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EDITORIAL

Τον Απρίλιο του 2004 ο Βασίλης Παπάς, υπό την τότε ιδιότητά του ως Πρόεδρος
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου κατέθετε στις σελίδες του περιοδικού «ΧΡΕΟΣ
ΖΩΗΣ» τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις επιθυμίες του για το
νοσοκομείο. Λίγα χρόνια μετά ανέλαβε πρόεδρος του Δ.Σ του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, αντικαθιστώντας τον δωρητή και πρώτο πρόεδρο Νίκο
Παπαγεωργίου. Και μ’ αυτή την σημερινή ιδιότητά του ο Βασίλης Παπάς όσα
έγραφε τον Απρίλιο του 2004, θα επαναλάμβανε και σήμερα, αφού οι σκέψεις και
τα αισθήματά του για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου παραμένουν αναλλοίωτα.
Πρώτα ήταν η εγγενής επιθυμία για προσφορά.
Μετά ήρθε το όραμα, η αίσθηση του χρέους ζωής για κάτι πολύ σημαντικό, πολύ
σπουδαίο.
Η μεγάλη απόφαση των δύο Ευεργετών για τη δημιουργία ενός Νοσοκομείου
διαφορετικού, στην παραμελημένη αυτή περιοχή της πόλης μας, στη Δυτική
Θεσσαλονίκη. Ενός Νοσοκομείου που να παρέχει επιστημοσύνη και να αντιμετωπίζει
τους πάσχοντες με αξιοπρέπεια. Ένα δοχείο υγείας που να είναι εφάμιλλο των πιο
πετυχημένων αντίστοιχων κέντρων, άλλων χώρων. Ένα χώρο που οι εργαζόμενοι να
νιώθουν υπερηφάνεια για το έργο που προσφέρουν.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την πορεία της δημιουργίας του
πάρα πολλά, λίγο πολύ γνωστά. Πολλές φορές οδυνηρά, ανεξίτηλα, δύσκολα να
λησμονηθούν. Όμως η αγάπη και το πείσμα για το δίκαιο αγώνα υπερίσχυσε.
Για όλους εμάς τους ανθρώπους του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και όλους τους
συνεργάτες που αγωνίστηκαν μαζί μας για την πραγμάτωση αυτής της ιδέας, δεν
υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση από το να παρακολουθούμε την ανοδική
πορεία του Νοσοκομείου, την καταξίωσή του στην κοινωνία μας και να ακούμε
καθημερινά τα θετικά σχόλια των χρηστών.
Είναι χαρά μεγάλη, είναι τοΑντίδωρό μας να βλέπουμε την προσπάθεια, την ελπίδα
να βλασταίνει και να αποδίδει τους γόνιμους καρπούς.
Τώρα το «Χρέος Ζωής» μεταλαμπαδεύεται στον κάθε εργαζόμενο, από όποια θέση κι
αν κατέχει στο ζωντανό οργανισμό του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, για να κρατήσει
ανοιχτό το φως σε κάθε πάσχοντα συνάνθρωπο.
Έχει μεγάλη ανάγκη η σημερινή κοινωνία μας από μικρούς Ευεργέτες!
Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου με χαρά θα αφουγκράζεται και θα συμπαραστέκεται σε
κάθε ανάλογη προσπάθεια, απ’ όπου κι αν προέρχεται.
Βασίλειος Παπάς
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Τα δέκα χρόνια Δ
επιτυχιών ήταν απλώς
το αποτέλεσμα
μακρόχρονου αγώνα
και αγωνίας

έκα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου συμπληρώθηκαν αισίως και επιτυχώς,
χάρη στη βοήθεια του Θεού και στη βοήθεια όλων εκείνων
των ανθρώπων, επώνυμων και ανώνυμων, που κυριολεκτικά
αφοσιώθηκαν στον αγώνα τον καλό για την επίτευξη του
μεγάλου στόχου.
Αυτά τα δέκα χρόνια αποτελούν το αδιαμφισβήτητο, το
πανθομολογούμενο, το χειροπιαστό αποτέλεσμα. Όμως, η
πορεία και ο αγώνας, οι ταλαιπωρίες και η αγωνία ξεκίνησαν
πολύ νωρίτερα. Τα δέκα χρόνια της λειτουργίας είναι το
αποτέλεσμα της νίκης. Για την εξασφάλιση αυτής της νίκης
απαιτήθηκαν αγώνες άλλων, τουλάχιστο, δέκα ετών.
Όλος ο αγώνας από την έναρξή του, όλες οι προσπάθειες
όλα τα εμπόδια, καταγράφονται στις σελίδες του παρόντος
τεύχους του περιοδικού μας, όπως καταγράφονται και οι
μετανίκειες επιτυχίες του, καθώς και η συνεχιζόμενη προσφορά
του στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Δημοσιεύματα εφημερίδων
και περιοδικών, φωτογραφίες, επίσημα έγγραφα και άλλα
ντοκουμέντα απετέλεσαν την πρώτη ύλη για τη σύνταξη του
ανά χείρας τεύχους. Ενός τεύχους που διεκδικεί τον τίτλο του
«επετειακού». Δυστυχώς, ο πεπερασμένος χώρος του παρόντος
δεν μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε όλα εκείνα τα στοιχεία
που δικαιωματικά είχαν θέση στο τεύχος. Αρκεστήκαμε
στην επιλογή και καταχώρηση όλως ενδεικτικών και
αντιπροσωπευτικών στοιχείων που πιστεύουμε ότι καλύπτουν,
σφαιρικά και ικανοποιητικά, το χρονικό των 10 χρόνων
λειτουργίας του νοσοκομείου μας.
Ελπίζουμε ότι, συν Θεώ, σε επόμενη ανάλογη επετειακή
έκδοση θα συμπεριλάβουμε και τα στοιχεία εκείνα τα οποία
«αδικήσαμε» κατά την έκδοση του παρόντος.
Ο αναγνώστης, ιδιαίτερα, ο μη γνωρίζων πολλά για την
ιστορία του νοσοκομείου μας, μέσα από τις σελίδες του «Χρέος
Ζωής» πολλά θα μάθει. Αλλά και ο γνωρίζων πολλά θα θυμηθεί,
για εκείνον τον αγώνα τον καλό και για την ευλογημένη
έκβασή του. Όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτού του
επετειακού τεύχους ως γνώμονα και αποκλειστικό κίνητρο
είχαν την αγάπη τους προς το Νοσοκομείο και την βαθιά
πεποίθησή τους ότι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου χρέος ζωής
έχει να συνεχίσει αυτή την επιτυχημένη πορεία του για όσα
χρόνια ο πάσχων συνάνθρωπος θα εξακολουθεί να έχει ανάγκη
τις υπηρεσίες του.
Από τη θέση αυτή η συντακτική επιτροπή , θέλει να
ευχαριστήσει όλους όσοι βοήθησαν στη συγκέντρωση του
πλούσιου αρχειακού υλικού που δημοσιεύεται.
Ευχαριστίες, τέλος, οφείλουμε στον κάθε επώνυμο και
ανώνυμο πολίτη που θεώρησαν προσωπικό τους χρέος να
εκφράσουν, με διάφορους τρόπους, την προς το νοσοκομείο
μας αγάπη τους. Ξεχωριστές ευχαριστίες στον καθένα χωριστά
εργαζόμενο χωρίς τη βοήθεια του οποίου το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου δεν θα είχε να επιδείξει σήμερα το έργο που
προβάλλεται από τις σελίδες αυτού του τεύχους.
Η συντακτική επιτροπή
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Ταυτότητα

Μία σύγχρονη νοσοκομειακή μονάδα
με λειτουργικότητα και υψηλές προδιαγραφές
σχεδιασμού και τεχνολογίας

Ταυτότητα έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη:
Μελετητική- Γραφ. Μελετών Α.Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε.,
Κ. Κυριακίδης, & Συνεργάτες Α.Ε., Slobodan Stojanovic- Weidleplan Consulting GmbH.
Συνεργάτες αρχιτέκτονες:
Γ. Νισκάτη, Ν. Φλεταρίδης.
Στατική μελέτη:
Ι. Μυλωνάς, Σ. Τζιβανάκης, Πολιτικοί Μηχ.
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη:
Λ.Δ.Κ.- Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Ε.Π.Ε., Ειδική Τεχνική Ε.Π.Ε.
Σύμβουλοι:
Dr N. Baker, The Martin Centre, University of Cambridge, Α. Αργυρίου –Δ. Μαντάς ΠΡΟΤΕΧΝΑ Ε.Π.Ε ,
Σύμβουλοι Ενεργειολόγοι
Επίβλεψη: Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος
Project Manager: Βασίλης Παπάς, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ομάδα επίβλεψης:
Γ. Τσελίκας, Αρχιτέκτων Μηχ., Ε. Παπαγιαννέλη, Αρχιτέκτων Μηχ., Δ. Αλτίνης, Πολιτικός Μηχ.,
Ν. Σαφλέκου, Πολιτικός Μηχ., Γ. Σοφιαλίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχ., Σ. Στρατίδης, Ηλεκτρονικός.
Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής: Μηχανική Α.Ε.
Εργοταξιάρχης: Γιώργος Τάτσης
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Παπαγεωργίου
Τοποθεσία: Δυτική Θεσσαλονίκη
Συνολικό εμβαδό κτιρίου: 68.500 τ.μ.
Χρόνος εκπόνησης μελέτης: 1991-1993
Πηγή: Περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ», Νοέμβριος 1996 και Ιανουάριος 1998
Χρόνος κατασκευής έργου: 1993-1997
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ο Νοσοκομείο κατασκευάστηκε σε οικόπεδο έκτασης
157 στρεμμάτων στη Β.Δ. πλευρά της Θεσσαλονίκης, σε
επαφή με τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο και σε απόσταση 7
χλμ από το κέντρο της πόλης.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Βασικός στόχος κατά τον σχεδιασμό ήταν να μελετηθεί ένα κτίριο που στη μικρότερη δυνατή επιφάνεια και με το χαμηλότερο
κόστος θα εξασφάλιζε:
• άρτια λειτουργικότητα
• υψηλού επιπέδου παροχές υγείας
• σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας
• φιλικό περιβάλλον και ανθρώπινη κλίμακα
• χαμηλή κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Νοσοκομείο κατασκευάστηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει ειδικά και διαγνωστικά
και θεραπευτικά τμήματα με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας χωροθετημένα σε συνδυασμό μεταξύ τους γύρω από ένα ορθολογικά οργανωμένο σύστημα –πλέγμα οριζόντιων και κατακόρυφων
αξόνων κυκλοφορίας. Η πληθώρα αιθρίων και η κλιμάκωση των
όγκων εξασφαλίζουν φυσικό φωτισμό και αερισμό σε όλους σχεδόν τους χώρους του κτιρίου. Η χρήση φυσικών κατά το πλείστον

Πάρκινγκ, 1998

1998

υλικών, η εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού,
η ορθή εκμετάλλευση του προσανατολισμού και η προσεκτική
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου είχαν ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός κτιρίου φιλικού προς τον χρήστη, προστατευμένου από τις καιρικές συνθήκες και την ηχορύπανση, καθώς και
τη δημιουργία μικροκλίματος που μειώνει τις απαιτήσεις κατανάλωσης ενέργειας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Νοσοκομείο έχει δυναμικότητα 735 κλινών και περιλαμβάνει
τμήματα διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και χώρους διδασκαλίας
και εξυπηρέτησης των φοιτητών. Καλύπτει επιφάνεια 28.218 τ.μ.
οικοπέδου και έχει μικτή δομημένη επιφάνεια 74.500 τ.μ. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται από χαμηλή βλάστηση και μεμονωμένες κατοικίες
κοντά στον οικισμό της Ευκαρπίας στα βόρεια του γηπέδου.
Η είσοδος και οι χώροι στάθμευσης τοποθετήθηκαν κοντά στον
αυτοκινητόδρομο, ώστε το κτιριακό συγκρότημα να βρίσκεται στη
μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από το θόρυβο του δρόμου. Το κτίριο
αναπτύσσεται γύρω από το τριώροφο χώρο της κεντρικής εισόδου,
στον οποίο καταλήγουν οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι άξονες
κυκλοφορίας, σε κτιριακούς όγκους μεταβλητού ύψους που δεν
ξεπερνούν τους επτά ορόφους. Οι νοσηλευτικές μονάδες (συνδυασμένες ανά ζεύγη) συγκεντρώνονται κατακόρυφα, ανατολικά της

Πάρκινγκ, 2004
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1998

1998

2004

κεντρικής εισόδου. Οι θάλαμοι νοσηλείας έχουν νοτιοανατολικό
προσανατολισμό και θέα προς την ήσυχη περιοχή του οικοπέδου και
τον κήπο. Τα υπόλοιπα τμήμα (διάγνωσης, θεραπείας, τροφοδοσίας
και Η/Μ εγκαταστάσεων) αναπτύσσονται οριζόντια, σε τρία κύρια
επίπεδα, βορειοδυτικά της κεντρικής εισόδου με άνετη πρόσβαση
από τους ασθενείς, το προσωπικό και τα κάθε είδους οχήματα. Οι
χώροι διδασκαλίας και εξυπηρέτησης των φοιτητών βρίσκονται
νότια της κεντρικής εισόδου, ενώ η Ψυχιατρική Νοσηλευτική
Μονάδα καταλαμβάνει το νοτιότερο άκρο του συγκροτήματος
με ιδιαίτερη πρόσβαση και ιδιαίτερο χώρο αυλής των ασθενών. Η
μορφή του συγκροτήματος επιτρέπει:
• την εσωτερική ευελιξία και δυνατότητα επέκτασης των τμημάτων
• την προσθήκη νέων τμημάτων
• τη μείωση των διατμηματικών κινήσεων
• τον άμεσο ή έμμεσο φυσικό φωτισμό και αερισμό των χώρων
όπου η λειτουργία τους το επιβάλλει ή το επιτρέπει.
ΥΛΙΚΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα υλικά που επιλέχθηκαν είχαν κατά το δυνατόν φυσική προέλευση και σύσταση, τρόπο παραγωγής φιλικό προς το περιβάλλον

1998
6
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2004

2004

και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Εξαίρεση αποτελούν τα εξωτερικά κλιμακοστάσια διαφυγής που
είναι μεταλλικά. Οι εξωτερικές τοιχοποιίες, κατασκευάστηκαν από
θερμομονωτικά τούβλα με επίχρισμα και σε περιορισμένη έκταση
από εμφανή τούβλα. Τα εξωτερικά κουφώματα των κύριων χώρων
είναι από αλουμίνιο, με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες
ενώ των βοηθητικών και Η/Μ χώρων είναι σιδερένια πλήρη ή με
περσίδες, απλά ή ηχομονωτικά.
Η σκίαση των υαλοστασίων βασίζεται σε σταθερά ελαφρά
επίπεδα στοιχεία στη νότια μόνο όψη του κτιρίου. Τα βορειοδυτικά παράθυρα που δεν ενδείκνυνται να σκιαστούν με σταθερό
σκίαστρο, μια και αυτό θα εμπόδιζε πλήρως τη θέα, σκιάζονται
με κινούμενες οριζόντιες περσίδες. Οι υδρορροές είναι εμφανείς,
ενταγμένες μορφολογικά στις εξωτερικές παρειές, αλλά και στις
όψεις των αιθρίων του κτιρίου. Σε όλες τις επιφάνειες των δωμάτων,
πάνω από τους διαδρόμους, καθώς και στην οροφή της κεντρικής
εισόδου και του αμφιθεάτρου κατασκευάστηκαν φεγγίτες για εξασφάλιση φυσικού φωτισμού.
Ειδική μεταλλική ηχομονωτική κατασκευή έγινε για να στεγάσει
τις κλιματιστικές μονάδες που τοποθετούνται στα δώματα, τόσο

Εξωτερικά Ιατρεία, 1998

Εξωτερικά Ιατρεία, 2009

για την προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες, όσο και για
την οπτική και ηχητική απομόνωσή τους από τα υψηλότερα ευρισκόμενα τμήματα του Νοσοκομείου. Πάνω σε υπόστρωμα από
γαρμπιλόδεμα ή και γαρμπιλομωσαϊκό έγιναν οι επιστρώσεις των
δαπέδων. Οι κύριοι χώροι επιστρώθηκαν με λινόλεουμ σε ρολό με
υπόστρωμα φελλού. Οι χώροι υγιεινής και γενικά οι υγροί χώροι
επιστρώθηκαν με κεραμικά πλακίδια διαφόρων μεγεθών. Ειδικά
αγώγιμα, αντιστατικά, μη απορροφητικά δάπεδα χυτά, εποξεικά
ή πλακίδια συνθετικά, χρησιμοποιήθηκαν σε ειδικούς χώρους
όπως για παράδειγμα σε χώρους επεμβάσεων, ακτινοδιάγνωσης,
υψηλού βαθμού ασηψίας ή καθαριότητας. Οι βοηθητικοί και Η/Μ
χώροι επιστρώθηκαν με δάπεδα βιομηχανικού τύπου (εποξεικά ή
πολυεστερικά). Τα εσωτερικά χωρίσματα κατασκευάστηκαν από
γυψότοιχους με διάφορα πάχη σκελετού, ανάλογα με τις απαιτήσεις ένταξης των Η/Μ εγκαταστάσεων. Στους χώρους με χρήση
πηγών ιοντίζουσας ακτινοβολίας χρησιμοποιήθηκαν γυψότοιχοι με
ενισχυμένο σκελετό και γυψοσανίδες επενδυμένες με φύλο μολύβδου. Όπου ήταν δυνατό έγινε προσπάθεια να μη χρησιμοποιηθούν
ψευδοροφές για αύξηση του καθαρού ύψους των χώρων, όπου
όμως τα δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων ή η λειτουργία του χώρου
το απαιτούσε, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μεταλλικές οροφές σε

1998

λουρίδες ή πανό, διάτρητες ή μη που μπορούν να αφαιρεθούν. Οι
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις για τη λειτουργία του κτιρίου. Για τον κλιματισμό
και αερισμό του κτιρίου προβλέπονται κεντρικές κλιματιστικές
μονάδες, fan coil units και θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ καθώς

2009
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1998

1998

2009

2004

και δίκτυο αεραγωγών. Σε πολλούς χώρους προβλέπονται ανεμιστήρες οροφής που μειώνουν την ανάγκη για προκλιματισμένο
αέρα από την άνοιξη έως το φθινόπωρο και αυξάνουν την ζώνη
άνεσης από 25οC σε 28οC.
ΕΙΣΟΔΟΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΛ
Το κεντρικό χωλ προσεγγίζεται μέσω στεγασμένης και σκιασμένης πορείας. Είναι χώρος τριγωνικού σχήματος, τριόροφος, που
φωτίζεται με φυσικό τρόπο από τα skylights οροφής και το πλάγιο
υαλοστάσιο το οποίο συνδέει οπτικά το χωλ με το ανοικτό αίθριοκήπο. Τα ιατρικά τμήματα έχουν όλα θέα και φυσικό φωτισμό προς
τα αίθρια. Οι διάδρομοι των τελευταίων ορόφων έχουν skylights
καθώς και φεγγίτες ώστε κάθε κλειστός χώρος είτε να παίρνει
φωτισμό από το διάδρομο είτε να δίνει φως στο διάδρομο.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
Βασική επιλογή ήταν η στροφή κατά το δυνατόν του κτιρίου
προς το νότο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. Οι κτιριακοί όγκοι αναπτύχθηκαν
κλιμακωτά καθ΄ ύψος ώστε να αποφευχθεί η σκίαση του ενός
κτιρίου από το άλλο. Το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου (ιατρικά

Κεντρικό χωλ
8
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τμήματα) εντάχθηκε στο έδαφος και τα ύψη κρατήθηκαν χαμηλά
προς αποφυγή του δυνατού βορειοδυτικού ανέμου(βαρδάρη).
Στις περιοχές πυκνής συγκέντρωσης χρήσεων του ιατρικού τομέα
προβλέφθηκαν ανοίγματα και αίθρια, ώστε πρακτικά οι χώροι που
δεν φωτίζονται φυσικά να είναι ελάχιστοι. Οι σκιασμένες και στεγασμένες υπαίθριες πορείες και η φύτευση φυλλοβόλων φυτών στα
αίθρια συντελούν στη δημιουργία κατάλληλου μικροκλίματος και
προσφέρουν έτσι σκιά και δροσιά κατά τους θερινούς μήνες και
άπλετο φως και παθητική θέρμανση το χειμώνα. Αειθαλή δένδρα
προστατεύουν από τον θόρυβο και την ρύπανση του δρόμου. Παράλληλα η χρήση νερού(λίμνες ή πίδακες) αυξάνει την υγρασία και
κατά συνέπεια τη δροσιά τους θερινούς μήνες. Οι χώροι στάθμευσης και κυκλοφορίας διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
ο διαχωρισμός των κινήσεων των αυτοκινήτων των επισκεπτών
και του προσωπικού από τα οχήματα τροφοδοσίας και η διακίνηση
των ασθενοφόρων να είναι ανεμπόδιστη και η ταχύτερη δυνατή.
Οι χώροι κυκλοφορίας πεζών του περιβάλλοντα χώρου επιστρώθηκαν με μάρμαρα, βοτσαλόπλακες, τσιμεντόπλακες και κεραμικά
πλακίδια συνολικής επιφάνειας 14.000τ.μ. Τέλος, η κατασκευή
σύγχρονου ελικοδρομίου σε υπερυψωμένο λόφο στο βορειοδυτικό
άκρο του οικοπέδου επιτρέπει την διακομιδή από αέρος ασθενών

Αμφιθέατρο

1998

2009

για την άμεση πρόσβασή τους στους χώρους του νοσηλευτικού
ιδρύματος, ενώ σε περίπτωση μαζικών καταστροφών ή ειδικών
καταστάσεων θα προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες..
Συνοπτικά, οι μελέτες που έγιναν με τη βοήθεια μοντέλων και
με κατάλληλα προγράμματα υπολογιστών οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι έχει επιτευχθεί μείωση κατά 30% της κατανάλωσης
ενέργειας σε σύγκριση με τα συμβατικά ελληνικά νοσοκομεία.
Η μείωση αυτή με χρήση σωστού management control μπορεί
να φθάσει και το 35%. Αυτό μεταφράζεται εκτός από το κέρδος
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τα λειτουργικά έξοδα του νοσοκομείου, σε χρήση ενός κτιρίου ευχάριστου, άνετου και φιλικού
προς τους χρήστες του.

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

9

Δεν ήταν θέμα χρημάτων. Ήταν θέμα ανθρωπιάς και εξόφλησης ενός χρέους
προς την πατρίδα και τον συνάνθρωπο

ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Γνώρισαν την ορφάνια από παιδιά, όταν οι Γερμανοί εκτέλεσαν τον πατέρα τους ως γραμματέα του ΕΑΜ
Σιάτιστας. Σήμερα μεγάλοι γουνέμποροι και πολυεκατομμυριούχοι, έχουν ήδη στο ενεργητικό τους πλήθος
δωρεών, πλην του νοσοκομείου, αλλά κακές σχέσεις με το φακό της δημοσιότητας….

A

γνωστοι για τους περισσότερους Θεσσαλονικείς οι

αδελφοί Παπαγεωργίου. Οι άνθρωποι
που ανακοίνωσαν την απόφασή τους
να δωρήσουν το εκπληκτικό ποσό
των 30 εκατομμυρίων δολαρίων (7,5
περίπου δισεκατομμύρια δραχμές)
για την ανέγερση του νοσοκομείου
Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τιμήθηκαν
με το αργυρό μετάλλιο από την Ακαδημία Αθηνών, αλλά δεν παραβρέθηκαν να το παραλάβουν … «όχι από
σνομπισμό» αλλά γιατί απουσιάζουν
στο εξωτερικό και ειδοποιήθηκαν
την τελευταία στιγμή» όπως οι ίδιοι
εξηγούν. Το βιογραφικό τους σημείωμα παρουσιάζει στη «Θ» ο ίδιος ο
κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου:
«Η καταγωγή μας είναι από τη Σιάτιστα της Κοζάνης, αλλά οι προγονοί
μας από πατέρα και μητέρα προέρχονταν από τα ορεινά της Ηπείρου.
Ήταν ο προπάππος μας που ξεκίνησε
από τη Σαμαρίνα για να γίνει παπάς
στη Σιάτιστα και από Γιαννιώτης,
ονομάστηκε Παπαγεωργίου. «Παππούς και πατέρας ασχολούνταν με το
εμπόριο και τη ραπτική, ενώ και όλο
το σόι της μητέρας μας αποτελείτο
από πολυταξιδεμένους εμπόρους.
Υπάρχουν στοιχεία που αναφέρονται
σε εμπορικές πράξεις που συνήψαν
στη Βιέννη πριν από 150 χρόνια
πάνω στις γούνες»
Η εκτέλεση του πατέρα
«Το 1944 είναι χρονιά- σταθμός
για την οικογένειά μας. Οι Γερμανοί συλλαμβάνουν και σκοτώνουν
τον πατέρα μας, ως υπεύθυνο του
ΕΑΜ Σιατίστης. Μένουμε ορφανά
τρία αγόρια. Εγώ, ο μεγαλύτερος,
14 χρόνων και οι άλλοι 12 χρόνων
και τεσσάρων χρόνων. Η μητέρα μας
είναι άρρωστη και δεν εργάζεται,
κτηματική περιουσία ή χρήματα δεν
έχουμε και η κατάστασή μας είναι
δραματική…
10
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Το 1947, πηγαίνω στην Αθήνα, όπου ο αδελφός της μητέρας μου
διατηρούσε μια μικρή βιοτεχνική μονάδα επεξεργασίας γουναρικών
και εργάζομαι ως μαθητευόμενος εργατοτεχνίτης. Στην ίδια αυτή
μονάδα εντάσσονται στη συνέχεια και τα δυο μου αδέλφια. Μαθαίνουμε τη δουλειά και σύντομα εξελισσόμαστε σε σχεδιαστές μόδας.
Από το 1953 αρχίζουμε δειλά και κάποια εμπορική δραστηριότητα.
Δύο χρόνια μετά, ο ένας αδελφός φεύγει μετανάστης στην Αμερική
ενώ το 1958 ακολουθεί και ο δεύτερος ως μετανάστης στη Γερμανία.
Διατηρούμε όμως, στενούς οικογενειακούς και επαγγελματικούς
δεσμούς».
Η επιτυχία
«Η επιτυχία έρχεται το 1960, όταν ξανασμίγουμε και ξεκινάμε
την εξαγωγική μας προσπάθεια, με στόχο την αγορά της Ευρώπης, κατορθώνουμε σε τρία χρόνια να γίνουμε η πρώτη εξαγωγική
φίρμα στον τομέα των γουναρικών και από τότε μέχρι σήμερα,
διατηρούμε αυτή την πρωτιά ανελλιπώς και τα τελευταία χρόνια
συγκαταλεγόμαστε στους πρώτους σε παγκόσμια κλίμακα, αν δεν
είμαστε οι πρώτοι…
«Το μυστικό της επιτυχίας μας είναι ο σωστός και μακρόχρονος
προγραμματισμός. Βάλαμε ορισμένους στόχους, τους οποίους υπηρετήσαμε μαζί με τις γυναίκες μας, με σκληρή δουλειά, υπευθυνότητα
και συνέπεια. Σ’ αυτή τη δουλειά, τα τελευταία χρόνια μπήκαν και
τα παιδιά μας, στα οποία οφείλεται ότι, περάσαμε την τελευταία
μεγάλη κρίση που έπληξε τον κλάδο μας, όχι με συρρίκνωση αλλά
με επέκταση». Οι επιχειρήσεις των αδελφών Παπαγεωργίου δεν
περιορίζονται μόνο στις εξαγωγές γουναρικών. Το 1972 ανέγειραν
πολυδύναμο εργοστάσιο στη Σιάτιστα, ενώ εγκαθιστούν τη μόνιμη
εμπορική έδρα των επιχειρήσεών τους στη Φρανκφούρτη. Οι δύο
εκ των τριών αδελφών, ο Νικόλαος και ο Λεωνίδας Παπαγεωργίου,
παρότι απέκτησαν δύο παιδιά ο καθένας, πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις τους μπορούν να αποτελέσουν το καλύτερο κληροδότημα
προς αυτά και γι’ αυτό επιδίδονται σε δωρεές εκατοντάδων εκατομμυρίων, πριν συστήσουν ακόμη το ομώνυμο ίδρυμα, για τις ανάγκες
του νοσοκομείου. Όπως αναφέρει ο ταξίαρχος εν αποστρατεία, που
συμμετέχει ως τρίτο μέλος στο «Ίδρυμα Παπαγεωργίου» κ. Νικόλαος
Χριστιανάκης, οι δύο αδελφοί έχουν ανεγείρει, Γυμνάσιο-Λύκειο στη
Σιάτιστα δαπάνης 140 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ εδώ και χρόνια
καλύπτουν με δωρεές τους, όλους σχεδόν τους τομείς: Παιδεία, Εκκλησία, Δήμο, Αθλητισμό, συμβάλλουν στην αποπεράτωση πλήθους
δημοσίων κτιρίων στη Σιάτιστα και ανακηρύσσονται ευεργέτες της
μικρής τους πατρίδας. Τέλος, όπως ο ίδιος ο Νικόλαος Παπαγεωργίου ανέφερε στη «Θ», ανεγείρουν με δική τους δαπάνη εκκλησία
για τους Έλληνες της Φρανκφούρτης. Οι άγνωστοι ευεργέτες της
Θεσσαλονίκης, ασχολούνται μέχρι σήμερα περισσότερο με τις ίδιες
τις δωρεές τους, παρά με τη βελτίωση του «προφίλ» τους ως δημόσια
πρόσωπα, έστω και αν συνομιλούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς, από θέση ισχύος…

Το 1944 είναι
χρονιά- σταθμός
για την οικογένειά
μας. Οι Γερμανοί
συλλαμβάνουν και
σκοτώνουν τον πατέρα
μας, ως υπεύθυνο του
ΕΑΜ Σιατίστης...
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Ιούνιος 1989

Απόσπασμα συνέντευξης Νίκου Παπαγεωργίου

«Η ιστορία του Νοσοκομείου ξεκινά το 1989. Όταν συζητώντας
με το φίλο μου, Νίκο Χριστιανάκη, Στρατιωτικό Γιατρό, Διευθυντή
του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, καθώς καθόμασταν σ΄ ένα
καφέ της Πλατείας Αριστοτέλους, ήρθε
στην κουβέντα,
ότι κρίνονταν
επιβεβλημένη
η δημιουργία
ενός Νοσοκομείου 200 κλινών στην πολυπληθή Δυτική
Θεσσαλονίκη.
Το συζήτησα με τον αδελφό μου και αποφασίσαμε να συμβάλουμε οικονομικά για την υλοποίηση του. Είχε προηγηθεί η προσφορά
μας στο χώρο της Παιδείας, της Εκκλησίας και σε άλλους τομείς
και θεωρήσαμε ότι σειρά είχε η Δημόσια Υγεία.
Γνωριζόμουν, τότε, με τον Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, Υπουργό
Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Του έκανα γνωστή την
πρόθεσή μας να βοηθήσουμε οικονομικά αυτήν την προσπάθεια και
ανέλαβε να βοηθήσει, ώστε να μας δεχθεί ο τότε πρωθυπουργός,
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η συνάντηση έγινε, μας δέχθηκε στο
Μαξίμου. Του γνωστοποιήσαμε την πρόθεσή μας, μας ευχαρίστησε
για την χειρονομία μας, αλλά πρόσθεσε το εξής βασικό στην όλη

Κύριοι, εάν
θέλετε να
το δείτε να
τελειώνει
και να το
χαρείτε,
κτίστε το
μόνοι σας

Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης
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εξέλιξη: Μας είπε επιγραμματικά: «Κύριοι, εάν θέλετε να το δείτε
να τελειώνει και να το χαρείτε, κτίστε το μόνοι σας».
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποδείχθηκε και σ΄ αυτήν την περίπτωση, ότι ήξερε την ελληνική πραγματικότητα, τις δυνατότητες
του Δημόσιου Τομέα και με το πρακτικό πνεύμα που τον διέκρινε,
ήθελε αποτελεσματικές λύσεις. Αποδεχθήκαμε την πρόκληση,
χωρίς να ξέρουμε, σε τι αγώνα εμπλεκόμαστε».

29 Αυγούστου 1990

Με την υπ΄ αριθ. 35685/29.8.1990 πράξη της συμβολαιογράφου
Ιωάννας Μπίλιση-Χρουσούλα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθ. 36090/12.10.1990 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου με την
οποία οι Νικόλαος και Λεωνίδας Παπαγεωργίου σύστησαν κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
και με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ιδρύματος αποτελείται από τους: Πρόεδρο, Νικόλαο Χριστιανάκη-Ιατρό-Ταξίαρχο ε.α. και μέλη: Νικόλαο και Λεωνίδα
Παπαγεωργίου, Επιχειρηματίες.

Σεπτέμβριος 1990

«ΜΑΡΚΙΔΕΣ ΠΟΥΛΙΟΥ» (Φύλλο 88), Σιάτιστα

Νίκος Παπαγεωργίου: «Το χρήμα είναι μέσο για τη ζωή
και όχι σκοπός»

Απόσπασμα συνέντευξης του Νίκου Παπαγεωργίου που δόθηκε, στις
12 Σεπτεμβρίου 1990, στη Βασιλική Σιάσιου μέλος του ΜορφωτικούΠολιτιστικού Συλλόγου «ΜΑΡΚΙΔΑΙ ΠΟΥΛΙΟΥ».
Αναφέρει η κα Σιάσιου: «Όταν ζητήσαμε να μάθουμε από τον
μεγάλο ευεργέτη να μας πει ποια ήταν τα κίνητρα που ώθησαν
τους αδελφούς Παπαγεωργίου και τις οικογένειές τους στις τόσες
δωρεές και ευεργεσίες και προς τη Σιάτιστα και γενικότερα τώρα
προς την Ελλάδα , μια και η ίδρυση νοσοκομείου με δωρεά τους
του οποίου η κατασκευή ανακοινώθηκε επίσημα από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη κατά τα εγκαίνια της 55ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αποτελεί την πιο κορυφαία
προσφορά τους, η απάντηση ήταν αυθόρμητη και πηγαία, όπως
πηγαίος άνθρωπος είναι και ο Νίκος Παπαγεωργίου, πως όλοι
έκριναν ότι το «χρήμα είναι μέσο για τη ζωή, και όχι σκοπός». Γι’
αυτό όλοι τους «συν γυναιξί και τέκνοις» ταγμένοι στην επιτυχία
όλων των στόχων που έθεσαν στη ζωή τους, στην ίδια προσπάθεια,
στο να ωφελήσουν δηλαδή με όλες τους τις δυνάμεις τον τόπο
και πως όταν έκριναν ότι τα χρήματά τους περίσσευαν, προσπάθησαν να καλύψουν με δωρεές τους, όλους σχεδόν τους τομείς,
παιδεία, Εκκλησία, Δήμο, Αθλητισμό και Συλλογικούς Φορείς με
την αποπεράτωση του κλειστού Γυμναστηρίου, την κατασκευή
Γυμνασίου-Λυκείου «Γεώργιος Παπαγεωργίου», τη χρηματοδότηση της διαμόρφωσης του χώρου Αγίου Δημητρίου-Τραμπάτζειου
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την υπεύθυνη δουλειά και τη δημιουργικότητα, γιατί μόνο όταν
κάποιος δημιουργεί μόνος του, τότε χαίρεται και νοιώθει ηθικά
ικανοποιημένος. Προς αυτήν μάλιστα την κατεύθυνση κάναμε ότι
μπορούσαμε για να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά τα παιδιά μας και
να τους εμφυσήσουμε κάποιες αρχές σωστές για τη ζωή τους. Και
εμείς με τη σειρά μας τονίζουμε πως οι αδελφοί Παπαγεωργίου
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα κύρια εργατικό-

Γυμνασίου, την κατασκευή εκκλησίας στην Φρανκφούρτη από
τον Λεωνίδα Παπαγεωργίου και τέλος στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Αξίζει να σημειωθεί από εμάς ως συλλογικό φορέα
που δεχτήκαμε τις επανειλημμένες δωρεές τους, πως ανεξαίρετα
όλοι οι φορείς της Σιάτιστας βοηθήθηκαν και κανένας δεν έμεινε
στο παράπονο».
Συνεχίζοντας τη συνέντευξη η κα Σιάσιου τονίζει: «Κρίνουμε
σκόπιμο να παραθέσουμε μια εκ βαθέων εξομολόγηση και άκρως
συγκλονιστική εμπειρία, του Νίκου Παπαγεωργίου, όπως με
απλότητα και τρόπο κοφτό μας αφηγήθηκε και η οποία αποτέλεσε -πιστεύουμε- κίνητρο σοβαρό για όλη
την παραπέρα δράση και επιτυχία τους. «Το
γεγονός που με συντάραξε περισσότερο και
από την εκτέλεση του πατέρα μου από τους
Γερμανούς και στην οποία σχεδόν ήμουν
παρών, ήταν κάτι που μου συνέβη λίγους
μήνες μετά την απελευθέρωση. Γυρίζαμε με
τον αδελφό μου ηλικίας τότε 13 χρόνωνεγώ ήμουν 15- από ένα γειτονικό χωριό
στο οποίο είχαμε πάει για να πουλήσουμε
κασκέτα(τραγιάσκες) τις οποίες μόνος μου
έφτιαχνα. Ο πατέρας μου ήταν εμποροράφτης
και είχα πάρει μια ιδέα από ραπτική παίζοντας
και βοηθώντας στο ραφείο. Αυτή την πραμάτεια ανταλλάσσαμε στα χωριά με καμιά οκά
σιτάρι ή καλαμπόκι. Στην επιστροφή από ένα
τέτοιο ταξίδι μας, ανταμώσαμε έναν αντάρτη.
Δεν είχαν παραδώσει ακόμη τα όπλα. Ήταν
καβάλα σ΄ ένα άλογο. Ξεπέζεψε. Προσφέρθηκε να μας βοηθήσει φορτώνοντας το φορτίο
που κουβαλάγαμε στο άλογό του και μας έπιασε την κουβέντα.
Του είπαμε από που γυρίζαμε. Μας ρώτησε για τον πατέρα μας.
Του είπαμε ότι τον σκότωσαν οι Γερμανοί. Ρωτά εάν έχουμε μεγαλύτερο αδελφό. Η απάντηση ήταν, όχι. Εάν η μητέρα μας έχει
κάποια δουλειά. Απάντηση πάλι όχι. Εάν έχουμε κτήματα- Όχι.
Ακίνητη περιουσία- Xρήματα, οικονομίες; Και πάλι η απάντηση
–Όχι. Μένει για λίγο σκεπτικός και παρατηρεί: «Καλά, και πώς θα
ζήσετε;» Αυτό το πώς θα ζήσετε τραυμάτισε τη νεανική ψυχή μου
και μου έγινε ένας εφιάλτης για πολλά χρόνια μετά. Ακόμη όμως
και σήμερα, κάθε φορά που μου έρχεται στο νου με συγκλονίζει».
Τολμούμε την τελευταία ερώτηση που αφορά τις αρετές από τις
οποίες πρέπει να εμφορείται ένας άνθρωπος και μάλιστα επιχειρηματίας. Εδώ η απάντηση είναι κατηγορηματική κι αφορά τη σκληρή
και υπεύθυνη δουλειά, τη συνέπεια, το οργανωτικό πνεύμα, την
αποφασιστικότητα και την πειθαρχημένη ως κάποιο σημείο ζωή.
«Φιλοδοξούμε, λέει, να αφήσουμε στα παιδιά μας ως παρακαταθήκη

τητας προς μίμηση για πολλούς νέους σήμερα που όλες οι αξίες
κλονίζονται και που εδώ και τριάντα χρόνια μεσουρανούν στο
στερέωμα του διεθνούς εμπορίου, διακρίνονται και γι΄ άλλες αρετές τους όπως είναι η
διορατικότητα και η ταπεινοσύνη, πράγμα
που το γνωρίζουν καλά όλοι οι Σιατιστινοί.
Ευχαριστώντας το Νίκο Παπαγεωργίου για
την ευγενική καλοσύνη που είχε να μας δεχτεί, αναχωρούμε με ποικίλα συναισθήματα
χαράς και περηφάνιας και με τη σκέψη πως
πολλά πράγματα θα πήγαιναν μπροστά
στο τόπο μας, αν και άλλοι συνάνθρωποί
μας διέθεταν την εργατικότητα και προπάντων τον πατριωτισμό τους. Μία σκέψη
κυριαρχεί προπάντων στο νου μας: Οι γιοι
Παπαγεωργίου με τα δύο μεγάλα έργα τους
–το Γυμνάσιο-Λύκειο και το Νοσοκομείοπραγματώνουν με τον καλύτερο τρόπο το
όραμα για το οποίο αγωνίστηκε μέσα στα
μαύρα χρόνια της Κατοχής και έδωσε τελικά τη ζωή του ο αγωνιστής πατέρας τους,
αείμνηστος Γεώργιος Παπαγεωργίου, το
όραμα για έναν καλύτερο κόσμο κι αποδείχνουν στ΄ αλήθεια
πως «το χρήμα είναι μέσο για τη ζωή και όχι σκοπός».
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Σεπτέμβριος 1990

5 Δεκεμβρίου 1990

Με δωρεά των Αδελφών Παπαγεωργίου
δημοπρατήθηκε το έργο για τη διαμόρφωση του
εξωτερικού χώρου στον Άγιο Δημήτριο

Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου απέκτησε νομική υπόσταση στις 5 Δεκεμβρίου 1990 με τη δημοσίευση προεδρικού Διατάγματος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ/μός Φύλλου 766, τεύχος 2ο).
Στο Προεδρικό Διάταγμα αναφερόταν μεταξύ άλλων:
«Εγκρίνουμε
τη σύσταση
του κοινωφελούς ιδρύματος με την
επωνυμία
«ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»,
η οποία έγινε από τους
Νικόλαο και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου…Το Ίδρυμα τούτο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ….. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος τούτου που αποτελείται από 12 άρθρα….
Αθήνα 8 Νοεμβρίου 1990,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, οι
Υπουργοί: Οικονομικών Ιωάννης Παλαιοκρασάς, αναπληρωτής
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γεώργιος Σούρλας.

«Μαρκίδες Πούλιου» Εφημερίς (Φύλλο 88), Σιάτιστα

Δημοπρατήθηκε η εκτέλεση εργασιών για τη διαμόρφωση
εξωτερικού χώρου του Ι .Ν. Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας και του
πάρκου Χώρας. Το κόστος του έργου- μετά τις σχετικές εκπτώσεις- ανέρχεται στο ποσόν των 70 εκατομμυρίων δραχμών, δωρεά
των αδελφών Γ. Παπαγεωργίου.
Η μελέτη που έγινε από την ΑΝ.ΚΟ. στηρίζεται κατά βάση στα
σχέδια που είχε φιλοτεχνήσει προπολεμικά ο μεγάλος Σιατιστινός
Αρχιτέκτονας Αριστοτέλης Ζάχος, έργο του οποίου είναι και ο Ι.
Ναός του Αγίου Δημητρίου.

11 Σεπτεμβρίου 1990

Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου και μελών Δ.Σ.
Σιάτιστας

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Μπάτζιος και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Σιάτιστας με την υπ΄ αριθμόν 276/90 απόφασή τους,
μετά την αναγγελία δια στόματος πρωθυπουργού, της μεγάλης
δωρεάς σας για την ανέγερση Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη,
σας εκφράζουν τα ειλικρινή συγχαρητήριά τους…»

14 Σεπτεμβρίου 1990
«Άξιοι της πατρίδος»

1989-90

Εγκωμιαστική
επιστολή από τον
Πρωθυπουργό της
Ελλάδος Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
προς τον κ Νίκο
Παπαγεωργίου,
εκφράζοντας μ’
αυτό τον τρόπο τα
αισθήματά του για
την απόφαση της
μεγάλης δωρεάς
προς ανέγερση
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Της επιστολής είχε προηγηθεί μακράς
διάρκειας συνάντηση τον Ιούνιο του 1990 των αδελφών Νίκου
και Λεωνίδα Παπαγεωργίου με τον κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
κατά την οποία ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε, λεπτομερώς, για
τις προθέσεις τους καθώς και για τα μελλοντικά τους σχέδια που
αφορούσαν και συνεχίζουν να αφορούν στη βούλησή τους να
βοηθούν τον συνάνθρωπο με διάφορους τρόπους, ανάλογης με
την προς το νοσοκομείο, σοβαρότητας και αποτελεσματικότητας.
Η επιστολή ανέφερε τα εξής:
«Αγαπητέ κ. Ν. Παπαγεωργίου,
Θα ήθελα και με την επιστολή μου αυτή, διερμηνεύοντας όπως πιστεύω τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, να σας ευχαριστήσω για
την μεγάλη εθνική σας προσφορά. Το ξεχωριστό σας παράδειγμα,
εθνικής και κοινωνικής ευαισθησίας, σας καταξιώνει σαν ένα σύγχρονο εθνικό ευεργέτη . Ως Έλληνας Πρωθυπουργός, μαζί με τον
«ανώνυμο κόσμο» στον οποίο με τόση σεμνότητα αναφερθήκατε,
θέλω απλά να σας πω: «Είστε άξιος της πατρίδος».

14

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

Έγκριση Σύστασης Ιδρύματος Παπαγεωργίου

8 Δεκεμβρίου 1990

Απονομή μεταλλίου Τιμής από την Ακαδημία Αθηνών
προς τους Αδελφούς Παπαγεωργίου

Μάρτιος 1991
Υποβολή μελετών

24 Μαΐου 1991

Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Ιδρύματος Παπαγεωργίου και του
Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία προβλέπεται η ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, κοινωφελές ίδρυμα» που θα έχει έδρα την πόλη
της Θεσσαλονίκης. Οι αδελφοί Παπαγεωργίου αναλαμβάνουν
να διαθέσουν το 25%, 30 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 7,2 δις
δραχμές) σε σύνολο 28,5 δις. Το 65% θα προέλθει από πόρους της
Ε.Ε. και το 10% από το ελληνικό κράτος.

10 Ιουλίου 1991

Υπογραφή Συμφωνητικού με Μελετητική Εταιρία για τη μελέτη
που προέκυψε από τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

3 Σεπτεμβρίου 1991

Το Νομοσχέδιο: Κύρωση σύμβασης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «IΔΡΥΜΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από
όλες τις πτέρυγες της Βουλής των Ελλήνων

Στα επίσημα πρακτικά της Βουλής, Ζ΄ περιόδου (Προεδρευόμενης Δημοκρατίας), της συνεδρίασης ΙΖ΄, της 3ης Σεπτεμβρίου
1991, αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα που αφορούν στις
τοποθετήσεις βουλευτών όλων των κομμάτων:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ν.Δ.): «Αποτελεί ξεχωριστή χαρά
για μένα να εισηγούμαι από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας την
επικύρωση της σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του ιδρύματος Παπαγεωργίου, που αφορά στην ανέγερση ενός
κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Νοσοκομείο Παπαγεωργίου». Οι αδελφοί Παπαγεωργίου, καταγόμενοι από τη Σιάτιστα,
επιτυχημένοι επιχειρηματίες, με πολύ μεγάλες δραστηριότητες
στο εξωτερικό, παρακινούμενοι από ιδιαίτερο συναίσθημα αγάπης
για τον τόπο και έχοντας εσωτερικεύσει επιτυχημένα την αξία
της ευεργεσίας, προσφέρουν το ποσό των 5 δις δραχμών για την
ανέγερση και τον εξοπλισμό ενός νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.
Αυτή η προσφορά αποκτά ξεχωριστή σημασία, γιατί αναφέρεται
στο χώρο της υγείας, όπου τα προβλήματα πέρα από κάθε προσπάθεια συνεχίζουν να υπάρχουν. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα
ένα πολύχρονο αίτημα των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης
για ένα σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα που θα παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής φροντίδας…».
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης):
«..έχω την εντύπωση ότι εγώ ως τοπικός βουλευτής, ως πατριώτης,

παλιός τους φίλος, και που είχα την τύχη να είμαι ο πρώτος ο οποίος
μεταβίβασα στον Πρωθυπουργό την πρότασή τους, όφειλα να πω
δυο λόγια γι αυτούς. Και οφείλω να πω ότι, γνωρίζοντας καλά την
κατάσταση που επικρατεί στο Ελληνικό κράτος, είπαν, ότι εμείς θα
το φτιάξουμε, δώστε μας τα σχέδια, αφήστε, με τα δικά μας λεφτά
να το φτιάξουμε εμείς και να σας το παραδώσουμε όταν τελειώσει.
Και έτσι είναι βέβαιο ότι θα τελειώσει σε πολύ μικρότερο χρονικό
διάστημα απ΄ ότι αν είχε ακολουθηθεί άλλη διαδικασία».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ (Συνασπισμός): « ..βρισκόμαστε μπροστά
σ’ ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, που αποτελεί ένα ιδιότυπο, θα
έλεγα στοιχείο της Ελληνικής κοινωνίας, κάτι που δεν το έχουν
οι άλλες χώρες ή τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω σε τέτοια έκταση να απαντάται και σε άλλες
χώρες. Πρόκειται για το θέμα
των δωρητών και των ευεργετών. Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη
παράδοση ανθρώπων, οι οποίοι
πλούτισαν ιδίως στο εξωτερικό,
αλλά ταυτόχρονα την περιουσία αυτή ή μέγα της περιουσίας,
το έδωσαν στον τόπο αυτό για
να γίνουν κοινωφελή έργα.
Είναι ένα από τα μοναδικά
φαινόμενα αυτό και η κύρωση
της παρούσης συμβάσεως έχει
ακριβώς αυτό τον χαρακτήρα
και είναι κάτι που όχι μόνο το
επικροτούμε, αλλά το χειροκροτούμε, το χαιρετίζουμε και
εκ των προτέρων λέμε ότι θα το ψηφίσουμε συνολικά…
…είναι μεν ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, όπως εξήγησε
και ο κος Υπουργός μέσα στην Επιτροπή και αυτή η ερμηνεία, που
έδωσε ήταν πράγματι πάρα πολύ σημαντική με την έννοια, ότι ήρε
και ορισμένες επιφυλάξεις που είχαμε. Συγκεκριμένα, είχατε πει
ότι ελέγχεται από το Κράτος, φυσικά το ίδιο το νομοσχέδιο ορίζει
ότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επομένως είναι κρατικό,
εποπτεύεται και συγκεκριμένα αυτό προκύπτει από το άρθρο 7.
Φυσικά τα πλεονεκτήματα που του δίδει η μορφή του ιδρύματος,
δηλαδή το να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είναι ότι
παρακάμπτεται το δημόσιο λογιστικό και είναι πάρα πολύ κατανοητό από εμάς. Έχω εμπειρία μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση
και πράγματι είναι αυτό είναι μια διαδικασία, η οποία διευκολύνει
πάρα πολύ, παρακάμπτει τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, το κάνει
ευέλικτο και όντως θα πρέπει να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, απαλλάσσοντας όμως τους απόρους, όπως κι εσείς
είχατε πει, ο, τι γίνεται δηλαδή και στα δημόσια νοσοκομεία…»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΙΩΝΗΣ (ΚΚΕ): «Κε Υπουργέ, στη διαρκή
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Επιτροπή είχαμε διατυπώσει τους λόγους για τους οποίους δεν
θα αρνηθούμε την ψήφο σ΄ αυτή την κύρωση της σύμβασης. Θα
ήθελα να πω επί τροχάδην τους λόγους για τους οποίους δεν θα
αρνηθούμε αυτή την ψήφο. Πρώτον, γιατί είναι μια κύρωση σύμβασης. Δεύτερον, γιατί πρόκειται για τη δημιουργία μιας μεγάλης
νοσοκομειακής μονάδας 625 κλινών που θα καλύψει ένα μέρος
των απαιτήσεων της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
Τρίτον, γιατί υπάρχει μια σημαντική δωρεά ιδιωτών, του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και βέβαια αυτή η κοινωνική τους προσφορά
θα εκτιμηθεί δεόντως, νομίζω και από το λαό της Θεσσαλονίκης
και από εδώ, χωρίς υπερβολικές εκφράσεις που πιθανόν και τους
ίδιους τους δωρητές θα έφερναν σε δύσκολη θέση…».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ (Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων): «…Σήμερα, όμως είναι ιδιαίτερα ευτυχής
αυτή η συνεδρίαση, αφού υπάρχει ομοφωνία από όλες τις πλευρές
και προβλέπεται να ψηφισθεί ομόφωνα και να κυρωθεί με νόμο η
σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδρύματος Αδελφών Παπαγεωργίου για την ανέγερση του νοσοκομείου
Δυτικής Θεσσαλονίκης. Για την ανέγερση αυτού του νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών, όπως τονίστηκε απ΄ όλους τους
εισηγητές επιτακτική προέβαλε η ανάγκη να γίνει ένα σύγχρονο
νοσηλευτικό ίδρυμα για την κάλυψη των αναγκών, όχι μόνο της
Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι υποβαθμισμένη-εγώ διετέλεσα
και κάτοικος αυτής της περιοχής, προς την περιοχή που γίνεται
το νοσοκομείο- αλλά γενικότερα της Θεσσαλονίκης και θα έλεγα
ακόμα του χώρου της Βορείου Ελλάδας, της Μακεδονίας και της
Θράκης, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει αυτή η τόσο ιστορικής
και μεγάλης εθνικής σημασίας περιοχή αυτοδύναμες υπηρεσίες
υγείας. Μάλιστα μπορώ να πω με ικανοποίηση ότι δεν χρειάζεται
η μετακίνηση και η ροή ασθενών από τη Θεσσαλονίκη προς την
Αθήνα. Ένα-δύο κέντρα σημαντικά, δύο σημαντικοί πόλοι υγείας
που πρέπει να τους ενισχύσουμε και να παραμείνουν έτσι… Είναι
ένα νοσοκομείο όπου η μεγάλη συνεισφορά των Αδελφών Παπαγεωργίου που έδωσαν 30 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου
7,5 δις δραχμές, έχουμε και την ενίσχυση από την Κοινότητα και
έτσι προχωράει προς την υλοποίηση το σχέδιο αυτό, για να έχουμε
νοσοκομείο 625 κλινών σε έκταση 150 στρεμμάτων που η θέση αυτή
πολύ προσφέρεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής
αλλά και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής. Είναι ένα νοσοκομείο υψηλών προδιαγραφών-έτσι τουλάχιστον το οραματίζεται
και η Πολιτεία και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου-για να καλύψει τις
ανάγκες νοσηλείας, εκπαίδευσης και έρευνας ακόμα… Εγώ θέλω
να υπογραμμίσω όπως απ΄ όλους ελέχθη και να εκφράσω από το
επίσημο βήμα της Βουλής την ευγνωμοσύνη της Κυβέρνησης, αλλά
θα μου επιτρέψετε και ολόκληρου του Ελληνικού λαού γι΄ αυτούς
τους καλούς δωρητές. Δεν είναι απλά δωρητές, είναι καλοί δωρητές
οι οποίοι δίνουν τέτοια μεγάλα ποσά. Πιστεύω ότι αξίζουν αυτοί
οι έπαινοι, αξίζουν αυτά τα λόγια να λεχθούν για τους αδελφούς
Παπαγεωργίου και να πούμε ότι η καλύτερη τοποθέτηση, η καλύτερη επένδυση είναι αυτή, γι΄ αυτόν ιδιαίτερα τον σκοπό, τον
τόσο ανθρώπινο, και κοινωνικό που έρχεται να υπηρετήσει ένα
νοσηλευτικό ίδρυμα όπου εκεί ανταμώνεται ο θάνατος με τη ζωή
και υπάρχει η ελπίδα. Δεν υπάρχει ιερότερος χώρος, μετά από την
εκκλησία, από το χώρο του νοσοκομείου. Ήθελα να απαντήσω
στους συναδέλφους και να πω ότι λειτουργεί σαν Νομικό πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου, γιατί έτι θα έχει μια ευελιξία . έτσι παρακάμπτει
το δημόσιο λογιστικό…Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο εποπτεύεται από το Κράτος. Είδαμε μάλιστα και στη
Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή τους μηχανισμούς ελέγχου.
16
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Και θα ήθελα να αναφερθώ στους μηχανισμούς ελέγχου διότι
σωστά τέθηκε από τον κ. Λεντάκη και από άλλους συναδέλφους
πως θα ελέγχεται. Το άρθρο 1 λέει ότι θα τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργού Υγείας,, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο
οποίος θα ασκεί και τις αρμοδιότητες επί του αναγκαστικού νόμου
2039.39. Αυτός είναι ένας νόμος που προβλέπει την εποπτεία του
Υπουργού Οικονομικών επί των περιουσιών που καταλείπονται
υπέρ κοινωνικών σκοπών. Αυτές τις αρμοδιότητες τις παίρνει ο
Υπουργός Υγείας και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να
ασκήσει εποπτεία και έλεγχο σ΄ αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα. Αλλά
και από το άρθρο 7 προβλέπεται ότι το Δημόσιο δικαιούται να
ελέγχει τη διαχείριση του ιδρύματος. Τα δε μέλη, λέει, το ίδιο άρθρο,
της διοίκησης του ιδρύματος υπέχουν τις ευθύνες των δημοσίων
υπολόγων. Τι σημαίνει αυτό: Σημαίνει ότι έχουν όλες τις ποινικές
ευθύνες. Ευθύνονται για κάθε έλλειμμα που θα παρουσιαστεί και
το οποίο καταλογίζεται εις βάρος των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ακόμα ευθύνονται για τυχόν ανοίκειες πληρωμές
μαζί με τους ανοικείους λαβόντες. Όταν υπάρχουν λοιπόν αυτές
οι ρητές διατάξεις αντιλαμβάνεστε πως δεν είναι δυνατόν να
έχουμε εκτροπή. Μάλιστα μαζί με τους υπολόγους ευθύνονται και
όσοι συμπράττουν και συμμετέχουν σε αυτή τη διαχείριση… Για
το Διοικητικό Συμβούλιο, είπε ο κ. Λεντάκης πως προκύπτει τα 4
μέλη να προτείνονται από το Ίδρυμα. Αυτά βέβαια θα διορίζονται
από τον Υπουργό. Αυτό εξυπακούεται. Εγώ συμβουλεύτηκα τους
νομικούς συμβούλους εκ των υστέρων. Βέβαια ίσως είναι αργά η
εκ των υστέρων συμβουλή, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω
όμως, ότι μια δήλωση εδώ θα μπορούσε να διευκολύνει. Για το
λόγο αυτό συμβουλεύτηκα τους νομικούς συμβούλους και μου
είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό κενό και ότι οι τρεις άλλοι
θα προτείνονται και θα διορίζονται από τον Υπουργό…
…δεν πρέπει να υπάρχει καμιά ανησυχία για τη διάταξη που λέει
ότι ο πρόεδρος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο και απολύει
ή προσλαμβάνει. Πρέπει εδώ να συμπληρώσουμε ή να προσέξουμε και να πούμε «απολύει ή προσλαμβάνει σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Δ.Σ. και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού
του νοσοκομείου.. κλπ…Δεν μπορεί ο πρόεδρος να απολύσει
ούτε να προσλάβει. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μόνο. Αλλά ο
πρόεδρος εδώ είναι το ανώτατο
εκτελεστικό όργανο. Υπό αυτή
την έννοια μου φαίνεται ότι είναι ο κυρίαρχος και μπορεί να
αυθαιρετεί ενδεχομένως, αλλά
αν δούμε στη συνέχεια πως έχει
η παράγραφος 10 του άρθρου
17, δεν πρέπει να υπάρχει καμιά
ανησυχία, διότι δεν έχει καμία
δυνατότητα αυθαιρεσίας ο πρόεδρος του Δ.Σ….»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (ΠΑΣΟΚ): «…είναι φανερό ότι δεν

αρνούμαστε την ψήφο σ΄ αυτό
το νομοσχέδιο, γιατί πράγματι
πρέπει με αυτήν να αποδώσουμε τον απαιτούμενο φόρο τιμής
στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου, γιατί πράγματι η χειρονομία του
αποτελεί μια χειρονομία ευγενικής φιλοδοξίας που μπορεί και
πρέπει να βρει μιμητές! Είμαστε

για σύμβαση και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή, ερωτάται το Τμήμα
αν γίνεται δεκτό και στο σύνολό του το νομοσχέδιο».
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: «Δεκτό, δεκτό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ): «Το νομοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο ομόφωνα. Συνεπώς το νομοσχέδιο «Κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος
«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», έγινε δεκτό σε μόνη συζήτηση κατ΄
αρχήν, κατ΄ άρθρο και στο σύνολο ομόφωνα»
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και είμαι υπέρ της ανθρωπιάς του κράτους, αυτό δεν σημαίνει όμως
ότι δεν μπορεί μια κοινωνία αλληλεγγύης να συνδράμει το κράτος
όταν υπάρχουν πολίτες και ιδρύματα καθαρά κοινωφελούς χαρακτήρα, που μπορούν πράγματι να βοηθούν στην προσπάθεια….
Δεν πρόκειται βεβαίως να αρνηθούμε την ψήφο μας επειδή έχουμε
διαφωνίες, γιατί-νομίζω ότι το είπε και ο εισηγητής μας- αυτό που
ενδιαφέρει σ΄ αυτή τη φάση είναι η ολοκλήρωση του έργου και
στην ολοκλήρωση του έργου, όχι μόνο αντίρρηση δεν έχω, αλλά
ίσως θα έπρεπε να βρίσκουμε τρόπους, ειδικά για τα νοσοκομεία
και ειδικά όταν είναι επείγοντος χαρακτήρα ορισμένα, να γίνονται
έξω από τις δεσμεύσεις του Δημοσίου Λογιστικού, εφόσον βεβαίως
υπάρχει μια διαφάνεια και ένας κοινωνικός έλεγχος…. Τελειώνω
με την ελπίδα ότι πράγματι θα αποτελέσει ένα κίνητρο και για
άλλους ανθρώπους ή ιδρύματα που μπορούν να βοηθήσουν τη
χώρα μας, γιατί πράγματι όσα χρήματα και αν διατεθούν στον
τομέα της υγείας θα είναι λίγα. Και δυστυχώς κι εγώ αναγνωρίζω
ότι πάντοτε υπήρχε έλλειψη πόρων. Δυστυχώς είναι πεπερασμένοι
οι πόροι που έχει το κράτος…»
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΗΡΟΣ (Ν.Δ.): «…Είναι λοιπόν ιδιαίτερη τιμή και για
μένα, αλλά είναι ιδιαίτερη η τιμή που έκανε απόψε η Ελληνική
Βουλή, όλα τα κόμματα και ήταν αυτό η καλύτερη επιβράβευση
για την ενέργεια αυτή των αδελφών Παπαγεωργίου, η οποία θα
βοηθήσει να στηθεί μια τόσο μεγάλη νοσηλευτική μονάδα στη
Θεσσαλονίκη, αλλά ιδιαίτερα σε μια περιοχή, που πραγματικά την
έχει ανάγκη…Η Ελληνική Βουλή απόψε με την ομόφωνη απόφασή
της, έδειξε πως πρέπει να τιμούνται οι προσφορές στην κοινωνία
και στο έθνος, ανθρώπων, όπως οι αδελφοί Παπαγεωργίου».
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΣΟΚ): «Πάντως με αυτές τις παρατηρήσεις τελειώνω κύριε πρόεδρε. Εμείς ψηφίζουμε τη σύμβαση αυτή και περιμένουμε και από άλλους δυναμένους Έλληνες
πατριώτες του εσωτερικού ή του εξωτερικού να μιμηθούν τους
αδελφούς Παπαγεωργίου».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ): «Δεν υπάρχει άλλος
εγγεγραμμένος για να πρωτολογήσει και ερωτάται το Τμήμα αν
γίνεται δεκτό επί της αρχής το σχέδιο νόμου «κύρωση σύμβασης
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: «Δεκτό, δεκτό»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ): «Συνεπώς το νομοσχέδιο
έγινε ομόφωνα δεκτό επί της αρχής. Προχωρούμε στη συζήτηση
των άρθρων. Επί του άρθρου πρώτου θέλει να μιλήσει κανείς;»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ (ΠΑΣΟΚ): «Εγώ κύριε Πρόεδρε».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ): «Ο κ. Τριαρίδης έχει
το λόγο».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ (ΠΑΣΟΚ): «Κύριε Πρόεδρε, εμείς
ψηφίζουμε τη σύμβαση ως έχει, ελπίζουμε οι παρατηρήσεις που
εκφράστηκαν εδώ μέσα να ληφθούν υπόψη ώστε να μην έχουμε
προβλήματα στη συνέχεια και οι στάσεις και οι τοποθετήσεις του
Υπουργού δίνουν ενδείξεις ότι θα γίνει αυτό το πράγμα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ): «Κηρύσσεται περατωμένη η συζήτηση επί του άρθρου πρώτου και ερωτάται το Τμήμα,
γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο του νομοσχεδίου;»
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: «Δεκτό, δεκτό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ): «Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό ομόφωνα. Ερωτάται το Τμήμα, γίνεται δεκτό
και το άρθρο δεύτερο του νομοσχεδίου;»
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: «Δεκτό, δεκτό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ): «Συνεπώς το άρθρο
δεύτερο έγινε δεκτό ομόφωνα. Κύριοι συνάδελφοι, επειδή πρόκειται

Δημοσίευση Κύρωσης Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου» σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Ν.1964/ΦΕΚ 146/Τεύχος 1ο.

9 Νοεμβρίου 1991

Έναρξη χωματουργικών εργασιών Αφοι Μεσοχωρίτη ΕΤΕ.

2 Ιανουαρίου 1992
«Θεσσαλονίκη»

ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ
Νίκος Παπαγεωργίου:
«Ήταν χρέος μας αυτό το νοσοκομείο»
Απόσπασμα συνέντευξης του Νικολάου Παπαγεωργίου

Εισαγωγή δημοσιογράφου: «Μέρες γιορτών, μέρες αγάπης και
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Όλα αυτά θεωρητικώς. Σ’ αυτή
τη χώρα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των πλουσίων, τόσο λιγοστεύει ο αριθμός των ευεργετών» Τα λόγια αυτά δεν είναι δικά μας,
αλλά τα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομιλώντας με τον
άνθρωπο που κάθεται απέναντί μας και ενσαρκώνει στο έπακρο
τα μηνύματα των ημερών: Την αγάπη και την προσφορά προς τον
συνάνθρωπο. Είναι ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, 61 χρόνων, που
μαζί με τον αδελφό του Λεωνίδα προσέφεραν 7,5 περίπου δισεκατομμύρια δραχμές για την ανέγερση ενός υπερσύγχρονου πολυδύναμου νοσοκομείου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μια δωρεά που
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ευλογία, όχι μόνο για την πόλη και
ειδικότερα για την υποβαθμισμένη Δυτική Θεσσαλονίκη, εξαιτίας
της τεράστιας έλλειψης νοσοκομειακών κρεβατιών, αλλά και για
την κυβέρνηση. Μόλις ανέλαβε ο πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι
το χρόνιο αυτό αίτημα της Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα,
χάρη στη δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου. Μια δωρεά από
δύο ανθρώπους που γνώρισαν την ορφάνια, όταν ο πατέρας τους
εκτελέστηκε ως γραμματέας του ΕΑΜ Σιάτιστας…. Μια δωρεά,
που ο ίδιος ο Νικόλαος Παπαγεωργίου δηλώνει στη «Θ» ότι «απλώς
συνέπεσε χρονικά με την παρούσα κυβέρνηση. Το ποιο κόμμα θα
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βρίσκεται στην κυβέρνηση δεν τους αφορά, αλλά ότι το νοσοκομείο
θα τελειώσει και θα λειτουργήσει με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια,
χωρίς καμία εμπλοκή από κομματικές και πολιτικές επιλογές, όπως
λειτουργούν μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις τους».
Και δωρεά και…προικοδότηση.
Που βρίσκεται όμως το θέμα του νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών
και κατά πόσο η εξαγγελθείσα δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου
δεν αποτελεί ανεκπλήρωτο ευχολόγιο; Τα τελευταία στοιχεία γύρω
από το θέμα μας δίνει ο ίδιος ο Ν. Παπαγεωργίου, που εποπτεύει
του όλου έργου:
«Το νοσοκομείο είναι γνωστό ότι θα ανεγερθεί στο πεδίο βολής
Καρατάσου, του Δήμου Πολίχνης, δίπλα στην περιφερειακή οδό
που θα επιτρέπει σε όλους τους Θεσσαλονικείς να έχουν εύκολη
και γρήγορη πρόσβαση. Η δύναμή του θα είναι 625 κρεβάτια. Το
συνολικό κόστος για την ανέγερση, τον ξενοδοχειακό και ιατρικό
εξοπλισμό του νοσοκομείου, απαιτούνται 18 δισεκατομμύρια. Από
αυτά, τα 7,5 δις περίπου θα τα καλύψουμε εμείς και τα υπόλοιπα η
ΕΟΚ και το Ελληνικό Δημόσιο. «Πριν λίγες μέρες συναντηθήκαμε
με τον εκπρόσωπο της ΕΟΚ και υπάρχει εκ μέρους του η υπόσχεση ότι η Κοινότητα θα διπλασιάσει το ποσό της συμμετοχής της.
Σύμφωνα με τις τελευταίες συζητήσεις- όπου εμείς διαπιστώσαμε
μεγάλη προθυμία από την πλευρά της Κοινότητας- ενδέχεται να
ανεβάσει το ποσοστό συμμετοχής της και πάνω από το 50% για την
ολοκλήρωση του έργου, γεγονός που θα ανακουφίσει το Ελληνικό
Δημόσιο. Πάντως έτσι κι αλλιώς το Δημόσιο με την σύμβαση που
υπέγραψε, είναι υποχρεωμένο να βοηθήσει το «Ίδρυμα Παπαγεωργίου» να τελειώσει το νοσοκομείο. «Αλλά και εμείς», καταλήγει ο
κ. Παπαγεωργίου, «εκτός από τα 30 εκατομμύρια δολάρια , έχουμε
ήδη υποσχεθεί ότι, για να μείνει το νοσοκομείο εις το διηνεκές
«Ίδρυμα Παπαγεωργίου» να το προικοδοτήσουμε…».
Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δωρεά-προικοδότηση;
Θα διαθέσουμε ως περιουσιακά στοιχεία του νοσοκομείου, ένα
κατάστημα στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης και ένα στην Προξένου Κορομηλά…»

1991-92

Ποια είναι η πορεία του έργου και πότε υπολογίζετε να παραδοθεί
το νοσοκομείο έτοιμο στο λαό της Θεσσαλονίκης;
Από τη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη για την ανέγερση του
νοσοκομείου δεν περιμέναμε να τελειώσουν οι γραφειοκρατικές
διαδικασίες. Βρισκόμασταν μπροστά τουλάχιστον κατά έξι μήνες.
Μόλις πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ο νόμος με τον οποίο η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και «Ιδρύματος Παπαγεωργίου».
Στο διάστημα αυτό του ενός χρόνου, χρειάστηκε να περιμένουμε
τέσσερις μήνες για να πάρουμε από το Υπουργείο το κτιριολογικό
πρόγραμμα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε διαγωνισμό με προεπιλογή, μεταξύ τεσσάρων ελληνικών και δύο ξένων μελετητικών
γραφείων για την κατάρτιση της μελέτης του έργου για την οποία
απαιτήθηκαν άλλοι τέσσερις μήνες. «Στη συνέχεια συγκροτήσαμε
επιτροπή αξιολόγησης της μελέτης από ειδικούς και με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου για την επιλογή της καλύτερης
και πληρέστερης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ανάθεση που ομόφωνα έγινε δεκτή στα μελετητικά γραφεία «Τομπάζη-Κυριακίδη»
και σε Γερμανική μελετητική εταιρεία, είναι η καλύτερη και αφορά
στην εκπόνηση πλήρους μελέτης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις,
τον ξενοδοχειακό και επιστημονικό εξοπλισμό. «Ο χρόνος που
απαιτείται για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης είναι 18 μήνες.
18
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Σ’ αυτή τη χώρα, όσο
αυξάνεται ο αριθμός
των πλουσίων, τόσο
λιγοστεύει ο αριθμός
των ευεργετών...

Κωνσταντίνος
Καραμανλής

Πιστεύουμε ότι μέχρι το φθινόπωρο του 1992 θα μας έχει παραδοθεί και μέχρι τέλους του ίδιου χρόνου θα έχουμε καταλήξει στην
επιλογή του εργολάβου των κτιριακών εγκαταστάσεων, με διεθνή
διαγωνισμό, όπως άλλωστε απαιτείται. «Ως χρόνο αποπεράτωσης
όλων των εργασιών» καταλήγει ο κ. Παπαγεωργίου, «ώστε το νοσοκομείο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει, υπολογίζουμε, τέσσερα
χρόνια από σήμερα, αν όλα εξελιχθούν ομαλά και σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα που καταστρώσαμε. Πάντως η μέχρι τώρα
συνεργασία μας με τα διάφορα υπουργεία, το νομάρχη, τον περιφερειάρχη, κλπ, υπήρξε πολύ καλή. Βρίσκουμε συμπαράσταση
και προθυμία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, πριν μας γνωρίσουν
και ξεκαθαριστεί ο ρόλος του Ιδρύματος.
«Τα οφείλουμε…»
Πόσο πλούσιος είστε κύριε Παπαγεωργίου και προβαίνετε σε δωρεά
τόσων δισεκατομμυρίων, όταν μάλιστα έχετε δύο παιδιά να σας
κληρονομήσουν;
«Υπάρχουν και πιο πλούσιοι από μένα και τον αδελφό μου αλλά
ενώ θα μπορούσαν να κάνουν δωρεές, δεν το κάνουν. Όσο για τα
παιδιά μας, θα μας διαδεχθούν στη δουλειά μας, που συνεχίζεται.
Αναρωτήθηκα και εγώ γιατί θέλω, μαζί με τον αδελφό μου πάντα
να προβαίνω στις δωρεές. Η απάντηση που έδωσα είναι ότι είμαστε
αυτοδημιούργητοι, ξεκινήσαμε από το τίποτα, δουλέψαμε σκληρά
και με επιλεγμένους στόχους, αλλά θα ήταν αδύνατο να δημιουργήσουμε την περιουσία μας , αν δεν μοχθούσε και δούλευε σκληρά
δίπλα μας και ένα πλήθος συνεργατών, εργατών και βιοτεχνών.
Χωρίς αυτούς ήταν αδύνατον να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαμε
βάλει. Σε όλο αυτό το πλήθος ο αδελφός μου και εγώ νοιώθουμε
την υποχρέωση ότι κάτι του χρωστάμε. Γι’ αυτό και έγινε ή γίνεται
είναι για να εξοφληθεί αυτό το χρέος, για να πάρουν και αυτοί οι
άνθρωποι το μερτικό τους. Όταν συναντήσαμε για πρώτη φορά
τον κ. πρωθυπουργό και του κάναμε γνωστή την πρόθεσή μας να
δώσουμε τα 30 εκατομμύρια δολάρια για το νοσοκομείο Δυτικής
Θεσσαλονίκης, δηλώσαμε ότι στόχος μας είναι να γίνει ένα έργο,
που θα ανακουφίσει τον ανώνυμο Έλληνα εργαζόμενο. «Δεν ήταν
αρχικά στις προθέσεις μας να ανεγείρουμε και να συμμετέχουμε
στη διοίκηση του νοσοκομείου», δηλώνει ο κ. Παπαγεωργίου. Ο
ίδιος ο πρωθυπουργός όταν μας ευχαρίστησε για την προσφορά,
μας παρότρυνε να μη μείνουμε μόνο στη δωρεά των χρημάτων,
αλλά όπως μας είπε χαρακτηριστικά, αν θέλουμε να το δούμε να
τελειώνει, να το κτίσουμε μόνοι μας. Φαίνεται κάτι ήξερε από
γραφειοκρατία… Στη συνέχεια ενώ εμείς θέλαμε να δωρίσουμε το
νοσοκομείο για να ενταχθεί στο ΕΣΥ, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε
κίνδυνος να μη αρχίσει σωστά η λειτουργία του. Ζητήσαμε από
την κυβέρνηση να μας επιτραπεί να το οργανώσουμε και να το
λειτουργήσουμε για μια πενταετία. Κυβερνητικός παράγοντας

Περί κινδύνων ιδιωτικοποίησης
Ωστόσο, ακόμα και κατά τη συζήτηση για το ιδρυτικό του νοσοκομείου που έγινε στη Βουλή, αλλά και γενικότερα στην κοινή
γνώμη, εκφράζονται οι επιφυλάξεις για το τι μπορεί να φέρει στο
μέλλον η «ιδιωτικοποίηση» του νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών.
Και αν ακόμα οι προσθέσεις των αδελφών Παπαγεωργίου είναι οι
πιο ανιδιοτελείς και στοχεύουν στην ανακούφιση του χαμηλόμισθου ασθενούς, ποιος μπορεί να γνωρίζει που θα οδηγήσει αυτή
η ιδιωτικοποίηση στο μέλλον, όταν θα αναλάβουν στο ίδρυμα
οι απόγονοι των δωρητών; Μήπως ακόμα και στο εγγύς μέλλον
υπάρχει κίνδυνος μετατροπής του νοσοκομείου σε χώρο επιλεκτική ιατρικής;
Τους προβληματισμούς αυτούς, θέσαμε υπόψη του κ. Παπαγεωργίου, σημειώνονται ότι αφού ο ίδιος και ο αδελφός του ξεκίνησαν
με την πρόθεση να δωρίσουν το νοσοκομείο στο ΕΣΥ, μήπως είναι
οι κυβερνητικές επιλογές στον τομέα της υγείας που μετέτρεψαν
τη δωρεά ενός δημοσίου νοσοκομείου σε ΝΠΙΔ.;
Ο κ. Παπαγεωργίου εκφράζει τη δική του εκδοχή. «Κατ’ αρχήν
πιστεύω στην ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι ο ιδιώτης είναι πιο
αποτελεσματικός και πιο ευέλικτος. Προτίθεμαι να ασχοληθώ
προσωπικά στο μέλλον με το νοσοκομείο, αλλά και οι διάδοχοί μας
που θα συμμετέχουν στη διοίκηση του νοσοκομείου, πιστεύω ότι θα
μπορούν να προσφέρουν πολλά, διότι ενστερνίζονται τις απόψεις
μας. Κατ’ αρχήν να αναφέρω ότι ενώ το δημόσιο για να ανεγείρει
ένα τέτοιο νοσοκομείο θα ήθελε 15 χρόνια, εμείς θα το τελειώσουμε
σε μια πενταετία. Επίσης, εμείς, ως ιδιώτες στη δουλειά μας ποτέ
δεν θέτουμε κομματικά κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού
ενώ για το δημόσιο ισχύουν. Τέλος, πιστεύω ότι οπωσδήποτε θα
πετύχουμε το φθηνότερο κόστος με τις υψηλότερου επιπέδου
υπηρεσίες. Εξάλλου, το νοσοκομείο θα ενταχθεί οπωσδήποτε
στο κρατικό σύστημα υγείας και το ελληνικό δημόσιο έχε κάθε
στιγμή τη δυνατότητα αν θελήσει, να το πάρει στην κατοχή του,
σταματώντας τη χρηματοδότηση που απαιτείται για τη λειτουργία του. Έτσι και αλλιώς δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
φτιάχτηκε σκοπίμως στη Δυτική Θεσσαλονίκη όπου οι ανάγκες
των εργαζομένων είναι πολύ μεγαλύτερες».

όπως αυτές περιλαμβάνονται στην έκθεση που είχαν συντάξει όλοι
οι τοπικοί φορείς(εκπρόσωποι δήμων της Δυτικής Θεσσαλονίκης,
ιατρικός σύλλογος, πανεπιστήμια, νομαρχία, κλπ) όταν ζητούσαν
την ανέγερση του νοσοκομείου, χωρίς να έχουν υπόψη τη δωρεά
μας. Εμείς δεν υποβάλλαμε κανένα βέτο, καμία αντίθετη γνώμη.
Οπωσδήποτε πάντως, θα φιλοξενήσει και πανεπιστημιακές κλινικές γιατί ανεβάζουν το επίπεδο της παρεχόμενης περίθαλψης.
Επιθυμούμε να είναι νοσοκομείο υψηλών προδιαγραφών που και
την έρευνα θα προαγάγει και τις πιεστικές ανάγκες σε κάποιες ειδικές κατηγορίες προβλημάτων υγείας θα καλύψει. Πάντως μέχρι
στιγμής θεωρείται δεδομένο ότι στο νοσοκομείο θα δημιουργηθεί
το τραυματιολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα δοθεί έμφαση στον καρδιολογικό τομέα που αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη
κρεβατιών και στο νευροχειρουργικό. Βάσει των παραπάνω που
αποτελούν τις προτάσεις των φορέων της πόλης, εγκρίθηκε για
το κτιριακό πρόγραμμα από το Υπουργείο Υγείας».
Πως θα γίνει η επιλογή προσωπικού; Οι γιατροί θα είναι πανεπιστημιακοί ή θα διορίζονται όπως στα νοσοκομεία του ΕΣΥ; «Όλοι
οι γιατροί θα προσληφθούν με συμβάσεις έργου και μοναδικό
κριτήριο την αξιοκρατία. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με όρεξη για
δουλειά. Έχω 45 χρόνια στο εμπόριο και δεν είμαι διατεθειμένος
να αφήσω τα χρήματά μου να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός
τους άλλοι. Το νοσοκομείο γίνεται για να ανακουφίσουμε τον
ανώνυμο πάσχοντα εργαζόμενο».
Η συνέντευξη τελειώνει εδώ. Πολλά σημεία που αφορούν την μεγαλύτερη δωρεά των τελευταίων δεκαετιών για τη Θεσσαλονίκη
διασαφηνίζονται. Η κοινή γνώμη, γνωρίζει έστω και εξ’ αποστάσεως
το «προφίλ» των ανθρώπων που αύριο θα αναλάβουν να διοικήσουν ένα πολυδύναμο, δημόσιο νοσοκομείο. Ο ίδιος ο κ. Νικόλαος
Παπαγεωργίου αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους
αυτούς που εργάζονται αφιλοκερδώς κοντά του για την ανέγερση
του νοσοκομείου, προεξάρχοντος του τρίτου μέλους του «Ιδρύματος Παπαγεωργίου» κ. Νικόλαο Χριστιανάκη, ταξίαρχου ε.α., ΩΡΛ
γιατρό και πρώην διευθυντή του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.
Πάντως, παρότι ένα τεράστιο έργο 18 δισεκατομμυρίων είναι βαρύ
φορτίο για τους ώμους ενός έστω και πάμπλουτου γουνέμπορου,
ο κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, φαίνεται ότι δυσκολότερα έρχεται
σε επαφή με το φακό της δημοσιότητας, παρά με τα προβλήματα
αυτά και τη λύση τους. Τέσσερα χρόνια δεν είναι πολλά…
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μας αντιπρότεινε και πιστεύουμε ότι είναι το πιο σωστό τελικά,
να λειτουργήσει ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Έτσι, το
νοσοκομείο όπως προβλέπεται από τη σύμβαση που υπογράφηκε
μεταξύ «Ιδρύματος Παπαγεωργίου» και ελληνικού δημοσίου-και η
οποία επικυρώθηκε πρόσφατα από τη Βουλή- θα λειτουργήσει ως
Ιδιωτικού Δικαίου αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θα διοικείται δε από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο τέσσερα
μέλη θα υποδεικνύονται από το ίδρυμα. Μ’ αυτό τον τρόπο, το
Ίδρυμα θα έχει τον πρώτο λόγο στα διοικητικά του νοσοκομείου»
Ο κ. Παπαγεωργίου πιστεύει ότι το νοσοκομείο θα υπάγεται βέβαια στον γενικότερο κρατικό προγραμματισμό περί συστήματος
υγείας, αλλά με τη μορφή που θα έχει ως ΝΠΙΔ θα λειτουργεί με
περισσότερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα και θα προσφέρει
υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες.

14 Απριλίου 1992

«Μακεδονία»
Οι Ροταριανοί Όμιλοι Θεσσαλονίκης απένειμαν χρυσό μετάλλιο
ευποιΐας στους αδελφούς Παπαγεωργίου για τη σημαντική κοινωφελή προσφορά τους, το Νοσοκομείο Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Τι είδους νοσοκομείο;
Τελικά, τι είδους νοσοκομείο θα δημιουργηθεί; Πανεπιστημιακό ή
του ΕΣΥ; Θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον του στην έρευνα ή
στην κάλυψη των αναγκών σε συγκεκριμένους τομείς υγείας, που
εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματικοί στη Θεσσαλονίκη; Έχει γίνει
η επιλογή των τομέων και των κλινικών που θα δημιουργηθούν;
«Κατ’ αρχήν το νοσοκομείο θα καλύψει τις ανάγκες της πόλης
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Ιανουάριος

Διαγωνισμός ανέγερσης νοσοκομείου

30 Μαΐου

Έγκριση οριστικής μελέτης από το Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας

1 Ιουλίου

Σύσταση Τεχνικής Υπηρεσίας Επίβλεψης Έργου

8 Ιουλίου
«Μακεδονία»

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Προχωρεί η κατασκευή του νοσοκομείου των δυτικών
συνοικιών
Εντός 29 μηνών θα έχουν ολοκληρωθεί οι κτιριακές
εγκαταστάσεις.

Ο πρόεδρος της αναδόχου εταιρείας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» κ.
Εμφιετζόγλου και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου κ.
Χριστιανάκης υπογράφουν το πρωτόκολλο εγκατάστασης της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων
του νοσοκομείου, το οποίο θα ανεγερθεί σε οικοπεδική έκταση του
Δήμου Πολίχνης. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής
και σε σύντομο χρόνο θα γίνει η θεμελίωση του νοσοκομείου.

23 Ιουλίου

Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας, 1277/23-7-1993

12 Σεπτεμβρίου

Ετέθη ο θεμέλιος λίθος του νοσοκομείου από τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με τις ευλογίες των Μητροπολιτών Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης κ. Διονυσίου
20
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Ομιλία Μητροπολίτη κ. Διονυσίου:
«Ζή Κύριος. Οι μεγάλοι άνδρες της Ελλάδος δεν εξέλιπον. Οι
Ζάπαι και οι Αρσάκαι και οι Αβέρωφ δεν ετελείωσαν. Χθες ο Αγγελόπουλος. Σήμερα οι αδελφοί Παπαγεωργίου. Η αλυσίδα των μεγάλων Ελλήνων συνεχίζεται. Το Γένος αναδεικνύει τους μεγάλους

1993

και Μητροπολίτη Σισανίου
και Σιατίστης κ. Αντωνίου,
πραγματοποιήθηκε η τελετή
θεμελίωσης του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Ο θεμέλιος λίθος ετέθη από τον
πρωθυπουργό της Ελλάδος
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
παρουσία κλιμακίου υπουργών, Γενικών Γραμματέων,
Νομαρχών, Βουλευτών, του
Δημάρχου Θεσσαλονίκης,
και εκπροσώπων φορέων
της Θεσσαλονίκης. Έντονη
ήταν η παρουσία και από
τη Σιάτιστα, πατρίδα των
ευεργετών, όπως του Δημάρχου Σιάτιστας Ιωάννη
Νάκου, Δημοτικών Συμβούλων, προέδρων Κοινοτήτων,
προέδρων και μελών Συλλόγων Σιάτιστας και πλήθος
άλλων Σιατιστινών και Θεσσαλονικέων.
Στη σημαντική δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στη σύντομη ομιλία του ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης
συγχαίροντας τους δωρητές Νίκο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, τη
μητέρα αυτών Αλεξάνδρα, καθώς και τους
ανώνυμους πρωτεργάτες που συμμετέχουν
στη δημιουργία του νοσοκομείου.
Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν ο Μητροπολίτης κ. Διονύσιος, ο Υπουργός Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριος Σιούφας, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου,
ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
κ. Νικόλαος Χριστιανάκης και ο ειδικός
Σύμβουλος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
Γεώργιος Χριστόπουλος.

του ευεργέτας, οι οποίοι συνεχίζουν την παράδοσιν. Διάσπαρτος
η Ελλάδα από φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά και άλλα ιδρύματα,
έργα του κόπου και του τιμίου μόχθου των ανθρώπων αυτών, οι
οποίοι πάνω και πέραν του προσωπικού των συμφέροντος έθεταν
και θέτουν ακόμη το καλό του Έθνους, το
καλό της πατρίδος. Σε έναν κόσμο αποθέωσης του ατομικού συμφέροντος, του
κυνισμού προ των ηθικών αξιών, σε έναν
κόσμο που γαυριά και διακωμοδεί τα έργα
και τις πράξεις ευποιίας, άνθρωποι σαν τους
αδελφούς Παπαγεωργίου αποτελούν το
φως και την ελπίδα του Γένους. Ο λαός της
Μακεδονίας, και περισσότερον ο λαός της
δυτικής αυτής περιοχής της μεγαλουπόλεως
Θεσσαλονίκης γράφει όχι απλώς με χρυσά
γράμματα τα ονόματα των αδελφών Παπαγεωργίου στις μετώπες
του Ιδρύματος αυτού, αλλά χαράσσει με ανεξίτηλα σημάδια στην
ψυχή του τις μορφές, το ήθος και την προσωπικότητά των αιωνίας.
Η δε Εκκλησία συγκαταριθμεί αυτούς εις τα εκλεκτά της τέκνα,
ευχομένη διηνεκώς την ευλογίαν του Θεού έπ’ αυτούς και τας
οικογενείας των εν παντί έργω».
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εύρει μιμητάς. Θα ήθελα επίσης να κλείσω την ομιλία μου με μια
αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τους αδελφούς Παπαγεωργίου, στους οποίους είπε
χαρακτηριστικά τα εξής:
«Κάποτε υπήρχαν λίγοι πλούσιοι και πολλοί ευεργέτες. Σήμερα
υπάρχουν πολλοί πλούσιοι και λίγοι ευεργέτες, σ’ αυτούς τους
λίγους συμπεριλαμβάνεστε εσείς».

1993

Ομιλία κ. Νικολάου Χριστιανάκη:
«Έχω την τιμή να προεδρεύω του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
το οποίο συστάθηκε με Προεδρικό Διάταγμα τον Δεκέμβριο του
1990. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανέγερση, εξοπλισμός, διοίκηση και λειτουργία του Νοσοκομείου Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Διερμηνεύοντας πιστεύω τα αισθήματα όλων των Θεσσαλονικέων θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Νικόλαο και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου και τις οικογένειές τους για τη μεγάλη
τους δωρεά, πράξη ομολογουμένως θεάρεστη και υψηλόφρονα.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ την παρισταμένη εδώ μητέρα των δωρητών,
την σεβαστή κ. Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου για τον τρόπο με τον
οποίο ανέθρεψε τα ορφανά από παιδικής ηλικίας παιδιά της και το
πνεύμα φιλοπατρίας και αγάπης προς τον πλησίον, με το οποίο τα
εγαλούχησε. Η οικογένεια Παπαγεωργίου προερχόμενη από τον
χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα από τη Σιάτιστα,
παρά τις αντιξοότητες τις οποίες συνάντησε στο ξεκίνημά της κατόρθωσε να διαπρέψει στον τομέα παραγωγής και εμπορίας της
γούνας και να καθιερωθεί παγκοσμίως στον τομέα αυτό. Η δωρεά
αυτή για την ανέγερση του Νοσοκομείου, το οποίο εντός ολίγου
κ. Πρωθυπουργέ θα θεμελιώσετε, δεν είναι η πρώτη των αδελφών
Παπαγεωργίου, καθόσον έχουν προηγηθεί ανάλογες προσφορές
στο κοινωνικό σύνολο, όπως είναι το Γυμνάσιο-Λύκειο Σιατίστης,
η Ελληνορθόδοξος Εκκλησία στην Φρανκφούρτη Γερμανίας για
τον εκεί απόδημο Ελληνισμό και πολλές άλλες. Τελειώνοντας
θα ήθελα να ευχηθώ όπως οι διάδοχοι της οικογενείας Παπαγεωργίου συνεχίσουν την κοινωνική προσφορά των γονέων τους,
καθώς επίσης η χειρονομία αυτή των αδελφών Παπαγεωργίου

Οκτώβριος 1993
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Ομιλία κ. Νικολάου Παπαγεωργίου:
«Κύριε Πρωθυπουργέ….
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να θεμελιώσετε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το έργο αυτό στόχο έχει τη βελτίωση των μέσων για
καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. Είναι ένας τομέας που πρέπει
να γίνουν πολλά, αλλά όσα και να γίνουν πάντα θα χρειάζονται
περισσότερα. Και τώρα μια σύντομη αναφορά, για το έργο και
το φορέα που έχει αναλάβει την υλοποίησή του. Το Ι.Δ.Μ.Κ.Χ.
Ίδρυμα Παπαγεωργίου ανέλαβε την ευθύνη της ανέγερσης, εξοπλισμού και στη συνέχεια της λειτουργίας του νοσοκομείου Δυτικής
Θεσσαλονίκης. Το Νοσοκομείο μετά την τελευταία απόφαση του
Ιδρύματος να προσθέσει και καρδιοχειρουργική μονάδα θα είναι
δυναμικότητας 750 κλινών, καλύπτοντας όλους τους τομείς της
Νοσοκομειακής περίθαλψης. Ειδικότερη φροντίδα θα δοθεί στις
μονάδες εγκαυμάτων και τραυματολογίας, γιατί το Νοσοκομείο
είναι κοντά στην βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης και ως
εκ τούτου θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των βιομηχανικών
ατυχημάτων. Το ότι είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο με εύκολη πρόσβαση από όλες τις περιοχές της Μακεδονίας και με το
ελικοδρόμιο που θα διαθέτει θα δέχεται και το μεγαλύτερο βάρος των τροχαίων ατυχημάτων. Το κόστος υπολογίζεται ότι θα
πλησιάσει τα 30 δισεκατομμύρια δραχμές. Η δαπάνη καλύπτεται
από πόρους του Ιδρύματος, τη μεγάλη βοήθεια της ΕΟΚ, και τη
συμμετοχή του δημοσίου. Φιλοδοξούμε να φτιάξουμε ένα έργο
πρότυπο στο είδος του, υψηλών προδιαγραφών το οποίο θα καλύπτει νοσηλευτικές ανάγκες υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης
όχι μόνον της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Όταν θα τελειώσει θα είναι το καλύτερο στον Ελλαδικό χώρο,
αλλά γιατί όχι και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό. Έχουμε πετύχει μια
άρτια και σύγχρονη μελέτη. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός
ότι το υπουργείο Υγείας μας ζήτησε την άδεια να κάνει χρήση
της δικής μας μελέτης για το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής που
πρόκειται να κτίσει. Αν και είχε στην κατοχή του, τις μελέτες των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Ηρακλείου, Πατρών, Ιωαννίνων
και Λαρίσης. Στον εξοπλισμό οικονομικό πρόβλημα δεν υπάρχει,

Νοέμβριος 1993

1993
Δεκέμβριος 1993
θα προμηθευτούμε ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην παγκόσμια
αγορά. Μένει η επάνδρωση και λειτουργία. Είναι το δυσκολότερο
αλλά και εκεί είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Στόχος μας
είναι να προσφέρουμε, υψηλοτέρου επιπέδου υπηρεσίες, και θα
το πετύχουμε, για τον ανώνυμο Έλληνα εργαζόμενο, στον οποίο
απευθύνεται η προσφορά μας. Γιατί όπως είπα και παλαιότερα,
ήταν ο κύριος συντελεστής της οικονομικής μας επιτυχίας και
του το χρωστούσαμε. Σήμερα μπορούμε να σας ανακοινώσουμε
και το χρονοδιάγραμμα αποπερατώσεως του έργου, πριν από δύο
μήνες, υπογράψαμε τη σύμβαση για την κατασκευή των κτιριακών
εγκαταστάσεων, με την εργοληπτική εταιρεία «Μηχανική» η οποία
προβλέπει αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, σε 2 ½ χρόνια
από σήμερα. Έχω εμπιστοσύνη στην εταιρεία «Μηχανική» του κ.
Εμφιετζόγλου, και στον ίδιο προσωπικά, ότι και το χρονοδιάγραμμα
θα τηρήσει και καλή ποιότητα δουλειάς θα κάνει, γιατί τον είδα να
δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία, ίσως λόγω και της φύσεως του έργου.
Άλλωστε και η ομάδα επίβλεψης, που συγκροτείται από το Ίδρυμα
υπό του Αρχιτέκτονος Βασίλη Παπά (μέλους του Ιδρύματος) θα
παίξει σοβαρό ρόλο στην ποιότητα κατασκευών. Το ότι φθάσαμε
μέχρι εδώ τόσο σύντομα κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό οφείλεται κυρίως σε σας γιατί δική σας ήταν η επιλογή, να ανατεθεί η ευθύνη
του όλου έργου σε ιδιωτικό φορέα. Υπενθυμίζω την απάντηση που
μας δώσατε όταν για πρώτη φορά ήρθαμε στο γραφείο σας, μεσολαβούντος του συμπατριώτη μας υπουργού Εξωτερικών Μιχάλη
Παπακωνσταντίνου και σας κάναμε γνωστή την πρόθεσή μας να
χρηματοδοτήσουμε, το συγκεκριμένο έργο. Μας είπατε χαρακτηριστικά: «Κύριοι, εάν θέλετε να το δείτε να τελειώνει, και να το
χαρείτε κτίστε το μόνοι σας». Αλλά και στη συνέχεια, η παρέμβασή
σας ήταν αποφασιστική σε κρίσιμες φάσεις της πορείας του έργου.
Τελειώνοντας θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τη Βουλή των
Ελλήνων, η οποία με την ομόφωνη Νομοθετική επικύρωση, της
σύμβασης Δημοσίου-Ιδρύματος, μας συγκίνησε βαθύτατα. Θεωρώ
αυτή την ομοφωνία, σαν τη μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να
μας γίνει. Ευχαριστώ τους υπουργούς Υγείας, Πρόνοιας, Προεδρίας
της κυβέρνησης, Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής
Αμύνης για τη βοήθεια και την εμπιστοσύνη που μας δείξανε και
μας δείχνουν. Τον Περιφερειάρχη και Νομάρχη για την αμέριστη
συμπαράστασή τους. Τους συνεργάτες του Ιδρύματος. Τους φίλους μελετητές. Εκτός αυτών υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός
ανθρώπων, που κατά καιρούς με μεγάλη προθυμία και ανιδιοτελώς
μας προσέφεραν και μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τις
συμβουλές τους, τις οποίες τόσο πολύ χρειαζόμαστε».

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο ειδικός Σύμβουλος Υγείας
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, κ. Γεώργιος Χριστόπουλος είπε
μεταξύ άλλων: «Σε όλους εμάς που βρεθήκαμε να συμμετέχουμε
στην πορεία σύλληψης και υλοποίησης του οράματος αυτού του
Νοσοκομείου, η ζωή έμελλε να επιφυλάξει μια σπάνια τύχη και
μια ανεπανάληπτη εμπειρία: Να γνωρίσουμε σε εποχές έντονης
αμφισβήτησης ιδανικών και ηθικών αξιών, τους γνήσιους αυτούς
θεματοφύλακες των αρχών και άξιους συνεχιστές της παράδοσης
των εμπνευσμένων ευεργετών του έθνους. Να δουλεύουμε κοντά
σε ακούραστους, ικανούς και διορατικούς επιχειρηματίες. Να συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους αυτούς που διαθέτουν σπάνια
πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα».
Συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και επιστολές απέστειλαν πολλοί κορυφαίοι παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της
χώρας, για τη σημαντική δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου και
την τελετή θεμελίωσης του νοσοκομείου.

9 Νοεμβρίου

Συγχαρητήρια επιστολή του Μητροπολίτη Σισανίου και
Σιατίστης, κ. Αντωνίου προς τους αδελφούς Νίκο και
Λεωνίδα Γ. Παπαγεωργίου

«Περατωθέντος του έργου της αναπλάσεως πέριξ του Μητροπολιτικού Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου, δαπάναις Υμών, των αξίων
τέκνων της ευάνδρου πόλεως Σιατίστης, αισθανόμεθα την υποχρέωσην ως Ποιμενάρχης να σας συγχαρώμεν και εκ μέρους της
Εκκλησίας να Σας ευχαριστήσωμεν, διαβεβαιούντες ότι τα ονόματα
Υμών θα αναγραφούν εις πλάκα, η οποία θα εντοιχισθή προκειμένου να θυμίζη δια παντός την χρονολογίαν και τον χορηγόν του
εξωραϊσθέντος τούτου χώρου. Η Σιάτιστα η οποία προ ολίγων
ετών εστολίσθη με το διαδακτήριον «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» καλλύνεται και πάλιν δια του έργου τούτου το οποίον και
τον Μητροπολιτικόν Ιερόν Ναόν τονίζει, αλλά και όλον τον πέριξ
χώρον εξωραϊζει. Επίσης και δια το μεγάλον κοινωφελές έργον της
ανεγέρσεως Νοσοκομείου Δυτικής Θεσσαλονίκης και η Σιάτιστα
πάλιν εφημίσθη και πολλοί συνάνθρωποί μας θα εξυπηρετούνται
και θεραπευόμενοι θα αισθάνονται πάντοτε ευγνωμόνως προς
τους κτίτορες τούτου. Δεχθήτε όθεν τα θερμά ημών συγχαρητήρια και τας εκ βάθους καρδίας ευχάς δια υγείαν, προσωπικήν
και οικογενειακήν, χαράν και δύναμιν έπ’ αγαθώ της ευάνδρου
πόλεως Σιατίστης»
Μετά διαπύρων πατρικών ευχών, ο Μητροπολίτης Σισανίου και
Σιατίστης, Αντώνιος
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Μάρτιος 1994

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: «Ένα έργο σταθμός στη
Βόρειο Ελλάδα»
Απόσπασμα από άρθρο (4 Μαρτίου
1994), του αείμνηστου, Γιώργου Τσελίκα, αρχιτέκτονα μηχανικού, μέλος της
ομάδας επίβλεψης του έργου ανέγερσης
του νοσοκομείου, στην Τεχνική Υπηρεσία
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.

Μέχρι στιγμής ο απολογισμός δείχνει απίστευτος για τα ελληνικά
δεδομένα. Κόστος κατασκευής περίπου στο μισό των αντιστοίχων του Δημοσίου. Κόστος μελέτης και επίβλεψης επίσης. Ρυθμοί
παράδοσης μελετών, δημοπρατήσεων, κατασκευής και απορρόφησης κονδυλίων το ίδιο. Παράλληλα το Ίδρυμα Παπαγεωργίου έχει
ήδη σχεδόν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της αγοράς και
εγκατάστασης του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ενώ
η «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε.», έχει διαρθρώσει το χρονοδιάγραμμά της
κατάλληλα, για την έγκαιρη περάτωση της αντίστοιχης όπου χρειάζεται υποδομής. Η αρχή που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή
του ιατρικού εξοπλισμού είναι απλή: Θα επιλεγεί ο καλύτερος της
παγκόσμιας αγοράς. Με βάση τον προγραμματισμό του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, την δυναμική τεχνική υποστήριξη της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε.», και με την συμπαράσταση της Πολιτείας και κάθε άλλου
αρμόδιου φορέα, τον Ιούνιο του 1996 το Νοσοκομείο θα ανοίξει
πειραματικά τις πύλες του για τους πρώτους του εξωτερικούς ασθενείς και από τον ιανουάριο του 1997, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, θα μπορεί να καμαρώνει το νέο της
απόκτημα, το καλύτερο ίσως νοσοκομείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι μόνοι, πιθανόν, δυσαρεστημένοι στην πόλη, οι αιωροπτεριστές!
Η περιοχή του έργου ήταν για χρόνια μια από τις καταλληλότερες
για εκπαίδευση και πτήσεις αρχαρίων. Χαλάλι…»

«….Ο οικοδομικός κορμός ενός νέου μεγάλου έργου για την
Θεσσαλονίκη άρχισε εδώ και αρκετό καιρό να διαγράφεται καθαρά, λίγα μέτρα από την Περιφερειακή Οδό, στο ύψος της Νέας
Ευκαρπίας, εκεί όπου άλλοτε βρισκόταν το πεδίο βολής του
Στρατοπέδου Καρατάσου. Πρόκειται για το Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Θεσσαλονίκης ή «Νοσοκομείο Παπαγεωργίου», όπως είναι
ήδη ευρύτερα γνωστό, την ανέγερση του οποίου έχει αναλάβει η
Τεχνική Εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.».
Σήμερα το εργοτάξιο με
κωδικό αριθμό έργου Ε-60,
της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε.»,
είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικοδομικά εργοτάξια
της χώρας. Στα πλήρως
εξοπλισμένα γραφεία του,
γύρω στα τριάντα (30) στελέχη, μηχανικοί, υπομηχανικοί, εργοδηγοί και διοικητικό προσωπικό παρακολουθούν και κατευθύνουν το έργο. Το εργατοτεχνικό
προσωπικό ήδη ξεπέρασε τα διακόσια πενήντα άτομα (250) και
Ιανουάριος 1994
υπολογίζεται ότι θα υπερδιπλασιαστεί μέσα στη χρονιά. Εκτός
από τα δεκάδες χωματουργικά και οικοδομικά μηχανήματα που
απασχολούνται μόνιμα στο έργο, λειτουργούν ήδη μέσα στο
χώρο του εργοταξίου, μία μονάδα παραγωγής σκυροδέματος δυναμικότητας διακοσίων(200) κυβικών μέτρων την ημέρα και μια
μονάδα κατεργασίας σιδηρού οπλισμού. Ο προγραμματισμός της
«ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε.», προβλέπει επιπλέον τρεις οικοδομικούς
γερανούς οι οποίοι θα εγκατασταθούν πολύ σύντομα.
Απρίλιος 1994

Ιούνιος 1994
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Ιούλιος 1994
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Οκτώβριος 1994

Μάρτιος 1994

Μάιος 1994

Δεκέμβριος 1994

Διαγωνισμοί Πληροφορικής, Δικτυακή Υποδομή «Olivetti Ελλάς
Α.Ε», Προκήρυξη διαγωνισμού Ιατρικού Εξοπλισμού

27 Ιανουαρίου 1995
«Μακεδονία»

11 Φεβρουαρίου 1995
Περιοδικό «ΤΗΛΕΡΑΜΑ»

Ανάσα ζωής

1994-95

Ιανουάριος 1995

«….Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής
Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ένα όνειρο που ήδη πήρε
το δρόμο της πραγματοποίησης.
Το 1997 το νοσοκομείο θα ανοίξει
τις πύλες του και θα αποτελεί ένα
από τα πιο σύγχρονα νοσηλευτικά
ιδρύματα, για τις ανάγκες των κατοίκων των δυτικών Συνοικιών της
Θεσσαλονίκης αλλά και για κάθε
ασθενή της επαρχίας. Η τοποθεσία της ανέγερσής του θεωρείται
η καταλληλότερη αφού βρίσκεται κοντά στην περιφερειακή οδό.
Το οικόπεδο παραχωρήθηκε από το Ταμείο Εθνικής Αμύνης και
ήταν πρώην πεδίο βολής…»

Εντατικοί οι ρυθμοί ανέγερσης του νοσοκομείου
Δυτικής Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη Νίκου Φαρμάκη, Υφυπουργού Υγείας και
Πρόνοιας

Την ικανοποίησή του για τους ρυθμούς κατασκευής του Νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου,
εξέφρασε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του, στους χώρους εργασίας ο υφυπουργός Υγείας, κ. Νίκος Φαρμάκης. Σε δηλώσεις του

Φεβρουάριος 1995

17 Φεβρουαρίου 1995

Αλλαγή προεδρίας στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου.
Παραίτηση Νικολάου Χριστιανάκη, καθήκοντα
προέδρου αναλαμβάνει ο Βασίλειος Παπάς
ο κ. Φαρμάκης τόνισε: «Απ’ ότι φαίνεται μέχρι τώρα και από την
ενημέρωση που μου γίνεται σήμερα, βλέπω να τηρείται το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσής του, που είναι στα μέσα περίπου του
1996. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία καθυστέρηση και ελπίζω ότι
με τους ρυθμούς που κατασκευάζεται δεν θα υπάρξει καθυστέρηση
μέχρι την αποπεράτωσή του».

Απόσπασμα από Νο 156, Πρακτικό Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
«...το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Νικόλαος Χριστιανάκης, από της συστάσεως του Ιδρύματος
μέχρι σήμερα προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στη λειτουργία
του Ιδρύματος και κυρίως στην επίτευξη του σκοπού αυτού, σε
ότι αφορά την ανέγερση του νοσοκομείου Δυτικής Θεσσαλονί-

Ιανουάριος 1995

Μάιος 1995
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κης Ιδρύματος Παπαγεωργίου και η απουσία του θα αποτελέσει
ανεκπλήρωτο κενό, πλην όμως, το Ίδρυμα σεβόμενο την επιθυμία και τους λόγους του κ. Χριστιανάκη δεν έχει δυνατότητες μη
αποδοχής της παραίτησής του». Η νέα σύσταση του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου έχει ως εξής:
Βασίλειος Χρήστου Παπάς, Πρόεδρος, Νικόλαος Γεωργίου Παπαγεωργίου, Γραμματέας-Ταμίας και Λεωνίδας Γεωργίου Παπαγεωργίου, μέλος. Αναπληρωματικά μέλη: Αλέξανδρος Νικολάου
Δήμτσας, Γεώργιος Νικολάου Παπαγεωργίου και Αναστασία Λεωνίδα Παπαγεωργίου.

Νοέμβριος 1995

Υπογραφές συμβάσεων προμηθειών, διαφόρων εργολαβιών (τμήματα διατροφής, πλυντήρια, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, σήμανση,
κηποτεχνική, κ.α.

12 Μαΐου 1995

«Μακεδονία»
Στην πανηγυρική εκδήλωση εορτασμού της συμπλήρωσης 40
ετών του «Λαϊονισμού» στην Βόρειο Ελλάδα, τιμήθηκαν οι αδελφοί
Παπαγεωργίου για την ανέγερση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης.

29 Μαΐου 1995

Ανακήρυξη Νικολάου Παπαγεωργίου «Μεγάλος
Ευεργέτης του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Σιατίστης»

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας με την υπ΄ αριθμόν 107/29-5-95 πράξη του, απεφάσισεν
«να ανακηρύξη τον κύριον Νικόλαον Γ. Παπαγεωργίου Μεγάλον
Ευεργέτην του
Ιερού Ναού,
και δια τάς
άλλας κατά
καιρούς δωρεάς, αλλά πρωτίστως δια την
διαμόρφωσιν
του περιβάλλοντος χώρου
την οποίαν ανέλαβεν και επραγματοποίησεν ο ίδιος, με κάλυψιν
ολοκλήρου της δαπάνης, ύψους 120 εκατομμυρίων δραχμών. Η
διαμόρφωσις του χώρου προσέδωσεν ιδιαιτέρα αίγλην και προέβαλεν το αριστουργηματικόν αρχιτεκτόνημα εις την περίοπτον
ταύτην θέσιν της πόλεως, ώστε να είναι ορατόν από όλας τα
πλευράς και αισθητικώς, με τας προσβάσεις και τα κηπάρια να
αποτελή ωραιότατον θέαμα, μνημείον τέχνης και εγκαλλώπισμα
της Σιατίστης….».
Ο πρόεδρος, Αιδεσ. Στέργιος Μπαχτσιαβάνος

Αύγουστος 1995

Σεπτέμβριος 1995

Αύγουστος 1995

1994-95

Μηχανοργάνωση, SAP / IBM / C.T.
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Οκτώβριος 1995

Νοέμβριος 1995
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9 Ιανουαρίου
«Ο Χρόνος»

Οι Σιατιστινοί αδελφοί Παπαγεωργίου επενδυτές και
ευεργέτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου εξέδωσε
πρόσφατα ειδικό έντυπο δημοσιεύοντας την κοινωνική και επενδυτική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Μεταξύ των έργων κοινωνικής
προσφοράς που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και αναφέρονται στο
συγκεκριμένο έντυπο, ανακοινώνεται και μια νέα επενδυτική πρόταση του Ιδρύματος προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται

19 Φεβρουαρίου
«Θεσσαλονίκη»

«Βόμβα» Κ. Τσίμα κατά Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
Δωρητής …χωρίς δωρεά!
για μια σκέψη η οποία ετέθη υπόψιν του Δημάρχου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου Κοσμόπουλου και η οποία κατ’ αρχήν έγινε δεκτή με
τις ανάλογες ευχαριστίες, είναι να συμβληθεί ο Δήμος με το Ίδρυμα
για τη συνεκμετάλλευση χώρου του Δήμου , κατάλληλου για τη
δημιουργία σταθμού αυτοκινήτων(parking), λόγω του μεγάλου
κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη από τα
παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Με την πρόταση αυτή υπάρχει πολλαπλό όφελος: 1. Ο Δήμος θα αντιμετωπίσει, σε σύντομο
χρονικό διάστημα μέρος του κυκλοφοριακού προβλήματος (ίσως
μάλιστα να είναι έτοιμο και για το έτος της πολιτιστικής πρωτεύουσας). Επιπλέον ο Δήμος αποκτά ένα σταθερό και σημαντικό έσοδο.
2. Τα χρήματα που θα εισρεύσουν από το εξωτερικό θα είναι προς
όφελος της εθνικής οικονομίας. 3. Το Ίδρυμα θα έχει εξασφαλισμένο εισόδημα από την επένδυση που θα πραγματοποιηθεί για
τις δραστηριότητές του, προς όφελος της πόλης. Αναμένεται η
τοποθέτηση του Δήμου στην παραπάνω πρόταση.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Τσίμας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» χαρακτηρίζει… «αποικιοκρατική» τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και του Ελληνικού
Δημοσίου και η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ούτε και αυτή
τηρείται, προσθέτοντας ότι το Ίδρυμα Παπαγεωργίου γνωστό από
τη δωρεά του νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών , όχι μόνο δεν έχει
διαθέσει μέχρι σήμερα ούτε…δραχμή από αυτή τη δωρεά , αλλά
διαχειρίζεται όλα τα χρήματα των εθνικών και κοινοτικών πόρων
για το έργο…κατά το δοκούν! Ο κ. Τσίμας που τις αποκαλύψεις
του αυτές προς την «Θ» έχει κοινοποιήσει εγγράφως και προς
όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι και ο ίδιος αρμόδιος
εκ μέρους της κυβέρνησης για την παρακολούθηση των εθνικών
και κοινοτικών έργων που διατίθεται για το έργο και σε ερώτηση
δημοσιογράφου, αν έχει έρθει σε επαφή με τον κ. Παπαγεωργίου
για να του ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με τα όσα αναφέρει, απήντησε: «Εγώ του είπα ότι δεν είμαι διατεθειμένος να του δώσω ούτε
δραχμή, εάν δεν βάλει τη δική του συμμετοχή. Θα απαιτήσω την
εφαρμογή της σύμβασης. Ευτυχώς το έργο προχωρεί πολύ καλά
και γίνεται ένα θαυμάσιο νοσοκομείο. Εάν τα αρμόδια υπουργεία
θελήσουν να περιμένουν να ολοκληρωθεί το έργο και μετά να ζητήσουν τη συμμετοχή του δωρητή, είναι δικό τους θέμα και δική
τους η ευθύνη».

20 Φεβρουαρίου
«Μακεδονία»

Παπαγεωργίου: Υποβάλλει μήνυση κατά Τσίμα!

Ιανουάριος 1996

Κατέβαλαν όλη τη δωρεά 8 δις, απαντούν στον κ. Τσίμα οι αδελφοί Παπαγεωργίου. Στη διάθεσή του όλα τα οικονομικά στοιχεία,
λένε οι ίδιοι. Δελτίο Τύπου-απάντηση του προέδρου του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, Βασίλη Παπά, για τη συνέντευξη Τσίμα προς την
εφημερίδα «Μακεδονία».
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1996

Αναφέρει ο κ. Παπάς:
«Κύριε διευθυντά,
Στο έντυπο της εφημερίδας σας την 19/2/1996 δημοσιεύθηκε
συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Κώστα Τσίμα, με κύριο τίτλο στο πρωτοσέλιδο
«Βόμβα Τσίμα για το Παπαγεωργίου», και υπέρτιτλο «Δωρητής
χωρίς δωρεά!». Το κείμενο της συνέντευξης αυτής απορρίπτουμε ως
αναληθές και συκοφαντικό, επιφυλασσόμαστε δε για την άσκηση
κάθε νομίμου δικαιώματός μας έως την πλήρη αποκατάσταση της
αξιοπιστίας και φήμης του ιδρύματος.
Ανεξάρτητα με τα παραπάνω για λόγους δεοντολογίας, και
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Τύπου θεωρούμε επιβεβλημένη τη δημοσίευση των απόψεων του Ιδρύματος προς
αποκατάσταση της αλήθειας και για την ενημέρωση του αναγνωστικού σας κοινού.
Για το σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε έγγραφες τις θέσεις του
Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή τους στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας, στην
αυτή θέση και με τα αντίστοιχα προς συνέντευξη στοιχεία».
Το δελτίο Τύπου του Ιδρύματος Παπαγεωργίου:
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωργίου που συνήλθε έκτακτα
με αφορμή τη δημοσίευση στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» στις
19-2-1996 της αποκλειστικής συνέντευξης του Γεν. Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κώστα Τσίμα, αποφάσισε
για την αποκατάσταση της αλήθειας να γνωστοποιήσει προς
κάθε κατεύθυνση ότι όσα διαλαμβάνονται στην συνέντευξη και
αφορούν στη δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου είναι απολύτως
αναληθή, ο δε κ. Τσίμας είτε είναι κοινός συκοφάντης είτε δεν
αντιλήφθηκε τα στοιχεία που σε ανύποπτο χρόνο (προ τριμήνου,
περίπου) του διαθέσαμε:
Συγκεκριμένα:
1. Οι δωρητές έχουν μέχρι σήμερα υπερκαλύψει την υποχρέωσή
τους, όπως αποτυπώθηκε γραπτά στη σύμβαση που ομόφωνα
υπερψηφίσθηκε απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής και αποτελεί
ήδη νόμο του κράτους (Ν. 1964/91). Έχουν ήδη καταθέσει στα
ταμεία του ιδρύματος 30,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (έναντι 30
εκατομμύρια προβλεπομένων).
Επιπλέον έχουν δημόσια δεσμευθεί, χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση, να προικοδοτήσουν το ίδρυμα με 20 ακόμη εκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ για υποτροφίες, έρευνες και άλλους κοινωφελείς
σκοπούς.
2. Το Δημόσιο έχει μέχρι σήμερα συνεισφέρει με 11 δισ. περίπου
(κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) και θα πρέπει να συμπληρώσει με
ακόμη 9 δισ. ώστε να καλυφθεί η συνολική δαπάνη μελέτης - κατασκευής - εξοπλισμού, που θα φτάσει συνολικά στα 28 δισ.
Τα στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και φυσικά
και του κ. περιφερειάρχη στον οποίο υποβάλλονται και επίσημα
κάθε μήνα.
3. Η κατά τον κ. Τσίμα «αποικιακού χαρακτήρα» σύμβαση, όπως
προαναφέραμε, είναι νόμος του κράτους από το 1991. Είναι λοι28
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πόν τουλάχιστον ασέβεια προς την ομόφωνη ψήφο όλων των
πτερύγων της εθνικής αντιπροσωπείας η σχετική αναφορά στην
επίμαχη συνέντευξη.
4. Η διαχείριση των πόρων του Ιδρύματος είναι από κάθε άποψη
άψογη, διαφανής και αδιάβλητη. Δεν είναι τυχαίο ότι για ένα τόσο
μεγάλο έργο δεν έχει ακουσθεί μέχρι σήμερα το παραμικρό και
μάλιστα σε εποχές άκριτης και άκρατης σκανδαλολογίας...
Δείγματα γραφής:
α) Μελέτη στο 50% του φυσιολογικού κόστους.
β) Επίβλεψη στο 20% των επισήμων κοστολογίων (βλ. ΔΕΠΑΝΟΜ).
γ) Ανάθεση έργου στον ανάδοχο έναντι 8,5 δισ. Η ίδια - άρτια
κατά γενική ομολογία - μελέτη εξαγοράζεται από το υπουργείο
Υγείας και δημοπρατείται για το νοσοκομείο Δυτ. Αττικής. Αποτέλεσμα: μειοδότης στα 14,5 δισ. και φυσικά ακύρωση λόγω των
δικών μας... δεδομένων.
δ) Εξοπλισμός (ιατρικός κλπ.) αγορασμένος φθηνότερα απ’ ό,τι
αγόραζαν πέρυσι τα υπουργεία Εμπορίου και Υγείας με διεθνείς
διαγωνισμούς.
ε) Λειτουργικά έξοδα πρακτικά μηδέν. Οι «μετακινήσεις του
προέδρου» μόνον σαν προϊόν νοσηρής φαντασίας μπορούν να
χαρακτηρισθούν.
Θεωρούμε ότι οι ανακρίβειες οι σοφιστείες και τα υπονοούμενα
του κ. Τσίμα αποπροσανατολίζουν από τα πραγματικά ζητούμενα
του έργου που είναι:
- Η λειτουργία του νοσοκομείου υπό καθεστώς Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με μη μόνιμο προσωπικό.
- Ο διορισμός του διοικητικού συμβουλίου του με υπόδειξη της
πλειοψηφίας των μελών από το ίδρυμα.
Αμφότερα αποτελούν ρήτρες κατοχυρωμένες στο νόμο. Ενώ
λοιπόν το πρώτο το αποδέχονται όλοι σαν τη μόνη δυνατή προοπτική για το σύγχρονο και οικονομικό δημόσιο νοσοκομείο, η
δεύτερη φαίνεται ότι ενοχλεί κάποιους...
Το δικό μας όραμα είναι ένα ευρωπαϊκό νοσοκομείο που θ’
απαντά στην πρόκληση του 2.000 και θα λειτουργεί με το μισό
κόστος από τα αντίστοιχα του δημοσίου δικαίου. Ένα νοσοκομείο
όπου οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με στοργή,
κατανόηση και χαμόγελο και θα αποδίδουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες.

1996

«Θεωρώ αήθη και υποβολιμαία την επίθεση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας εναντίον του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, και των μεγάλων δωρητών αδελφών Παπαγεωργίου, χάρη στη δωρεά των οποίων άρχισε και ολοκληρώνεται η
κατασκευή του νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών . Είναι προφανές ότι ο κ. Γενικός χρειάστηκε να επιστρατεύσει γνωστές και
προσφιλείς στον ίδιο από τη θητεία του παλαιότερα στην εθνική
υπηρεσία πληροφοριών, μεθοδεύσεις και πρακτικές προκειμένου να
λασπολογήσει σε βάρος του Ιδρύματος για λόγους που γνωρίζουν
οι ασχολούμενοι με το θέμα αυτό διαστρεβλώνοντας τα στοιχεία
και κακοποιώντας την αλήθεια»

22 Φεβρουαρίου
Φεβρουάριος 1996
Δεν είναι μόνον όραμα ούτε ευχολόγιο... Είναι οι ίδιες οι προτάσεις των συμβούλων του πρόσφατα απελθόντος υπουργού
Υγείας. Πάνω στις εισηγήσεις τους εμείς οικοδομούμε τη νέα δομή
διοίκησης και οργάνωσης.
Πως είναι όμως δυνατό να λειτουργήσουν σωστά μη μόνιμοι
εργαζόμενοι ή ακόμη πως θα προσελκυσθούν αξιόλογοι επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή όταν θα υπάρχει διοίκηση
κομματικά εξαρτημένη και εκλογικά εναλλασσόμενη;
Για το λόγο αυτό το Ίδρυμα επιμένει στην πιστή εφαρμογή του
νόμου, περιμένει εδώ και 10 μήνες την συγκρότηση αυτού του
διοικητικού συμβουλίου, αφού φθάνει η ώρα για την έναρξη της
λειτουργίας και προσδοκά ότι οι παραφωνίες και τα ατοπήματα
σαν αυτό του κ. Τσίμα δεν θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην προδιαγραμμένη πορεία.
Γνωρίζουμε ότι η πραγμάτωση ενός οράματος δεν είναι πάντοτε
χωρίς προβλήματα, πικρίες και δυσκολίες, ακόμα και στην περίπτωση της προσφοράς.
Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου διαβεβαιώνει τους Βορειοελλαδίτες
ότι θα συνεχίσει το ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό του έργο με
υπευθυνότητα, συνέπεια, επιμονή, υπομονή και ανιδιοτέλεια. Παραμένει σταθερή πεποίθηση μας πως αξίζει τον κόπο να αγωνίζεται
κανείς για την Ελλάδα και τον κόσμο της.

21 Φεβρουαρίου
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Σκληρή ανακοίνωση του βουλευτή ΝΔ, Τάσου
Σπηλιόπουλου «Ο κ. Τσίμας επιδιώκει κομματική άλωση
του νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών με την επίθεσή
του εναντίον των αδελφών Παπαγεωργίου»
Σε ανακοίνωσή του ο τ. υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Σπηλιόπουλος,
εξαπολύει «πυρά» εναντίον του κ. Τσίμα, επισημαίνοντας τα εξής:

«Ο Χρόνος»

Εισαγγελική έρευνα για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ. Κ. Κίτσας, ανατέθηκε
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αντώνη Νικολαϊδη ο οποίος τις
επόμενες ημέρες θα λάβει καταθέσεις από τον περιφερειάρχη, από
εκπροσώπους του Ιδρύματος και από άλλα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

25 Φεβρουαρίου
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«Επιβλαβή για τον τόπο» χαρακτήρισε τον κ. Τσίμα
ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Σωτήρης Κούβελας,
με αφορμή την επίθεσή του εναντίον των αδελφών
Παπαγεωργίου. Ζήτησε την παρέμβαση του
πρωθυπουργού

Με επερώτησή του προς τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς
Υγείας και Δημόσιας Διοίκησης, ο κ. Κούβελας εμμέσως ζήτησε
την αποπομπή του κ Τσίμα, χαρακτηρίζοντας «ως επιβλαβή για
τον τόπο» την παρουσία του στη θέση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η επερώτηση του κ. Κούβελα
αναφέρει μεταξύ
άλλων: «Ο κ. Τσίμας κατηγορεί το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου το οποίο
με πλήρη συνέπεια
και διαφάνεια τηρεί όλα όσα ορίζει
ο νόμος και η σύμβαση. Εκτελεί ένα μεγάλο έργο κατά τρόπο
εξαίρετο και κατά πολύ-πολύ οικονομικότερο από τα αντίστοιχα
έργα του δημοσίου. Κατηγορεί, συκοφαντεί και καθυβρίζει τους
αδελφούς δωρητές Παπαγεωργίου που είναι από τους ελάχιστους
εθνικούς ευεργέτες, σήμερα στην ευαίσθητη περιοχή της Μακεδονίας από όπου κατάγονται , προσφέροντας χρήματα που κέρδισαν
κυρίως από τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό. Μάλιστα υπάρχει κίνδυνος οι αδελφοί Παπαγεωργίου, που ήδη έχουν εκφράσει
πρόθεση για νέα δωρεά άλλων πέντε δισεκατομμυρίων να μην την
πραγματοποιήσουν μετά την πρωτοφανή εκδήλωση αγνωμοσύνης
εκ μέρους επισήμου κυβερνητικού παράγοντος».

28 Φεβρουαρίου
«Θεσσαλονίκη»

Υιοθετεί τις δηλώσεις Τσίμα η Νομαρχιακή Επιτροπή
ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

Σε... κομματική αντιπαράθεση εξελίσσεται η υπόθεση της δωρεάς
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3 Μαρτίου

«Ο Χρόνος», «Δυτική Μακεδονία», «Θεσσαλονίκη»

Γνωστοποίηση της κοινωνικής προσφοράς των
αδελφών Παπαγεωργίου από τον Μητροπολίτη
Σισανίου και Σιατίστης κ. Αντώνιο

1996

του «Ιδρύματος Παπαγεωργίου». Παρά τις σαφείς αποστάσεις που
κρατά δημόσια από τα κόμματα, αναφερόμενος μόνο στην ομοφωνία της Εθνικής Αντιπροσωπείας ο ίδιος ο δωρητής, Νίκος Παπαγεωργίου, μετά την ανακοίνωση του βουλευτή της Ν.Δ. κ. Κούβελα
κατά της κυβέρνησης και κυρίως κατά του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας κ. Τσίμα, με ανακοίνωσή της σήμερα η Νομαρχιακή
Επιτροπή Πόλης του ΠΑΣΟΚ, υιοθετεί το σκεπτικό των δηλώσεων
Τσίμα, το οποίο χαρακτηρίζει αδιάψευστο και προσθέτει:
Δύο είναι οι βασικοί ισχυρισμοί του δωρητή:
1. Έχει καταβάλει το ποσό της δωρεάς (30 εκατ. δολάρια) στο
Ίδρυμα Παπαγεωργίου το οποίο είναι υπεύθυνο για το έργο. Η
διαφωνία έγκειται στο γεγονός ότι ενώ αυτό το ποσό τοκίζεται
(και δεν εκταμιεύεται για δαπάνες του έργου) το Ελληνικό Δημόσιο
είναι υποχρεωμένο να δανείζεται πληρώνοντας υπέρογκους τόκους
για να μπορεί να χρηματοδοτεί το έργο ανελλιπώς. Σύμφωνα δε
και με τα λεγόμενα του δωρητή με τους τόκους της δωρεάς θα
γίνει δωρητής και σε άλλο έργο.
Μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ότι ο κ. Παπαγεωργίου θα γίνει
και αλλού δωρητής με χρήματα που δεν του ανήκουν.
2. Ισχυρίζεται ακόμη ο δωρητής ότι το έργο εξελίσσεται ταχύτατα
γιατί το επιβλέπει ένας ιδιωτικός φορέας. Η αλήθεια είναι ότι η
ταχύτητα οφείλεται στην τρομακτική ροή χρηματοδότησης από το
Ελληνικό Δημόσιο και τους διασφαλισμένους πόρους του.
Τα θέματα χρηματοδότησης αποτελούν ένα μικρό μέρος του
συνολικού προβλήματος, γιατί παραμένει εκκρεμές το μεγάλο
μέρος του προβλήματος που αφορά το θεσμικό πλαίσιο του νοσοκομείου.
Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Θεσ/νίκης έχει τεκμηριώσει με μια συνολική
πρόταση νόμου την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων στο ισχύον
καθεστώς του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο δυτικών συνοικιών
με την ισχύουσα σύμβαση θα αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο
στον ελληνικό και παγκόσμιο χώρο. Η λειτουργία του νοσοκομείου
θα επιδοτείται κατ’ έτος με αρκετά δισ. δρχ. και θα διοικείται με
την ευθύνη μιας διοίκησης της οποίας την πλειοψηφία ελέγχει το
ίδρυμα Παπαγεωργίου και με προσλήψεις ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού με αδιαφανή κριτήρια και όχι με το σύστημα
του ΕΣΥ. Το Δ.Σ. του νοσοκομείου δεν θα είναι υποχρεωμένο να
τηρεί δημοσιονομική λογική στις δαπάνες λειτουργίας εφόσον το
κράτος θα είναι υποχρεωμένο να καλύπτει τα ελλείμματα, χωρίς
δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου στο σύστημα προμηθειών.
Όλα αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ως λειτουργία υπέρ ιδιωτών των οποίων η προσφορά είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με το ρόλο τους και τη συνεισφορά τους.
Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Θεσ/νίκης ζητεί από τον αρμόδιο Υπουργό
Υγείας κ. Αν. Πεπονή αλλά και τους τοπικούς φορείς εξουσίας
(ΥΜΑΘ, Γ.Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Νομαρχία Θεσσαλονίκης) να πάρουν όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για την επίλυση
αυτών των προβλημάτων, οι οποίες θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου δυτικών συνοικιών υπέρ του
δημόσιου συμφέροντος».
30
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Ο Μητροπολίτης κ. Αντώνιος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου Σιατίστης ύστερα
από το δημοσίευμα στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» στις 19-21996, σχετικό με τη μεγάλη δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου
για την ανέγερση του νοσοκομείου στις δυτικές συνοικίες της
Θεσσαλονίκης, γνωστοποιεί την τεράστια κοινωνική προσφορά
με έργα ευποιίας στη Σιάτιστα. «Οι αδελφοί Παπαγεωργίου χωρίς θόρυβο και τυμπανοκρουσίες, με διακριτικότητα και σεβασμό
στην παράδοση πρόσφεραν και προσφέρουν στη γενέτειρά τους.
Καταξιωμένοι στο χώρο του γουνεμπορίου επεβλήθησαν διεθνώς
χάρη στην εργατικότητα, την ειλικρίνεια και την εντιμότητα στις
συναλλαγές τους και κατέχουν επίζηλη θέση στον τομέα της γουνοποιίας . Συνεχιστές της παράδοσης της λεβεντογέννας Σιάτιστας, η
οποία ποτέ δεν δέχθηκε σκλαβιά και ταπείνωση, χρηματοδότησαν
έργα κοινής ωφέλειας, ανακηρυχθέντες Μεγάλοι Ευεργέτες του
Δήμου και της Εκκλησίας. Το λαμπρό διδακτήριο του ΓυμνασίουΛυκείου, προσφορά στην παιδεία αποτελεί το επιστέγασμα πολλών
προσφορών που όλες είναι καρπός αγάπης στο συνάνθρωπο και
αληθινής φιλοπατρίας. Η κάλυψη από μέρους τους όλης της δαπάνης ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δραχμές για τη διαμόρφωση
του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του Μητροπολιτικού μας
ναού που αποτελεί μνημείο τέχνης. Για το λόγο αυτό το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με την 107/1995 Πράξη του, τους ανακήρυξε
«Μεγάλους Ευεργέτες». Όλοι οι Σιατιστινοί της πόλης και της διασποράς αναγνωρίζουν τους αδελφούς Παπαγεωργίου φιλογενείς,
φιλοπάτριδες, με γνήσιο ανθρωπιστικό φρόνημα, εντιμοτάτους,
αξιοπίστους, που εργάζονται και προσφέρουν. Η μεγάλη τους,
τεράστια σε χρήματα και ανυπολόγιστη σε ποιότητα, προσφορά
για το Νοσοκομείο Δυτικής Θεσσαλονίκης τους κατατάσσει στους
μεγάλους Εθνικούς Ευεργέτες και προβάλλει στο πανελλήνιο για
μια ακόμη φορά τη σεμνή μα και συνάμα αγέρωχη Σιάτιστα».
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«Δυτική Μακεδονία»

Ανακοίνωση Δημοτικού Συνδυασμού «Σιάτιστα Πρόοδος - Δημιουργία»

Με αφορμή τα αήθη σχόλια που είδαν το φως της δημοσιότητας
πρόσφατα, κατά τρόπο παράδοξο και ανεύθυνο, που αφορούν το
«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», φορέα μελέτης, κατασκευής, και

Μάρτιος 1996

6 Μαρτίου
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Ο Σύλλογος των ΣιατιστέωνΘεσσαλονίκης στέκεται
στο πλευρό των αδελφών Παπαγεωργίου. Τους θεωρεί
μεγάλους ευεργέτες της ιδιαίτερης πατρίδας τους και
της Θεσσαλονίκης. Με ψήφισμα, ζητεί «σοβαρότητα»
από τον κ. Τσίμα

Ο Σύλλογος Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, που συνήλθε σε γενική
συνέλευση ασχολήθηκε με το θέμα που προκλήθηκε μεταξύ του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Κωνσταντίνου Τσίμα και των συμπατριωτών τους αδελφών Παπαγεωργίου, σχετικά με τη μεγάλη τους δωρεά για την ανέγερση
του νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών. Η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου, προχώρησε στην έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος στο
οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Οι τρεις και πλέον

χιλιάδες Σιατιστινοί που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη συμπαρίστανται ολόψυχα στο πλευρό των συμπατριωτών τους αδελφών
Παπαγεωργίου, είναι αντίθετοι προς την διαφαινόμενη προσπάθεια του κ. Τσίμα και με αγανάκτηση καταδικάζουν τις ενέργειες
και τα λεχθέντα του, τα οποία χαρακτηρίζουν συκοφαντικά και
ανυπόστατα. Απαιτούν από τον Γενικό Γραμματέα μεγαλύτερη
υπευθυνότητα και σοβαρότητα σε τέτοιου είδους θέματα. Αν ο κ.
Γενικός επιθυμεί να γίνει γνωστό το όνομά του, υπάρχουν άλλοι
τρόποι, όπως δραστηριότητες και έργα που βοηθούν στην ανάπτυξη της περιοχής και όχι ευτελής μικροπολιτική. Του γνωρίζουν
ότι οι εκβιασμοί δεν περνούν και τα αποτελέσματα που επιδιώκει
με τις άστοχες και κακόβουλες ενέργειές του όχι μόνον την πόλη
της Θεσσαλονίκης αλλά και την ευρύτερη περιοχή βλάπτουν.
Έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, που επελήφθη του
θέματος, και είναι βέβαιοι ότι η αλήθεια θα λάμψει λαμπρή και
δυνατή με το μέρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, για το καλό
των χιλιάδων κατοίκων των υποβαθμισμένων δυτικών συνοικιών
της Θεσσαλονίκης που περιμένουν με λαχτάρα και αγωνία την
όσο το δυνατόν συντομότερη λειτουργία του νοσοκομείου του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου».

1996

εξοπλισμού του νοσοκομείου Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο συνδυασμός «Σιάτιστα- Πρόοδος-Δημιουργία» του Δήμου Σιάτιστας έχει
να παρατηρήσει τα εξής:
Α. Καταγγέλλει τον Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τσίμα και όσους κρύβονται πίσω του, για την ανεύθυνη,
προκλητική και υποκριτική τακτική που επέλεξε προκειμένου να
σπιλώσει το «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ειδικότερα τους
αδελφούς Παπαγεωργίου. Η τακτική αυτή δεν συμβαδίζει με την
υπεύθυνη κυβερνητική θέση που κατέχει. Θυμίζει τακτικές που
εξακολουθεί να βιώνει από το παρελθόν του σε άλλες υπηρεσίες,
για σκοπούς που ο ίδιος γνωρίζει και που είναι εύκολο για κάποιον
που διαθέτει στοιχειώδη λογική να καταλάβει. Δεν είναι νοητό για
τον Γ. Γ. της Περιφέρειας που διαχειρίζεται κονδύλια του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταλήγουν στο Ίδρυμα,
που διαθέτει μηχανισμό οικονομικού ελέγχου, να καταφεύγει σε
παραπληροφόρηση του λαού και συκοφάντηση των ευεργετών
με επιχειρήματα του τύπου «ο νοών νοείτω», αντί να προβεί σε
νόμιμες ενέργειες με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως όφειλε εκ της
θέσεώς του.
Β. Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στο «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ειδικότερα στους συμπατριώτες μας Σιατιστινούς αδελφούς Παπαγεωργίου, μεγάλους ευεργέτες της Σιάτιστας,
του απόδημου Ελληνισμού, της Μακεδονίας, της Ελλάδας που με
την κοινωνική τους προσφορά κάλυψαν το χώρο της Παιδείας, της
Ορθοδοξίας και σήμερα της Υγείας.
Γ. Καλεί την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να προστατεύσει το κύρος και την αξιοπρέπεια των ευεργετών αποκαθιστώντας την αλήθεια.
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: Σπυρίδων
Γκόγκος, Δέσποινα Τέρτη, Ελένη Κακάλη, Ελευθέριος Τζιλίνης,
Γεώργιος Μπιζιώτης Νικόλαος Ντιός.

8 Μαρτίου
«Μακεδονία»

Όξυνση για το νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών στο
δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Έγινε ενημέρωση
από τον κ. Παπαγεωργίου
Η λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων μετατέθηκε για
την 1η Σεπτεμβρίου, επειδή η κυβέρνηση καθυστερεί τη
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την πορεία υλοποίησης των έργων του νοσοκομείου δυτικών
συνοικιών ενημέρωσαν χθες βράδυ (7.3.96) το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
Δυστυχώς η αντιπαράθεση που υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες
ανάμεσα στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου και τον Περιφερειάρχη Κώστα Τσίμα μεταφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η αντιπαράθεση μεταξύ των συμβούλων έγινε για τον τρόπο ενημέρωσης,
τονίζοντας ότι έπρεπε στην αίθουσα να κληθεί να μιλήσει και ο κ.
Τσίμας. Τέλος αποφασίστηκε να κληθεί σε επόμενη συνεδρίαση
προκειμένου να ν΄ αναπτύξει τις θέσεις του για το Νοσοκομείο των
δυτικών συνοικιών. Ενημερώνοντας το σώμα ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι αρχές Απριλίου πρόκειται να είναι έτοιμα
τα Εξωτερικά Ιατρεία, ενώ μέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν
οι εργασίες σε όλο το νοσοκομείο. Η λειτουργία των εξωτερικών
ιατρείων, εξήγησε, ότι μετατέθηκε από την 1η Ιουλίου για την 1η
Σεπτεμβρίου, και ο λόγος είναι ότι καθυστερεί η συγκρότηση του
διοικητικού συμβουλίου. Αναφερόμενος στα οικονομικά στοιχεία
υπογράμμισε ότι οι δωρητές έχουν μέχρι σήμερα υπερκαλύψει την
υποχρέωσή τους όπως αποτυπώθηκε από την σύμβαση. Έχουν ήδη
καταθέσει στα ταμεία του ιδρύματος 30,3 εκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον έχουν δεσμευθεί χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση να
«προικοδοτήσουν» το Ίδρυμα με 20 ακόμη εκατομμύρια δολάρια
για υποτροφίες, έρευνες, και άλλους κοινωφελείς σκοπούς. Τα
στοιχεία αυτά πρόσθεσε ο κ. Παπαγεωργίου είναι στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου και φυσικά και του περιφερειάρχη στον
οποίο υποβάλλονται και επίσημα κάθε μήνα. Ακόμη ανέφερε,
ότι η διαχείριση των πόρων του ιδρύματος είναι από κάθε άποψη
διαφανής και αδιάβλητη, ενώ τόνισε ότι η μελέτη του έργου είναι
στο 50% του φυσιολογικού κόστους, η επίβλεψη στο 20% των επίσημων κοστολογίων, η ανάθεση του έργου στον ανάδοχο έναντι
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8.5 δις δραχμές. Επίσης ο εξοπλισμός αγορασμένος φθηνότερα
απ΄ ότι αγόραζε το Υπουργείο Υγείας με διεθνείς διαγωνισμούς.
Εξάλλου ο πρόεδρος του ιδρύματος κ. Βασίλης Παπάς είπε ότι
«το όραμά μας είναι ένα ευρωπαϊκό νοσοκομείο, που θα απαντά
στην πρόκληση του 2000 και θα λειτουργεί με μισό κόστος από τα
αντίστοιχα του δημοσίου. Ένα νοσοκομείο όπου οι εργαζόμενοι θα
αντιμετωπίζουν όλους τους ασθενείς με κατανόηση».

11 Μαρτίου

«Δυτική Μακεδονία», «Θεσσαλονίκη»

Υπέρ των δωρητών σύσσωμη η Σιάτιστα
Ανακοίνωση Δημοτικού Συμβουλίου Σιάτιστας

Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στις 19-2-1996, με τον εμπροσθότιτλο «ΔΩΡΗΤΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΔΩΡΕΑ» που αφορά τους αδελφούς Γεωργίου Παπαγεωργίου, το
Δημοτικό Συμβούλιο Σιατίστης σε έκτακτη συνεδρίαση στις 22-21996 κάνει γνωστό το μεγάλο κοινωνικό έργο στη γενέτειρά τους
Σιάτιστα. Οι αδελφοί Παπαγεωργίου ανακηρύχτηκαν Μεγάλοι
Ευεργέται της Σιατίστης με την αριθ. 31/28-1-1987 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και τους απενεμήθη το χρυσό μετάλλιο
της πόλεως Σιατίστης, στις 14-8-1988 από τον τότε δήμαρχο της
πόλης Δημήτριο Μπάτζιο. Συγκεκριμένα οι αδελφοί Παπαγεωργίου

1996

Νικόλαος και Λεωνίδας άνθρωποι αυτοδημιούργητοι. Με την εργατικότητά τους και τη διορατικότητα που τους διακρίνει ανήλθαν σε
υψηλά οικονομικά επίπεδα με καταξίωση στο χώρο της Γουνοποιίας
και Γουνεμπορίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα με
τον παλμό του εμπορίου αφουγκράζονται και τα προβλήματα της
Σιάτιστας, της Ελλάδας και του κόσμου της. Από τη γενέτειρά
τους τη Σιάτιστα τον τόπο που ζουν και εργάζονται ξεκίνησαν το
επενδυτικό τους έργο, που τους χαρίζει την κοινωνική καταξίωση
και τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη, μια λέξη γνώριμη της φυλής
μας με ηθικό και κοινωνικό βάρος αλληλεγγύης και ανθρωπισμού,
που το ειδικό της βάρος γίνεται μεγαλύτερο και υπέρτατη αξία όταν
είναι ευεργέτης εν ζωή. Χρηματοδότησαν εξ ολοκλήρου την ανέγερση διδακτηρίου Γυμνάσιου-Λυκείου «Γεώργιος Παπαγεωργίου»,
23 αιθουσών συνολικής δαπάνης 117 εκατομμυρίων δραχμών, το
έτος 1986 που είναι χρόνος λειτουργίας του. Χρηματοδότησαν εξ
ολοκλήρου τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αγίου
Δημητρίου συνολικής δαπάνης 88.551.389 εκ. δραχμές το έτος 1994,
που δόθηκε σε χρήση, επί πλέον η δαπάνη εξωραϊσμού του χώρου.
Χρηματοδότησαν ακόμη μικρότερα έργα, μελέτες, αναστηλώσεις
εκκλησιών, εκδηλώσεις, Συλλόγους, φορείς, κ.α. Ο Σιατιστινός
λαός θεωρεί τους αδελφούς Παπαγεωργίου αξιόπιστους, τίμιους,
ειλικρινείς, ανιδιοτελείς και πιστεύει πως το όραμά τους για την
32
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ίδρυση και τη χρηματοδότηση του νοσοκομείου Δυτικής Θεσσαλονίκης αποτελεί και καύχημα των απανταχού Σιατιστινών.
Ο Δήμαρχος Σιάτιστας Χρυσόστομος Χατζής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριαντάφυλλος Φίλιος

15 Μαρτίου
«Μακεδονία»

Με νέα σύνθεση η διοίκηση του Παπαγεωργίου. Ο
κ. Πεπονής πρότεινε «σώμα εκλεκτόρων» που θα
υποδεικνύουν τα υποψήφια μέλη.
Ανακοίνωση Σωτήρη Κούβελα

Την αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του
νοσοκομείου δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης ζήτησε ο υπουργός Υγείας-Πρόνοιας Αναστάσιος Πεπονής, σε συνάντηση που
είχε χθες(14.3.1996), με τους δωρητές αδελφούς Παπαγεωργίου.
Όπως υποστήριξε ο κ. Πεπονής στη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου που έδωσε αμέσως μετά, υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία
των οικονομικών μεγεθών με την προβλεπόμενη σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, το Ίδρυμα θα εκπροσωπείται με τέσσερα μέλη και
το δημόσιο με τρία. Εμείς, προτείνουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης του νοσοκομείου, αποσυνδέοντας τη λειτουργία του από το
οποιοδήποτε κόμμα και την οποιαδήποτε επιρροή. Ο κ. Πεπονής
εξήγησε ότι πρότεινε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου να εκπροσωπείται
από τρία μέλη και τα άλλα τέσσερα να επιλέγονται από αυτά που
θα προτείνονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων. «Στο σώμα αυτό,
ανέφερε, θα συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία θα υποδεικνύονται
από τις ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και
της Α. Θράκης, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή εκπροσώπων και
άλλων φορέων. Το εκλεκτορικό σώμα θα προτείνει στον εκάστοτε
υπουργό Υγείας οκτώ ή δέκα υποψηφίους για τις τέσσερις θέσεις
μελών του διοικητικού συμβουλίου». Ανάλογη λύση θα δοθεί,
πρόσθεσε, και για τη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου,
που θα ρυθμίζει την επιστημονική στελέχωση του νοσοκομείου.
Ο κ. Πεπονής σημείωσε ότι με τους αδελφούς Παπαγεωργίου, οι
οποίοι διευθύνουν το ομώνυμο Ίδρυμα συζήτησαν την πρόταση
του Υπουργείου Υγείας, αλλά οι δωρητές φανέρωσαν ότι τείνουν
να απορρίψουν την πρόταση και ο ίδιος τους προκάλεσε να το
σκεφθούν. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων τι θα γίνει
αν δεν συμφωνήσουν με την πρόταση αυτή οι εκπρόσωποι του
Ιδρύματος, απάντησε ότι, «υπάρχει η δυνατότητα να τηρήσει
αντίστοιχη στάση και η κυβέρνηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο κ. Πεπονής αναφέρθηκε και στις διϊστάμενες
απόψεις για την μέχρι σήμερα εκροή των πιστώσεων, που διατύπωσαν πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Τσίμας και οι αδελφοί Παπαγεωργίου.

24 Μαρτίου
«Ο Χρόνος»

Θεσσαλονίκης. Γι αυτό θα σας παρακαλέσουμε όταν αναφέρεστε
άλλη φορά με άρθρα σας για τους αδελφούς Παπαγεωργίου να
είστε προσεκτικοί σε ότι αφορά την τιμιότητα και την αξιοπιστία
τους, γιατί με τα έργα τους οι αδελφοί Παπαγεωργίου δικαιούνται
τον τίτλο «Οι μεγάλοι Ευεργέτες του Έθνους μας».
Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος Μιχαήλ Γράβας, ο Γεν. Γραμματέας Αναστάσιος Σαπνάρας.

1996

Ο Υπουργός χαρακτήρισε ορθές τις εκτιμήσεις του κ. Τσίμα, που
υποστηρίζει ότι το νοσοκομείο χτίζεται με δαπάνες του δημοσίου,
πρόσθεσε όμως ότι περιμένει την κατάθεση των στοιχείων των
αδελφών Παπαγεωργίου που υποστηρίζουν το αντίθετο. Στη συνάντηση παρόντες ήταν, ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Φίλιππος
Πετσάλνικος, ο Υφυπουργός Υγείας Φραγκλίνος Παπαδέλης, ο κ.
Τσίμας, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος όπως
και ο πρώην Υπουργός Μακ-Θράκης Κωνσταντίνος Τριαρίδης. Σε
παρατήρηση δημοσιογράφων ότι η ανέγερση του νοσοκομείου
και το πλαίσιο λειτουργίας του είχαν εγκριθεί ομόφωνα από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κ. Πεπονής είπε ότι ο κ. Τριαρίδης που
ήταν ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει τους κινδύνους που
εγκυμονούσε η σύνθεση του νοσοκομείου, που είχε χαρακτηριστεί
«χειροβομβίδα που θα εκραγεί όταν τεθεί το θέμα λειτουργίας του
νέου νοσοκομείου».
Ανακοίνωση Σωτήρη Κούβελα, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας
Θεσσαλονίκης
Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει ο κ. Κούβελας με ανακοίνωσή του συσχέτισε το πρόβλημα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με αυτό του νοσοκομείου Ελευσίνας. Συγκεκριμένα αφού
χαρακτήρισε «Οδύσσεια» το θέμα λειτουργίας του νοσοκομείου
Ελευσίνας, καθώς έχουν περάσει 20 χρόνια από τη θεμελίωσή του,
υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Οι κυβερνήσεις στη δεκαετία του 1980
έταζαν νοσοκομείο στη δυτική Θεσσαλονίκη και νοσοκομείο δεν
βλέπαμε. Πέρασαν 9 εκλογές, κάθε είδους σ΄ εκείνη την περίοδο
και η ανέγερση του νοσοκομείου ήταν κάθε φορά σημαία. Στην
πράξη όμως δεν έγινε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ούτε το χώρο
ανέγερσης δεν είχαν προσδιορίσει. Στις αρχές της δεκαετίας του
΄90 η τότε κυβέρνηση και με τη συνεργασία των δωρητών αδελφών Παπαγεωργίου ξεκίνησε το νοσοκομείο και το προχώρησε με
ταχύτατους ρυθμούς, με ευέλικτες διαδικασίες και με διαφάνεια και
οικονομία πρωτοφανή στη διαχείριση. Η σημερινή κυβέρνηση θέλει
να ελέγξει κομματικά την κατάσταση, θυσιάζοντας το νοσοκομείο.
Οι επιθέσεις ψευδολογίας και ανευθυνότητας παραγόντων του
κυβερνώντος κόμματος είναι πρωτοφανείς. Η Θεσσαλονίκη πρέπει
να αντιδράσει. Προπάντων οι δυτικές συνοικίες με πρωτοπόρο την
τοπική αυτοδιοίκηση. Να μη γίνει η Θεσσαλονίκη, Ελευσίνα».

Απρίλιος

Περιοδικό «Επιλογές»

Ο Κομματισμός απειλεί ένα μεγαλόπνοο έργο.
Νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών: Κρατική αχαριστία
έναντι των ευεργετών, αδελφών Παπαγεωργίου.
Προχωρεί ταχύτατα, αλλά η κυβέρνηση παρεμβάλλει
εμπόδια με στόχο ν’ αποκτήσει τον έλεγχό του

Απόσπασμα από τις συνεντεύξεις των Νίκου Παπαγεωργίου και
Βασίλη Παπά.
Πρόλογος δημοσιογράφου: Πόσα μεγάλα, επιτέλους, είναι αυτά
τα περιβόητα «μικροπολιτικά συμφέροντα» σε τούτη τη χώρα;
Για πόσο καιρό ακόμη, αυτός ο λαός θα πληρώνει στο «βωμό της
πολιτικής ψηφοθηρίας» τις ελπίδες και τα όνειρά του; Και εν πάση
περιπτώσει, πόσο τελικά κοστολογείται σήμερα μια ψήφος στην
ελληνική πολιτική συνείδηση; Αξίζει άραγε τόσο πολύ, ώστε για
χάρη της να «θυσιάζουμε» ένα κοινωφελές έργο 28 δισεκατομμυρίων και μαζί του το όραμα ενός λαού; Είκοσι πέντε χρόνια, οι
κάτοικοι των δυτικών συνοικιών Θεσσαλονίκης ζητούσαν από ένα
κράτος, που συνεχώς «εκώφευε» την ίδρυση νοσοκομείου στην
περιοχή τους. Μέχρι που το 1991, ήρθε η ευγενική δωρεά ύψους
8 δις δρχ των αδελφών Παπαγεωργίου. Μια τεράστια οικονομική
συνεισφορά, η οποία έμελλε να αποτελέσει και τον καθοριστικό
παράγοντα προκειμένου να λάβει η πολιτεία, έστω και καθυστερημένα την απόφαση ίδρυσης του νοσοκομείου. Οι εργασίες
ανέγερσής του, προχώρησαν ταχύτατα με αποτέλεσμα σήμερα 2,5
μόλις χρόνια μετά το όλο έργο να βρίσκεται ήδη στο στάδιο αποπεράτωσής του. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία
της Ευρώπης, πλήρως εξοπλισμένο με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει
στην παγκόσμια αγορά, το οποίο, όμως κινδυνεύει να «βάλει
λουκέτο» πριν καλά-καλά λειτουργήσει! Γιατί; Μα γιατί ήρθε η
ώρα της στελέχωσής του. Κάτι, που είναι αρμοδιότητα του διοι-

Ανακοίνωση Συνδέσμου Γουνοποιών- Γουνεμπόρων
Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας»

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύνδεσμος Γουνοποιών- Γουνεμπόρων Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας» την οποία έστειλε και στην
εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» για το άρθρο που δημοσίευσε στις
19-12-96 με τίτλο «Δωρητής χωρίς δωρεά», αναφέροντας μεταξύ
άλλων: «Οι αδελφοί Παπαγεωργίου Νικόλαος και Λεωνίδας είναι
γέννημα, θρέμμα της Σιάτιστας. Ασχολήθηκαν από μικρή ηλικία
με την επεξεργασία και το εμπόριο της γούνας και κατάφεραν να
κάνουν γνωστή την ελληνική γούνα, πρώτοι αυτοί σ΄ όλο τον κόσμο και μαζί με την γούνα και τη γενέτειρά τους Σιάτιστα, που σ΄
αυτήν διατηρούν το μεγαλύτερο εργοστάσιο γούνας στην Ευρώπη.
Χάρη σ΄ αυτούς ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Σιάτιστας και
της ευρύτερης περιοχής έμειναν τον τόπο τους και δεν πήραν το
δρόμο της ξενιτιάς. Τα έργα και οι δωρεές τους είναι γνωστά όχι
μόνο στη Σιάτιστα και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό που κι
εκεί οι δωρεές τους κοσμούν τις πόλεις που εργάστηκαν. Τελευταία
ένα όραμα για τη Μακεδονία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα
έγινε πραγματικότητα χάρη σ΄ αυτούς. Το Νοσοκομείο Δυτικής
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κητικού συμβουλίου, το οποίο, όμως, σε αυτήν την περίπτωση και
σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία
της χώρας, υποδεικνύεται στην πλειοψηφία του, σύμφωνα με την
ομόφωνη απόφαση της Βουλής, από το «Ίδρυμα Παπαγεωργίου»
και όχι από το Υπουργείο Υγείας. Απόφαση την οποία φαίνεται
να αψηφά ο υπουργός Υγείας κ. Αναστάσιος Πεπονής, ο οποίος
προκειμένου να μη «χαθούν» οι 1.500 προσλήψεις, που απαιτούνται για τη λειτουργία του νοσοκομείου, σε πρόσφατη συνέντευξή
του, ζήτησε ξεκάθαρα τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου
από το δημόσιο! Απαίτηση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη
δεδηλωμένη άποψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι δεν
μπορεί να αλλάξει η σύμβαση , αν δεν συναινέσουν οι δωρητές. Οι
αδελφοί Παπαγεωργίου από την πλευρά τους, δηλώνουν εντελώς
αντίθετοι σ΄ αυτό το ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι μόνο η πιστή
εφαρμογή της σύμβασης θα φέρει τα ποθητά αποτελέσματα για τη
σωστή λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο έτσι θα παραμείνει
μακριά από κομματικές εξαρτήσεις.
Νίκος Παπαγεωργίου:
Ο στόχος
«Είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε και να φέρουμε εις πέρας όλη αυτή
την προσπάθεια χωρίς να παρεκκλίνουμε από την αρχική
μας πορεία. Βασικός
μας στόχος ήταν και
παραμένει η σωστή
λειτουργία του νοσοκομείου πέρα και έξω από κάθε κομματική
εξάρτηση. Εμείς δεν αυτοσχεδιάζουμε πάνω σε θέματα διοίκησης
και οργάνωσης. Οικοδομούμε πάνω στις βασικές αρχές των οκτώ
ξένων συμβούλων, των «οκτώ σοφών», όπως τους αποκάλεσαν,
στα θέματα υγείας. Το δημόσιο δεν μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές
αυτές. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου όμως με τη νομική του μορφή ως Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μπορεί να τις εφαρμόσει χωρίς
δεσμεύσεις. Φιλοδοξούμε να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο υψηλών
προδιαγραφών, πρότυπο στο είδος του, το οποίο θα καλύπτει
νοσηλευτικές ανάγκες υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης, όχι
μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των
Βαλκανίων. «Ένα νοσοκομείο, «πιλότο», για τα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας, όπως είχε πει κάποτε ο πρώην
υπουργός Υγείας κ. Κρεμαστινός. Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτές τις
συγκρίσεις φοβούνται ορισμένοι και αντιδρούν. Στις δε αιτιάσεις
του κ. Πεπονή, ότι το δημόσιο δίνει το 80% της δαπάνης του έργου και πρέπει να έχει τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου,
εμείς απαντήσαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να τοποθετήσουμε
και άλλα χρήματα, ώστε να κατέχουμε το 51%. Η πρότασή μας,
όμως, δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή».
Το όραμα
Οι εργασίες ανέγερσης του νοσοκομείου άρχισαν το Σεπτέμβριο
του 1993 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του ΄96, οπότε και θα μπορεί να λειτουργήσει πλήρως, εάν βέβαια προχωρήσει
η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό
ότι στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει με τα εξωτερικά ιατρεία και τα εργαστήρια(τα οποία είναι
ήδη έτοιμα) ως διαγνωστικό κέντρο από τον Απρίλιο του 1996.
Λόγω όμως της καθυστέρησης συγκρότησης του Δ.Σ. και ύστερα
μάλιστα από τις τελευταίες δηλώσεις του κ. Πεπονή, η έναρξη με34
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τατίθεται επ΄ αόριστον. Η τμηματική λειτουργία του νοσοκομείου
είναι απαραίτητη καθώς προβλέπεται να λειτουργήσει με πλήρες
σύστημα πληροφορικής, νέα συστήματα στη διαγνωστική και θεραπεία και ως εκ τούτου απαιτείται πολύς χρόνος για την εκπαίδευση
και προσαρμογή των εργαζομένων. Η νέα νοσηλευτική μονάδα της
Θεσσαλονίκης θα υπάγεται στο γενικότερο προγραμματισμό του
συστήματος Υγείας, θα είναι ανοιχτή σε όλους και θα συμβληθεί
με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Βασίλης Παπάς:
Με το μισό κόστος
«Το δικό μας όραμα» λέει
ο πρόεδρος του ιδρύματος
Παπαγεωργίου, κ. «είναι ένα
σύγχρονο ευρωπαϊκό νοσοκομείο, που θα απαντά στην
πρόκληση του 2000 και θα
λειτουργεί με το μισό κόστος από τα αντίστοιχα του
δημοσίου. Ένα νοσοκομείο
όπου οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με στοργή
και κατανόηση και χαμόγελο και θα αποδίδουν σύμφωνα με τις
πραγματικές τους δυνατότητες. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε
μια σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα, που θα διαθέτει ένα άριστα
καταρτισμένο μη μόνιμο προσωπικό, θα συντηρεί τέλειες ιατροτεχνικές και κτιριακές εγκαταστάσεις και το κυριότερο θα περιορίσει
την τάση φυγής των Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό. Πρόκειται
για ένα μεγαλεπήβολο όραμα, το οποίο πρέπει και μπορούμε να
το κάνουμε πραγματικότητα. Αρκεί να μη μας πολεμάνε. Δεν
θέλουμε καμία βοήθεια. Το μόνο που θέλουμε είναι να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και κάτω από διαφανείς
διαδικασίες, όπως την κάναμε μέχρι σήμερα. «Η νομική μορφή
του νοσοκομείου, δίνει ευχέρεια ελιγμών, η οποία, αν τηρηθεί και
αξιοποιηθεί προσεκτικά το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι
θετικό. Προβλέπεται για παράδειγμα όλοι οι εργαζόμενοι να μην
είναι μόνιμοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι πολύ δύσκολο,
αν όχι ακατόρθωτο, να εργαστούν σωστά, όταν θα υπάρχει μια
διοίκηση κομματικά εξαρτημένη και εκλογικά εναλλασσόμενη».
Μελέτες- κτιριακά- εξοπλισμός-δυναμικότητα
Η μελέτη κατασκευής και εξοπλισμού του νοσοκομείου, εκπονήθηκε από διακεκριμένους επιστήμονες νοσοκομειολόγους
της Ελλάδας και του εξωτερικού και θεωρείται η πιο σύγχρονη
ολοκληρωμένη του είδους. Η υψηλή ποιότητά της αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι το υπουργείο υγείας ζήτησε την άδεια να
την εφαρμόσει στο νοσοκομείο Δυτικής Αττικής. Οι κατασκευές
εξελίσσονται κανονικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης
καθώς το ίδρυμα έχει οργανώσει δική του ομάδα επίβλεψης, ελέγχοντας πλήρως, συνεχώς και μάλιστα με πολύ μικρότερο κόστος
την πορεία του έργου. Όσον αφορά στον ιατροτεχνικό εξοπλισμό,
από την πλευρά του ιδρύματος έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι
απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου το νοσοκομείο να εξοπλισθεί με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην παγκόσμια αγορά. Για
την πληροφορική-μηχανοργάνωση εκπονείται πρόγραμμα με τη
συνεργασία αξιόλογων διεθνών και τοπικών εταιρειών, το οποίο
θα είναι το πληρέστερο από όσα έχουν εφαρμοσθεί στον ελληνικό
χώρο σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα. Θα είναι το πρώτο ελληνικό νοσοκομείο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα «τηλεμεταφοράς
εικόνας» σε όλους τους χώρους του, κάτι που θα βοηθήσει πάρα
πολύ τους γιατρούς στο επιστημονικό τους έργο. «Σκοπός μας»,
τονίζει ο κ. Παπάς, «είναι να εισαγάγουμε νεωτεριστικές μεθόδους
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διαχειριστικά θέματα που αφορούν το νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης και τη δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου!
Μετά τις καταγγελίες του κ. Τσίμα για ατασθαλίες στη διαχείριση
των χρημάτων που προορίζονται για το νοσοκομείο από πλευράς
του Ιδρύματος, οι αδελφοί Παπαγεωργίου ζήτησαν να διενεργηθεί
έλεγχος, τόσο από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από την Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. «Δεν
είχαμε καμία ανταπόκριση και έτσι ζητήσαμε τον ορισμό ορκωτών

Απρίλιος 1996
νοσοκομειακής φροντίδας προς τον Έλληνα ασθενή. Να αναπτύξουμε κατά προτεραιότητα επιλεγμένα προγράμματα παροχής
υγείας με ιδιαίτερο νοσοκομειακό, περιφερειακό ή εθνικό ενδιαφέρον. Η κλινική και οικονομική αποτελεσματικότητα αυτών των
προγραμμάτων θεραπείας, πρόληψης και προαγωγής της υγείας
θα παρακολουθείται και θα αναλύεται συνεχώς και παράλληλα θα
κοινοποιούνται τα αποτελέσματά τους. «Φοβάμαι, όμως ότι, αν δεν
συγκροτηθεί σύντομα το Δ.Σ. θα φθάσουμε στο σημείο να έχουμε
ένα μεγάλο τελειωμένο νοσοκομείο, που όμως δεν θα μπορεί να
λειτουργήσει. Φυσικά όχι με δική μας ευθύνη».
Ο θεσμός
Αναφερόμενος ο πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Βασίλης Παπάς
στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε το κοινωφελές
έργο των αδελφών Παπαγεωργίου δήλωσε: «Σαν κάτοικος αυτής
της πόλης και όχι σαν πρόεδρος του Ιδρύματος, θα ήθελα να πω
ότι θλίβομαι πραγματικά. Όχι τόσο για τον κ. Παπαγεωργίου, τον
οποίο θαυμάζω για την υπομονή, επιμονή και στωικότητα με την
οποία αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα, όσο γιατί πιστεύω
ότι με τέτοιες συμπεριφορές τραυματίζεται σοβαρά ο θεσμός των
ευεργεσιών. Δεν μπορεί ο άλλος να δίνει τόσα χρήματα, τα οποία
κάλλιστα θα μπορούσε ένα διαθέσει κάπου αλλού και εσύ αντί
για «μάννα» να τον ποτίζεις με «χολή». Παρ΄ όλα αυτά ένα είναι
βέβαιο: Σε μια Ελλάδα, που έχει προ πολλού πάψει να πιστεύει
ό,τι της τάζουν. Σε μια Ελλάδα, που φοβάται να ονειρευτεί…Η
πραγμάτωση έστω και ενός μόνο οράματος, αποκτά αναμφίβολα
μεγαλύτερη αξία. Πόσο μάλλον, όταν αυτό το όραμα έχει να κάνει
με τον ευαίσθητο, πολυπαθή, νοσούντα χώρο της Υγείας. Γι αυτό
και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει. Να λειτουργήσει σωστά, πάνω σε νέες υγιείς και σταθερές
βάσεις. Χωρίς παρεκκλίσεις από τις αρχικές επιδιώξεις των δωρητών του, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τις δυσκολίες,
επιμένουν να δηλώνουν ότι: «αξίζει τον κόπο να αγωνίζεται κανείς
για την Ελλάδα και τον κόσμο της».

5 Απριλίου

«Ελεύθερος Τύπος», «Μακεδονία», «Θεσσαλονίκη»

«ΓΡΟΘΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΣΙΜΑ»
Οι ορκωτοί λογιστές δικαιώνουν τους δωρητές
αδελφούς Παπαγεωργίου με πόρισμά τους. Στοιχεία για
την απόλυτη συνέπεια του Ιδρύματος στις συμβατικές
του υποχρεώσεις για το νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών,
περιλαμβάνει ο έλεγχος που διενεργήθηκε.

«Γροθιά» στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Τσίμα
δίνει… η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για τα οικονομικά και

ελεγκτών από το Οικονομικό Επιμελητήριο», λέει στον «Ε.Τ.» ο κ.
Νίκος Παπαγεωργίου. «Από την έκθεση των ελεγκτών προκύπτει
ότι το Ίδρυμα Παπαγεωργίου είναι απόλυτα συνεπές με τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο». Σύμφωνα με
την έκθεση, μέχρι σήμερα από τα χρήματα του Ιδρύματος έχουν
απορροφηθεί περίπου 3.5 δις δραχμές που αποτελούν και το 25%

της μέχρι σήμερα συνολικής δαπάνης για το νοσοκομείο, όπως
προβλέπει η σύμβαση. Από το ποσό της δωρεάς υπάρχει ένα ταμειακό υπόλοιπο 4.155.000.000 δραχμών, ικανό να καλύψει πλήρως
τη συμβατική υποχρέωση του ιδρύματος. «Με τον έλεγχο αυτόν
καταρρέουν τα όσα αναπόδεικτα ανέφερε ο κ. Τσίμας σε βάρος του
ιδρύματος και γίνονται φανεροί οι στόχοι εκείνων που προκάλεσαν
το θόρυβο», καταγγέλλει ο κ. Παπαγεωργίου.

5 Απριλίου
«Θεσσαλονίκη»

Ανοικτή επιστολή 300 δημοτών Σιάτιστας για τους
Αδελφούς Παπαγεωργίου προς τον Περιφερειάρχη κ.
Τσίμα

Ανοιχτή επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κώστα Τσίμα με την οποία ζητούν να
επανακαθορίσει τη στάση του απέναντι στους μεγάλους ευεργέτες
αδελφούς Παπαγεωργίου και στο ομώνυμο Ίδρυμα απέστειλαν
επωνύμως 300 δημότες της Σιάτιστας. Μαζί με την επιστολή υποβάλλουν και αντίγραφο του ταμειακού λογαριασμού του Ιδρύματος
που αφορά στην περίοδο μέχρι 31-12-195, από το οποίο προκύπτει
ότι το Ίδρυμα Παπαγεωργίου έχει καταβάλλει το ποσοστό συμμετοχής του (25%) για το έως τότε εκτελεσθέν έργο. Οι απόψεις που
διατυπώνουν οι υπογράφοντες την επιστολή έχουν ως εξής:
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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Κύριε Γενικέ,
Πέρασαν κάποιες ημέρες από τότε που ο τύπος ασχολήθηκε με τη
συκοφαντία σε βάρος του ιδρύματος Παπαγεωργίου και συγκεκριμένα σε βάρος των αδελφών Παπαγεωργίου που πρωτοστάτησαν
και έχουν προσφέρει τα μέγιστα για τη θεμελίωση, ανέγερση και
λειτουργία του νοσοκομείου Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ερχόμαστε
κι εμείς αγανακτισμένοι να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις
μας περί των Παπαγεωργίου για να έχετε υπόψη τόσο εσείς όσο
και οι αναγνώστες Μακεδόνες τουλάχιστον. «Ευθέως κύριε Γενικέ
και χωρίς πολιτικές περιστροφές σας γνωρίζουμε τις θέσεις μας
που είναι αντίθετες με αυτές που εκθέσατε στον Τύπο για τους
αδελφούς Παπαγεωργίου, έστω και αν αυτές δεν σας ενδιαφέρουν.
Πρέπει όμως να σας ενδιαφέρουν. Εμείς γνωρίζουμε καλά τους εν
λόγω ευεργέτες. Εσάς που αντιπαρατίθεστε στο παραπάνω Ίδρυμα
και στα διαχειριστικά δεδομένα του, σας γνωρίζουμε μόνο από το
Ειδικό Δικαστήριο, αν δεν κάνουμε λάθος. Τους αδελφούς Παπαγεωργίου τους γνωρίζουμε ως συμπατριώτες Δυτικομακεδόνες
μεγάλους ευεργέτες του τόπου και του ελληνισμού γενικότερα.
Έχουμε όμως την εντύπωση ότι οι υπηρετούντες μια κυβέρνηση
επ΄ αμοιβή πρέπει να είναι πρώτοι αυτοί που περισσότερο από
τους άλλους θα είναι προσεκτικοί σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα
εκείνους που σχετίζονται με το ευαίσθητο θέμα των δωρητώνπατριωτών και της προσφοράς των, πριν ακόμα θέσουν ενώπιον
του λαού οποιαδήποτε μομφή, αν βέβαια πιστεύετε σ΄ αυτό τον
ευγενή θεσμό. Γνωρίζουμε ότι τη συγκεκριμένη προσφορά και την
έναρξη των εργασιών του εν λόγω νοσοκομείου την ενέκρινε ομόφωνα η Βουλή των Ελλήνων και με βάση των αποφάσεων αυτής
εκτελείται το παραπάνω έργο. Με την παρούσα θέλουμε να σας
καταστήσουμε γνωστό ότι έχουμε εκπλαγεί με τις σκόπιμες θέσεις
σας, που έδωσαν στο αναγνωστικό κοινό την εντύπωση της απάτης
εκ μέρους των αδελφών Παπαγεωργίου σε βάρος του Ελληνικού
λαού, σε βάρος του Ελληνικού κράτους. Μόνο η δημοσίευση των
απόψεων και θέσεών σας προδηλώνουν την σκοπιμότητά σας, διότι
αν θέλατε την αθόρυβη έρευνα θα ακολουθούσατε άλλον, γνωστό
για σας δρόμο. Αν δεν γνωρίζαμε τους παραπάνω ευεργέτες (όπως
πολλοί βέβαια δεν γνωρίζουν) θα διαμορφώναμε ίσως άσχημες
εντυπώσεις γι΄ αυτούς. Δεν σας απαριθμούμε τις ευεργεσίες αυτών
των ανθρώπων, διότι ποιες να πρωτοαπαριθμήσουμε. Άλλωστε τις
έχετε μάθει ήδη από τόσες επιστολές διαμαρτυρίας που σας έστειλαν πάμπολλοι πολίτες και φορείς. Ακόμα τις μάθατε και από τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όλης της Ελλάδος. Εμείς ελπίζουμε
ότι θα προσφέρουν ακόμα πολλά περισσότερα στη γενέτειρά τους
Σιάτιστα και στην ευρύτερη Μακεδονία μας. Έτσι θα συνεχίσουν
την παράδοση των ευεργετών Σιατιστινών και σε τομείς που το
κράτος είναι από την ακριτική μας περιοχή της Δ. Μακεδονίας.
Βέβαια εύκολος θα είναι ο αντίλογος ότι δηλαδή «ωφελούνται
από την εφορία». Εμείς γνωρίζοντες το φορολογικό θέμα λέμε
απερίφραστα ότι μπορούν και άλλοι να βοηθήσουν την πατρίδα
με τέτοια έργα και ας μην πληρώσουν φόρο. Πόσοι όμως το κάνουν αυτό; Αν κύριε Γενικέ, όπως ισχυρίζεται το Ίδρυμα υπάρχει
σκοπιμότητα εκ μέρους σας, για τα από εσάς δημοσιευθέντα, που
και εμείς συμφωνούμε, εκείνο που λέμε είναι ένα: Λυπούμεθα πάρα
πολύ. Έτσι δεν γίνεται κράτος. Πάντως σας γνωρίζουμε ότι δεν
καταλάβατε καλά περί των αδελφών Παπαγεωργίου και καλό θα
36
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είναι να αναθεωρήσετε τις θέσεις σας μετά τον έλεγχο που έτσι ή
αλλιώς κάνετε μέσω του τύπου να τις γνωστοποιήσετε στο λαό.
Έτσι νομίζουμε ότι αρμόζει στους καλούς πολιτικούς. Είμαστε σίγουροι ότι εσείς αυτό θα πράξετε, αν τυχόν είστε και Μακεδόνας
και θα παραδεχθείτε ότι τα λάθη είναι μόνο ανθρώπινα, ώστε να
δέσετε το όνομά σας με κάτι το ιερό και σοβαρό που γίνεται στη
Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία μας γενικότερα. Πρώτος εσείς
θα θαυμάσετε, πρώτος εσείς θα εγκαινιάσετε. Οι εγωισμοί δεν
ταιριάζουν σε εσάς».

5 Απριλίου
«Θεσσαλονίκη»

Ψήφισμα αγωνίας από τους Δήμους Ευόσμου και
Νεάπολης

Την αγωνία του για την τύχη του νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης εξέφρασε με ομόφωνο ψήφισμά του το
Δημοτικό Συμβούλιο Ευόσμου ύστερα από σχετική εισήγηση του
δημάρχου Παναγιώτη Αλεξανδρίδη. Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση
της 27ης Μαρτίου 1996 του Δ.Σ. Ευόσμου με ομόφωνο ψήφισμα
επισημαίνει ότι το νοσοκομείο δυτικών συνοικιών βρίσκεται «δέσμιο» διαπλεκόμενων συμφερόντων και εκφράζει την ανησυχία
του για την εξέλιξη αυτή. «Θέμα που αφορά άμεσα την τοπική
αυτοδιοίκηση η λειτουργία του νοσοκομείου δυτικών συνοικιών
επιτάσσει τη συμμετοχή της τόσο στη διαμάχη που πρόσφατα
προέκυψε ανάμεσα στους δωρητές και το κράτος, όσο και στη
λειτουργία του, με εκπροσώπους της στο Δ.Σ. του νοσοκομείου» είναι οι θέσεις που καταθέτει και το Δημοτικό Συμβούλιο
Νεάπολης στο ψήφισμα που εξέδωσε με ομόφωνο ψήφισμά του.
Τα παραπάνω ψηφίσματα απεστάλησαν στον Υπουργό Υγείας κ.
Πεπονή και στο Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.

7 Απριλίου
«Μακεδονία»

Ο κ. Σπηλιόπουλος ζητεί διοίκηση στο νοσοκομείο
Δυτικής Θεσσαλονίκης

Να συγκροτηθεί αμέσως Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου
Δυτικών Συνοικιών ζητεί από το Υπουργείο Υγείας ο Βουλευτής
Θεσσαλονίκης κ. Τάσος Σπηλιόπουλος, μετά και την έκθεση των
ορκωτών λογιστών υπέρ του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και να
τηρηθεί η απόφαση που είχε ληφθεί ομόφωνα από τη Βουλή και
η οποία κυρώθηκε με νόμο τον Μάιο του 1991.

21 Απριλίου
«Ο Χρόνος»

Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Κοζάνης για τους αδελφούς
Παπαγεωργίου

Το θέμα που δημιουργήθηκε με τη δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τη μη χρηματοδότηση από τους

22 Απριλίου

Απόφαση Συλλόγου Καθηγητών Γενικού Λυκείου
Σιάτιστας για υπενθύμιση στην κοινή γνώμη της
προσφοράς των Αδελφών Γ. Παπαγεωργίου

Με αφορμή τα όσα τον τελευταίο καιρό δημοσιεύτηκαν σχετικά
με τις δωρεές των αδελφών Γ. Παπαγεωργίου, μεγάλων ευεργετών, ο Σύλλογος Καθηγητών του Γενικού Λυκείου Σιάτιστας με
την υπ΄ αριθμόν 20/22-4-1996) πράξη, ομόφωνα αποφάσισε να
υπενθυμίσει στη κοινή γνώμη τη μεγάλη προσφορά των δωρητών
αδελφών Παπαγεωργίου προς τη γενέτειρά τους και ειδικότερα
την ανέγερση του διδακτηρίου «Γ. Παπαγεωργίου» προσφορά στη
μαθητιώσα νεολαία και να εκφράσει την πλήρη συμπαράστασή
τους στην ειλικρινή κοινωνική προσφορά τους.

1996

αδελφούς Παπαγεωργίου του Νοσοκομείου Δυτικής Θεσσαλονίκης
όπως υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Τσίμας, απασχόλησε και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κοζάνης. «Είμαστε βέβαιοι ότι όσα αναφέρθηκαν σχετικά
με τη μη χρηματοδότηση του Νοσοκομείου, από τους αδελφούς
Παπαγεωργίου δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα.
Η μέχρι τώρα παρουσία των αδελφών Παπαγεωργίου στο χώρο
αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με συνεχή και αδιάκοπη
συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας, αλλά
και της χώρας γενικότερα, μας κάνει υπερήφανους. Η ανεκτίμητη
προσφορά τους με την ολοκληρωτική χρηματοδότηση αξιόλογων
έργων ύψους πολλών εκατομμυρίων δραχμών στην περιοχή μας,
το έως τώρα ήθος και η συμπεριφορά τους, μας επιβάλλουν να
ζητήσουμε την αποκατάσταση του ονόματος και της αξιοπρέπειάς
τους. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να εξετασθεί το
θέμα από τα αρμόδια όργανα προκειμένου να αποκατασταθεί η
αλήθεια».
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, Παναγιώτης Αποστολίδης

Νέας Δημοκρατίας κ. Αν. Νεράτζης, ως εξής:
Από τον πρωθυπουργό: η υπ΄ αριθ. 35/13-3-90 Π.Υ.Σ. μαζί με τα
πρακτικά συζήτησης και τη σχετική εισηγητική έκθεση.
Από τον υπουργό Οικονομικών: η αλληλογραφία του υπουργείου
Οικονομικών με τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Υγείας- Πρόνοιας για την παραχώρηση του στρατοπέδου Καρατάσου 70.012
τ.μ. στη Θεσσαλονίκη για την ανέγερση όχι του πανεπιστημιακού
νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπως προεβλέπετο αλλά, αντ΄ αυτού
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου καθώς και σχετικά έγγραφα της
περαιτέρω παραχωρήσεως άλλων 110 περίπου στρεμμάτων δημόσιας έκτασης για την ανέγερση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
και σε κάθε περίπτωση τα νομιμοποιητικά έγγραφα κατοχής της
εκτάσεως των 180.000 τ.μ. του Δημοσίου. Επίσης, η σύμβαση εργολαβίας μεταξύ του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και του Υπουργείου
για την κατασκευή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και η πράξη
με την οποία συνεστήθη δωρεά ποσού 30.000.000 δολαρίων ΗΠΑ
από τους αδελφούς Παπαγεωργίου.
Από τον υπουργό Υγείας-Πρόνοιας: Τα έγγραφα της χρηματοδότησης του Ιδρύματος Παπαγεωργίου (για την ανέγερση του ομώνυμου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη) υπό εθνικών και κοινοτικών
πόρων, είτε μέσω του δημοσίου είτε και απευθείας.

1 Μαΐου

«Δυτική Μακεδονία»

Ψήφισμα του Συλλόγου Σιατιστέων Αθηνών-Πειραιώς

Τα μέλη του Συλλόγου, κ.κ. Αλεξίου (Διευθύντρια), Ταχμιντζή, Μιχαηλίδης, Κουφογιάννης, Ζωγράφου, Ζαχαρίου, Φίλιος, Πατρώνας,
Διδώλης, Παπαστάθη(καθηγητές).

25 Απριλίου
«Μακεδονία»

Ο Βουλευτής Πειραιώς της Ν.Δ. Αν. Νεράτζης ζήτησε
έγγραφα για το νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών από
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, τον Πρωθυπουργό και
τους Υπουργούς Υγείας -Πρόνοιας και ΠΕΧΩΔΕ να
κατατεθούν στη Βουλή

Σειρά εγγράφων σχετικά με την ανέγερση στη Θεσσαλονίκη
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου από το ομώνυμο ίδρυμα ζητά με
αίτησή του να κατατεθούν στη Βουλή ο βουλευτής Πειραιώς της

Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα των εφημερίδων «Ελεύθερος Τύπος» και «Θεσσαλονίκη» ο Σύλλογος συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση και ασχολήθηκε με το θέμα που αφορά τους αδελφούς
Παπαγεωργίου και ομόφωνα αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί έντονα
για τα δημοσιεύματα και να δηλώσει ότι:
1. Η συμπαράσταση του Συλλόγου στους αδελφούς Παπαγεωργίου
είναι αμέριστη και δεδομένη
2. Οι συντάκτες θα έπρεπε να προσπαθήσουν να μάθουν τα βαθύτερα αίτια της επίθεσης εναντίον των ευεργετών αδελφών
Παπαγεωργίου και όχι με τόση ευκολία να σπιλώσουν την τιμή
ανθρώπων, οι οποίοι διέθεσαν μέχρι τώρα δισεκατομμύρια για
το κοινωνικό σύνολο είτε της ιδιαιτέρας τους πατρίδας, είτε του
απόδημου Ελληνισμού, είτε της Ελλάδας με το νοσοκομείο στη
Θεσσαλονίκη.
3. Δηλώνει ότι είμεθα υπερήφανοι που η Σιάτιστα μια χούφτα
ανθρώπων στην άγονη περιοχή γαλούχησε και γέννησε ανθρώπους τους οποίους εσεβάσθηκε το πανελλήνιο εντός και
εκτός Ελλάδος είτε ως ανθρώπους των Γραμμάτων είτε ως
επιχειρηματίες
4. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι συντάκτες των κειμένων αυτών ότι
καμία πόλη της Ελλάδος δεν έχει τόσους ευεργέτες όσους η πόλη
μας. Μήπως γνωρίζουν άραγε ποιο δημόσιο υποκατάστημα της
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Σιάτιστας είναι κατασκευασμένο με χρήματα του Δημοσίου, ποιο
Δημοτικό σχολείο –Νηπιαγωγείο ή Γυμνάσιο -Λύκειο, Ύδρευση,
Τεχνική Σχολή, Εκκλησίες έχουν δοθεί χρήματα για κατασκευή
από το Κράτος; Μήπως γνωρίζουν πόσα παιδιά σπουδάζουν στα
Πανεπιστήμια από κληροδοτήματα Σιατιστέων; Δυστυχώς όχι
δεν γνωρίζουν και πρέπει να μάθουν!
Ο Σύλλογος Σιατιστέων Αθηνών-Πειραιώς πιστεύει ότι οι
αδελφοί Παπαγεωργίου είναι υπεράνω τέτοιων δημοσιευμάτων
διότι η τιμιότης των, η ειλικρίνειά των, η ανιδιοτέλειά τους, είναι
δεδομένη και ότι τέτοια δημοσιεύματα έχουν άλλους στόχους που
ευτυχώς δεν αγγίζουν το μεγαλείο των ανθρώπων και ότι συμπαρίστανται στην πικρία των και τους προτρέπει να ην ακούν αυτά
τα δημοσιεύματα, διότι το όνομά τους είναι γραμμένο με χρυσά
γράμματα στη μνήμη των ανθρώπων που όσες γενιές περάσουν
θα τους ευγνωμονούν και θα τους σέβονται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Σιατιστέων, Αθηνών-Πειραιώς,
Ο Πρόεδρος, Θεόδωρος Διδώλης

11 Μαΐου
«Μακεδονία»

Να ενταχθεί αποκλειστικά στο ΕΣΥ το νοσοκομείο
Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης ζήτησε ομόφωνα η
Βουλή

Εξονυχιστικός έλεγχος σε όλα τα στοιχεία που συνδέονται με το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου και το Νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών
Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε προχθές(9.5.96) στη Βουλή, με τη
σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων. Αφορμή της συζήτησης
ήταν η επερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Α. Νεράτζη. Μετά την
ανάγνωση της επερώτησης, ο επερωτώμενος υπουργός ΥγείαςΠρόνοιας Αναστάσιος Πεπονής, είπε τα εξής: «Τόσο η αφετηρία
της ερώτησης όσο και η κατεύθυνσή της βρίσκει απόλυτα σύμφωνη
την παρούσα κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο ΥγείαςΠρόνοιας. Αναμφισβήτητα η σύμβαση, την οποία επικαλούνται
οι εμφανιζόμενοι ως γενναιόδωροι ευεργέτες, σημαδεύει ατυχή
ημέρα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Βεβαίως, τότε, σύσσωμη η
αντιπολίτευση και ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ και εξατομικευμένα ο
τότε εισηγητής μας, ο συνάδελφος κος Τριαρίδης, είχαν επισημάνει
τα αδύνατα σημεία αυτής της σύμβασης και είχαν προβλέψει την
εξέλιξη, την οποία παρακολουθούμε σήμερα».

19 Μαΐου

1996

«Μακεδονία»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ αισθάνεται την ανάγκη και το
χρέος, ν΄ απευθυνθεί στον Ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στον κόσμο
της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας για να τον ενημερώσει
υπεύθυνα και έγκυρα, πάνω στο θέμα που κάποια «άγνωστα» κέντρα επιχειρούν να δημιουργήσουν, σε βάρος τόσο του ιδρύματος,
όσο και του Νοσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Δυτικής Θεσσαλονίκης, με τον πόλεμο λάσπης που έχουν εξαπολύσει.
1. Στο ΙΔΡΥΜΑ, όπως αποδεικνύουν αδιάσειστα ντοκουμέντα(όπως η έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών), έχουν καταβληθεί
από τους Αδελφούς Παπαγεωργίου όχι μόνο τα 30 εκατομμύρια δολάρια της δωρεάς-που προβλεπόταν στη σύμβαση
με το Δημόσιο- αλλά και επιπλέον ποσόν 500 εκατομμυρίων
δραχμών περίπου.
2. Οι εργασίες οικοδόμησης κι εξοπλισμού του Νοσοκομείου
βρίσκονται στο τελικό στάδιο και σε χρόνο ελάχιστων μηνών
38

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα, με όλες τις εγκαταστάσεις
του, θα είναι έτοιμο για να παραδοθεί σε χρήση. Έτσι, σε χρόνο
ρεκόρ, η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιφέρεια θα έχουν στη
διάθεση των κατοίκων τους ένα από τα πι σύγχρονα Νοσοκομεία της Ευρώπης, το οποίο θ΄ αποτελεί πραγματικό κόσμημα
για τον τόπο.
3. Το συνολικό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού θα κυμανθεί
τελικά γύρω στα 28 δις δρχ, δηλαδή κατά 10 δις περίπου χαμηλότερα ακόμα και από την προ τετραετίας προϋπολογισθείσα
δαπάνη. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στον νοικοκυρεμένο τρόπο με
τον οποίο εκτελέσθηκε το όλο πρόγραμμα και βέβαια χάρη στις
άοκνες προσπάθειες των δωρητών αδελφών Παπαγεωργίου και
των συνεργατών του Ιδρύματος, στόχος των οποίων ήταν-και
παραμένει: Το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα με το δυνατόν
μικρότερο κόστος.
4. Η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισμού καλύπτεται κατά 25%
από τους δωρητές, κατά 65% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
μόνο 10% από το Ελληνικό Δημόσιο.
5. Το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ επιμένει-και θα επιμείνει- στην
εφαρμογή της συμβατικής δέσμευσης σ΄ ό,τι αφορά τη σύνθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, επειδή πιστεύει
ότι αυτή αποτελεί τον μοναδικό αποτελεσματικό τρόπο για την
εξουδετέρωση του κινδύνου να μετατραπεί αυτό σε «παράρτημα»
της εκάστοτε κυβερνητικής και κομματικής μηχανής, προκειμένου να εξυπηρετούνται σκοπιμότητες πολιτικού και κομματικού
χαρακτήρα, κάτι που μπορεί να το οδηγήσει στο ίδιο επίπεδο
με κάποια κρατικά…
6. Το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ δηλώνει και δεσμεύεται ενώπιον
του λαού, για εξυπηρέτηση του οποίου δημιουργείται το Νοσοκομείο ότι: Εντός έξι μηνών από τον ορισμό (από τον υπουργό
Υγείας) Διοικητικού Συμβουλίου, το Νοσοκομείο θα αρχίσει
να λειτουργεί κανονικά. Συνεπώς την πλήρη ευθύνη για τον
χρόνο έναρξης λειτουργίας του φέρει αποκλειστικά και μόνο
η κυβέρνηση, η οποία καλείται να υλοποιήσει όσα προβλέπει
η σύμβαση που έχει υπογραφεί(και ομόφωνα εγκριθεί από τη
Βουλή των Ελλήνων).
7. Μόνιμη επωδός των πολεμίων(όψιμων «αγανακτισμένων») του
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ αποτελεί ο ισχυρισμός ότι το Νοσοκομείο θα
γίνει «ιδιωτική επιχείρηση με σκοπό το κέρδος»(!) και ότι δεν
προβλέπεται η ένταξή του στο ΕΣΥ! Ουδέν ψευδέστερον και
συκοφαντικότερον τούτου.
Παραθέτουμε, αυτούσιο, το άρθρο 1 της σύμβασης, που αποτελεί και την «ταυτότητα» του Νοσοκομείου: «Ιδρύεται ίδιον νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,
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Προερχόμενους από την Αθήνα, εισβολείς της ανομίας
στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ο Σ. Κούβελας

«Άνομα συμφέροντα» που λειτουργούν σε βάρος της Θεσσαλονίκης κατήγγειλε ο Βουλευτής της Ν.Δ. Θεσσαλονίκης και πρώην
υπουργός Σωτήρης Κούβελας με χθεσινές δηλώσεις του. Πρότεινε μάλιστα ενεργοποίηση όλων με κήρυξη πανστρατιάς για την
προστασία της Θεσσαλονίκης από την αδιαφορία, την αδράνεια
και τα άνομα συμφέροντα. Ο κ. Κούβελας στη συνέχεια τόνισε
ότι «η εισβολή» αυτή αποτελεί πρόκληση προς κάθε κατεύθυνση.
Προς την πόλη, προς τους μοναδικούς-κοινωνικούς εργάτες και
εθνικούς ευεργέτες που τα τελευταία χρόνια ανέδειξε η Βόρεια
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με την επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», το οποίο
απολαύει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας αυτονομίας
και λειτουργεί βάσει των αρχών της ιδιωτικής οικονομίας. Το
Νοσοκομείο τούτο είναι κοινωφελές και δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να μετατραπεί σε κερδοσκοπική επιχείρηση, που
θα καταλείπει κέρδος στο δημόσιο ή σε οποιονδήποτε άλλο,
τελεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος θα ασκεί και τις αρμοδιότητες
εκ του α.ν. 2039/1939. Συνεπώς οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί
«αγανακτισμένων» πολεμίων αποτελούν αποκυήματα νοσηρής
φαντασίας και φτηνής προπαγάνδας κάποιων συμφερόντων, που
θίγονται πασιφανώς από το Νοσοκομείο.
8. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο που πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο από εννεαμελή επιτροπή (που ορίσθηκε από τις καθ΄ ύλην
αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες), εκφράζουμε την ικανοποίησή μας
γι΄ αυτό διότι αυτός ο έλεγχος έρχεται τελικά να ικανοποιήσει
σχετικά αιτήματα του Ιδρύματος προς την κυβέρνηση. Παράλληλα εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι τα αποτελέσματα του
ελέγχου θα δικαιώσουν πλήρως το ίδρυμα και τους Αδελφούς
Παπαγεωργίου και θ΄ αποτελέσουν κόλαφο κατά των «λασπανθρώπων» πολεμίων μας.
9. Παρότι είναι αυτονόητο, προς αποφυγή παρεξηγήσεων (και για
να προλάβουμε κάποιους κακόπιστους) διευκρινίζουμε ότι: Το
Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ως ενταγμένο στον γενικότερο
σχεδιασμό του ΕΣΥ, θα συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα
γενικών εφημεριών, θα συμβληθεί με όλα ανεξαιρέτως τα
ασφαλιστικά ταμεία και θα είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη,
ανεξάρτητα από τις οικονομικές του δυνατότητες.
10. Τέλος, για τις προσωπικές επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον
των αδελφών Παπαγεωργίου, από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Υγείας κ. Αναστάσιος Πεπονής, εκφράζουμε τη θλίψη μας
για το σοβαρότατο ατόπημα του υπουργού, ο οποίος με αυτή
την επίθεσή του αποδείχθηκε κατώτερος της θέσης του και των
περιστάσεων.
- Οι αδελφοί Παπαγεωργίου για μια ακόμη φορά δηλώνουν ότι
δεν έχουν κανένα προσωπικό συμφέρον, καμία ιδιοτέλεια.
- Όπως δεν είχαν όταν έκτιζαν το Γυμνάσιο-Λύκειο 28 αιθουσών
στη γενέτειρά τους τη Σιάτιστα, την ορθόδοξη εκκλησία στον
τόπο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας και πλήθος από μικρότερα έργα.
- Το μόνο που τους ενδιαφέρει, και θ΄ αγωνισθούν γι΄ αυτό είναι
να πετύχει αυτό το Νοσοκομείο τον στόχο του που είναι:
Να γίνει ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, με υψηλό επίπεδο
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και μείωση στο 50% του λειτουργικού κόστους, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αμιγώς δημόσια.

Ελλάδα, προς την τοπική αυτοδιοίκηση που αγωνίσθηκε για το
νοσοκομείο. Επίσης, αποτελεί πρόκληση προς τον πολιτικό κόσμο
της χώρας. Θυμίζω ότι η σύμβαση αυτή, ο τρόπος κατασκευής, ο
τρόπος λειτουργίας προβλέφθηκαν από νόμο που ψήφισε η Βουλή
ομόφωνα πριν τρία χρόνια. Τέλος αποτελεί πρόκληση για το κόμμα
το δικό μου. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση στην οποία εισχώρησαν τα
άνομα συμφέροντα. Χτύπησαν και τη Νέα Δημοκρατία και βρήκαν
έδαφος στα κέντρα της Αθήνας. Εμφανίσθηκε βουλευτής της Ν.Δ.
να συνηγορεί υπέρ της κατεδάφισης του έργου «Παπαγεωργίου».
Πιστεύω, όμως, ότι είναι παρόντες εκείνοι που θα υπερασπισθούν
τη Θεσσαλονίκη για το έργο αυτό που έχουμε ανάγκη. Πρώτοι είναι
οι συνάδελφοί μου Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα
σταθούν μπροστά, θα σταματήσουμε στα Τέμπη και στο Fir της
Θεσσαλονίκης αυτούς τους εισβολείς. Πιστεύω ότι επιτέλους και
στον κυβερνητικό χώρο θα αφυπνισθούν και θα αντιληφθούν ότι
δεν μπορούν να γίνονται υπηρέτες αυτών των συμφερόντων. Συνεχίζοντας ο κ. Κούβελας, επισήμανε: «Είδαμε να γίνονται ακόμη
και κινήσεις πολιτών, που θέλουν να χτυπήσουν το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου. Κινήσεις με όλο και όλο πέντε ανθρώπους εκ
των οποίων ο επικεφαλής είναι Αθηναίος και κανένας τους δεν
έχει ασχοληθεί ποτέ με κάποιο κοινωνικό πρόβλημα της πόλης.
Παρατηρούμε ότι γίνονται δαπάνες εκατομμυρίων για να πολεμήσουν αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι είναι θέμα ύπαρξης της
Θεσσαλονίκης. Αν χάσουμε αυτή την μάχη δεν θα μπορέσουμε να
αντισταθούμε σε τίποτα. Καταλήγοντας ο κ. Κούβελας τόνισε:
«Αυτοί που διαδίδουν τα ψεύδη για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
στην καλύτερη περίπτωση είναι αφελείς και έχουν το ελαφρυντικό αυτό, αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι πράκτορες
συμφερόντων».
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Για τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου, να τιμήσει την
υπογραφή του ζητούν από τον κ. Πεπονή οι αδελφοί
Παπαγεωργίου. Με επιστολή τους επισημαίνουν ότι δεν
θα συνυπογράψουν την «ταφόπλακα» του νοσηλευτικού
ιδρύματος στο βωμό κομματικών επιδιώξεων

Σταθεροί στις θέσεις τους παραμένουν οι δωρητές αδελφοί
Παπαγεωργίου ως προς τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του
νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης, που ζητούν από
τον Υπουργό Υγείας να τιμήσει την υπογραφή του.
Σε επιστολή της διοίκησης του Ιδρύματος που υπογράφει ο εκ
των δωρητών Νίκος Παπαγεωργίου, προς τον Υπουργό Υγείας κ.
Πεπονή, εκφράζεται έντονη διαμαρτυρία για την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Βουλή με αφορμή την επερώτηση του βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας Αν. Νεράτζη. Παρατίθεται η επιστολή:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η πρόσφατη τοποθέτηση στη Βουλή και τα όσα ειπώθηκαν σε
αξιοθαύμαστη μάλιστα ομοφωνία και ομοψυχία με τον εκ Πειραιώς
συνάδελφό σας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής μας και μας αναγκάζει να
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βγούμε από την σιωπηρή προσδοκία μας σ΄ έναν υπεύθυνο διάλογο, που τόσο επίμονα επιζητήσαμε. Ειλικρινά δεν φανταζόμαστε
ότι ειδικά εσείς θα ολισθαίνατε σε τέτοια προσβλητική γλώσσα
για την οικογένειά μας και σε ύφος τέτοιου επιπέδου και μάλιστα
από το βήμα του Κοινοβουλίου. Ούτε μας είχατε συνηθίσει σε
ενέργειες και κρίσεις που ουσιαστικά παρεμβαίνουν στο έργο των
ελεγκτικών οργάνων που- όπως άλλωστε δηλώσατε- εσείς διορίσατε. Ποιους άραγε κανόνες υπακούουν και σε ποια δεοντολογία
εντάσσονται τα ειρωνικά σας σχόλια και οι αιχμές σε βάρος ημών
και των συνεργατών μας; Γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον ότι
όχι μόνο τη δωρεά μας που έφθασε στα 7,5 δις δραχμές, έχουμε
καταθέσει στο σύνολό της, αλλά εξαγγείλαμε πριν από καιρό και
την προικοδότηση του ιδρύματος με άλλα 5 δις δραχμές, μέρος των
οποίων έχουμε ήδη καταθέσει, χωρίς καμία απολύτως συμβατική
δέσμευση. Όπως θα μπορούσατε να είχατε πληροφορηθεί-αν δεν
το έχετε πράξει ήδη- πόσο προσηλωμένοι και συνεπείς είμαστε στο
δρόμο που χάραξαν ο Συγγρός, ο Βαλέντης, ο Ζάππας και οι άλλοι
που σωστά μνημονεύσατε, ρωτώντας απλά τους πατριώτες μας
Σιατιστινούς ή τους ομογενείς μας της Φρανκφούρτης. Γνωρίζετε
βέβαια ότι ούτε χρωστάμε, ούτε ποτέ χρωστούσαμε σε κανέναν.
Ούτε εργολαβίες εκτελούμε, ούτε δημόσιες αναθέσεις παίρνουμε,
ούτε καταναλωτικά αγαθά εμπορευόμαστε στον Ελλαδικό χώρο.
Θα ανέμενε ίσως κάποιος την υποκριτική ανησυχία ορισμένων
τοπικών και ξενόφερτων ταγών του δημόσιου βίου αφού πάμε
να … «χαλάσουμε τη πιάτσα» με το έργο που επιτελούμε. Ακόμη
και τους τόνους λάσπης που εκτοξεύθηκαν από τα γνωστά κέντρα
παραγωγής βορβόρου και δυσωδίας, με τις φοβερές ανακρίβειες
περί φανταστικών οικοπεδικών καταπατήσεων, περί ανύπαρκτων
εξόδων παράστασης, περί ευρηματικών υπερτιμολογήσεων και
τόσων άλλων ευτράπελων, θα μπορούσε κανείς ν΄ αντιμετωπίσει
μακρόθυμα, σαν σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα. Εξαντλώντας τα
όρια της αντοχής μας θα μπορούσαμε να αντιπαρέλθουμε ακόμη
και τους κοριούς στα τηλέφωνά μας όπως και της αξίας δεκάδων
εκατομμυρίων πληρωμένες καταχωρήσεις στον Τύπο εκ μέρους
περίεργων ομάδων «αγανακτισμένων πολιτών» και «πληρεξουσίων» δικηγόρων…ευκαιρίας, αφού είναι πασιφανές πόσα και ποια
συμφέροντα θίγουμε… Μας είναι αδύνατο να κατανοήσουμε την
άτυπη σύμπλευσή σας με όλους αυτούς γιατί το κράτος γνωρίζει ή
τουλάχιστον όφειλε να γνωρίζει. Γνώριζε πολύ καλά ο προκάτοχός
σας κ. Κρεμαστινός ότι οραματιζόμαστε και-πέρα από τα χρήματα που διαθέτουμε- εργαζόμαστε σκληρά για ένα Νοσοκομείομοντέλο, δομημένο πάνω σε πορίσματα των ειδικών αλλοδαπών
«σοφών» που η προηγούμενη κυβέρνησή σας μετεκάλεσε. Ένα
πρότυπο που απαντάει στα σημερινά λειτουργικά και οικονομικά
αδιέξοδα των αμιγώς δημοσίων(ΝΠΔΔ) νοσηλευτικών ιδρυμάτων
που εσείς έχετε εντοπίσει. Γνωρίζουν οι Μακεδόνες, πολίτες και
πολιτικοί, ότι κατασκευάζουμε και εξοπλίζουμε σε χρόνους ρεκόρ
ένα νοσοκομείο ευρωπαϊκού επιπέδου με στόχους που ξεπερνούν
το 2000, με απόλυτη ποιότητα και διαφάνεια. Γνωρίζετε τόσο εσείς
όσο και οι συνάδελφοί σας των οικονομικών υπουργείων (αλλά
και ο περιφερειάρχης κ.Τσίμας) ότι κάθε άλλο παρά ανεξέλεγκτη
διαχείριση ασκούμε. Ουδέποτε αρνηθήκαμε, αντιθέτως μάλιστα
επιζητήσαμε τον έλεγχο της πολιτείας ο δε κοινωνικός και οικονομικός έλεγχος είναι ρητά κατοχυρωμένοι στη σύμβαση που
συνυπογράψαμε. Ομοίως δεδομένη είναι και η εποπτική αρμοδιότητα του Υπουργείου σας. Αλήθεια ποιος είναι αυτός ο σκοπός που
αγίασε την απόκρυψη και τη διαστρέβλωση αυτών των στοιχείων
στο Κοινοβούλιο και στην κοινή γνώμη;
Γνωρίζετε άριστα ότι κάθε άλλο παρά «ιδιωτικό νοσοκομείο40

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

επιχείρηση» προβλέπει η σύμβαση-Νόμος. Από το πρώτο κιόλας
άρθρο είναι σαφές ότι πρόκειται για κοινωφελές μη κερδοσκοπικό
ίδρυμα και έτσι ακριβώς το επιθυμούμε και εμείς. Η ποιοτική διαφορά προκύπτει από τη διοίκηση που ορίζεται και ασκείται προφυλαγμένη από τον σφικτό εναγκαλισμό Κράτους-κυβερνώντος
κόμματος, που σήμερα πια όλοι ομολογούν ως υπεύθυνο για πολλά
δεινά… Είναι ακριβώς αυτή η διαφορά που θ΄ αναβαθμίσει θεαματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα αντιστρέψει τη σχέση
κόστους- εσόδων που έχει οδηγήσει σε ουσιαστική χρεοκοπία τα
περισσότερα αμιγώς δημόσια νοσοκομεία. Τα δείγματα γραφής
υπάρχουν αδιάσειστα και αδιάψευστα. Μόνο όσοι δεν θέλουν
δεν τα βλέπουν….
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η μέρα που στη Βουλή ομόφωνα υπερψηφίσθηκε η σύμβαση
κάθε άλλο παρά «ατυχής» ήταν. Θα ήταν κατ’ ελάχιστο ασέβεια στο
έργο και στη μνήμη του Γεωργίου Γεννηματά, που θήτευσε σημαδιακά στη θέση που τώρα εσείς κατέχετε, ένας τέτοιος ισχυρισμός.
Ατυχής μάλλον είναι ο δικός σας χαρακτηρισμός, που επιχειρεί ν΄
αναιρέσει τις θέσεις που εκείνος διατύπωσε, ως κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπός σας τότε. Καταστήσαμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση
ότι επιβάλλεται η συνεργασία με την πολιτεία ώστε να επιλυθούν

θέματα ζωτικής σημασίας που δεν καλύπτονται-ούτε ήταν δυνατό να καλυφθούν στις λεπτομέρειες-από τον Νόμο. Ασφαλώς
χρειάζεται να συζητήσουμε τάχιστα για τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας, τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, τον κοινωνικό
έλεγχο και αρκετά άλλα. Ασφαλώς χρειάζεται να ενημερώσουμε
μαζί την κοινή γνώμη ότι το Νοσοκομείο αυτό θα είναι για όλο
τον κόσμο, θα εφημερεύει κανονικά, θα είναι συμβεβλημένο με όλα
τα ασφαλιστικά ταμεία, θα φιλοξενεί πανεπιστημιακές κλινικές θα
εκπαιδεύει και μετεκπαιδεύει γιατρούς και θα ενταχθεί στη φιλοσοφία και στο σχεδιασμό του ΕΣΥ. Αδυνατούμε όμως να συνηγορήσουμε σε τελματοποίηση τύπου Ελευσίνας και τόσων άλλων…
Αρνούμεθα να συνεργήσουμε στον ευτελισμό μιας ελπίδας, ενός
μοντέλου που, σαν μοναδικό που είναι, δεν δικαιούται ν΄ αποτύχει. Στο κάτω-κάτω ούτε σε μας αλλά ούτε και σε σας ανήκει. Οι
Μακεδόνες φορολογούμενοι και ιδιαίτερα οι Θεσσαλονικείς των
δυτικών συνοικιών, που βλέπουν μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια
να υλοποιούνται εξαγγελίες δεκαετιών, δικαιούνται το Νοσοκομείο
τώρα. Τα τέσσερα(4) μέλη της διοίκησης που προβλέπονται από
τον Νόμο, προτάθηκαν από εμάς όσο χρειάζονταν έγκαιρα (πριν
ένα χρόνο περίπου), αφού είναι απαραίτητη η συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης του
έργου. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε καλοπροαίρετα για
τυχόν ενστάσεις σε πρόσωπα. Είναι αδύνατο όμως να συνυπογράψουμε στη θεσμοθέτηση μιας ταφόπλακας σαν αυτής που μέσω
οργανώσεων κλαδικών και τοπικών αλλά και φορέων, σας έφερε
και εσάς στο σημείο να αναφερθείτε πρόσφατα με ειλικρίνεια στα

23 Μαΐου
«Μακεδονία»

Οι δυτικές συνοικίες χρειάζονται το νοσοκομείο κατά
τον κ. Καραμανλή. Με επερώτησή του ζήτησε από
τον Υπουργό Υγείας να απαλλαγεί από κομματικές
σκοπιμότητες

Να συνδράμει αποφασιστικά και χωρίς προσκόμματα στην όσο
το δυνατόν γρηγορότερη απόδοση του νοσοκομείου δυτικών συνοικιών στο λαό της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, ώστε
να λειτουργήσει με τα πλεονεκτήματα των ιδιωτικοοικονομικών
κριτηρίων, απαλλαγμένο από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του

κράτους, ζήτησε με επερώτησή του στη Βουλή, από τον υπουργό
Υγείας, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, Κώστας Καραμανλής, τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«…Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι φανερό ότι φιλοδοξεί
να λειτουργήσει με ένα απόλυτα εκσυγχρονιστικό τρόπο και ν΄
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και πιλοτικό δεδομένο για το
μέλλον. Εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι ακριβώς
η ευελιξία, το σύγχρονο management, τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και η ανεπηρέαστη από κομματικές παρεμβάσεις λειτουργία
του που διασφαλίζει το σημερινό καθεστώς. Η κατά παράβαση
των όρων της σύμβασης, που κυρώθηκε με νόμο ομόφωνα από
τη Βουλή, επίμονη άρνηση του Υπουργού Υγείας να προβεί στην
υπόδειξη των υπολοίπων τριών μελών και τον εν συνεχεία διορισμό του Δ.Σ. του νοσοκομείου και η επιχειρούμενη από τον ίδιο
αναθεώρηση της σύμβασης, τραυματίζει για μια ακόμη φορά την
αξιοπιστία της κυβέρνησης, η οποία πρόσφατα εγκαινίασε και
σήμερα προσπαθεί να καθιερώσει μια πρακτική σύμφωνα με την
οποία η πολιτεία, πέρα από κάθε κανόνα δικαίου, ηθικής και δεοντολογίας διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια κατά το δοκούν,
να υπαναχωρεί των συμφωνηθέντων, κάνοντας κατάχρηση των
εξουσιών που διαθέτει».

25 Μαΐου
«Μακεδονία»

Ερώτηση του Αν. Σπηλιόπουλου για το Παπαγεωργίου.
Αποδίδει ευθύνες στον κ. Πεπονή

Βαρύτατες ευθύνες για τον ανεύθυνο, επιπόλαιο και κακόπιστο
τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε πρόσφατα στη βουλή το θέμα
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου καταλογίζει στον Υπουργό Υγείας
κ. Πεπονή ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Αναστάσιος Σπηλιόπουλος.
Δυστυχώς συμπληρώνει ο κ. Σπηλιόπουλος όλα όσα υποστήριξε ο
Υπουργός της Υγείας στη Βουλή για το θέμα αυτό είναι αναληθή και

ανακριβή, τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα και δημιουργούν πελώρια
ερωτηματικά τα οποία είναι ανάγκη να απαντηθούν. Συγκεκριμένα
ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης καλεί τον κ. Πεπονή να απαντήσει γιατί
η πολιτική ηγεσία του υπουργού «ανακάλυψε» το πρόβλημα μετά
από δυόμισι χρόνια, αποσιωπώντας παράλληλα στη Βουλή το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ δια του αειμνήστου Γιώργου Γεννηματά,
είχε ψηφίσει τότε τη σχετική σύμβαση και προσθέτει:
Για ποιο λόγο αποσιώπησε ο κ. Υπουργός όλες αυτές τις αναφορές και κυρίως ότι το νοσοκομείο αυτό, αίτημα δεκαετιών των
κατοίκων των υποβαθμισμένων δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης, δεν θα κατασκευαζόταν ποτέ αν δεν υπήρχε η δωρεά των
8 δις δραχμών των αδελφών Παπαγεωργίου. ότι η κατασκευή αυτού του νοσοκομείου στοίχισε μόνο 8,5 δις δραχμές, όταν για την
κατασκευή του ίδιου ακριβώς νοσοκομείου της δυτικής Αττικής η
μειοδότρια εταιρεία ζήτησε 14,5 δις δραχμές, δηλαδή 6 δις περισσότερα. Ότι η αγορά του εξοπλισμού έγινε κατά 20% φθηνότερα απ΄
ότι το ίδιο το κράτος προμηθεύτηκε τον ίδιο ακριβώς εξοπλισμό
για άλλα νοσοκομεία της χώρας, κατά την ίδια χρονική περίοδο.
Ότι τέλος η κατασκευή αυτού του υπερσύγχρονου νοσοκομείου
ολοκληρώνεται στον χρόνο-ρεκόρ των 28 μηνών.
Για ποιο λόγο υποστήριξε ο κ. Υπουργός την ένταξη αυτού του
νοσοκομείου στο ΕΣΥ αποκρύπτοντας ότι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ενταγμένο στο ΕΣΥ και πως η μόνη διαφορά του
από τα υπόλοιπα νοσοκομεία είναι ότι θα λειτουργεί ως ΝΠΙΔ,
κοινωφελές και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κατά συνέπεια
με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία.
Για ποιο λόγο ο κ. Υπουργός θεωρεί ότι είναι επιλήψιμος ο έλεγχος της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, δηλαδή από ένα ίδρυμα που
προσέφερε 8 δις δραχμές και δεν θεωρεί επιλήψιμη την ανάθεση
της διοίκησης ενός κρατικού νοσοκομείου και κατ΄ επέκταση της
διαχείρισης των δεκάδων δις του προϋπολογισμού του από ένα
κομματικό στέλεχος που διορίζει ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας.
Για ποιο λόγο τέλος ο κ. Υπουργός αρνείται να αποδεχθεί τη
λειτουργία ενός νέου νοσοκομείου ως ΝΠΙΔ έστω και πιλοτικά.
Θέτοντας τα παραπάνω ερωτήματα ο κ. Σπηλιόπουλος καλεί εκ
νέου τον κ. Πεπονή να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία
για τα εξής: «Γιατί δεν υπογράφει άμεσα την απόφαση για την
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, ώστε το
συμβούλιο αυτό να αναλάβει τις ευθύνες του και να προωθήσει
τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες ώστε να λειτουργήσει το συντομότερο αυτό το νοσοκομείο; Γιατί αποκρύπτει ότι το
νοσοκομείο αυτό ως κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΝΠΙΔ είναι ενταγμένο στο ΕΣΥ, θα συμμετέχει στο σύστημα των
εφημεριών και ότι θα είναι προσπελάσιμο για τους ασθενείς με
τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που ισχύουν και στα υπόλοιπα
νοσοκομεία της χώρας; Γιατί αποκρύπτει ότι τα οικονομικά του
νοσοκομείου αυτού προβλέπεται από το νόμο να ελέγχονται αυστηρότατα από τα εντεταγμένα όργανα του κράτους;
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Νοσοκομεία της πατρίδας μας ως ντροπές του πολιτισμού μας.
Τιμούμε στο ακέραιο την υπογραφή μας και απαιτούμε να την
τιμήσετε κι εσείς ξεφεύγοντας επιτέλους από καρκινοβατούνταχρεοκοπημένα βιώματα, επιδερμικές λαϊκίστικες απλουστεύσεις
και –κυρίως- αθέλητες συμπορεύσεις με ιδιοτελείς επιδιώξεις, που
κάποτε εσείς καταγγέλλατε.
Με τιμή, για το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, Νικόλαος Παπαγεωργίου

28 Μαΐου
«Μακεδονία»

Ο κ. Παπαφιλίππου χαρακτηρίζει ανέντιμη την επίθεση
σε βάρος των Παπαγεωργίου από τον Υπουργό Υγείας
για το νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών

Ηθικά απαράδεκτη και πολιτικά ανέντιμη χαρακτηρίζει ο
βουλευτής του νομού Κοζάνης κ. Ν. Παπαφιλίππου τη δημόσια
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επίθεση (στη Βουλή) του Υπουργού Υγείας κ. Α. Πεπονή κατά
των εκ Σιατίστης Κοζάνης αδελφών Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με
τον Βουλευτή Κοζάνης «οι ειρωνικές εκφράσεις του κ. Πεπονή,
όπως, «..οι εμφανιζόμενοι ως γενναιόδωροι ευεργέτες..», ή «…
οι εμφανιζόμενοι ως δωρητές…» ή ακόμη «…οι κύριοι ουδόλως
γενναιόδωροι δωρητές που θέλουν να συγκαταλέγονται στους
εθνικούς ευεργέτες…», είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες από
τον λαό. Ο κ. Παπαφιλίππου τονίζει, επίσης, ότι «αν ο κ. Πεπονής
έχει την παραμικρή αμφιβολία για την κατάθεση του ποσού αυτού από τους δωρητές και αν δεν τον ικανοποιεί η πρόοδος των
εργασιών ανοικοδόμησης του μεγάλου αυτού έργου που στήθηκε
σε χρόνο-ρεκόρ, έχει τη δυνατότητα αλλά και το χρέος να ελέγξει
με τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαθέτει και μετά να αποφαίνεται.
Πιστεύω όμως ότι δεν έχει το δικαίωμα να λοιδορεί τους ανθρώπους που προσφέρουν τον κόπο τους στους συμπατριώτες και
γενικότερα στον ελληνικό λαό».

11 Ιουνίου

«Θεσσαλονίκη»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΠΟΝΗ, ΝΟΣΟΚ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μηνύσεις, έλεγχοι και παρασκήνιο

Ο Υπουργός Υγείας
Αναστάσιος Πεπονής,
σε αποκλειστική του
συνέντευξη στη «Θ»,
εμφανίζεται ανένδοτος
για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ανοιχτά
θέματα: η δωρεά, η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι όροι
λειτουργίας, οι διορισμοί, τα οικονομικά συμφέροντα. Σε όσους
επιχειρούν να τον εμπλέξουν στη δίνη των αντιθέσεων ο υπουργός
απαντά: «Τους περιφρονώ…»

Ιούνιος 1996
δαπάνη. Ο Υπουργός Υγείας Α. Πεπονής δηλώνει ότι όσο είναι
αυτός υπουργός δε θα διοριστεί Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία του Ιδρύματος.

20 Ιουλίου
«Αυριανή»

Δεν συμφώνησαν Πεπονής-Παπαγεωργίου

Σε ναυάγιο οδηγήθηκε τελικά η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 19.7.96 το μεσημέρι στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
ανάμεσα στον υπουργό Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναστάσιο Πεπονή και μελών του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Οι δυο πλευρές «δεν τα βρήκαν» κι αυτή τη φορά στο θέμα
ορισμού της διοίκησης του νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών
Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου η λειτουργία του που είχε οριστεί
για τις αρχές του ΄97 αναβάλλεται γι αργότερα. Από την πλευρά
του Υπουργείου ο κ. Πεπονής επανέλαβε την πάγια θέση του,

3 Ιουλίου
«Εξουσία»

12 Ιουλίου

1996

«Εξουσία»
Η επιτροπή που συνέστησε το Υπουργείο Υγείας διαπιστώνει
ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση σε σχέση με την αρχικά προβλεφθείσα
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τρία μέλη της διοίκησης να υποδειχθούν από τους κόλπους της
κυβέρνησης, τρία από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου ενώ το έβδομο
που θα ασκεί και χρέη προέδρου στο Συμβούλιο του Νοσοκομείου
να εκλεγεί ύστερα από πρόταση Σώματος Εκλεκτόρων που θα
συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Οι εκλέκτορες θα πρέπει
να προτείνουν δύο ή και τρία πρόσωπα στο Υπουργείο, πρόσωπα
που δεν θα έχουν καμία κυβερνητική ή κομματική ανάμιξη, από τα
οποία και θα εκλεγεί το ένα τελικά από τον κ. Πεπονή. Αντίθετα,
πρόσωπο κοινής αποδοχής που θα εκπροσωπεί κάποιο φορέα της
Θεσσαλονίκης, ζήτησαν τα μέλη του Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
υπαναχωρώντας της αρχικής τους θέσης που ήθελε την πλειοψηφία της επιλογής από τους ίδιους με τέσσερα πρόσωπα έναντι
τριών της κυβέρνησης. «Με τη θέση αυτή, εμείς ζητούμε την
εφαρμογή του νόμου του κράτους και την τήρηση της σύμβασης
που ψηφίστηκε ομόφωνα απ΄ όλες τις πτέρυγες της Βουλής» δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο πρόεδρος του Ιδρύματος,
Βασίλης Παπάς. Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν
η θέση του Υπουργείου είναι πολιτικής φύσεως και αν ο Πεπονής
προτίθεται ν΄ αλλάξει την υπογραφόμενη σύμβαση ο κ. Παπάς
σχολίασε: «Ο Υπουργός είπε πως μπορεί ν΄ αλλάξει τη σύμβαση,
νομικά όμως εμείς πιστεύουμε πως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
Όσο για την πολιτική ή μη απόφασή του δεν γνωρίζω» είπε. Πα-

25 Ιουλίου

Προς τη Βουλή των Ελλήνων, ερώτηση για τον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας Αναστάσιο Πεπονή
από τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιο
Σπηλιόπουλο

Ιούλιος 1996
ρόντες στη συνάντηση εκτός του υπουργού, του δωρητή Νίκου
Παπαγεωργίου, του προέδρου του Ιδρύματος Βασίλη Παπά, ήταν
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Τσίμας και ο
Νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος.

25 Ιουλίου

«Θάρρος»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το ίδρυμα Παπαγεωργίου, μετά από το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε στο θέμα του διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου στο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ανακοινώνει τα εξής:
1ον: Το αδιέξοδο δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας
της κατηγορηματικής άρνησης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
να εφαρμόσει το Νόμο που ομόφωνα ψηφίστηκε από το Εθνικό
Κοινοβούλιο.
2ον: Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου προσήλθε στη συνάντηση με τον
Υπουργό Υγείας με συγκεκριμένη πρόταση που συνιστούσε και
υποχώρησή του, εξαντλώντας κάθε περιθώριο καλής διάθεσης,
προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Ο. Υπουργός ουσιαστικά
απέρριψε και τη συμβιβαστική πρόταση του ιδρύματος, θέτοντας
νέους όρους και προϋποθέσεις που δεν ήταν δυνατόν να γίνουν
αποδεκτοί,
3ον: Η αδιάλλακτη στάση του Υπουργού Υγείας εξηγεί σε μεγάλο
βαθμό τη διαφαινόμενη πρόθεση των αρμοδίων υπηρεσιών να
κωλυσιεργήσουν τη συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου,
με αποτέλεσμα να υπάρχει, ορατός πλέον ο κίνδυνος διακοπής
των εργασιών στο Νοσοκομείο, επ΄ ωφελεία των ιδιωτικών συμφερόντων.
4ον: Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου δηλώνει ότι θα επιμείνει στην
εφαρμογή του νόμου με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση με το
Ελληνικό Δημόσιο, για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του
νοσοκομείου Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και τούτο διότι πιστεύει ότι
δεν δικαιούται κανείς να τορπιλίζει, κατά το δοκούν, την ικανοποίηση του δικαιώματος του λαού της Θεσσαλονίκης να αποκτήσει
ένα νοσοκομείο σύγχρονο που να μπορεί να ανταγωνίζεται τις
μεγάλες ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες.

1996

5ον: Τέλος, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου καλεί τον Υπουργό Υγείας να
δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της Επιτροπής ελέγχου
και να μην αρκείται σε αποσπασματικές ανακοινώσεις στον Τύπο,
διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Αν αληθείς οι πληροφορίες
ότι προτίθεται να διακόψει τη
χρηματοδότηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αντιδρώντας
στην άρνηση του Ιδρύματος να
υποκύψει στις πιέσεις και τους
εκβιασμούς του να διορίσει ο ίδιος
την πλειοψηφία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ελέγξει κομματικά αυτό το
Νοσοκομείο και κατ’ επέκταση τους διορισμούς που προβλέπεται
να πραγματοποιηθούν.
2. Για ποιο λόγο δεν υπογράφει επί δέκα ολόκληρους μήνες τώρα
την απόφαση για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, παρά το ότι γνωρίζει ότι δεν έχει
το δικαίωμα να πράξει διαφορετικά, καθυστερώντας την έναρξη
λειτουργίας του Νοσοκομείου.
3. Για ποιο λόγο δεν δημοσιοποιεί τα πορίσματα όλων των αρμοδίων επιτροπών που ήλεγξαν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, πορίσματα τα οποία ως γνωστόν δικαιώνουν το Ίδρυμα και
καταρρίπτουν τα επιχειρήματα στα οποία μέχρι τώρα στήριζε τις
επιθέσεις εναντίον του Ιδρύματος.
4. Τέλος για ποιο λόγο αποσιωπά ή διαστρεβλώνει εκείνα τα επίσημα στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται ότι το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου θα ενταχθεί στο ΕΣΥ, θα εφημερεύει και θα λειτουργεί ως κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νοσοκομείο
ελεγχόμενο σε κάθε περίπτωση αυστηρά από την πολιτεία.

10 Οκτωβρίου

Η εκδίκαση της μήνυσης του Ιδρύματος κατά Τσίμα αναβάλλεται
για τον Ιανουάριο.

Νοέμβριος

Περιοδικό «STATUS»

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Υπερπολυτελές και έτοιμο
και κλειστό

Εδώ και πάνω από 20 χρόνια, υποψήφιοι πρωθυπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες και κάθε είδους πονηροί πολιτευτές
υπόσχονταν προεκλογικά στο «λαό» των δυτικών υποβαθμισμένων περιοχών της Θεσσαλονίκης ένα πράγμα: ότι θα του κτίσουν
νοσοκομείο, για να μη πεθαίνει στο δρόμο, στην κυκλοφοριακή
συμφόρηση προς το κέντρο της συμπρωτεύουσας. Ο λαός ψήφιζε ξανά και ξανά, αλλά νοσοκομείο δεν έβλεπε. Ακόμη και όταν
εγκαινιάσθηκε το έργο τον Σεπτέμβριο του 1993, με ευκαιρία την
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κανείς δεν πίστεψε ότι θα έμπαινε
έστω και ένα τούβλο παραπάνω από το θεμέλιο λίθο. Τρία χρόνια μετά, όσοι περνούν από τον περιφερειακό που διασχίζει τις
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14 Νοεμβρίου
«Ελεύθερη Ώρα»

Π. Ψωμιάδης για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς αν
και είναι έτοιμο…παραμένει κλειστό και οι αποκλειστικές ευθύνες
γι΄ αυτό ανήκουν στην κυβέρνηση καταγγέλλει με ερώτηση που
κατέθεσε χθες(13.11.96) στη Βουλή απευθυνόμενη στον Υπουργό
Υγείας-Πρόνοιας, ο Βουλευτής της Ν.Δ. Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης.

17 Νοεμβρίου

«Βοϊακή Ζωή», «Εφημερίς»

Απονομή χρυσού μεταλλίου στους αδελφούς
Παπαγεωργίου από την Ομοσπονδία
Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης

Σε πανηγυρική τελετή η Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων τίμησε τους αδελφούς Παπαγεωργίου για την κοινωνική

1996

δυτικές συνοικίες τρίβουν τα μάτια τους: εκεί που άλλοτε υπήρχε
μία αλάνα, υπάρχει τώρα το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ένα
τεράστιο Γενικό Νοσοκομείο δυναμικότητας 720 κλινών. Η μεγαλύτερη επένδυση που έγινε τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια
Ελλάδα. Τραυματιοφορείς και ταξιτζήδες στη Θεσσαλονίκη, όλοι
είναι σύμφωνοι σε ένα σημείο: αν το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
λειτουργούσε, θα είχε σωθεί η ζωή πολλών ανθρώπων. Όσοι έχουν
τη δυνατότητα να μπουν μέσα στο νοσοκομείο, έχουν κι άλλους
λόγους να τρίψουν τα μάτια τους. Η αίθουσα υποδοχής του είναι
ένα τεράστιο καλαίσθητο αίθριο, ύψους μερικών δεκάδων μέτρων,
με επένδυση από κόκκινα τούβλα, που μοιάζει με ρεσεψιόν πολυτελούς ξενοδοχείου. Στο Ορθοπεδικό τμήμα υπάρχουν ειδικοί γερανοί
για να μεταφέρουν τους ασθενείς στην πισίνα, στο Ακτινολογικό
ένας αξονικός τομογράφος τελευταίας γενιάς- ο πρώτος του είδους
που εισήχθη ποτέ από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη-στο ρετιρέ μια εδική
πτέρυγα για τη νοσηλεία υψηλών προσώπων με αίθουσα συνεδριάσεων, φάξ, κλπ,, στα γραφεία των ιατρών ένα δίκτυο για την
ηλεκτρονική διαχείριση της εικόνας και στο προαύλιο βρίσκεται
ένα ελικοδρόμιο. Το νοσοκομείο διαθέτει τα πιο σύγχρονα, τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα. Όταν τον περασμένο
Νοέμβριο ο Ανδρέας Παπανδρέου εισήχθη επειγόντως στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να του γίνουν οι πιο αποτελεσματικές και
λιγότερο επικίνδυνες –από πλευράς ακτινοβολίας- εξετάσεις, το
«Ωνάσσειο» της Αθήνας δανείστηκε τον αξονικό τομογράφο του
Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον
στην ιστορία μας είναι ότι το «Ωνάσσειο» κρατάει ακόμα στην
Αθήνα τον τομογράφο PQ-5000 και τον χρησιμοποιεί για να μην
σκουριάσει. Παρ’ ότι τα Εξωτερικά του Ιατρεία θα μπορούσαν ήδη
να λειτουργούν, το νοσοκομείο παραμένει κλειστό.

Αύγουστος 1996

Σεπτέμβριος 1996
τους προσφορά. Για τη ζωή και τη δράση των αδελφών Παπαγεωργίου μίλησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η πρόεδρος του
Συλλόγου Σιατιστέων Αντιγόνη Νάκου καθώς και ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Στεργιάδης. Συγκινημένος ο
τιμώμενος Νίκος Παπαγεωργίου, ανέφερε στην ομιλία του, το
ιστορικό ανέγερσης του Νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών, και τη
συμβολή του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, τονίζοντας:« Θέλω να
ευχαριστήσω τους ανθρώπους που έχουν στελεχώσει το Ίδρυμα.
Αυτοί είναι οι: Βασίλης Παπάς, Αρχιτέκτων-Μηχανικός, πρόεδρος
του Ιδρύματος, Δημήτρης Ρόκος, Οικονομολόγος και Μηχανολόγος,
Σύμβουλος επί επι Οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, Γιώργος
Χριστόπουλος, Οικονομολόγος-Διευθυντής του «Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος επί Οικονομικών θεμάτων,
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος,
Νικόλαος Ντόμπρος, ιατρός, επίκουρος καθηγητής, Σύμβουλος επί
ιατρικών θεμάτων, Νικόλαος Σαμαράς, Ιατρός πνευμονολόγος από
τη Σιάτιστα, ειδικός Σύμβουλος επί ιατρικών θεμάτων, Λένα Τζιουρά,
από τη Σιάτιστα, διευθύντρια του Ιδρύματος, Γρηγόρης Σοφιαλίδης,
Μηχανολόγος-Μηχανικός, υπεύθυνος όλων των μηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και ο Στράτος Στρατίδης, υπεύθυνος του εξοπλισμού. Εκτός αυτών υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός
ανθρώπων που κατά καιρούς με μεγάλη προθυμία και ανιδιοτελώς μας προσέφεραν και προσφέρουν ακόμη τις υπηρεσίες τους
και τις συμβουλές τους, τις οποίες τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Με
την ευκαιρία αυτή, εκ μέρους του Ιδρύματος τους ευχαριστώ και
δηλώνω ότι η αξία της προσφοράς τους αυτής σε υπηρεσίες είναι
πολλαπλάσιας αξίας της χρηματικής. Δίπλα μας επίσης δούλεψε
σκληρά και ένα πλήθος από συνεργάτες, εργάτες και βιοτέχνες.
Σε όλο αυτό το πλήθος νοιώθαμε μια υποχρέωση ότι κάτι τους
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χρωστάμε. Ό,τι δε έγινε και γίνεται είναι για να εξοφληθεί αυτό
το χρέος. Να πάρουν και αυτοί το μερτικό τους». Καταλήγοντας
στην ομιλία του ο Νίκος Παπαγεωργίου, απευθύνθηκε στην μητέρα
του Αλεξάνδρα, τη φίλησε, και είπε:«Επιτρέψτε μου να παρεκκλίνω
του κανόνα και να προσφέρω αυτό το μετάλλιο στο πρόσωπο που
πράγματι το αξίζει περισσότερο από όλους μας.
Αυτό ανήκει στη μητέρα μας».

20 Νοεμβρίου
«Εξπρές»

Μηχανήματα ακτίνων της VARIAN στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου

Το πλέον σύγχρονο κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
των Βαλκανίων και ένα από τα τελειότερα της Ευρώπης πρόκειται
να λειτουργήσει στο υπό αποπεράτωση Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Το κέντρο πρόκειται να εξοπλιστεί με
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας του οίκου
VARIAN Αμερικής για την εκτέλεση και των πλέον σύνθετων
ακτινοθεραπευτικών πράξεων, γρήγορα και με υψηλότατο δείκτη
ακριβείας. Το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει η Ελληνική εταιρεία
ΣΜΕΛΤΕΡ Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου Varian
στην Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά σε ευρύτατο
φάσμα εφαρμογών της βιοϊατρικής τεχνολογίας(διαγνωστική,
θεραπεία, όργανα, υποστήριξη). Σύμφωνα με τους εκπροσώπους
της εταιρείας το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, με την ολοκλήρωσή του, θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κέντρο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, από τα
πλέον σύγχρονα σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πρωτοποριακές και
μοναδικές τεχνολογικές καινοτομίες των μηχανημάτων που θα
εγκατασταθούν ανεβάζουν σημαντικά τα ποσοστά ολικής αποθεραπείας μειώνοντας τις παρενέργειες και θέτουν το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου ανάμεσα στα πλέον εξελιγμένα ακτινοθεραπευτικά
κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

21 Νοεμβρίου

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κάνει αποδεκτή αίτηση που
υποβλήθηκε από φοιτήτρια της Ιατρικής και διορίζει προσωρινό
Διοικητικό Συμβούλιο στο νοσοκομείο.

23 Νοεμβρίου

«Ελεύθερη Ώρα», «Αγγελιοφόρος»

«Πράσινο φως» από τη Δικαιοσύνη για το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου. Ορίσθηκε προσωρινό Δ.Σ.

1996

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο στο Νοσοκομείο Δυτικών
Συνοικιών Θεσσαλονίκης, όρισε με απόφασή του, το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, προσδίδοντας κατεπείγοντα χαρακτήρα
στην έναρξη λειτουργίας του. Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από
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Οκτώβριος 1996
σχετικό αίτημα φοιτήτριας επί πτυχίω της Ιατρικής Σχολής, υπέρ της
οποίας παρενέβη και η «Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης» η οποία
επρόκειτο να υποβάλλει αίτηση. Στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει τη διοίκησή του μέχρι την οριστική
διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που υφίστανται, μετέχουν:
1. Κωνσταντίνος Τριαρίδης, πρώην Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης,
καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.
2. Παναγιώτης Μεταξάς, καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
3. Κωνσταντίνος Μπαμπούκης, ομότιμος καθηγητής Νομικής
Σχολής ΑΠΘ
4. Δημήτρης Φατούρος, πρώην Υπουργός Παιδείας, καθηγητής
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
5. Λυκούργος Σακελλάρης, πρώην Νομάρχης και πρόεδρος του
Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, πρώην Γεν. Γραμματέας
ΥΠΕΘΟ
6. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Πολίχνης
7. Ελευθέριος Τζιόλας, αναπληρωτής νομάρχης Θεσσαλονίκης και
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Βασίλειος Λαμπρίδης, ομότιμος Αρεοπαγίτης, κάτοικος Θεσσαλονίκης
2. Μιχάλης Λιάκος, αντινομάρχης Υγείας Θεσσαλονίκης
3. Χρήστος Αχλάδας, νομίατρος Θεσσαλονίκης
4. Λάζαρος Αγγέλου, αντινομάρχης Δικτύων και Υποδομών Θεσσαλονίκης
5. Γεώργιος Μπαρούτας, Δήμαρχος Σταυρούπολης, ιατρός
6. Σίμος Δανιηλίδης, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής
Μακεδονίας, νομαρχιακός σύμβουλος.

26 Νοεμβρίου

«Αγγελιοφόρος», «Απογευματινή»

Αντιδρά το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για το διορισμό Δ.Σ.
Μάχη χαρακωμάτων για ένα νοσοκομείο

«Άνευ αντικειμένου το νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο»
θεωρεί με ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Παπαγεωργίου το οποίο
αντέδρασε ευθύς εξ αρχής, δηλώνοντας άγνοια για την δικαστική
απόφαση διορισμού του προσωρινού Δ.Σ. «Πρέπει να πάρουμε στα
χέρια μας την απόφαση και να τη μελετήσουμε πριν απαντήσουμε
επί της ουσίας» τόνισε την επομένη της έκδοσης της απόφασης, ο κ.
Βασίλης Παπάς. «Πάντως αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, τότε η
δίκη έγινε ερήμην του Ιδρύματος, ύστερα από σχετικό αίτημα μιας
φοιτήτριας, παντελώς άγνωστης σε μας και με άγνωστα κίνητρα,
και η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται από το
νόμο και προσδιορίζουν τις σχέσεις του Ιδρύματος με την πολιτεία
και ειδικότερα με το Υπουργείο Υγείας, με μόνον αρμόδιο για το
διορισμό, τον Υπουργό Υγείας», επεσήμανε ο κ. Παπάς. Εν τω με-

6 Δεκεμβρίου

Επιστολή του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.
Χριστόδουλου προς τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου

Οι αδελφοί Νίκος και Λεωνίδας Παπαγεωργίου, στην προσπάθειά
τους να πραγματώσουν το όραμά τους και να δουν το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου να λειτουργεί, έτσι όπως το ονειρεύτηκαν, πολλές
φορές βρέθηκαν ανάμεσα σε «Συμπληγάδες». Σ΄ αυτό το γεγονός
αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος, με
επιστολή του προς τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου, παραθέτοντας απόσπασμα
αυτής: «Και κατ΄ αρχήν επιθυμώ να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την γενναία απόφασή σας να διαθέσετε το λίαν
σημαντικό ποσόν των 30 εκατομμυρίων
δολαρίων για το πολύτιμο τούτο έργο,
πράγμα που σας κατατάσσει μεταξύ των
μεγάλων Ευεργετών της Πατρίδος, κατά
το πρότυπο των παλαιών Εθνικών Ευεργετών. Και η μίμηση του παραδείγματός των από μέρους σας, είναι
μια ελπιδοφόρος πνοή για την στυγνή εποχή μας, όπου κυριαρχεί
ο ευδαιμονισμός και ο ατομισμός. Παραλλήλως επιθυμώ να σας
παρακαλέσω να μη δίδετε σημασία, στις μικρότητες ορισμένων
παραγόντων της δημόσιας ζωής του τόπου μας, που αντιμάχονται,
προς ιδίον συμφέρον, τη θεσμική θέση σας στο διοικητικό όργανο
του νέου νοσοκομείου. Καμίαν τέτοια μικρότης δεν μπορεί να συγκαλύψει την μεγαλωσύνη της προσφοράς σας και δεν θα πρέπει
να σας δημιουργήσει προβληματισμόν ή πικρίαν. Μαθαίνων ότι
και άλλα έργα έχετε δημιουργήσει. Χαίρω και σας συγχαίρω. Η
Πατρίδα θα σας ευγνωμονή».

12 Δεκεμβρίου
«Εξουσία»

Νοσοκομείο Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τι συμβαίνει

Η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της
Αθήνας, με την οποία διορίστηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, αποτέλεσε
την τελευταία δυσμενή εξέλιξη σε ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το δυτικό τμήμα της πόλης
στερείται όχι μόνο νοσοκομειακής αλλά και πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, και το δυναμικότητας 750 κλινών νοσοκομείο
θα έδινε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα.

1996

ταξύ τα μέλη
του προσωρινού Δ.Σ. πραγματοποίησαν
τ ην πρ ώτ η
του ς άτ υπη
συνάντηση,
στο γραφείο
του κ. Δημήτρη Φατούρου, με σκοπό να διευρυνθούν οι σκέψεις των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις ενέργειες που πρόκειται
να κάνει. Πάντως χαρακτηριστική είναι η φράση του κ. Φατούρου,
που υποδηλώνει τον αιφνιδιασμό που δέχθηκαν από την απόφαση
ακόμη και τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. «Ο διορισμός μας ήταν
ξαφνικός και το μάθαμε από τις εφημερίδες. Η σύσκεψη είναι άτυπη
και δεν πρόκειται για συνεδρίαση».

Ιατρικοί κύκλοι της πόλης πιστεύουν ακράδαντα ότι ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός του και η θέση του στον περιφερειακό
δρόμο, που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση, θα είναι σωτήρια στις
περιπτώσεις όπου επείγει η άμεση βοήθεια. Όμως 5,5 χρόνια μετά
την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και
στους δωρητές αδελφούς Παπαγεωργίου, η προοπτική λειτουργίας
δεν είναι πολύ ξεκάθαρη, αν και-καθώς είναι κατά 95% έτοιμο- θα
μπορούσε να λειτουργεί τουλάχιστον ως διαγνωστικό κέντρο,
αξιοποιώντας τον εξοπλισμό του.
Αναλύοντας τη σύμβαση του 1991, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει
κανείς ότι οι δωρητές έχουν καταβάλλει περίπου 7,5 δις δραχμέςποσό κατά τι μεγαλύτερο από τη δέσμευσή τους για δωρεά 30
εκατομμυρίων δολαρίων- τα κοινοτικά κονδύλια ρέουν κανονικά,
οι εργασίες αγγίζουν την ολοκλήρωση. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το κόστος κατασκευής
του νοσοκομείου δεν έχει υπερβεί σήμερα τα 28,5
δισεκατομμύρια δραχμές, όπως είχε προβλεφθεί το
1991. Με τη σύμβαση, στο πλαίσιο της λογικής για
μείωση του ρόλου του κράτους, οι δωρητές, με την
προτροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ανέλαβαν
και την ευθύνη της ανάθεσης κατασκευής του νοσοκομείου, η οποία
μετά από διαγωνισμό δόθηκε στην εταιρεία «Μηχανική Α.Ε.», ενώ
το Ελληνικό Δημόσιο συναίνεσε ώστε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
να έχει την πλειοψηφία στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο θα διοικούσε το νοσοκομείο από τη στιγμή που θα παραδινόταν σε λειτουργία. Οι δημόσιοι λειτουργοί ανακάλυψαν

με καθυστέρηση ότι το ενδεχόμενο απώλειας της πλειοψηφίας
στο Δ.Σ. θα σήμαινε απώλεια του ελέγχου και της δυνατότητας
αξιοποίησης των δυνατοτήτων που το κράτος προσφέρει. Όπως,
για παράδειγμα, οι διορισμοί των 1.500 περίπου υπαλλήλων, για
τους οποίους το Ίδρυμα Παπαγεωργίου επέμενε ότι θα έχουν
συμβάσεις ορισμένου αν και όχι μικρού, χρόνου. Το 1995 τοπικοί
παράγοντες του κυβερνώντος κόμματος αποφάσισαν ομόφωνα
ότι η πλειοψηφία του Ιδρύματος δεν πρέπει να φύγει από τα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου και ο Υπουργός Υγείας κ. Πεπονής
μέσα στη Βουλή τον περασμένο Απρίλιο χαρακτήρισε μαύρη μέρα
για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την έγκριση της σύμβασης, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα διορίσει ποτέ Δ.Σ. με πλειοψηφία του
Ιδρύματος, όπως προβλεπόταν από τον σχετικό νόμο που κύρωσε
η σύμβαση. Οι μετακλητοί λειτουργοί του Ελληνικού Δημοσίου
αμφισβήτησαν τη διαχείριση και πέτυχαν μέσα σε οχτώ μήνες την
καταρράκωση του Ιδρύματος, παρά το γεγονός ότι οι εκθέσεις
όλων των κρατικών ελεγκτικών οργάνων συμπεριλαμβανομένου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσαν ότι στα οικονομικά του
νοσοκομείου δεν υπάρχουν παρατυπίες. Το ίδιο το κράτος κατήγγειλε, διαψεύστηκε, συμβιβάστηκε, και κυρίως δεν σεβάστηκε
τις συμφωνίες που το ίδιο είχε υπογράψει, ενώ ο διορισμός του
προσωρινού Δ.Σ. περιπλέκει την κατάσταση. Όμως οι δυτικές
συνοικίες της Θεσσαλονίκης θα εξακολουθούν, όσο δεν γίνεται
σεβαστή η νομιμότητα, να είναι χωρίς νοσοκομείο.
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13 Δεκεμβρίου

16 Δεκεμβρίου

Παρέμβαση Γείτονα για το Παπαγεωργίου. Κατ΄ αρχήν
συμφωνία με τους δωρητές για τη σύσταση επιτροπής

Επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ν.Δ. Παναγιώτη
Ψωμιάδη, για το Παπαγεωργίου

«Εξουσία»

1996

Αίρεται το αδιέξοδο που έχει
δημιουργηθεί
για την έναρξη
λειτουργίας του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Ο
Υπουργός Υγείας
Κώστας Γείτονας
είχε συνάντηση
χθες(12.12.96)
με εκπροσώπους
του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου
και συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί επιτροπή, η οποία εντός 20
ημερών θα αναλάβει να αποσαφηνίσει τις υφιστάμενες νομικές
εκκρεμότητες. Στην επιτροπή θα μετέχουν, εκτός από εκπροσώπους
του Υπουργείου και του Ιδρύματος, εκπρόσωπος της Ιατρικής Σχολής και των άλλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και ο πρώην
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Τριαρίδης, που έχει
εκλεγεί πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. του νοσοκομείου, το οποίο
διορίστηκε μετά από μία πρωτοφανή απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Εν τω μεταξύ αναμένεται με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η νομική γνωμοδότηση που έχει ζητήσει το ίδρυμα
Παπαγεωργίου από επιφανή καθηγητή της Νομικής του ΑΠΘ για
τη νομιμότητα του διορισμού του προσωρινού Δ.Σ.

Νοέμβριος 1996
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«Αγγελιοφόρος»

Διευκρινίσεις σχετικές με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ζητεί από
τον Υπουργό Υγείας ο Βουλευτής Α΄
Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης,
με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή.
Ο Π. Ψωμιάδης ρωτάει γιατί στο συγκεκριμένο θέμα δεν εφαρμόστηκε η
σύμβαση που ψηφίστηκε ομόφωνα από
τη Βουλή, σύμφωνα με την οποία τα τέσσερα από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονταν
από τον υπουργό, αλλά με τη σύμφωνη υπόδειξη του κ. Παπαγεωργίου, καθώς και αν τελικά πρόκειται να εφαρμοστεί.

30 Δεκεμβρίου
«Ελευθεροτυπία»

Δεκέμβριος 1996

2 Ιανουαρίου
«Ελευθεροτυπία»

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: 7 σημεία που εντυπωσιάζουν
ακόμη και ειδικούς!

1. Στο Τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής: «ένα από τα τελειότερα
της Ευρώπης»
2. Στον «προσομοιωτή» εντοπισμού όγκων καρκίνου, μέσω κομπιούτερ και στο «βομβαρδισμό» μόνο των κυττάρων που έχουν
προσβληθεί
3. Στους αξονικούς τομογράφους που δίνουν αποτέλεσμα μέσα σε
20΄΄ (δευτερόλεπτα!), ενώ, όσοι λειτουργούν τώρα στην Ελλάδα
χρειάζονται περίπου 20΄(λεπτά!).
4. Στην πρόβλεψη να υπάρχουν διαφορετικές είσοδοι για τα παιδιά
και τις εγκύους, ώστε να μην προσβάλλονται από ενδεχόμενες
ακτινοβολίες, όσο «μικρές» κι αν είναι.
5. Στις λεπτομέρειες: πόρτες εξοπλισμένες με σύστημα ηλεκτρομαγνητών που ενεργοποιείται σε περιπτώσεις καταστροφής ή
κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά) και αυτομάτως απομονώνονται διάφορα τμήματα.

6. Στο «κοντρόλ ρουμ» του συγκροτήματος που κάθε στιγμή δείχνει και την παραμικρότερη βλάβη ή ζημιά (χάλασε το ασανσέρ
ΙΒ ή μπλοκάρισε η οθόνη σ΄ έναν προσωπικό υπολογιστή ή δεν
κλείνει καλά η πόρτα 18 του Β΄ Ισογείου…) έτσι ώστε η ομάδα
ειδικών να σπεύδει επί τόπου γι΄ αποκατάσταση.
7. Στα πέντε διαφορετικά συστήματα αποχέτευσης με κλιβάνους
πυρόλυσης και με δεξαμενές απενεργοποίησης ραδιενεργών
υλικών

2 Ιανουαρίου
«Εξουσία»

«Αγώνα δρόμου» κάνει ο Υπουργός Υγείας για
την πλειοψηφία στο Δ.Σ. του νοσοκομείου

Αυτό το μήνα η κατασκευάστρια εταιρεία «Μηχανική Α.Ε.» θα
παραδώσει το σύνολο των εγκαταστάσεων, ενώ πρόβλημα παραμένει η σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, αφού
τόσο το Υπουργείο όσο και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου διεκδικούν
την πλειοψηφία των μελών που θα διοριστούν. Ο Υπουργός Υγεί-

ας Κ. Γείτονας έχει ορίσει τους τρεις εκπροσώπους του στην επιτροπή που θα διευκρινίσει τις ασάφειες της σύμβασης Ελληνικού
Δημοσίου- Ιδρύματος, η οποία επικυρώθηκε με νόμο το 1991. Σε
αυτούς περιλαμβάνοντα ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου κ.
Κολοβός και η διευθύντρια κ. Φουρλή, ενώ από την πλευρά του
Ιδρύματος αναμένεται να προταθούν ο νομικός σύμβουλος και
ένας γιατρός. Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος
πιέζει για την άμεση λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος και
προτείνει το έβδομο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να διορίζεται απ τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου από την πλευρά του διεκδικεί το διορισμό τεσσάρων μελών
στο Δ.Σ., ένα εκ των οποίων είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Γεώργιος Ιγνατιάδης. Ο κ. Ιγνατιάδης αποδέχεται το
διορισμό του μόνο στην περίπτωση που γίνει αποδεκτός και από
το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, δεν υπάρχει σχετική πρόταση από
το Υπουργείο Υγείας.

14 Ιανουαρίου

«Εξουσία», «Εξπρές», «Τα Νέα»

Τα «μάζεψε» ο Τσίμας για το νοσοκομείο. Δημόσια
συγνώμη του Περιφερειάρχη στους δωρητές αδελφούς
Παπαγεωργίου. Απεσύρθη μήνυση
Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
ανακάλεσε χθες την έγκληση για
συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του πρώην Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνου Τσίμα
θεωρώντας ότι αποκαθίσταται
πλήρως η τιμή και υπόληψη
των αδελφών Νικολάου και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου και του
Ιδρύματος που είχαν τρωθεί από
συνεντεύξεις του κ. Τσίμα. Χθες
(Δευτέρα 13.1.97) στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλο-
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νίκης, ο κ. Τσίμας κατέθεσε την ακόλουθη γραπτή δήλωση: «Οι
δηλώσεις μου προς τον Τύπο υπαγορεύθηκαν από το καθήκον μου
ως Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
στηρίχθηκαν στην ενημέρωσή μου από τα όργανα της υπηρεσίας.
Η προσωπική μου εκ των υστέρων έρευνα με έπεισε ότι οι αδελφοί
Παπαγεωργίου, πράγματι, ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους
προς το ελληνικό Δημόσιο και κατέβαλαν το σύνολο των χρημάτων
της δωρεάς τους προς αυτό».

16 Ιανουαρίου

«Αγγελιοφόρος», «Αυριανή», «Εξουσία»

Γόρδιος δεσμός. Αιφνίδιες παραιτήσεις μελών
του προσωρινού Δ.Σ. Ξέσπασε η υποβόσκουσα κρίση
στο Δ.Σ. του νοσοκομείου. Παιχνίδια εξουσίας με το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου

Οι παραιτήσεις των κ.κ. Λυκούργου Σακελάρη και Λευτέρη
Τζιόλα ήρθαν σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία αναμένονται
εξελίξεις ακόμη και περί της μορφής του νομικού πλαισίου του
νοσοκομείου, και ενώ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές
του «Α» της Μακεδονίας, έχει ήδη δρομολογηθεί η συγκρότηση
οριστικού Δ.Σ. το οποίο αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα έως
το τέλος του Ιανουαρίου. Η δήλωση του κ. Σακελάρη αναφέρει
μεταξύ άλλων: «Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προσωρινού
Δ.Σ., υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ατελέσφορη. Και τούτο

1997

παρά το γεγονός ότι σέβομαι και ασπάζομαι πλήρως την απόφαση
του δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία ο ρόλος του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου έχει εκπληρωθεί και έχει λήξει η αποστολή του με
την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης του νοσοκομείου. Κατά
συνέπεια, το Υπουργείο Υγείας πρέπει να δώσει άμεση λύση στη
διοικητική εκκρεμότητα με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου,
στο οποίο την πλειοψηφία θα έχουν κρατικοί και κοινωνικοί φορείς
(Αυτοδιοίκηση, Ιατρικός κόσμος, κλπ)».
Στη δήλωση παραίτησής του ο αναπληρωτής νομάρχης Θεσσαλονίκης Λευτέρης Τζιόλας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η παραίτησή
μου ευελπιστώ ότι θα συμβάλλει στη εκκαθάριση του τοπίου και
την άμεση λειτουργία του νοσοκομείου. Θεωρώντας ότι οι παρασκηνιακές διαπλοκές συμφερόντων και το βαρύ κλίμα καχυποψιών
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με δημόσιο λόγο και δράση, ιδιαίτερα μάλιστα σε ζητήματα τέτοιας κοινωνικής σημασίας, κοινοποιώ
την παραίτησή μου αυτή για ενημέρωση των πολιτών και προς τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Εκτίμησή μου είναι ότι η λειτουργία
της ορισμένης Διοίκησης ήταν ατελέσφορη».
Το προσωρινό συμβούλιο διορίστηκε στις 21 Νοεμβρίου, αλλά
δεν προχώρησε σε καμία απόφαση πέρα από τη συγκρότησή του
σε σώμα στο οποίο προεδρεύει ο πρώην υπουργός Κ. Τριαρίδης.
Ο κ. Τριαρίδης θεωρεί δικαιολογημένες τις παραιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είναι συγκεχυμένη και το Δ.Σ. δεν έχει
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δυνατότητες παρέμβασης, εκφράζοντας την ευχή να επιλυθούν
σύντομα τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στο υπουργείο
Υγείας και στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου, ώστε να λειτουργήσει άμεσα
το δυναμικότητας 750 κλινών νοσοκομείο.
Παράλληλα καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Σοφιανός
εκφράζοντας την άποψη ότι τα προβλήματα που έχουν προκύψει
αντιμετωπίζονται από το Υπουργείο Υγείας και πολύ γρήγορα θα
ξεπερασθούν. Υπέρ της συγκρότησης μόνιμου Διοικητικού Συμβουλίου στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου που θα ελέγχεται από το
κράτος και στο οποίο θα συμμετέχει και εκπρόσωπος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης τάσσεται ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ νομού Θεσσαλονίκης και Δήμαρχος Νεάπολης Γρηγόρης Χατζησάββας. Ενώ ο
Σύλλογος Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, δια στόματος
του Γραμματέα του, Θρασύβουλου Βεντούρη υποστηρίζει ότι το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες παροχής δημόσιας υγείας στο νομό Θεσσαλονίκης αλλά
και στην περιφέρεια και να ενταχθεί στο ΕΣΥ.

Τη δική του απάντηση δίνει και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Αρχιτέκτων, Βασίλης Παπάς υπογραμμίζοντας ότι «Το
συμβούλιο αυτό ορίσθηκε από το δικαστήριο, αλλά η απόφαση
δεν υπογράφηκε από κανέναν υπουργό. Μια φοιτήτρια από τη
Θεσσαλονίκη έκανε αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθήνας και το Πρωτοδικείο διόρισε Δ.Σ.». Σε ερώτηση του «Α» για το τι ήταν εκείνο
που άλλαξε την άκαμπτη μέχρι πρότινος στάση του Ιδρύματος, το
οποίο επέμενε να έχει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου όπως άλλωστε προέβλεπε και η σύμβαση
που υπέγραψε το 1991 με το Ελληνικό Δημόσιο, ο πρόεδρος του
ιδρύματος, κ. Παπάς δήλωσε: «Τίποτα. Απλώς κάναμε μια χειρονομία καλής θέλησης, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει επιτέλους ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης». Εξάλλου,
συμπληρώνει ο κ. Παπάς, «δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μέλος
του συμβουλίου που θα προβάλλει αντιρρήσεις για ουσιαστικά
θέματα». Τους δύο παραιτηθέντες θα αντικαταστήσουν ο ομότιμος Αρεοπαγίτης Β. Λαμπρίδης και ο πρόεδρος της Νομαρχιακής
Επιτροπής Υγείας Μ. Λιάκος.

16 Ιανουαρίου
«Τύπος Θεσσαλονίκης»

Το 97% του έργου έχει ολοκληρωθεί. Δεν αναμένεται
η λειτουργία του Παπαγεωργίου μέσα στο ΄97. Δεν
υπάρχει ούτε δραχμή στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το κοστολόγιο του νοσοκομείου
Δεν αναμένεται
να λειτουργήσει
μέσα στο 1997 το
νοσοκομείο Παπαγεωργίου σύμφωνα
με εκτιμήσεις του
Ιατρικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης οι
οποίες έγιναν σε
χθεσινή (15.1.97)

18 Ιανουαρίου
«Εξουσία»

Στη Βουλή το θέμα για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Π. Παρασκευόπουλος: «Αναγκαία η λειτουργία του»

Στη Βουλή φέρνει το
θέμα της λειτουργίας
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ο Βουλευτής
Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ
Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, ο οποίος
σημειώνει ότι εδώ και
καιρό η πόλη στερείται
των υπηρεσιών που θα
προσέφερε το νοσοκομείο και τις οποίες χαρακτηρίζει αναγκαίες. Στη ερώτησή του ο κ.
Παρασκευόπουλος ζητά από τον Υπουργό Υγείας Κώστα Γείτονα
να απαντήσει για το χρόνο λειτουργίας του νοσοκομείου και τον
τρόπο συγκρότησης του Δ.Σ. στο οποίο σύμφωνα με την αρχική
σύμβαση-την πλειοψηφία θα είχαν οι δωρητές. Συγχρόνως ο κ.
Παρασκευόπουλος καλεί τον υπουργό να απαντήσει εάν προτίθεται
να προχωρήσει σε επανεξέταση της αρχικής σύμβασης. Ως γνωστόν
ο κ. Γείτονας είχε συστήσει διμερή επιτροπή για τη διευκρίνιση των
νομικών ασαφειών της σύμβασης του 1991. Το θέμα του νοσοκομείου απασχολεί για δεύτερη φορά τη Βουλή. Η πρώτη φορά ήταν το
1996 μετά από ερώτηση του Βουλευτή της Ν.Δ., Τάσου Νεράτζη.
Ο τότε Υπουργός Υγείας Αναστάσιος Πεπονής στην απάντησή του
είχε χαρακτηρίσει τη σύμβαση που είχε ομόφωνα γίνει δεκτή το
1991, ντροπή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

19 Ιανουαρίου
«Τύπος Θεσσαλονίκης»

Το νοσοκομείο ανήκει στο λαό της Μακεδονίας.
Ιδιωτικά συμφέροντα καθυστερούν τη λειτουργία
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Να πάρει άμεσα θέση η κυβέρνηση.
Διοργάνωση Ημερίδας από τον Ιατρικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης με θέμα: «Νοσοκομείο ΠαπαγεωργίουΗ ανατομία ενός προβλήματος.
Προσεγγίσεις- Απόψεις-Σχόλια»

Η αναζήτηση τρόπων για την άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου καθώς και η προώθηση λύσης
στη διοικητική του εκκρεμότητα, απετέλεσαν το αντικείμενο εργασιών της ημερίδας με θέμα: «Νοσοκομείο Παπαγεωργίου» που
διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 18
Ιανουαρίου 1997, στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης, παρουσία
εκπροσώπων της πολιτείας, των κομμάτων, της τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθους ιατρών.

1997

συνέντευξη τύπου με αφορμή την ημερίδα που διοργανώνουν το
Σάββατο 18 Ιανουαρίου ο ΙΣΘ και αφορά το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις το 97% του έργου έχει
ολοκληρωθεί αλλά μεγάλα προβλήματα υπάρχουν στις προμήθειες
των μηχανημάτων και του τεχνικού εξοπλισμού.

20 Ιανουαρίου

«Αγγελιοφόρος», «Ελευθεροτυπία», «Εξουσία», «Αυριανή»

Παπαγεωργίου: Ένα βήμα από τη λύση. Όλοι
συμφωνούν σε τρία σημεία. Οι φορείς της Θεσσαλονίκης συμφώνησαν στην επιτακτική ανάγκη άμεσης
λειτουργίας του νοσοκομείου και σκιαγράφησαν το
πλαίσιο αποδεκτής από όλους διοίκησης

Σε τρία καίρια σημεία συμφώνησαν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και των πολιτικών κομμάτων που πήραν μέρος στην ημερίδα
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Στην ανάγκη κατοχύρωσης
του δημόσιου χαρακτήρα του νοσοκομείου, τον προσανατολισμό
σε μία άλλης μορφής διοίκηση και τη συγκρότηση Διοικητικού

Συμβουλίου χωρίς πλειοψηφία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Ο
πρόεδρος του ΙΣΘ κ. Χ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε το γεγονός
ότι το Υπουργείο Υγείας αγνόησε τον Ιατρικό Σύλλογο για ένα τόσο
σημαντικό θέμα που άπτεται της παροχής ιατρικών υπηρεσιών
στην περιοχή Θεσσαλονίκης και επιχειρώντας μια «ακτινογραφία»στο πλαίσιο των συμβάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων για
την ανέγερση και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενοχοποίησε
το γραφειοκρατικό καθεστώς και διευκρίνισε ότι ο ΙΣΘ δεν έχει
διαμορφωμένη θέση για τη νομική μορφή του νοσοκομείου, αν
δηλαδή θα είναι Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπάς
μεταξύ άλλων πρόσθεσε: « Όλοι οι άνθρωποι του Ιδρύματος, με
πολύ κέφι, κόπο και όρεξη εργάστηκαν για την πραγμάτωση του
οράματος, τη δημιουργία ενός δημόσιου νοσοκομείου. Αισθάνονται, δικαιολογημένα θα έλεγα την ικανοποίηση και περηφάνια για
την ταχύτητα κατασκευής του έργου, για την υψηλή ποιότητα και
το χαμηλό κόστος. Και όλα αυτά παρά τις γνωστές αντιξοότητες
και πικρίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα.
Για το λόγο αυτό, θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω όλους
τους συνεργάτες μας. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποδίδεται
στους Θεσσαλονικείς, στους Βορειοελλαδίτες γενικότερα, αλλά
κυρίως στον Ελληνικό κόσμο.
Με υποδομή και προδιαγραφές ανάλογες και εφάμιλλες με τα
καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης. Πιστεύω πως οι απόψεις και
οι προτάσεις που θα ακουστούν στη σημερινή ημερίδα, αλλά και
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η εμφανής πρόκληση θα έλεγα προς τον ιατρικό κόσμο,
θα συμβάλλουν θετικά στην
πορεία.».
Στην ομιλία του ο κ. Νίκος
Παπαγεωργίου έκανε λόγο
για απόλυτη διαφάνεια στους
διορισμούς, αλλά επέμενε στην
ανάγκη για λειτουργία του
νοσοκομείου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, υπογραμμίζοντας στη συνέχεια ότι ο
πόλεμος λάσπης και η οξύτατη επίθεση που δέχεται το τελευταίο
διάστημα το Ίδρυμα έχει κυρίως δύο προελεύσεις: από αυτούς
που δεν θέλουν να ταραχθούν τα λιμνάζοντα νερά της δημόσιας υγείας από αυτό το δημόσιο νοσοκομείο και από αυτούς που
σχεδιάζουν τζίρους και κέρδη επωφελούμενοι από την ανυπαρξία
ανταγωνισμού του δημόσιου φορέα. Επίσης ο κ. Παπαγεωργίου
τόνισε ότι: « Ενώ το Ίδρυμα είχε ζητήσει τη συγκρότηση του Δ.Σ.
από τον Υπουργό Υγείας όπως προβλέπεται και από τη σύμβαση,
παρουσιάστηκε ξαφνικά δικαστική απόφαση και μάλιστα όχι από
δικαστήριο της πόλης μας αλλά της Αθήνας, η οποία, ερήμην του
Ιδρύματος και σε αντιδικία με το Υπουργείο Υγείας συγκροτεί
προσωρινή διοίκηση του νοσοκομείου. Το προσωρινό Δ.Σ υποδείχθηκε από μια φοιτήτρια και τη συνδρομή πέντε ανθρώπων που
αυτοαποκαλούνται Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης».
Εν κατακλείδι ο κ. Παπαγεωργίου ζήτησε το διορισμό ενός
ισχυρού συμβουλίου σημειώνοντας ότι στο Ωνάσειο έχουν αλλάξει οκτώ συμβούλια τα τελευταία επτά χρόνια, ενώ υπολόγισε
ότι τα λειτουργικά έξοδα του νοσοκομείου θα ανέρχονται σε
περίπου 20 δις ετησίως, αποδίδοντας την πρόβλεψη για μείωση
στο συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, ο οποίος

1997

ακολουθεί τις προτάσεις της επιτροπής των «επτά σοφών» που
είχε μετακαλέσει από το εξωτερικό ο πρώην Υπουργός Υγείας
Δημήτρης Κρεμαστινός.
Προσκεκλημένη στην ημερίδα ήταν και η Γ. Γραμματέας του ΚΚΕ
Αλέκα Παπαρήγα, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη της διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα του νοσοκομείου, επισημαίνοντας
ότι ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία κερδοσκοπεί.
Στην παρέμβασή του ο πρώην υπουργός Υγείας Γιώργος Σούρλας υπεραμύνθηκε της φιλοσοφίας που εξέφραζε η σύμβαση που
ο ίδιος ως Υπουργός Υγείας είχε καταρτίσει το 1991, και επικρίνοντας την απουσία του Υπουργείου Υγείας στην ημερίδα, συνέχισε,
λέγοντας πως βασική επιδίωξη της πολιτείας πρέπει να είναι η
μεγιστοποίηση του αποτελέσματος στην παροχή υπηρεσιών στον
τομέα υγείας και η ελαχιστοποίηση του κέρδους, καταλήγοντας
ότι το ζήτημα και η πρόκληση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
πρέπει να κερδηθεί.
52
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Από την πλευρά του ο πρώην Υπουργός Υγείας Αναστάσιος
Πεπονής επισήμανε: «Δυστυχώς το ζήτημα του νοσοκομείου στη
δυτική Θεσσαλονίκη κατέστη αντικείμενο πολλαπλών αντιπαραθέσεων», και πρόσθεσε, «κατά την άποψή μου η συγκεκριμένη πρωτοβουλία για το διορισμό προσωρινής διοίκησης από δικαστήριο
έβλαψε και συσκότισε τα πράγματα. Η αίτηση προς τη Δικαιοσύνη
για διορισμό προσωρινής διοίκησης θα μπορούσε ίσως να έχει
υποβληθεί από συλλογικά όργανα με θεσμική αντιπροσωπευτική
νομιμοποίηση... Αμφισβητώ το αντιπροσωπευτικό κύρος εκείνων
που πήραν την πρωτοβουλία και υπέβαλλαν τη σχετική αίτηση στο
δικαστήριο». Παράλληλα ζήτησε μερική τροποποίηση της σύμβασης
ύστερα από συναίνεση των αντισυμβαλλόμενων μερών, ώστε να
κατοχυρωθεί θεσμικά ο
δημόσιος χαρακτήρας
του νοσοκομείου και να
μην αφεθεί στις καλές
προθέσεις ορισμένων
προσώπων.
Προσκεκλημένος
στην ημερίδα του ιατρικού Συλλόγου ήταν και
ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του νοσοκομείου και π. Υπουργός ΜακεδονίαςΘράκης, Κωνσταντίνος Τριαρίδης ο οποίος «άναψε» τα αίματα
των παρευρισκομένων. Αφορμή στάθηκε η κατηγορηματική του
δήλωση πως σε περίπτωση, που δεν βρεθεί λύση μεταξύ Υπουργείου Υγείας και δωρητών ως προς τη συγκρότηση της διοίκησης
του νοσοκομείου, αυτός θα εξακολουθεί να ασκεί αταλάντευτα το
αξίωμα, που του απένειμε η δικαιοσύνη. Η απάντηση ήλθε αμέσως
από έναν εξαγριωμένο γιατρό ο οποίος -αφού σηκώθηκε όρθιοςτου απήντησε με έντονο ύφος: «Με ξένα κόλλυβα πάτε να κάνετε
μνημόσυνο». Την τάξη επέβαλλε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και προεδρεύων της ημερίδας Χρήστος Παπακωνσταντίνου:
«Παρακαλώ, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, έστω και αν δεν είναι
αποδεκτές!». Ωστόσο ο κ. Τριαρίδης συνεχίζοντας δήλωσε: «ψηφίσαμε τη σύμβαση (Ελληνικού Δημοσίου-Ιδρύματος Παπαγεωργίου)
επειδή μας το είπε ο Ανδρέας! Υπήρχε εντολή του Παπανδρέου να
ψηφιστεί η σύμβαση!» Ως Υπουργός, είπε, «βοήθησα την ανέγερση του νοσοκομείου. Πριν από έξι χρόνια δήλωσα ότι η σύμβαση
είναι μια βόμβα που θα εκραγεί» και πρόσθεσε, «είναι έξω από τη
λογική μου οποιαδήποτε παραίτηση». «Να πάτε στα σπίτια σας»
ακούστηκε από το ακροατήριο, αλλά ο κ. Τριαρίδης συνέχισε απτόητος και αφού επέκρινε τις καθυστερήσεις που σχετίζονται με τη
λειτουργία του νοσοκομείου, ζήτησε να αναθεωρηθεί η σύμβαση
και να βρεθεί ένας κοινός τόπος ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας
και στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου.
Μία διαφορετική πρόταση παρουσίασε με τη σειρά του κατά
τη διάρκεια της εισήγησής του ο γραμματέας του συλλόγου ειδικευμένων νοσοκομειακών γιατρών Μακεδονίας (ΣΕΝΙΜ-ΕΣΥ)
Θρ. Βεντούρης: «Το
νοσοκομείο Παπαγεωργίου να χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο-πιλότος και
να λειτουργήσει με
τη μορφή ανώνυμης
εταιρείας, τις μετοχές ή τη μετοχή της
οποίας θα κατέχει
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νως θα λειτουργήσει κανονικά και όσο αργοπορεί είναι σε βάρος
του λαού της περιοχής, ο οποίος μπορεί να δεχτεί την προσφορά
των ιατρικών υπηρεσιών, ενός ιδρύματος Υγείας που διαθέτει την
τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας»
Τέλος ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Χρήστος Παπακωνσταντίνου συνόψισε («με την αισιοδοξία που πρέπει
να χαρακτηρίζει ένα χειρουργό») τα συμπεράσματα των εργασιών
της ημερίδας, στα οποία συμφώνησαν οι πάντες:
• Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου να μην είναι ιδιωτική κλινική, να
έχει δημόσιο χαρακτήρα.

ο εκάστοτε υπουργός που θα διορίζει τη διοίκηση, την πλειοψηφία της οποίας θα πρέπει να έχει η πολιτεία, εξέχουσα δε θέση οι
δωρητές.
Η αγωνία της Θεσσαλονίκης για λειτουργία του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου ήταν έκδηλη στην ημερίδα που διοργάνωσε ο
Ιατρικός Σύλλογος με εξαιρετική επιτυχία συμμετέχοντας φορείς, εκπρόσωποι της πολιτείας και εκατοντάδες Θεσσαλονικείς.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε κανένας που να
αμφισβητήσει το κύρος και την υλική και ηθική προσφορά των
αδελφών Παπαγεωργίου στην όλη υπόθεση. Αντιθέτως, οι πάντες είχαν θερμούς, εγκωμιαστικούς λόγους για τους δωρητές.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί ομιλητές διακόπτονταν με
χειροκροτήματα, μόνον όταν αναφέρονταν στους δωρητές!
Με εισηγήσεις τους τοποθετήθηκαν και οι εκπρόσωποι των
πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στην ημερίδα, από την
πλευρά της Ν.Δ. ο Π. Αναγνωστόπουλος, ο οποίος πρότεινε να
λειτουργήσει το νοσοκομείο σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και για πιθανή αναθεώρηση να γίνει σχετική συζήτηση στη
Βουλή, ο εκπρόσωπος του ΣΥΝ, Τ. Σπανός υποστήριξε ότι το

νοσοκομείο πρέπει να λειτουργήσει ως Ν.Π.Δ.Δ., ο εκπρόσωπος
του ΔΗ.Κ.ΚΙ., Τ. Ιντζές τάχθηκε υπέρ ενός μικτού συστήματος
διοίκησης, η ΠΟΛ.ΑΝ. μέσω του Α. Γεροντόπουλου πρότεινε να
ενταχθεί το νοσοκομείο μέσα στο σύστημα και ο Γραμματέας της
Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, Κ. Μαμέλης ζήτησε να ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με
σεβασμό προς τους δωρητές. Είναι ανάγκη, τόνισε, να ξεκαθαρίσει
το τοπίο. Η επιλογή είναι μία: «Ο δημόσιος διάλογος με πολιτική
δράση χρειάζεται, πρόσθεσε, θεσμική ρύθμιση και κατοχύρωση
για να διασφαλισθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νοσοκομείου.
Είναι απαραίτητη επίσης η συναίνεση του Υπουργείου Υγείας και
των δωρητών» Επίσης στην ημερίδα μίλησαν οι εκπρόσωποι της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ. Κ. Παπαδόπουλος, νομάρχης
Θεσσαλονίκης, της ΤΕΔΚΕ Θεσσαλονίκης Κ. Παντελίδης και ο
πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ Α. Τουρκαντώνης.
Παρών στην ημερίδα και ο κ. Σ. Παπαθεμελής ο οποίος δήλωσε:
«Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
και θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του ΕΣΥ.
Αυτό το αποδέχονται οι δωρητές και συναινεί το κράτος. Επομέ-

• Το Παπαγεωργίου δεν μπορεί να διοικηθεί, όπως διοικούνται
μέχρι τώρα τα νοσοκομεία που ανήκουν στο δημόσιο τομέα
• Η πλειοψηφία της διοίκησης δεν πρέπει να ανήκει στο ίδρυμα
Παπαγεωργίου: «Άλλοι είπαν ότι πρέπει να ανήκει στην πολιτεία
και άλλοι αλλού. Το ίδιο το Ίδρυμα δέχτηκε και έκανε ήδη ένα
βήμα. Τρεις-τρεις και έναν κοινής αποδοχής. Πάντως το πρώτο
βήμα έγινε από το Ίδρυμα, κατέληξε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Δεν διεκδικεί για τον εαυτό του να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Από δω και πέρα ο δρόμος είναι ανοιχτός. Τα προβλήματα
έχουν λυθεί και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα διότι αύριο κιόλας ο
Υπουργός Υγείας και οι αδελφοί Παπαγεωργίου κάνοντας τους
απαραίτητους συμβιβασμούς και τις απαραίτητες υποχωρήσεις
θα οδηγήσουν την κατάσταση έτσι ώστε να υπάρξει ένα μόνιμο
διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος
του νοσοκομείου με τον οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε
όλοι εμείς».

20 Φεβρουαρίου

«Ελληνικός Βορράς», «Νέα Μακεδονία»

Αναγνώριση ευεργεσίας. Από το ΕΒΕΘ και τον
ΣΒΒΕ απονομή χρυσού μεταλλίου στους αδελφούς
Παπαγεωργίου, για τη μεγάλη κοινωνική τους
προσφορά της δωρεάς του νοσοκομείου Δυτικών
Συνοικιών Θεσσαλονίκης
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Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε πρόσφατα το
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Β. Ελλάδος τιμήθηκαν από
τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Παντελή Κωνσταντινίδη και
τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Β.Ε. κ. Νίκο Ευθυμιάδη οι αδελφοί Νίκος και Λεωνίδας Παπαγεωργίου. Στην ειδική
εκδήλωση του ΕΒΕΘ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των αρχών και
πλήθος κόσμου, ενώ οι προσφωνήσεις και οι αντιφωνήσεις που
αντηλλάγησαν από τους τιμώντες και τους τιμώμενους, κατέδειξαν ότι ο λαός της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζει το μέγεθος και τη

συνεργάτες,
γιατρούς και
μηχανικούς. Ο
βουλευτής ξεναγήθηκε στις
εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από
τον κ. Παπαγεωργίου και
τον διευθυντή κ. Χριστόπουλο. Η επιτόπια επίσκεψη-ενημέρωση
έγινε για να σχηματίσει ο κ. Γκεσούλης και ως Βουλευτής- μέλος
της διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,
πλήρη και ολοκληρωμένη αντίληψη, προκειμένου να βοηθήσει
στην κατά το δυνατό συντομότερη λειτουργία του νοσοκομείου
προς όφελος του λαού της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της
Βόρειας Ελλάδας.

Απρίλιος 1997

απόσπασμα από τη συνέντευξη στο περιοδικό
«ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ»

Οι μαθητές του Αριστοτελείου Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης οδηγούμενοι από το εξαίρετο και
φωτεινό παράδειγμα των αδελφών Παπαγεωργίου
επισκέφθηκαν το νέο νοσοκομείο Δυτ. Θεσσαλονίκης
του ιδρύματος Παπαγεωργίου
σπουδαιότητα της ευεργεσίας των αδελφών Παπαγεωργίου, ενώ
οι δωρητές δήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε νέα,
πρόσθετη, δωρεά, προκειμένου να βοηθήσουν το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου στα πρώτα βήματα της λειτουργίας του.

26 Φεβρουαρίου

«Ελευθεροτυπία»

Λειτουργήστε το επιτέλους!

1997

Πείτε το όπως θέλετε, είτε «Νοσοκομείο των Δυτικών Συνοικιών
της Θεσσαλονίκης», είτε «Νοσοκομείο Παπαγεωργίου». Η ουσία
είναι μία: θα μπορούσε να λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1996.
Κι όμως, οι λογής - λογής σκοπιμότητες το κράτησαν… αλειτούργητο. Ως πότε; Ως πότε ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας δεν θα
…προνοεί, ώστε, αργότερα, να μη βρεθεί στη δυσάρεστη θέση
να μετανοήσει; Δεν είναι κρίμα να παραμένει κλειστό ένα από τα
τελειότερα νοσοκομεία της Ευρώπης, σε χρόνους και καιρούς που
τόση ανάγκη το έχουν οι άνθρωποι κι ο τόπος; Τη στιγμή μάλιστα
που υπάρχει πρόβλεψη να λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΣΥ, να
δέχεται ασφαλισμένους όλων των Ταμείων αλλά και ανασφάλιστους και άπορους; Τη στιγμή που σ΄ ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη
υπάρχουν περίπου 50 κρεβάτια εντατικής, το νοσοκομείο αυτό έχει
μόνο του 75! Και ακόμη: έχει 23 χειρουργεία και 35 κλινικές. Πείτε
όπως θέλετε, είτε των «Δυτικών Συνοικιών», είτε των «Αδελφών
Παπαγεωργίου» (τελικά ο κόσμος θα του δώσει όνομα), αλλά
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ.

18 Μαρτίου
«Νέα Μακεδονία»

Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου επισκέφθηκε
ο Νίκος Γκεσούλης

Τους χώρους του νοσοκομείου Παπαγεωργίου επισκέφθηκε χθες
ο βΒουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Γκεσούλης συνοδευόμενος από
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Τα παιδιά του club Δημοσιογραφίας, συνοδευόμενα από τον
υπεύθυνο δάσκαλό τους κ. Τσολακίδη, υποδέχθηκαν και ξενάγησαν
στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου ο υπεύθυνος του έργου κ.
Χριστόπουλος και ο μηχανικός κ. Τσελίκας, ενώ είχαν την ευκαιρία
να γνωρισθούν με τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου και να απαντήσει
στις ερωτήσεις τους:
Ερ: Έχουμε ακούσει ότι θα είναι το μοναδικό νοσοκομείο, όπου δεν
θα χρησιμοποιείται στυλός. Πως θα επιτευχθεί αυτό;
Απ: Έχουμε το πιο σύγχρονο σύστημα πληροφορικής μηχανοργάνωσης. Φέραμε ένα πακέτο από μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία με
παγκόσμια αναγνώριση, το οποίο εκπονείται και παραμετροποιείται
εδώ, από ειδική ομάδα που έχει συγκροτηθεί στο ίδρυμα με το πιο
σύγχρονο σύστημα που έχει εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα από
δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Εκτός αυτού υπάρχει και ένα
σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης της εικόνας
Ερ: Ακούμε κατά καιρούς μερικές περίεργες κατηγορίες για την

1997

Ίδρυμα Παπαγεωργίου έγγραφο με τις προτάσεις του Υπουργείου,
για την επίλυση του μοναδικού προβλήματος που έχει απομείνει,
αυτό της σύνθεσης του πρώτου νόμιμου και μόνιμου Διοικητικού
Συμβουλίου του νοσοκομείου. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωργίου για να συζητήσει
επί των προτάσεων του Κώστα Γείτονα και να διαμορφώσει τις
δικές του αντιπροτάσεις.

1 Μαΐου

«Δυτική Μακεδονία»

Επιστολή διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό Κώστα
Σημίτη από τον Σύλλογο Σιατιστέων Θεσσαλονίκης

ενέργεια της δωρεάς σας. Τι έχετε να πείτε στα παιδιά που σας
έχουν σαν ίνδαλμα;
Απ: Είναι μεγάλο το έργο και τα συμφέροντα που θίγονται. Αυτό
το θέμα έχει ξεκαθαρίσει, οι αμφιβολίες που υπήρχαν για την καταβολή των χρημάτων έχουν ξεπεραστεί.
Ερ: Για την ενέργειά σας αυτή πήρατε την ανάλογη χαρά ή μήπως
μετανιώσατε εξαιτίας των κατηγοριών που ειπώθηκαν για σας;
Απ: Έχουμε συνηθίσει να αγωνιζόμαστε, όταν πιστεύουμε σε κάτι
δεν το αφήνουμε στη μέση. Ότι και αν γινόταν θα αγωνιζόμασταν
και θα αγωνιστούμε να το φέρουμε εις πέρας. Δεν μετάνιωσα.
Αποχωρώντας τα παιδιά ευχαρίστησαν τον κ. Παπαγεωργίου και
όλους τους υπεύθυνους του τεράστιου αυτού έργου λέγοντας τα
εξής: «Πιστεύουμε ότι οι αδελφοί Παπαγεωργίου συνεχίζουν την
παράδοση των Μεγάλων Ευεργετών και τους αξίζει κάθε έπαινος,
γιατί στους δύσκολους καιρούς που ζούμε δεν φροντίζουν μόνο
για τον εαυτό τους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Εμείς, ευχόμαστε το παράδειγμά τους να βρει και άλλους μιμητές. Και ας μην
ψάχνουμε αιτίες να το αμαυρώσουμε αλλά φώτα να το φωτίσουμε.
Εμείς, οι μικροί τους φίλοι, τους διαβεβαιώνουμε ότι έχουν κερδίσει
«Τον έπαινο του Δήμου, τα δύσκολα και ανεκτίμητα Εύγε» όπως
θα έλεγε και ο Καβάφης».

4 Απριλίου
«Νέα Μακεδονία»

Συνέχεια διαλόγου

Συνεχίζεται (έστω με χελωνοειδείς ρυθμούς) ο διάλογος ανάμεσα
στο Υπουργείο Υγείας και στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου, για το θέμα
της έναρξης λειτουργίας του νοσοκομείου δυτικής Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, από άριστη πηγή, πριν
από λίγες μέρες ο υπουργός Υγείας Κώστας Γείτονας έστειλε στο

Το νοσοκομείο Δυτικής Θεσσαλονίκης των αδελφών Γ. Παπαγεωργίου επισκέφτηκαν τα μέλη του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, όπου και ενημερώθηκαν για τα τεκταινόμενα γύρω
από το θέμα της μη έναρξης λειτουργίας του. Ύστερα από την
ενημέρωση το Δ.Σ. του Συλλόγου Σιατιστέων δια της προέδρου
του Αντιγόνης Σκούλιου-Νάκου, έστειλε το παρακάτω κείμενο
διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. «Δεν περισσεύουν τα καλά νοσοκομεία στην Ελλάδα κύριε Πρωθυπουργέ. Όταν
επισκεφθήκατε τη Θεσσαλονίκη, υποσχεθήκατε πως θα αναλαμβάνατε, προσωπικά, το ζήτημα και θα φροντίζατε ως το τέλος
του 1996 να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Το 1996 τελείωσε μα η
πολυπόθητη λειτουργία του νοσοκομείου δεν άρχισε. Γιατί κύριε
πρωθυπουργέ; Τι συνέβη; Ακούστηκαν πολλά, εμείς όμως οι απλοί
πολίτες θέλουμε να μάθουμε: Γιατί δεν λειτουργεί το νοσοκομείο
που θα σώσει ζωές συνανθρώπων μας; Θέλουμε να ακούσουμε
από εσάς τον ίδιο για ποιο λόγο δεν λειτουργεί…».

8 Μαΐου

«Ελευθεροτυπία»

Πέντε στο σκαμνί για το Παπαγεωργίου

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης θα καθίσουν μια δικηγόρος,
ένας Αθηναίος γιατρός και άλλα τρία άτομα που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της επωνομαζόμενης «Ένωσης Πολιτών
Θεσσαλονίκης» για την ένταξη
στο ΕΣΥ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Με βούλευμα του
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
παραπέμπονται να δικαστούν
γιατί, όπως αναφέρεται, τον
Σεπτέμβριο του 1996 δημοσίευσαν στον Ημερήσιο Τύπο πληρωμένη καταχώριση με συκοφαντικό περιεχόμενο για τους αδελφούς
Παπαγεωργίου και το ίδρυμά τους που έχει την ευθύνη ανέγερσης
και λειτουργίας του νοσοκομείου δυτικών συνοικιών. Κατόπιν των
δημοσιεύσεων αυτών, οι αδελφοί Παπαγεωργίου και ο πρόεδρος
του Ιδρύματος Βασίλης Παπάς κατάθεσαν μήνυση, βάσει της
οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη και εκδόθηκε το παραπεμπτικό
βούλευμα για τους πέντε της Ένωσης Πολιτών.

20 Μαΐου
«Αθηναϊκή»

Επιστολή του ΕΒΕΘ στον Υπουργό Υγείας.

Ανεξήγητες καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των
κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της συμπρωτεύουσας, σε επιστολή του
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προς τον Υπουργό Υγείας Κώστα Γείτονα. Το ΕΒΕΘ μεταξύ άλλων,
υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση «οφείλεται, προφανώς, σε λόγους
που δεν έχουν σχέση με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης» και εκφράζει, έντονη ανησυχία για την κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
«Το δικαιούται και το απαιτεί ο λαός τόσο της Θεσσαλονίκης,
όσο και της μείζονος περιφέρειας», τονίζει στην επιστολή του το
ΕΒΕΘ και καταλήγοντας ζητά από την κυβέρνηση και όλες τις
καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες να δώσουν μια άμεση λύση στο
θέμα, δρομολογώντας την «εδώ και τώρα» έναρξη λειτουργίας
του νοσοκομείου.

22 Μαΐου

«Αγγελιοφόρος»

Σαφές μήνυμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών προς
τον Ιατρικό Σύλλογο
«Αναμένω καταγγελίες για να επέμβω…»

Τη μηνυτήρια αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
περιμένει η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, για να επέμβει στο θέμα
που έχει δημιουργηθεί με την καθυστέρηση παράδοσης του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

1997

Όπως δήλωσε στον «Αγγελιοφόρο» της Μακεδονίας ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών κ. Χαράλαμπος Δράκος,
θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες καταγγελίες για συγκεκριμένες
αξιόποινες πράξεις και κωλυσιεργίες, ώστε να επέμβει για να
δοθεί λύση. Στο μεταξύ, την επιτακτική ανάγκη να παραδοθεί το
νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην πόλη και το λαό της ώστε να
αξιοποιηθεί ποιοτικά, συμφωνούν οι εκπρόσωποι των φορέων της
Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας:
Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος: «Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου πρέπει να λειτουργήσει πολύ σύντομα βάσει
του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος. Πρέπει να οριστεί χωρίς
καθυστερήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, ενώ σε
ότι αφορά το θέμα των προσλήψεων, αυτές θα πρέπει να γίνουν
με γνώμονα το Ν. 21/90, ώστε να μην τεθεί σε καμία περίπτωση
ζήτημα συναλλαγής».
Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγείας Μιχάλης Λιάκος: «Φαίνεται ότι έχουν γίνει αρκετές αμοιβαίες υποχωρήσεις
με περισσότερες εκείνες από πλευράς Ιδρύματος, οι οποίες όμως
παραμένουν στα προφορικά και όχι στα επίσημα γραπτά. Η άτολμη
και παράξενη διστακτικότητα του Υπουργείου, μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι στην πολιτική του ηγεσία υπάρχουν διαφωνίες για
την τελική υπογραφή της νομικής φύσης του νοσοκομείου».
Ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Γιώργος
Χατζηθεοχάρης θεωρεί:«επιβεβλημένη την άμεση λειτουργία του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου»,
Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Θεσσαλονίκης, Θράσος
Βεντούρης ζητά: «προσλήψεις μέσω ειδικών επιτροπών κρίσεων
με κύριο άξονα θεσμοθετημένα κριτήρια. Εκείνο που πρέπει να
γίνει είναι να διευκρινισθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του
56
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νοσοκομείου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι
προσλήψεις και θα ορίζεται η αμοιβή των γιατρών»,
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ Αχιλλέας Τουρκαντώνης κρίνει: «αναγκαία κρίνει τη λειτουργία του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, διότι θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση
αναγκών της τριτοβάθμιας περίθαλψης παρέχοντας νοσηλευτικές
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Η Ιατρική Σχολή θα συμβάλλει με
οποιονδήποτε τρόπο και συγκεκριμένα με την εγκατάσταση και
λειτουργίας πανεπιστημιακών κλινικών στο νοσοκομείο δίδοντας
έτσι μια διαφορετική διάσταση όχι μόνο στη νοσηλεία των ασθενών,
αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία γιατρών και φοιτητών. Η
επίλυση των διοικητικών προβλημάτων καθίσταται αναγκαία και
η πρόταση της συμμετοχής στο Δ.Σ. του εκάστοτε προέδρου του
Ιατρικού Τμήματος και καθ΄ ύλην αρμόδιου για ιατρικά θέματα θα
συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου».

24 Μαΐου

«Ελευθεροτυπία»

Κινητοποιούνται βουλευτές ΠΑΣΟΚ για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ δραστηριοποιούνται προκειμένου να επιτύχουν την «ανάσυρση εκ του τέλματος»-σύμφωνα με την έκφραση ενός από αυτούς- της υπόθεσης
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η πρώτη κρούση έγινε πριν 10
μέρες με εμπιστευτική επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Κώστα
Γείτονα, που υπέγραφαν οι βουλευτές, Στέλιος Παπαθεμελής,
Νίκος Ακριτίδης και Νίκος Γκεσούλης. Η επιστολή των τριών
δεν άφησε ασυγκίνητο τον αρμόδιο Υπουργό, που τους κάλεσε και
προχώρησε σε μια ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από την όλη
υπόθεση. Φαίνεται, όμως ότι οι βουλευτές δεν έμειναν απολύτως
ικανοποιημένοι, συζήτησαν το θέμα και με άλλους συναδέλφους
τους, της Θεσσαλονίκης, ενδεχομένως και άλλων νομών της Μακεδονίας και έκλεισαν συνάντηση για μεθαύριο Δευτέρα (26.5.97),
το μεσημέρι στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» με την ηγετική
ομάδα του Ιδρύματος Παπαγεωργίου προκειμένου να έχουν σφαιρική ενημέρωση. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 6-7 βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, ενώ ζωηρό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και οι Υπουργοί
που είναι βουλευτές Θεσσαλονίκης (Άκης Τσοχατζόπουλος, Χάρης
Καστανίδης, Ευάγγελος Βενιζέλος), αλλά δεν θα πάρουν μέρος
στην ενημέρωση, για να μη θεωρηθεί ότι αντιστρατεύονται τον
συνάδελφό τους υπουργό Υγείας. Από πλευράς του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου την ενημέρωση θα κάνουν ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου και δύο εκ των στενοτέρων συνεργατών του. Όπως εξήγησε
χθες στην «Ε» ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, όταν ρωτήθηκε για την
επικείμενη ενημέρωση απάντησε ότι «ο σχεδιασμός είναι πλήρης
και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα.
Το Ίδρυμα, -πρόσθεσε- προσφέρεται να καλύψει τις λειτουργικές
δαπάνες του νοσοκομείου για το 1997, επειδή δεν έχει προβλεφθεί
πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό αυτού του έτους».

27 Μαΐου

«Αγγελιοφόρος»

Υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης οικοδομικών
εργασιών του Παπαγεωργίου

Υπεγράφη χθες (26.5.97), το πρωτόκολλο παράδοσης των οικοδομικών εργασιών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μετά την
υπογραφή του εγγράφου αυτού που είναι το νομικό στοιχείο της
ολοκλήρωσης της ευθύνης του Ιδρύματος, το Υπουργείο υποχρε-

1997

ούται πλέον και τυπικά να διορίσει Διοικητικό Συμβούλιο. Στο
πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται ότι όλες οι εργασίες κόστισαν
28,5 δις δραχμές, ποσό που είναι σημαντικά χαμηλότερο από
αυτό του προϋπολογισμού ανέγερσης.

27 Μαΐου

«Ελευθεροτυπία»

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: «Σε καλό δρόμο
για τη λύση»

Σε «καλό δρόμο» βρίσκεται η υπόθεση έναρξης λειτουργίας του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου βεβαίωσαν χθες οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης του κυβερνώντος κόμματος, εκτός των
υπουργοποιηθέντων( Τσοχατζόπουλου, Βενιζέλου, Καστανίδη):
Ν. Ακριτίδης, Ν. Γκεσούλης, Γ. Μαγκριώτης, Σ. Παπαθεμελής, Π.
Παρασκευόπουλος, και Κ. Σπυριούνης. Για τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού φάνηκαν να συμφωνούν με την πρόταση
του Ιδρύματος: Για το Ιατρικό προσωπικό από ειδικό ΣΚΕΙΟΠΝΙ
και για το Διοικητικό από ειδικό ΑΣΕΠ. Για τις αμοιβές, οι βουλευτές διατύπωσαν την άποψη ότι δεν πρέπει να ακολουθηθεί το
«μοντέλο» του «Ωνασείου», πράγμα που αποδέχθηκε η πλευρά
Παπαγεωργίου που πρότεινε: Για το Διοικητικό προσωπικό: Ό,τι
ισχύει για το δημόσιο, αλλά και με πριμ παραγωγικότητας σε μικρό
ποσοστό εργαζομένων. Για το Νοσηλευτικό προσωπικό: ό,τι ισχύει
στο Δημόσιο, αλλά και με πριμ παραγωγικότητας σε μεγαλύτερο
ποσοστό από ό,τι στο διοικητικό προσωπικό.
Για το Ιατρικό προσωπικό: Ο τρόπος αμοιβής που προτείνεται,
θεωρείται πρωτοποριακός. Θα ισχύει ό,τι και στο Δημόσιο αφού
ενσωματωθούν οι εφημερίες ετοιμότητας συν μια μικρή προσαύξηση, επειδή οι γιατροί που θα προσληφθούν χάνουν τη μονιμότητα. Το ιατρικό προσωπικό θα είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης. Στα διευθυντικά στελέχη του ΕΣΥ και στους πανεπιστημιακούς γιατρούς θα επιτρέπεται η άσκηση ιδιωτικού έργου
εντός του νοσοκομείου, η αμοιβή του ιδιωτικού έργου θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του νοσοκομείου και θα επιμερίζεται μεταξύ
του γιατρού, των συνεργατών του(δηλαδή των άλλων γιατρών)
και του νοσοκομείου. Ολοκληρωμένες οι θέσεις του ιδρύματος
θα υποβληθούν για άλλη μια φορά στο Υπουργείο Υγείας και θα
κοινοποιηθούν στους βουλευτές, ώστε να μπορέσουν οι τελευταίοι
να ρωτήσουν το Υπουργείο πού ενδεχομένως και γιατί διαφωνεί,
με σκοπό να υπάρξει τελική συμφωνία και να λειτουργήσει επιτέλους το νοσοκομείο.

Καστανίδης,- χαρακτηρίζοντας δικαιολογημένη την απουσία του
Υπουργού Υγείας λέγοντας στους συγκεντρωμένους ότι -αυτό δεν
σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος- υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο
Υπουργός θέτει πολύ συχνά το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Πεπεισμένος ότι έχουν γίνει σημαντικές υποχωρήσεις και από τις
δυο πλευρές, δήλωσε ο κ. Καστανίδης, «η αίσθησή μου είναι ότι
βρισκόμαστε κοντά στο τέλος», προτρέποντας τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου να προχωρήσει σε ένα ακόμη βήμα καλής θέλησης
για επίλυση των διαφορών.
Ωστόσο λίγο νωρίτερα το μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου
Αθ. Σακαντάμης διαμαρτυρόταν για την απουσία του αρμόδιου
Υπουργού, ενώ ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Παναγιώτης Ψωμιάδης έλεγε χαρακτηριστικά: «Χωρίς την παρουσία του
Υπουργού η συγκέντρωσή μας, μου θυμίζει τελετή κατάθεσης στεφάνων»! Στη σύσκεψη πήραν μέρος επίσης οι Βουλευτές Γιάννης
Μαγκριώτης, Νίκος Γκεσούλης, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος,
Μαρία Αρσένη, Γιώργος Κίρκος, Γιώργος Ρόκος, και Γιώργος
Τζιτζικώστας. Όπως έγινε γνωστό στη μαραθώνια σύσκεψη του
Ιατρικού Συλλόγου ο κ. Γείτονας δέχτηκε να λειτουργήσει το νοσοκομείο, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με τη διαφορά
ότι θα είναι δημόσιου χαρακτήρα. «Αγκάθι» όμως φαίνεται ότι
παραμένει το ζήτημα του ορισμού του προέδρου του νοσοκομείου,
καθώς το Ίδρυμα πρότεινε στο κράτος έναν συναινετικό τρόπο

1 Ιουνίου

«Αυριανή», «Αγγελιοφόρος», «Ελεύθερος Τύπος»

Νέα αναβολή για το νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών.
Αγκάθι η προεδρία στο Παπαγεωργίου. Σύσκεψη
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η διαμαρτυρία
έγινε χωρίς την παρουσία υπουργού…Με παρέμβαση
των βουλευτών ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, προς αναθεώρηση η επίμαχη σύμβαση του Παπαγεωργίου

Οι «ανεξήγητες» και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου καθώς και η μη
ρύθμιση νομικού πλαισίου απετέλεσαν το αντικείμενο της συγκέντρωσης που διοργάνωσε χθες (31.5.97) ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Στη συγκέντρωση που είχαν κληθεί να συμμετάσχουν
και να εκθέσουν τις απόψεις τους ο Υπουργός Υγείας, Βουλευτές
παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι φορέων
Θεσσαλονίκης, απουσίαζε ο Υπουργός Υγείας και αντ΄ αυτού
παρουσιάστηκε στην εκδήλωση ο υπουργός Μεταφορών Χάρης
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ανάδειξης του προέδρου, δηλαδή να διορίζεται εναλλάξ από τον
Υπουργό Υγείας και τους ίδιους, η θητεία του να διαρκεί 3 χρόνια
και τη θέση του αντιπροέδρου να αναλαμβάνει μέλος της αντίθεσης-σε σχέση με το φρόνημα του προέδρου-πλευράς, την ώρα
που ο κ. Γείτονας φαίνεται να εμμένει μέχρι στιγμής στη θέση ο
πρόεδρος να επιλέγεται από τα δημόσια όργανα, το δε όνομα του
αντιπροέδρου να έγκειται στην προτίμηση των δωρητών. Πάντως
την ερχόμενη Τρίτη (3.6.97) εκλεγέντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
Θεσσαλονίκης θα έχουν καίριας σημασίας συνάντηση στην Αθήνα
με τον Υπουργό Υγείας Κώστα Γείτονα και τον υπουργό Μανόλη
Σκουλάκη προσπαθώντας να τους πείσουν στην εξεύρεση μιας
γόνιμης λύσης για τον τρόπο συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου νοσοκομείου, η οποία θα ικανοποιεί κυβέρνηση
και δωρητές. Εν τω μεταξύ με δηλώσεις του στην ενημερωτική
συγκέντρωση του Ιατρικού Συλλόγου ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου
σημείωσε ότι: «εδώ και 5-6 ημέρες τα πάντα σε Εξωτερικά Ιατρεία
και Εργαστήρια είναι στην εντέλεια να «υποδεχθούν» τους Βορειοελλαδίτες ασθενείς. Το μόνο που απομένει είναι η προμήθεια
του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος έχει ήδη παραγγελθεί σε
εταιρεία του εξωτερικού και επίκειται η μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη». Τα βλέμματα όλων στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω
περιοχές είναι πλέον στραμμένα στην μεθαυριανή συνάντηση των
Βουλευτών με τους κ.κ. Γείτονα και Σκουλάκη, στους οποίους θα
παραδώσουν γραπτώς τις προτάσεις του Ιδρύματος και σε περίπτωση που δεν υπάρξει διαφωνία, ο Υπουργός θα προχωρήσει
ταχύτατα στο διορισμό Δ.Σ. ενώ η επόμενή του κίνηση θα είναι να
στείλει τη σύμβαση στη Βουλή όπου αναμένεται να αναθεωρηθούν
οι γενικές της αρχές.

6 Ιουνίου

«Ελευθεροτυπία», «Τα Νέα»

Διαδήλωση των κατοίκων στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Την άμεση λειτουργία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ζήτησαν

12 Ιουνίου

«Ελευθεροτυπία», «Ελεύθερος Τύπος»

«Συκοφαντικό το βιβλίο για το Παπαγεωργίου».
Μήνυση κατά δημοσιογράφου

«Ψευδές και συκοφαντικό» χαρακτηρίζεται το βιβλίο του Κυριάκου Διακογιάννη «Ίδρυμα Παπαγεωργίου-Το χρονικό της μεγάλης
απάτης». Μήνυση σε βάρος του συγγραφέα κατέθεσε, χθες, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Ιδρύμα-

τος Βασίλης Παπάς. Σύμφωνα με τον μηνυτή, ο δημοσιογράφος
της «Αυριανής» και συγγραφέας Κυριάκος Διακογιάννης, στις
αρχές Μαϊου 1997 έγραψε το εν λόγω βιβλίο που κυκλοφόρησε
σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας, «όμως... τα γεγονότα
που αναφέρονται σε αυτό είναι καθ΄ ολοκληρία ψευδή και αποτελούν μεθοδευμένη και συστηματική προσπάθεια κατασυκοφαντήσεως» του κ. Παπά. Η μήνυση του κ. Παπά συνοδεύεται από
έγγραφα, πρακτικά και υπουργικές αποφάσεις που επαληθεύουν,
όπως υποστηρίζει, τους ισχυρισμούς του και ζητάει την ποινική
δίωξη του Κυριάκου Διακογιάννη για συκοφαντική δυσφήμιση δια
του Τύπου. Η υπόθεση ανατέθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης Δανιήλ Δανιηλίδη.

18 Ιουνίου

«Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων»

Αλέκα Παπαρήγα: Η κυβέρνηση οφείλει να βρει λύση
και να λειτουργήσει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Έκκληση στον Υπουργό Υγείας Κώστα Γείτονα να προχωρήσει
στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο
δυνατό η λειτουργία του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» απηύθυνε η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, η οποία
επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και συναντήθηκε
με τον δωρητή Νίκο Παπαγεωργίου και τον πρόεδρο του ομώνυμου Ιδρύματος Βασίλη Παπά. «Είναι απαράδεκτο το γεγονός

1997

χθες εκατοντάδες κάτοικοι του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι
ύστερα από πρωτοβουλία του Δήμου πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τους χώρους του Ιδρύματος. Οι
συγκεντρωμένοι με πανό που έγραφαν «Να λειτουργήσει τώρα το
νοσοκομείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης», και « Ο Εύοσμος απαιτεί
προτεραιότητα στην περίθαλψη», ξεναγήθηκαν στους χώρους
του νοσοκομείου και παρέμειναν συμβολικά για μισή περίπου
ώρα έξω από την πύλη του. «Εκφράζουμε την αγωνία των 60.000
κατοίκων του Δήμου μας, που βλέπουν το νοσοκομείο αδικαιολόγητα κλειστό» είπε στα «ΝΈΑ» ο δήμαρχος Ευόσμου Παναγιώτης
Αλεξανδρίδης.
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ότι δεν λειτούργησε ακόμα το νοσοκομείο», είπε η κ. Παπαρήγα
και τόνισε πως «δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να κάνει ότι δεν
βλέπει τι συμβαίνει καταγγέλλοντας ότι οικονομικά συμφέροντα
και κομματικές σκοπιμότητες εμποδίζουν τη λειτουργία του νοσηλευτικού Ιδρύματος». Ως προς τις διαφορετικές θέσεις που έχουν

1997

σταντόπουλος, συνοδευόμενος από κεντρικά και τοπικά στελέχη
του κόμματός του. Ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου
και ενημερώθηκε από τον δωρητή Νίκο Παπαγεωργίου και από
τον πρόεδρο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Βασίλη Παπά, για τα
προβλήματα που υπάρχουν και εξαιτίας των οποίων, το νοσοκομείο
αυτό εξακολουθεί να παραμένει κλειστό, παρότι είναι πανέτοιμο ν΄
ανοίξει τις πόρτες του στο λαό της Θεσσαλονίκης και της μείζονος
περιοχής. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος δεν έκρυψε τον εντυπωσιασμό του για την ποιότητα, το μέγεθος και τις δυνατότητες του
νοσοκομείου καθώς και τον προβληματισμό του για τους πραγματικούς λόγους που κρατούν το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε
κατάσταση αχρηστίας, κατάσταση που έχει ήδη πάρει διαστάσεις
σκανδάλου. Υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΝ ότι από την πλευρά
του θα γίνει παν ό,τι το δυνατόν, προκειμένου να βρεθεί μια λύση
στα υπάρχοντα προβλήματα και να προχωρήσει ο Υπουργός Υγείας
Κώστας Γείτονας στο διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
του νοσοκομείου. Το ίδιο, ακριβώς, είχε υποσχεθεί την περασμένη
εβδομάδα και η Γ. Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, επισκεφθείσα το νοσοκομείο. Την ίδια υπόσχεση είχε δώσει στον εκ των
δωρητών του νοσοκομείου Νίκο Παπαγεωργίου και ο πρόεδρος
του ΔΗ.Κ.ΚΙ. Δημήτρης Τσοβόλας στη διάρκεια συνάντησης που
είχαν στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, την ίδια υπόσχεση έχει δώσει, κατ΄
επανάληψη, στο Ιδρυμα Παπαγεωργίου και ο πρόεδρος της Ν.Δ.
Κώστας Καραμανλής όστις και έχει καταθέσει σχετικές ερωτήσεις
στη Βουλή. Και όμως παρ΄ όλες αυτές τις πιέσεις που ασκούνται
στην κυβέρνηση, αυτή δείχνει «αγρόν ν΄ αγοράζει».

το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και η κυβέρνηση, σχετικά με τη σύνθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και την επιλογή
του προέδρου, η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, επισήμανε ότι σε
όλα τα προβλήματα μπορούν να βρεθούν λύσεις και το κόμμα της
τάσσεται υπέρ της ανάδειξης των διοικήσεων των νοσοκομείων
μέσα από εκλογές. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος «Παπαγεωργίου» Βασίλης Παπάς είπε ότι συμμερίζεται
τις ανησυχίες της κ. Παπαρήγα για τους λόγους που καθυστερεί η
έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου και πρόσθεσε πως το Ίδρυμα
περιμένει τις απαντήσεις του Υπουργού Υγείας για τη διοικητική
δομή του νοσοκομείου.

22 Ιουνίου
«Αυριανή»

Παρέμβαση Παναγιώτη Ψωμιάδη για το Παπαγεωργίου.
Ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό

Ανοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό για το ζήτημα της
λειτουργίας του νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών απέστειλε ο
βουλευτής Παναγιώτης Ψωμιάδης, με την οποία ζητά την παρέμβασή του για την άμεση λειτουργία του χωρίς προβλήματα. Στην
επιστολή επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «Σήμερα δυστυχώς μετά
το πέρας των έργων οικοδόμησης και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό
του νοσοκομείου το έργο δεν παραδίδεται προς λειτουργία από
τα χέρια μικροκομματικών συμφερόντων αγνοώντας την βούληση
και το συμφέρον του λαού της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της
Μακεδονίας. Παρά τις προσπάθειες των αδελφών Παπαγεωργίου
που συνεχίζουν το κοινωνικό-επενδυτικό έργο τους με συνέπεια
και υπομονή τα προβλήματα συσσωρεύονται δημιουργώντας
αγανάκτηση και κλίμα απαισιοδοξίας αφού θα έπρεπε ήδη το
νοσοκομείο να λειτουργήσει στο τέλος του 1996».

30 Ιουνίου

24 Ιουνίου

επισκέφθηκε(28.6.97) τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και
ενημερώθηκε σχετικά από τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου. Αμέσως
μετά την επίσκεψη ο κ. Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Μας διακατέχει σοβαρότατη ανησυχία για την παρατεινόμενη,
σχεδόν για ένα χρόνο, καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας του.
Ένα νοσοκομείο το οποίο αποτελεί ένα στολίδι για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, θα μπορούσε να επιλύσει πάρα πολλά
προβλήματα που έχουν σχέση με την ιατρική και νοσηλευτική
περίθαλψη και για την ευρύτερη περιοχή και για την Ελλάδα αλλά
και για τις γειτονικές χώρες. Και είναι τουλάχιστον αδιανόητο,
όταν υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν σε λίστες και ουρές για
να τους δοθούν βασικές συνθήκες περίθαλψης, για λόγους που
ξεπερνούν τη δυνατότητα της ανθρώπινης σύλληψης, το νοσοκομείο αυτό να παραμένει εκτός λειτουργίας. Οφείλω από τη θέση
αυτή να καλέσω την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να
αναλογιστούν τις ευθύνες τους και τάχιστα να δώσουν λύση και
να προχωρήσουν στη λειτουργία του νοσοκομείου. Διαφορετικά,

«Νέα Μακεδονία», «Αυριανή»

Επίσκεψη Νίκου Κωνσταντόπουλου στο Παπαγεωργίου

Επίσκεψη στο νοσοκομείο Δυτικής Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε στις 23/6/1997 ο πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος Κων-

«Αγγελιοφόρος», «Βόρεια Πολυεφημερίδα»

Λύση στο ζήτημα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ζητά
από τον Πρωθυπουργό, ο Κ. Καραμανλής

Ανησυχία για την καθυστέρηση που παρατηρείται σχετικά με την
έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εξέφρασε ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, ο οποίος
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οφείλω να υπογραμμίσω, θα δικαιώνονται οι υποψίες που ήδη
ενισχύονται ότι είναι λόγοι κομματικών και μικροκομματικών
προτεραιοτήτων που μέχρι στιγμής καθυστερούν τη λειτουργία
του ιδρύματος αυτού»

5 Ιουλίου

«Νέα Μακεδονία»

Επιτέλους, συμφωνία!

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης από πηγή μη επιδεχόμενη αμφισβήτηση, επιτέλους επιτεύχθηκε συμφωνία ανάμεσα
στον Υπουργείο Υγείας και στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου, επί όλων
των θεμάτων που παρέμεναν ανοιχτά και εμπόδιζαν την έναρξη
λειτουργίας του νοσοκομείου. Η συμφωνία
επιτεύχθηκε στη διάρκεια κατ΄ ιδίαν συνάντησης που είχαν στο
Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας ο υπουργός
Κώστας Γείτονας και
ο εκ των δωρητών του
νοσοκομείου Νίκος
Παπαγεωργίου, και
αφορούσε τόσο τον
τρόπο εκλογής του προέδρου του νοσοκομείου(θα εκλέγεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο) όσο και την πρώτη προεδρία, την οποία
θα αναλάβει, τιμής ένεκεν, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Σε εκκρεμότητα,
έμεινε το θέμα της συνεργασίας πανεπιστημιακών γιατρών με το
νοσοκομείο, αλλά και αυτό το θέμα αναμένεται να διευθετηθεί με
νομοσχέδιο που καταθέτει, λίαν συντόμως στη Βουλή, ο Υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης με το οποίο μπαίνει σε μια τάξη
το αλαλούμ που παρατηρείται σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία,
εξαιτίας κάποιων πανεπιστημιακών γιατρών που έχουν μετατρέψει
τα νοσοκομεία σε μαγαζιά τους.

6 Ιουλίου

«Έθνος της Κυριακής»

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Υπουργού Υγείας
Κώστα Γείτονα

1997

Ερ: Με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται;
-Όπως προβλέπει η σύμβαση, για να ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο
ο Υπουργός και ν΄ αρχίσει η λειτουργία και η ανάπτυξη του νοσοκομείου, θα πρέπει να υπάρχει πέρας των κτιριακών εργασιών. Πέρας
εργασιών μου δόθηκε με επιστολή του Ιδρύματος πριν ακριβώς ένα
μήνα. Ο δε εξοπλισμός έχει μπροστά του να ολοκληρωθεί τουλάχιστον τρεις μήνες. Έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και είμαστε
σε ένα τελικό στάδιο για την τροποποίηση της σύμβασης. Αναμένω
την επόμενη εβδομάδα την οριστική απάντηση του Ιδρύματος,
οπότε εφόσον συμφωνήσουμε, θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου και θα κυρώσουμε την τροποποίηση
της σύμβασης στη Βουλή. Εκτιμώ ότι είμαστε πολύ κοντά.
Ερ: Θα ενταχθεί στο ΕΣΥ;
-Λειτουργικά, όχι θεσμικά. Εφημερίες, ειδικευόμενοι, πανεπιστημιακές κλινικές, ανάπτυξη των πολυκλινικών με βάση τις ανάγκες
της συμπληρωματικότητας του υγειονομικού συστήματος στη
Θεσσαλονίκη, κατά τα άλλα θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά
κριτήρια.

60

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

11 Ιουλίου
«Νέα Μακεδονία»

Κραυγή αγωνίας προς τον Υπουργό Υγείας. Το ταχύτερο
οι νεφροπαθείς ζητούν να λειτουργήσει το Νοσοκομείο

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου Νεφροπαθών Βόρειας Ελλάδος τονίζονται τα εξής: «Το νοσοκομείο αυτό, εκτός των άλλων
κλινικών που διαθέτει και πρέπει να λειτουργήσουν, διαθέτει και
τμήματα Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης,
ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό και δυναμικότητας 90 αιμοκαθαρομένων ασθενών. Σήμερα οι νεφροπαθείς της Θεσσαλονίκης
είναι στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο στις μονάδες τεχνητού
νεφρού των άλλων νοσοκομείων με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα στην εξυπηρέτησή τους».

12 Ιουλίου
«Αγγελιοφόρος»

Παρέμβαση βιοτεχνών για το Παπαγεωργίου

Την παρέμβαση της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού για την άμεση λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
ζητά με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Στην ανακοίνωση
καυτηριάζεται το γεγονός ότι εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης
οι πολίτες στερούνται της αναβαθμισμένης νοσοκομειακής περί-

θαλψης που αναμένεται ότι θα παράσχει το νοσοκομείο. Επιπλέον,
καθυστερεί και η κάλυψη εκατοντάδων θέσεων εργασίας, τη στιγμή
που το πρόβλημα είναι οξύ.

12 Ιουλίου
«Αγγελιοφόρος»

Ιατρικός Σύλλογος: Δημόσιο το «Παπαγεωργίου»

Να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να
καλύψει πραγματικά τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης απαιτούν από
την κυβέρνηση οι διοικήσεις του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου,
του Ιατρικού Συλλόγου, της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και
της ΠΟΕΔΗΝ. Σε σύσκεψη των παραπάνω φορέων, διαπιστώθηκε
ότι «τυχόν λειτουργία του νοσοκομείου με τους όρους που φημολογούνται ότι θα γίνει, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από το
σύνολο των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, αφού θα δημιουργήσει
πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις και θα απορρυθμίσει ουσιαστικά
το Σύστημα Υγείας και περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή».

12 Ιουλίου
«Αγγελιοφόρος»

«Όχι νέο Ωνάσειο»

«Σε περίπτωση που δεν τα βρουν κυβέρνηση και Ίδρυμα Παπαγεωργίου, μία μόνο λύση υπάρχει. Αποζημίωση των δωρητών από το
Ελληνικό Δημόσιο, ώστε το νοσοκομείο να περιέλθει στο κράτος».
Αυτή είναι η πρόταση στην οποία κατέληξε προσφάτως το τομεακό γραφείο Υγείας του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης που ασχολήθηκε
αποκλειστικά με το θέμα «Παπαγεωργίου». Διότι όπως αναφέρεται
στο κείμενο της πρότασης η Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να δεχθεί
τη λειτουργία ενός νέου «Ωνασείου».

«Νέα Μακεδονία»

Εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλονίκης ζητούν να
λειτουργήσει σύντομα το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
Παίζονται μικροπολιτκά παιχνίδια στις πλάτες του
λαού. Ορισμένοι ενδιαφέρονται περισσότερο, αν θα
έχει ή όχι δημόσιο χαρακτήρα

Έγκλημα η καθυστέρηση της λειτουργίας του νοσοκομείου δυτικών συνοικιών! Τα μικροπολιτικά παιχνίδια που παίζονται στις
πλάτες του λαού-και ερήμην του- με «μήλο της Έριδος» τις 2.500
θέσεις εργασίας, στερούν από τους Θεσσαλονικείς και κατ΄ επέκταση όλους τους Βορειοελλαδίτες ένα υπερσύγχρονο νοσηλευτικό
ίδρυμα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όλη η πικρή αλήθεια κρύβεται
πίσω από τα λόγια του αντιπροέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Θεσσαλονίκης κ.
Αντώνη Παντολέοντα που κατήγγειλε: «Ας μη κρυβόμαστε πίσω
από το δάχτυλό μας. Όλη η αργοπορία έχει να κάνει με τους διορισμούς. Αν οι Θεσσαλονικείς γνώριζαν ότι το νοσοκομείο είναι
έτοιμο και διαθέτει 75 κλίνες εντατικής θεραπείας τη στιγμή
που όλα τα άλλα μαζί έχουν 70 θα έπρεπε να μας πάρουν στο…
κυνήγι. Κόσμος χάνεται επειδή δεν υπάρχουν κρεβάτια και εμείς
ασχολούμαστε με λεπτομέρειες. Από το 1976 είχε ξεκινήσει η
προσπάθεια για την ανέγερση του νοσοκομείου. Η υγεία δεν έχει
χρώματα. Το νοσοκομείο είναι έτοιμο και πρέπει να λειτουργήσει. Τα παραπάνω ακούστηκαν στη διάρκεια της σύσκεψης που
διοργάνωσε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,
με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της
Νομαρχίας, Ομοσπονδιών, Επιμελητηρίων και κομμάτων.

η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του ιδρύματος.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδος
Απόστολος Γενίτσαρης τόνισε ότι ευθύνες για την καθυστέρηση
έχουν όλοι. Σημείωσε ότι δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει τα
θετικά στοιχεία από την εμπλοκή των δωρητών, αφού επισήμανε
ότι το νοσοκομείο κτίστηκε ταχύτατα, δαπανήθηκαν πολύ λίγα
χρήματα, τηρήθηκε κατά γράμμα ο προϋπολογισμός και διασφαλίστηκε η ποιότητα.
Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Θεμ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι το νοσοκομείο μπορεί να λειτουργήσει ενταγμένο
στο ΕΣΥ και με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αποτελώντας μάλιστα
και πιλότο για τα δημόσια νοσοκομεία και πρόσθεσε ότι για την
προσφορά των αδελφών Παπαγεωργίου, για εθνικούς λόγους και
για να μην τρωθεί ο θεσμός των δωρητών να τοποθετηθεί αναμνηστική πλακέτα. Στη διάρκεια της σύσκεψης και ενώ ο κ. Λιάκος
ανέπτυσσε τα επιχειρήματά του για το όφελος από την ένταξη
του νοσοκομείου στο ΕΣΥ εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων παρενέβη τονίζοντας «τα βλέπουμε καθημερινά στα δημόσια
νοσοκομεία όπου άρρωστοι σέρνονται στους διαδρόμους».
Επίσης ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ενημέρωσε τους άλλους ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τον κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος
διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν κλήθηκε στη σύσκεψη. Ο κ. Αβραμόπουλος εξήγησε στους συμμετέχοντες ότι «δεν κρίθηκε κάτι τόσο
απαραίτητο γιατί ο ίδιος θεώρησε ότι πρώτα πρέπει να αποφασίσουν οι εκπρόσωποι των φορέων της πόλης για τον χαρακτήρα
και τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου και ύστερα να του
καταθέσουν τις απόψεις τους». Εξάλλου πρόσθεσε, «δεν κλήθηκε
ούτε εκπρόσωπος της άλλης πλευράς, δηλαδή της κυβέρνησης».
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Παντολέων τονίζοντας «ότι όσες
φορές, όμως , κλήθηκε ο υπουργός για το θέμα δεν ήρθε…»,
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παρασκευάς Παρασκευόπουλος με
ανακοίνωσή του τόνισε ότι «πρέπει να λήξει η εκκρεμότητα γιατί
η καθυστέρηση της λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
στερεί από αναγκαίες υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης τους
Θεσσαλονικείς».

1997

17 Ιουλίου

23 Ιουλίου

«Νέα Μακεδονία», «Εξουσία»

Παρέμβαση πρωθυπουργού ζητούν οι φορείς της πόλης

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου κ. Παναγιώτης Αβραμόπουλος από την πλευρά του τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί
ο δημόσιος χαρακτήρας του νέου νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι
με την τροποποίηση της σύμβασης που προωθεί η κυβέρνηση δεν
φαίνεται καθαρά ότι αυτό θα ενταχθεί στο ΕΣΥ.
Με το δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου συμφώνησε και ο
Αντινομάρχης υγείας κ. Μιχάλης Λιάκος καθώς και ο Γραμματέας
της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Μαμέλης κατέθεσε την άποψη ότι το νοσοκομείο πρέπει να ενταχθεί στο ΕΣΥ.
Την ανάγκη να δοθεί λύση στο θέμα , όχι από την κυβέρνηση,
αλλά από τη βουλή υπογράμμισε ο Δήμαρχος Σταυρούπολης κ.
Σπύρος Μπαρούτας ο οποίος προειδοποίησε ότι «εάν η υπόθεση
εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες τότε υπάρχει κίνδυνος να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην λειτουργήσει επί χρόνια
το νοσοκομείο», προσθέτοντας ότι κύριο μέλημα πρέπει να είναι

Η άμεση λειτουργία του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» των
δυτικών Συνοικιών της Θεσσαλονίκης ζητούν με επιστολή τους
στον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη οι φορείς της πόλης, οι οποίοι προ εβδομάδος συμμετείχαν στη σύσκεψη που συγκάλεσε το
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στην επιστολή τους τονίζουν
ότι το νοσοκομείο πρέπει να λειτουργήσει ως ΝΠΔΔ, να ενταχθεί στο ΕΣΥ, να συμμετέχουν στο Δ.Σ. εκπρόσωποι φορέων της
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πόλης και να τηρηθούν οι προβλέψεις του ΕΣΥ και του νόμου
Πεπονή για τις προσλήψεις προσωπικού. Με τη διατύπωση της
συγκεκριμένης θέσης διαφώνησαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών,
το Εμποροβιομηχανικό και το Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ
επιφυλάξεις εξέφρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά
του, ο κ. Βασίλης Παπάς, πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
είπε στην «Ε» ότι το Ίδρυμα αποδέχεται την ένταξη του νοσοκομείου στο ΕΣΥ και την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται
για τις προσλήψεις προσωπικού. Διευκρίνισε δεν ότι δεν υπάρχει
αντίρρηση να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι των φορέων της πόλης στα τρία μέλη του Δ.Σ. του νοσοκομείου τα οποία θα ορίζει ο
υπουργός (άλλα τρία θα ορίζει το ίδρυμα και ένα θα είναι κοινής
αποδοχής). Τόνισε όμως ότι είναι αντίθετος στο χαρακτηρισμό
του νοσοκομείου ως ΝΠΔΔ δεδομένου ότι θα επιβαρυνθεί η
λειτουργία του με τη μονιμότητα του προσωπικού. Σύμφωνα με
τον κ. Παπά, το Ιδρυμα και το Υπουργείο Υγείας έχουν συγκλίνει
στις θέσεις τους.

24 Ιουλίου
«Αυριανή»

Αρνούνται τον δημόσιο χαρακτήρα του βιομήχανοι,
βιοτέχνες και εκπρόσωποι του δήμου

1997

«…Στη σύνταξη του ψηφίσματος κατέληξαν όσα σωματεία
υπάγονται στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 7
κοινωνικοί φορείς, 3 κόμματα(ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, και Πολιτική Άνοιξη)
η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, καθώς και 4 περιφερειακοί δήμοι…
Σαφέστατη δυσαρέσκεια για την επίμαχη επιστολή των παραγωγικών τάξεων προς τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη εξέφρασαν
ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Παντολέων ως εκπρόσωπος
του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι Μακεδόνες βιομήχανοι δια του
προέδρου τους Βασίλη Τάκα γνωστοποιώντας με έγγραφο που
απέστειλαν στα γραφεία του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού
οργάνου, πως η όλη μορφή και τα χαρακτηριστικά του ενιαίου
αυτού ψηφίσματος δεν τους εκφράζουν. Από την πλευρά του ο
πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Παντελής
Κωνσταντινίδης αποκλείει σε σχετικό του έγγραφο οποιοδήποτε
ενδεχόμενο να συνταχθεί ο κλάδος του οποίου ηγείται με τη μετατροπή του καθεστώτος λειτουργίας του Παπαγεωργίου σε Νομικό
πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εκφράζοντας και την άποψη ότι η
προεδρία του νοσοκομείου-τουλάχιστον για τα πρώτα τρία χρόνια
της λειτουργίας του οφείλει δικαιωματικά να δοθεί στο σώμα των
δωρητών. Παράλληλα συμπληρώνει ότι με την παρέλευση της πρώτης τριετίας θα μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ιδρύματος και να
ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω διοίκηση του νοσοκομείου.
Ο κ. Κωνσταντινίδης αιτιολογεί γραπτώς την ξεκάθαρη στάση που
τηρεί, ως εξής: «Πρόκειται για τον ίδιο τον ευεργέτη, που πονάει το
έργο του και ο οποίος θα προσπαθήσει καλύτερα από κάθε άλλον
να δει το δημιούργημά του να λειτουργεί άψογα και να επιτελεί
με τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό του. Ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου
εξάλλου έχει αποδείξει εμπράκτως τις διοικητικές του ικανότητες
όντας ένας πετυχημένος επιχειρηματίας και σε διεθνές επίπεδο».
Στο ίδιο μήκος κύματος «κινούνται» και οι δηλώσεις του προέδρου
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Νίκου Κυριακίδη: « Δεν τιμά την πολιτεία αυτή η συμπεριφορά δεδομένου
ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στα λεγόμενα των
εκάστοτε κυβερνώντων αυτόν τον τόπο. Ελάχιστη δεοντολογία
επιβάλλει, έστω για την πρώτη θητεία της διοίκησης να τιμηθούν
αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς τη βοήθεια των οποίων η κυβέρνηση
θα τελείωνε το έργο μετά από 10 χρόνια».
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26 Ιουλίου
«Αγγελιοφόρος»

Για το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Επιστολή
βουλευτή Ν.Δ. Αν. Σπηλιόπουλου στον «Α»

«Προκαλεί εντύπωση το όψιμο, αλλά και υποκριτικό ενδιαφέρον
ορισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων της πόλης μας σε ό, τι
αφορά το νομικό καθεστώς που θα πρέπει να διέπει τη λειτουργία
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αλλά και τις διαδικασίες που θα
πρέπει να ακολουθηθούν, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα, για τη
διοίκηση και τη στελέχωσή του. Η εντύπωση αυτή γίνεται μεγαλύτερη από το ότι το ενδιαφέρον αυτό περιέργως εκδηλώθηκε λίγες
ημέρες ύστερα από τη δημοσιοποίηση αναλόγου ενδιαφέροντος από
την πλευρά της νομαρχιακής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης η οποία μάλιστα έφθασε στο πρωτοφανές και πρωτόγνωρο
σημείο να διαμορφώσει ολόκληρη πρόταση νόμου, ζητώντας αλλαγή
του ισχύοντος και υποκαθιστώντας τον Υπουργό Υγείας.
«…Θα είναι ευχής έργο, αν όλοι οι παραπάνω κομματικοί και συνδικαλιστικοί φορείς όλο αυτόν τον καιρό νοιάζονταν πραγματικά για
το συγκεκριμένο Νοσοκομείο. Αντιδρούσαν για το ότι ο Υπουργός
Υγείας δεν ενέγραφε στον προϋπολογισμό του 1997 ούτε μία δραχμή
για τη λειτουργία του και για το ότι τελευταία παρακρατεί παρανόμως
5,5 δισ. δραχμές που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ολοκλήρωση του εξοπλισμού του. Αν έβρισκαν το θάρρος να πουν δυο καλά
λόγια για τους δωρητές αδελφούς Παπαγεωργίου και για τους δέκα
περίπου οικονομικούς ελέγχους με τους οποίους αποδεικνύεται
ότι διέθεσαν μέχρι σήμερα ένα δις δραχμές περισσότερα από όσα
προέβλεπαν οι συμβατικές τους υποχρεώσεις. Αν πίεζαν και αυτοί
το Υπουργείο Υγείας να δεχθεί τη συμβατική πρόταση του Ιδρύματος
για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε το συμβούλιο
αυτό να παραλάβει το νοσοκομείο, να καταρτίσει τον οργανισμό
και να προχωρήσει έγκαιρα στη λειτουργία του…».

31 Ιουλίου
«Αγγελιοφόρος»

Επιτέλους, δόθηκε λύση. Εγκαινιάζεται τον Σεπτέμβριο,
τίθεται σε πλήρη λειτουργία την άνοιξη του 1998

Την άνοιξη του 1998 αναμένεται να λειτουργήσει το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, καθώς το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να δεχτεί
το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων των δωρητών. Τις νέες θέσεις του
Υπουργείου Υγείας, που βρίσκονται περισσότερο κοντά, από όσο ποτέ,

στα αιτήματα των δωρητών, καθόρισε ο υπουργός Κώστας Γείτονας,
σε σύσκεψη που συγκάλεσε χθες με τους Θεσσαλονικείς υπουργούς
και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Με δήλωσή του, στον «Αγγελιοφόρο», ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπάς,
επιβεβαίωσε ότι το ίδρυμα μπορεί να κάνει ανεπιφύλακτα δεκτές τις
νέες απόψεις του Υπουργείου, «αφού προσεγγίζουν σχεδόν απόλυτα
τις θέσεις του Ιδρύματος». Στη σύσκεψη όλοι συμφώνησαν πως πρέπει
να ξεπεραστούν, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, τα εμπόδια ώστε
μέχρι τον Σεπτέμβριο να εγκατασταθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και
το νοσοκομείο να λειτουργήσει στους επόμενους μήνες.
Επταμελές Δ.Σ.
Για το επίμαχο θέμα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου,

6 Αυγούστου

«Πρωινός Λόγος Κοζάνης»

Ερώτηση του Νίκου Τσιαρτσιώνη
Πότε θα λειτουργήσει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής του
Νομού Κοζάνης Νίκος Τσιαρτσιώνης σχετικά με τη λειτουργία
του νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης, αναφέροντας
μεταξύ άλλων: «Οι αδελφοί Παπαγεωργίου αντί να δέχονται
σήμερα τον δημόσιο έπαινο, δέχονται αντιθέτως λυσσαλέα
επίθεση από μερίδα του αθηναϊκού Τύπου, και μάλιστα η προσφορά τους γίνεται αντικείμενο βιβλίου στο οποίο η σπίλωση
παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Όλη αυτή, η επίθεση προκάλεσε
την οργή των κατοίκων της Σιάτιστας που σε πρόσφατη συνάντησή τους με ψήφισμα που εξέδωσαν καταγγέλουν συμφέροντα σε
πολλά επίπεδα που κρύβονται πίσω από την ηθική σπίλωση των
αδελφών Παπαγεωργίου. Ερωτάται και καλείται ο κ. Υπουργός
να ενημερώσει τη Βουλή:

• Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε το Νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης να λειτουργήσει κανονικά με την προβλεπόμενη σύνθεση της διοίκησής του-τέσσερα μέλη του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου και τρία μέλη διορισμένα από την κυβέρνηση.
• Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την ηθική
αποκατάσταση των, εθνικού επιπέδου, ευεργετών αδελφών
Παπαγεωργίου;

1997

που στο παρελθόν είχε προκαλέσει όλα τα προβλήματα ανάμεσα
στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου και το Υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε: τα τρία μέλη του να ορίζονται από τους δωρητές, τα άλλα τρία
από το Υπουργείο και το έβδομο να εκλέγεται από πέντε ή επτά
εκπροσώπους κορυφαίων επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της Θεσσαλονίκης (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Ιατρικός και
Δικηγορικός Σύλλογος, Τεχνικό Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο,
κλπ). Στη συνέχεια, τα επτά μέλη της διοίκησης θα εκλέγουν τον
πρόεδρο, με εξαίρεση την πρώτη τριετία της λειτουργίας του νοσοκομείου, για την οποία θα οριστεί από το Ίδρυμα.
Στο ΕΣΥ
Το νοσοκομείο θα είναι πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας, θα καλύπτει τις ανάγκες του και θα συμμετέχει στις κινήσεις
κεντρικού σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας. Για τις προσλήψεις
του προσωπικού, τις προμήθειες του εξοπλισμού και των υλικών
και το καθεστώς λειτουργίας του θα ισχύσουν τα νομικά πλαίσια
του υπόλοιπου δημόσιου τομέα. Το μόνο σημείο που οι απόψεις
του Ιδρύματος δεν έγιναν (τουλάχιστον έως τώρα) αποδεκτές
αφορά την απασχόληση των πανεπιστημιακών γιατρών. Το υπουργείο επιμένει στην ισχύ της μερικής απασχόλησης, ενώ το Ίδρυμα
τάσσεται υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όσων
πανεπιστημιακών γιατρών προσλάβει.
Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
Ο κ. Παπάς σημείωσε: «Πολύ θετικά τα μηνύματα που πήραμε από
τη σύσκεψη στο υπουργείο. Οι θέσεις του κ. Γείτονα προσεγγίζουν
σχεδόν απόλυτα τις θέσεις μας. Πιστεύω ότι κινούμαστε στη σωστή
κατεύθυνση για την έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου, που θα
αναβαθμίσει την παροχή υγείας στους Θεσσαλονικείς και τους Βορειοελλαδίτες γενικότερα». Μιλώντας για τις θέσεις του Ιδρύματος ο κ.
Παπάς τόνισε ότι: «δεν αποτελούν θέσφατα, ούτε δογματισμούς, αλλά
εχέγγυα και προϋποθέσεις για τη σωστή και ομαλή λειτουργία του
νοσοκομείου. Είμαστε ευτυχείς που το υπουργείο τις αποδέχεται».
Οι βουλευτές
«Οι απόψεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει επιτέλους,
να τελειώσει αυτή η ιστορία και το νοσοκομείο να λειτουργήσει»
έκανε τη δήλωση στον «Αγγελιοφόρο» ο βουλευτής Στέλιος Παπαθεμελής που συμμετείχε στη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας.
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Χάρης Τσιόκας, ενώ ο Νίκος
Γκεσούλης πρόσθεσε: «Επιτέλους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουμε ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει το συντομότερο
δυνατό, καθώς βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία».

7 Αυγούστου

«Εξουσία», «Αγγελιοφόρος»

Σύννεφα στον ορίζοντα του νοσοκομείου Δυτικών
Συνοικιών. Αδιέξοδο στη συνάντηση για το Παπαγεωργίου, Νέα «Λοίμωξη»

Απομακρύνεται και πάλι ο χρονικός «ορίζοντας» λειτουργίας του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες ο κ. Γείτονας συναντήθηκε με
εκπροσώπους του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και τους ανακοίνωσε
τις αποφάσεις του σύμφωνα με τις οποίες:

• Ο πρόεδρος του Δ.Σ του νοσοκομείου θα ορίζεται από τον
Υπουργό Υγείας. Το αίτημα του Ιδρύματος να ορίσει αυτό πρόεδρο για την πρώτη τριετία δεν γίνεται αποδεκτό.
• Το Δ.Σ. θα απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου, τρεις του Ιδρύματος ενώ το έβδομο θα εκλέγεται από αντιπροσώπους επτά φορέων της πόλης (Ιατρικός και Δικηγορικός
Σύλλογος, Τεχνικό Επιμελητήριο, Νομαρχιακό Συμβούλιο, Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, Εργατικό Κέντρο και Ομοσπονδία
Αγροτικών Συλλόγων).
• Για τους πανεπιστημιακούς που θα προσληφθούν θα ισχύει το
σημερινό καθεστώς απασχόλησης.
• Οι προσλήψεις του προσωπικού θα γίνουν με το νόμο Πεπονή
• Προκειμένου όμως να επιτευχθεί η λειτουργία του νοσοκομείου,
αντί προσλήψεων «στην πρώτη φάση» θα γίνουν μετατάξεις
προσωπικού από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με τη
σύμφωνη γνώμη των διοικήσεών τους.
• Για το διοικητικό του καθεστώς και όλες τις λειτουργίες του θα
ισχύει το λογιστικό του δημοσίου τομέα εκτός της μονιμότητας
των υπαλλήλων
• Το νοσοκομείο θα είναι πλήρως ενταγμένο στο ΕΣΥ
• Κάθε δύο χρόνια θα διεξάγεται έλεγχος από ορκωτούς λογιστές.
Οι αποφάσεις αυτές προκάλεσαν την απογοήτευση των τεσσάρων μελών του Ιδρύματος. Οι τελευταίοι είχαν πληροφορηθεί
από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τις αποφάσεις της σύσκεψης
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της προηγούμενης εβδομάδας και περίμεναν χθες «καλά νέα»
ενώ ήταν έτοιμοι μέχρι και να υπογράψουν συμφωνητικό για την
τροποποίηση της σύμβασης λειτουργίας.
Στη διάρκεια μιας ώρας συζήτησής τους με τον κ. Γείτονα οι
εκπρόσωποι του Ιδρύματος, -σύμφωνα με πληροφορίες- είπαν ότι
με τις θέσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουν έτσι ώστε
να απεμπλακεί η διαδικασία και να λειτουργήσει το νοσοκομείο.
Τόνισαν δε:
• Επιμένουν στο αίτημά τους για τοποθέτηση προέδρου από την
πλευρά του Ιδρύματος την πρώτη τριετία, κίνηση που εμπεριέχει
τιμητικό για το Ίδρυμα περιεχόμενο.
• Συμφωνούν με την απόφαση του Υπουργού για τον τρόπο ανάδειξης του έβδομου μέλους του Δ.Σ., το οποίο όμως θα εκλέγει,
μετά την πρώτη τριετία, τον πρόεδρο.
• Για την απασχόληση των πανεπιστημιακών επιθυμούν να μην
ισχύσει το σημερινό καθεστώς, που καταγγέλλεται από πολλούς ως αναποτελεσματικό, αλλά η πλήρης και αποκλειστική
απασχόληση.
• Συμφωνούν να χρησιμοποιηθεί ο νόμος Πεπονή για τις προσλήψεις αλλά ζητούν να ιδρυθεί ένα τοπικό συμβούλιο επιλογής
προσωπικού, καθώς το σημερινό ΑΣΕΠ συνεδριάζει μια φορά
το χρόνο και διακρίνεται για τη δυσλειτουργία του.
• Διαφωνούν κάθετα με το θέμα των μετατάξεων, το οποίο τους
τέθηκε για πρώτη φορά επισημαίνοντας ότι ίσως οι διοικήσεις
των άλλων νοσοκομείων προτιμήσουν να αποσπάσουν το λιγότερο ικανό προσωπικό τους.
• Εάν επικρατήσει ό,τι ισχύει και στο ΕΣΥ τότε αναιρείται ο
χαρακτήρας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του
νοσοκομείου.
• Συμφωνούν με την ένταξη στο ΕΣΥ και τη διενέργεια ελέγχων.
Ο Υπουργός τους κάλεσε να μελετήσουν και πάλι τις θέσεις του
και να του απαντήσουν έως αύριο είτε δια ζώσης είτε εγγράφως.
Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος Παπαγεωργίου συμφώνησαν, τονίζοντας ότι μάλλον οι απαντήσεις τους θα είναι αρνητικές.
Όσον αφορά την τροποποίηση της σύμβασης:
Υπενθυμίζεται ότι για ν΄ αρχίσουν οι διαδικασίες έναρξης της
λειτουργίας του νοσοκομείου πρέπει να τροποποιηθεί η σύμβαση
μεταξύ δωρητών και πολιτείας, η οποία ορίζει θέματα σχετικά με
τη συγκρότηση του Δ.Σ., τον κανονισμό λειτουργίας και το καθεστώς διαχείρισής του. Η σύμβαση, που εγκρίθηκε από τη Βουλή το
1991, «δίνει» την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. στο Ίδρυμα και
κατοχυρώνει το χαρακτήρα του ιδιωτικού δικαίου στη διαχείρισή
του. Από το 1993 όμως, η κυβέρνηση επιδιώκει την τροποποίηση
της σύμβασης, γιατί εκτιμά ότι πρέπει να κατοχυρωθεί ο δημόσιος
χαρακτήρας του νοσοκομείου. Από τότε έχει ανοίξει ένας μεγάλος
κύκλος διαπραγματεύσεων με το Ίδρυμα, προκειμένου Υπουργείο
και δωρητές να συμφωνήσουν για τα παραπάνω θέματα.

8 Αυγούστου

«Νέα Μακεδονία»

1997

Ρόλο τιμής προτείνει ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας
κ. Νίκος Παπαστόλου, «Όμορφη Πόλη» για τους
αδελφούς Παπαγεωργίου

«…Τη μη συμμετοχή των αδελφών Παπαγεωργίου στην άμεση
διαχείριση του γνωστού νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών
Θεσσαλονίκης και την αναγνώρισή τους ως δωρητών και ευεργετών ζητά, με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας και το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, η παράταξη «Πρωτοβουλία-όμορφη πόλη».
Σύμφωνα με την επιστολή, είναι αρκετό για τον κ. Παπαγεωργίου
64
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να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου.
Το κύρος που πηγάζει από τον τίτλο του δωρητή και του ευεργέτη αρκεί για να είναι σεβαστές οι όποιες ιδιαίτερες απόψεις του
για τα μεγάλα ζητήματα του νοσοκομείου. Τα άλλα έξι μέλη και
ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλεγούν
από επιτροπή επιφανών Θεσσαλονικέων και να είναι άτομα εγνωσμένου κύρους. Ας αποτελέσει η περίπτωση του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου δυτικής Θεσσαλονίκης μια ξεχωριστή ιδιάζουσα
περίπτωση, παράδειγμα προς μίμηση, καταλήγει η επιστολή. Ας
γίνει το πρότυπο, ο πιλότος που θα διδάξει στην περίθαλψη και
την υγεία, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια».

8 Αυγούστου

«Πρωινός Λόγος Κοζάνης», «Ελεύθερος Τύπος»

ΚΟΖΑΝΗ: Υπέρ του νοσοκομείου οι φορείς
Ψήφισμα Συμπαράστασης από την Κίνηση Πολιτών
Σιάτιστας για την ηθική αποκατάσταση των αδελφών
Παπαγεωργίου

Η Κίνηση Πολιτών Σιάτιστας για την ηθική αποκατάσταση των
αδελφών Παπαγεωργίου δημιουργήθηκε αυθόρμητα ύστερα από
τη μεθοδευμένη προσπάθεια κύκλων που εμπορεύονται την υγεία
για να συκοφαντήσουν τους αδελφούς Γ. Παπαγεωργίου, μεγάλους
ευεργέτες της Σιάτιστας και δωρητές του νοσοκομείου Δυτικών
Συνοικιών Θεσσαλονίκης και να σπιλώσουν το έργο τους.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση με πάνω
από 800 άτομα όπου τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της
Κίνησης Πολιτών Σιάτιστας, κ.κ. Γεώργιος Δούβλος, Αλέξανδρος
Τέρτης, Γεώργιος Μπόντας, Αναστάσιος Δάρδας, Ελένη Κακάλη,
Κωνσταντίνος Διαμαντής, Αναστάσιος Τσιαούσης, Ιωάννης Ρόνας,
Δημήτριος Διδώλης, Ελευθέριος Κουτζιαμάνης, Χρήστος Κάστιας
και Νικόλαος Μαλιόγκας, ενημέρωσαν το λαό της Σιάτιστας για
τα διάφορα συκοφαντικά δημοσιεύματα που αμαυρώνουν το έργο
των αδελφών Παπαγεωργίου. Την εκδήλωση χαιρέτησαν εκφράζοντας την συμπαράστασή τους στην Κίνηση των Πολιτών Σιάτιστας
και οι: Αιδεσιμώτατος Στέργιος, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Αντωνίου, ο Δήμαρχος Σιάτιστας
Χρυσσόστομος Χατζής, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Δημήτριος
Μπάτζιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σιατιστέων Μελβούρνης
Ευάγγελος Καλαμπούκας, ο π. βουλευτής της Ν.Δ. Νικόλαος
Παπαφιλίππου, ο πρόεδρος των Γουνοποιών-Γουνεμπόρων Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας», Ναούμ Κακάλης, η κα. Αλεξάνδρα
Χατζηζήση, ο Αιδεσιμώτατος Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος, και
πλήθος άλλων που συμμετείχαν στην συγκέντρωση, ενώ το μέλος
της συντονιστικής επιτροπής Αναστάσιος Τσιαούσης διάβασε το
ψήφισμα που θα σταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τα
ΜΜΕ, το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων:

9 Αυγούστου
«Αγγελιοφόρος»

Χωρίς φως το τούνελ

Την αρνητική του απάντηση στα όσα πρότεινε ο Υπουργός Υγείας για το καθεστώς λειτουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
έδωσε χθες (8.8.97) στον κ. Γείτονα εκπρόσωπος του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του.
Ο Υπουργός ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση να
του σταλεί και γραπτώς στις 18 Αυγούστου, οπότε θα επιστρέψει
από τις διακοπές του. Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη
εβδομάδα ο Κώστας Γείτονας φερόταν αποφασισμένος να αποδεχθεί τις θέσεις του ιδρύματος, προκειμένου να επισπευσθεί η
έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ
έλεγαν ότι ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, θα έλθει σε πολύ
δύσκολη θέση, εάν δεν ανακοινώσει οποιαδήποτε εξέλιξη στο
θέμα, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης,
με το δεδομένο μάλιστα ότι στην περσινή είχε δεσμευτεί ότι το
νοσοκομείο θα λειτουργήσει μέσα στο 1997. Σε δηλώσεις του στον
«Α» της Μακεδονίας ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
Βασίλης Παπάς ανέφερε ότι «δυστυχώς οφείλω να εκφράσω την
απογοήτευσή μου. Το Ίδρυμα ανακοίνωσε στον υπουργό ότι δεν
μπορεί να αποδεχθεί τις θέσεις του, όχι για λόγους δογματισμού,
αλλά για λόγους που σχετίζονται με τη σωστή λειτουργία του
νοσοκομείου. Οι δωρητές επιθυμούν να διασφαλίσουν την άρτια
από κάθε πλευρά λειτουργία του, χωρίς τα αρνητικά φαινόμενα
που υπάρχουν σήμερα. Διαφωνούμε, γιατί θέλουμε ρυθμίσεις με
τις οποίες θα αποφύγουμε ορισμένες από τις αμαρτίες που έχει
σήμερα το ΕΣΥ, όπως αναγνωρίζουν οι πάντες. Είναι γνωστό σε
όλους ότι το μοντέλο αυτό δεν αποδίδει. Δεν προτείνουμε τίποτε
διαφορετικό από τα όσα η ίδια η κυβέρνηση προωθεί, για να κάνει
αποτελεσματικότερες και εξυπηρετικότερες τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και
τις άλλες ΔΕΚΟ».

1997

«…Σήμερα 31 Ιουλίου 1997 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9μ.μ. με
αφορμή την άδικη και συκοφαντική επίθεση εναντίον των μεγάλων
ευεργετών αδελφών Παπαγεωργίου, συνήλθαμε ο λαός και όλοι οι
φορείς της Σιάτιστας στο Κακουλίδειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σιάτιστας κατόπιν προσκλήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής
της Κίνησης Πολιτών της Σιάτιστας για την ηθική αποκατάσταση
των αδελφών Παπαγεωργίου, δωρητών του Νοσοκομείου Δυτικών
Συνοικιών Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας ότι είμαστε αποφασισμένοι
να σταθούμε στο πλευρό των μεγάλων ευεργετών συμπατριωτών
μας και μαχητικά να αποκρούσουμε κάθε νέα προσπάθεια σπίλωσης
του ονόματος και της προσφοράς τους... Τέλος η συντονιστική
επιτροπή της κίνησης απαιτεί το νοσοκομείο να ονομαστεί «Νοσοκομείο Σιατιστέων Αδελφών Παπαγεωργίου».
Η συντονιστική Επιτροπή: Για το λαό: Ο Μητροπολίτης Σισανίου
και Σιατίστης κ. Αντώνιος, Ο Δήμαρχος Σιάτιστας Χρυσόστομος
Χατζής, ο Νομ. Σύμβουλος Δημήτριος Μπάτζιος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, Συμβούλιο Περιοχής 10ης Εδαφικής περιφέρειας, 20 Σωματεία- Σύλλογοι και πολιτικά κόμματα.

των αδελφών Παπαγεωργίου και την παράδοση της ευεργεσίας
στη Σιάτιστα οι: Τριαντάφυλλος Φίλιος πρόεδρος του δημοτικού
Συμβουλίου, Χρυσόστομος Χατζής Δήμαρχος και Αναστάσιος
Δάρδας Σχολικός Σύμβουλος. Στη συνέχεια διαβάστηκαν από τη
Δημοτική Σύμβουλο Ελένη Κακάλη, τα διάφορα τηλεγραφήματα
συμπαράστασης και το πρακτικό βράβευσης του Δημοτικού Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1997 το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως εξής:
«..Η Σιάτιστα γενέτειρα των αδελφών Παπαγεωργίου που πρώτη
δέχτηκε το κοινωνικό επενδυτικό τους έργο, το οποίο τους χάρισε
την κοινωνική καταξίωση και τον τίτλο του μεγάλου ευεργέτη ,
θεωρεί υποχρέωσή της να τους τιμήσει σε ειδική τελετή ως Εθνικούς πλέον ευεργέτες με την ανέγερση του νοσοκομείου δυτικής
Θεσσαλονίκης, έργο που τους εμπιστεύτηκε ομόφωνα η εθνική
αντιπροσωπεία. Η Σιάτιστα τιμά τους αδελφούς Νικόλαο και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου, διπλή τιμή για τη μητέρα Αλεξάνδρα
Παπαγεωργίου απονέμοντας πλακέτες όπου στην κάθε μία εξ αυτών φέρουν απεικονίσεις των δύο μεγάλων έργων στη Σιάτιστα: Το
Γυμνάσιο-Λύκειο «Γεώργιος Παπαγεωργίου» και την «Πλατεία
Αγίου Δημητρίου». Ενδιάμεσα φέρει το επίγραμμα «της δε ευποιίας
και κοινωνίας μην επιλανθάνεσθε» καθώς και το κείμενο: « ο Δήμος
Σιάτιστας σε ένδειξη τιμής στο μεγάλο ευεργέτη Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου» και «για την προσφορά του στο χώρο της υγείας με
την ανέγερση του νοσοκομείου Δυτικής Μακεδονίας» αντίστοιχα
στον Λεωνίδα Γ. Παπαγεωργίου. Η πλακέτα προς τη μητέρα των
αδελφών φέρει το κείμενο, «Ο Δήμος Σιάτιστας σε ένδειξη τιμής
στην Αλεξάνδρα Γ. Παπαγεωργίου, μητέρα μεγάλων ευεργετών,
που προσέγγισαν τα κοινωνικά προβλήματα της πατρίδας». Τις
πλακέτες επέδωσε ο δήμαρχος Σιάτιστας Χρυσόστομος Χατζής.

17 Αυγούστου

«Δυτική Μακεδονία»

Οι Σιατιστινοί Αδελφοί Νικόλαος και Λεωνίδας
Παπαγεωργίου και η μητέρα αυτών βραβεύθηκαν από
το Δήμο Σιάτιστας

Με πρωτοβουλία του Δήμου Σιάτιστας οργανώθηκε στις 17 Αυγούστου 1997 σεμνή τελετή στην οποία μίλησαν για την προσφορά
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Την πλακέτα της μητέρας παρέλαβε ο Νικόλαος Παπαγεωργίου ο
οποίος βαθιά συγκινημένος απηύθυνε θερμό χαιρετισμό λέγοντας
μεταξύ άλλων: «…Τιμητικές διακρίσεις και βραβεύσεις δεχθήκαμε
πολλές, αυτή όμως έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί προέρχεται από
τον τόπο που γεννηθήκαμε, που δημιουργηθήκαμε». Στη συνέχεια
αναφερόμενος ο κ. Παπαγεωργίου στο θέμα του νοσοκομείου
τόνισε: « …για το νοσοκομείο γράφτηκαν πολλά, έγινε πολύ
συζήτηση. Μέσα σε ένα χρόνο έγιναν στο Ίδρυμα έξι έλεγχοι από
πεπειραμένους ελεγκτές. Δεν βρέθηκε η παραμικρή ανωμαλία. Με
τον τελευταίο που έγινε από ορκωτούς ελεγκτές, πρωτοβουλία
του Υπουργείου Υγείας, διαπιστώθηκε ότι οι Παπαγεωργίου έχουν
καταθέσει στο ταμείο του Ιδρύματος 34 εκατομμύρια δολάρια, 4
εκατ. δολάρια παραπάνω από την συμβατική τους υποχρέωση.
Αυτά τα επιπλέον χρήματα μαζί και με άλλα που θ΄ ακολουθήσουν
θα διατεθούν πάλι για το νοσοκομείο σε τομείς που δεν μπορεί
να προσφέρει ο τακτικός προϋπολογισμός του Νοσοκομείου,
όπως υποτροφίες, βραβεύσεις, έρευνα και διδασκαλία». Κατόπιν
ακολούθησε και ο χαιρετισμός του Λεωνίδα Παπαγεωργίου, ευχαριστώντας και ο ίδιος ιδιαίτερα για την τιμή που τους απένειμε
η ιδιαίτερη πατρίδα τους.

19 Αυγούστου
«Αγγελιοφόρος»

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Παρέμβαση στελεχών
της Ν.Δ. για να λειτουργήσει

Τη χωρίς άλλη καθυστέρηση έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ζητούν με παρέμβασή τους βουλευτές
και στελέχη της Ν.Δ. οι οποίοι επιρρίπτουν ευθύνες στον Υπουργό
υγείας και την κυβέρνηση για το ότι το νοσοκομείο παραμένει
κλειστό, ενώ η ανέγερσή του έχει ολοκληρωθεί.

Οι βουλευτές Παναγιώτης Ψωμιάδης και Γιώργος Ορφανός,
καθώς και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. Ευάγγελος
Δημητρίου, επισημαίνουν ότι είναι δυνατό να εφαρμοστούν ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στη λειτουργία του νοσοκομείου, χωρίς
να «απειλείται» ο δημόσιος χαρακτήρας του…».

22 Αυγούστου

1997

«Νέα Μακεδονία»
Έγινε η τελική συνάντηση
Η ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας του νοσοκομείου δυτικής Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη,
στη διάρκεια της ενταύθα επίσκεψής του για τα εγκαίνια της ΔΕΘ,
πρέπει να οριστικοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες της
στήλης, τούτο επετεύχθη στο υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
όπου ο Υπουργός Κώστας Γείτονας και ο εκ των δωρητών του
νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου είχαν την τελική συνάντησή
τους, προκειμένου να οριστικοποιήσουν την επ΄ όλων των σημείων
συμφωνία τους., για την αναθεώρηση της σύμβασης μεταξύ του
66
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Ελληνικού Δημοσίου και
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
Πριν από τη συνάντηση των δυο ανδρών είχαν
πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συσκέψεις και
μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που πολλές φορές άγγιξαν τα όρια του ναυαγίου, πλην
όμως χάρη στην καλή θέληση και των δύο πλευρών οι προσπάθειες επανήρχοντο στη θετική οδό για να οδηγηθούν τελικά σε
οριστική συμφωνία.
Έτσι, ο Κώστας Σημίτης από την Θεσσαλονίκη όπου θα βρίσκεται
στις 5 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου γεγονός που θα σημάνει και την ουσιαστική έναρξη
των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στα «θυρανοίξιά» του.

4 Σεπτεμβρίου
«Αυριανή»

Παρέμβαση από Σημίτη για το «Παπαγεωργίου»
Ήρε τις επιφυλάξεις του ο υπουργός Υγείας δίνοντας
λύση στο πρόβλημα του Δ.Σ.

Η απάντηση στο γρίφο δόθηκε από τα χείλη του πρωθυπουργού.
Εκεί, όπου οι διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείου Υγείας και αδελφών
Παπαγεωργίου εξακολουθούσαν έναν χρόνο μετά την έναρξή τους
να βρίσκονται σε μηδενικό σημείο σύγκλισης, ο Κώστας Σημίτης
παρενέβη και προέτρεψε τον Κώστα Γείτονα να βάλει νερό στο
κρασί της κυβέρνησης. Άνοιξε επιτέλους ο δρόμος προκειμένου να
καταστεί δυνατή η σταδιακή έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών. Η χρυσή τομή στις απαιτήσεις των
2 πλευρών βρέθηκε. Η σύμβαση, που είχε υπογραφεί πριν από την
Ελληνική Βουλή μπορεί μεν να αναπροσαρμόσθηκε επί το λογικότερον για τα συμφέροντα αυτού του τόπου, το χατίρι όμως της
πολιτείας δεν έγινε. Το κείμενο της νέας σύμβασης, που υπογράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9/97) στην Αθήνα από τους κ.
Κ. Γείτονα και Ν. Παπαγεωργίου περιλαμβάνει αναθεώρηση της
παλιάς βάσει των καινούργιων διατάξεων. Το Δ.Σ. του νοσοκομείου
«Παπαγεωργίου» θα απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους του κράτους, τρεις των δωρητών, και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Γεώργιο Ιγνατιάδη ως μέλος κοινής
εμπιστοσύνης. Το «αγκάθι» της πρώτης τριετούς προεδρίας…
πόνεσε περισσότερο την κυβέρνηση, η οποία με πρωθυπουργική
εντολή, που δόθηκε την περασμένη Παρασκευή στη διάρκεια του
υπουργικού συμβουλίου, έδωσε το Ο.Κ. στο Νίκο Παπαγεωργίου ν΄
αναλάβει τα ηνία του ιδρύματος για τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Ο κ. Γείτονας μπορεί να επέμενε μέχρι την τελευταία
στιγμή στο διορισμό προέδρου και αντιπροέδρου από τον ίδιο για
την κρίσιμη τριετία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όμως θεώρησε ότι

το «Παπαγεωργίου» όφειλε κάποτε ν΄ ανοίξει τις πύλες του στους
ασθενείς αποκαθιστώντας παράλληλα το όνομα του ευεργέτη του
νοσοκομείου, που έχει τρωθεί αλλεπάλληλα τον τελευταίο καιρό
μετά από δημοσιεύματα εφημερίδας. Μόλις λήξει η θητεία του κ.

1997

Παπαγεωργίου, η επιλογή νέου προέδρου θα ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των επτά μελών της διοίκησης. Το ευχάριστο
αυτό νέο για τους Βορειοελλαδίτες πρόκειται ν’ ανακοινωθεί από
τον Κώστα Σημίτη αύριο το βράδυ από το βήμα της 26ης Διεθνούς
Εκθέσεως, τα εγκαίνια της οποία θα κηρύξει.

5 Σεπτεμβρίου
«Εξουσία», «Εξπρές»

Προωθείται αποκλεισμός από το Δ.Σ. των εκπροσώπων
των δωρητών. Επιστολή στον Πρωθυπουργό από 16
φορείς και ΠΑΣΟΚ- ΚΚΕ-ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ- ΠΟΛΑΝ

Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη
απέστειλαν οι κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς της ευρύτερης
περιοχής Θεσσαλονίκης εκφράζοντας την ανησυχία τους για το
μέλλον του Νοσοκομείου Δ. Συνοικιών Παπαγεωργίου. Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Κύριε Πρωθυπουργέ, οι
κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς, οι εκπρόσωποι της Τοπικής
και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης, με αγωνία
και ανησυχία παρακολουθούν την εντεινόμενη φημολογία για
τον τρόπο λειτουργίας, κατά την πρώτη τριετία, του Νοσοκομείου
Δυτικών Συνοικιών-Παπαγεωργίου.».

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Π. Αβραμόπουλος με
πρωτοβουλία του οποίου συνεκλήθη η σύσκεψη των φορέων που
κατέληξε στη σύνταξη της επιστολής, δήλωσε στην «Ε» ότι θεωρεί
πολύ σημαντικά τα ζητήματα τόσο της κατοχύρωσης του δημόσιου
ελέγχου στο νοσοκομείο όσο και του αποκλεισμού των δωρητών
από την προεδρία…»
Όμως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος φέρεται να την υπογράφει, με δήλωσή του στην
«Ε» διέψευσε ότι υπάρχει τέτοια απόφαση του συλλόγου ο οποίος, όπως είπε, ο κ. Παπακωνσταντίνου, θα εκφράσει τις απόψεις
του όταν ενημερωθεί για το κείμενο της συμφωνίας Υπουργείου
Υγείας- Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
Από τους φορείς που συμμετείχαν στην αρχική σύσκεψη, την
επιστολή δεν προσυπέγραψαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και
το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο που διαφώνησαν με την
επιλογή του δημόσιου χαρακτήρα για το νοσοκομείο.

6 Σεπτεμβρίου

Θεσσαλονίκης κ. Κώστα Παπαδόπουλο, Βουλευτές του νομού
Θεσσαλονίκης και πολλούς υπηρεσιακούς παράγοντες. Τον
πρωθυπουργό υποδέχτηκε στο χώρο του νοσοκομείου ο κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου. Στο χώρο του νοσοκομείου ήταν ακόμα
ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άρης Παπαδόπουλος,
ο Νομάρχης Κοζάνης κ. Πάσχος Μητλιάγκας, από την Κίνηση
των Πολιτών Σιάτιστας για την ηθική αποκατάσταση των αδελφών Παπαγεωργίου ήταν οι:Ελένη Κακάλη, Γεώργιος Μπόντας,
Αναστάσιος Δάρδας, Κώστας Διαμαντής, Χρήστος Κάστιας και
πολλοί συγγενείς και φίλοι των αδελφών Παπαγεωργίου από τη
Σιάτιστα και τη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και
η συνοδεία του ξεναγήθηκαν από τον κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου
στους χώρους του επιβλητικού νοσοκομείου και έμειναν όλοι
κατάπληκτοι. Κατόπιν ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου κ. Βασίλειος Παπάς ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις
δυνατότητες του νέου νοσοκομείου, αναφέρθηκε στο ιστορικό
της δωρεάς και τόνισε ότι το νοσοκομείο είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Ο κ. Παπαγεωργίου παρεμβαίνοντας από την πλευρά του
συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: «Εμείς πετύχαμε
το κόστος κατασκευής να είναι λογικό. Από δω και πέρα όμως,
το πιο σημαντικό σημείο είναι να πετύχουμε και στη λειτουργία.

Είναι το σημαντικότερο. Οι άνθρωποι που διορίστηκαν από τον
κ. Υπουργό ως μέλη του Δ.Σ., οι άλλοι τρεις ή τέσσερις μας βρίσκουν σύμφωνους», συμπληρώνοντας ο κ. Παπαγεωργίου, «ότι
έχει διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Νοσοκομείου, το
οποίο θα υπάγεται στο ΕΣΥ και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε
όλους τους ασφαλισμένους αλλά και τους άπορους ασθενείς». Ο

«Νέα Μακεδονία», «Αγγελιοφόρος», «Τα Νέα», «Ο Χρόνος»

Με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
στη Θεσσαλονίκη άνοιξε ο δρόμος για τη λειτουργία
του νοσοκομείου. Επήλθε συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης
και Ιδρύματος

Στις 6-9-1997 ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Σημίτης
επισκέφθηκε το νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών των Αδελφών
Παπαγεωργίου, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Υγείας και
Πρόνοιας κ. Κώστα Γείτονα, Μακεδονίας και Θράκης κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, Πολιτισμού κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Νομάρχη
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«για τις προσλήψεις θα ισχύσει ο κανόνας που ισχύει για όλα τα
νοσοκομεία της χώρας ενώ όσον αφορά την έρευνα και τη διδασκαλία, αλλά και για τις εφημερίες θα ισχύσει ό,τι και στα άλλα
νοσοκομεία που αναλαμβάνουν τέτοιες υποχρεώσεις» Και κατέληξε: «Αν υπάρχουν προβλήματα από ‘κει και πέρα, μπορούν να
συζητηθούν και να τα λύσουμε. Στις πολιτισμένες κοινωνίες υπάρχει
ο διάλογος και δεν πρέπει να καταλήγουμε σε κονταρομαχίες με
λάβαρα που δεν καλύπτουν την πραγματικότητα».

10 Σεπτεμβρίου
«Νέα Μακεδονία»
πρωθυπουργός κ. Σημίτης απαντώντας στον δωρητή είπε: «Είναι
ένα πολύ ωραίο μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο θα αναβαθμίσει τις
υπηρεσίες Υγείας στη Θεσσαλονίκη. Θα παρέχει γρήγορη, αποτελεσματική περίθαλψη, θα βοηθήσει να μειώσουμε το κόστος,
αυξάνοντας όμως τις υπηρεσίες στον πληθυσμό της περιοχής.
Ξέρουμε ότι πολύ σύντομα θ’ αρχίσει να λειτουργεί. Ξέρουμε ότι
με διάλογο και σοβαρότητα και συνεννόηση ξεπεράσαμε όλες τις
δυσκολίες, οι οποίες φυσιολογικά υπάρχουν σε τέτοια έργα και σε
τέτοιες συνεργασίες. Ξέρουμε ότι πολύ σύντομα εδώ ολόκληρη η
περιοχή θα έχει στη διάθεσή της, υπηρεσίες υγείας, οι οποίες είναι
αντάξιες εκείνων που υπάρχουν και αλλού στην Ελλάδα αλλά και
αλλού στην Ευρώπη». Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ. Άρης
Παπαδόπουλος σε ερώτησή μας, είπε μεταξύ άλλων: « Νομίζω
κλείνει μια ιστορία της κατασκευής του νοσοκομείου. Έγινε ένα
νοσοκομείο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, θα έλεγα ότι
αποτελεί πρότυπο όχι μόνο για τα Βαλκάνια, για την Ευρώπη.
Και όσον αφορά τις υποδομές που έχει και τον εξοπλισμό και
τη λειτουργία που προγραμματίζεται να υπάρξει στο μέλλον».
Ο Νομάρχης Κοζάνης κ. Πάσχος Μητλιάγκας μας είπε τα εξής:
Με σαφή αναφορά του πρωθυπουργού ότι τέτοιες υποδομές δεν
μπορούν να μείνουν κλειστές όταν μπορούν να δώσουν παροχές
υγείας στον πληθυσμό, αλλά και ιδιαίτερα η σημερινή επίσκεψη ,
νομίζω είναι καταλύτης στις θετικές εξελίξεις που έπρεπε να υπάρξουν εδώ και καιρό, ώστε να λειτουργήσει αυτό το Νοσοκομείο.
Ένα νοσοκομείο που πραγματικά δεν είναι μόνο ένα κόσμημα
για τη Βόρειο Ελλάδα, για τα Βαλκάνια. Αξίζουν πραγματικά
συγχαρητήρια στους αδελφούς Παπαγεωργίου…».

8 Σεπτεμβρίου
«Αθηναϊκή»

«Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου πρέπει να λειτουργήσει
το ταχύτερο…»

1997

«Η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει για την άμεση λειτουργία
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, γιατί όταν υπάρχουν τέτοια νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν». Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός
Κώστας Σημίτης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που
παραχώρησε χθες στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δηλώσεις του, ο κ. Σημίτης σχολίασε ότι « η
λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου πρέπει να εντάσσεται
στο γενικό πλαίσιο , το οποίο υπάρχει για τη λειτουργία των νοσοκομείων». Επίσης, αναφερόμενος στις κατά καιρούς διαφωνίες και
εντάσεις που υπήρξαν για το θέμα, δήλωσε: «Υπήρξαν συζητήσεις,
αντιθέσεις και οφείλω να πω ότι τα παρακολούθησα με απορία.
Έχω ένα κριτήριο. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο νοσοκομείο, πρέπει να
λειτουργήσει. Δεν μπορούμε να συζητάμε ιδεολογήματα του τύπου
δημόσιος, ιδιωτικός κ.α.». Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι
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Ικανοποιημένος ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
για τις εξελίξεις με το Παπαγεωργίου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαχωρίζει τη θέση του από
άλλους φορείς της πόλης για το νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών
Θεσσαλονίκης, που αντιδρούσαν με τον τρόπο λειτουργίας του.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ο Ι.Σ.Θ. αισθάνεται
ικανοποιημένος διότι επιτέλους διαφαίνεται η έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μετά από την τακτοποίηση
τυπικών εμποδίων. Ελπίζει ότι οι ουσιαστικές και τεκμηριωμένες
προτάσεις που έχει επεξεργαστεί θα ληφθούν υπ΄ όψη και δεν θα
αγνοηθούν, από το υπεύθυνο Διοικητικό Συμβούλιο.

19 Σεπτεμβρίου

«Νέα Μακεδονία», «Πρωινός Λόγος»

Ορίστηκε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»
Πρώτο Δ.Σ., 8 Σεπτεμβρίου 1997
Πρώτη συνεδρίαση, 11 Σεπτεμβρίου 1997

Με την ΔΥΙα/17543/4-9-1997
απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζονται μέλη του Δ.Σ.
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, οι:
- Παπαγεωργίου Νικόλαος, Επιχειρηματίας, με αναπληρωτή του
τον Παπαγεωργίου Γεώργιο, επιχειρηματία, Οικονομολόγο
- Παπάς Βασίλης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, με αναπληρωτή του, τον Καϊτεζίδη Ιγνάτιο
Δικηγόρο
- Στρακαλής-Σαμαράς Νικόλαος, ιατρός Πνευμονολόγος με αναπληρωτή του τον Ρόκκο Δημήτριο, Οικονομολόγο
- Ιγνατιάδης Γεώργιος, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Καμά Αθανάσιο, δικηγόρο
- Αγγέλου Λάζαρος, Φυσικός Μηχανικός με αναπληρωτή του τον
Λεμπετλή Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, Νομαρχιακό Σύμβουλο
Θεσσαλονίκης
- Χατζησάββας Γρηγόριος, πρόεδρος ΤΕΔΚ Θεσσαλονίκης με
αναπληρωτή του τον Παπαδόπουλο Γεώργιο, Δήμαρχο Πολίχνης
- Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, Ιατρός αντιπρόεδρος Ιατρικής
Αιματολογικής εταιρείας με αναπληρωτή του τον Τσαρδαρίδη
Δημήτριο, ιατρό.
Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων θα είναι για τρία χρόνια.
Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρ/μός
Φύλλου 149/8-9-1997. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή συνήλθε
το νέο διοικητικό συμβούλιο και εξέλεξε ομοφώνως πρόεδρο τον
κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου και αντιπρόεδρο τον γιατρό Αχιλλέα
Αναγνωστόπουλο.

1997

30 Σεπτεμβρίου

«Η Πρόοδος»

Να ενταχθεί στο Δημόσιο το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ζητούν βουλευτές του ΚΚΕ

Να διασφαλισθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του καινούργιου Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, εντάσσοντάς το στο
ΕΣΥ, ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ, κκ. Σταύρος Παναγιώτου και
Απόστολος Τασούλας.

Σεπτέμβριος 1997

Συνάντηση με τον Υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννος Παπαντωνίου, κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον πρόεδρο του νοσοκομείου
Νίκο Παπαγεωργίου, τον γενικό διευθυντή Γεώργιο Χριστόπουλο
και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Βασίλειο Παπά.

18 Οκτωβρίου
«Νέα Μακεδονία»

Ανακλήθηκε η μήνυση των Παπαγεωργίου για ψευδή
γεγονότα. Ήταν σε βάρος μιας «Ένωσης» που δήλωναν
ότι οι δωρητές εξαπάτησαν τη Βουλή

Ανακάλεσαν χθες (17.10.1997) οι αδελφοί Παπαγεωργίου την
έγκληση που είχαν καταθέσει κατά της προέδρου και των μελών
του διοικητικού Συμβουλίου της «Ένωσης Πολιτών Θεσσαλονίκης
για την ένταξη στο ΕΣΥ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου» και
συνεπώς έπαυσε η τακτική δίωξη σε βάρος τους.
Με προφορική τους δήλωση προς το τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου είχε αρχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης, οι εγκαλώντες
ανέφεραν ότι εν όψει της λειτουργίας του καινούργιου νοσοκομείου, παρόμοιας μορφής δίκες δεν εξυπηρετούν το ζητούμενο
που είναι η ομαλή λειτουργία του. Κατόπιν τούτου ανακάλεσαν
την υποβληθείσα έγκληση, ενώ η απόφασή τους καταχωρήθηκε
στα πρακτικά.

22 Οκτωβρίου

«Ελευθεροτυπία», «Αγγελιοφόρος», «Ελεύθερος Τύπος»,
«Εξουσία»

Οι ορκωτοί λογιστές δικαιώνουν το ίδρυμα
Παπαγεωργίου

Με «βούλα και υπογραφή» το Ίδρυμα Παπαγεωργίου κατέρριψε
χθες (21.10.1997), τον ισχυρισμό ότι δήθεν δεν είχε καταβάλλει
χρήματα για την ανέγερση του ομώνυμου νοσοκομείου. Έδωσε στη
δημοσιότητα την τελευταία έκθεση των ορκωτών λογιστών που
είχαν ορισθεί από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποίησαν «γενικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ιδρύματος
Παπαγεωργίου». Η έκθεση υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 1997 και

φαίνεται ότι αποτέλεσε τον «καταλύτη» που οδήγησε, τελικώς,
την κυβέρνηση στην οριστική απόφαση για το πρώτο βήμα λειτουργίας του νοσοκομείου: Το διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου.
Έπειτα από τις εξελίξεις αυτές φαίνεται πειστικός ο ισχυρισμός του
ιδρύματος ότι ανακάλεσε τη μήνυση κατά της «Ένωσης Πολιτών»
για να μην εμπλέκεται το νοσοκομείο σε φθοροποιές δικαστικές
ταλαιπωρίες και μετά από τις «εκκλήσεις παραγόντων της διαδικασίας και του ίδιου του προέδρου του δικαστηρίου». Ο εκτός
διαδικασίας ισχυρισμός των μηνυθέντων ότι διακόπηκε η δίκη
για να προσκομισθούν από το Ίδρυμα στοιχεία για την καταβολή
χρημάτων καταρρίπτεται από τη δημοσιοποιηθείσα έκθεση των
ορκωτών λογιστών που αναφέρει:
«Επειδή μετά την ανάκληση της μήνυσης του Ιδρύματος Παπαγεωργίου κατά της «Ένωσης Πολιτών» οι μηνυθέντες προσπάθησαν να πυροδοτήσουν νέο μπαράζ συκοφαντιών (σε βάρος των
αδελφών Παπαγεωργίου), θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε
τα ακόλουθα:
1ον: Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου θεωρεί υψίστη δικαίωσή του την
απόφαση της κυβέρνησης να διορίσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, το οποίο παμψηφεί εξέλεξε
ως πρόεδρό του τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου.
2ον: Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωργίου με την έναρξη της
εκδίκασης της μήνυσης εναντίον της «Ένωσης Πολιτών» και μετά
από εκκλήσεις παραγόντων της διαδικασίας και του ίδιου του προέδρου του δικαστηρίου, αποφάσισε να προχωρήσει σε ανάκληση
της μήνυσης για να μην εμπλέκεται το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε φθοροποιές δικαστικές ταλαιπωρίες. Οι ισχυρισμοί των
μηνυθέντων περί της διακοπής της διαδικασίας προκειμένου να
προσκομιστούν από το Ίδρυμα στοιχεία για την καταβολή χρημάτων για την ανέγερση του Νοσοκομείου, δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα.
3ον: Για την ενημέρωση, όμως, της κοινής γνώμης και προκειμένου να θωρακίσουμε τόσο το Ίδρυμα όσο και το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου από κάθε νέα λασπολογική επίθεση που θα εξακολουθεί εναντίον μας , δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα το πλέον
αδιάσειστο ντοκουμέντο. Πρόκειται για το συμπέρασμα της έκθεσης Ορκωτών Λογιστών που συντάχθηκε μετά από έλεγχο που
διενεργήθηκε κατ΄ εντολή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,
όσον αφορά τη συνεισφορά του Ιδρύματος.
Οι Ορκωτοί Λογιστές τονίζουν ότι οι αδελφοί Παπαγεωργίου
μέχρι τις 15-3-1997, είχαν καταθέσει στο Ίδρυμα 33 εκατ. δολάρια, δηλαδή 3 εκατ. δολάρια περισσότερα από τη συμβατική
υποχρέωσή τους και είχαν δαπανηθεί για το Νοσοκομείο τα 28
εκατ. δολάρια.
Σήμερα, στις 19-10-1997 οι καταθέσεις έχουν φτάσει τα 34 εκατ.
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δολάρια και δαπανήθηκαν για το Νοσοκομείο τα 31 εκατ. δολάρια δανείζοντας την ελλειματική συμμετοχή του δημοσίου με 1
εκατ. δολάρια.
Τα επιπλέον 4 εκατ. δολάρια μαζί με τα δύο καταστήματα στο κέντρο της πόλης, αποτελούν μέρος του δεύτερου πακέτου δωρεάς
που έχουν υποσχεθεί οι αδελφοί Παπαγεωργίου και το εισόδημα
του οποίου θα διατίθεται για να καλύπτει δαπάνες που δεν μπορεί
να καλύψει ο τακτικός προϋπολογισμός του νοσοκομείου, όπως
υποτροφίες, βραβεύσεις, έρευνα, εκπαίδευση, κλπ.
4ον: Όλοι οι λογαριασμοί του Ιδρύματος σε Τράπεζες εσωτερικού
και εξωτερικού ετέθησαν υπόψη των ελεγκτικών οργάνων της
πολιτείας, τα οποία και απεφάνθησαν ως προς την προέλευση και
νομιμότητα αυτών. Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση κάθε φορέα
καθώς και στα ΜΜΕ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
5ον: Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου αισθάνεται δικαιωμένο και υπερήφανο για το έργο που έχει επιτελέσει με τη δημιουργία του
καλύτερου Νοσοκομείου της χώρας μας.
Και βεβαίως δεν περιμένουμε τη δικαίωσή μας από ανθρώπους,
τα συμφέροντα των οποίων θίγονται από τη λειτουργία του νοσοκομείου».

7 Νοεμβρίου
«Νέα Μακεδονία»

Επιτέλους, υπεγράφη!

Τέλος βασάνων για το
πολύπαθο νοσοκομείο δυτικής Θεσσαλονίκης, αφού
το Υπουργείο Υγείας και
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
υπέγραψαν, επιτέλους, τη
νέα σύμβαση που κλείνει
οριστικά, τη μέχρι χθες,
«ανοιχτή πληγή» και δίνει
το «πράσινο φως» για την
έναρξη της διαδικασίας που θα οδηγήσει στη λειτουργία του
νοσοκομείου. Η υπογραφή της νέας σύμβασης (που είναι η ίδια
η παλιά με σημαντικές τροποποιήσεις σε βασικά ζητήματα) έγινε
από τον υπουργό Υγείας και Πρόνοιας Κώστα Γείτονα και από τον
Πρόεδρο του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Βασίλη Παπά, παρουσία
και του εκ των δωρητών και προέδρου του Δ.Σ. του νοσοκομείου
Νίκου Παπαγεωργίου. Εντός των αμέσως προσεχών ημερών η
υπογραφείσα σύμβαση θα κατατεθεί, προς κύρωση, στη Βουλή και
αμέσως μετά θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως
για να λάβει και τυπικά, «σάρκα και οστά»

22 Δεκεμβρίου
«Ελεύθερος Τύπος»

Τους έφεραν στο νοσοκομείο που είχαν χτίσει
«Έθνος»

1997

Τεχνικοί «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ», Παιχνίδια της μοίρας με το
νοσοκομείο Παπαγεωργίου

«Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης που
εγκαινιάστηκε με «μακάβριο» τρόπο, ανοίγοντας τις πύλες του
για να «υποδεχτεί» τις σορούς των θυμάτων του αεροπορικού
δυστυχήματος, γράφτηκε η τελευταία πράξη της τραγωδίας με
το ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο «καρφώθηκε» στις πλαγιές
των Πιερίων πάνω από το χωριό Σκοτεινά, παίρνοντας στο θάνατο 70 άτομα. Η μοίρα όμως έπαιξε κι ένα άλλο παιχνίδι στους
70
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«Δάκρυσε και ο ουρανός τη στιγμή που τα πρώτα ασθενοφόρα με
το μακάβριο φορτίο μπήκαν στο προαύλιο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου» στις 4.10 χθες το απόγευμα. Οι πρώτες σταγόνες της
βροχής ανακατεύτηκαν με τα δάκρυα, πολλών από τους διακόσιους
περίπου συγγενείς, οι οποίοι κοιτούσαν τη σκηνή. Η πομπή με τα δέκα
ασθενοφόρα, διάγραψε αργά τον κύκλο της, για να καταλήξει στην
κάτω είσοδο του νοσοκομείου, μακριά από τα βλέμματα συγγενών
και δημοσιογράφων….»

23 τεχνικούς της «Μηχανικής». Μέχρι την περασμένη άνοιξη
δούλευαν στην κατασκευή του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Μηχανικοί, μαρμαράδες, σιδεράδες, καλουπατζήδες και εργάτες
όλοι τους έχυσαν τον ιδρώτα τους για την ανέγερσή του. Στους
ίδιους αυτούς χώρους τα άψυχα κορμιά τους χτες, φρικτά διαμελισμένα τα περισσότερα και παραμορφωμένα, εξετάστηκαν από
ιατροδικαστές και οι συγγενείς τους πήραν μέρος στο μακάβριο
έργο της αναγνώρισης….»
Ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου όταν αντίκρισε χθες τους σάκους μέσα
στους οποίους έβαλαν ό,τι απέμεινε από τους 23 εργαζόμενους
της «Μηχανικής Α.Ε» οι οποίοι χάθηκαν, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, μαζί με τους άλλους επιβάτες και το πλήρωμα του
«μοιραίου» ουκρανικού αεροσκάφους, έδειξε συγκλονισμένος:
«Πότισαν τα θεμέλια και τους χώρους αυτού του νοσοκομείου με
τον ιδρώτα τους…Ποιος να φανταζόταν πως θα τους έφερναν εδώ
σήμερα κομματιασμένους»,είπε...
«Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης»

Δραματικές σκηνές στο Παπαγεωργίου

Ο θάνατος, η οδύνη και ο θρήνος στοιχειώνουν από προχθές
το βράδυ τα άδεια δωμάτια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη
Θεσσαλονίκη. Τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου
πέρασαν την πύλη του νοσοκομείου τα πρώτα ασθενοφόρα με τις
σορούς των επιβατών του μοιραίου Γιάκοβλεφ. Οι καρδιές σφίχτηκαν, τα μάτια βούρκωσαν και το νοσοκομείο καλύφθηκε από
την παγωνιά του νεκροτομείου….Παράλληλα έχουν διαμορφωθεί
άλλοι χώροι του νοσοκομείου για τους συγγενείς των θυμάτων
και για τους εκπροσώπους του Τύπου. Η επιλογή του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου που ανοίγει τις πόρτες του για πρώτη φορά, έγινε
επειδή βρίσκεται πάνω στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και
επειδή διαθέτει ελικοδρόμιο. Ένας άλλος λόγος ήταν για να μη
διαταραχθεί η λειτουργία άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της
πόλης, αλλά και για να μην επηρεαστούν οι ασθενείς των νοσοκομείων αυτών από το μακάβριο θέαμα της μεταφοράς των σορών
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των θυμάτων. Στο νοσοκομείο πήγε ο μητροπολίτης Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως κ. Διονύσιος, ο οποίος έψαλε επιμνημόσυνη
δέηση στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου.
«Ελευθεροτυπία»

Έσπασαν καρδιές στο νεκροτομείο του Παπαγεωργίου

Τα πρώτα ασθενοφόρα έφτασαν στο νοσοκομείο «Γ. Παπαγεωργίου» της δυτικής Θεσσαλονίκης, στις 12.24 και στις 12.30
μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Στο νεκροτομείο έγινε τρισάγιο
μπροστά στους σάκους με τις σορούς. Ιατροδικαστές με επικεφαλής
τον καθηγητή του ΑΠΘ Δημήρη Ψαρούλη είχαν εγκατασταθεί στο
νοσοκομείο που εγκαινιάστηκε με αυτό τον τραγικό τρόπο…».

29 Δεκεμβρίου

φωτό Βερβερίδης

«Αγγελιοφόρος»
Αγανακτισμένος ο Νίκος Παπαγεωργίου από τον πόλεμο λάσπης και τη συμπεριφορά υπευθύνων και ανεύθυνων, αποσύρει
τη δεύτερη δωρεά έξι δισ. δραχμών.
Την απόφασή του να αποσύρει δωρεά 20 εκατ. δολαρίων, δηλαδή
περίπου 6 δισ. δρχ(!) την οποία σύμφωνα με ανακοίνωσή του θα
έκανε στο νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης, μετά
την ολοκλήρωσή του, ανακοινώνει μέσω του «Αγγελιοφόρου»ο
δωρητής Νίκος Παπαγεωργίου. Απαντά επίσης σε όλες τις ανυπόστατες κατηγορίες και τις συκοφαντίες, όπως τις χαρακτηρίζει,
που έχουν κατά καιρούς εκτοξευθεί εναντίον του και μιλά για το
«όραμα ζωής» που έγινε πράξη με την κατασκευή του νοσοκομείου,
που φέρει και το όνομά του.
Στη συνέντευξή του κάνει λόγο για «πόλεμο λάσπης» αλλά και
απαράδεκτη συμπεριφορά πολλών-«υπεύθυνων και ανεύθυνων»
απέναντί του, η οποία τον οδήγησε τελικά να αποσύρει τη δωρεά.
Ο κ. Παπαγεωργίου αποδίδει στα -κάθε είδους συμφέροντα, που
δεν ήθελαν τη λειτουργία του νοσοκομείου- την πρωτοφανή καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του και εξηγεί ότι: «έπειτα από
όλο αυτό τον πόλεμο λάσπης, που με στεναχώρησε και με λύγισε
όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, αναγκάζομαι να αποσύρω
το δεύτερο μέρος της δωρεάς». Πρόκειται για 20 εκατ. δολάρια
τα οποία θα προσέφερε στο νοσοκομείο, για να χρηματοδοτηθούν
δραστηριότητες(έρευνα, βραβεύσεις, κλπ) που δεν επιχορηγούνται
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παρακαλώ δείξτε κάποιον φορέα ή άνθρωπο, στον οποίο να
έχουν γίνει περισσότεροι έλεγχοι από ορκωτούς λογιστές, ΣΔΟΕ,
ελεγκτές των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας από όσους
έγιναν στο Ίδρυμά μας. Και δείξτε μου, εάν προέκυψε έστω και
ένα επιβαρυντικό στοιχείο από όλους αυτούς παρά τα όσα διέσπειραν ή έγραψαν μερικοί».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
και μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Βασίλης Παπάς εκφράζει το
φόβο ότι σύντομα το Παπαγεωργίου θα καταντήσει όπως και τα
άλλα νοσοκομεία, αφού η κυβέρνηση και όσοι την πιέζουν κατάφεραν να το απονευρώσουν και να αφαιρέσουν από την οργάνωσή του
τα περισσότερα από τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια καθιστώντας
το μόνο τυπικά ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο κάθε μέρα που περνά και
το νοσοκομείο παραμένει κλειστό σπαταλώνται 1.000.000 δραχμές
για τον κλιματισμό του(απαιτείται συγκεκριμένη θερμοκρασία
για να διατηρούνται τα μηχανήματα), τη φύλαξη και άλλα έξοδα
συντήρησης. Ο ίδιος τονίζει, «Θέλαμε ένα νοσοκομείο σύγχρονο,
που να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια διαχείρισης
και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα; Δεν μας επέτρεψαν να
εφαρμόσουμε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
για τους πανεπιστημιακούς, που θα απέτρεπε τα παραμάγαζα που
δυστυχώς υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία, ότι δηλαδή καθηγητές αποσπούν πελάτες για τα ιατρεία τους. Δεν θα μπορούμε να
δίνουμε οικονομικά κίνητρα στους εργαζόμενους ανάλογα με την
απόδοσή τους, δεν θα έχουμε ευέλικτο μηχανισμό προμηθειών,
δηλαδή θα αποφασίζουμε να αγοράσουμε ένα μηχάνημα και θα
μας έρχεται έπειτα από δύο χρόνια, όπως γίνεται σήμερα στα νοσοκομεία. Μετά από όλα αυτά πολύ φοβούμαι ότι-ίσως και σε
λίγο καιρό- το νοσοκομείο θα καταντήσει από άποψη παροχής
υπηρεσιών και οικονομικής κατάστασης σαν όλα τ΄ άλλα, κάτι
που δεν ήταν το όραμά μας».

1ο Διοικητικό Συμβούλιο Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
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13 Ιανουαρίου

1 Φεβρουαρίου

Έβδομος έλεγχος στο Παπαγεωργίου!

Στη διαιτησία προσφεύγουν οι αδελφοί Παπαγεωργίου

«Νέα Μακεδονία»

Ολοκληρώθηκε και ο…έβδομος σε διάρκεια δύο ετών(!)
έλεγχος πολυμελούς επιτροπής του Δημοσίου στο νοσοκομείο
δυτικής Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον η
ανέγερση του νοσοκομείου εγένετο με απόλυτη νομιμότητα και
διαφάνεια. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης και αυτός ο έβδομος έλεγχος κατέληξε σε συμπεράσματα όλως εγκωμιαστικά για
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, όσον αφορά το έργο που επιτελέσθηκε
μέχρι σήμερα στο ομώνυμο νοσοκομείο. Ενώ, όμως το πόρισμα
των ελεγκτών γέμει «λιβανωτού» προς το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
και τους δωρητές αδελφούς Νίκο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, σ΄
αυτό το πόρισμα υπάρχει και μια «μαχαιριά» που για πρώτη φορά

«σκάζει μύτη». Πρόκειται για την εκτίμηση που διατυπώνουν οι
περί ων ο λόγος ελεγκτές ότι οι τόκοι που απέδωσαν τα χρήματα
της δωρεάς των αδελφών Παπαγεωργίου, όσο αυτά ήταν κατατεθειμένα στην τράπεζα…δεν εννοούνται δωρεά και άρα οι αδελφοί
Παπαγεωργίου πρέπει να δώσουν ακόμη πρόσθετη δωρεά ίση με
το ποσό των τόκων. Δηλαδή, θα μπορούσαν οι αδελφοί Παπαγεωργίου να εισπράττουν τους τόκους από την τράπεζα, να μην
τους καταθέτουν στο ταμείο του Ιδρύματος και να πάνε να τους
καταθέσουν…με την ολοκλήρωση του έργου! Όμως η σύμβαση
που το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και το Δημόσιο έχουν υπογράψει
τίποτε τέτοιο δεν αναφέρει, πλην όμως έτσι έκριναν οι πραγματοποιήσαντες τον έβδομο έλεγχο, χωρίς να λάβουν υπόψιν τους,
τους προηγηθέντες έξι άλλους ελέγχους που δεν έθιξαν καν τέτοιο θέμα . Κατόπιν αυτού-για να ξεκαθαρίσει το θέμα- το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου, προσέφυγε στη διαιτησία η οποία αναμένεται να
αποφανθεί μετά από λίγους μήνες.

18 Ιανουαρίου
«Πρωινός Λόγος»

Τιμητική διάκριση από το Σύλλογο Βοϊωτών Κοζάνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βοϊωτών Κοζάνης
σε ειδική εκδήλωση τίμησε τους αδελφούς Νίκο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου ως ευεργέτες και ιδρυτές του νοσοκομείου Δυτικών
Συνοικιών Θεσσαλονίκης.
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«Αγγελιοφόρος», «Νέα Μακεδονία»

Στη διαιτησία προσέφυγε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, καθώς
ένα σημείο από την έκθεση της επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας δημιουργεί τριβές και αποτελεί τα τελευταίο εμπόδιο
για τη λειτουργία του ομώνυμου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.
Στην έκθεση, ενώ εκθειάζεται η διαχείριση για την ανέγερση και
τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, παρατηρείται ότι οι δωρητέςαδελφοί Παπαγεωργίου-δεν
διέθεσαν εξαρχής το ποσό της
δωρεάς ύψους 30
εκατομμυρίων
δολαρίων αλλά
σταδιακά, κατά
τη εξέλιξη του
έργου. Γεγονός
που σημαίνει ότι τοποθέτησαν χαμηλότερο αρχικό ποσό, το οποίο,
προσαυξημένο με τους τόκους όλων αυτών των ετών, έφτασε στο
συμφωνημένο ύψος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τα άλλα, η έκθεση είναι εγκωμιαστική για τη διαχείριση που άσκησε το Ίδρυμα
κατά την εκτέλεση του έργου. Σε δηλώσεις του ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου αναφέρει: «Η σύμβαση που υπογράψαμε με το Ελληνικό
Δημόσιο αναφέρει ρητώς ότι το Ίδρυμα οφείλει να καταβάλλει το
σύνολο του δωρηθέντος ποσού, κατά τη διάρκεια των εργασιών
ανέγερσης και προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού. Σε καμία περίπτωση δεν λέει ότι τα 30 εκατομμύρια δολάρια έπρεπε να
καταβληθούν εξαρχής». Ο δωρητής τονίζει ότι η προσφυγή στη
διαιτησία κρίθηκε επιβεβλημένη, όχι μόνο για την αποκατάσταση
των πραγμάτων, αλλά και για να εκλείψει και το τελευταίο εμπόδιο
για τη λειτουργία του νέου νοσοκομείου. Ήδη έχουν ορισθεί οι
διαιτητές δωρητών και Υπουργείου και αναμένεται ο ορισμός του
επιδιαιτητή από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Η όλη διαδικα-

17 Φεβρουαρίου

«Ριζοσπάστης», «Ελεύθερος Τύπος»

1998

σία σύμφωνα με τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τα μέσα Μαρτίου και αποτελεί τη συντομότερη οδό για να
αρθεί και αυτό το εμπόδιο. Σχετικά με το πότε θα λειτουργήσει,
επιτέλους το νοσοκομείο, ο κ. Παπαγεωργίου απάντησε: «Αυτό
δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι καθαρά θέμα του Υπουργείου. Εμείς,
κάναμε ότι έπρεπε. Η εκκρεμότητα με τη σύμβαση τακτοποιήθηκε.
Υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο. Επρόκειτο να περάσει προς έγκριση
από τη Βουλή τον Οκτώβριο. Ακόμη, όμως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο». Αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού που θα απαιτηθεί
για την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου ο κ. Παπαγεωργίου
είπε γύρω στα 1.500 με 1.700 άτομα. Σε ερώτηση για τα εμπόδια
που εξακολουθούν να υπάρχουν ο κ. Παπαγεωργίου απάντησε:
«Υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα. Οικονομικά, από ιδιώτες
που δεν επιθυμούν να λειτουργήσει γρήγορα το νοσοκομείο και
πολιτικά, αφού οι προσλήψεις ενδιαφέρουν πολλούς σε μια εκλογική αναμέτρηση».
Αντίθετα, ο Υπουργός Υγείας Κώστας Γείτονας δείχνει προβληματισμένος και φαίνεται να θεωρεί δεδομένη την καθυστέρηση.
«Η πλευρά Παπαγεωργίου έχει προσφύγει στη διαιτησία, με βάση
το πόρισμα των ελεγκτών του ΥΠΕΘΟ και όπως έχω ξαναπεί,
το θέμα έχει αποκτήσει και αυτή τη νέα παράμετρο» τονίζει και
προσθέτει ότι από την πλευρά του Υπουργείου, ελήφθησαν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο,
όσο το δυνατό συντομότερα. Ωστόσο, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
υποστηρίζει ότι ακόμη αναμένει την επιστροφή ΦΠΑ, ύψους 1,8
δις δραχμών, που κατεβλήθησαν κατά τις διαδικασίες ανέγερσης
του νοσοκομείου, καθώς και άλλα 2,5 δις από το κονδύλιο των 10
δις για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου.

Μετέωρη η λειτουργία του νοσοκομείου. «Αντεπίθεση»
από τη διοίκηση του νοσοκομείου. «Το θέμα της μη
λειτουργίας είναι πολιτικό, τονίστηκε σε ενημερωτική
εκδήλωση»

Η δικαστική διαφορά μεταξύ του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
και του Δημοσίου αναστέλλει τη λειτουργία του νοσοκομείου
Δυτικών Συνοικιών, άγνωστο για πόσο χρόνο ακόμη. Σε ενημερωτική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (14.2.98)
ανακοινώθηκε ότι στις 22 του Φλεβάρη 1998 θα συζητηθεί στο
Διοικητικό Δικαστήριο η διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών. Το
Δημόσιο υποστηρίζει ότι το Ίδρυμα Παπαγεωργίου οφείλει να
δώσει ακόμη πέντε δις δραχμές, ενώ εκκρεμεί και η απαίτηση
του Ιδρύματος από το Ελληνικό Δημόσιο επιστροφής του ΦΠΑ,
το οποίο φτάνει τα 1,6 δις δραχμές. Αν η διαμάχη αυτή οδηγηθεί

10 Φεβρουαρίου
«Αγγελιοφόρος»

Ενημερωτική Ομιλία από τον Ροταριανό Όμιλο
Θεσσαλονίκης για το Παπαγεωργίου

«Ίδρυμα Παπαγεωργίου: Η προοπτική και η πολεμική που
υφίσταται», ήταν το θέμα που αναπτύχθηκε στην τακτική συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Ομιλητές οι Βασίλης
Παπάς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Χριστόπουλος, Διευθυντής του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου και μέλος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, νομικός σύμβουλος και μέλος του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου. Οι Ροταριανοί χειροκρότησαν τους εκπροσώπους
του Ιδρύματος τους συνεχάρησαν για την προσφορά τους και δήλωσαν αμέριστη συμπαράσταση στο έργο τους.

στα πολιτικά δικαστήρια θα παρέλθει το 1998 κι ακόμη δεν θα έχει
ψηφιστεί στη Βουλή η σύμβαση της λειτουργίας του νοσοκομείου.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση, απαντώντας σε σχετική επερώτηση,
ανακοίνωσε ότι η καθυστέρηση κύρωσης της σύμβασης οφείλεται
στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο πλευρών. Αντίθετη
άποψη έχουν, ωστόσο, τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος του νοσοκομείου, που, ας σημειωθεί, ορίζονται στην πλειοψηφία τους από
την κυβέρνηση (4 μέλη από την κυβέρνηση και 3 από το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου). Όπως υποστήριξε στην ενημερωτική συνάντηση
ο Γ. Ιγνατιάδης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου, η παραλαβή του έργου
από τη διοίκηση και η κύρωση με νόμο της σύμβασης μεταξύ του
Δημοσίου και του Ιδρύματος μπορεί να λάβει χώρα προτού εξαντληθεί χρονικά η διαιτητική και, ενδεχόμενα, η δικαστηριακή
πολιτική διαδικασία. Αν δεν συμβεί αυτό, μόνο μετά τα μέσα του
επόμενου έτους θ΄ αρχίσει να προσλαμβάνεται προσωπικό, το
οποίο όμως στη συνέχεια θα πρέπει να εκπαιδευτεί.
«Το θέμα της μη λειτουργίας του νοσοκομείου είναι πολιτικό», υποστήριξε ο Δήμαρχος Νεάπολης Γρηγόρης Χατζησάββας
και μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου. «Όταν ο πρωθυπουργός
τον περασμένο Σεπτέμβρη ανακοίνωσε ότι όλα τέλειωσαν και το
νοσοκομείο θα λειτουργήσει, το πιστέψαμε. Αυτή τη στιγμή, δεν
υπάρχει πειστική απάντηση για τη μη λειτουργία του και καμία
δικαιολογία, ώστε να μένει ανενεργό ένα νοσοκομείο που είναι
έτοιμο». Επίσης ένα άλλο μέλος του Δ.Σ. που επίσης ορίστηκε από
την κυβέρνηση, ο Λάζαρος Αγγέλου, επισήμανε ότι: «το 7μελές
Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώνει στα μέσα του Φεβρουαρίου
τον εσωτερικό κανονισμό του νέου νοσοκομείου. Το επόμενο βήμα
είναι η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, ώστε το νοσοκομείο
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να αρχίσει σταδιακά να λειτουργεί. Απομένει βέβαια και η παράδοση και παραλαβή του έργου, εμπόδιο στις οποίες αποτελεί και
η προαναφερθείσα προσφυγή στα δικαστήρια. Η τροποποιημένη
σύμβαση επέτρεπε να προχωρήσουμε χωρίς εμπόδια. Ορίσθηκε
Δ.Σ., συμφωνήθηκε οι προσλήψεις να γίνουν, όπως στα άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι προμήθειες να γίνονται με το ενιαίο σύστημα των κρατικών προμηθειών»προσθέτει ο κ. Αγγέλου, που δεν
κρύβει την ανησυχία του από την τελευταία εξέλιξη. «Δεν μπορεί
να μη λειτουργεί το νοσοκομείο όταν ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη
ο πρωθυπουργός, και θα είναι υπεύθυνος όποιος από δω και πέρα
βάλει νέα προσκόμματα» καταλήγει.
Από την πλευρά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος
Βασίλης Παπάς μιλώντας στον «Ε.Τ.» χαρακτήρισε «μεθοδευμένα» και «κατευθυνόμενα» τα δημοσιεύματα περί πορισμάτων για
κακοδιαχείριση στα οικονομικά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
«Αν υπήρχε η παραμικρή σκιά στα οικονομικά του Ιδρύματος, το
Υπουργείο Οικονομικών θα μας είχε ήδη τινάξει στον αέρα…».
Τόνισε, δε, ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει σύντομα. «Το
Ίδρυμα» υποστήριξε, «έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη δωρεά, το ποσόν που έπρεπε να διαθέσει
για το νοσοκομείο, ενώ το κράτος είναι αυτό που οφείλει μέχρι
σήμερα ένα υπόλοιπο 4,9 δις δραχμών για τον εξοπλισμό». Και
πρόσθεσε: «Το Δ.Σ. του νοσοκομείου έχει ήδη συντάξει τον κανονισμό λειτουργίας τον οποίο θα υποβάλλει εντός των ημερών
στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να εγκριθεί και να αρχίσουν
οι προσλήψεις ώστε να λειτουργήσει επιτέλους. Πιστεύω ότι και
η συνάντηση που θα έχουμε με τον Υπουργό την Τρίτη (17.2.98)
θα έχει θετικά αποτελέσματα».

19 Φεβρουαρίου
«Νέα Μακεδονία»

Υπό τη σκιά της παραίτησης Ιγνατιάδη
Και νέο «αγκάθι» στο Παπαγεωργίου

1998

Υπό τη σκιά της παραίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του
νοσοκομείου δυτικών συνοικιών του προέδρου του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, άρχισε η διαδικασία προετοιμασίας
παράδοσης-παραλαβής του έργου.
Στις προσεχείς ημέρες η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να ορίσει τους εμπειρογνώμονες,
που θα τη διενεργήσουν και η οποία διαδικασία εκτιμάται ότι θα
διαρκέσει δύο μήνες. Εν τω μεταξύ το θέμα της αποχώρησης του
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κ. Ιγνατιάδη από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου που
έπεσε «ως κεραυνός εν αιθρία» φανερώνει ότι υπάρχουν πολλά
εμπόδια έως ότου, επιτέλους, λειτουργήσει το νοσοκομείο και οι
Βορειοελλαδίτες τύχουν ευρωπαϊκών συνθηκών περίθαλψης. Ο
κ. Ιγνατιάδης φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη «βάναυση
συκοφάντησή του από διάφορους κύκλους, που έχουν συμφέροντα σχετικά με την πορεία του νοσοκομείου». Από την πλευρά του
νοσοκομείου πάντως ανακοινώθηκε ότι το θέμα δεν έχει τεθεί στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Με αφορμή τις νέες εξελίξεις ο πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Παπακωνσταντίνου που ρωτήθηκε σχετικά απάντησε: «Ο κ. Ιγνατιάδης είναι
ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Δεν έβλεπε τα πράγματα κάτω
από στενό πρίσμα. Αντίθετα, είχε μεθοδικότητα σκέψης. Τον διακατείχε η αγωνία του να λειτουργήσει το νοσοκομείο που τόσο
ανάγκη έχει η Βόρεια Ελλάδα. Δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει
συνειδησιακές παραχωρήσεις. Είναι λυπηρό και στενάχωρο εάν
φύγει από τη διοίκηση. Είναι ένα έντιμο, καλό και τίμιο «μάτι»
στο διοικητικό συμβούλιο, απαραίτητο με τις νομικές του γνώσεις.
Η αποχώρησή του θα κάνει το διοικητικό συμβούλιο… «τυφλό».

20 Φεβρουαρίου
«Νέα Μακεδονία»

«Εγγυητική επιστολή»

Απίστευτο και όμως, αληθινό, που αποδεικνύει, ότι πρώτο το
Υπουργείο Υγείας, όχι μόνο δεν βοηθά στη έναρξη λειτουργίας του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αλλά αντιθέτως δημιουργεί όλο και
νέα προβλήματα. Κατά την πρόσφατη, νέα, συνάντηση του Κώστα
Γείτονα με τον εκ των δωρητών του νοσοκομείου Νίκο Παπαγεωργίου, ο πρώτος ζήτησε από τον δεύτερο εγγυητική επιστολή
τράπεζας για πέντε εκατομμύρια δολάρια, για την περίπτωση που
η προσφυγή του Ιδρύματος Παπαγεωργίου στη διαιτησία-για την
ισόποση απαίτηση του δημοσίου- δεν δικαιώσει το Ίδρυμα! Φυσικά, η απάντηση του Νίκου Παπαγεωργίου δεν ικανοποίησε τον
Κώστα Γείτονα και να το νέο «μπλοκάρισμα»!

20 Φεβρουαρίου
«Ο Χρόνος»

Ο Σύλλογος Σιατιστέων Αθηνών-Πειραιώς τίμησε τους
αδελφούς Παπαγεωργίου

Τιμητική διάκριση
στους αδελφούς Νικόλαο,
Λεωνίδα, και Απόστολο
Παπαγεωργίου για τη μεγάλη τους κοινωνική προσφορά στη Σιάτιστα, στο
Σύλλογο και στο Έθνος
γενικότερα, από τον Σύλλογο Σιατιστέων Αθηνών
– Πειραιώς κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στις 20
Φεβρουαρίου 1998, στην
αίθουσα του Ξενοδοχείου
«ΠΑΡΚ» στην Αθήνα. Τις
πλακέτες επέδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Σιάπαντας, π. Επιθεωρητής Μέσης
Εκπαίδευσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων για τους τιμώμενους:
«Τρία παιδιά ορφανά μετά την εκτέλεση του πατέρα τους από τους
Γερμανούς το 1944, με οδηγό και προστάτη τη μητέρα τους Αλεξάνδρα γίνονται οι νικητές της ζωής. Οι αδελφοί Παπαγεωργίου

6 Μαρτίου

«Νέα Μακεδονία»

Κύμα οργής για το Παπαγεωργίου από εμπόρους και
βιοτέχνες. Ζητείται η άμεση έναρξη της λειτουργίας του
νοσοκομείου

Να δρομολογηθεί άμεσα η έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ζήτησαν με επιστολές τους προς τον Υπουργό
Υγείας-Πρόνοιας, Κώστα Γείτονα, ο Εμπορικός Σύλλογος και
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας «την
έντονη ανησυχία τους για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που
παρατηρείται σ΄ ένα θέμα που αφορά την κοινωνία όχι μόνον της
πόλης μας αλλά και ολόκληρης της Μακεδονίας.

ριακές εγκαταστάσεις. Εξάλλου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης δια μέσου του προέδρου του Νίκου Τσαρουχά σε
ανακοίνωσή του μετά από ενημερωτική σύσκεψη που είχαν τα
μέλη του για τα προβλήματα του νοσοκομείου, ζητά την «άμεση
παραμέριση των όποιων διαφορών και συμφερόντων, ώστε να
λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν το Γενικό νοσοκομείο δυτικών συνοικιών Παπαγεωργίου».

1998

με την εργατικότητά τους, με τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και την
ευγένειά τους κατακτούν τις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής
και κάνουν γνωστό το όνομα της Σιάτιστας. Νομίζουμε ακριβώς
πως αυτό είναι η μεγάλη προσφορά των αδελφών Παπαγεωργίου,
στην άνθιση της οικονομικής ζωής της Σιάτιστας. Μας δίνουν την
ελπίδα, την αισιοδοξία πως αυτός ο τόπος μπορεί να πάει μπροστά,
να προκόψει. Γι’ αυτό όταν ένας δάσκαλος ρώτησε ένα μαθητή του
«τι παράγει παιδί μου η Σιάτιστα; εκείνο απάντησε: «Ευεργέτες
κύριε». Και οι αδελφοί Παπαγεωργίου συνεχίζουν την παράδοση
με το μεγάλο εθνικό και κοινωνικό έργο τους».

7 Μαρτίου

«Νέα Μακεδονία»

Ασθενείς απειλούν με κινητοποιήσεις. Οι Σύλλογοι
Καρκινοπαθών, Νεφροπαθών και παιδιών με «Ντάουν»
δεν θα διστάσουν να κατέβουν σε …απεργία πείνας

Εκπρόσωποι των χρόνιων ασθενών προετοιμάζονται για δυναμικές
κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, χωρίς να αποκλείουν και απεργία
πείνας, μπροστά στην είσοδο του νοσοκομείου. Οι Σύλλογοι Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης, Νεφροπαθών Βορείου Ελλάδος
και παιδιών με σύνδρομο «Ντάουν» ύστερα από κοινή σύσκεψή
τους για το θέμα του νοσοκομείου δυτικών συνοικιών, με ανοικτή
επιστολή τους προς τους δημάρχους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης τους καλούν σε κινητοποιήσεις για την
άμεση έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου, που όπως παρατηρούν
παραπέμπεται συνεχώς στο αόριστο μέλλον.

7 Μαρτίου
«Αυριανή»

Νέες παρεμβάσεις για τη λειτουργία του Παπαγεωργίου
από τον Σπύρο Βούγια και το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο

Συναίνεση της πόλης χωρίς άλλες στείρες αντιπαραθέσεις με
στόχο την άμεση λειτουργία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ήταν
το βασικό συμπέρασμα της συνάντησης του υποψήφιου δημάρχου
Σπύρου Βούγια και αντιπροσωπείας του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη 2000- Ανθρώπινη πόλη», με το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Μετά την ενημέρωση και την ξενάγηση
στους κτιριακούς χώρους του νοσοκομειακού συγκροτήματος, ο
κ. Βούγιας υποστήριξε ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη
λειτουργία του νοσοκομείου, είναι να διασφαλιστεί ο δημόσιος
χαρακτήρας του, η αξιοκρατία στις προσλήψεις προσωπικού και
η διατήρηση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς σε υψηλά επίπεδα. Ζήτησε συναίνεση για να λειτουργήσει
αμέσως το νοσοκομείο και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις κτι-

12 Μαρτίου
«Αγγελιοφόρος»

Ο Νίκος Παπαγεωργίου μιλάει για τις εκκρεμότητες του
φερώνυμου νοσοκομείου: «Αν κάναμε κλινική, θα μας
χειροκροτούσαν»

Εν αναμονή της έκδοσης της απόφασης του δικαστηρίου, στο
οποίο προσέφυγε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για την επίλυση οικονομικού χαρακτήρα διαφορών, ο πρόεδρος του νοσοκομείου μιλάει
στον «Α» για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα.
Ερ: Κύριε Παπαγεωργίου, στην κοινή γνώμη έχει διαμορφωθεί
μια συγκεχυμένη εικόνα αναφορικά με τη συνέπειά σας απέναντι
στις οικονομικές δεσμεύσεις που αναλάβατε για την ανέγερση του
νοσοκομείου. Υπήρξαν εκθέσεις που αμφισβητούν τον τρόπο με
τον οποίο διατέθηκε το συμπεφωνημένο κεφάλαιο και δημιουργήθηκαν ερωτηματικά γύρω από τη ανωνυμία του τροφοδότη
λογαριασμού σε ελβετική τράπεζα.
Απ: «Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου είχε αναλάβει την υποχρέωση στη
σύμβαση που υπέγραψε με το Δημόσιο ότι θα δαπανήσει για το
συγκεκριμένο έργο τριάντα εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα στο
ταμείο του έχει 34 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα χρήματα έχουν
καλυφθεί από 20 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ήρθαν από το
εξωτερικό. Οι αδελφοί Παπαγεωργίου είχαν ανοίξει έναν λογαριασμό στο εξωτερικό, όπου κατέθεταν αυτά τα χρήματα και όσο
παρέμενε στο εξωτερικό από την τοκοφορία του προέκυψαν άλλα
823.502 δολάρια. Για όλα αυτά υπάρχουν καρτέλες, στις οποίες
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φαίνεται η κίνηση των λογαριασμών και οι οποίες τέθησαν υπόψη
όλων των ελεγκτών που πέρασαν από το Ϊδρυμα. Εκτός από αυτά
τα χρήματα οι αδελφοί Παπαγεωργίου από προσωπικές δωρεές
ή από εταιρείες ελεγχόμενες από αυτούς κατέθεσαν στο ταμείο
του Ιδρύματος άλλα πέντε εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα 25 και
κάτι εκατομμύρια δολάρια με την τοκοφορία που είχαν έγιναν 34
εκατομμύρια δολάρια.
Ερ: Έχετε δηλώσει πάντως ότι θα αποδεχτείτε ότι αποφασίσει
το διαιτητικό δικαστήριο, στο οποίο έχει προσφύγει το Ίδρυμα
σχετικά με αυτή διαφορά.
Απ: Ό,τι πει το διαιτητικό δικαστήριο.
Ερ: Μπορεί να σας υποχρεώσει
να βάλετε άλλα πέντε εκατομμύρια δολάρια.
Θα τα διαθέσετε;
Απ: Ναι.
Ερ: Έχετε κατηγορηθεί ότι προσπαθείτε να «ξεπλύνετε» χρήματα μέσα από τη διαχείριση του
νοσοκομείου.
Απ: Αν αυτά τα 30 εκατομμύρια
δολάρια, τα οποία διαθέσαμε για
να στηρίξουμε αυτό το δημόσιο
νοσοκομείο, τα χρησιμοποιού-

1998

σαμε για να φτιάξουμε μια ιδιωτική επιχείρηση , ένα νοσοκομείο
ιδιωτικό, τότε θα ερχόταν ολόκληρο κυβερνητικό κλιμάκιο, και
θα μας χειροκροτούσε. Τώρα που αυτά τα χρήματα τα διαθέσαμε,
για να στήσουμε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο θα συνδεθεί
με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία- μάλιστα θα δέχεται ακόμη και μη
ασφαλισμένους-διωκόμεθα και μας λένε από πού βρήκατε αυτά τα
χρήματα. Η απάντησή μας είναι: Από το 1947 ασχολούμαστε με
τις γούνες. Από το 1960 και για 25 χρόνια ήμασταν πρώτοι στην
παγκόσμια αγορά της γούνας. Η δραστηριότητα των επιχειρήσεών
μας είναι σε Γερμανία, Αμερική, Δανία, Ιταλία και αλλού. Και μας
ρωτούν τώρα που βρήκατε αυτά τα χρήματα; Είναι τραγικό να έχεις
περάσει όλη σου τη ζωή χωρίς την παραμικρή σκιά και σήμερα να
διώκεσαι για την κοινωνική σου προσφορά.
Ερ: Γεγονός είναι ότι το νοσοκομείο παραμένει κλειστό. Το Ίδρυμα
υποστηρίζει ότι είναι καθ’ όλα έτοιμο ν΄ αρχίσει τη λειτουργία
του. Είναι έτσι;
Απ: Υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις. Ο εξοπλισμός είναι ένα ξεχωριστό κονδύλιο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ανέρχεται στο ποσό των 10 δις δραχμών. Από αυτά έχουμε πάρει τα
7 δις, έχουμε υπογράψει συμβάσεις για άλλα 2 δις, και δεχόμαστε
πιέσεις από τους προμηθευτές, γιατί πολλά από τα μηχανήματα
τα παραλάβαμε και είμαστε υποχρεωμένοι να τα πληρώσουμε.
Είναι χρήματα της Ε.Ε. και δεν υπάρχει πρόβλημα στο Υπουργείο
να τα διαθέσει. Αυτά σε ότι αφορά τον εξοπλισμό. Από τα άλλα
χρήματα είναι ένα κονδύλι που λείπει και πρέπει να το δώσει το
Υπουργείο, για να μπορέσουμε να καλύψουμε μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, τηλέφωνα, ρουχισμό, κλπ. Αυτό το κονδύλι
είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο να το δώσει, γιατί αποτελεί μέρος της επιστροφής του ΦΠΑ, το οποίο ανέρχεται στα 3 δις 600
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εκατομμύρια δραχμές. Από αυτά πήραμε το 1 δις 800 εκατομμύρια
δραχμές. Αν δοθούν αυτά τα χρήματα τελειώνει το νοσοκομείο. Γι΄
αυτό το λόγο καταφύγαμε στη διαιτησία ζητώντας να επιλυθεί το
θέμα των τόκων και το ζήτημα της επιστροφής του ΦΠΑ.
Ερ: Που αποδίδετε το «πάγωμα» της έναρξης λειτουργίας του
νοσοκομείου;
Απ: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Κάθε φορά
που νομίζουμε ότι φθάνουμε πολύ κοντά στη λύση του θέματος,
πάντα κάποιο εμπόδιο παρουσιάζεται.
Ερ: Θεωρείτε ότι αυτή εμπλοκή αρχίζει από διαδικαστικές εκκρεμότητες, από παρεμβάσεις προσώπων ή από έλλειψη πολιτικής
βούλησης;
Απ: Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
Ερ:Τα επιβάρυνση υπάρχει λόγω της μη λειτουργίας του νοσοκομείου;
Απ: Το σοβαρότερο απ΄ όλα είναι ότι δεν προσφέρει υπηρεσίες.
Η επιβάρυνση βεβαίως είναι πάνω από ένα εκατομμύριο δραχμές
ημερησίως και δε μετριέται. Αν βάλετε τις εγγυητικές, οι οποίες
άρχισαν να καταπίπτουν, αν πάρετε τα μηχανήματα που είναι
πολύ σύγχρονης τεχνολογίας και ενώ θάπρεπε να σώζουν ζωές,
παλιώνουν κάθε μέρα που περνάει….
Ερ: Διακρίνω μια βαθιά απογοήτευση. Σας έχει περάσει ποτέ από
το μυαλό να εγκαταλείψετε την προσπάθεια;
Απ: Επειδή έχω δεθεί πολύ με το νοσοκομείο αυτό και εκτός από
τα χρήματα που διαθέσαμε οι προσωπικές υπηρεσίες που προσφέραμε είναι πολλαπλάσιας αξίας, δεν θέλω να το αφήσω στη μέση.
Μέχρι τώρα έχουμε πετύχει απόλυτα τους στόχους τους οποίους
έχουμε θέσει και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι όσοι επισκέπτονται
το νοσοκομείο. Υπάρχει η έκθεση αυτών που αμφισβήτησαν τους
τόκους, που λέει το εξής: «Η γενική εικόνα του έργου εμφανίζεται
αρκετά ικανοποιητική, αφού το εκτιμώμενο τελικό κόστος υλοποίησης είναι μικρότερο κατά 25% και 52% του προϋπολογισμού
και μόλις κατά 0,73% μεγαλύτερο των συμβατικών υποχρεώσεων,
όπως αυτές διαμορφώθηκαν έπειτα από συγκριτικούς πίνακες.

12 Μαρτίου

«Νέα Μακεδονία», «Εξουσία», «Αγγελιοφόρος», «Αυριανή»
«Ελεύθερος Τύπος», «Τα Νέα», «Τύπος Θεσσαλονίκης»

Δικαίωση για τους αδελφούς Παπαγεωργίου.
Καταδικάσθηκε συγγραφέας για δυσφήμησή τους.
Ύστερα από μήνυση των Ν. Παπαγεωργίου και Βασίλη
Παπά καταδικάστηκε ο Κυριάκος Διακογιάννης.
«Καμπάνα» τεσσάρων ετών και ενός μηνός στον
συγγραφέα Κυριάκο Διακογιάνη για το βιβλίο του κατά
των ευεργετών.

Ποινές φυλάκισης δυόμισι ετών και είκοσι μηνών αντίστοιχα
επέβαλε χθες (11.3.98) το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονί-

1998
κης σε δημοσιογράφο-συγγραφέα, που κρίθηκε ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε δύο υποθέσεις που αφορούσαν το περιβόητο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος
Κυριάκος Διακογιάννης, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και η
συνήγορός του υπέβαλε αίτημα αναβολής λόγω ασθενείας του.
Κατέθεσε μάλιστα σχετικό πιστοποιητικό του νοσοκομείου «Σωτηρία» των Αθηνών, όπου αναφερόταν ότι ο κατηγορούμενος έκανε
εισαγωγή τη Δευτέρα παρουσιάζοντας συμπτώματα βρογχίτιδας.
Αυτό κατέθεσε και ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντάσκας που εξετάσθηκε ως μάρτυρας. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διεξαγωγή της
δίκης, ερήμην του κατηγορουμένου, λόγω κινδύνου παραγραφής
της υπόθεσης. Ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου καθώς και ο εκπρόσωπος
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Βασίλειος Παπάς, είχαν μηνύσει τον
δημοσιογράφο, κατηγορώντας τον ότι τα όσα αναφέρει γι΄ αυτούς
στο βιβλίο που έγραψε για την υπόθεση του νοσοκομείου, ήταν
συκοφαντικά. Το βιβλίο είχε τον τίτλο «Ίδρυμα Παπαγεωργίου.
Το χρονικό της μεγάλης απάτης». Το δικαστήριο έκρινε αναληθή

τα όσα αναφέρονταν στο βιβλίο για τον κ. Παπά και καταδίκασε
τον δημοσιογράφο σε φυλάκιση 20 μηνών και επίσης για τους
αδελφούς Παπαγεωργίου έγινε δεκτή η πρόταση του Εισαγγελέα
ότι το περιεχόμενο του βιβλίου είναι συκοφαντικό κρίνοντας τον
κ. Διακογιάννη ένοχο κατά το κατηγορητήριο επιβάλλοντάς του
ποινή φυλάκισης 2,5 χρόνων. Διέταξε επίσης τη δημοσίευση των
καταδικαστικών αποφάσεων στον Τύπο. Και οι δυο ποινές είναι με
δικαίωμα εξαγοράς προς 1.500 δραχμές την ημέρα. Να σημειωθεί
ότι στο Δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης από νωρίς χθες το
πρωί είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου από τη Σιάτιστα, οι οποίοι
με επικεφαλής τον Δήμαρχο της πόλης και εκπροσώπους άλλων
φορέων ήλθαν για συμπαράσταση στους συντοπίτες τους αδελφούς
Παπαγεωργίου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης οι
δεκάδες φίλοι των αδελφών Παπαγεωργίου άρχισαν να πανηγυρίζουν στους διαδρόμους των δικαστηρίων φωνάζοντας συνθήματα
όπως «Κάτω τα χέρια από τους δωρητές», «Η Σιάτιστα τιμά τους
δωρητές», ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν τοποθετήσει
δυο πανό με συνθήματα υπέρ των αδελφών Παπαγεωργίου και με
αίτημα την άμεση λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Χαρακτηριστικά ο λαογράφος, εκ Σιατίστης κ. Γεώργιος Μπόντας
δήλωσε: «Η Σιάτιστα ανέδειξε πολλούς και μεγάλους ευεργέτες,
οι οποίοι έκτισαν σχολεία, εκκλησίες, άφησαν κληροδοτήματα
προσφέροντας ολόκληρες περιουσίες για την εξυπηρέτηση των
συμπατριωτών τους και του κοινωνικού συνόλου. Λαμπρό και
αξιέπαινο παράδειγμα του υψηλού και φλογερού πατριωτισμού
καθώς και θερμής αγάπης για τη γενέτειρά τους και γενικά για την
πατρίδα τους αποτελούν οι συμπατριώτες μας αδελφοί Νικόλαος
και Λεωνίδας Παπαγεωργίου». «Ευχαριστώ τον κόσμο και τη δικαιοσύνη» δήλωσε χαμογελώντας από την έκβαση της δίκης, ο κ.
Νίκος Παπαγεωργίου. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
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κ. Βασίλης Παπάς τόνισε ότι, «ευτυχώς που υπάρχει η δικαιοσύνη
για να λάμπει η αλήθεια, η απόφαση του δικαστηρίου είναι η καλύτερη απάντηση για τους συκοφάντες μας, αλλά και για όσους
κατηγορούν το Παπαγεωργίου»
Στη συνέχεια η «Κίνηση Πολιτών Σιάτιστας» που συμπαρίσταται στους αδελφούς Παπαγεωργίου προχώρησε σε πορεία
διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, φτάνοντας
μέχρι και το γραφείο του κ. Φίλιππου Πετσάλνικου ζητώντας από
τον Υπουργό να ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση για τη γρήγορη
έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου.

14 Μαρτίου

«Αγγελιοφόρος», «Νέα Μακεδονία», «Ελευθεροτυπία»
«Τύπος Θεσσαλονίκης»

Ενώ αναμένεται η απόφαση της επιτροπής διαιτησίας,
άλλη μία σύσκεψη για το Παπαγεωργίου των Δημάρχων
Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόσκληση εκπροσώπων
ασθενών ζητώντας από τον πρωθυπουργό την άμεση
λειτουργία του νοσοκομείου

«Η επανάσταση στη χώρα μας είναι να υλοποιηθούν τα αυτονόητα… δηλαδή να λειτουργήσει επιτέλους το Παπαγεωργίου» τόνισε
μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Νεάπολης Γρηγόρης Χατζησάββας,
κατά τη διάρκεια της χθεσινής (13.3.98) έκτακτης συνεδρίασης
των Δημάρχων των δυτικών συνοικιών Θεσσαλονίκης, Ελευθερίου
Κορδελιού Στάθης Καϊτετζίδης ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία
της σύσκεψης, Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, Ιωνίας Μιχάλης Σελβίδης, Σταυρούπολης Σπύρος Μπαρούτας, Πολίχνης Θεόδωρος
Παπαδόπουλος, και Μενεμένης Παναγιώτης Γαβριηλίδης, που
έγινε στο Δημαρχείο της Νεάπολης παρόντος και του δωρητή του
νοσοκομείου Νίκου Παπαγεωργίου. Με μοχλό πίεσης ψήφισμά τους
προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας υπέρ της άμεσης
λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου οι επτά Δήμαρχοι
ζητούν ομόφωνα να κυρωθεί με νόμο η τροποποιημένη σύμβαση,
να εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ο εσωτερικός
κανονισμός λειτουργίας του νοσοκομείου, να εξαντλήσουν τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις όλοι οι οφειλέτες και τέλος να
προχωρήσει η παραλαβή του νοσοκομείου από επιτροπή τεχνικών που θα ορισθούν από φορείς του δημοσίου. Στη συνεδρίαση
παραβρέθηκαν και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης
Αντώνης Παντολέων και η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών
Μακεδονίας-Θράκης Περσεφόνη Μήττα. Μήνυμα στήριξης των
πρωτοβουλιών απέστειλε και ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Θρασύβουλος Λαζαρίδης διατυπώνοντας μεταξύ άλλων στο μήνυμά του
και την αναγκαιότητα κατασκευής οδικού κόμβου που θα οδηγεί
κατευθείαν στο νοσοκομείο.

Συμπαράσταση από την Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και
Σιατίστης

Συγχαρητήρια
επιστολή απέστειλε ο
Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.
Αντώνιος, προς τους
αδελφούς Νίκο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου,
αναφέροντας:
«Δια της παρούσης
Αρχιερατικής ημών επιστολής θέλομεν όπως
εκφράσομεν Υμίν τα
θερμά ημών συγχαρητήρια δια την πλήρη
δικαίωσιν των δικαστικών Σας αγώνων,
προκειμένου επιτέλους
να αποκατασταθή η αλήθεια και να τεθή εις λειτουργίαν το πολυπόθητον Νοσοκομείον «Παπαγεωργίου» το οποίον τόσο μεγάλη
ανάγκη έχουν τόσον οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης όσον και εξ
ολοκλήρου της Βορείου Ελλάδος. Εκφράζοντες όθεν την συμπάθειαν ημών και την συμπαράστασίν μας εις τους ως άνω δικαίους
αγώνας Σας και με την πεποίθησιν ότι ηνοίχθην πλέον η οδός δια
την ομαλοποίησιν της όλης καταστάσεως δια την λειτουργίαν του
ως άνω Νοσοκομείου, ευχόμεθα εκ καρδίας μέσης όπως ο εν Τριάδι
Θεός σας ενδυναμώνη εις το δύσκολον έργον Σας, χαριζόμενος
υγείαν κατ΄ άμφω και παν δώρημα τέλειον».

19 Μαρτίου

«Καθημερινή», «Ελευθεροτυπία», «Δυτική Μακεδονία», «Εξπρές»
«Νέα Μακεδονία»

Δικαιώθηκαν οι αδελφοί Παπαγεωργίου.
Νέα δικαστική δικαίωση για το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
από το Διαιτητικό Δικαστήριο

Μετά την τακτική Δικαιοσύνη δικαίωσε και το Διαιτητικό Δικαστήριο το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, τη φορά αυτή στο ζήτημα που
προέκυψε μεταξύ Ιδρύματος και Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Το ζήτημα αφορούσε το συνυπολογισμό των τόκων της δωρεάς
στη συμβατική υποχρέωση των αδελφών Παπαγεωργίου για την
ανέγερση του νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης. Το Διαιτητικό δικαστήριο έκρινε και δέχτηκε τα εξής:
• Ότι το Ίδρυμα Παπαγεωργίου όχι μόνο εκπλήρωσε, αλλά ξεπέρασε στο σύνολό της τη συμβατική υποχρέωσή του, ύψους
30 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, και
• Ότι το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας «καθυστερεί αδικαιολο-
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25 Μαρτίου

«Αγγελιοφόρος», «Δυτική Μακεδονία», «Πρωινός Λόγος»

Απόδοση τιμής στους ευεργέτες της Σιάτιστας, του
Νομού Κοζάνης, της Μακεδονίας, και του κοινωνικού
συνόλου της χώρας, αδελφούς Νικόλαο και Λεωνίδα
Παπαγεωργίου από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης

Σε ειδική πανηγυρική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κακουλίδειο Πνευματικό Κέντρο της Σιάτιστας το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης τίμησε τους Σιατιστινούς ευεργέτες Νικόλαο και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου που είναι γνωστοί στο πανελλήνιο για τα
έργα κοινωνικής ωφέλειας που πραγματοποίησαν με αποκορύφωμα
το υπερσύγχρονο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.
Τους τιμώμενους προσφώνησε ο Δήμαρχος Σιάτιστας Χριστόφορος Χατζής, ο οποίος αναφέρθηκε στο μεγάλο τους έργο και στην
εκτίμηση και αγάπη των Σιατιστινών προς αυτούς.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο νομάρχης Κοζάνης Πάσχος Μητλιάγκας ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: « οι αδελφοί Νικόλαος και
Λεωνίδας Παπαγεωργίου , γόνοι μιας μεγάλης οικογένειας που
έλκει την καταγωγή της από τη Σαμαρίνα, σε κάποια περίοδο του
περασμένου αιώνα, αποτέλεσαν και αυτοί όπως και τόσοι άλλοι
κυνηγημένοι συμπατριώτες μας, τη μαγιά, το φυτώριο της νέας
Σιάτιστας των εθνικών αγώνων, του πνεύματος, της προκοπής,
των πραματευτάδων, τη Σιάτιστα των ανθρώπων του μόχθου και
της προσφοράς. Γεννημένοι οι αδελφοί Παπαγεωργίου μέσα σε
μία ατμόσφαιρα αγάπης, σωστών αντιλήψεων και με μια διάθεση
για προσφορά προς τον τόπο τους, παρότι στερημένοι στα πρώτα
χρόνια της ζωής τους από τη φροντίδα, τη στοργή, την καθοδή-
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γήτως» (υπ΄ αριθμ. 6/1998
απόφαση) την επιστροφή
στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου ποσού 1,6 δις δραχμών
που αποτελεί τον ΦΠΑ που
κατέβαλε το Ίδρυμα κατά
την εκτέλεση του έργου.
«Η επιστροφή του
ΦΠΑ είναι ρητή συμβατική υποχρέωση του Δημοσίου και αποτελεί τη συνεισφορά του
στη δαπάνη ανέγερσης του νοσοκομείου» έκρινε το δικαστήριο.
Σχετικά με την όλη υπόθεση, από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου ανακοινώθηκαν και τα εξής:
«Με την απόφασή του αυτή, το Διαιτητικό Δικαστήριο έδωσε την
πλέον αποστομωτική απάντηση σε όλους εκείνους τους κύκλους
που από την έναρξη των εργασιών ανεγέρσεως του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου επεδίδοντο σε πόλεμο λάσπης εναντίον τόσο των
δωρητών αδελφών Παπαγεωργίου όσο και του ίδιου του νοσοκομείου. Της αποφάσεως αυτής προηγήθηκε απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία επεβλήθησαν
ποινές φυλακίσεως 50 μηνών στο συγγραφέα Κυριάκο Διακογιάννη, για όσα συκοφαντικά ανέφερε στο βιβλίο του με τίτλο
«Ίδρυμα Παπαγεωργίου: Το χρονικό της μεγάλης απάτης». Μετά
απ΄ αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
πιστεύει ότι οι πολέμιοι του Ιδρύματος και του νοσοκομείου δεν
έχουν πλέον το παραμικρό επίπλαστο έρεισμα για να στηρίξουν
επ΄ αυτού νέες λασπολογικές επιθέσεις» Το Διαιτητικό Δικαστήριο συγκροτήθηκε από τους: Αγ. Μπακόπουλο, αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου, Νικ. Σακελλαρόπουλο επίτιμο αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου και Δημ. Κομισόπουλο αντιπρόεδρο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.

γηση του πατέρα τους, αφού
χάθηκε στα δύσκολα χρόνια
της κατοχής στο βωμό των
αγώνων της πατρίδας μας, για
την απελευθέρωση της χώρας
μας από τον βάρβαρο κατακτητή , κατόρθωσαν μέσα από
δυσκολίες μεγάλες, αλλά με
τη στοργή και κατεύθυνση της
μητέρας τους Αλεξάνδρας, να
γίνουν σύντομα πετυχημένοι
επιχειρηματίες, στήνοντας μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
γουνοποιίας στη Σιάτιστα με εμπορική δικτύωση στα βασικότερα
κέντρα εμπορίας στην Ευρώπη και την Αμερική. Μία πορεία καθόλου εύκολη, αλλά πολύ δημιουργική. Θυμάμαι με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις του Νίκου, όταν τον πρωτογνώρισα στις αρχές της
δεκαετίας του ΄80, να υπερασπίζεται με πάθος το άνοιγμα του κλάδου της γουνοποιίας σ ΄όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας
βλέποντας διορατικά, ότι κάποια στιγμή, αν δεν ξανοιχτούμε, δεν
διευρυνθούμε στην παραγωγή και αν δεν προσαρμόσουμε στα νέα
δεδομένα την παραγωγή μας, θα μας φύγει ο κλάδος από τα χέρια
μας γιατί θ΄ ανοίξουν άλλες πηγές παραγωγής και αγοράς. Ένας
άνθρωπος που έβλεπε πάντα μπροστά. Θυμάμαι επίσης τον Νίκο
να περιγράφει σε μία συνέντευξή του, εκφράζοντας και το δικαιολογημένο παράπονό του, τις συνθήκες ζωής της οικογένειάς του, τις
μπόρες και δυσκολίες μετά το χάσιμο του πατέρα του, το ψωμί που
έβγαζε με κόπο, αλλά και τη μεγάλη προσπάθεια να ορθοποδήσει
η οικογένεια. Κεντρικός ήρωας σ΄ αυτό το δύσκολο, ανηφορικό
αλλά πετυχημένο οδοιπορικό πάντα η μητέρα Αλεξάνδρα. Σήμερα
ίσως όλα αυτά να έχουν ξεθωριάσει. Άλλοι τα λησμονούν και άλλοι
δεν θέλουν να τα ψάχνουν. Και γι΄ αυτό προβαίνουν σε αυθαίρετα
συμπεράσματα. Συμπεράσματα και αναφορές που δεν αγγίζουν την
οικογένεια Παπαγεωργίου, έστω και αν την πικραίνουν. Άκουσα
τον Νίκο μόλις προχθές να δηλώνει σε τοπικό ραδιόφωνο βγάζο-
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ντας την πικρία του: «για μένα που ζω στην Ελλάδα, όχι ότι δεν
με πικραίνουν αυτές οι ιστορίες. Σκέφτομαι όμως τον αδελφό μου
Λεωνίδα που ζει χρόνια στο εξωτερικό και αναρωτιέται και απορεί
μ΄ αυτές τις καταστάσεις». Παρόλα αυτά όμως η οικογενειακή παράδοση, η παιδεία, η αγάπη για τον τόπο δεν περιόρισαν το εύρος
της προσφοράς της οικογένειας Παπαγεωργίου. Η πίστη τους στο
θεό και η αγάπη και ο σεβασμός για την εκκλησία παίρνει σάρκα και
οστά με την ανέγερση της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου
Γεωργίου στην Φρανκφούρτη, ένα κέντρο της γούνας αλλά και
πολλών μεταναστών Ελλήνων που στερούνταν της δυνατότητας
να μετέρχονται των μυστηρίων της εκκλησίας. Άλλο παράλληλο
έργο λίγο αργότερα στο γενέθλιο τόπο, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου
καθώς και άλλες προσφορές σε άλλες εκκλησίες της πόλης και
στήριξη πολλών κοινωνικών αναγκών. Δεύτερο βήμα για τη παιδεία: το περικαλλές Γυμνάσιο-Λύκειο «Γεώργιος Παπαγεωργίου»
είναι το νέο στολίδι στα εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης και της
περιοχής και προσφορά στη νέα γενιά. Και λίγο αργότερα το νέο
μεγάλο βήμα προσφοράς στον τομέα της υγείας. Η ανέγερση του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αναδεικνύει πλέον
τη Θεσσαλονίκη ως το πιο οργανωμένο κέντρο παροχής υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό χώρο και στα Βαλκάνια.
Ίσως όμως η μίζερη πολιτική μας ζωή, ο φθόνος της δημιουργίας,
δεν άφησαν αν αναδειχθεί και να προβληθεί όσο έπρεπε, η μεγάλη
προσφορά των αδελφών Παπαγεωργίου. Μία προσφορά που είναι
ισάξια και με τα σημερινά δεδομένα ακόμη μεγαλύτερη από άλλες
προσφορές και ευεργεσίες άλλων μεγάλων ευεργετών. Γι΄ αυτό και
στη συνείδηση όλων μας οι αδελφοί Παπαγεωργίου καταγράφονται
ως οι νέοι μεγάλοι Εθνικοί ευεργέτες της χώρας», κατέληξε την
ομιλία του ο νομάρχης Πάσχος Μητλιάγκας ενημερώνοντας τους
παραβρισκόμενους ότι με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της
χώρας ζητά να ανακηρυχθούν οι αδελφοί Παπαγεωργίου εθνικοί
ευεργέτες. Στη συνέχεια επέδωσε στους αδελφούς Παπαγεωργίου
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τιμητικές πλακέτες συνοδευόμενες από μια εικόνα της Παναγίας.
Μετά ο νομαρχιακός σύμβουλος Δημήτριος Μπάτζιος διάβασε
την επιστολή του κ. Λεωνίδα Παπαγεωργίου που απευθύνονταν
στο Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Κοζάνης, η οποία
ανέφερε τα εξής: « Με ιδιαίτερη συγκίνηση πληροφορήθηκα την
πρόθεσή σας να μας τιμήσετε, τον αδελφό μου Νίκο κι εμένα για
τις ταπεινές προσφορές μας σε κοινωνικές δραστηριότητες. Εγώ
δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην τελετή, μολονότι
θα το επιθυμούσα πολύ. Θα συμμετέχω όμως με τη σκέψη μου.
Λείπω από τη γενέτειρά μου εδώ και 45 περίπου χρόνια. Όσο
όμως περνάει ο καιρός τόσο η αγάπη μου γι αυτήν μεγαλώνει κι
η νοσταλγία φουντώνει. Σκέπτομαι πολύ συχνά τα δύσκολα χρόνια που πέρασα κατά τη διάρκεια του πολέμου όπως και κατά την
μεταπολεμική περίοδο. Η περιοχή αυτή της Δυτικής Μακεδονίας
υπέφερε ίσως περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της Ελλάδας
κατά τα τραγικά εκείνα χρόνια. Σήμερα με χαροποιεί ιδιαίτερα
η διαπίστωση πως αυτός ο πολύπαθος τόπος, χάρη στην εργατικότητα των κατοίκων του και με την εμπνευσμένη καθοδήγηση
εκτός των άλλων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει ξεφύγει από
τη δυστυχία του παρελθόντος και προχωρεί με αποφασιστικά βήματα προς την ανάπτυξη και την πρόοδο. Ευχαριστώ όλους τους
συμπατριώτες μου, τον κύριο Νομάρχη και τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την τιμή που μας επιφυλάσσετε καθώς και
για την συγκινητική συμπαράσταση στους πρόσφατους δικαστικούς αγώνες ενάντια στους χυδαίους συκοφάντες φερέφωνα των
διαπλεκομένων συμφερόντων στον τόπο μας». Στη συνέχεια ο κ.
Νίκος Παπαγεωργίου ευχαρίστησε θερμά τον Νομάρχη για την
απόδοση τιμής καταλήγοντας την ομιλία του ως εξής: «τη δική
σας υποστήριξη και στη συνέχεια αγαπητοί πατριώτες τη θεωρώ
δεδομένη και θα τη χρειαστούμε αφού είστε και εσείς συμμέτοχοι
στη προσφορά. Πρέπει να είστε περήφανοι για το δημιούργημά
σας. Τα γυμνά κορφοβούνια που στέκονται γύρω από τον τόπο
μας, θαρρείς κι΄ αρματώνουν την ψυχή και ατσαλώνουν τη θέληση
των Σιατιστινών. Ο δρόμος που χαράξαμε θ΄ ακολουθήσει πιστά
τις αρχές μας. Έχουμε μάθει ν΄ αγωνιζόμαστε όταν πιστεύουμε σε
κάτι και δεν το βάζουμε κάτω. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να
ακυρώσει το όραμα. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε για να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και της
τιμής που μας κάνατε».

28 Μαρτίου
«Νέα Μακεδονία»

Λύση αμέσως στο Παπαγεωργίου απαιτούν 14 δήμαρχοι
του πολεοδομικού συγκροτήματος και της ευρύτερης
περιοχής της Θεσσαλονίκης

Να λυθεί εδώ και τώρα ο «γόρδιος δεσμός» που μπλοκάρει
τη λειτουργία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ζητούν με κοινό
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

1998

ψήφισμά τους που έστειλαν στον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη,
στον υπουργό Υγείας και Πρόνοιας Κώστα Γείτονα, στον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Χρήστο Πάχτα και στους Βουλευτές της
Α΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, οι 14 δήμαρχοι, Αγίου Παύλου,
Αμπελοκήπων, Ελευθερίου-Κορδελιού, Ευόσμου, Θεσσαλονίκης,
Καλαμαριάς, Μενεμένης, Νεάπολης, Πανοράματος, Πολίχνης,
Πυλαίας, Σταυρούπολης, Συκεών και Τριανδρίας.

31 Μαρτίου
«Μακεδονία»

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων:
«Να λειτουργήσει το Παπαγεωργίου»

Η μη λειτουργία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου αποτέλεσε
το κύριο θέμα της Γενικής συνέλευσης της Ομοσπονδίας Εμπόρων, που πραγματοποιήθηκε χθες(30.3.98). «Δεν έχουμε καμία
απολύτως πρόθεση να συμμετάσχουμε στα πολιτικά παιχνίδια
του διορισμού διοικήσεως του νοσοκομείου, αλλά αυτό πρέπει το
ταχύτερο να λειτουργήσει», τόνισε μιλώντας στη «Μ» ο εισηγητής
και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αριστείδης Ποζρικίδης. «Εκτός
από την υγειονομική περίθαλψη που θα προσφέρει, θα συμβάλλει
στην απασχόληση τουλάχιστον 1.000 ατόμων. Θα «κτυπηθεί» έτσι
η ανεργία, ενώ θα εξασφαλίσουν εμπορική κίνηση και τα μικροκαταστήματα της περιοχής».

2 Απριλίου
«Νέα Μακεδονία»

Από τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, ερώτηση στη
Βουλή για την καθυστέρηση του νοσοκομείου Δυτικών
Συνοικιών. «Κάθε μέρα κοστίζει 1.000.000 δραχμές»

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση λειτουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, κατέθεσε ο
βουλευτής και πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Στο κείμενο της ερώτησης τονίζεται, μεταξύ άλλων,
ότι «κάθε μέρα καθυστέρησης κοστίζει, μόνο για τη στοιχειώδη
συντήρηση του νοσοκομείου, ένα εκατομμύριο δραχμές, ενώ τα
πανάκριβα μηχανήματα που έχουν αγοραστεί κινδυνεύουν να καταστραφούν ή να ξεπεραστούν τεχνολογικά, χωρίς καν να έχουν
λειτουργήσει». Ο Βουλευτής ρωτά τον Υπουργό Υγείας- Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ποιοι λόγοι κρατούν κλειστό
το νοσοκομείο, πότε θ΄ αρχίσει η λειτουργία του και τι κονδύλια
προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για τη λειτουργία του νοσοκομείου.

6 Απριλίου
«Αυριανή»

Ο κ. Γείτονας υποσχέθηκε ότι σύντομα θα λειτουργήσει.
Η κυβέρνηση θέλει το Παπαγεωργίου

Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση, για να ρυθμίσει ορισμένα ζητήματα έχοντας ως στόχο την έναρξη της λειτουργίας των
Εξωτερικών Ιατρείων και Εργαστηρίων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ως τα τέλη του χρόνου. Προφορική διαβεβαίωση ότι η
κυβέρνηση εμμένει στη θέση της, που είναι η ταχύτερη λειτουργία
του νοσοκομείου, έδωσε προχθές (4.4.98) με δηλώσεις του από τη
Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας Κώστας Γείτονας.
«Θα συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της
προμήθειας του εξοπλισμού και θα προσπαθήσουμε μέσα σ΄ αυτό
το χρόνο, όπως είχαμε πει, να βάλουμε στη σταδιακή λειτουργία
του νοσοκομείο», τόνισε ο υπουργός. Να υπενθυμιστεί ότι για να
φθάσουμε στο ευχάριστο αυτό σημείο, το ελληνικό κράτος πρέπει

να δώσει 4 δις 800 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά Ιατρικού
και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, να καταρτίσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και να φέρει προς κύρωση στη
Βουλή τη νέα σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δημοσίου και
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. «Την επεξεργασία του Οργανισμού
έχει αναλάβει μια επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου και στελέχη των υπηρεσιών
του Υπουργείου», σημείωσε ο κ. Γείτονας, που δέχεται πιέσεις,
για να επισπεύσει τη διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως
προσωπικού, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτευχθεί η
στελέχωση του νοσοκομείου.

12 Απριλίου
«Νέα Μακεδονία»

Ομόφωνη απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους για το Παπαγεωργίου

Πρόκειται για την υπ΄ αριθμ. 35 απόφαση της συνεδρίασης
της 27ης Μαρτίου 1998 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(ολομέλεια), η οποία βάζει οριστικά και τελεσίδικα τέλος και στην
τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε στη σχέση Ιδρύματος Παπαγεωργίου και Δημοσίου, εκκρεμότητα που είχε να κάνει με την
πιθανότητα άσκησης αγωγής κυρώσεως, από πλευράς δημοσίου,
της πρόσφατης απόφασης του Διαιτητικού δικαστηρίου, με την
οποία δικαιώθηκε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Συγκεκριμένα, το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα, μεταξύ
άλλων τα εξής:
• Να μην ασκήσει το ελληνικό δημόσιο, αγωγή ακυρώσεως κατά
της υπ΄αριθ. 6/1998 απόφασης του Διαιτητικού δικαστηρίου
• Να συσταθεί πενταμελής, εξ ειδικών, επιτροπή (τρία μέλη από
πλευράς Ελληνικού Δημοσίου και δύο από πλευράς Ιδρύματος)
η οποία θα διαπιστώσει τις δαπάνες που πραγματοποίησε το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, εξ ιδίων του αποκλειστικά χρημάτων,
για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του νοσοκομείου.
• Το Ελληνικό Δημόσιο να συνεχίσει την χρηματοδότηση
αποπεράτωσης και εξοπλισμού του νοσοκομείου από τους
κοινοτικούς πόρους και δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με τη
σύμβαση.
Και γνωμάτευσε έτσι,
ομόφωνα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου, όπως τονίζεται
στην απόφαση, «το ταχύτερο δυνατόν να αποπερατωθεί και να τεθεί σε
λειτουργία το νοσοκομείο Παπαγεωργίου».
Η γ ν ω μ ο δ ότ η σ η
στάλθηκε στους υπουρ-
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γούς Εθνικής Οικονομίας, Γιάννο Παπαντωνίου και ΥγείαςΠρόνοιας Κώστα Γείτονα, οι οποίοι, την ίδια στιγμή της παραλαβής
της, έθεσαν επ΄ αυτής την εγκριτική υπογραφή τους, γεγονός που
σημαίνει ότι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
άρχισε ήδη να παίρνει σάρκα και οστά.

30 Απριλίου
«Αγγελιοφόρος»

«Δεν παίρνετε ούτε δραχμή!»

«Δεν παίρνετε ούτε δραχμή», ήταν η απάντηση της Γενικής
Γραμματέως του Υπουργείου Yγείας Ιωάννας Πανοπούλου προς
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στη διάρκεια χθεσινής (29.4.98) σύσκεψης στην Αθήνα,
με αντικείμενο την επίσπευση έναρξης της λειτουργίας του νοσηλευτικού Ιδρύματος δυτικών συνοικιών Θεσσαλονίκης. «Ενώ
όλα έδειχναν ότι φτάναμε σε συμφωνία, η τελευταία λέξη της κ.
Πανοπούλου τίναξε τα πάντα στον αέρα. Δημιουργήθηκε ένταση.
«Η στάση της ήταν απαράδεκτη που μας γεννά ερωτηματικά και
έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση του λαού και των φορέων της

Θεσσαλονίκης», ανέφερε το μέλος της διοίκησης του νοσοκομείου Γρηγόρης Χατζησάββας. «Στο εξής κυνηγάμε τον χρόνο. Δεν
χρειάζονται τριβές, αλλά η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ως
προς το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει» εξήγησε ο Λάζαρος
Αγγέλου, επίσης μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου. Στη σύσκεψη
αποφασίστηκε να δοθεί χρηματοδότηση 935.000.000 δρχ. από το
Υπουργείο στο νοσοκομείο από τα συνολικά 3 δις δρχ που του
οφείλει για την αγορά του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Επίσης
να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το νοσοκομείο να
λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο, καθώς οι υπηρεσίες εξετάζουν τον
εσωτερικό κανονισμό που υπέβαλε η Διοίκηση του νοσοκομείου
και η τροποποιημένη σύμβαση θα ψηφιστεί από τη Βουλή αμέσως
μετά τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. «Εάν μας
δώσουν τα παραπάνω, εμείς με γρήγορες ενέργειες και εάν δεν
συναντήσουμε άλλα γραφειοκρατικά κωλύματα, μπορούμε να τελειώσουμε το έργο, να προσλάβουμε το προσωπικό, να αγοράσουμε
τον υπόλοιπο εξοπλισμό και να παραδώσουμε το νοσοκομείο μετά
το καλοκαίρι», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Βασίλης Παπάς για να καταλήξει: «Εάν ξεφύγουμε από τις 15
Μαϊου η λειτουργία του νοσοκομείου μέσα στον Σεπτέμβριο δεν
είναι δυνατή δυστυχώς».

1998

6 Μαΐου

«Θεσσαλονίκη», «Μακεδονία»

Επίσκεψη Στέφανου Μάνου στο Παπαγεωργίου

O π. Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Μάνος
επισκέφθηκε χθες (5.5.98) τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε με τα μέλη της
διοίκησης του Ιδρύματος και στη συνέχεια εξέφρασε την αγανάκτησή του δηλώνοντας: « κραυγαλέο παράδειγμα της αδυναμίας
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της διάβρωσης του πολιτικού συστήματος είναι η σκανδαλώδης
κωλυσιεργία στη λειτουργία αυτού του νοσοκομείου που ενώ
εδώ και ένα χρόνο είναι έτοιμο να λειτουργήσει, και ενώ όταν το
έχουν επισκεφθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, η έλλειψη πολιτικής
βούλησης το κρατά κλειστό. Μάλιστα κάνοντας απολογισμό
των υπηρεσιών που θα μπορούσε να προσφέρει το νοσοκομείο
αναφέρθηκε στα στοιχεία που έδωσαν τα μέλη της διοίκησης, ότι
μέσα σε ένα χρόνο θα μπορούσαν να έχουν γίνει 35.000 εισαγωγές
και νοσηλείες ασθενών, 25.000 επεμβάσεις και τρία εκατομμύρια
εξακόσιες χιλιάδες βιοχημικές αναλύσεις!».

7 Μαΐου

«Αγγελιοφόρος»

Παπαγεωργίου: Ανοίγει για…ξενάγηση

«Επισκεπτήριο» δυο ωρών καθημερινώς στους χώρους του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου για τους πολίτες προσανατολίζεται
να καθιερώσει η διοίκηση του νοσηλευτικού Ιδρύματος, προκειμένου οι Θεσσαλονικείς να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τις τεράστιες
δυνατότητες και το μέγεθος του έργου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος
του Ιδρύματος Βασίλης Παπάς, τα νέα, οικονομικής υφής, εμπόδια που υψώθηκαν στη διάρκεια της τελευταίας σύσκεψης στην
Αθήνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, επανέφεραν
κλίμα απαισιοδοξίας αναφορικά με τις προοπτικές έναρξης της
λειτουργίας του νοσοκομείου. «Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε το ενδεχόμενο να ανοίξει το νοσοκομείο και να επιτρέψει στο
κοινό να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του. Πολύ σύντομα θα

ανακοινωθεί το πρόγραμμα των επισκέψεων για τους ενδιαφερόμενους» είπε κ. Παπάς και πρόσθεσε: «Έτσι θα μπορέσουν να
αντιληφθούν καλύτερα οι πολίτες την αναγκαιότητα αυτού του
νοσοκομείου για την πόλη».

9 Μαΐου

«Μακεδονία», «Αγγελιοφόρος», «Θεσσαλονίκη»

«Μακάβρια» διαμαρτυρία πραγματοποίησαν οι
νεφροπαθείς και καρκινοπαθείς της Θεσσαλονίκης για
το Παπαγεωργίου

Τραγική αναπαράσταση κηδείας ζωντανών «νεκρών» επί 4
ώρες, μέσα σε φέρετρα που είχαν στήσει μπροστά από την είσοδο
του νοσοκομείου, ήταν ο πλέον μακάβριος τρόπος διαμαρτυρίας
που επέλεξαν χθες (8.5.98) για να διαμαρτυρηθούν τα μέλη των
Συλλόγων Καρκινοπαθών, Νεφροπαθών, Αλαρύγγων και Γονέων
Παιδιών με Σύνδρομο Down, για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση
λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Με συνθήματα που
αναγραφόταν στα πανό τους, «Ο καρκίνος είναι αθώος μπροστά σε
όλα αυτά», «Χάνεται χρόνος και ζωές με κλειστό το Παπαγεωργίου», εξέφρασαν το μέγεθος της αγανάκτησής τους, ενώ σε δηλώ-

12 Μαΐου
«Μακεδονία»

Επιτέλους στη Βουλή η νέα σύμβαση για το
Παπαγεωργίου. Βασικός εισηγητής της τροποποιημένης
σύμβασης ο Νίκος Γκεσούλης

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης Νίκος Γκεσούλης
θα είναι ο βασικός εισηγητής στη διαδικασία ψήφισης από τη
Βουλή της νέας σύμβασης του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και του
Δημοσίου, που αφορά το νοσοκομείο Δυτικής Θεσσαλονίκης. Την
οκτάμηνη καθυστέρηση για τη συζήτηση της σύμβασης ο κ. Γκεσούλης την αποδίδει στην «τακτική λασπολογίας» που εξαπέλυσαν
«διαπλεκόμενα ιδιωτικά συμφέροντα», στο χώρο της υγείας, τα
οποία «εξανάγκασαν» την κυβέρνηση να διερευνά συνεχώς «υποτιθέμενες περιπτώσεις οικονομικών ατασθαλιών του Ιδρύματος».
«Οι πάντες επιθυμούν να ανοίξει αμέσως το νοσοκομείο, δεν πρέπει
να χάσουμε ούτε μέρα, χωρίς όμως
αυτό να γίνει σε βάρος της σωστής
λειτουργίας του», κατέληξε ο κ.
Γκεσούλης. Για «διαπλεκόμενα
συμφέροντα» έκανε λόγο και ο
πρόεδρος του νοσοκομείου, Νίκος
Παπαγεωργίου, ο οποίος όμως, αν

και συγκρατημένα εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «η υπόθεση
θα προχωρήσει ομαλά μετά την κύρωση της σύμβασης από τη
βουλή», όπως τον «διαβεβαίωσαν» άτομα του στενού περιβάλλοντος του κ. Σκουλάκη. Το Ίδρυμα δεν αρνήθηκε ποτέ την ένταξη
του νοσοκομείου στο ΕΣΥ, ούτε την πρόσληψη προσωπικού με τις
νόμιμες διαδικασίες» είπε ο κ. Παπαγεωργίου και πρόσθεσε ότι
«όλη η φημολογία για το αντίθετο εντάσσεται σε μια συντονισμένη
προσπάθεια καθυστέρησης του έργου».

1998

σεις της η πρόεδρος
των Καρκινοπαθών
Μακεδονίας-Θράκης,
κ. Περσεφόνη Μήττα, έκανε λόγο για
«εγκληματική κωλυσιεργία της πολιτείας» και απαράδεκτη
«αδιαφορία των τοπικών-κοινωνικών
φορέων». «Εμείς δεν
έχουμε χρόνο για χάσιμο», δήλωσε η κ.
Μήττα, «όταν έρθουν
ξανά, οι πολιτικοί τον
Σεπτέμβριο, για τη Διεθνή Έκθεση θα τους περιμένουμε με όπλα
στα χέρια». «Πρέπει να ξεσηκωθούν όλοι οι Θεσσαλονικείς, γιατί
η υγεία μας φορά όλους και να πάψει πια η κοροϊδία από την Αθήνα» δήλωσε χαρακτηριστικά και η αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Παιδιών με Σύνδρομο Down, κ. Φωτεινή Πυλωρίδου. Ο πρόεδρος
του νοσοκομείου, Νίκος Παπαγεωργίου, δήλωσε στη «Θ» «ότι
ελπίζει να διευθετηθεί σύντομα και αυτή η οικονομική εμπλοκή
που καθυστερεί τη λειτουργία του νοσοκομείου»» εξέφρασε όμως
την πικρία του και απέδωσε ευθύνες για τις όποιες καθυστερήσεις
σε διαπλεκόμενα συμφέροντα».

13 Μαΐου

«Αγγελιοφόρος»

Να λειτουργήσει τώρα απαιτεί η Θεσσαλονίκη για το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Στην Αθήνα μεταβαίνουν σήμερα εκπρόσωποι του Ιατρικού
Συλλόγου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης,
προκειμένου να καταθέσουν το απόγευμα τις απόψεις τους για το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, που συζητά την αναθεωρημένη σύμβαση μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, αλλά
και για διαμαρτυρηθούν για την καθυστέρηση της λειτουργίας
του νοσοκομείου.
Οι διαφορές ανάμεσα στις συμβάσεις:
Θέματα

Η αρχική

Η τροποποιημένη

Συγκρότηση Δ.Σ.

4-3 (Ίδρυμα Παπαγεωργίου 3-3-1 κοινής αποδοχής
και Υπουργείο Υγείας)

Απασχόληση
πανεπιστημιακών γιατρών

Πλήρης και αποκλειστική

Καμία δέσμευση

Πριμ παραγωγικότητας

Δίνεται

Δεν προβλέπεται

Διαδικασίες δημοσίου
λογιστικού

«Ελευθερία» με έλεγχο

Καμία ελευθερία

Προσλήψεις
προσωπικού

Από ειδικά όργανα στο πρότυπο ΑΣΕΠ

Από τα σημερινά όργανα

13 Μαΐου

«Ελευθεροτυπία»

Νέο φρένο για το Παπαγεωργίου. Η ρύθμιση για την
επιλογή του μάνατζερ από τον εκάστοτε υπουργό
μπλοκάρει τώρα το άνοιγμα του νοσοκομείου

Νέο «κόλπο» για να μπλοκάρουν τη λειτουργία του νοσοκομείου επινόησαν οι υπονομευτές του, μέσω του υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας. «Δεν λέμε όχι, στην ανάδειξη ενός «μάνατζερ», δήλωσε
χθες(12.5.98) στην «Ε» ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Νίκος Παπαγεωργίου. «Λέμε όχι στο διορισμό από τον εκάστοτε
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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υπουργό. Θέλουμε το διοικητικό
συμβούλιο του
νοσοκομείου να
επιλέγει και να
ορίζει τον «μάνατζερ». Θέλουμε το Διοικητικό
Συμβούλιο να φέρει την ευθύνη
και να ασκεί τον έλεγχο. Και το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι
υπόλογο απέναντι του νόμου». Με την ευκαιρία, ο κ. Παπαγεωργίου παρακάλεσε, μέσω της «Ε», να γίνει γνωστή η εξής έκκλησή
του: «Ας ψηφισθεί ΟΜΟΦΩΝΩΣ από την αρμόδια επιτροπή της
Βουλής η αναθεωρημένη σύμβαση προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος
για τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας του νοσοκομείου».

13 Μαΐου
«Αδέσμευτος»

Τα πυρά των βουλευτών δέχθηκε χθες (12.3.98), η
κυβέρνηση για την καθυστέρηση της λειτουργίας του
νοσοκομείου

1998

Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που συζητά τη σύμβαση, ο Βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Ορφανός -εισηγητής της
Νέας Δημοκρατίας- έκανε λόγο για εγκληματική αδράνεια και
ασέβεια προς τους δωρητές καταγγέλοντας «άγος του ΠΑΣΟΚ»
που επιχειρεί να ελέγξει κομματικά το νοσοκομείο, και υπαινίχθηκε
διαπλοκές συμφερόντων στη διετή καθυστέρηση της λειτουργίας
του. Ο κ. Ορφανός διερωτήθηκε, ακόμη, γιατί το ΠΑΣΟΚ ψήφισε την αρχική σύμβαση για να διαπιστώσει αργότερα πως χρήζει
αναθεώρησης;
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η κριτική του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ακριτίδη, που σημείωσε ότι γύρω από «το θέμα έχει
αναπτυχθεί σκανδαλολογία» υπογραμμίζοντας πως «χρέος της
κυβέρνησης είναι να περιφρουρήσει τη λειτουργία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου έναντι των ιδιοτελών συμφερόντων». Έντονη
κριτική επίσης άσκησαν και οι βουλευτές της Ν.Δ., Γ. Σούρλας,
Β. Σωτηρόπουλος και Αθ. Γιαννόπουλος. Αντίθετοι με την σύμβαση, αλλά για διαφορετικούς λόγους, τάχθηκαν οι εκπρόσωποι
του ΚΚΕ, Στ. Παναγιώτου και του ΣΥΝ, Στ. Αλφιέρη που παρατήρησαν ότι η σύμβαση δεν απαντά στις ανησυχίες του ιατρικού
κόσμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφερόμενοι στο δημόσιο
χαρακτήρα του.
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14 Μαΐου

«Αδέσμευτος», «Ποντίκι»

Ευθύνες στην πλευρά του Δημοσίου επέρριψε ο Νίκος
Παπαγεωργίου: «Σταματήστε αυτό το έγκλημα!»

Σήμερα έχουν κληθεί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
της Βουλής που συζητά την αναθεωρημένη σύμβαση μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου οι αρμόδιοι φορείς και εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Στις
επίμονες ερωτήσεις που του τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής,
ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Νίκος Παπαγεωργίου απάντησε
εκφράζοντας την πικρία του, «για την αμφισβήτηση και κατασυκοφάντηση του οράματος των αδελφών Παπαγεωργίου» Του
οράματος της δημιουργίας ενός «σύγχρονου, δημόσιου νοσοκομείου του 21ου αιώνα», για το οποίο οι αδελφοί Παπαγεωργίου
διέθεσαν 30 εκατομμύρια δολάρια. Με την επισήμανση ότι είναι
από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένα έργο ολοκληρώνεται με τιμές
κάτω των προβλεπόμενων» ο κ. Παπαγεωργίου διαβεβαίωσε την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι το «νέο νοσοκομείο θα είναι 100%
δημόσιο». Στη μακράς διάρκειας κατάθεσή του ο κ. Παπαγεωργίου
επέρριψε ευθύνες στην πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου για την
καθυστέρηση στην υλοποίηση του ονείρου των Θεσσαλονικέων,
την λειτουργία ενός νοσοκομείου, του οποίου μόνος ιδιοκτήτης
θα είναι ο Ελληνικός λαός. «Ούτε εγώ ο ίδιος, ούτε κανείς άλλος
από την οικογένειά μου» δήλωσε κατηγορηματικά ο κ. Παπαγεωργίου, «έχουμε επιχειρηματικές και οικονομικές βλέψεις ή πολιτικές φιλοδοξίες». Στις ερωτήσεις των βουλευτών για τα αίτια της
καθυστέρησης λειτουργίας του νοσοκομείου, ο κ. Παπαγεωργίου,
κάλεσε τα μέλη της επιτροπής «να βγάλουν τα συμπεράσματά τους
για τις εμπλοκές», εξηγώντας ότι το νέο νοσοκομείο θα μπορούσε
να λειτουργεί από το 1996 αν το Δημόσιο κατέβαλε τις επιχορηγήσεις για τον εξοπλισμό του, όπως ήταν υποχρεωμένο.
Την ανάγκη να λειτουργήσει άμεσα το νοσοκομείο, επισήμανε
ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Γρηγόρης Χατζησάββας, ενώ ο πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Χρ. Παπακωνσταντίνου
σημείωσε ότι η αναθεωρημένη σύμβαση καλύπτει το σύλλογο στο
σκέλος των προσλήψεων.
Παρατίθεται παρακάτω ολόκληρη η ομιλία του κ. Νίκου
Παπαγεωργίου προς την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της
Βουλής, στις 14 Μαϊου 1998.
«Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, συγχωρείστε την απειρία
μου στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Θα ήθελα, όμως, πριν
μπούμε στη διαδικασία της συζήτησης, να μου επιτρέψετε να σας
απασχολήσω για πέντε περίπου λεπτά με δυο λόγια που έγραψα
προσπαθώντας να συμπυκνώσω τις θέσεις και τα οράματά μας για
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Πρώτο θέμα η δωρεά μας: Αποφασίσαμε μαζί με τον αδελφό
μου Λεωνίδα να διαθέσουμε 30 εκατομμύρια δολάρια για ένα έργο
που θα ανταπέδιδε στον κόσμο και στον ανώνυμο απλό εργαζό-

περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε: Την υπάρχουσα
σύγχρονη υποδομή, Το ειδικό νομικό καθεστώς και Τα πορίσματα
της Επιτροπής των ειδικών (σοφούς τους απεκάλεσε μερίδα του
Τύπου τότε) που μετεκάλεσε ο κ. Κρεμαστινός για να υποδείξουν
λύσεις για την αποτελμάτωση του συστήματος Υγείας.
Επομένως, ούτε οράματα ξένα, προς τη γενική φιλοσοφία
και τον εθνικό σχεδιασμό αποτολμήσαμε ούτε ύποπτες επιδιώξεις
εξυπηρετούμε. Πολύ απλά, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θέλουμε
με την συνδρομή και την εποπτεία της πολιτείας φυσικά να λειτουργήσουμε το νοσοκομείο, ακριβώς όπως το φτιάξαμε και το
εξοπλίσαμε , δηλαδή, σύγχρονο, δημόσιο, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες περίθαλψης, με διαφανείς σχέσεις εργασίας, με ευχάριστο
περιβάλλον τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επισκέπτες
και για τους εργαζόμενους και με επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας
και με προοπτική ανάπτυξης που θα αποδίδει εκ του ασφαλούς
το κοινωφελές έργο στον πραγματικό ιδιοκτήτη, δηλαδή στον
Ελληνικό λαό».

1998

μενο της Βόρειας Ελλάδας τη συνδρομή του στο να ανεβάσουμε
τις επιχειρήσεις μας στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του
κλάδου παραγωγής και εμπορίας γούνας. Δεν είναι η μοναδική
ούτε η πρώτη δωρεά μας. Η κοινωνική προσφορά αποτελεί πεποίθηση και τρόπο ζωής όχι μόνο για εμάς, αλλά και για πολλούς
συμπολίτες δυτικομακεδόνες.
Στην πορεία χρειάστηκε, να διαθέσουμε όχι μόνο περισσότερα
χρήματα για να καλύψουμε τις ανελαστικές δαπάνες από την καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας. Σας λέγω ότι κάθε μέρα το κλειστό
νοσοκομείο στοιχίζει περίπου 1 εκατομμύριο δραχμές, χωρίς να
υπολογίζονται οι απώλειες από την εξάντληση των εγγυήσεων
και την απαξίωση του τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού, αλλά
και την προσωπική μας εργασία σε καθημερινή βάση, την ίδια μας
την υγεία και τη ζωή μας, θα έλεγα. Δεχθήκαμε αμφισβητήσεις,
λασπολογίες ακόμη και εξευτελισμούς, Χωρίς να το επιθυμούμε,
βρεθήκαμε στις αίθουσες των δικαστηρίων, για να υπερασπιστούμε
την τιμή και την υπόληψή μας. Οι συκοφαντίες κατέρρευσαν. Η
λασπολογία καταδικάστηκε. Η πίκρα μένει.
Εδώ, δηλώνουμε, ενώπιον, εκλεκτών μελών της εθνικής αντιπροσωπείας, ότι η οικογένειά μας ούτε εμπορικές ή άλλης φύσης
οικονομικές βλέψεις έχουμε στον Ελλαδικό χώρο, ούτε πολιτικές
φιλοδοξίες μας δελεάζουν. Ούτε ένα κοινοτικό ή δημοτικό σύμβουλο διαθέτουμε, ούτε φιλοδοξούμε να αποκτήσουμε. Διεκπεραιώσαμε σε χρόνο ρεκόρ το έργο που μας ανέθεσε η πολιτεία με
τη σύμβαση που εσείς κυρώσατε ομόφωνα με το Ν. 1964/1991. Αν
και οι γνώσεις μας στο αντικείμενο ήταν ελάχιστες, καταφέραμε
με την προσφυγή στις αρετές της φυλής, με τη χρησιμοποίηση
εξειδικευμένων συνεργατών, αλλά κυρίως με σκληρή δουλειά να
κατασκευάσουμε και να εξοπλίσουμε ένα σύγχρονο νοσοκομείο
με ποιοτικά στάνταρ πολύ πάνω από τα συνηθισμένα και με τεχνολογία που ελάχιστα νοσοκομεία, ακόμη και στα προηγμένα
κράτη της Ε.Ε. διαθέτουν.
Το κυριότερο είναι, ότι κρατήσαμε τις δαπάνες κάτω από
τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς. Ενδεικτικά σας λέω ότι
σήμερα το έργο κλείνει στα 29,5 δις. Είναι ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και όλα τα λειτουργικά έξοδα από συστάσεως του
Ιδρύματος μέχρι και σήμερα. Όπως, προανέφερα, χρειαζόμαστε
γύρω στο 1 εκατομμύριο δραχμές την ημέρα, για να καλύπτουμε
τα έξοδα συντήρησης του κλειστού νοσοκομείου. Αν επικαιροποιούσαμε τους προϋπολογισμούς που μας έχουν εγκρίνει δύο
υπουργοί διαδοχικών κυβερνήσεων, συγκεκριμένα ο κ. Σιούφας
και ο κ. Κρεμαστινός, αυτοί θα έφθαναν στο συνολικό ύψος των
40 δις δραχμών. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα
δημόσια έργα που τελειώνει με κόστος σημαντικά χαμηλότερο του
προϋπολογισμού του. Το Υπουργείο υπολόγισε στα τέλη του 1997
το κόστος κατασκευής παρόμοιων νοσοκομείων στις 300.000 δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Εμείς το κατασκευάσαμε με 225.000
δραχμές. Είμαστε υπερήφανοι για τα δείγματα γραφής που δώσαμε
τόσο στην κατασκευή όσο και στον εξοπλισμό. Ίσως αυτά τα θετικά και μάλλον πρωτόγνωρα δείγματα γραφής είναι η αιτία, που
ανησύχησαν γνωστούς και άγνωστους πολέμιούς μας.
Το τρίτο θέμα είναι, το όραμα, θα πρέπει να διευκρινίσω από
την αρχή ότι το μοντέλο λειτουργίας που επιδιώξαμε, ούτε εγκεφαλικό κατασκεύασμα ή έμπνευση αποτελεί ούτε στη δημιουργία
ενός Ιδιωτικού Νοσοκομείου με δημόσια κάλυψη αποσκοπεί. Με
πολύ απλά λόγια θελήσαμε να υλοποιήσουμε ένα νοσοκομείο του
21ου αιώνα, που θα βγει δυναμικά και πάντοτε μη κερδοσκοπικά
στο στίβο του υγιούς ανταγωνισμού και θα καταφέρει να μείνει
ζωντανό δείχνοντας το δρόμο της αναβάθμισης της δημόσιας

15 Μαΐου
«Αδέσμευτος»

Δέσμευση για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Στη διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή που επεξεργάσθηκε
την αναθεωρημένη σύμβαση, ο Υπουργός Υγείας Κώστας Γείτονας, υπογράμμισε ότι το νέο νοσοκομείο θα είναι δημόσιου χα-

ρακτήρα (ΝΠΙΔ) και θα λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν,
προκειμένου να ανταποκριθεί στο πάγιο αίτημα του κόσμου της
Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Υγείας κάλεσε όλες τις πτέρυγες της
Βουλής να εγκρίνουν την αναθεωρημένη σύμβαση, υποσχόμενος
ότι θα εξασφαλιστεί ο ουσιαστικός έλεγχος από την πλευρά του
Δημοσίου και διαβεβαιώνοντας τα μέλη της Επιτροπής ότι το
Υπουργείο Υγείας θα διαθέσει τα αναγκαία ποσά για την άμεση
και σταδιακή λειτουργία του νέου νοσοκομείου.

15 Μαΐου

«Νέα Μακεδονία»

Ψηφίσθηκε στη Βουλή κατά πλειοψηφία, η νέα
σύμβαση για το Παπαγεωργίου

Μόνο με τις ψήφους των βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε στην αρμόδια
διακομματική επιτροπή της Βουλής η τροποποιημένη σύμβαση.
Τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν να
εκφράσουν τις θέσεις
τους, όταν έλθει η σύμβαση προς επικύρωση
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στην Ολομέλεια της Βουλής. Πάντως και ο Υφυπουργός Υγείας
Μ. Σκουλάκης, ανέφερε, ότι το νοσοκομείο είναι ενταγμένο στο
ΕΣΥ και τις επόμενες ημέρες αρχίζει η διερεύνηση των οικονομικών
εκκρεμοτήτων του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και του Δημοσίου από
πενταμελή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι
από το ΥΠΕΘΟ και το Υπουργείο Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος
του Υπουργείου Υγείας και δύο από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

15 Μαΐου

«Νέα Μακεδονία»

Τελικά, ποιος κοροϊδεύει ποιόν;

Τα όσα συνέβησαν στην πρόσφατη, διήμερης διάρκειας, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με
θέμα τη νέα τροποποιημένη σύμβαση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
και του Ελληνικού δημοσίου, έπεισαν και τον τελευταίο πολίτη της
Θεσσαλονίκης ότι γύρω από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχει
στηθεί ένας πλειστηριασμός «δουλέματος» στον οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν τα δυο μεγαλύτερα κόμματα.

καθένας να καταλάβει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποιος είναι
ο «λύκος» της παροιμίας.

17 Μαΐου

«Ελληνικός Βορράς»

Δήλωση π. Υπουργού, Στέλιου Παπαθεμελή, Βουλευτή
ΠΑΣΟΚ, Α΄ Θεσσαλονίκης, σε συνέντευξή του
«Κάποιοι δεν θέλουν να λειτουργήσει ένα πρότυπο νοσηλευτικό Ίδρυμα
στην πόλη μας και πάντως μετά μανίας
δεν θέλουν να λειτουργήσει ως πρότυπο,
αλλά αν λειτουργήσει να το κάνει «ως
ένα από τα ίδια». Προδήλως «κάποιοι»,
έχουν προσβάσεις στα κέντρα αποφάσεων και επιβάλλουν την άποψή τους όπως
δείχνουν τα ως τώρα δρώμενα. Υπάρχουν
και κάποιοι άλλοι που αντιστέκονται. Το
καζάνι βράζει, ίδωμεν»!

17 Μαΐου

«Τύπος της Κυριακής»

Κλινικά νεκρό το Παπαγεωργίου. Ο…ιός των
διαπλεκομένων

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, π. Υπουργός Υγείας
Γιώργος Σούρλας δήλωσε ότι η ισχύουσα σύμβαση που είχε
κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή το 1991, πρέπει να παραμείνει ως έχει, και καταψηφίζει τη νέα τροποποιημένη σύμβαση,
παρότι οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του κόμματός του τη
«χειροκροτούν»!
• Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Γκεσούλης έπλεξε το εγκώμιο
των δωρητών αδελφών Παπαγεωργίου, παρότι ο συνάδελφός
του, π. Υπουργός Υγείας Αναστάσιος Πεπονής, από το βήμα
της Βουλής τους αποκαλούσε…«δήθεν δωρητές».
• Η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει την κυβέρνηση ότι εκβίασε το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου να δεχτεί την τροποποίηση της σύμβασης και ζητά να ισχύσει η πρώτη σύμβαση.
• Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία ότι εκβιάζει με το
«μπλοκάρισμα» της έναρξης λειτουργίας του νοσοκομείου την
κυβέρνηση, διότι θέλει να «χαρίσει» το νοσοκομείο στους …
δωρητές!
• Η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι θέλει να αρχίσει να λειτουργεί,
εδώ και τώρα το νοσοκομείο, αλλά μόνο εφόσον αλλάξει εκ
νέου η σύμβαση, κάτι που το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει ούτε καν να
σκεφτεί.
Κοντολογίς τη στιγμή ακριβώς που οι πάντες θεωρούσαν ότι,
επιτέλους η έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
είχε φτάσει στο «νυν και αεί», ήρθαν «τα πάνω κάτω» με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να έχει μετατραπεί ξανά σε «μαρμαρένια
αλώνια» επί των οποίων κονταροχτυπιούνται δύο μεγαλύτερα
κόμματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις «αναμπουμπούλας» ισχύει η γνωστή παροιμία για τον «λύκο» που «χαίρεται», και εύκολα μπορεί ο
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Διαπλοκή οικονομικών συμφερόντων με αφανή «σύμμαχο» την
κυβέρνηση προκαλεί «έμφραγμα» στη λειτουργία του υπερσύγχρονου Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Την άποψη αυτή διατυπώνουν οι
πρωταγωνιστές της υπόθεσης στον «Τ.τ. Κ» όπως ο πρόεδρος του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου και μέλος Δ.Σ. του νοσοκομείου, Βασίλης
Παπάς ο οποίος είναι κατηγορηματικός: «Τα ίδια συμφέροντα είναι
πολύ ισχυρά. Μαζί του συμφωνεί και ο σύμβουλος Υγείας του Ιδρύματος και πρώην διευθυντής νοσοκομείων, Γιώργος Χριστόπουλος:

«παρεμβάσεις που θίγουν διαπλεκόμενα συμφέροντα και μικροκομματικές σκοπιμότητες,
σταμάτησαν τη λειτουργία. Ακολουθήθηκε
εναντίον μας τακτική Μακιαβέλι» καταγγέλει
ο κ. Χριστόπουλος, ενώ ο κ. Παπάς σημειώνει:
«Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς με την αρχική σύμβαση το
Ίδρυμα προκαλούσε αντιδράσεις, αφού θα ζητούσε αποκλειστικής
απασχόλησης γιατρούς. «Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει ασθενείς
εργάτες». Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η πλήρης υποταγή του
συστήματος λειτουργίας του νοσοκομείου στο ΕΣΥ, πρέπει να
αποτέλεσε και τον κύριο λόγο-της σωστής για τον ίδιο- αντίδρασης της Νέας Δημοκρατίας, που δήλωσε ότι θα την καταψηφίσει
στη Βουλή, καταλήγοντας πως «οι δωρητές είναι πικραμένοι από
την όλη κατάσταση που μέχρι τώρα αντιμετώπισαν».

«Αδέσμευτος της Κυριακής»

Έγκλημα στη Βόρειο Ελλάδα. Το πιο σύγχρονο
νοσηλευτικό Ίδρυμα της χώρας παραμένει κλειστό
Μητσοτάκης: Είναι ντροπή να παραμένει κλειστό!

«Είναι ντροπή να μένει κλειστό αυτό το νοσοκομείο επειδή
δεν μπορεί η κυβέρνηση να εναντιωθεί στα ιδιωτικά συμφέροντα»,
καταγγέλλει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης, με

πολύθηκαν κύματα λάσπης και λοιδορίας προς τους αδελφούς
Παπαγεωργίου, τακτική την οποία υπέθαλψαν και υιοθέτησαν
και τα μεγάλα συμφέροντα στο χώρο της υγείας…. Η κυβέρνηση,
λοιπόν, αντί να στηρίξει τους δωρητές στην επίτευξη του οράματός
τους, αντί να συμβάλλει στη βελτίωση της προσφοράς υπηρεσιών
υγείας στον Έλληνα πολίτη, προσπαθεί να φρενάρει το άλμα στον
εκσυγχρονισμό στον τομέα της υγείας. Έτσι, το πιο σύγχρονο νοσοκομείο της χώρας παραμένει κλειστό, σαν ένα τεράστιο μνημείο
ντροπής της πατρίδας μας...

1998

17 Μαΐου

18 Μαΐου

«Απογευματινή», «Νέα Μακεδονία»
αποκλειστική δήλωσή
του στον «Αδέσμευτο
της Κυριακής» και τονίζει: «Η κυβέρνησή μου
βοήθησε με κάθε τρόπο
να αξιοποιηθεί η δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου. και άξιζε τον
κόπο. Είμαι υπερήφανος για το αποτέλεσμα. Διότι το νοσοκομείο
αυτό είναι πραγματικό απόκτημα για τον τόπο και ειδικότερα για
τη Μακεδονία. Και είναι ντροπή να μένει κλειστό ένα τέτοιο νοσοκομείο, με τόσες δυνατότητες επειδή η κυβέρνηση δεν τολμά
να αντισταθεί στις πιέσεις κάποιων ιδιωτικών συμφερόντων. Τι
επιδιώκουν επιτέλους; Να αποθαρρύνουν οποιονδήποτε θα ήθελε
στο μέλλον να κάνει μια μεγάλη δωρεά στον τόπο; Αγνοούν ότι
η δημόσια υγεία και η ανώτατη παιδεία εστηρίχθησαν εν πολλοίς
στον πατριωτισμό των μεγάλων ευεργετών και εις τα κληροδοτήματα; Πρέπει επιτέλους, να σταματήσουν οι μικρότητες. Να παύσουν
ορισμένοι να επιτίθενται κατά των ευεργετών και να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου ενεργούντες δια λογαριασμόν
εμπόρων της υγείας. Είναι έγκλημα αυτό το οποίο γίνεται»

Συμφέροντα κρατούν κλειστό το νοσοκομείο…
Σύσκεψη Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Νίκος Γκεσούλης: Για μένα οι αδελφοί Παπαγεωργίου
είναι δωρητές

Την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο της εσπευσμένης –και με
ελλείψεις- λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για λόγους μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, εξέφρασαν στο σύνολό τους
οι γιατροί της Θεσσαλονίκης κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (17.5.98) στα γραφεία του Ιατρικού
Συλλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και
Βουλευτών του νομού. «Το νοσοκομείο θα πρέπει να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό, αλλά σωστά και όχι επειδή…κάποιοι
οραματίζονται να κάνουν εγκαίνια..» τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Παπακωνσταντίνου, αφήνοντας αιχμές κατά της
κυβέρνησης που ζητεί να λειτουργήσει όπως - όπως το νοσοκομείο,
προκειμένου να το βρει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της Έκθεσης
ο πρωθυπουργός. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο πρόεδρος της
Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θρασύβουλος Βεντούρης. «Δεν

17 Μαΐου

«Αδέσμευτος Τύπος της Κυριακής»

Νίκος Παπαφιλίππου, Βουλευτής Κοζάνης Νέας
Δημοκρατίας: «Μετά τη λοιδορία, η εξαπάτηση των
αδελφών Παπαγεωργίου»

«…Το 1991, όλα
τα κόμματα της Βουλής επικύρωσαν τη
σύμβαση για τη λειτουργία του νοσοκομείου με τους όρους
που είχαν θέσει οι ευεργέτες. Επτά χρόνια
μετά, η κυβέρνηση ξεχνά τη δέσμευση που
πήρε το κόμμα της στη
Βουλή το 1991 και εξαναγκάζει τους αδελφούς Παπαγεωργίου
να υπογράψουν νέα
τροποποιημένη σύμβαση, η οποία στην
ουσία εξομοιώνει το
όνειρό τους με όλα τα
νοσοκομεία του Δημοσίου. Ο εξαναγκασμός
αυτός έγινε αφού εξα-

πρόκειται ούτε για σούπερ μάρκετ, ούτε για έκθεση αυτοκινήτου.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί οποιοδήποτε λάθος θ΄ αποτελέσει πηγή κινδύνων για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου.
Το σημαντικότερο τόνισε, ο κ. Βεντούρης, είναι η διασφάλιση του
δημόσιου χαρακτήρα του νοσοκομείου, ενώ αναφερόμενος στο
Διοικητικό Συμβούλιο επισήμανε πως την πλειοψηφία πρέπει να
την έχει η πολιτεία». Ο εισηγητής της τροποποιημένης σύμβασης
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Γκεσούλης τόνισε στην ομιλία του
ότι «κλείνει το θέμα Παπαγεωργίου, την Πέμπτη, καθώς συζητείται
στην ολομέλεια της Βουλής η σύμβαση». Ο κ. Γκεσούλης επεσήμανε
πως η κυβέρνηση επισπεύδει τις διαδικασίες έτσι ώστε να σταματήσει επιτέλους η χρονοτριβή που παρατηρείται εδώ και χρόνια
αλλά σημείωσε πως ουσιαστικό πρόβλημα αποτελεί ο τρόπος με
τον οποίο θα ανοίξει το νοσοκομείο. «Πρέπει να αναπτυχθεί με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά
το ζήτημα των προσλήψεων ο κ. Γκεσούλης τόνισε ότι αποσαφηνίστηκε το όλο θέμα με την τροποποιημένη σύμβαση. Οι προσλήψεις
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θα γίνουν με τον νόμο 2190-με αξιοκρατία και διαφάνεια- ενώ για
τους γιατρούς θα ισχύσει ο τρόπος προσλήψεων του ΕΣΥ. «Το
νοσοκομείο θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και θα αναπτυχθεί με
βάση τις ανάγκες της περιοχής. Να σημειωθεί ότι αυτή η σύμβαση
είναι προϊόν του Ιατρικού Συλλόγου και των φορέων της πόλης. Ο
κ. Γκεσούλης αναφέρθηκε και στις μομφές που για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα αποδίδονταν στους αδελφούς Παπαγεωργίουλέγοντας χαρακτηριστικά- «αν έχει κάποιος αποδείξεις ότι οι κ.
Παπαγεωργίου δεν είναι αληθινά δωρητές, να απευθυνθούν στα
δικαστήρια και όχι να τους αποκαλούν με άσχημες εκφράσεις.
Και κατά συνέπεια να λειτουργούν ως «φραγμοί» για παρόμοιες
χειρονομίες και από άλλους πολίτες της χώρας που ενδιαφερόμενοι για το καλό του κοινωνικού συνόλου, θέλουν να προβούν σε
δωρεές». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατέληξε τονίζοντας ότι «οι
τόσοι έλεγχοι που έχουν γίνει από την πολιτεία δεν απέδειξαν
επιβαρυντικά στοιχεία, άρα για μένα οι αδελφοί Παπαγεωργίου
είναι δωρητές». Μιλώντας ο κ. Γιώργος Ορφανός από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε ότι το πρωταρχικό θέμα
είναι η λειτουργία του νοσοκομείου και αυτή πρέπει να μείνει έξω
από κομματικές διενέξεις. Και βέβαια να μην μπει σε διαδικασία
χωρισμού της πόλης. Το βασικό πρόβλημα-τόνισε ο κ. Ορφανός
είναι το χρηματικό ποσό που χρειάζεται για να λειτουργήσει το
νοσοκομείο, ο Υπουργός δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει
για παραπάνω από 1,2 δις ενώ γνωρίζουμε ότι χρειάζονται 2,5
δις. Ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου στην ομιλία του επισήμανε για
μια ακόμη φορά τα συνεχή προβλήματα που παρουσιάζονται ως
προς την έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου ενώ για την
τροποποιημένη σύμβαση, τόνισε ότι συμφωνεί ως προς τον γενικό διευθυντή, αλλά διατηρεί επιφυλάξεις αν πρέπει να διορίζεται
από το Υπουργείο-χαρακτηριστικά είπε- όχι στη δυαρχία. Επίσης
σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ζήτησε την ψήφισή της από τα κόμματα. «Σε
ένα χρόνο από σήμερα μπορεί να επιτευχθεί κλιμακωτά η πλήρης
λειτουργία του νοσοκομείου, αφού όμως πρώτα ρυθμιστεί το θέμα
των απαραίτητων κονδυλίων. Θα χρειαστούν τρεισήμισι μήνες για
την πρόσληψη προσωπικού λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που
απαιτείται. Τέλος, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι ο πρόεδρος του
νοσοκομείου θα είναι εκτελεστικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των παραγωγικών
φορέων αναφέρουν ότι πρέπει επιτέλους ν΄ αρχίσει η λειτουργία
του νοσοκομείου. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κ. Αβραμόπουλος επισήμανε πως πρέπει να διασφαλιστεί
ο δημόσιος χαρακτήρας του νοσοκομείου και οι προσλήψεις να
γίνουν μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο κ. Τσαρούχας
πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
υποστήριξε ότι η λειτουργία του πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά με
σταθερά και σίγουρα βήματα ενώ ο εκπρόσωπος των Αγροτικών
Συλλόγων υποστήριξε πως οι αγρότες θέλουν το νοσοκομείο αυτό
να είναι ανοιχτό για όλο το λαό της Μακεδονίας. Στο μεταξύ ο
Υφυπουργός Υγείας Μανόλης Σκουλάκης που ήταν χθες(16.5.98)
στη Θεσσαλονίκη απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων είπε ότι εντός του 1998 θα ξεκινήσει η σταδιακή λειτουργία
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη
εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι την ερχόμενη Πέμπτη η Ολομέλεια της Βουλής θα ψηφίσει τη νέα τροποποιημένη σύμβαση για
τη λειτουργία του υπερσύγχρονου νοσοκομείου.
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21 Μαΐου

«Ελευθεροτυπία»

24 ώρες πριν από τη συζήτηση στη Βουλή, δίωξη κατά
των αδελφών Παπαγεωργίου ύστερα από μήνυση
δικηγόρου, «φορολογούμενου πολίτη»
«Αυριανή»

Γιατί τώρα η δίωξη των αδελφών Παπαγεωργίου;
«Καθημερινή»

Εισαγγελέας για το Παπαγεωργίου: Ερωτηματικά
για την αιφνίδια τροπή που πήρε η υπόθεση του
νοσοκομείου
«Μακεδονία»

Στο στόχαστρο και πάλι των διαπλεκομένων; Ύποπτη
χαρακτηρίζεται η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των
αδελφών Παπαγεωργίου την παραμονή της συζήτησης
της σύμβασης λειτουργίας στη Βουλή
«Αγγελιοφόρος»

Νέα εμπόδια, Αθηναίος δικηγόρος κατέθεσε μήνυση
κατά των δωρητών

Ασφαλώς και πρόκειται για σύμπτωση-σκαστή, οπωσδήποτε- το γεγονός ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά των αδελφών
Παπαγεωργίου μόλις 24 ώρες πριν από τη συζήτηση περί του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Διότι
οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, σχετικά με το χρόνο που επελέγη,
θα έπρεπε να βυθίσει τους πάντες στο έρεβος, όπου δρουν απίστευτες δυνάμεις που ελέγχουν ό,τι ελέγχουν –ακόμη και τη ζωή
ανθρώπων που θα ήταν δυνατόν να σωθούν ή να γιατρευτούν αν
λειτουργούσε το νοσοκομείο. Ασφαλώς άλλη μια καθυστέρηση και
άλλη μια εμπλοκή, που εντελώς συμπτωματικώς ευνοεί εκείνους
που δι΄ ίδιον όφελος επιδιώκουν να καθυστερήσει όσο γίνεται η
έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου, που πάει να τους χαλάσει
τη πιάτσα. Και πόση ευαισθησία, ε; Από έναν δικηγόρο Αθηνών
που ανησυχεί για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι
πολύ χαρακτηριστικές δύο μόνο προτάσεις, από Δελτίο Τύπου του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου για την όλη υπόθεση:
«Οι λασπολόγοι προσπαθούν να εμπλέξουν τη Δικαιοσύνη για
να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους» και «Είναι παρακμή για
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Σύγκρουση στη Βουλή για το Παπαγεωργίου,
Σολομώντεια λύση η νέα σύμβαση, λέει ο Κ. Γείτονας

Στη δευτερολογία του ο Υπουργός Υγείας Κώστας Γείτονας
τόνισε ότι σημασία έχει η στάση της κυβέρνησης, που παραμένει
σταθερή στις θέσεις της με γνώμονα το συμφέρον του λαού της
Θεσσαλονίκης. Ζήτησε δε από τους βουλευτές να αναθεωρήσουν
τη στάση τους και να κυρώσουν τη σύμβαση υπογραμμίζοντας
ότι ο μύθος πως θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει νωρίτερα ήταν
και παραμένει ένας απλός μύθος. Ο Υπουργός Υγείας επέκρινε σε
έντονο ύφος τους Βουλευτές της Ν.Δ. για τις αντιδράσεις τους
και τόνισε με νόημα ότι οι αντιρρήσεις τους θυμίζουν πως «δεν

μια κοινωνία αντί να επιβραβεύει τους ευεργέτες, να τους τιμωρεί
ανάλογα με το μέγεθος της προσφοράς».
«Τα διαπλεκόμενα ξαναχτύπησαν», σχολίασε στον «Α» ο ένας
εκ των κατηγορουμένων αδελφών, ο πρόεδρος του νοσοκομείου,
Νίκος Παπαγεωργίου, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες σε βάρος
του ιδίου και του αδελφού του δεν ευσταθούν. «Ήμουν πάντως
προετοιμασμένος. Γνώριζα παραμονές της ψήφισης της σύμβασης
ότι πάλι κάτι θα συμβεί. Και θα συνεχίσουν, να το δείτε».
«Γεμάτη ερωτηματικά», βλέπει
τη δίωξη κατά Παπαγεωργίου,
παραμονές συζήτησης λειτουργίας του νοσοκομείου στη Βουλή,
και ο εισηγητής της πλειοψηφίας,
Βουλευτής Θεσσαλονίκης Νίκος
Γκεσούλης ο οποίος παρατηρεί:
«Διαπιστώνουμε τώρα ότι υπάρχουν εμφανώς συμφέροντα που
δεν θέλουν να λειτουργήσει το νοσοκομείο ή να καθυστερήσει
όσο περισσότερο γίνεται η λειτουργία του, αλλά η βούληση τώρα
είναι να λειτουργήσει».

21 Μαΐου
«Μακεδονία»

1η Ημέρα συζήτησης της τροποποιημένης σύμβασης
στην Ολομέλεια της Βουλής
Δώστε τέλος στον εμπαιγμό... Μήνυμα προς την
κυβέρνηση όλων των πτερύγων της Βουλής στη χθεσινή
συζήτηση

«Αφήστε τα προσχήματα και τις προφάσεις, ανταποκριθείτε
στο αίτημα και τις ανάγκες του λαού της Βόρειας Ελλάδος και
ανοίξτε επιτέλους το νοσοκομείο» Αυτό ήταν το μήνυμα προς
την κυβέρνηση όλων των πτερύγων της Βουλής, όπου από χθες
(21.5.98) συζητιέται η τροποποιημένη σύμβαση του Δημοσίου
με το Ίδρυμα Παπαγεωργίου για τη λειτουργία του ομώνυμου
νοσοκομείου.
Από πολλούς βουλευτές επισημάνθηκε η προσπάθεια οργανωμένων συμφερόντων να ματαιώσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ εκφράστηκαν έντονα ερωτηματικά για τη σπουδή
της Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος των αδελφών
Παπαγεωργίου, ένα 24ωρο πριν την έναρξη της συζήτησης της
σύμβασης από την ολομέλεια της Βουλής.

μπορεί οι χείρες Ησαύ να είναι χείρες Ησαύ και η φωνή, φωνή
Ιακώβ». «Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα και ερχόμαστε με τη σύμβαση αυτή να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα
της προηγούμενης σύμβασης.
«Δίνουμε μια σολομώντεια λύση σε ένα γόρδιο δεσμό, σε
ένα πρόβλημα που ταλάνισε και δίχασε την Ελληνική κοινωνία
συνεπικουρούντων και άλλων θεμάτων, που δεν μας αφορούν και
δεν πρέπει να μας αγγίζουν», σημείωσε ο κ. Γείτονας και κατέληξε λέγοντας: «Εμείς οφείλουμε να δώσουμε λύση. Αυτό είναι το
χρέος της πολιτικής. Δεν μπορεί να κλείσουμε τα μάτια, ούτε να
κάνουμε ανατροπές, οι οποίες θα οδηγούσαν το νοσοκομείο να
γίνει τότε πραγματικά αχούρι και να μη λειτουργήσει ποτέ και τα
δεκάδες δισεκατομμύρια, που το Ελληνικό Δημόσιο επένδυσε, να
μένουν αχρησιμοποίητα.
Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του επίτιμου προέδρου
της Ν.Δ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι η
σύμβαση θα πρέπει να ψηφιστεί παρά τις όποιες ατέλειες. «Ό,τι το
καλύτερο μπορεί να γίνει εχθρός του καλού και κατά συνέπεια δεν
θα είμαι εκείνος, ο οποίος θα ζητήσει να απορριφθεί η σύμβαση»
υπογράμμισε. «Εγώ, προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα. Ο
πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχει εξαπολυθεί «μία εμπαθής
επίθεση κατά των αδελφών Παπαγεωργίου» που έφεραν τα χρήματά τους, πρόσφεραν 30 εκατομμύρια δολάρια και τους ζητούν
«πόθεν έσχες;». Όταν ήρθε ο Ωνάσης και έδωσε τα χρήματά του
τον ρώτησε κανείς από πού και πως τα κέρδισε στο εξωτερικό; Οι
αδελφοί Παπαγεωργίου είναι βέβαιο ότι είναι πλούσιοι Έλληνες
που ζουν στο εξωτερικό. Είναι οι πρώτοι γουναράδες του κόσμου.
Είχαν χρήματα για να φέρουν και τα έφεραν. Μετέχουν επίσης και

21 Μαΐου

«Αγγελιοφόρος», «Εξουσία», «Έθνος»

Πολίτες και φορείς της Θεσσαλονίκης ζητούν λύση
για το Παπαγεωργίου από τους 300 του Ελληνικού
Κοινοβουλίου: «Να λυθεί τώρα ο γόρδιος δεσμός»
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σε άλλες ανώνυμες εταιρείες των οποίων το μέρισμα δεν φορολογείται επί προσωπικής βάσεως. Ποιοι επώνυμοι Έλληνες από τους
πλουσίους, να θέλουμε να πραγματοποιήσουμε αναδρομή στο
παρελθόν και να δούμε τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας
εικοσαετίας, μπορούν να καλύψουν το ένα εκατοστό ή το ένα χιλιοστό της περιουσίας την οποία εμφανίζουν και θέλετε να πούμε
αυτό για τους αδελφούς Παπαγεωργίου; Ο επίτιμος πρόεδρος της
Ν.Δ. υπεραμύνθηκε της αρχικής σύμβασης, θυμίζοντας ότι η Βουλή
την είχε αποδεχθεί ομοφώνως, και κατέληξε ότι η ποινική δίωξη
κατά των αδελφών Παπαγεωργίου δεν είναι τυχαία.
Έντονες επικρίσεις στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση της
λειτουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου άσκησε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Στέφανος Μάνος. «Περιμένατε να διαλυθεί
το νοσοκομείο για να το βάλετε να λειτουργήσει» είπε ο κ. Μάνος
προσθέτοντας, «ότι κακώς κατά τη γνώμη του, υπέγραψε τη σύμβαση κατόπιν των εκβιασμών της κυβέρνησης, η άλλη πλευρά»,
καταλήγοντας, ότι θα ψηφίσει τη σύμβαση προκειμένου να λειτουργήσει το νοσοκομείο και κάλεσε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει
το επιχείρημα ότι δεν έγινε «οριστική παραλαβή» γιατί αυτό δεν
έχει γίνει για πολλά μεγάλα έργα, τα οποία χρησιμοποιούνται,
όπως είπε, καθημερινώς, εδώ και χρόνια.
Την ανάγκη άμεσης λειτουργίας του νοσοκομείου, επισήμανε
ο εισηγητής του ΔΗ.Κ.ΚΙ. Γιώργος Ρόκος, ο οποίος, έκανε λόγο
για αναξιοπιστία, ενώ τεράστιες ευθύνες για την επικύρωση της
σύμβασης το 1991 επέρριψε στα κόμματα της Βουλής λέγοντας:
«Ομόφωνα την είχαν επικυρώσει και έρχονται τώρα να διαφωνήσουν για το περιεχόμενό της».
Υπέρ της κύρωσης της σύμβασης τάχθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗ..Κ.ΚΙ. Αναστάσιος Ιντζές: « Ένα
κόσμημα μα όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της νότιας και κεντρικής Ευρώπης είναι εδώ και δύο χρόνια άδειο. Και απαξιώνονται η
κτιριακή του εγκατάσταση και ο αποθηκευμένος εξοπλισμός του.
Ψηφίζουμε, εξ ανάγκης, τη σύμβαση, υπακούοντας στο παλλαϊκό
αίτημα του λαού της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, και
των Θεσσαλονικέων. Τυχόν παρανομίες, ολιγωρίες, παραλείψεις
ας τις λύσει η δικαιοσύνη».
Ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ Σωτήρης Κούβελας σε ανακοίνωση που εξέδωσε κατηγορεί την κυβέρνηση για ανικανότητα
και για ηθελημένη προσπάθεια «να οδηγήσει το νοσοκομείο»
στο χάλι των κρατικών για να μην υπάρχει μέτρο σύγκρισης στα
κοστολόγια και την ποιότητα», καταλήγοντας ότι «είναι κρίμα
που η Θεσσαλονίκη δεν καταδικάζει τους συκοφάντες, και δεν
αγκαλιάζει τους ευεργέτες».
«Το νοσοκομείο πρέπει να λειτουργήσει. Πρέπει να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες που χρειάζονται για την άμεση λειτουργία του, γιατί το έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη, όσο και η ευρύτερη
περιοχή της», υπογράμμισε και ο Γιώργος Κίρκος, Βουλευτής Β΄
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Πεπονής εξέφρασε τις
αντιρρήσεις του για αρκετές διατάξεις της σύμβασης δηλώνοντας
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ωστόσο ότι θα την ψηφίσει γιατί «το νοσοκομείο πρέπει να προχωρήσει» και για «να δοθεί ένα μάθημα σε οποιονδήποτε ιδιώτη,
εάν πράγματι, αποβλέπει στο να παρεμποδίσει τη λειτουργία αυτής
της μονάδας υπέρ μιας δικής του».
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Σταύρος Παναγιώτου, δήλωσε
ότι θα καταψηφίσει την παρούσα σύμβαση, γιατί δεν αποσαφηνίζεται το καθεστώς των προσλήψεων, ούτε και το πώς θα λειτουργήσουν οι πανεπιστημιακές κλινικές.
Την ανάγκη να λειτουργήσει άμεσα και να ενταχθεί στο ΕΣΥ το
νοσοκομείο επισήμανε ο εισηγητής του ΣΥΝ Μουσταφά Μουσταφά, αν και διευκρίνισε ότι θα καταψηφίσει τη σύμβαση. Ζήτησε δε
από την κυβέρνηση να περιμένει πρώτα την απαλλαγή των μελών
του Ιδρύματος από τις όποιες δικαστικές διενέξεις.
Να αποδοθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην πόλη ζητούν και οι εκπρόσωποι του α΄ και β΄
βαθμού Αυτοδιοίκησης του πολεοδομικού συγκροτήματος. Όσο
για τον τρόπο διεκδίκησης, ο καθένας παρουσιάζει τη δική του
πρόταση.
Κώστας Παπαδόπουλος, νομάρχης Θεσσαλονίκης: «Επειδή πολλά
είναι τα σενάρια που ακούγονται, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης είναι το νοσοκομείο, που κατά τη μεγάλη
πλειοψηφία χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ Κ.Π.Σ να λειτουργήσει
το γρηγορότερο δυνατό. Πρέπει να αποσυνδεθεί η λειτουργία του
από οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις ή δικαστικές έρευνες. Εμείς ως
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση θα κινηθούμε, ώστε να λειτουργήσει
μέσα στο πλαίσιο που έχει καθορισθεί».
Δημήτρης Δημητριάδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης: «Θεωρώ
έγκλημα τη μη λειτουργία του νοσοκομείου. Οποιεσδήποτε διαδικασίες έπρεπε να είχαν συντομευτεί, ώστε να είναι εφικτή η
άμεση λειτουργία του υπερσύγχρονου αυτού νοσοκομείου. Η
τοπική αυτοδιοίκηση όπως πάντοτε ενωμένη θα διεκδικήσει την
άμεση λειτουργία του και θα απαιτήσει τον καταλογισμό ευθυνών,
εκεί όπου ανήκουν».
Θρασύβουλος Λαζαρίδης, Δήμαρχος Καλαμαριάς: «Ελπίζω ότι η
ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των αδελφών
Παπαγεωργίου δεν θα είναι μια πρόσθετη δικαιολογία για να μη
λειτουργήσει το νοσοκομείο στους προδιαγεγραμμένους χρόνους.
Προφανώς κάθε ιδέα να καθυστερήσει η έναρξη λειτουργίας του
μας βρίσκει ριζικά αντίθετους και θα μας βρει εάν χρειαστεί και
αντιμέτωπους».
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Πολίχνης: «Δεν αδιαφορούμε για τις δραστηριότητες οιουδήποτε εμπλέκεται σε διαδικασίες διαφορετικές από το σκοπό που έρχεται να εξυπηρετήσει το
νοσοκομείο. Αυτό όμως που πιστεύουμε είναι ότι πέρα κι έξω από
όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσει. Υπάρχουν τρόποι για να γίνουν
και τα δύο, εφόσον αναληφθούν πρωτοβουλίες σε συνεργασία της
διοίκησης του νοσοκομείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης».

1998

Αλέξανδρος Σταματουλάκης, Δήμαρχος Αμπελοκήπων: «Η
υπόθεση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου αποτελεί μια κλασσική
υπόθεση προς δόξα της ελληνικής γραφειοκρατίας. Όσον αφορά τη
μήνυση είναι κάτι που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Εκείνο όμως
που θα κριθεί από την κοινωνία είναι η εγκληματική καθυστέρηση
στην έναρξη λειτουργίας, είτε υπαίτιοι είναι οι αδελφοί Παπαγεωργίου,είτε κάποιος άλλος. Εδώ που έφτασαν τα πράγματα, δεν μας
μένει παρά να ευχηθούμε να λειτουργήσει τάχιστα και εννοούμε
εντός του 1998. Εάν δεν συμβεί αυτό, οι φορείς της πόλης και ο
Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να προχωρήσουμε στην κατάληψη των
Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου, για να αποδείξουμε την
αναγκαιότητά του για τη Θεσσαλονίκη».
Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών: «Πρέπει να λειτουργήσει
άμεσα το νοσοκομείο, το οποίο έχει τόσο ανάγκη ο λαός των δυτικών συνοικιών, αλλά και όλης της Θεσσαλονίκης. Η κατασκευή του
και ο πλήρης εξοπλισμός του έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από το
1996 και το ΄97. Την ευθύνη για την καθυστέρηση έχει το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου. Δεν μπορούμε φυσικά να υποκαταστήσουμε τη
δικαιοσύνη, ελπίζουμε όμως, ότι με τη δίωξη που ασκήθηκε κατά
των αδελφών Παπαγεωργίου θα έρθουν στο φως όλα τα στοιχεία
που αφορούν στην υπόθεση και θα καταλογιστούν ευθύνες, όπου
και αν υπάρχουν», πρόσθεσε ο κ. Δανιηλίδης.
Παναγιώτης Αλεξανδρίδης, Δήμαρχος Ευόσμου: «Ο κόσμος του
Δήμου Ευόσμου και γενικά της δυτικής Θεσσαλονίκης-και όχι
μόνο- δεν έχει άλλα περιθώρια υπομονής. Οι όποιες διαδικασίες
δρομολογήθηκαν να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου επιτέλους να λειτουργήσει το νοσοκομείο της δυτικής
Θεσσαλονίκης. Εμείς παρακολουθούμε το χρονοδιάγραμμα και
εφόσον διαπιστώσουμε την όποια κωλυσιεργία στο εξής θα αντιδράσουμε δυναμικά όπως μέχρι σήμερα».
Στάθης Καϊτετζίδης, Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε ό,τι έχει
σχέση με την άμεση λειτουργία του «ώστε να μη γίνει δούρειος
ίππος κανενός». Στη κόντρα πολιτείας και δωρητών θεωρεί ότι και
οι δύο έχουν δίκιο, ο καθένας από τη δική του πλευρά αλλά πάνω
από όλους δίκιο έχουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα οι ασθενείς των επειγόντων περιστατικών, αφού η λειτουργία
του Παπαγεωργίου θα αυξήσει κατά 100% τις κλίνες εντατικής
παρακολούθησης. Ο Δήμαρχος αποδέχεται τη νομιμότητα των
δικαστικών αποφάσεων καθώς και τα πορίσματα του Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που κλήθηκαν για να κάνουν
τους ελέγχους.
Μιχάλης Σελβίδης, Δήμαρχος Ιωνίας: «Ο κ. Σελβίδης τάσσεται
υπέρ της άμεσης λειτουργίας του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας
ότι πρέπει να παρέμβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε συνεργασία
με τον νομάρχη, τους δημάρχους και να θέσουν τακτή προθεσμία
μέσα στην οποία να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Αν και αυτή
η προσθεσμία δεν τηρηθεί πρέπει να υπάρξουν κινητοποιήσεις,
δήλωσε ο δήμαρχος. Όσο για τη διοίκηση του νοσοκομείου, ο κ.
Σελβίδης πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια σχετική αυτονομία
όπου δωρητές και τοπική αυτοδιοίκηση θα παίζουν βασικό ρόλο.
Είπε ακόμη ότι «η πολιτεία οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες για
την καθυστέρηση και τους λόγους που συντελούν σε αυτή».
Γιώργος Αρβανιτίδης, Δήμαρχος Σίνδου: «Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου πρέπει να λειτουργήσει με το καθεστώς που λειτουργούν
όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας», δήλωσε ο δήμαρχος Σίνδου. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το νοσοκομείο πρέπει να λειτουργήσει όσο το δυνατόν συντομότερα, διασφαλίζοντας το δημόσιο
συμφέρον, ενώ παράλληλα στο θέμα της διαμάχης τάχθηκε υπέρ

της πολιτείας. Επίσης παρατήρησε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση
παρότι δεν είναι αρμόδια, άσκησε μέχρι τώρα ισχυρή πίεση στις
αντιμαχόμενες πλευρές προκειμένου να βρεθεί μια λύση.
Σταύρος Μπαρούτας, Δήμαρχος Σταυρούπολης: «Ο κ. Μπαρούτας
αναφερόμενος στη σημασία του νοσοκομείου στάθηκε κυρίως στις
προδιαγραφές του και τον σύγχρονο εξοπλισμό του, λέγοντας ότι
«είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο με προδιαγραφές του 21ου αιώνα,
κάτι που χρειάζεται η πόλη μας, που θα δώσει λύσεις κυρίως σε ζητήματα τριτοβάθμιας περίθαλψης. Ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε υπέρ
της αίτησης της πολιτείας για να γίνει τροποποίηση της σύμβασης
ώστε να έχει δημόσιο χαρακτήρα, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να
παρέχει νοσηλεία σε κάθε πολίτη που την έχει ανάγκη.
Νίκος Μπάτος, Δήμαρχος Ωραιοκάστρου: «Ο κ. Μπάτος πιστεύει
ότι η λειτουργία του Παπαγεωργίου θα αποσυμφορήσει τα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει νέες
θέσεις εργασίας. Χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την όποια καθυστέρηση, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόλο της τοπικής Αυτοδιοίκησης
για τις πρωτοβουλίες της ΤΕΔΚ και την απόφασή της να στηρίξει
την άμεση λειτουργία του νοσοκομείου. Με βάση αυτά, χαρακτήρισε εγκληματική ενέργεια κατ΄ εξακολούθηση την αναστολή της
λειτουργίας του».
Γιώργος Κεδίκογλου, Δήμαρχος Πανοράματος: «Το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου πρέπει να αποσυνδεθεί από οποιεσδήποτε δικαστικές έρευνες και να μην μπλοκαριστεί από τρίτους παράγοντες.
Τόνισε μάλιστα ότι η άμεση λειτουργία και η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος είναι αυτονόητα και αφορούν στην πολιτεία
και ειδικότερα στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, που είναι και
το πλέον αρμόδιο. Ο κ. Κεδίκογλου υπογράμμισε ότι στο θέμα της
διαμάχης μεταξύ των αρμόδιων φορέων η Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεν πρέπει να εμπλακεί. Ο Δήμαρχος μίλησε για τη σημασία του
νοσοκομείου και στάθηκε στα προβλήματα που μπορεί να λύσει
το νοσοκομείο καθώς θα δέχεται ασθενείς από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, ενώ όσον αφορά αν θα λειτουργήσει ως
ιδιωτικού δικαίου ή ως δημόσιο πανεπιστημιακό, υποστήριξε ότι
είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά στην πολιτεία.
Την αγανάκτηση και την οργή του για τα τεκταινόμενα εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Βασίλης Παπάς. «Απορώ πως
είναι δυνατόν οι ευεργέτες σε αυτή την κοινωνία της παρακμής
να κατηγορούνται και να τιμωρούνται ανάλογα με την προσφορά τους». Ο κ. Παπάς επισήμανε πως «δεν είναι τυχαία» η
χρονική περίοδος που ασκήθηκε η δίωξη και απέδωσε όλες τις
ενέργειες σε «οργανωμένα συμφέροντα». Ακόμη τόνισε ότι τα
«21 εκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν για το νοσοκομείο είναι
έσοδα των αδελφών Παπαγεωργίου από τις δραστηριότητές τους
στο εξωτερικό κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και συνεπώς δεν
είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται στη φορολογική τους δήλωση.
Αντίθετα τα 5 εκατομμύρια δολάρια, που προστέθηκαν για την
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

91

ολοκλήρωση του έργου τα τελευταία χρόνια, έχουν δηλωθεί στο
Ελληνικό κράτος».
Σε δηλώσεις του ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου εκφράζει τη θλίψη
και την αγανάκτησή του, αφήνοντας αιχμές για την σκοπιμότητα
της διαρροής των πληροφοριών, τονίζοντας: «Νοιώθω πικρία για
όλες αυτές τις επιθέσεις αλλά παράλληλα και δικαιωμένος γιατί
καμία επίθεση δεν προέρχεται από την Θεσσαλονίκη. Όλες οι μέχρι
τώρα επιθέσεις όπως και η συγκεκριμένη δίωξη προέρχονται από
τα κέντρα των Αθηνών. Μεταξύ άλλων κάνει λόγο «για επίθεση
λασπολόγων» που στοχεύουν να προκαταλάβουν τη συζήτηση
στη Βουλή, για την τροποποίηση της σύμβασης και να καθυστερήσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου, προσθέτοντας, «Μα, όλα
ήταν ξεκάθαρα στην πρώτη σύμβαση που κυρώθηκε ομοφώνως
από τη Βουλή. Σ΄ αυτήν αναφερόταν ότι το νοσοκομείο θα λειτουργούσε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου… Επομένως,
αν παραπέμψουν εμάς, θα παραπέμψουν τους 300 της Βουλής!
Και επιτέλους δεν ξεπλένει κανείς χρήματα, κτίζοντας σχολεία,
εκκλησίες και νοσοκομεία!».

25 Μαΐου

«Αδέσμευτος Τύπος», «Θεσσαλονίκη»

Έχασαν τα διαπλεκόμενα. Η Βουλή επικύρωσε τη
σύμβαση για το Νοσοκομείο
Η Βουλή δίνει το «πράσινο φως» για τη λειτουργία του
Παπαγεωργίου

1998

Η Βουλή ενέκρινε (χθες βράδυ-25.5.98) κατά πλειοψηφία την
αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου και
το Ελληνικό Δημόσιο για το πλαίσιο λειτουργίας του ομώνυμου
νοσοκομείου. Ο Υφυπουργός Υγείας Μανόλης Σκουλάκης απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής να ψηφίσουν
τη σύμβαση και να χαμηλώσουν οι τόνοι σε σχέση με το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου, απέφυγε όμως να δεσμευθεί ως προς τον χρόνο
έναρξης της λειτουργίας του νοσοκομείου. «Δεν δεσμευόμαστε με
ημερομηνίες. Ελπίζουμε και θέλουμε να λειτουργήσει εντός του
1998», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μέχρι τις 30.6.98
θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος της επιτροπής , στην οποία εκπροσωπούνται και οι δύο πλευρές και θα δοθεί η απάντηση στις υποχρεώσεις που έχουν πλέον το Ίδρυμα Παπαγεωργίου και το Ελληνικό
δημόσιο. Στη συνέχεια θα συνταχθεί ο κανονσιμός λειτουργίας του
νοσοκομείου και θα γίνει η προκήρυξη των προσλήψεων.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκαν με εκ διαμέτρου αντίθετες
απόψεις. Αίσθηση προκάλεσε η ομιλία του βουλευτή ΠΑΣΟΚ της
Α΄ Θεσσαλονίκης Νίκου Ακριτίδη, ο οποίος υπεραμύνθηκε της
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σύμβασης, επισημαίνοντας ότι διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα
του νοσοκομείου, ενώ η σύνθεση του Δ.Σ. «εκφράζει ισόρροπα
κράτος, Ίδρυμα και κοινωνία». Ο κ. Ακριτίδης εξέφρασε την απορία
του για την ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία σε βάρος των
αδελφών Παπαγεωργίου. «Προκαλεί εντύπωση», είπε, «το γεγονός
ότι η Εισαγγελία επιμένει για μια υπόθεση, που στο παρελθόν δύο
φορές τέθηκε στο αρχείο και οι εγκλήσεις έγιναν από δικηγόρο της
Αθήνας». Ακόμη ο κ. Ακριτίδης επισήμανε ότι η κυβέρνηση πρέπει
να φροντίσει για τη φιλοξενία των πανεπιστημιακών κλινικών, ανεξάρτητα με ό,τι αφορά τους δωρητές και τη σκανδαλολογία γύρω
από το όνομά τους. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Βουλευτής της
Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μαγκριώτης τονίζοντας
ότι «οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πρέπει να ενταχθούν στο νοσοκομείο, διότι προσφέρουν σημαντική γνώση και εμπειρία, ενώ
παρέχουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες». Υπέρ της σύμβασης,
δήλωσε ότι θα ψηφίσει ο Βουλευτής της Ν.Δ. Β. Σωτηρόπουλος,
«παρά τις ατέλειες της σύμβασης, για να στερήσει από την κυβέρνηση το επιχείρημα ότι εμποδίζεται στη λειτουργία του νοσοκομείου». Ο Γιώργος Κίρκος, Βουλευτής της Β΄ Θεσσαλονίκης του
κυβερνώντος κόμματος, υπαινίχθηκε δράση διαπλεκομένων και
στο χώρο της υγείας, τονίζοντας ότι ο ιδιωτικός τομέας « μέσα από
την όσμωση και τη διαπλοκή καρπούται το 50% της προσφοράς
υγείας». Πρόσθεσε επίσης ότι η τροποποιημένη σύμβαση αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα, που δεν αντιμετώπιζε η προηγούμενη,
και ότι το νοσοκομείο θα προσφέρει ποιοτικές κλίνες, που τόσο
έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη. Για σπίλωση των δωρητών έκανε
λόγο και ο Βουλευτής της ΝΔ. Νίκος Τσιαρτσιώνης, ενώ ο Αδάμ
Ρεγκούζας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν λέει την αλήθεια
στο λαό της Θεσσαλονίκης για την επιδίωξή της να μετατρέψει το
νοσοκομείο σε «εργαλείο μικροκομματικών συμφερόντων» και γι΄
αυτό αναβάλλει τη λειτουργία του. Επίθεση κατά των αδελφών
Παπαγεωργίου εξαπέλυσαν ο Βουλευτής της Ν.Δ Γερ. Γιακουμάτος
και ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φραγκλίνος Παπαδέλης, που δήλωσε
ότι θα απέχει της ψηφοφορίας. Ενδεικτική ήταν η διαπίστωση του
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Στέλιου Παπαθεμελή, πως «το νοσοκομείο
βρέθηκε στη δίνη περίεργων και ανομολόγητων αντιπαραθέσεων,
πίσω από τις οποίες κινούνται μεγάλα συμφέροντα με επιδίωξη
είτε τη ματαίωση, είτε την αναβολή της λειτουργίας του». Ο κ.
Παπαθεμελής έκανε λόγο για «βρώμικο πόλεμο» εναντίον των
δωρητών, ενώ έπλεξε το εγκώμιο των αδελφών Παπαγεωργίου,
λέγοντας ότι δεν γνωρίζει και πολλούς άλλους που διέθεσαν
30 εκατομμύρια δολάρια ή έστω τα μισά από αυτά ή ένα υψηλό
κλάσμα αυτού του ποσού, πλην του Παναγιώτη Αγγελόπουλου
για ένα κοινωφελές έργο. «Τιμώ τους αδελφούς Παπαγεωργίου
για τη χειρονομία τους». Με την επισήμανση ότι το νοσοκομείο
κατασκευάστηκε σε χρόνο και με κόστος ρεκόρ, για τα Ελληνικά
δεδομένα, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «καλώς η πολιτεία
ενεπιστεύθη στους αδελφούς Παπαγεωργίου την ανέγερσή του»

26 Μαΐου

«Νέα Μακεδονία»

Οι πολιτικοί της Θεσσαλονίκης τι «ψήφισαν» για το
Παπαγεωργίου. Δεκαέξι «ναι» και τέσσερα «όχι» σε
γκάλοπ των Καρκινοπαθών

Υπογραφές νυν και πρώην Βουλευτών ζήτησαν και απέσπασαν
για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, τα μέλη του
Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης ώστε να τις χρη-

σιμοποιήσουν ως μέσο πίεσης για την άμεση έναρξη λειτουργίας
του νοσοκομείου. Το κείμενο που εστάλη προς υπογραφή στους
Βουλευτές έγραφε μεταξύ άλλων: « Αξιότιμε κύριε βουλευτά,
έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι το καινούργιο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διαθέτει τέλεια εξοπλισμένη ογκολογική
κλινική και δυο γραμμικούς επιταχυντές σύγχρονης τεχνολογίας
οι οποίοι δεν μπήκαν σε λειτουργία εδώ και δύο χρόνια και να
σκεφθεί κανείς ότι το όριο απόδοσής τους είναι για δέκα χρόνια...
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουμε την άμεση συμπαράστασή
σας στη δύσκολη προσπάθεια της επίλυσης των προβλημάτων
αυτών ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες θεραπείας των ασθενών
μας» Το κείμενο έχουν συνυπογράψει οι κ.κ. Νικόλαος Ακριτίδης,
Αναστάσιος Ιντζές, Χαράλαμπος Καστανίδης, Ιωάννης Κατσαρός,
Γεώργιος Κίρκος, Ιωάννης Μαγκριώτης, Γεώργιος Ορφανός, Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, Στυλιανός Παπαθεμελής, Αδάμ Ρεγκούζας, Γεώργιο Ρόκος, Γεώργιος Σαλαγκούδης, Κυριάκος Σπυριούνης,
Γεώργιος Τζιτζικώστας, Άκης Τσοχατζόπουλος, και Παναγιώτης
Ψωμιάδης, ενώ αρνήθηκαν να το υπογράψουν για διαφορετικούς
λόγους, οι κ.κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Βασίλειος Γερανίδης, Νικόλαος
Γκεσούλης και Θεοχάρης Τσιόκας. Σύμφωνα με την πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Περσεφόνη Μήττα «ο Βενιζέλος μας ανέφερε ότι είναι
υπουργός και στο κείμενό μας ζητούσαμε υπογραφές Βουλευτών,
ο κ. Γκεσούλης διαφωνούσε με το κείμενο, όπως και ο κ. Τσιόκας,
ενώ με τον Υφυπουργό κ. Γερανίδη αν και τον αναζητήσαμε δεν
μπορέσαμε να συναντηθούμε».

27 Μαΐου

«Θεσσαλονίκη»

Μετά τη Βουλή τι γίνεται; Δύο συνεντεύξεις στη
«Θεσσαλονίκη». Μιλούν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Νίκος Γκεσούλης και ο πρώην υφυπουργός της Ν.Δ.
Τάσος Σπηλιόπουλος

1998

και εξέφρασε την απορία του για την «παραμονή της συζήτησης
της σύμβασης στη Βουλή, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ισίδωρος
Ντογιάκος, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους, χωρίς να έχουν
προκύψει επιβαρυντικά στοιχεία από προηγούμενους εισαγγελικούς
ελέγχους και τους ελέγχους των ορκωτών λογιστών».
Τελικά η σύμβαση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τους
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΔΗ.Κ.ΚΙ., ενώ αντίθετα την
καταψήφισαν η ΝΔ. το ΚΚΕ και ο ΣΥΝ.

Η «Θεσσαλονίκη» υπό το φως των νέων εξελίξεων έδωσε το
λόγο στον Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Νίκο Γκεσούλη
και του πρώην Υφυπουργού Παιδείας της Ν.Δ., Τάσο Σπηλιόπουλο
για να εκτιμήσουν τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται, αλλά
και τα προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν ή πρόκειται
να προκύψουν στη συνέχεια του «σίριαλ».
Αισιόδοξο τόνο στην αρχή της συνέντευξης έδωσε ο βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Γκεσούλης.
ΕΡ.: Πολλά έχουν ακουστεί για σύγκρουση μεταξύ ομάδων οργανωμένων συμφερόντων. Πως θα αντιδράσουν μετά την προχθεσινή εξέλιξη;
«Είναι φανερό πλέον ότι αυτή η μεγάλη και σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα στη Θεσσαλονίκη αναταράσσει τα λιμνάζοντα
ύδατα στο χώρο της υγείας της ιδιωτικής και της δημόσιας στην
περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όσο
νωρίτερα γίνει η έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου αυτού στα
πλαίσια του ΕΣΥ και όσο καλύτερα αναπτυχθεί, θα αποφέρει μεγάλο κοινωνικό όφελος στο λαό της Μακεδονίας, ενώ θα επιφέρει
πλήγμα σ΄ αυτούς που με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα και οφέλη
στο χώρο της υγείας επενδύουν στην παρακμή, στη φθορά και
υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι είναι έντονα κερδοφόρες οι επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα της υγείας και δημιουργούν πολλά και
ισχυρά οργανωμένα συμφέροντα, συμφέροντα τα οποία έχουν
εκφράσεις και απολήξεις που επιδιώκουν να φτάσουν μέχρι το
χώρο της ενημέρωσης, το χώρο της ίδιας της δημόσιας υγείας.
Ακόμη επιδιώκουν να μπουν στο χώρο της πολιτικής και στο
χώρο της δικαιοσύνης. Το ΠΑΣΟΚ με αυτή την τροποποιημένη
και βελτιωμένη σύμβαση, δίνει τη δυνατότητα σ΄ αυτό το μεγάλο
νοσοκομείο να λειτουργήσει στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος
Υγείας. Θα δώσει τη δυνατότητα στο λαό της Θεσσαλονίκης και της
ευρύτερης περιοχής να έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο νοσοκομείο,
σύγχρονο. Είμαστε υπερήφανοι που στο νοσοκομείο αυτό δώσαμε
τη δυνατότητα να ανοίγει τις πόρτες σε όλους τους πολίτες της Β.
Ελλάδος, στην παροχή υπηρεσιών υγείας»
ΕΡ.: Παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία εγείρει σοβαρές αντιρρήσεις…
«Με απογοήτευση άκουσα στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία
ότι δεν θέλει να ψηφίσει και δεν ψήφισε την κύρωση αυτής της
σύμβασης. Με εκπλήσσει γιατί ο αρχηγός της Ν.Δ. είναι Βουλευτής της Θεσσαλονίκης και θα έπρεπε να θέλει το άνοιγμα αυτού
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του νοσοκομείου, μέσα στα πλαίσια του ΕΣΥ. Και θα ήθελα να πω
ακόμη: Έγιναν ερωτήσεις στο παρελθόν από την πλευρά της Ν.Δ.,
από δήθεν ενδιαφέρον για το άνοιγμα του νοσοκομείου και τώρα
που ήρθε η ώρα, γιατί αυτή η σύμβαση είναι το κλειδί που ανοίγει
το νοσοκομείο, αρνήθηκε την ψήφο. Ο λαός της Θεσσαλονίκης
και της Μακεδονίας, θα τους κρίνει και πιστεύω θα κρίνει ότι αρνήθηκαν το άνοιγμα ενός νοσοκομείου στα πλαίσια της δημόσιας
υγείας, άρα θα μπορούσε να συμπεράνει ο σκεπτόμενος πολίτης
ότι υπερασπίζονται την ιδιωτική υγεία».
Σχολιάζοντας την κύρωση από την Βουλή της τροποποιημένης
σύμβασης για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ο πρώην υπουργός
της Ν.Δ. Τάσος Σπηλιόπουλος, τονίζει στη «Θεσσαλονίκη»:
«Είναι μια θετική εξέλιξη, με την έννοια ότι η κατάθεση και
κύρωση με νόμο, της συγκεκριμένης αναθεωρημένης σύμβασης,
εκκρεμούσε με ευθύνη του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης.
Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω αφορά το περιεχόμενο της
αναθεωρημένης σύμβασης, η οποία ουσιαστικά αλλάζει τη διαδικασία πρόσληψης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, διότι δεν μπορώ να αποσυνδέσω
την εξέλιξη αυτή, από την άσκηση διώξεως και μάλιστα σε βαθμό
κακουργήματος εναντίον των αδελφών Παπαγεωργίου. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Ιδρύματος. Θεωρώ ότι εάν δεν ξεκαθαρίσει άμεσα η υπόθεση αυτή-για
την οποία πιστεύω βεβαίως ότι αδικούνται κατάφορα οι αδελφοί
Παπαγεωργίου- δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία προσλήψεων
που αποτελεί και το επόμενο στάδιο ενόψει της λειτουργίας του
νοσοκομείου. Νομίζω ότι είναι τραγικό λάθος. Ξέρουν ότι αν δεν
ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να αρχίσει η διαδικασία
πρόσληψης προσωπικού. Ας σταματήσουν να υποκρίνονται και ας
δουν τα πράγματα όπως είναι πραγματικά.
ΕΡ.: Θεωρείτε ότι πίσω από τις διώξεις που ασκούνται κατά των
αδελφών Παπαγεωργίου κρύβονται συμφέροντα;
Όλα γίνονται σκόπιμα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η τελευταία
δίωξη σε βάρος των αδελφών Παπαγεωργίου έγινε ακριβώς για να
ετεροχρονιστεί η έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου. Δεν αναφέρομαι στην ουσία του κατηγορητηρίου, γιατί για μένα ήταν και
παραμένει ανυπόστατο. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούνται οι
αδελφοί Παπαγεωργίου, για το ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
διέθεσε στο Υπουργείο Υγείας, 150 στρέμματα από το παλιό πεδίο
βολής για να κατασκευαστεί ένα νοσοκομείο, όταν όλοι οι δήμοι
και όλες οι κοινότητες ζητούν να τους παραχωρηθούν εκτάσεις.
Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούνται οι αδελφοί Παπαγεωργίου,
για το ότι έχοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό
έφεραν συνάλλαγμα και το διέθεσαν για να χτιστεί ένα νοσοκομείο. Αν το διέθεταν για την αγορά μιας ΠΑΕ ή ενός ΤΑΚ όλοι θα
πανηγύριζαν, όλοι θα χειροκροτούσαν. Αυτά μόνο στην Ελλάδα
συμβαίνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα γίνονται σκόπιμα και είναι
κατευθυνόμενα.

28 Μαΐου

«Αγγελιοφόρος»

1998

Σύσκεψη στο ΑΠΘ

Τους τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης εξέτασαν χθες(27.5.98) σε σύσκεψη εκπρόσωποι
των δύο πλευρών. Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου από την πλευρά
των δωρητών και ο πρόεδρος της σχολής, καθηγητής Αχ. Τουρκαντώνης, συμφώνησαν να διατυπώσουν τις προτάσεις τους στο
Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωση του Ιδρύ-
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ματος τονίζεται χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία πρέπει να γίνει
κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι θα αποφευχθούν μειωτικά
φαινόμενα για το κύρος των πανεπιστημιακών γιατρών.

2 Ιουνίου

«Νέα Μακεδονία»

Βέβαιος για την άμεση λειτουργία ο Χρήστος Πάχτας

Τη βεβαιότητά του
εξέφρασε σε δηλώσεις
του ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Χρήστος
Πάχτας τονίζοντας ότι
από τη στιγμή που το
Διαιτητικό δικαστήριο
εξέδωσε απόφαση την
οποία απεδέχθη η κυβέρνηση, δια της υπογραφής των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
Γιάννου Παπαντωνίου και Υγείας – Πρόνοιας Κώστα Γείτονα, και
με δεδομένη την κύρωση από τη Βουλή της νέας τροποποιημένης
σύμβασης του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και του Δημοσίου, δεν
υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο για την άμεση έναρξη λειτουργίας
του νοσοκομείου. «Η κυβέρνηση θα δώσει όλα τα υπόλοιπα χρήματα που το Διαιτητικό δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να δοθούν
για την ολοκλήρωση της ανέγερσης και του εξοπλισμού του νοσοκομείου δυτικής Θεσσαλονίκης. Το Νοσοκομείο θα αρχίσει την
τμηματική λειτουργία του τον Σεπτέμβριο και στη διάρκεια θα
έχουμε κάθε δυνατότητα να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που
υπάρχουν», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας.

6 Ιουνίου
«Επενδυτής»

Τι προβλέπει ο οργανισμός του νοσοκομείου
Κίνητρα αποδοτικότητας για τους 1.798 εργαζόμενους
Σκόπελος με τους πανεπιστημιακούς

Σύμφωνα με τον οργανισμό, το νοσοκομείο θα λειτουργεί με
πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα οργάνωση. Η ευθύνη
της διοίκησής του θα ανήκει σε μια Συντονιστική Επιτροπή, στην
οποία θα μετέχουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο
γενικός διευθυντής (μάνατζερ) και οι 7 διευθυντές. Μάλιστα, η
καινοτομία σε σύγκριση με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι ότι θεσμοθετούνται 4 νέες διευθύνσεις, Οικονομικών, Πληροφορικής,
Ποιοτικού Ελέγχου, και Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Το νοσοκομείο λειτουργεί με τη μορφή ΝΠΙΔ δεν μπορεί να
μετατρέπεται σε κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά θα λειτουργεί
με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο οργανισμός ορίζει ότι κάθε
χρόνο γίνεται τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του
προηγούμενου χρόνου από δύο ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι θα

16 Ιουνίου

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στο Παπαγεωργίου

Ο μεγάλος ευεργέτης και επίτιμος διδάκτωρ του ΑΠΘ, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, επισκέφθηκε σήμερα το νοσοκομείο
Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης, καθώς είχε την επιθυμία να
γνωρίσει από κοντά τους αδελφούς Παπαγεωργίου.
Ο κ. Αγγελόπουλος, που ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, συνοδευόταν εκτός των άλλων και από τον πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλη Κόκκινο. Οι δύο άνδρες δήλωσαν
ενθουσιασμένοι από το μέγεθος του έργου και υποσχέθηκαν να
υπηρετήσουν ως πρεσβευτές καλής θέλησης για τη γρηγορότερη
λειτουργία του νοσοκομείου.

22 Ιουνίου
«Θεσσαλονίκη»

Απόσπασμα συνέντευξης Νίκου Παπαγεωργίου

ΕΡ.: Καταγγείλατε στο παρελθόν άνομα συμφέροντα, διαπλεκόμενα, που εμποδίζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Αυτά έχουν
όνομα; Και γιατί θεωρείτε ότι αυτά είναι που φέρουν εμπόδια;
«Η πάνω από δύο χρόνια καθυστέρηση στη λειτουργία του
νοσοκομείου οφείλεται βασικά στον πόλεμο που δεχθήκαμε και
δεχόμαστε. Η πολεμική αυτή στην ουσία δεν έχει σαν στόχο να
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ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Η έκθεση του πορίσματος
του ελέγχου θα κοινοποιείται στον υπουργό σε ένα μήνα από την
υποβολή της στο νοσοκομείο, ενώ ο υπουργός έχει τη δυνατότητα
οποτεδήποτε να διατάξει έκτακτο έλεγχο. Οι προμήθειες, μισθώσεις, και εκμισθώσεις ακινήτων, αγορές ή εκποιήσεις, αναθέσεις
και εκπονήσεις μελετών του νοσοκομείου θα διενεργούνται με
την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Εν τω μεταξύ συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ. του νοσοκομείου
είχε την Τρίτη (2.6.98) ο Κώστας Γείτονας και τους ξεκαθάρισε ότι
πρέπει να αρχίσουν διάλογο με την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, ώστε
να δρομολογηθεί η μεταφορά 4-5 πανεπιστημιακών κλινικών από
άλλα νοσοκομεία της πόλης. Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος των
αδελφών Παπαγεωργίου δεν διαφώνησαν επί της ουσίας αλλά
υπό έναν όρο: Οι πανεπιστημιακοί γιατροί που θα εργαστούν στο
νοσοκομείο να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
ώστε να απασχολούνται και τις απογευματινές ώρες. Ρύθμιση
για την οποία δεν έχει αντίρρηση ο Κ. Γείτονας. Μετά από εντολή του πρωθυπουργού Κ. Σημίτη για την επίσπευση διαδικασιών
έναρξης της λειτουργίας του νοσοκομείου, ο υπουργός Υγείας
προωθεί συγκεκριμένα μέτρα για την έναρξη λειτουργίας των
Εργαστηρίων, των Εξωτερικών Ιατρείων και ορισμένων τμημάτων
από το φθινόπωρο. Προς την κατεύθυνση αυτή, προγραμματίζει
εκτός από την άμεση προκήρυξη των θέσεων του προσωπικού,
την απόσπαση συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων από άλλα
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

βλάψει τους αδελφούς Παπαγεωργίου και το Ίδρυμα. Ο πραγματικός στόχος είναι οι ιδιαιτερότητες και οι δυνατότητες που
έχει αυτό το νοσοκομείο, παραμένοντας πλήρως κοινωφελές και
δημόσιο, να ανεβάσει το επίπεδο των υπηρεσιών, να κρατήσει το
κόστος σε λογικά επίπεδα καταργώντας τις ουρές και τα ράντζα.
Ο άρρωστος θα γίνεται δεκτός με ευγένεια, χαμόγελο και διάθεση
για γρήγορη εξυπηρέτηση. Έτσι θα σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι
στις κάθε φύσης ιδιωτικές διαγνωστικές και νοσηλευτικές μονάδες
και θα αποτελέσει πρότυπο και πιλότο για το υπουργείο. Αυτό
φαίνεται να ενοχλεί πολλούς που έχουν συμφέροντα στο χώρο.
Αυτοί έχουν οργανώσει την όλη πολεμική ξοδεύοντας εκατοντάδες
εκατομμύρια. Έχουν εκδοθεί εφημερίδες, τυπώθηκαν βιβλία που
μοιράζονται δωρεάν σε φορείς και παράγοντες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνον. Την παραμονή της βράβευσης των αδελφών
Παπαγεωργίου από το δήμο Σιάτιστας για την κοινωνική τους
προσφορά είχε κατακλυσθεί η πόλη από δυσφημιστικά φέιγ-βολάν
και ταχυδρομήθηκαν δεκάδες βιβλία του Κυριάκου Διακογιάννη,
ο οποίος όπως είναι γνωστό καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλακή
για δυσφήμιση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Επιστρατεύθηκαν
δημοσιογράφοι και δυσαρεστημένοι παράγοντες, με αντικειμενικό
σκοπό να μπλοκάρουν την κατασκευή του. Όταν δεν το κατάφεραν
και το είδαν να τελειώνει, έβαλαν σαν στόχο την καθυστέρηση της
λειτουργίας του και σ΄ αυτόν τον τομέα τα κατάφεραν περίφημα.
Για το ποιοι κρύβονται πίσω από όλη αυτή την ιστορία; Πιστεύω
πως ο χρόνος που τα βλέπει και τ΄ ακούει όλα θα αποκαλύψει τον
καθένα και το καθετί.
ΕΡ.: Πως είναι δυνατόν να σύρει μια κυβέρνηση τους δωρητές
στα δικαστήρια, όταν το αίτημα που διατρανώνει ο λαός είναι
να ανοίξει αμέσως το νοσοκομείο;
«Δεν συρόμαστε στα δικαστήρια από την κυβέρνηση. Οι συκοφάντες και λασπολόγοι είναι μεμονωμένα άτομα κατευθυνόμενα
από οργανωμένα κέντρα που αποβλέπουν στην καθυστέρηση του
νοσοκομείου. Οι δικαστικές αρχές δικαίωσαν το Ίδρυμα Παπαγεωργίου σε όλες τις περιπτώσεις, είτε με καταδικαστικές αποφάσεις σε
βάρος των υβριστών, είτε με απαλλακτικά βουλεύματα ή την αρχειοθέτηση όλων των μηνυτήριων αναφορών σε βάρος του Ιδρύματος
από το προκαταρκτικό στάδιο. Σας πληροφορώ πως εμείς κτίσαμε
ένα Δημόσιο νοσοκομείο σε οικόπεδο που ανήκει στο Υπουργείο
Υγείας. Το νοσοκομείο αυτό το είχε ανάγκη η Θεσσαλονίκη και
όλη η Ελλάδα. Σ΄ αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι, κυβέρνηση
και αντιπολίτευση, Ίδρυμα Παπαγεωργίου και φορείς και να γίνει
ότι είναι δυνατόν για την άμεση λειτουργία του».
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24 Ιουνίου

26 Ιουνίου

Προκηρύσσονται 200 θέσεις για το Παπαγεωργίου
Εντός του καλοκαιριού ο διαγωνισμός. Προς έγκριση ο
κανονισμός λειτουργίας

Μετά την έρευνα της «Θ» για το Παπαγεωργίου,
επενέβη η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης

«Αγγελιοφόρος»

1998

«θα λειτουργήσουμε το ταχύτερο δυνατό» δήλωσε σχετικά με
το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας,
Κώστας Γείτονας, σε ερώτηση αν τα συμφέροντα θα επιτρέψουν
τη λειτουργία του, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Γείτονας επισήμανε ότι έχει ήδη υποβάλλει τον πρώτο πίνακα
για τη πρόσληψη 200 ατόμων ως προσωπικό στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στην αρμόδια για τις προσλήψεις τριμελή επιτροπή
του υπουργικού συμβουλίου. Οι προσλήψεις αυτές σε συνδυασμό
με μερικές αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες θα επιταχύνουν τις
διαδικασίες λειτουργίας του νοσοκομείου. Ο υπουργός Υγείας
τόνισε ότι ο σχετικός νόμος έχει ήδη δημοσιευθεί και ότι αυτή την
εβδομάδα θα υπογραφεί και ο κανονισμός λειτουργίας.
Η δρομολόγηση της λειτουργίας του νοσοκομείου διαπιστώνεται και από τις εκτιμήσεις του προέδρου του Νικόλαου Παπαγεωργίου, ο οποίος με δήλωσή του στον «Α» είπε: « Από τις 200
θέσεις που θα προκηρυχθούν οι 50 θα αφορούν την πρόσληψη
ιατρικού προσωπικού και οι 150 διοικητικού και νοσηλευτικού
προσωπικού. Οι προσλήψεις θα γίνουν για τους γιατρούς βάσει των
οριζομένων κριτηρίων από το ΣΚΕΙΟΠΝΙ και για τους υπόλοιπους
σύμφωνα με τον νόμο Πεπονή, με διαγωνισμό θα διενεργήσει το
ΑΣΕΠ. Στη δεύτερη φάση, που χρονικά δεν θα απέχει πολύ από
την προηγούμενη και αφορά την κάλυψη αναγκών κατά την πλήρη
ανάπτυξη των λειτουργιών του νοσοκομείου, θα προσληφθούν με
το ίδιο σύστημα περίπου άλλα 1500 άτομα. Ο κ. Παπαγεωργίου
διευκρίνισε ότι «ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί αμέσως μόλις υπογραφεί ο κανονισμός λειτουργίας του νοσοκομείου» προβλέποντας
συγχρόνως ότι «έως το τέλος το 1998 θα έχει αρχίσει σταδιακά η
λειτουργία του νοσοκομείου, διότι πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν
μπει σε μια σειρά και περιμένω να έχουμε θετικές εξελίξεις».
Ιδιαίτερα αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο Λάζαρος Αγγέλου,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, λέγοντας
ότι « έχουν κλείσει όλες οι διαδικασίες σχετικά με την κύρωση της
σύμβασης και έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ» γεγονότα που επιτρέπουν
«να ευελπιστούμε ότι σε 4 μήνες από σήμερα θα έχουν ολοκληρωθεί
οι πρώτες προσλήψεις προσωπικού». Την ίδια ώρα φαίνεται να έχει
διευθετηθεί και το ζήτημα των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς
το Ίδρυμα, καθώς η πενταμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε, για
να καθορίσει τα χρήματα που πρέπει να δοθούν για την κάλυψη
ορισμένων προμηθειών (3,5 δις), ολοκλήρωσε το έργο της και
υπέβαλλε σχετικό πόρισμα προς το Υπουργείο Υγείας. Το δεύτερο
σκέλος; Της έρευνας που θα διερευνήσει η οικονομική επιτροπή
αφορά τον προσδιορισμό των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από πλευράς του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
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«Θεσσαλονίκη»

Σάλος έχει ξεσπάσει από την έρευνα της «Θεσσαλονίκης» για το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η έρευνα, που ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα από αυτή την εφημερίδα, είχε στόχο να καταγράψει
τις απόψεις των αρμόδιων φορέων στο νομό της Θεσσαλονίκης
και να καταδείξει επιτέλους ότι το νοσοκομείο πρέπει να ανοίξει

πάση θυσία, αφού, όπως φάνηκε από όσα μέχρι σήμερα δημοσιεύτηκαν, αλλά και από όσα δημοσιευτούν στη συνέχεια, το αίτημα
είναι κοινό. Η έρευνα μάλιστα βρήκε τελικά ώτα ακουόντων, αφού
ο ίδιος ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης
ευαισθητοποιήθηκε και διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το
θέμα. Ο κ. Δημήτρης Σιδέρης διέταξε την προκαταρκτική εξέταση
για να διαπιστωθεί ποιος φέρει τις ευθύνες για την καθυστέρηση
στη λειτουργία του νοσοκομείου. Θα ερευνηθεί, δηλαδή ποιος
ευθύνεται για τον εμπαιγμό του λαού της Θεσσαλονίκης, αν αυτός
υπάρχει, και σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται να ελεγχθούν
μόνο οι δωρητές, αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, για τις ενέργειες
που έχουν γίνει και τις παραλείψεις που ίσως υπήρξαν. Σήμερα, η
«Θεσσαλονίκη» φιλοξενεί την άποψη του προέδρου της Τοπικής
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη
Χατζησάββα, ο οποίος διαφοροποιείται από τις απόψεις που μέχρι σήμερα εκφράστηκαν για αδικαιολόγητα χαμένα χρόνια στη
λειτουργία του νοσοκομείου και τονίζει ότι η όποια καθυστέρηση
αφορά σε διάστημα μόλις έξι μηνών. Είναι η πιο αισιόδοξη ίσως
άποψη που καταγράφεται στην πολυήμερη έρευνα της «Θεσσαλονίκης» και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γρηγόρη
Χατζησάββα: «Καθυστερήσαμε μόνο έξι μήνες»

ΕΡ.: Θεωρείτε αδικαιολόγητη την καθυστέρηση στη λειτουργία
του και για ποιο λόγο; Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να έχει ήδη
τεθεί σε λειτουργία το νοσοκομείο;
«Δεν συμφωνώ με την άποψη που εκφράζουν ορισμένοι, ότι
το νοσοκομείο θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει ήδη τη λειτουργία
του πριν από δύο ή πριν από ένα χρόνο. Αυτό, γιατί, δεν ήταν
έτοιμοι. Δεν είναι μόνο τα κτιριακά, ο ιατρικός εξοπλισμός και ο
εξοπλισμός υποδοχής(που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί). Είναι
και το ανθρώπινο δυναμικό(ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και
λοιπό προσωπικό), του οποίου η πρόσληψη ακολουθεί μια αρκετά
χρονοβόρα διαδικασία. Επίσης το νοσοκομείο δεν μπορούσε να
ξεκινήσει τη λειτουργία του χωρίς να τροποποιηθεί η αρχική σύμβαση, κάτι που έγινε τον περασμένο Νοέμβρη, ενώ μόλις πρόσφατα
κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή. Αυτό το τελευταίο(δηλαδή να
τροποποιηθεί η αρχική σύμβαση) ήταν απαίτηση και αίτημα όλων
των φορέων της πόλης και θα έλεγα το «μεγάλο αγκάθι» της υπόθεσης. Ο χρόνος που «χάθηκε» κατά την άποψή μου είναι περίπου

έξι μήνες και γι΄ αυτό ευθύνες έχουν πολλοί και διάφοροι. Όμως
«κάλλιο αργά παρά ποτέ» που λέει μια σοφή παροιμία.
ΕΡ.: Ποιος κατά τη γνώμη σας έχει δίκιο στην κόντρα πολιτείας και Ιδρύματος Παπαγεωργίου; Πιστεύετε ότι πρόκειται για
σκάνδαλο;
«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει «κόντρα» ανάμεσα στην πολιτεία και
στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Υπάρχουν σημεία της σύμβασης και
του τρόπου λειτουργίας του νοσοκομείου που έπρεπε να διευκρινιστούν, όπως και σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου, κάτι
που τελικά έγινε και δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον πρόβλημα. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκε άσχημο κλίμα εις βάρος του
νοσοκομείου και δεν ήταν εύκολο σε κάποιους να πάρουν γρήγορες
και σωστές αποφάσεις, όπως έπρεπε και όπως απαιτούσαν οι φορείς. Το νοσοκομείο τώρα είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη λειτουργία
του και εάν υποτεθεί ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ Ιδρύματος
Παπαγεωργίου και Δημοσίου, αυτό θα το ερευνήσουν και θα μας
το πουν τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και όχι «ο καθένας» που
ψαρεύει σε θολά νερά για δικούς του λόγους. Όμως οι αρνητικές
επιπτώσεις αφορούν στους πολίτες».

1 Ιουλίου
«Αδέσμευτος»

Στο πλευρό των αδελφών Παπαγεωργίου ο πρόεδρος
της Ν.Δ.

Κατά την επίσκεψή του χθες (30.6.98) στη γενέτειρα των
δωρητών Σιάτιστα, ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κώστας Καραμανλής
βεβαίωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό των αδελφών Παπαγεωργίου,
υποστηρίζοντας στον σύντομο χαιρετισμό του ότι η Ν.Δ. θα συνεχίσει να ασκεί πίεση σ΄ ένα κράτος με πολύ χαμηλούς ρυθμούς

στο θέμα της λειτουργίας του νοσοκομείου. Ο πρόεδρος της Ν.Δ.
επεσήμανε ότι η Σιάτιστα γέννησε και έδωσε ανθρώπους με μεγάλη
προσφορά στην πατρίδα. Προηγουμένως σε ολιγόλεπτη συνάντηση
που είχε στη Μητρόπολη Σισάννης και Σιατίστης με τον δωρητή
Νίκο Παπαγεωργίου και τον Μητροπολίτη κ. Αντώνιο χαρακτήρισε τους αδελφούς Παπαγεωργίου «άξια τέκνα της Σιατιστινής
γής». Το θέμα της άμεσης λειτουργίας του νοσοκομείου έθεσε στον
κ. Καραμανλή και ο Μητροπολίτης κ. Αντώνιος, επισημαίνοντας:
«Δεν είναι δυνατόν να μένει έτσι τόσο καιρό. Αυτοί οι άνθρωποι
έχουν κάνει τόσα πράγματα για τον τόπο».
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Υπουργού, τις οποίες ανακοίνωσε χθες (1.7.98) στη Θεσσαλονίκη.
Αποφασισμένο το Υπουργείο να μη δεχτεί άλλες καθυστερήσεις,
πέταξε το …μπαλάκι στο Διοικητικό Συμβούλιο και ζήτησε από
τους πολίτες να στηρίξουν τον «αγώνα δρόμου» του Υπουργείου για
την ταχύτερη λειτουργία του νοσοκομείου. Παράλληλα ο Κώστας
Γείτονας υπέβαλε πρόταση στην τριμελή επιτροπή του Υπουργικού

Συμβουλίου, για να γίνουν οι πρώτες προσλήψεις 50 γιατρών και
150 νοσοκομειακών υπαλλήλων, που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Ιδρύματος. «Θέλουμε έναν πυρήνα αποσπάσεων γιατρών,
που θα πάρουν και τις άδειες για να αρχίζουν να λειτουργούν τα
Ακτινολογικά και Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρια, των οποίων
οι άδειες πρέπει να είναι στο όνομα συγκεκριμένων γιατρών. Δεν
θα περιμένουμε τις προσλήψεις, για να μην καθυστερήσουμε στην
έναρξη της λειτουργίας» δήλωσε ο Υπουργός, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η άμεση εγκατάσταση των πανεπιστημιακών κλινικών
στις πτέρυγες του νοσοκομείου θα βοηθήσει όχι μόνο στην αναβάθμιση υπηρεσιών που θα παράσχει αλλά θα επιτρέψει συγχρόνως
την αναδιάταξη στα κεντρικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, για
να μπορέσουν να ανακουφιστούν από πλευράς χώρου»

21 Ιουλίου

«Ελευθεροτυπία», «Μακεδονία», «Ελεύθερος Τύπος»
«Αγγελιοφόρος», «Θεσσαλονίκη», «Αδέσμευτος», «Ημερησία»

Νέα τρικλοποδιά στο Παπαγεωργίου. Διχάζει ο
Εσωτερικός Κανονισμός. «Κεραυνός εν αιθρία» η
παραίτηση του Δ.Σ. του νοσοκομείου

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου παραιτήθηκε και καταγγέλει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που
επιβλήθηκε από το Υπουργείο Υγείας.
Τα μέλη του Δ.Σ. του νοσοκομείου δεν πίστευαν στα μάτια
τους, όταν παραλαμβάνοντας τον κατόπιν μεγάλης καθυστέρησης,
εγκεκριμένο πλέον εσωτερικό κανονισμό(οργανισμό) λειτουργίας
που είχαν υποβάλλει εδώ και καιρό προς τα αρμόδια Υπουργεία
Υγείας και Οικονομίας διαπίστωσαν ότι είχαν γίνει πάρα πολλές
τροποποιήσεις, για τις οποίες ωστόσο δεν είχαν ενημερωθεί.

2 Ιουλίου

«Θεσσαλονίκη», «Αυριανή»

«Βόμβα» Γείτονα για το Παπαγεωργίου. Εντολή για
αποσπάσεις ιατρών…

Οι πανεπιστημιακές κλινικές θα μεταφερθούν από άλλα νοσοκομεία και οι γιατροί θα αποσπαστούν, ήταν οι αποφάσεις του
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φωτό Βερβερίδης

Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου (20.7.98), παρουσία και του Νομάρχη, του Δημάρχου, Βουλευτών και εκπροσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου κατήγγειλαν ότι ο εσωτερικός κανονισμός που προωθεί η
κυβέρνηση «παραβιάζει βασικές διατάξεις της σύμβασης που πρόσφατα κυρώθηκε από τη Βουλή», έκαναν λόγο για «υπονόμευση της
διοικητικής αυτοτέλειας του ίδιου του διοικητικού συμβουλίου και
τη μετατροπή του ρόλου της συντονιστικής επιτροπής σε «όργανο
χωρίς νόημα».Μετά τη σύσκεψη που έγινε, αποφασίστηκε το Δ.Σ.,
οι Βουλευτές της Θεσσαλονίκης και οι τοπικές αρχές να ζητήσουν
συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, προκειμένου να
δεσμευθεί για την αναβαθμισμένη λειτουργία του νοσοκομείου
και να αποσύρει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που είναι
στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα σημεία τριβής του εγκεκριμένου κανονισμού:

1998

• Αποκλίνει από τις αρχές και τους στόχους του νοσοκομείου
• Αναιρεί τα συμφωνηθέντα με τον Υπουργό Υγείας
• Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκπληρώσει την πρωτοποριακή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου
• Καθιστά το Δ.Σ. άβουλο όργανο, αποστερημένο από δικαιώματα και ευθύνες
• Παραβιάζει βασικές διατάξεις της σύμβασης που ψήφισε η
Βουλή
• Προβλέπει την πρόσληψη μάνατζερ με απόφαση όχι του Δ.Σ.
όπως προβλέπει η σύμβαση αλλά του υπουργού.
• Προβλέπει χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων
• Περιορίζει ακατανόητα τη δυναμικότητα των 750 κλινών
σε 625
• Μειώνει το προσωπικό
• Καθιστά το στόχο της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών ανέφικτο
• Δεν επιτρέπει την παροχή πριμ παραγωγικότητας στο προσωπικό
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Ο εκ των δωρητών και πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου,
Νίκος Παπαγεωργίου, εξηγώντας τους λόγους της παραίτησης
τόνισε: «Αυτή κατέστη αναγκαία από τη στιγμή που δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της διοίκησης, που δεν είναι άλλος από τη λειτουργία του νοσοκομείου στο πλαίσιο του ΕΣΥ, εκμεταλλευόμενο
άριστα τις καινοτομίες που του παρέχει το νομικό του πλαίσιο,
ώστε το νέο μοντέλο που θα προκύψει στη λειτουργία του να
αποτελέσει σημείο αναφοράς και σύγκρισης για την αναβάθμιση
των υπηρεσιών υγείας όλων των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας». Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης και μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Γ. Ιγνατιάδης
υπογράμμισε ότι: «Φαίνεται πως το Υπουργείο δεν επιθυμεί αυτή
την κορυφαία αλλαγή, που θα αποτελούσε το μοντέλο λειτουργίας του νοσοκομείου. Αφού η κυβέρνηση δεν είχε σκοπό να λάβει
υπόψη τις προτάσεις μας για τον κανονισμό δεν υπήρχε λόγος να
ξοδέψουμε 13 εκατομμύρια δραχμές και να περάσουν μήνες για
να συνταχθεί αυτή η μελέτη. Εκτιμώ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
υπό τις συνθήκες αυτές δεν έχει λόγο ύπαρξης».
Ο αντιπρόεδρος του νοσοκομείου Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, κατήγγειλε, ότι το Υπουργείο Υγείας έστειλε προς δημοσίευση έναν εσωτερικό κανονισμό για τον οργανισμό, ο οποίος είναι
κυριολεκτικά αντίθετος με τα όσα είχε προτείνει το Διοικητικό
Συμβούλιο του νοσοκομείου σε συνεννόηση με το Υπουργείο» ενώ
σημείωσε παράλληλα πως « αγνοήθηκε η εντολή του πρωθυπουργού από τον Σεπτέμβριο του 1997, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
έχει πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Είμαστε,
δηλαδή ένα Διοικητικό Συμβούλιο, περίπου ένα χρόνο τώρα χωρίς
ουσιαστική αρμοδιότητα» είπε χαρακτηριστικά.
Με παρεμβάσεις τους, Βουλευτές και τοπικοί φορείς εξέφρασαν
την αγανάκτησή τους για το κείμενο του κανονισμού και έκαναν
λόγο για «πολιτικό εμπαιγμό της Θεσσαλονίκης και για ισχυρά
οικονομικά συμφέροντα που μεθοδεύουν από τα παρασκήνια
την καθυστέρηση λειτουργίας του νοσοκομείου». Ο Δήμαρχος
της Νεάπολης και μέλος Δ.Σ. του νοσοκομείου Γρηγόρης Χατζησάββας υποστήριξε ότι τα «ιδιωτικά συμφέροντα θα συνεχίσουν
να πολεμούν το νοσοκομείο. Αφού απέτυχαν να το κρατήσουν
κλειστό, θα εργαστούν για την υποβαθμισμένη λειτουργία του».Ο
Νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος κατήγγειλε τη
στάση του Υπουργού Υγείας και αποκάλυψε ότι σε πρόσφατη συνάντησή του με τον κ. Γείτονα ο τελευταίος του διαβεβαίωσε ότι
η υπόθεση βαίνει καλώς. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Δημήτρης Δημητριάδης ο οποίος χαρακτήρισε τη
Θεσσαλονίκη ως «πρωτεύουσα των υποσχέσεων, των σκοπιμοτήτων και της κοροϊδίας» ενώ ζήτησε την παρέμβαση της δικαιοσύνης
και πρότεινε στους παρευρισκόμενους να απουσιάζουν από την
τελετή εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης τον προσεχή Σεπτέμβριο
σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Βουλευτής της Θεσσαλονίκης και
υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος έκανε λόγο
για «εμπαιγμό που ξεπερνά κάθε όριο». Κάλεσε δε τους φορείς
να ζητήσουν την παραίτηση του Υπουργού Υγείας ενώ τάχθηκε
κατά της παραίτησης του Δ.Σ.. «Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Ας
το λάβει σοβαρά υπόψη του ο κ. πρωθυπουργός, ο οποίος ετοιμάζεται να …κηρύξει την έναρξη των εργασιών του νοσοκομείου με
την έναρξη της ΔΕΘ» δήλωσε ο κ. Παπαγεωργόπουλος. Ο Βουλευτής της Ν.Δ. Παναγιώτης Ψωμιάδης πρότεινε σε όλους του
συναδέλφους του να απουσιάζουν από όλες τις συνεδριάσεις του
Βουλής σε ένδειξη διαμαρτυρίας και σημείωσε: «Ντρέπομαι που
εκπροσωπώ τον λαό, αλλά περισσότερο πρέπει να ντρέπονται οι
κυβερνητικοί βουλευτές. Δυστυχώς δικαιωνόμαστε όσοι λέγαμε
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φειοκρατών-υπηρεσιακών παραγόντων». «Δεν θέλω να πιστέψω
ότι η πολιτική διοίκηση του Υπουργείου προχωρά σε μεθοδεύσεις»
τόνισε και εισηγήθηκε να συναντηθούν οι βουλευτές του νομού
για να συντονίσουν τις ενέργειές τους.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Κώστας Γείτονας εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι θα βρεθεί λύση για τη λειτουργία του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου σημειώνοντας: «Η κυβέρνηση εμμένει
στις θέσεις της για την άμεση λειτουργία του νοσοκομείου. Γι΄ αυτό
εξάλλου προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις, όπως είναι η ψήφιση του νόμου από τη Βουλή , η έγκριση του
Οργανισμού, η έγκριση της πρόσληψης 207 ατόμων (ιατρικού και
λοιπού προσωπικού), η απόφαση απόσπασης μικρού αριθμού ιατρών
από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία του νοσοκομείου και η χρηματοδότηση των έργων αποπεράτωσης. «Δεν έχω
λάβει τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις του Δ.Σ. του νοσοκομείου
για τον Οργανισμό. Μόλις τις πάρω, θα καλέσω τα μέλη του, για να
συζητήσουμε. «Πιστεύω ότι ο κοινός μας στόχος είναι η άμεση λειτουργία του νοσοκομείου και γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν πρέπει
να χαθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο. «Προς την κατεύθυνση λοιπό της
επίτευξης του κοινού μας στόχου πιστεύω ότι οι διαφορές αυτές θα
ξεπεραστούν, όπως εξάλλου έγινε και στο παρελθόν».

24 Ιουλίου

«Μακεδονία», «Ακρόπολις»

Συμφώνησαν κυβέρνηση και Διοικητικό Συμβούλιο.
Ανακλήθηκαν οι παραιτήσεις
ότι κάποιοι μας κοροϊδεύουν και μας κρύβουν την αλήθεια». Ο
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στέλιος Παπαθεμελής άσκησε εμμέσως
σκληρή κριτική κατά του υπουργού Υγείας δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιοι μας δουλεύουν» προσθέτοντας ότι αυτό
που ζητά το Υπουργείο προσβάλλει την κοινή λογική. Η υπόθεση
είναι πολύ μπλεγμένη». Ο Βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Ορφανός
κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι αλλάζει συνεχώς θέσεις για το θέμα
του νοσοκομείου και έκανε λόγο για προσπάθειες-με τη συμμετοχή του υπουργείου Υγείας – «σταθερές και οργανωμένες με στόχο
τη συνειδητή καθυστέρηση της λειτουργίας». Κάλεσε δε το Δ.Σ.
να μην παραιτηθεί, γιατί έτσι θα «παίξει το δικό τους παιχνίδι».
Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μαγκριώτης καταδίκασε την
ενέργεια του υπουργείου Υγείας και πρότεινε να ζητηθούν διευκρινίσεις από τον Κώστα Γείτονα ώστε να επιτευχθεί η ταύτιση της
απόφασης με την σύμβαση που ψήφισε η Βουλή. Ο εκπρόσωπος
του ΚΚΕ. Γ. Κατσαρός έκανε λόγο για «τεράστιο ζήτημα ηθικής
τάξης». Με την πρόταση του Βουλευτή της Ν.Δ Γιώργου Σαλαγκούδη, να ζητηθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό συμφώνησε
και ο Βουλευτής του ΔΗ.Κ.ΚΙ. Τάσος Ιντζές, ενώ οι Δήμαρχοι
Κορδελιού, Ευόσμου, Ευκαρπίας και ο εκπρόσωπος του Δήμου
Πανοράματος τάχθηκαν υπέρ των δυναμικών κινητοποιήσεων. Τη
συμπαράστασή του στο Δ.Σ. εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς
Θρασύβουλος Λαζαρίδης που δεν παρέστη στη σύσκεψη, αλλά
σε γραπτή δήλωσή του τόνισε: «Είναι αδιανόητο θέματα, όπως ο
εσωτερικός κανονισμός, να δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα
και καθυστερήσεις. Κάθε προσπάθεια αλλοίωσης του εσωτερικού κανονισμού που κατάρτισε το Δ.Σ. με βρίσκει αντίθετο, γιατί
δυναμιτίζει την ίδια τη λειτουργία του νοσοκομείου. Πρέπει να
αντιληφθούν όλοι ότι δεν μπορεί να παίζει κανείς με την υγεία των
πολιτών της Θεσσαλονίκης και όλης της Βόρειας Ελλάδος». Στη
δική του παρέμβαση ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Γκεσούλης
απέδωσε την αλλαγή στάσης του Υπουργείου στη δράση «γρα-

Σε συμφωνία κυρίων» κατέληξε η χθεσινή (23.7.98) κρίσιμη σύσκεψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Παπαγεωργίου
με τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, Κώστα Γείτονα. Ύστερα από
πολύωρη συζήτηση που διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις οι δύο
πλευρές «τα βρήκαν μεταξύ τους» και έτσι ο κίνδυνος να ξεκινήσει

νέος κύκλος καθυστερήσεων για τη λειτουργία του νοσοκομείου
αποσοβήθηκε. Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν επίσης οι
Υφυπουργοί Μανόλης Σκουλάκης και Νίκος Χριστοδουλάκης, ο
Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Σωκράτης Κοσμίδης
και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χάρης Σοφιανός, η παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου
δεν έγινε αποδεκτή, ενώ ο κ. Γείτονας δέχθηκε να γίνουν κάποιες
βελτιώσεις στο κείμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του Παπαγεωργίου.
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

99

13 Αυγούστου

13 Αυγούστου

Από το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών απαλλάχθηκαν με
Βούλευμα οι αδελφοί Παπαγεωργίου.
Κανένα επιβαρυντικό στοιχείο, αθωώθηκαν οι δωρητές
του Παπαγεωργίου.
Δεν προέκυψαν ευθύνες για απάτη σε βάρος του
Δημοσίου.

Άρχων Ακτουάριος

«Απογευματινή», «Κέρδος», «Εξουσία», «Αυριανή»

Κανένα επιβαρυντικό στοιχείο δεν προέκυψε για τους αδελφούς
Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, σχετικά με την ανέγερση
του ομώνυμου πανεπιστημιακού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.
Με Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, υπ΄ αριθμόν 1871/98, απαλλάσσονται τόσο οι δύο δωρητές όσο και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του
Ιδρύματος, Βασίλειος Παπάς από την κατηγορία της απάτης εις
βάρος του Δημοσίου. Η ποινική δίωξη εναντίον τους είχε ασκηθεί
αυτεπαγγέλτως, μετά από όσα είχε καταγγείλει σε συνέντευξη ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Τσίμας, ότι
«το έργο δεν προχωρεί» καθώς και ότι «δεν κάλυψαν τους όρους
της σύμβασης, αφού διέθεσαν 27 και όχι 30 εκατομμύρια δολάρια
όπως είχε συμφωνηθεί.» Εκ των υστέρων βέβαια ο κ. Τσίμας ανακάλεσε, υποστηρίζοντας ότι και ο ίδιος «είχε παραπλανηθεί» και
ύστερα από έρευνες που έκανε διαπίστωσε ότι δεν ευσταθούσαν
οι κατηγορίες που είχε εκτοξεύσει.

«Αυριανή»

Το οφφίκιον του Άρχοντος Ακτουαρίου της Αγίας του Χριστού
Μεγάλης Εκκλησίας απένειμε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον συνυδριτή του νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών
Λεωνίδα Παπαγεωργίου. Αναφέρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης
στο σχετικό γράμμα του (Αριθ. Πρωτ. 990) μεταξύ άλλων: «…
Επειδή τοίνυν τιούτοις αγαστοίς ευσεβείας και αρετής, ζηλωτής
τε φιλοτιμίας και προς την εκκλησίαν αφοσιώσεως , προτερήμασι
κεκοσμημένος αποδέδεικται και ο αγαπητός ημιν κατά πνεύμα
υιός Εντιμότατος κύριος Λεωνίδας Παπαγεωργίου, φιλευσεβώς
και φιλογενώς πολυτίμους προσφέρων υπηρεσίας τω καθ΄ ημάς
Οικουμενικώ Θρόνω και τη Ιερά Μητροπόλει Γερμανίας, η Μετριότης ημών, επιβραβεύσαι βουλομένη την τοιαύτην αυτού αφοσίωσιν
και προσήλωσιν, έγνω, κατ΄ ιδίαν Πατριαρχικήν αυτής φιλοτιμίαν
και προαίρεσιν, απονείμαι αυτώ το οφφίκιον του Άρχοντος Ακτουαρίου της καθ΄ ημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της
εις το οφφίκιον τούτο προχειρίσεως αυτού γινομένης, εξ ονόματος ημών, υπό του ιερωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κυρίου
Αυγουστίνου…»

19 Αυγούστου

«Γνώμη», «Θεσσαλονίκη», «Καθημερινή»

Την πλήρωση 43 θέσεων γιατρών προκηρύσσει το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

1998

Προκηρύχθηκαν οι πρώτες 43 θέσεις, ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα εργαστούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου και θα υπογράψουν συμβάσεις τριετούς και πενταετούς
διάρκειας ανάλογα με τη θέση που κατέχουν. Πρόκειται για πέντε
Διευθυντές, είκοσι δύο Επιμελητές Α΄ και δεκαέξι Επιμελητές Β΄.
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«Αγγελιοφόρος της Κυριακής», «Τύπος της Κυριακής»,
«Μακεδονία»

Ανοίγει το Παπαγεωργίου σε πρώτη φάση λειτουργίας

του υπαλληλικού προσωπικού θα ξεκινήσει και η λειτουργία των
Εξωτερικών Ιατρείων και των Εργαστηρίων. Έχουν ήδη αποσπασθεί 25 γιατροί και υπάλληλοι από άλλα νοσοκομεία της πόλης,
ενώ έχουν προκηρυχθεί και οι πρώτες 43 θέσεις των γιατρών που
θα αναλάβουν καθήκοντα μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντως
βρισκόμαστε σε καλό δρόμο».

2 Σεπτεμβρίου

1998

23 Αυγούστου

«Αγγελιοφόρος»

Κινητοποίηση διαμαρτυρίας κατοίκων των Δυτικών
Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Λίγες μέρες απέμειναν για την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Στις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί
ή άδεια των Ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων τα οποία έχουν
ήδη εγκριθεί όσον αφορά το κατασκευαστικό τους από ακτινοφυσικούς του «Δημόκριτου». Στο πρώτο διάστημα της δοκιμαστικής
λειτουργίας του, θα εξυπηρετούνται οι ασθενείς άλλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης με τον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο
και τη Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής. Μέχρι το τέλος του χρόνου
θα λειτουργήσουν και οι μονάδες Ακτινοθεραπείας και Τεχνητού
Νεφρού. «Επόμενα τμήματα που θα τεθούν σε λειτουργία θα
καλύψουν τομείς στους οποίους «πονάει» η Θεσσαλονίκη και
αφορούν τις Καρδιολογικές και Ορθοπεδικές κλινικές. Η πόλη
χρειάζεται κρεβάτια όλων των τμημάτων, όχι για να αυξήσει τον
αριθμό τους, αλλά για να αλλάξει η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Η έναρξη λειτουργία του Παπαγεωργίου αποτελεί μια
χρυσή ευκαιρία για την πόλη να αποκτήσει σύγχρονα τμήματα,
με σύγχρονους τρόπους νοσηλείας και για τη σταδιακή απομάκρυνση παλιών κλινών, οι οποίες δεν είναι σωστό να υπάρχουν στο
κατώφλι του 2000» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συντονιστικού
Συμβουλίου των νοσοκομείων Θεσσαλονίκης, Άρης Μπουσουλέγκας. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και μέλος της
διοίκησης του νοσοκομείου, Βασίλης Παπάς ανέφερε: «Από τις
αρχές του Σεπτέμβρη προχωρούμε σε δοκιμαστική λειτουργία. Στο
νοσοκομείο υπάρχει ιατροτεχνικός εξοπλισμός που δεν έχουν σ΄
άλλα νοσοκομεία. Περιστατικά, λοιπόν, που δεν θα μπορούν ν΄
αντιμετωπιστούν σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα θα καλύπτονται
εδώ. Έτσι μπορούν αν περιοριστούν οι «λίστες αναμονής». Οι εξετάσεις θα γίνονται νωρίτερα και καλύτερα. Ευχής έργο είναι μέσα
στο 1999 να λειτουργήσει πλήρως το νοσοκομείο. Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του, εξαρτάται από τη βούληση του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχει όμως αναποτελεσματικότητα. Το επίπεδο
των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι χαμηλό και η υγεία γίνεται …
σπατάλη. Η διοίκηση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου είχε ζητήσει
να λειτουργήσει διαφορετικά, «πιλοτικά» αυτό το νοσοκομείο. Το
επιχείρημά μας είναι: «Αν πάει καλά, ανοίγονται νέοι ορίζοντες,
νέοι δρόμοι στο χώρο της Υγείας». Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο
σύμβουλος θεμάτων Υγείας του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Γιώργος
Χριστόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Αμέσως μετά την πρόσληψη

Σε ολιγόωρο αποκλεισμό της περιφερειακής οδού έξω από το
νοσοκομείο Παπαγεωργίου με αίτημα να λειτουργήσει χωρίς άλλη
καθυστέρηση το νοσηλευτικό Ίδρυμα, προχώρησαν το απόγευμα,
μέλη και φίλοι των «Κινήσεων Αγωνιστικής Συνεργασίας» των
Δήμων της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στον αποκλεισμό που προκάλεσε σημαντικά κυκλοφοριακά
προβλήματα σε όλη την περιφερειακή, κυριάρχησαν συνθήματα
υπέρ της κατοχύρωσης του δημόσιου χαρακτήρα του Ιδρύματος
και κατά της κυβέρνησης, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και των
δημάρχων για «κραυγαλέα αδράνεια» που οδήγησε στη σημερινή
κατάσταση. Την εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργάνωσαν συνδικαλιστικοί φορείς και οι συνεργαζόμενες παρατάξεις των δήμων
Μενεμένης, Πολίχνης, Αμπελοκήπων, Ευόσμου, Σταυρούπολης
και Κορδελιού που, με τη στήριξη του ΚΚΕ συμμετέχουν στις
δημοτικές εκλογές. «Δυστυχώς την ώρα που ο κόσμος στοιβάζεται στα ράντζα, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο δε λειτουργεί. Η
κατάσταση δεν πάει άλλο. Γι΄ αυτό συστήσαμε τη συντονιστική
επιτροπή με σκοπό να εναρμονίσουμε κινήσεις προς όφελος του
λαού» τόνισε ο εκπρόσωπος της επιτροπής υποψήφιος δήμαρχος
Αμπελοκήπων Κώστας Σαπρανίδης.

3 Σεπτεμβρίου
«Αγγελιοφόρος»

Πρόβα τζενεράλε

Τα τηλέφωνα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουν πάρει
φωτιά την ίδια στιγμή, που εξειδικευμένο προσωπικό αποσπασμένο από άλλα νοσοκομεία της πόλης κάνει πρόβα τζενεράλε στο
μηχανικό εξοπλισμό του Ιδρύματος. Στο Ακτινολογικό Τμήμα, οι
ακτινολόγοι Ράνια Κιμουνδρή από το «Θεαγένειο» και ο Κώστας
Χατζηϊωάννου από το «ΑΧΕΠΑ» οι οποίοι εργάστηκαν επί ενάμισι
μήνα ολοκλήρωσαν χθες το απόγευμα (2.9.98), το δοκιμαστικό
έλεγχο 11 ακτινολογικών μηχανημάτων και σήμερα αναμένεται ο
τελικός έλεγχος από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,
προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια ακτινοπροστασίας
των μηχανημάτων. «Έχουμε υποβάλλει έκθεση 80 σελίδες με
κεντρικό συμπέρασμα ότι η λειτουργία των μηχανημάτων που
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ελέγχθηκαν στο Ακτινολογικό εργαστήριο εξασφαλίζει υψηλή
ποιότητα εξετάσεων και κρίνεται ασφαλής τόσο για το προσωπικό,
όσο και για τους εξεταζόμενους» επισήμανε ο κ. Χατζηϊωάννου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένα
από τα μηχανήματα είναι ιδιαίτερα
υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτό που
θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη ακτίνων θώρακος, το οποίο λειτουργεί
ψηφιακά, δηλαδή χωρίς φίλμ.
Ικανοποιημένος και ο σύμβουλος του Ιδρύματος Γιώργος Χριστόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι: « η
πλήρης λειτουργία του νοσοκομείου
προγραμματίζεται για το δεύτερο
εξάμηνο του 1999».

4 Σεπτεμβρίου

«Μακεδονία», «Αδέσμευτος», «Αγγελιοφόρος»
«Ελευθεροτυπία», «Θεσσαλονίκη»

10.20 το πρωί έγινε η πρώτη ιατρική πράξη του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

1998

Ποδαρικό με τον Αξονικό Τομογράφο του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, έγινε η πρώτη ιατρική πράξη του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου.
Παρόντες στην ιστορική αυτή εξέταση τρεις ακτινολόγοι,
Κυριακή Αναστασιάδου, Παναγιώτης Παλλάδας και ο Ευάγγελος Δεστάνης (και οι τρεις αποσπασμένοι από άλλα νοσοκομεία
της πόλης).
Πρώτος ασθενής: Γιώργος Ζώτας, εθελοντής αποσπασμένος
διοικητικός υπάλληλος στο νοσοκομείο που υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία
Ιατρική γνωμάτευση: Αυχενικό σύνδρομο.
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«Στα άλλα νοσοκομεία δουλεύουν με Ζάσταβα και εδώ με Ρόλς
Ρόις. Αυτό σημαίνει ότι
μπορεί να γίνονται πολλές εξετάσεις σε μικρό
χρονικό διάστημα και
να εξυπηρετούνται περισσότεροι ασθενείς».
Με αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια περιέγραψε
η ειδική ακτινολόγος και Επιμελήτρια Β΄ του ΕΣΥ, Κυριακή Αναστασιάδου, που έχει αποσπαστεί από το νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», τη διαφορά τεχνολογίας ανάμεσα στους αξονικούς
τομογράφους των άλλων νοσοκομείων και σ΄ αυτόν του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Δύο ώρες αργότερα έφθανε στο υπερσύγχρονο Νοσοκομείο
και ο Υπουργός Υγείας Κώστας Γείτονας, ο οποίος αφού ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ενθουσιασμένος τόνισε: «έτσι πρέπει
να είναι όλα τα νοσοκομεία. Έτσι είναι και στο εξωτερικό». Στη σύσκεψη που ακολούθησε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
νοσοκομείου συμμετείχαν ο δωρητής και Πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου νοσοκομείων, Άρης Μπουσουλέγκας, ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας Χάρης
Σοφιανός, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
Βασίλης Παπάς,
καθώς και συνεργάτες του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Σκοπός της
επίσκεψης του κ.
Γείτονα ήταν, όπως
ανέφερε ο ίδιος, η
από κοινού εξέταση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όλων
των θεμάτων που σχετίζονται με την «όσο το δυνατόν ταχύτερη,
πλήρη ανάπτυξη του νοσοκομείου». «Είναι όλα ρυθμισμένα» υπογράμμισε ο κ. Γείτονας. «Οι θέσεις των γιατρών προκηρύχθηκαν,
η επιλογή του λοιπού προσωπικού θα γίνει μέσω του ΑΣΕΠ, αν
και σ΄ αυτό αμφέβαλλαν πολλοί. Την προκήρυξη των 163 θέσεων
που αναμένεται να δημοσιευθεί στη εφημερίδα της Κυβερνήσεως
την είδα ο ίδιος προσωπικά και στη συνέχεια ελέγχθηκε από το
συμβούλιο. Οι πρώτες αποσπάσεις έχουν γίνει και τα θέματα της
πλήρωσης των θέσεων τακτοποιούνται» διευκρίνισε ο υπουργός.
Ο κ. Γείτονας εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία
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των διαδικασιών έναρξης λειτουργίας του νοσοκομείου τόνισε:
«Τώρα με ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, το νοσοκομείο ολοκληρωμένο και με έναν πολύ σύγχρονο οργανισμό, με εξασφαλισμένη
τη χρηματοδότηση για ορισμένα έργα αποπεράτωσης προχωρούμε
στη σταδιακή έναρξη λειτουργίας».

9 Σεπτεμβρίου

«Εξουσία», «Μακεδονία», «Αγγελιοφόρος»

Πανικός για μια θέση στο Παπαγεωργίου. Πάνω από
12.000 οι ενδιαφερόμενοι για 163 θέσεις εργασίας
διοικητικού και παραϊτρικού προσωπικού που
προκηρύχθηκαν.
Προεκλογικό «εμπόριο ελπίδων» στο νοσοκομείο
Παπαγεωργίου καταγγέλει ο Τάσος Σπηλιόπουλος,
ζητώντας την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας και
του Δ.Σ. του νοσοκομείου.

Προκηρύχθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου, 163 θέσεις εργασίας μέσω
ΑΣΕΠ για την πρόσληψη διοικητικού, παραϊατρικού και τεχνικού
προσωπικού στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με την
προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου, εννέα εκ των θέσεων
θα αφορούν προσλήψεις διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων με πενταετείς συμβάσεις. Σε ότι αφορά την κάλυψη των 43
θέσεων ιατρικών ειδικοτήτων που προκηρύχθηκε πριν από ένα
μήνα περίπου έχει ήδη αρχίσει η επεξεργασία τους και η διαδικασία
μοριοποίησής τους από 20μελή ομάδα μεταταγμένων υπαλλήλων.
Εντός των επόμενων ημερών θα σταλούν στο ΣΚΕΙΟΠΝΙ το ειδικό
συμβούλιο κρίσεως γιατρών.
Εν τω μεταξύ για «όργιο υποσχεσιολογίας και καπηλείας του
ιερού δικαιώματος για εργασία καταγγέλει ο π. Υφυπουργός Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Σπηλιόπουλος με αφορμή την
πρόσφατη προκήρυξη θέσεων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και
απειλεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Παραμονές των δημοτικών
εκλογών ο κ. Σπηλιόπουλος κάνει λόγο για παιχνίδι που στηρίζεται
άμεσα με την ανάδειξη των τοπικών αρχόντων, καταγγέλοντας
ότι το θέμα των διορισμών έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου να δηλώσει δημοσίως
ότι δεν πρόκειται να γίνουν προσλήψεις από το παράθυρο, γιατί
αλλιώς αναφέρει χαρακτηριστικά «θα πάω στη δικαιοσύνη και
τότε θα γελάσει κάθε πικραμένος».

Διαβεβαιώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

άμεσα ή έμμεσα υφίστανται πιέσεις κυρίως από τους ενδιαφερόμενους να καταλάβουν μία από τα θέσεις εργασίας. Ο τρόπος με
τον οποίο ο Λάζαρος Αγγέλου, μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου
αναφέρεται στον τρόπο των προσλήψεων είναι κατηγορηματικός.
«Το υπογράφω ότι θα γίνουν με απόλυτη διαφάνεια», επισημαίνει,
για να προσθέσει: « Ο νόμος δεν αφήνει περιθώρια. Θα υπάρξει
αξιοκρατία». «Πιέσεις δεχόμαστε, αλλά ποιος καταλαβαίνει από
αυτά», παρατηρεί από την πλευρά του ο Γιώργος Ιγνατιάδης,
επίσης μέλος του Δ.Σ. του νοσοκομείου διαβεβαιώνοντας συγχρόνως ότι «υπάρχει διάθεση και βούληση να γίνουν όλα καθαρά
και με διαφάνεια». Δεν κρύβει πάντως ότι «υπάρχει η πιθανότητα
να γίνουν ορισμένα λάθη» -που θα οφείλονται στο μεγάλο αριθμό των αιτήσεων-και τα οποία ευελπιστεί ότι «θα επανορθωθούν
με τις ενστάσεις μέσω του ΑΣΕΠ». Ο γιατρός Νίκος Σαμαράς,
ένα από τα τρία μέλη της διοίκησης που υπέδειξε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, επισημαίνει:« Για την ώρα δεν δεχόμαστε πολιτικές
πιέσεις, ίσως γιατί δεν τόλμησε κανείς». Ωστόσο, όπως παρατηρεί,
«το σίγουρο είναι ότι όποιος καίγεται, ψάχνει». Με τον ίδιο περίπου τρόπο παρουσιάζει τα δεδομένα και ο σύμβουλος για θέματα
Υγείας, του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Γιώργος Χριστόπουλος,
αναφέροντας: «Επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ο κόσμος θα
πρέπει να πειστεί για την αδιάβλητη διαδικασία των προσλήψεων.
Δεν έχουμε δεχτεί καμία πολιτική παρέμβαση. Από το γραφείο μου
έχει περάσει πολύς κόσμος, ο οποίος όμως καταλαβαίνει ότι δεν
μπορεί να έχει περαιτέρω βοήθεια από τα προσόντα που διαθέτει
και τα μόρια που συγκεντρώνει».
«Οι χιλιάδες των νέων ανέργων πρέπει να πειστούν ότι η
θέση εργασίας δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συναλλαγής, διατυπώνει και ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος.
Δυστυχώς, υπάρχει κόσμος που δεν πιστεύει στη εφαρμογή του
νόμου, ίσως γιατί ορισμένοι καλλιεργούν τέτοιο κλίμα» Και συμπληρώνει: «Και εμένα με έχουν πιάσει και μου έχουν πει για τις
προσλήψεις. Η απάντησή μου είναι ότι μοναδική εγγύηση είναι η
εφαρμογή του Ν.219Ο».
Υπαινιγμούς για ορισμένους «που σίγουρα έχουν υποσχεθεί
πολλά» αναφορικά με το διαγωνισμό αφήνει με δηλώσεις του και
ο Βουλευτής της Α΄ Θεσσαλονίκης Γιάννης Μαγκριώτης: «Πιστεύω ότι μερικοί έχουν συνηθίσει σ ΄αυτήν την νοοτροπία, είτε
επειδή η πίεση και η ανάγκη για δουλειά είναι μεγάλη, είτε γιατί
κάποιοι έχουν εθιστεί στις πελατειακές σχέσεις, είτε γιατί πολλοί
έχουν υποσχεθεί πολλά. Θεωρώ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του
νοσοκομείου θα τους διαψεύσει».

«Εγγυόμαστε το αδιάβλητο των προσλήψεων»
Φράσεις όπως «δεν θα χωρέσει ούτε κουνούπι», «δεν τόλμησε
κανείς να μας ζητήσει κάτι» και «όλα θα γίνουν με διαφάνεια»,
χρησιμοποίησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου Παπαγεωργίου» μιλώντας προς τον «Α» για να εγγυηθούν,
αλλά και να πείσουν για το αδιάβλητο του διαγωνισμού που αφορά
τις προσλήψεις στο νοσηλευτικό φορέα. Παραδέχονται όμως ότι
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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Με την ευλαβική και αυστηρή τήρηση των ρυθμίσεων του
νόμου Πεπονή θα γίνουν οι προσλήψεις του προσωπικού που θα
στελεχώσει το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Αυτό δήλωσαν και
υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με αφορμή
τις επιφυλάξεις που διατυπώνουν οι υποψήφιοι που υποβάλλουν
αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

11 Σεπτεμβρίου

«Μακεδονία», «Θεσσαλονίκη», «Αδέσμευτος»
«Τύπος της Κυριακής»

Επίσκεψη Κώστα Καραμανλή στο κλειστό νοσοκομείο
των Δυτικών Συνοικιών

Κατά την τριήμερη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνοδευόμενος από τους πρώην
υπουργούς και υποψήφιους για τη Νομαρχία, Χρήστο Κοσκινά
και για το Δήμο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Τον
κ. Καραμανλή υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στις υπερσύγχρονες

Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Η τελετή της απονομής
τιμής στον (εκ Σιατίστης ορμώμενον) Λεωνίδα Παπαγεωργίου
εγένετο στη Φρανκφούρτη, με την ευκαιρία του επίσημου εγκαινιασμού του νέου Ι. Ναού που πραγματοποιήθηκαν στις 25 και
26 Σεπτεμβρίου 1998, ο οποίος ανηγέρθη κατόπιν δωρεάς του
Λεωνίδα Παπαγεωργίου και της συζύγου του Σουζάνας, παρουσία
υπερχιλίων Ελλήνων της περιοχής.
«…έδοξε και τη Ιερά, Ελληνική, Ορθοδόξω, Μητροπόλει
Γερμανίας τον Χρυσούν Σταυρόν Α΄ Τάξεως, ηγούν το την τρισυπόστατον Θεότητα προβάλλον έμβλημα αυτής, χειρι ημών του
προκαθήμενου Αυγουστίνου τω Εντιμολογιοτάτω κ. Λεωνίδα Παπαγεωργίου, απονείμαι και διπλώματι τωδε βεβαίωσε την λόγοις
τε αγαθοίς και πράξεσι ….»

Οκτώβριος
εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, ο δωρητής Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπάς
καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου. Ο
πρόεδρος της Ν.Δ. αφού ενημερώθηκε για τις δυνατότητες και τον
εξοπλισμό του νοσοκομείου, εξήρε τη σημασία του νοσηλευτικού
Ιδρύματος και υπογράμμισε ότι η Ν.Δ. θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την άμεση έναρξη της πλήρους λειτουργίας του και όχι
τμηματικά, όπως συμβαίνει τώρα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι
το νοσοκομείο παραμένει ανενεργό «για λόγους μικροκομματικών
σκοπιμοτήτων και κυβερνητικής αμέλειας».

25, 26 Σεπτεμβρίου

1998

«Ο Χρόνος», «Αυριανή»
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Με τον Χρυσό Σταυρό Α΄
Τάξεως τίμησε η
Ι. Μητρόπολη
Γερμανίας τον Λεωνίδα
Παπαγεωργίου. Εγκαίνια
Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου
στην Φρανκφούρτη

Τον δωρητήν του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Λεωνίδα
Παπαγεωργίου ετίμησε με τον
χρυσούν σταυρόν Α΄ Τάξεως η
Ελληνική Ορθόδοξος , Μητρόπολις Γερμανίας και Εξαρχία
Κεντρώας Ευρώπης, δια χειρός
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

«Αγγελιοφόρος»

«Έγνω απονείμαι…»

Στα αναπεπταμένα πεδία του Μεγάλου Ελληνισμού, έξω από
τα σύνορα της μικροελλαδικής μιζέριας, εξακολουθεί να τελείται η θεία λειτουργία της επιβεβαίωσης των εθνικών αρετών, να
στέλλεται και να λαμβάνεται το «μήνυμα» της αναγνώρισής τους.
Διαβάζουμε στη «Δυτική Μακεδονία» της Κοζάνης την ανταπόκριση του κ. Γεωργίου Μπόντα από τη Σιάτιστα για τα εγκαίνια
«του μεγαλοπρεπούς Ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου Φρανκφούρτης της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, που κατασκευάστηκε με
χρήματα των συμπατριωτών μας Μεγάλων Ευεργετών Λεωνίδα
Παπαγεωργίου και της συζύγου του Σουζάνας».
Αν η μνήμη δεν εγκατέλειψε, ως ενοχλητική πλέον, πολλούς
εθελοντές των παραπρεσβειών της «είσω Πυλών» Ελλάδος προς
το Φίλιππο της Μακεδονίας, θα θυμούνται όλοι οι Έλληνες ιδίως οι
Μακεδόνες ότι ο Λεωνίδας Παπαγεωργίου είναι ο έτερος των δύο
αδελφών που κατεδιώχθησαν διοικητικώς και εδιώχθησαν ποινικώς,
γιατί ετόλμησαν να γίνουν Μεγάλοι Ευεργέτες της Μακεδονίας,
εν Μακεδονία. Νικόλαος και
Λεωνίδας Παπαγεωργίου, εκ
Σιατίστης ορμώμενοι έδωσαν
μια γροθιά στις νεοδημοσθενικές παράνοιες της Αθήνας
και αναζωπύρωσαν τις αρχαίες έξεις της συκοφαντίας,
η έξαρση των οποίων είχε
αναγκάσει τους ίδιους τους
Αθηναίους να θεσπίσουν

1 Οκτωβρίου
«Μακεδονία»

Νέα λεωφορειακή γραμμή προς το Παπαγεωργίου

Νέα λεωφορειακή γραμμή με τον αριθμό 41 και την ένδειξη
«Νοσοκομείο Παπαγεωργίου» καθιερώνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ από την 1η Οκτωβρίου.

1998

επώνυμο και ιδιώνυμο νόμο για την περιστολή τους. Οι αδελφοί
Παπαγεωργίου απεδόθησαν λευκοί από τη δικαιοσύνη. Αλλά η
μεγάλη πικρία, δεν μπορεί, θα έμεινε μέσα τους. Ας διαβάσουν
τους αρχαίους μύθους: «Ο Ζεύς έδινε δεξίωση στα δώματα του
Ολύμπου με προσκεκλημένους τους άλλους θεούς, τους ημιθέους,
τις κατώτερες θεότητες, τις Μούσες και τις Χάριτες. Παρατήρησε
όμως ότι δύο από τις προσκεκλημένες του δεν εγνωρίζοντο μεταξύ
τους και έσπευσε να κάνει τις συστάσεις: «Από εδώ η δεσποινίς
Ευεργεσία» είπε. «Και από εδώ, η δεσποινίς Ευγνωμοσύνη». Το
Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται μακριά από την «είσω Πυλών»
Ελλάδα. Και οι Οικουμενικός Πατριάρχης «έγνω απονείμαι» στον
Λεωνίδα Παπαγεωργίου «το οφφίκιον του Άρχοντος Ακτουαρίου
της Αγίας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας» Διότι «αποδέδεικται
κεκοσμημένος προτερήμασι αγαστοίς ευσεβείας και αρετής, ζηλωτής τε φιλοτιμίας και προς την Εκκλησίαν αφοσιώσεως» Οι
αρχαίοι μύθοι είναι συχνά πιο αληθινοί από την πραγματικότητα.
Αλλά τελικά η ίδια η αλήθεια, βρίσκει το δρόμο, για να φανεί και
να δικαιωθεί, να δείξει και να δικαιώσει. Αυτό συμβαίνει πια και
στην περίπτωση των αδελφών Παπαγεωργίου. Στη συνείδηση του
κόσμου έχουν καταξιωθεί. Τώρα και με τη σφραγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου

διερεύνηση(!) και δεν υπάρχει πόρισμα που να προσδιορίζει συγκεκριμένη ζημιά σε βάρος της κοινωνικής περιουσίας(!)
Δεν εκλήθησαν οι ελεγχόμενοι και υπεύθυνοι των πράξεων, σύμφωνα
με το άρθρο 20 του Συντάγματος να γνωρίσουν τις απόψεις τους
πριν από τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης!».
Δεκέμβριος 1997: Έφοδος της ΣΔΟΕ. (Ουδέν μεμπτόν)
Οκτώβριος 1997: 9ο Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Αθηνών(!) (άγνωστο αποτέλεσμα)
Οκτώβριος 1997: Έλεγχος από Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
(Ουδέν μεμπτόν)
Ιανουάριος 1998: έλεγχος από ΕΣΠΕΛ(;)(Ουδέν μεμπτόν)
Μάρτιος 1998: Διαχειριστικός επανέλεγχος(μετά τον έλεγχο
Τσιουλάκη) από ειδική επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών
(Φατσιάδης). (Ουδέν μεμπτόν)
Μάϊος 1998: Έλεγχος από πενταμελή επιτροπή του Υπουργείου
Υγείας(Γείτονας). (Ουδέν μεμπτόν)

13 Νοεμβρίου
«Αυριανή»

Στη Βουλή η νοσοκομειακή περίθαλψη των
καρκινοπαθών.
Επίκαιρη ερώτηση από τρεις Βουλευτές της Ν.Δ.

18 Οκτωβρίου

«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»

Οι σαμποτέρ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Μπαράζ ελέγχων

Απρίλιος 1996: Έλεγχος Ορκωτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου (Ουδέν μεμπτόν)
Ιούνιος 1996: έλεγχος Ορκωτών κατόπιν διαταγής της Εισαγγελίας
(Ουδέν μεμπτόν)
Ιούλιος 1996: έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο
(Ουδέν μεμπτόν)
Ιούλιος 1996: έλεγχος από το Υπουργείο Υγείας(Πεπονής
(Ουδέν μεμπτόν)
Απρίλιος 1997: Δεύτερος έλεγχος από το Υπουργείο Υγείας (Γείτονας) (Ουδέν μεμπτόν)
Ιούνιος 1997: έλεγχος από το Υπουργείο Οικονομικών (Επιτροπή
Τσιουλάκη- πρώτη φορά διαπιστώνεται επιβαρυντικό στοιχείο ως
προς τη διαχείριση). Απάντηση στον κ. Τσιουλάκη έδωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Δρυς αναφέροντας επί λέξει:
«Στην έκθεση (του κου Τσιουλάκη) περιγράφονται πράξεις μη σύννομες, παραλείψεις, παραβάσεις, παρατυπίες, χωρίς περαιτέρω

Το θέμα της άθλιας, όπως καταγγέλεται, ιατρικής φροντίδας
των καρκινοπαθών, αλλά και της μη λειτουργίας του νοσοκομείου
των δυτικών συνοικιών, φέρουν στη Βουλή με σχετική επερώτησή
τους τρεις βουλευτές της ΝΔ. Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τους
Γιώργο Ορφανό, Γιώργο Σαλαγκούδη και Αδάμ Ρεγκούζα, οι οποίοι
απευθύνονται στον Υπουργό Υγείας Λάμπρο Παπαδήμα ζητώντας
να πληροφορηθούν για το τι μέλλει γενέσθαι.

22 Νοεμβρίου
«Αυριανή»

Νέες υποσχέσεις για «επιτάχυνση» από τον Νίκο
Φαρμάκη

Με το πολύπαθο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ασχολήθηκε και
ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας Νίκος Φαρμάκης, κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Μετά από τις συναντήσεις του με τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης Γιάννη Μαγκριώτη,
με το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου συναντήθηκε και με
τον δωρητή και πρόεδρο του νοσοκομείου Νίκο Παπαγεωργίου,
δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Κοινή συνισταμένη της κυβέρνησης και της διοίκησης του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι η
ταχύτερη δυνατή έναρξη της λειτουργίας του. Συμφωνήσαμε να
επιταχύνουμε τις επαφές και τις διαδικασίες».
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25 Νοεμβρίου
«Μακεδονία»

Νέα ερώτηση για το Παπαγεωργίου από
τον Παναγιώτη Ψωμιάδη

Στο προσκήνιο επανέρχεται
για μια ακόμα
φορά το θέμα
της λειτουργίας
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ύστερα από
σχετική ερώτηση
του βουλευτή της
Ν.Δ. Παναγιώτη
Ψωμιάδη, προς τον υπουργό Υγείας Λάμπρο Παπαδήμα. Σύμφωνα με τον βουλευτή με τα 900 εκατομμύρια που δόθηκαν από
το Υπουργείο, για τη δοκιμαστική λειτουργία του νοσοκομείου,
ενώ χρειάζονταν δύο δις, εγκαταστάθηκε μόνο το τηλεφωνικό
κέντρο, αγοράστηκαν 22 μηχανήματα αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, αποσπάστηκαν γιατροί και νοσηλευτές
και διοικητικοί υπάλληλοι από άλλα νοσοκομεία της πόλης, χωρίς
ωστόσο το εν λόγω νοσοκομείο να μπορεί να λειτουργήσει. Με
αφορμή τα παραπάνω ο κ. Ψωμιάδης υπέβαλε την εξής ερώτηση
προς τον υπουργό Υγείας: «Τι περιμένει η κυβέρνηση για να δώσει
την εντολή για να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις των γιατρών και
του υπόλοιπου προσωπικού; Με 43 γιατρούς και 150 νοσηλευτές
πιστεύει ο υπουργός ότι θα λειτουργήσει το νοσοκομείο; «Μέχρι
πότε θα περιμένουν οι δεκάδες χιλιάδες ασθενείς της Θεσσαλονίκης να έχουν στη διάθεσή τους το Παπαγεωργίου; Μέχρι πότε
τα συντεχνιακά, οικονομικά συμφέροντα θα είναι πάνω από την
υγεία των πολιτών:»

πριν από δύο χρόνια. Πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι πολύ
σύντομα θα ανακοινωθούν αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην
ταχύτερη δυνατή έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου. Ο κ.
Σπυριούνης παρατήρησε ότι ενώ το νοσοκομείο διαθέτει τέλεια
εξοπλισμένη Ογκολογική κλινική και δυο γραμμικούς επιταχυντές
σύγχρονης τεχνολογίας, αυτά δεν έχουν μπει σε λειτουργία εδώ
και δύο χρόνια μολονότι το όριο απόδοσής τους είναι για δέκα
χρόνια.

29 Δεκεμβρίου
«Αυριανή»

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις για το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου

Ανακοινώθηκαν χθες(28.12.98) τα ονόματα των πρώτων 162
υπαλλήλων, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού που προσλαμβάνονται για να εργαστούν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

15 Δεκεμβρίου
«Αυριανή»

Σε θετικό κλίμα συνάντηση Παπαδήμα-Παπαγεωργίου

Απόλυτα ικανοποιημένος επέστρεψε από τη συνάντησή του
που είχε στην Αθήνα με τον Υπουργό Υγείας Λάμπρο Παπαδήμα ο
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και δωρητής Νίκος Παπαγεωργίου, τόσο για το κλίμα που επικράτησε καθ΄ όλη τη διάρκεια
της συνάντησης, όσο και για το περιεχόμενο της συνάντησης.
Τόνισε ότι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας όλων των τμημάτων
του νοσοκομείου τοποθετείται πλέον στο εγγύς μέλλον, ενώ πριν
από τη συνάντηση εκινείτο κάπου ανάμεσα στο απώτερο και στο
αόρατο μέλλον.

16 Δεκεμβρίου
«Μακεδονία»

Ερώτηση βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κ. Σπυριούνη για το
Παπαγεωργίου

1998

Στο «παράδοξο νομικό καθεστώς» απέδωσε ο Υφυπουργός
Υγείας Νίκος Φαρμάκης, την καθυστέρηση που παρατηρείται στην
έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Κλινικής του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου. Απαντώντας χθες (15.12.98) στη Βουλή σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κυριάκου Σπυριούνη, ο
Υφυπουργός υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που
δυσκολεύουν την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου, όπως η
πρόσληψη προσωπικού και κυρίως το νομικό καθεστώς που διέπει
τη λειτουργία του, παρά την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης
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Η επιλογή των 162, ανάμεσα σε 13.300 υποψήφιους που υπέβαλαν
αιτήσεις, έγινε με βάση τον κανονισμό του ΑΣΕΠ., από ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου επικεφαλής
της οποίας ήταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Γιώργος Ιγνατιάδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οκτώ από
τις 162 πολυπόθητες θέσεις κατέλαβαν άτομα με ειδικές ανάγκες
η πρόσληψη των οποίων έγινε από το γραφείο Θεσσαλονίκης του
ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους χιλιάδες υποψηφίους ήταν πολλά άτομα από διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά
ακόμη και Έλληνες νοσηλευτές από διάφορες πόλεις της Γερμανίας.
Οι προσλήψεις αυτές είναι οι πρώτες που γίνονται για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και όπως δηλώθηκε η κανονική λειτουργία του
νοσηλευτικού Ιδρύματος θα εξαρτηθεί από το Υπουργείο Υγείας,
από το οποίο αναμένεται έγκριση για την πρόσληψη περίπου 500
ακόμη εργαζομένων, καθώς και η τελική απόφαση για τις κλινικές
που θα λειτουργήσουν.
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Έτος ορόσημο
για την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου
δυτικών συνοικιών «Παπαγεωργίου»
3 Ιανουαρίου
«Μακεδονία»

Μιχάλης Λιάκος: «Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από
αναβάθμιση υπηρεσιών»

Το σπουδαιότερο γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει και
σημείο σταθμό για τη δημόσια υγεία στη Θεσσαλονίκη για το νέο
έτος 1999, είναι η πλήρης λειτουργία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Ευτυχώς μέσα στο 1998, το Νοσοκομείο των Δυτικών
Συνοικιών της Θεσσαλονίκης ξέφυγε από τις ατέρμονες συζητήσεις
και από τα ευχολόγια και τις δικαστικές αίθουσες. Πήρε το δρόμο
του ύστερα από κλυδωνισμούς και έγιναν και οι πρώτες προσλήψεις προσωπικού. Σε δηλώσεις του ο Αντινομάρχης Υγείας, Μ.
Λιάκος επισημαίνει: «Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από αναβάθμιση υπηρεσιών. Αναφορικά με το Παπαγεωργίου, πιστεύω ότι
η έναρξη του διαγνωστικού κέντρου ουσιαστικά δεν προσέφερε

1999. Το ζήτημα εξετάστηκε διεξοδικά στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης Γιάννης Μαγκριώτης. Αφορμή στάθηκε το
έγγραφο του Υπουργού Υγείας Λάμπρου Παπαδήμα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, στο οποίο προτείνεται η δρομολόγηση
νομοθετικής ρύθμισης για νέες αποσπάσεις (ιατρικού, νοσηλευτικού
προσωπικού) ώστε να παρακαμφθούν θέματα που δημιουργούν
καθυστερήσεις. Ο κ. Μαγκριώτης άκουσε τα «ακανθώδη» προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Παπαγεωργίου και
δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα αιτήματα της διοίκησης στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για να βρεθούν άμεσα λύσεις. Συγχρόνως ανέλαβε την υποχρέωση να καλέσει τους προέδρους όλων
των νοσοκομείων, για να προχωρήσει ο σχεδιασμός της διάταξης
των κλινικών, ώστε μέχρι το Πάσχα να αρχίσει η λειτουργία του
νοσοκομείου. Και όλα αυτά έχοντας ως δεδομένο ότι οι επόμενες
προσλήψεις-πέραν των 150-που ανακοινώθηκαν προσφάτως- δεν
θα γίνουν πριν από το τέλος του 1999! Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των προσλήψεων 43 γιατρών από το ΣΚΕΙΟΠΝΙ,
καθώς αναμένεται ο έλεγχος και η έγκρισή τους από τον ΑΣΕΠ.
Η σχετική διαδικασία ενδέχεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του
Φεβρουαρίου.

20 Ιανουαρίου
«Αγγελιοφόρος»

Η πρώτη ερώτηση του Σ. Κούβελα στη Βουλή

τίποτα άλλο από ένα ακόμα διαγνωστικό κέντρο στα τόσο πολλά
ιδιωτικά, που λειτουργούν, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει το όλο
έργο του νοσοκομείου. Πάντως για πλήρη λειτουργία στο βαθμό
που θέλουμε για να αναβαθμίσουμε την υγεία στην πόλη, δεν
βλέπω αυτή η μέρα να έρχεται το 1999. Ωστόσο υπάρχει πρόταση
να λειτουργήσουν άμεσα μονάδες που λείπουν από την πόλη και
υπάρχει η ιατρική υποδομή για αυτές στο Παπαγεωργίου, όπως
για παράδειγμα η μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων. Επίσης θα
μπορούσαν να μεταφερθούν εκεί τμήματα άλλων νοσοκομείων για
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

14 Ιανουαρίου
«Αγγελιοφόρος»

Αποσπάσεις προσωπικού, για να λειτουργήσει

Με νέες αποσπάσεις προσωπικού κα μεταφορές κλινικών από
άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης προτίθεται το
Υπουργείο Υγείας να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ομαλοποίηση της λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Σε
διαφορετική περίπτωση θα δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του
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Η πρώτη ερώτηση του Σωτήρη Κούβελα που κατέθεσε στη
Βουλή για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στις 19/1/99, αναφέρει
μεταξύ άλλων: «Το Παπαγεωργίου έχει αραχνιάσει από τους βραδείς ρυθμούς ανάπτυξης της κυβέρνησης»

23 Ιανουαρίου

«Αγγελιοφόρος»
Ο διοικητής του ΙΚΑ Γρηγόρης Σολωμός συμμερίστηκε απόλυτα
την άποψη φορέων της Θεσσαλονίκης περί μεταφοράς του νοσοκομείου «Παναγία» σε πτέρυγα του Παπαγεωργίου και επισήμανε
χαρακτηριστικά: «Αισιοδοξώ περισσότερο από κάθε άλλη φορά
ότι το Υπουργείο Υγείας θα δρομολογήσει το θέμα».

26 Ιανουαρίου

«Ελεύθερος Τύπος και Ελευθεροτυπία»

Δήλωση Στέφανου Μάνου:

Ο π. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Στέφανος Μάνος είπε στις
25/1/99 κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την υπό ίδρυση κόμματός του: «Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου το οποίο αν και είναι το
πλουσιότερο και ωραιότερο σε εξοπλισμό νοσοκομείο της χώρας,
750 κρεβάτια, 75 κρεβάτια Εντατικής Θεραπείας-περισσότερα από
όσα έχουν όλα τα νοσοκομεία μαζί της Θεσσαλονίκης- 60 εξωτερι-

27 Ιανουαρίου
«Ελευθεροτυπία»

Ακυρώθηκε από το Εφετείο η καταδίκη του Κ. Διακογιάννη. Παραδέχτηκε τη δωρεά των Παπαγεωργίου.
Κατέθεσε δήλωση μετανοίας

«Δωρητές» οι αδελφοί Παπαγεωργίου παραδέχτηκε στις 26
Ιανουαρίου 1999, στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης ο αρθρογράφος
της «Αυριανής» Κυριάκος Διακογιάννης, που πρωτοδίκως είχε
καταδικαστεί ερήμην σε φυλάκιση
20 μηνών για το βιβλίο του: «Το
χρονικό της μεγάλης απάτης». Ο
κ. Διακογιάννης θα δικαζόταν στο
Εφετείο για συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου, μετά τις μηνύσεις που υπέβαλαν εναντίον του ο
εκ των αδελφών Παπαγεωργίου,
Νικόλαος και ο πρόεδρος του ομώνυμου Ιδρύματος Βασίλειος
Παπάς. Όμως οι δύο πλευρές συμβιβάστηκαν τελικά, καθώς οι
μηνυτές δέχτηκαν να προχωρήσουν σε ανάκληση, εφόσον ο κατηγορούμενος έκανε μια δήλωση μετανοίας. Πράγματι η πλευρά
Διακογιάννη υπέβαλε στο δικαστήριο ένα κείμενο σύμφωνα με το
οποίο «έγραψε αυτά που έγραψε από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον» όμως τελικώς διαπίστωσε ότι «..οι αδελφοί Παπαγεωργίου
κατέβαλαν το ποσόν της δωρεάς και πλέον δεν αμφιβάλλει γι΄
αυτό αλλά τους τιμά και τους υπολείπεται».

28 Ιανουαρίου
«Μακεδονία»

Υπουργός Υγείας Λάμπρος Παπαδήμας:
Δρομολογείται λύση για το Παπαγεωργίου

Σειρά μέτρων για την αναβάθμιση των νοσοκομειακών ιδρυμάτων και την βελτίωση των δεδομένων λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, εξήγγειλε χθες ο υπουργός Υγείας Λάμπρος
Παπαδήμας. Μεταξύ αυτών και η επίσπευση λειτουργίας του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε πλήρη ανάπτυξη, με την μεταφορά πανεπιστημιακών κλινικών και κλινικών του ΕΣΥ από άλλα
νοσοκομεία στο Παπαγεωργίου. Η απόφαση αυτή του υπουργού
είχε ληφθεί στην τελευταία συνάντησή του με τα μέλη του Δ.Σ
του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παπαγεωργίου ένας
από τους αδελφούς δωρητές ανέφερε: «την τελευταία φορά που
συναντηθήκαμε με τον υπουργό, συμφωνήσαμε την μεταφορά
κλινικών, καθώς και τη μετάταξη εργαζομένων του ΕΣΥ από άλλα
νοσοκομεία στο Παπαγεωργίου. Αυτή η απόφαση θα συντελέσει
στην επίσπευση λειτουργίας του ιδρύματος. Ωστόσο υπάρχει
πρόβλημα στην εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων, που
οφείλει να καταβάλλει η κυβέρνηση στο Διοικητικό Συμβούλιο
για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Τα οικονομικά της δεν επιτρέπουν την παροχή κονδυλίων πριν από διάστημα επτά χρόνων.
Για να αποφύγουμε, περαιτέρω καθυστερήσεις, μας πρότειναν να
γίνει μεταφορά κλινικών. Το πρόβλημα τώρα είναι με την πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση για τις πανεπιστημιακές κλινικές.
Το ζητούμενο- για την γρηγορότερη λειτουργία- είναι να συμφω-

νήσει το υπουργείο στη μελέτη τιμολόγησης ιατρικών πράξεων
των απογευματινών ιατρείων».

31 Ιανουαρίου
«Αυριανή»

Νίκος Παπαγεωργίου-Γιώργος Αποστολόπουλος:
Επετεύχθη… «ιστορικός συμβιβασμός»

1999

κά ιατρεία, ξοδεύτηκαν 30 δισεκατομμύρια δραχμές, και ενώ είναι
έτοιμο εδώ και δύο χρόνια, εν τούτοις δεν λειτουργεί επειδή δεν
μπορούν να συμφωνήσουν το ποιος θα κάνει τις προσλήψεις»

Ένας ιστορικός συμβιβασμός επετεύχθη προσφάτως ανάμεσα σε
δύο «στρατόπεδα» που εδώ και χρόνια βρισκόντουσαν σε εμπόλεμη κατάσταση και τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «μετερίζια»
τις αίθουσες των δικαστηρίων, εφημερίδες, τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και κάθε άλλο τρόπο που προβλέπει η τέχνη του
σύγχρονου πολέμου. Πρόκειται για τους δωρητές του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου αδελφούς Νίκο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου και τον Γιώργο Αποστολόπουλο, πρόεδρο του ομώνυμου
ομίλου επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας.
Συγκεκριμένα τα δύο στρατόπεδα ύστερα από διαβουλεύσεις πολλών μηνών συμφώνησαν και προχώρησαν στην απόσυρση όλων
των μηνύσεων και όλων των αγωγών που είχαν καταθέσει κατ΄

αλλήλων, με αποτέλεσμα να επέλθει μια απόλυτη ομαλοποίηση
στις μεταξύ τους σχέσεις, η οποία ομαλοποίηση αναμένεται να
εξαφανίσει και τα τελευταία «αγκάθια» που υπάρχουν στο θέμα
της έναρξης λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου αφενός
και στην απρόσκοπτη λειτουργία του Διαβαλκανικού κέντρου
Θεσσαλονίκης αφετέρου.

4 Φεβρουαρίου
«Αγγελιοφόρος»

Ερώτηση βουλευτή ΔΗΚΚΙ Γιώργου Ρόκου στη Βουλή:

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗ.Κ.Κ.Ι.
Γιώργος Ρόκος ζητώντας να πληροφορηθεί γιατί δεν εφαρμόζεται
άμεσα η τροποποιημένη σύμβαση για την πρόσληψη προσωπικού,
προκειμένου να λειτουργήσει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

5 Φεβρουαρίου
«Ακρόπολις»

Επιστολή Σωτήρη Κούβελα στον Υπουργό Υγείας
Λάμπρο Παπαδήμα

Το ενδιαφέρον του για το χώρο της υγείας και για την πορεία του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου εξέφρασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σωτήρης Κούβελας με επιστολή του προς τον υπουργό
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λάμπρο Παπαδήμα.
Συγκεκριμένα αναφερόμενος για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
ο κ. Κούβελας μιλά για «αδρανοποίηση» και για συστηματική
υποβάθμιση των κρατικών νοσοκομείων της χώρας.
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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6 Φεβρουαρίου

10 Φεβρουαρίου

«Επιλογές»

«Αγγελιοφόρος»

Οι αδελφοί Νίκος και Λεωνίδας Παπαγεωργίου, ο επίτιμος εισαγγελέας Εφετών κ. Φροίξος Πασχαλίδης και ο επίτιμος πρόεδρος
του Συλλόγου Βαβδινών Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιος Αγγίδης
ανακηρύχθηκαν τιμώμενα πρόσωπα της χρονιάς που πέρασε, κατά
την ετήσια εκδήλωση για την κοπή πίτας της πολιτιστικής εταιρείας

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τα
συναρμόδια Υπουργεία και τον πρωθυπουργό να σκύψουν με
περισσότερη υπευθυνότητα πάνω στα προβλήματα ώστε να δρομολογηθούν ταχύτατα συγκεκριμένα προγράμματα βελτίωσης και
εκσυγχρονισμού των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, χορηγώντας
τις σχετικές πιστώσεις. Παράλληλα εκφράζει την απογοήτευσή
του για τα όσα συντελούνται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και
ζητά από την κυβέρνηση «να προωθήσει άμεσα όλες εκείνες τις
διεργασίες που θα καταστήσουν το νοσοκομείο, το κόσμημα της
δημόσιας υγείας στην πόλη της Θεσσαλονίκης έτσι, ώστε να μην
εμφανίζει τη μιζέρια των δημόσιων νοσοκομείων».

Απόδοση τιμής στους αδελφούς Παπαγεωργίου
από τον «Μακεδνό»

Δηλώσεις δημάρχου Θεσσαλονίκης
Βασίλη Παπαγεωργόπουλου:

20 Φεβρουαρίου

«Ριζοσπάστης»

Τι εμποδίζει τη λειτουργία του;
Ερώτηση των βουλευτών Κ.Κ.Ε., Σ. Παναγιώτου
και Μ. Μπόσκου

«Μακεδνός» στην αίθουσα του πανεπιστημίου «Μακεδονία». Μετά
την απονομή των τιμητικών διακρίσεων ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε
αναφορικά με τη λειτουργία του νοσοκομείου, ότι: «το καλύτερο
νοσοκομείο της Ελλάδος και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης
κοντεύει να παλιώσει πριν καν ξεκινήσει η λειτουργία του. Το Δ.Σ.
του νοσοκομείου που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία πιέζει και
ελπίζει να ξεκινήσει η λειτουργία εντός του 1999».

Την έντονη ανησυχία και δυσφορία της κοινής γνώμης και των
φορέων της Θεσσαλονίκης για την καθυστέρηση λειτουργίας του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου επισημαίνουν με ερώτησή τους προς
τους Υπουργούς Υγείας-Πρόνοιας και Μακεδονίας-Θράκης οι
Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. Σταύρου Παναγιώτου και Μαρίας Μπόσκου.
Συγκεκριμένα οι βουλευτές ερωτούν τους υπουργούς:
Τι είναι εκείνο που εμποδίζει την έναρξη της λειτουργίας του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου τη στιγμή που οι εργασίες κατασκευής

8 Φεβρουαρίου
«Αγγελιοφόρος»

Αναγνώριση κοινωφελούς έργου στους αδελφούς
Παπαγεωργίου από τον Ελληνοαμερικανικό Σύνδεσμο
Φιλίας της Θεσσαλονίκης

Προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης τιμήθηκαν από τον Σύνδεσμο Ελληνοαμερικανικής Φιλίας για τη μεγάλη τους συμβολή σε
κοινωνικό, εθνικό και φιλανθρωπικό έργο σε λαμπρή εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 5-2-1999, στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα
Παλλάς» της Θεσσαλονίκης με ομιλητή τον πρόεδρο του Συνδέσμου δικηγόρο Λάκη Ιωαννίδη. Εκτός των αδελφών Νίκου και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου τιμήθηκαν επίσης η κ. Τίμη Μπακατσέλου,
ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο
βιομήχανος Σταύρος Κωνσταντινίδης, και ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Μιχαηλίδης.

του έχουν ολοκληρωθεί και το νοσοκομείο παραδόθηκε πριν από
εννιά μήνες, έχει αγοραστεί μεγάλο μέρος του ξενοδοχειακού και
λοιπού εξοπλισμού και για τη συντήρησή του απαιτούνται καθημερινά τεράστια ποσά;
Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν ώστε ν΄ αρχίσει το ταχύτερο
δυνατό η λειτουργία του, που τόσο ανάγκη την έχουν οι κάτοικοι
της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος;

26 Φεβρουαρίου

«Αδέσμευτος», «Αυριανή»

1999

Γιατί είναι κλειστό το μεγαλύτερο νοσοκομείο
των Βαλκανίων;
Εισαγγελέας για το …μυστήριο Παπαγεωργίου
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Ασθενείς μπορεί ν΄ αργήσουν να μπουν στο νοσοκομείο του
Παπαγεωργίου όμως…Εισαγγελείς θα μπουν σίγουρα, και γρήγορα και βεβαίως όχι ως ασθενείς. Τούτο διότι ο προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Εφετών Δημήτρης Σιδέρης διέταξε κατεπείγουσα
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«Ακρόπολις», «Αγγελιοφόρος»

Επιστολή από τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας
Τάσο Σπηλιόπουλο. «Εγκληματική η ολιγωρία για
το Παπαγεωργίου». «Πολλά τα ερωτηματικά για
τη μη λειτουργία του νοσοκομείου»

προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας να ερευνηθεί αν η καθυστέρηση
έναρξης της λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου έχει ζημιώσει τόσο την περιουσία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου όσο και
του δημοσίου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εισαγγελέας
Πρωτοδικών, στον οποίο ανατέθηκε η προκαταρκτική, θα ερευνήσει αν υπήρξε αδράνεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του νοσοκομείου. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου δωρητής
Νίκος Παπαγεωργίου μιλώντας στη στήλη, εξέφρασε την έκπληξή
του για τι περί ων ο λόγος, πληροφορίες, τονίζοντας «ότι όλα τα
μέλη του Δ.Σ. του νοσοκομείου έχουν δώσει, και συνεχίζουν να
δίνουν μάχες υπέρ της έναρξης της λειτουργίας του νοσοκομείου,
κάτι που δεν έχουν κάνει κάποιοι άλλοι, παρότι τυγχάνουν και
καθ΄ ύλην αρμόδιοι».

3 Μαρτίου

«Αυριανή»

Πρόσκληση για τον πρύτανη ΑΠΘ

Πρόσφατα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας
Δημόπουλος και ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Αντώνης Κουτσελίνης, τοποθετήθηκαν δημόσια στο θέμα της δημόσιας
Υγείας και, βεβαίως, στο θέμα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Μεταξύ άλλων, τόσο ο κ. Δημόπουλος όσο και ο κ. Κουτσελίνης
τάχθηκαν υπέρ της συνεργασίας των δημόσιων νοσοκομείων με

1999

4 Μαρτίου

Πολλά είναι τα ερωτηματικά για τη μη λειτουργία του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου που εδώ και 36 μήνες αναστέλλεται συνεχώς η λειτουργία του, με αποτέλεσμα να «αραχνιάζουν» τα υπερσύγχρονα
μηχανήματα στα δωμάτια του συγκροτήματος. Ο π. υφυπουργός
Παιδείας και καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Τάσος Σπηλιόπουλος με επιστολή του προσπαθεί να
αποδώσει τόσο πολιτικές όσο και ποινικές ευθύνες στους υπαίτιους
της καθυστέρησης λειτουργίας του. Ακόμα, οι ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις αναγκάζονται να νοσηλεύονται σε ιδιωτικές κλινικές όπου
το κόστος είναι αρκετά υψηλό, ενώ θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ο κ. Σπηλιόπουλος τονίζει

ότι είναι αποπροσανατολιστικό να πιστεύουν οι Θεσσαλονικείς
ότι για τη μη λειτουργία του ευθύνεται το διοικητικό συμβούλιο
του νοσοκομείου, αφού τα περισσότερα μέλη του είναι διορισμένα
από το Υπουργείο Υγείας. Ο π. Υφυπουργός Παιδείας απευθύνει
ερωτήσεις προς την κυβέρνηση προσπαθώντας να διαλευκάνει το
μυστήριο του νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης. Ρωτάει, λοιπόν, «για ποιο λόγο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
δεν ενέγραψε τα τελευταία χρόνια στον κρατικό προϋπολογισμό
τα κονδύλια που αντικειμενικά αιπαιτούνται για τη λειτουργία του
και ποιος εμπόδισε το υπουργείο Υγείας να διαθέσει τα κονδύλια
για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του». Ακόμη, «ποιος πήρε
την απόφαση της προκήρυξης των 200 θέσεων εργασίας για τη
λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων, αφού δεν λειτουργούν οι
κλινικές, ενώ ποιοι ήταν αυτοί που κατά την περίοδο των εγκαινίων
της ΔΕΘ (Σεπτέμβριος 1998) αποφάσισαν την λειτουργία ορισμένων εργαστηρίων με προσωπικό από άλλα νοσοκομεία».

13 Μαρτίου

πανεπιστημιακούς γιατρούς στη βάση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Για την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, εξαιρετικά ωφέλιμο θα ήταν να τοποθετούνταν,
δημόσια, και ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Μιχάλης Παπαδόπουλος καθώς και ο πρόεδρος
της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης Α. Τουρκαντώνης, καταθέτοντας και τις δικές τους προτάσεις τις οποίες δεν μπορεί παρά
να λάβει σοβαρά υπόψιν του το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο
Υγείας-Πρόνοιας. Εδώ που φτάσαμε, ίσως η έναρξη λειτουργίας
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου να εξαρτάται από μια απλή συνέντευξη Τύπου…

«7 Μέρες TV»
Η Εφαρμογή της
Βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί
ένα από τα καλύτερα σύγχρονα δείγματα το οποίο είναι
πλήρως βιοκλιματικό-η είσοδος του
κτιρίου φωτίζεται
από την οροφή- με
την υπογραφή του
αρχιτέκτονα κ. Αλέξανδρου Τομπάζη (πρωτοπόρου στο χώρο της Βιοκλιματικής) και
του κ. Κυριάκου Κυριακίδη.
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16 Μαρτίου
«Θεσσαλονίκη»

Νέο επεισόδιο στο σήριαλ Παπαγεωργίου.
Λαβύρινθος η υπόθεση του νοσοκομείου των δυτικών
συνοικιών. Νέο πρόβλημα με τη στελέχωσή του

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Δημήτρης Μαυροματίδης και ο
εκπρόσωπος της ΕΔΟΘ Χρήστος Τσεχερίδης σε συνέντευξη τύπου
δήλωσαν: «Κλίμα ανησυχίας έχει δημιουργηθεί στους εργαζόμενους
στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης λόγω της επικείμενης λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου όπου γίνεται μια προσπάθεια

από την πολιτεία να μεταφερθεί στο νοσοκομείο των δυτικών συνοικιών προσωπικό από άλλα ιδρύματα χωρίς να διασφαλίζεται το
εργασιακό τους καθεστώς. Παράλληλα με τις νέες εκκρεμότητες
στην υπόθεση Παπαγεωργίου που πιθανότατα να οδηγήσουν σε
νέα αναστολή της λειτουργίας του , εγείρεται ζήτημα και με το
μέλλον των άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της πόλης. Σύμφωνα
με τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ, η μεταφορά κλινικών στο
νοσοκομείο των δυτικών συνοικιών, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο
αξιοποίησης των άλλων νοσοκομείων, μπορεί να οδηγήσει ακόμα
και στο κλείσιμό τους ή στη μετατροπή τους σε «φτωχοκομεία».
Με κείμενο το οποίο υπογράφεται από την ΠΟΕΔΗΝ, την ΕΔΟΘ
και από τέσσερα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα με
όλη τη σοβαρότητα που απαιτείται και να διαλύσει «τα σύννεφα
ανησυχίας» που έχουν δημιουργηθεί.

1 Απριλίου

«Θεσσαλονίκη», «Αυριανή»

Σε διάλογο για τη λειτουργία του Παπαγεωργίου καλεί
η ΕΝΙΘ τους φορείς της Θεσσαλονίκης. Καταγγελίες
γιατρών: «Με ψίχουλα δεν ανοίγει το Παπαγεωργίου»

Την έντονη ανησυχία του για τον ανορθόδοξο-όπως ισχυρίζεται- τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να
θέσει σε λειτουργία το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εξέφρασε ο
πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης
Στρατής Πλωμαρίτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στις
31 Μαρτίου 1999, καλώντας τους πολίτες και τους φορείς της

Θεσσαλονίκης σε δημόσιο διάλογο με σκοπό να διεκδικήσουν τη
λειτουργία του νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών. Με αφορμή
το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας έχει προκηρύξει μέχρι στιγμής
μόνον 43 οργανικές θέσεις γιατρών και 120 θέσεις εργαζομένων ο
κ. Πλωμαρίτης κατηγόρησε τον υπουργό Λάμπρο Παπαδήμα ότι
προσπαθεί να εφαρμόσει πολιτική για τη δημόσια υγεία με ψίχουλα. «Το νοσοκομείο για να λειτουργήσει» τόνισε ο επικεφαλής του
συνδικαλιστικού Κινήματος των Θεσσαλονικέων γιατρών, «θέλει
χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με άλλον τρόπο.
Δίνει τη δυνατότητα η λειτουργία του Παπαγεωργίου να καλυφθούν ανάγκες, να υπάρξουν κρεβάτια που λείπουν σήμερα από
τη Θεσσαλονίκη, αλλά και να συμπαρασύρει σε μια αναβάθμιση
την υπάρχουσα υποδομή. Όμως με τον τρόπο που οι κυβερνώντες
προωθούν τη λειτουργία του», αποσαφήνισε ο κ. Πλωμαρίτης
«ακυρώνουν» και τους δύο στόχους και κάνουν τις χειρότερες
επιλογές. Ταυτόχρονα περιέγραψε τον αναβρασμό που επικρατεί
αυτή τη στιγμή στις τάξεις των ανθρώπων που εργάζονται στα
υφιστάμενα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

2 Απριλίου

«Απογευματινή», «Θεσσαλονίκη»

Αμοιβαίες εξηγήσεις. Περασμένα ξεχασμένα

Τα …βρήκαν πρωταπριλιάτικα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Θεσσαλονίκης, ο εκδότης-διευθυντής της εφημερίδας «Αθηναϊκή»,
Σπύρος Καρατζαφέρης και οι αδελφοί Παπαγεωργίου. Με μια
χειραψία έληξε ένα μέρος του σήριαλ με την ονομασία «νοσοκομείο δυτικών
συνοικιών». Η
χειραψία έγινε,
ανάμεσα στον
κατηγορούμενο
για «συκοφαντική δυσφήμηση»
εκδότη Σπύρο
Καρατζαφέρη με
τον μηνυτή Νικόλαο Παπαγεωργίου, ενός εκ των δωρητών του νοσοκομείου
των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί μπαράζ αναβολών της περίφημης δίκης. Πέντε φορές, στη συνέχεια,
το δικαστήριο ανέβαλλε την εκδίκαση έως ότου επήλθε τελικά ο
συμβιβασμός μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Ο κ. Παπαγεωργίου απέσυρε τη μήνυση που είχε καταθέσει εις βάρος του
Σ. Καρατζαφέρη για δημοσιεύματα, που εμφάνιζαν τους αδελφούς
Παπαγεωργίου ως «δήθεν δωρητές». Η μήνυση απεσύρθη, καθώς ο
εκδότης-διευθυντής, με δήλωση που κατέθεσε χθες (1.4.99), προς
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, παραχωρούσε στους
μηνυτές χώρο στην εφημερίδα του, προκειμένου να εκθέσουν τις
απόψεις τους για το θέμα.

2 Απριλίου
«Θεσσαλονίκη»

1999

Πανεπιστημιακό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για
το νοσοκομείο Παπαγεωργίου

112

Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης ζητούν από την πολιτεία να παίξει
καθοριστικό ρόλο ώστε το ιατρικό προσωπικό που θα στελεχώσει
το Παπαγεωργίου να είναι ικανό να αξιοποιήσει με τον καλύτερο
τρόπο την υποδομή του νέου νοσοκομείου. Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου αλλά και
οι πανεπιστημιακοί γιατροί δεν κρύβουν τους τελευταίους μήνες
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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με τα παραπάνω είναι αστήρικτη και υποβολιμιαία, εξυπηρετούσα
ιδιοτελείς σκοπούς όσων στοχεύουν να μειώσουν το κύρος του
Τμήματος και να παρεμποδίσουν την παροχή υπηρεσιών υγείας
υψηλής στάθμης στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στο
βορειοελλαδικό χώρο. Το μόνο που ζητά το Τμήμα είναι η εφαρμογή
της κείμενης νομοθεσίας» αναφέρουν με κείμενό τους. Η αλήθεια
όμως είναι πως το οικονομικό φαίνεται να αποτελεί τον κυρίαρχο
παράγοντα. Αφούς τις αρχές του έτους με έγγραφό τους προς το
Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ζητούσαν μια σειρά διευκρινίσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Και το ερώτημα που προκύπτει
είναι: Ποιες δεσμεύσεις εξασφάλισαν και διεκδικούν πάση θυσία
την εγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών στο ίδρυμα; Μέσα
από τα ερωτήματα που θέτουν οι πανεπιστημιακοί γιατροί, στο εν
λόγω έγγραφο, που είναι στη διάθεση της εφημερίδας, αποκαλύπτεται πάντως ο χαρακτήρας και ο τρόπος που θα λειτουργήσει το
νοσοκομείο. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις ανησυχίες που είχαν: «Πως
θα γίνει ανταγωνιστικό το νοσοκομείο Παπαγεωργίου; Θα ασκούν
ελεύθερο επάγγελμα το απόγευμα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
οι γιατροί του ΕΣΥ; Το 20% από τις εφημερίες των ιατρών ποιος
θα το καταβάλλει; Οι ιατροί ή το νοσοκομείο; Από τα έσοδα των
νοσηλίων των πολυτελών θέσεων, θα παίρνουν κάποιο ποσοστό
και οι ιατροί; Το ωράριο των πανεπιστημιακών γιατρών σε ποιο
νόμο θα υπακούει, του ΕΣΥ ή του Πανεπιστημίου; Πως διατιμά το
νοσοκομείο Παπαγεωργίου την πράξη της ιατρικής αμοιβής; Ποιόν
ασθενή εννοεί; Τον ασφαλισμένο ή τον ιδιωτικό; Σε ποιο ωράριο
θα εξετάζονται οι ιδιωτικοί ασθενείς; Είναι υποχρεωτική η άσκηση του απογευματινού ελεύθερου επαγγέλματος στο νοσοκομείο
Παπαγεωργίου; Θα μεταφερθούν ολόκληρες πανεπιστημιακές κλινικές στο νοσοκομείο ή θα μετακινηθούν ομάδες μελών ΔΕΠ και
θα ιδρυθούν νέες κλινικές; Θα υπάρχει επιμίσθιο για τις επιπλέον
ώρες εργασίας των πανεπιστημιακών ιατρών; Σύμφωνα με το νόμο
του πανεπιστημίου, οι γιατροί εργάζονται 20 ώρες την εβδομάδα.

το έντονο ενδιαφέρον τους για το ζήτημα μεταφοράς πανεπιστημιακών κλινικών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σημείο τριβής
αποτελούν τα ιδιωτικά ιατρεία των πανεπιστημιακών γιατρών
και το αν θα συνεχίσουν να τα διατηρούν όσοι θα εργαστούν στο
μέλλον στο Παπαγεωργίου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του
νέου νοσοκομείου πρότεινε τη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων
μέσα στο νοσοκομείο κατά τις απογευματινές ώρες, σε ένα ιδιωτικό καθεστώς.

3 Απριλίου
«Επενδυτής»

Απόφαση Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Στα ψιλά των εφημερίδων πέρασε μία απόφαση που έλαβε η
Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης αναφορικά με το πολύπαθο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου είχε προτείνει το εξής: Οι πανεπιστημιακοί γιατροί που θα προσληφθούν να
είναι αποκλειστικής απασχόλησης-δηλαδή να μην έχουν δικαίωμα
να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα- δίνοντάς τους όμως τη
δυνατότητα να δέχονται εκτός ωραρίου τους ασθενείς μέσα στο
νοσοκομείο έναντι αμοιβής, μέρος της οποίας θα εισπράττεται από
το νοσοκομείο. Όμως η Γενική Συνέλευση της Σχολής απέρριψε
την πρόταση, επικαλούμενη ότι δεν είναι δυνατόν να αλλάξει η
κείμενη νομοθεσία και ότι κάτι τέτοιο θα απέβαινε εις βάρος της
εκπαίδευσης των φοιτητών! Και να σκεφθείτε ότι στη Βρετανία
συμβαίνει το αντίθετο: οι πανεπιστημιακοί δεν έχουν το δικαίωμα
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ακριβώς γιατί εκτός από το επιστημονικό έργο, προσφέρουν και διδακτικό. Βέβαια, η απόφαση
της Ιατρικής Σχολής έχει άλλα «ελατήρια»: Σύντομα ολοκληρώνεται η ανέγερση του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου του ομίλου
Αποστολόπουλου…

3 Απριλίου

«Ριζοσπάστης»

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Παζάρι πανεπιστημιακού επιπέδου. Αποκαλυπτικό για τα κριτήρια που θα
καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη , είναι ένα εσωτερικό
έγγραφο των πανεπιστημιακών γιατρών του ΑΠΘ προς
το Δ.Σ. του Ιδρύματος

Επιθετικά «βγαίνουν» οι πανεπιστημιακοί γιατροί του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ) σε όσους τους
κατηγορούν ότι το θέμα της οικονομικής αποζημίωσης αποτελεί
το καθοριστικό στοιχείο για την απόφασή τους να στηρίξουν τη
λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Προειδοποιούν με απόφαση του Ιατρικού Τμήματος πως
θα αντιπαλέψουν κάθε ενέργεια που θα αποσκοπεί στον αποκλεισμό εγκατάστασης πανεπιστημιακών κλινικών στο νοσοκομείο
και βεβαιώνουν πως ουδέποτε το Τμήμα έθεσε θέμα της όποιας
οικονομικής αποζημίωσης ως καθοριστικό στοιχείο των εργασιακών σχέσεων. «Η διοχέτευση οποιασδήποτε φημολογίας σχετικά

Οι χειρουργικές πράξεις πότε θα γίνονται; Το πρωί ή το απόγευμα
και με ποιες αμοιβές; Θα ασκούν οι πανεπιστημιακοί ιατροί όπως
προβλέπει ο νόμος, 2 ημέρες ελεύθερο επάγγελμα το απόγευμα
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και οι άλλες 3 ημέρες θα είναι
ελεύθερες για τους ίδιους; Πως θα ταξινομήσει το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου τις χειρουργικές πράξεις στα μέλη της κλινικής και
στο διευθυντή αυτής; Θα αμείβονται οι πανεπιστημιακοί ιατροί για
το νοσηλευτικό τους έργο αφού για το διδακτικό πληρώνονται από
το ΥΠΕΠΘ και τις εφημερίες από το Υπουργείο Υγείας;».

4 Απριλίου

«Αγγελιοφόρος της Κυριακής»

Ο Υπουργός Υγείας Λάμπρος Παπαδήμας: «Προχωράμε
και χωρίς τους πανεπιστημιακούς γιατρούς»

Αποφασισμένος να αναλάβει πρωτοβουλίες για να λειτουργήσει
το νοσοκομείο Παπαγεωργίου εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας
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Καπρίνης. «Αν η πολιτεία θελήσει να βελτιώσει το υπάρχον καθεστώς, τότε ας εφαρμοστεί η αποκλειστική απασχόληση και στο
Παπαγεωργίου»τονίζει ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Παπαδόπουλος.

9 Απριλίου
«Αυριανή»
Λάμπρος Παπαδήμας. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον
«ΑτΚ» δήλωσε ότι ετοιμάζεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη μέσα
στον Απρίλιο για να δρομολογήσει τη λειτουργία του υπερσύγχρονου νοσοκομείου. Δηλώνει ότι αυτό το μήνα θα προσληφθούν
οι πρώτοι 206 εργαζόμενοι και δεσμεύεται ότι μέσα στο 1999 θα
προκηρυχτούν και νέες θέσεις εργασίας χωρίς όμως να προσδιορίζει αριθμό. Αποφεύγει πάντως να μιλήσει για το χρόνο που θ΄
αρχίσει η μερική λειτουργία του ιδρύματος, όπως επίσης αποφεύγει
να σχολιάσει και την απόφαση των πανεπιστημιακών γιατρών να
μην ενταχθούν στο νοσοκομείο, εφόσον αυτό απαιτεί την πλήρη
και αποκλειστική απασχόλησή τους.

7 Απριλίου

«Ριζοσπάστης», «Αγγελιοφόρος»

Όχι στο Παπαγεωργίου. Οι πανεπιστημιακοί γιατροί
αρνούνται την αποκλειστική απασχόληση

1999

Οι πανεπιστημιακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης διαφώνησαν με
τη διοίκηση του Ιδρύματος αρνούμενοι τον όρο της αποκλειστικής
απασχόλησης που προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του
Παπαγεωργίου. «Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται επιλεκτικά η
νομοθεσία. Το εργασιακό αυτό καθεστώς δεν υφίσταται με κανένα
άλλο νοσοκομείο. Αυτό είναι το βασικό σημείο προστριβής μας με
τη διοίκηση και πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να αρθεί ο όρος»
επεσήμανε χθες σε συνέντευξη ο πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος
του ΑΠΘ Αχιλλέας Τουρκαντώνης. Σύμφωνα με τον κανονισμό ο
ασθενής που θα επισκεπτόταν τον πανεπιστημιακό γιατρό κατά τις
απογευματινές ώρες στο νοσοκομείο θα κατέβαλλε το αντίτιμο της
επίσκεψης στο λογιστήριο, από το οποίο ο γιατρός θα εισέπραττε
ένα ποσοστό. «Το θέμα των εργασιακών σχέσεων αποτελεί όχημα της διοίκησης του νοσοκομείου, ώστε να επιρριφθούν όλες οι
ευθύνες για την εμπλοκή στους πανεπιστημιακούς» υποστηρίζει
ο πρόεδρος του συλλόγου ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής Γεώργιος
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Ανακοίνωση Δ.Σ. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου:
«Υπεύθυνοι οι πανεπιστημιακοί γιατροί για
το Παπαγεωργίου»

Σαφή προειδοποίηση ότι η ευθύνη για τη μη εγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα φέρει
αποκλειστικά η πανεπιστημιακή κοινότητα, απευθύνουν τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με αφορμή την ανακοίνωση των πανεπιστημιακών γιατρών ότι αρνούνται να ασκούν
ιδιωτικό έργο εντός του νοσοκομείου. Σε σχετική ανακοίνωσή του
το Δ.Σ. του νοσοκομείου τονίζουν χαρακτηριστικά: «Εδώ και δυο
χρόνια είχε αρχίσει διάλογος μεταξύ Ιατρικής Σχολής και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου για την εγκατάσταση πανεπιστημιακών
κλινικών στο νοσοκομείο. Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με τη συγκατάθεση και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
έθετε μια και μόνο προϋπόθεση την αποκλειστική απασχόληση
των πανεπιστημιακών γιατρών στο νοσοκομείο η δε άσκηση ιδιωτικού έργου θα γίνεται μετά το υποχρεωτικό ωράριο εντός του
νοσοκομείου. Στο αρχικό στάδιο το πανεπιστήμιο αποδέχθηκε την
προϋπόθεση αυτή και για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε επιτροπή
για την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων των ιδιωτικών ασθενών. Μέχρι και το στάδιο αυτό των διαπραγματεύσεων υπήρξε
πλήρης ταύτιση απόψεων. Στη συνέχεια το τι μεσολάβησε και το
πανεπιστήμιο δεν αποδέχεται τα συμφωνηθέντα, μας είναι άγνωστο. Πάντως την ευθύνη της μη εγκατάστασης πανεπιστημιακών
κλινικών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου φέρει αποκλειστικά και
μόνον η πανεπιστημιακή κοινότητα.

17 Απριλίου
«Μακεδονία»

Ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα το Διαγνωστικό
Κέντρο του Παπαγεωργίου. Ύστερα από πολυετείς
και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις θα είναι έτοιμο να
υποδεχθεί τους πρώτους ασθενείς της Θεσσαλονίκης.
Ξεκάθαρες πλέον οι προοπτικές για πλήρη λειτουργία
του μέχρι το 2000

«Ένα από τα πλέον σύγχρονα νοσοκομεία της Ευρώπης, με τεράστιες δυνατότητες παραμένει κλειστό, και αν δεν έχει λειτουργήσει πλήρως μέχρι το 2000, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας και
περισσότερο από όλους η ίδια η κυβέρνηση», τόνισε στη «Μ» ο
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

23 Απριλίου
«Μακεδονία»

Λαμπαδηφορία των καρκινοπαθών για
το Παπαγεωργίου. Ψήφισμα διαμαρτυρίας στο ΥΜΑΘ

Κρατώντας στα χέρια τους λαμπάδες, δεκάδες μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών διαδήλωσαν χθες προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση
λειτουργίας του νοσοκομείου. Στο ψήφισμά τους αναφέρουν:

«Η ανικανότητα της πολιτείας στο θέμα αυτό έχει αναδειχθεί
στον υπέρτατο βαθμό την ίδια στιγμή που οι μισθοσυντήρητοι και
οι χαμηλών εισοδημάτων ασθενείς ταλαιπωρούνται καθημερινά
σε ακατάλληλες αίθουσες, σε ελλιπή χειρουργεία, με αμφιβόλου
ποιότητας ακτινοδιαγνωστικά και ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα.
Όπως ανέφερε η πρόεδρός τους Περσεφόνη Μήττα, «η υπομονή
μας έχει φτάσει στα όριά της. Θα αναγκαστούμε να προβούμε σε
πιο δυναμικές κινητοποιήσεις για να εισακουστούμε».

25 Απριλίου
«Αυριανή»

κανείς δεν επιθυμούσε να μετακινηθεί
στο νοσοκομείο Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς οι νόμοι
δεν διασφάλιζαν τα
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των αποσπαζόμενων εργαζομένων, τώρα εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τη
στελέχωση του νοσοκομείου ιδιαίτερα με διοικητικό προσωπικό.
Αιτία αποτέλεσε η συνάντηση που είχαν στις 13 Απριλίου στην
Αθήνα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία, κ.κ. Κουτσιουμπέλης και Μαυροματίδης αντίστοιχα, με τον υπουργό Υγείας. Ο Λάμπρος Παπαδήμας έκανε
σαφές στους επισκέπτες του, ότι η μεταφορά κλινικών του ΕΣΥ
από τα δημόσια νοσοκομεία στο Παπαγεωργίου δεν συνεπάγεται
και αυτόματη μεταφορά του λοιπού, πλην ιατρικού προσωπικού.
Επίσης οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται μπορούν να μετακινηθούν εκεί μόνο με αίτησή τους, δηλαδή εκούσια και με δυνατότητα
παραμονής για πέντε χρόνια με τη διαδικασία της διάθεσης, μιας
μορφής χαλαρής απόσπασης. Το τελευταίο στοιχείο σημαίνει ότι
ο αποσπασμένος υπάλληλος θα ανήκει οργανικά στο νοσηλευτικό ίδρυμα από το οποίο μετακινήθηκε, ενώ εφόσον το θελήσει,
θα έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει σε αυτό ακόμη και από την
πρώτη ημέρα απασχόλησης στη νέα του δουλειά. Προτεραιότητα
στις αποσπάσεις στο νοσοκομείο της Νέας Ευκαρπίας θα έχουν
οι έμπειροι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει πολλά χρόνια
προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα υγείας.

1999

γενικός διευθυντής του νοσοκομείου και σύμβουλος του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου στα ιατρικά θέματα, Γιώργος Χριστόπουλος. Όπως
αναφέρει ο ίδιος «το νοσοκομείο θα μπορούσε να έχει παραδοθεί
πριν από δύο χρόνια. Ωστόσο υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση
από τη στιγμή που η λειτουργία του προαναγγέλθηκε πολλές φορές προεκλογικά και ξεχνιόταν μετεκλογικά. Είναι γεγονός ότι το
τοπίο σε σχέση με την πλήρη λειτουργία του Παπαγεωργίου έχει
ξεκαθαρίσει. Λύθηκε το πρόβλημα με τα κονδύλια, ολοκληρώνεται τον Μάϊο η λειτουργία του ως διαγνωστικού κέντρου, κλείνει
το θέμα των πανεπιστημιακών και απομένει η πολιτική βούληση
για τη μεταφορά των κλινικών του ΕΣΥ και οι εγκρίσεις για την
προκήρυξη των υπόλοιπων θέσεων προσωπικού. Όλα αυτά, όπως
είπε ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου, πέρασαν μέσα από
εγκληματικές καθυστερήσεις και έναν ανελέητο πόλεμο. «Μέσα
σε δύο χρόνια έγιναν 17 έλεγχοι. Από τη στιγμή που μπήκαν τα
θεμέλια, το νοσοκομείο θα γινόταν. Όμως στο θεσμικό πλαίσιο ο
πόλεμος απέδωσε. Είχαμε αρχές για τη λειτουργία του νοσοκομείου.
Το ΕΣΥ ως θεσμός είναι άψογος, όμως δεν περιφρουρήθηκε και δεν
εκσυγχρονίστηκε, με αποτέλεσμα να εκφυλιστεί. Το νοσοκομείο
αυτό θα αποτελούσε πιλότο, όμως έγινε περισσότερο δημόσιο από
όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Απλώς
θέλαμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον Έλληνα ασθενή» κατέληξε ο κ. Χριστόπουλος.

5 Μαΐου

«Εκευθεροτυπία», «Αυριανή», «Καθημερινή»,
«Τύπος Θεσσαλονίκης»

Καταγγελία Καραμανλή: «Σκάνδαλο πρώτου μεγέθους
η καθυστέρηση λειτουργίας του νοσ. Παπαγεωργίου»

Εναντίον της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
επιτέθηκε με δριμύτητα ο Κώστας Καραμανλής κατά την επίσκεψή
του (4.5.99) στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας στις δηλώσεις του έκανε λόγο για «σκάνδαλο πρώτου
μεγέθους» αφού όπως εξήγησε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου «είναι
εδώ και τρία χρόνια έτοιμο, εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο και
τον πιο άρτιο εξοπλισμό και δεν
λειτουργεί.
Τα μηχανήματα απαξιώνονται.
Τα χρήματα
των Ελλήνων φορολογουμένων
και των δωρητών πηγαίνουν χα-

«Μάχη» για μια θέση στο Παπαγεωργίου. Άλλαξε το
κλίμα και αυξάνεται το ενδιαφέρον των νοσοκομειακών
γιατρών για απόσπαση

Νέες συνθήκες διαμορφώνονται σχετικά με την απόσπαση νοσοκομειακών υπαλλήλων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί που
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μένα και οι ασθενείς που έχουν τεράστια ανάγκη, δεν μπορούν
να αξιοποιήσουν τις σπουδαίες υπηρεσίες που θα μπορούσε να
προσφέρει»

11 Μαΐου

«Δρόμος»

Στον εισαγγελέα οι νεφροπαθείς για το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου

Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας Λάμπρος Παπαδήμας μετά από
πολύωρη σύσκεψη που είχε στο ΥΜΑΘ με τον Υπουργό Γιάννη
Μαγκριώτη, με τα Δ.Σ. των νοσοκομείων και φορέων Υγείας
της πόλης. Ο κ. Παπαδήμας ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα που
εμπόδιζαν τη λειτουργία του νοσοκομείου ξεπεράστηκαν και ότι
όλες οι πλευρές συμφώνησαν στη λειτουργία του με βάση το
μικτό σύστημα, δηλαδή τη μεταφορά σε αυτό κλινικών από τα
νοσοκομεία της πόλης και τη διατήρησή του ως Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου. Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, η μεταφορά των κλινικών θα γίνει μόνο με την απόλυτη συναίνεση των
εργαζομένων σε αυτές, ενώ σε μία εβδομάδα θα είναι έτοιμη προς
κατάθεση στη Βουλή η τροπολογία που θα ορίζει ποιες κλινικές και
από ποια νοσοκομεία μεταφέρονται. Επιφυλακτικός εμφανίστηκε
σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη ο πρόεδρος του Δ.Σ. του νο-

Την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι νεφροπαθείς, εξαιτίας της πλημμελούς περίθαλψής τους, εξέθεσε
χθες(10.5.99) στον προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νεφροπαθών Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας,
Ευστάθιος Σχίζας. Στη σύντομη αναφορά ο κ. Σχίζας κάνει λόγο
«για κίνδυνο και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των νεφροπαθών» ζητώντας από τον κ. Βουρλιώτη τη δική του παρέμβαση για
τη λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και τονίζοντας
ότι «με παραστάσεις μας προς όλους τους αρμόδιους φορείς, εξαντλήσαμε χωρίς αποτέλεσμα κάθε μας προσπάθεια».

15 Μαΐου

«Αυριανή», «Εξουσία», «Τα Νέα», «Μακεδονία»

«Κίνηση» για Παπαγεωργίου. «Ξεκλειδώνουν το
λουκέτο». «Σολομώντεια λύση στο Παπαγεωργίου».
Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις δρομολογείται η
έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου. Ανασυντάσσεται
ο Υγειονομικός Χάρτης της Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός
Υγείας Λάμπρος Παπαδήμας διαβεβαιώνει:»Μέσα
στο καλοκαίρι μεταφέρονται κλινικές του ΕΣΥ
στο Παπαγεωργίου»

Η Βουλή καλείται και πάλι να βγάλει από το τέλμα με νομοθετικές της ρυθμίσεις το ζήτημα της λειτουργίας του νοσοκομείου.
Τροπολογία για τη μεταφορά νοσοκομειακών κλινικών της Θεσσαλονίκης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου πρόκειται να κατατεθεί
μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, όπως ανακοίνωσε ο

σοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος τόνισε ότι η διοίκηση
είχε κάποιες επιφυλάξεις για το μικτό σύστημα λειτουργίας, αλλά
συμφώνησε με τη ρύθμιση υπό την προϋπόθεση να ξεπεραστούν τα
νομικά κωλύματα και να μην διαιωνιστεί το σύστημα αυτό. Μετά
τη σύσκεψη ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Γιάννης Μαγκριώτης χαρακτήρισε σημαντικότατη την εξαγγελία του κ. Παπαδήμα
για την ανασύνταξη του Υγειονομικού Χάρτη της Θεσσαλονίκης
και τόνισε ότι η τροπολογία για το Παπαγεωργίου δημιουργεί ένα
ευέλικτο και πιο «ανοικτό» καθεστώς» προκειμένου να επιλυθούν
και άλλες εκκρεμότητες.

20 Μαΐου

«Αθηναϊκή», «Αγγελιοφόρος»

Στις Συμπληγάδες το Παπαγεωργίου. Νέα διαφωνία
μεταξύ γιατρών και διοίκησης του νοσοκομείου

1999

Το προωθούμενο διπλό θεσμικό σύστημα λειτουργίας του νοσοκομείου των δυτικών δήμων της Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου, υπό
καθεστώς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου ταυτόχρονα, φαίνεται να
βάζει εμπόδια στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τη χρονίζουσα
λειτουργία του. Το ενδεχόμενο της αντισυνταγματικότητας του
συστήματος εξετάζεται από τον συνταγματολόγο Αντώνη Μανιτάκη, ύστερα από παραγγελία του Δ.Σ. του νοσοκομείου και η
γνωμοδότησή του θα υποβληθεί στο Δ.Σ. την ερχόμενη Τρίτη. Εν
τω μεταξύ, το Δ.Σ. της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) εξέφρασε χθες τη διαφωνία του για το σύστημα
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26 Μαΐου

«Αδέσμευτος»

Δήλωση Υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Φλωρίδη

1999

ματάς», και το συγκρότημα του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος»
στην οδό Φράγκων, από τα οποία θα γίνει η μετακίνηση κλινικών
και τμημάτων.

«Ασυγχώρητη είναι η καθυστέρηση στη λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου» δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη
ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Φλωρίδης.

27 Μαΐου

«Θεσσαλονίκη»

Νέες προσλήψεις στο Παπαγεωργίου.
149 οι επιτυχόντες

αυτό αλλά και για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά κλινικών του ΕΣΥ
στο νοσοκομείο. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της
ΕΝΙΘ, Στρατής Πλωμαρίτης υποστήριξε ότι η μεταφορά εγκυμονεί
κινδύνους τόσο για το επαγγελματικό μέλλον των γιατρών όσο και
για τη δημόσια υγεία. Άφησε να εννοηθεί ότι το Παπαγεωργίου στο
μέλλον θα λειτουργήσει με χαρακτήρα Ιδιωτικού Νοσηλευτικού
Ιδρύματος. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις που δόθηκαν την
περασμένη εβδομάδα από τον Υπουργό Υγείας Λάμπρο Παπαδήμα
στη Θεσσαλονίκη, για τη διασφάλιση των επαγγελματικών, μισθολογικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού των
κλινικών του ΕΣΥ, που θα λειτουργήσουν στο Παπαγεωργίου ο κ.
Πλωμαρίτης επέμενε χθες ότι μετά την παρέλευση πενταετίας το
Δ.Σ. του νοσοκομείου θα επαναπροκηρύξει τις θέσεις των γιατρών
του ΕΣΥ και οι τότε νεοπροσληφθέντες -μεταξύ των οποίων μπορεί
να υπάρχουν και οι γιατροί του ΕΣΥ- θα εργαστούν με συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου. Αυτή την εκδοχή διέψευσε ο πρόεδρος του
ιδρύματος Παπαγεωργίου Βασίλης Παπάς, ο οποίος είπε ότι θα
επαναπροκηρύσσονται μόνο οι θέσεις των γιατρών του ΕΣΥ που
θα συνταξιοδοτούνται.

22 Μαΐου

«Αγγελιοφόρος»

Αντίθετος ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην μεταφορά
κλινικών στο Παπαγεωργίου

Μετά την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και ο
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος αντιδρά
στις ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν για την όσο το δυνατόν πιο
σύντομη λειτουργία του νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών.
Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κ. Παπαγεωργόπουλος χαρακτήρισε
αποτυχημένη τη λύση μεταφοράς κλινικών από λειτουργούντα
νοσοκομεία του ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κατά την
εκτίμησή του η διαδικασία που επιλέχθηκε θα έχει ως αποτέλεσμα «να κλείσουν τα νοσοκομεία «Άγιος Δημήτριος», «Γ. Γεννη-

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 149 νέων υπαλλήλων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με σειρά προτεραιότητας και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του νόμου
2190/94.

27 Ιουνίου

«Ελληνικός Βορράς»

Δήλωση Νίκου Γκεσούλη, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Α΄
Θεσσαλονίκης

Ερώτηση: Τι γίνεται με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου; Είναι τόσο
δυνατά τα συμφέροντα ώστε να το κρατούν κλειστό επί χρόνια;
Απάντηση: «Για τη νομοθετική διευθέτηση του τρόπου λειτουργίας
του νοσοκομείου, μαζί και με άλλους συναδέλφους μου, αγωνίστηκα και αγνόησα ιδιωτικά συμφέροντα. Σας δηλώνω ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το άνοιγμα και την πλήρη λειτουργία του
νοσοκομείου αυτού. Για μένα κάθε επιπλέον καθυστέρηση είναι
μία νότα λύπης και θλίψης».

27 Ιουνίου

«Ακρόπολις»

Γιοφύρι της…Άρτας το Παπαγεωργίου. Με 200
προσλήψεις τον χρόνο θα έχει επανδρωθεί ως το 2006!

Με ρυθμό…χελώνας εξακολουθεί να γίνεται η επάνδρωση του
νοσοκομείου-φαντάσματος Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη,
τριάμισι χρόνια μετά την ανέγερσή του από τους αδελφούς Παπαγεωργίου. Μέχρι στιγμής έχει δοθεί η έγκριση για 200 προσλήψεις
ειδικοτήτων και υπολείπονται άλλες 1.300 προσλήψεις. Ειδικοί
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επί του θέματος επισημαίνουν ότι, αν γίνονται κατ΄ έτος 200
προσλήψεις, θα χρειαστούν περίπου επτά χρόνια για να ανοίξει το
νοσοκομείο. Πάντως ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας Λάμπρος
Παπαδήμας ανακοίνωσε ότι επισπεύδεται η λειτουργία του νοσοκομείου με τη μετεγκατάσταση κλινικών και τμημάτων του ΕΣΥ
από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

9 Ιουλίου

«Τύπος Θεσσαλονίκης»

Με το κλειδί στο χέρι…για το Παπαγεωργίου.
Υπογράφηκε η σύμβαση. Ξεπεράστηκε το νομικό
κώλυμα για τη μεταφορά κλινικών του ΕΣΥ στο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Υπογράφηκε χθες στην Αθήνα η σύμβαση λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Λάμπρο

Παπαδήμα και τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
Βασίλειο Παπά. Η τρίτη στη σειρά σύμβαση για το Παπαγεωργίου πρόκειται να κυρωθεί με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις
μεταμοσχεύσεις από τα θερινά τμήματα της Βουλής.

τροπής της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού
Θεσσαλονίκης και αναμένεται να αποτελέσει θέμα συζήτησης
στην προσεχή συνεδρίαση της ΤΕΔΚ την ερχόμενη εβδομάδα.
Μεταξύ άλλων ο κ. Αλεξανδρίδης χαρακτηρίζει «σκάνδαλο» τις
παρατηρούμενες καθυστερήσεις στη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ τονίζει πως η δημόσια υγεία πρέπει να αποτελέσει πρώτο
μέλημα της πολιτείας.

16 Ιουλίου

«Μακεδονία», «Ημερησία»

Στη γραμμή εκκίνησης το Παπαγεωργίου. Κατατέθηκε
στη Βουλή η τροπολογία της σύμβασης. Με «μεταμοσχεύσεις» κλινικών και γιατρών του ΕΣΥ επισπεύδεται
η λειτουργία του νοσοκομείου δυτικών συνοικιών

Σήμερα το Παπαγεωργίου βρίσκεται
στη γραμμή εκκίνησης. Άμεσα πρόκειται να οριστεί ποιες
κλινικές του ΕΣΥ θα
μεταφερθούν στο
νέο νοσοκομείο και
να ξεκινήσουν οι διαδικασίες «μεταμόσχευσης» και του ιατρικού προσωπικού. Όπως
έχει δηλώσει ένας εκ των δωρητών ο Νίκος Παπαγεωργίου, σύντομα θα έχει τοποθετηθεί στο νοσοκομείο περίπου το 50% του

10 Ιουλίου

«Ο Λόγος», «Το Όνομα»

Λάμπρος Παπαδήμας: «Τον Οκτώβριο θα λειτουργήσει
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου»

Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει λειτουργήσει το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό υποσχέθηκε
χθες ο Υπουργός Υγείας
Λάμπρος Παπαδήμας μιλώντας στο ραδιοφωνικό
σταθμό «Σκάι» ο οποίος
ανακοίνωσε επίσης ότι
την επόμενη εβδομάδα
το Υπουργείο θα προωθήσει νομοσχέδιο που θα
επισπεύδει τη διαδικασία
των προμηθειών στα νοσοκομεία. Ο κ. Παπαδήμας ανέφερε ακόμη ότι σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας έχει καταρτιστεί πρόγραμμα
απασχόλησης 2.000 ατόμων σε νοσοκομεία έως τον Οκτώβριο.

νοσηλευτικού προσωπικού και σύμφωνα με δικές του πληροφορίες , 400 νοσηλευτές από τους 6.000 που έχει εξαγγείλει ότι θα
προσλάβει η κυβέρνηση, προορίζονται για το Παπαγεωργίου. Η
τροποποιημένη σύμβαση για τη λειτουργία του νοσοκομείου κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αποτελεί το άρθρο 28 του νομοσχεδίου
«Για τις μεταμοσχεύσεις και δωρεές οργάνων» Υπογράφηκε στις 8
Ιουλίου και οι τροποποιήσεις της αφορούν τις συμβάσεις του 1991
και του 1997. Από την πλευρά της κυβέρνησης την υπογράφουν
οι υπουργοί Γιάννος Παπαντωνίου και Λάμπρος Παπαδήμας και
από την πλευρά του Ιδρύματος ο Βασίλειος Παπάς.

10 Ιουλίου

17 Ιουλίου

«Θεσσαλονίκη»

1999

Ο Δήμαρχος Ευόσμου Παναγιώτης Αλεξανδρίδης ζητά
συνεργασία για το Παπαγεωργίου

Τη συνεργασία και την παρέμβαση όλων των Δημάρχων των
δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης προς την κατεύθυνση της
άμεσης λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ζητά με
επιστολή του ο Δήμαρχος Ευόσμου Παναγιώτης Αλεξανδρίδης.
Η επιστολή κοινοποιήθηκε χθες στα μέλη της διοικούσας επι-
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«Επενδυτής»

Σημαντική ρύθμιση

Η ειδική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό
Υγείας Λάμπρο Παπαδήμα που μεταξύ άλλων προβλέπει και την
μεταφορά εργαζομένων από τα υπόλοιπα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας αναφέρει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: Η μεταφορά
εργαζομένων μπορεί να γίνει μόνο οικειοθελώς δηλαδή μετά
από αίτηση των εργαζομένων.

30 Ιουλίου

Γνωμοδότηση καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη

Αντιδράσεις από τους νοσοκομειακούς γιατρούς
του Παπαγεωργίου

«Αγγελιοφόρος»

Ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΘ Αντώνης
Μανιτάκης που είχε κληθεί από το Δ.Σ. του νοσοκομείου να γνωμοδοτήσει για τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση πριν την κατάθεση της
σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
ο «Α» την χαρακτήρισε «πρωτότυπη νομοθετική κατασκευή».

20 Ιουλίου
«Θεσσαλονίκη»

Διαμαρτυρία από το ΑΠΘ. Αντιδρά η Ιατρική Σχολή του
ΑΠΘ στη σύμβαση λειτουργίας του Παπαγεωργίου

Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της νέας
σύμβασης για τη λειτουργία του Παπαγεωργίου είναι ήδη ορατές
στον ορίζοντα οι πρώτες διαφωνίες, όσον αφορά τον τρόπο, που
επέλεξε η κυβέρνηση να λύσει το «γόρδιο δεσμό» της υπόθεσης
του νέου νοσοκομείου.
Οι αντιδράσεις των γιατρών του ΑΠΘ που υποστηρίζουν ότι
αποκλείστηκαν από το νέο νοσοκομείο, είναι πιθανό να προκαλέσουν και νέα καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας του.
Όπως τονίζεται σε επιστολή του τμήματος Ιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ προς τον Πρύτανη, τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς
των κομμάτων και υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ιατρικής
Σχολής Αχιλλέα Τουρκαντώνη η μη εγκατάσταση στο νέο νοσοκομείο των κλινικών του Πανεπιστημίου συνεπάγεται έναν
εγκληματικό αποκλεισμό των φοιτητών της Ιατρικής από το
Παπαγεωργίου, ενώ με σκληρό ύφος επιρρίπτονται ευθύνες τόσο
στο Υπουργείο Υγείας όσο και στο Υπουργείο Παιδείας. Κάνοντας
μία αναδρομή στο πως «έμειναν» εκτός του νέου νοσοκομείου οι
πανεπιστημιακοί γιατροί θα πρέπει να τονιστεί ότι στις αρχικές
προθέσεις του Ιδρύματος Παπαγεωργίου ήταν να λειτουργήσει το
νοσοκομείο με την μεταφορά πανεπιστημιακών κλινικών σε αυτό,
με προφανή στόχο να διασφαλίσουν την παροχή υψηλών ιατρικών
υπηρεσιών. Όμως από την πλευρά του Ιδρύματος τέθηκε ο όρος
οι πανεπιστημιακοί γιατροί που θα εργαστούν στο Παπαγεωργίου να μην έχουν το δικαίωμα να διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία, να
είναι δηλαδή αποκλειστικής απασχόλησης. Όταν η κοινότητα των
πανεπιστημιακών γιατρών αντέδρασε εντονότατα σε αυτόν τον
όρο, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου αντιπρότεινε να λειτουργήσουν
μέσα στο νέο νοσοκομείο ιατρεία κατά τις απογευματινές ώρες.
Οι γιατροί θα έπρεπε να καταβάλλουν ένα μέρος των εσόδων
τους στο νοσοκομείο υπό την μορφή ενοικίου. Και σε αυτή την
πρόταση του Ιδρύματος οι πανεπιστημιακοί γιατροί κράτησαν
αρνητική στάση, ζητώντας να εφαρμοστεί το νομικό πλαίσιο, με
το οποίο λειτουργούν τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε όλη την
Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο μπορούν οι καθηγητές Ιατρικής να
διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία. Πάντως όπως τονίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ οι
πανεπιστημιακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης ποτέ δεν αρνήθηκαν
τη μεταφορά τους στο Παπαγεωργίου.

«Το Όνομα»

1999

20 Ιουλίου

Την αντίθεσή τους στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
για μεταφορά των κλινικών του ΕΣΥ από άλλα νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η λειτουργία του
οποίου χρονίζει διατύπωσαν χθες τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης
Νοσοκομειακών Γιατρών (ΕΝΙΘ) της συμπρωτεύουσας. Μιλώντας
σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο αμφιθέατρο του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, ο
πρόεδρος της ΕΝΙΘ
Στρατής Πλωμαρίτης, προειδοποίησε
ότι η Ένωση θα αντιταχθεί με δυναμικό
τρόπο στο σχεδιασμό
αυτό και το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στις γενικές συνελεύσεις των νοσοκομειακών γιατρών ακόμη και την πραγματοποίηση απεργιών
από το φθινόπωρο. Ο κ. Πλωμαρίτης υποστήριξε ότι το μόνο που
μπορεί να επιτύχει η τροπολογία είναι να παραμείνει κλειστό το
νοσοκομείο, γιατί, όπως εξήγησε, θα είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν
οι γιατροί και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό άλλων κλινικών
τη μεταφορά τους στο Παπαγεωργίου, αφού πρόσθεσε η τροπολογία
αποτελεί «παγίδα» και δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους ενώ
στη συνέχεια οι νοσοκομειακοί γιατροί κατήγγειλαν και την πολιτική του Υπουργείου Υγείας η οποία-όπως υποστηρίζουν- οδηγεί σε
συρρίκνωση του τομέα της δημόσιας υγείας.

31 Ιουλίου-1 Αυγούστου
«Επενδυτής»

Ανοίγει το Παπαγεωργίου μετά τον Δεκαπενταύγουστο.
Εκπαιδεύονται οι νεοπροσληφθέντες

Επιτέλους, έπειτα από 2 χρόνια κούφιων υποσχέσεων, ανοίγει τις πύλες του το πολύπαθο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της
Θεσσαλονίκης. Έως τις 20 Αυγούστου θα τεθούν σε λειτουργία
τα Εξωτερικά Ιατρεία και τα υπερσύγχρονα εργαστήρια, καθώς
εδώ και ένα μήνα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης 207
εργαζομένων, οι όποίοι έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία. Επίσης
ως τον Οκτώβριο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά
προσωπικού από 10 τμήματα άλλων νοσοκομείων της συμπρωτεύουσας. Αυτή την περίοδο οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι(43
άτομα ιατρικό και 164 λοιπό προσωπικό) περνούν από εκπαίδευση,
η οποία αναμένεται να τελειώσει το αργότερο έως τις 15 Αυγούστου. Οι τακτικές αποδοχές(βασικοί μισθοί) του προσωπικού θα
βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και θα καταβάλλονται από
το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται και όχι από το Νοσοκομείο
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Παπαγεωργίου. Από την άλλη, ο προϋπολογισμός του νέου νοσοκομείου θα βαρύνεται από την αποζημίωση για πρόσθετες αμοιβές,
όπως εφημερίες, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών,
υπηρεσιακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη
εκτάκτων ή εποχικών υπηρεσιακών αναγκών. Η αποζημίωση θα
καθορίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων
Ν.2703/99. Ν.2606/98, Ν.2470/97 και Ν..2592/98. όσον αφορά το
ιατρικό προσωπικό που θα μεταφερθεί, θα συσταθεί Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Το συμβούλιο
θα απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου,
τον πρόεδρο του νοσοκομείου στο οποίο ανήκουν οργανικά οι
γιατροί, τον πρόεδρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, τον εκάστοτε πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τον
πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του νέου νοσοκομείου. Το
λοιπό προσωπικό θα υπάγεται στο Δ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.
Η ταυτότητα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου:
• Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στοίχισε περίπου 28 δις δραχμές. Από αυτά, 8 δις προήλθαν από δωρεά του Ιδρύματος των
αδελφών Παπαγεωργίου, 18 δις από κοινοτικούς πόρους και 2
δις από εθνικούς πόρους.
• Οι κλινικές του διαθέτουν 730 κλίνες και ανάμεσα στα άλλα το
νοσοκομείο διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό(όπως μαγνητικό
και αξονικό τομογράφο), αμφιθέατρο, ειδικό κέντρο αποκατάστασης με πισίνα, καθώς και ελικοδρόμιο.
• Ο οργανισμός του προβλέπει ότι θα απασχολεί συνολικά περίπου
1.600 εργαζόμενους, δηλαδή η αναλογία κλινών προς εργαζόμενους είναι 1:2, που αποτελεί τη μικρότερη σε όλη τη χώρα.
• Είναι η δεύτερη φορά που τροποποιείται η σύμβαση που είχε
υπογραφεί το 1991 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου. κατά την πρώτη τροποποίηση, που
έγινε πριν από 2 χρόνια, οι δύο πλευρές συμφώνησαν από τα 7
μέλη του Δ.Σ. του νοσοκομείου τα 3 να ορίζονται από το Ίδρυμα, τα 3 από το Υπουργείο Υγείας και ένα μέλος να είναι κοινής
αποδοχής.

2 Αυγούστου

Έναρξη λειτουργίας Βιβλιοθήκης Νοσ. Παπαγεωργίου

1999

Η βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, η οποία λειτουργεί από τον Αύγουστο του 1999 διαθέτει σήμερα 20 θέσεις
ανάγνωσης, Internet Room με πέντε (5) τερματικά καθώς και
πολυμηχάνημα φωτοτυπιών και εκτυπώσεων.
Χρήστες της είναι το ιατρικό, νοσηλευτικό και επιστημονικό
δυναμικό, ερευνητές και φοιτητές. Τα θέματα που καλύπτει κυρίως
η συλλογή είναι: ιατρικά, νοσηλευτικά και διοίκησης νοσοκομείων
στην Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Η συλλογή της
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Βιβλιοθήκης αποτελείται από 180 τίτλους περιοδικών-τρέχουσα
συλλογή- τόμους βιβλίων καθώς και δωρεές τίτλων βιβλίων ιατρών. Περιέχει επίσης ειδικές συλλογές με Εκδόσεις της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας, της Εφημερίδας Κυβερνήσεως ενώ διαθέτει και τα τεύχη Α΄ και Β΄ έως σήμερα σε on-line μορφή μέσω
της βάσης του Εθνικού Τυπογραφείου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
στους χρήστες είναι: η αναζήτηση δεδομένων μέσω διαδικτύου
(Internet), πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή των περιοδικών
στα οποία είναι συνδρομήτρια, πρόσβαση σε διεθνείς Τράπεζες
πληροφοριών μέσω Internet, πρόσβαση στο Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών (Host ΕΡΜΗΣ) που σκοπός του είναι: ο εντοπισμός των
περιοδικών στις βιβλιοθήκες της χώρας, η ανταλλαγή φωτοτυπιών άρθρων περιοδικών που δεν υπάρχουν στη συλλογή της, από
άλλες βιβλιοθήκες (με ταχυδρομείο, fax και e-mail). Η βιβλιοθήκη
παρέχει στους χρήστες της, τη δυνατότητα παραγγελίας άρθρων
περιοδικών από άλλες βιβλιοθήκες (ελληνικές και κάποιες του
Εξωτερικού) μέσω του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρώτη Βιβλιοθηκονόμος, η Κυριακή Γαβρά.

6 Αυγούστου
«Μακεδονία»

Κρίνετε ικανοποιητικές τις αποφάσεις για τη
λειτουργία του νοσοκομείου δυτικών Συνοικιών
με μεταφορά κλινικών του ΕΣΥ και έναρξη λειτουργάς
των εξωτερικών ιατρείων;

Απάντησαν:
Στρατής Πλωμαρίτης, πρόεδρος Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών
Θεσσαλονίκης
Το νοσοκομείο πρέπει να λειτουργήσει. Βέβαια δεν συνιστά
λειτουργία η έναρξη λειτουργίας
των Εξωτερικών Ιατρείων με 150
κρεβάτια, όταν ο κανονισμός του
νοσοκομείου προβλέπει 1.500. Γι΄
αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι
και αυτή η προσπάθεια θα είναι μια
αποτυχία. Όλα αυτά θα συντελέσουν
αρνητικά τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τον κόσμο της όσο
και στο ίδιο το νοσοκομείο, που έχει
πράγματι τεράστιες δυνατότητες.
Λυπούμαι πολύ γι΄ αυτό που γίνεται.
Ωστόσο εμείς ως ΕΝΙΘ δεν θα εμποδίσουμε ούτε εκείνους που προσελήφθησαν, αλλά ούτε εκείνους
που θα θελήσουν να δουλέψουν εκεί. Θα διεκδικήσουμε όμως τη
λειτουργία του νοσοκομείου συνολικά και μέσα στα πλαίσια του
δημόσιου τομέα με κάθε τρόπο.
Γρηγόρης Χατζησάββας, Δήμαρχος Νεάπολης
Η λειτουργία του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου με νέο προσωπικό
που προσλαμβάνεται, αλλά και με
μεταφορά κλινικών του ΕΣΥ από
άλλα νοσοκομεία της πόλης δίνει
μια πρακτική απάντηση σε όλα τα
σενάρια που κρατούσαν μέχρι τώρα
αυτό το υπερσύγχρονο νοσοκομείο
σε αδράνεια και στερούσαν την
πόλη μας από απολύτως αναγκαίες
ποιοτικές νοσηλευτικές υπηρεσίες.

ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει σε δύο φάσεις, Στην πρώτη
φάση θα λειτουργήσουν τα Εξωτερικά Ιατρεία και τα Εργαστήρια.
Η δεύτερη φάση λειτουργίας του προσδιορίζεται για το τέλος
του έτους. Έχουμε την υπόσχεση του Υπουργού Υγείας Λάμπρου
Παπαδήμα, για ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων. Πολύ μεγάλο
ρόλο θα παίξει η μεταφορά 7 ή 8 κλινικών του ΕΣΥ τον Οκτώβριο,
καλύπτοντας το 60% της λειτουργίας του νοσοκομείου. Ο Κ. Παπαγεωργίου έκανε επίσης λόγο για παραπληροφόρηση σχετικά
με το νοσοκομείο την οποία την απέδωσε είτε σε άγνοια είτε σε
σκοπιμότητα. «Δεν ξέρω»,τόνισε, «από πού ξεκινά και που στοχεύει, αλλά κατά την άποψή μου εκείνοι που κατευθύνουν αυτή την

1999

Νομίζω ότι είναι η καλύτερη προοπτική για τη λειτουργία του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου η μεταφορά κλινικών του ΕΣΥ και
ή έναρξη λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων
Περσεφόνη Μήττα, πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Β.Ε.
Εμάς ως καρκινοπαθείς αυτό που
μας ενδιαφέρει είναι επιτέλους το
νοσοκομείο δυτικών συνοικιών να
ανοίξει τις πύλες του, προκειμένου
να σταματήσει η ταλαιπωρία με τις
διαρκείς μεταβάσεις σε Αθήνα και
εξωτερικό για τις ακτινοθεραπείες.
Από την άλλη πλευρά φοβάμαι ότι
παίζονται μεγάλα παιχνίδια για το
μπόι μας καθώς διαρκώς και για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας
του ακτινοθεραπευτικού, που μας αφορά άμεσα. Μόνον υποσχέσεις
μας δίνουν οι αρμόδιοι. Μέχρι και την παρέμβαση του εισαγγελέα
ζητήσαμε, αλλά μέχρι στιγμής το πρόβλημα δεν λύθηκε. Ίσως η
μεταφορά κλινικών αποτελεί λύση, αλλά από την άλλη πλευρά θα
ήταν καλό ένα νοσοκομείο αυτών των δυνατοτήτων να λειτουργήσει ολοκληρωμένα.

7 Αυγούστου
«Μακεδονία»

Έστω και με Εξωτερικά Ιατρεία το Παπαγεωργίου
Επιτέλους λειτουργεί

Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στο αμφιθέατρο
του νοσοκομείου ανακοινώθηκε η λειτουργία του νοσοκομείου
στις 16 Αυγούστου 199. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία(παθολογικό, χειρουργικό, ορθοπεδικό,
καρδιολογικό με εργαστήρια υπερήχων και δοκιμασίας κόπωσης,
οφθαλμολογικό, ωτορινολαρυγγολογικό, αλλεργιολογικό, διαβητολογικό, νεφρολογικό, γαστρεντερολογικό με μονάδα ενδοσκόπησης, ενδοκρινολογικό, δυσλιπιδαιμίας και υπέρτασης) τα
Εργαστήρια(μικροβιολογικό, βιοχημικό, ιολογικό, αιματολογικό,
ακτινοδιαγνωστικό με μαγνητική και αξονική τομογραφία, μαστογραφία, υπερηχοτομογραφία και λοιπές ακτινολογικές εξετάσεις
και πυρηνικής ιατρικής), και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, τα
οποία όμως δεν θα δέχονται επείγοντα περιστατικά, καθώς δεν
υπάρχει η υποστήριξη των κλινικών οι οποίες δεν έχουν ακόμη
στελεχωθεί, αλλά θα λειτουργούν ως διαγνωστικό κέντρο και θα
δέχονται ασφαλισμένους όλων των ταμείων με προκαθορισμένα
ραντεβού όλες τις εργάσιμες ημέρες το πρωί και απόγευμα Δευτέρα
και Τετάρτη από τις 17.00 έως 20.00.
Ο πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου εξήγησε

πολιτική θα πρέπει να αφήσουν επιτέλους το νοσοκομείο να λειτουργήσει και να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Το προτεινόμενο
από εμάς σύστημα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Και η εφαρμογή του δεν χρειάζεται καμία νομοθετική ρύθμιση».
Ο αντιπρόεδρος του νοσοκομείου Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος,
αναφέρθηκε στις αιχμές της ΕΝΙΘ ότι το νοσοκομείο θα λειτουργεί
στο μέλλον ως ιδιωτικό, λέγοντας «ότι το νοσοκομείο έχει δημόσιο
χαρακτήρα. Όλη η λειτουργία του βασίζεται σε νόμους και σε εσωτερικό κανονισμό που διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα του. «Το
νοσοκομείο» συνέχισε, «είναι ενταγμένο στο ΕΣΥ και τα τμήματα
που θα δημιουργηθούν από τις νέες προκηρύξεις θέσεων, οι οποίες
θα γίνουν το αμέσως προσεχές διάστημα , θα του επιστρέψουν να
ενταχθεί και στο σύστημα εφημεριών της πόλης». Για τα δικαιώματα
των εργαζομένων μίλησε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Γιώργος Ιγνατιάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και σημείωσε ότι διασφαλίζονται πλήρως. «Διαχέεται
ένα κλίμα ότι οι εργαζόμενοι θα χάσουν τα δικαιώματά τους. Αν
δείτε την τροπολογία», εξήγησε, «θα διαπιστώσετε ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα της μονιμότητας των υπαλλήλων αλλά και των
ιατρών. Τέλος τα μέλη τουΔ.Σ., άφησαν ανοιχτή την πόρτα της
συνεργασίας με τους πανεπιστημιακούς γιατρούς πάντα όμως
υπό τον όρο της πλήρους και αποκλειστικής τους απασχόλησης
στο νοσοκομείο.
«Καθημερινή»:Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε μπορούμε
να ελπίζουμε ότι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης επιτέλους θα λειτουργήσει. Στις 16 Αυγούστου ανοίγουν τα
Εξωτερικά Ιατρεία του Παπαγεωργίου. Θα λειτουργήσει και το
διαγνωστικό κέντρο.
«Απογευματινή»: Μια παγκόσμια πρωτιά θα διεκδικήσει από τις 16
Αυγούστου το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Θα
είναι το μόνο, τουλάχιστον στην Ελλάδα και την Ευρώπη, που θα
ξεκινήσει τη λειτουργία του μόνο με τα Εξωτερικά Ιατρεία και το
διαγνωστικό κέντρο τα οποία θα στελεχώνονται από 200 άτομα!
«Τα Νέα»: Εννέα χρόνια μετά τη σύσταση του Ιδρύματος Παπα-
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γεωργίου, έξι χρόνια μετά τη θεμελίωση ενός από τα μεγαλύτερα
νοσοκομεία των Βαλκανίων, τριάμισι χρόνια μετά την ολοκλήρωση
του έργου, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει-επιτέλους- τις πύλες του στους ασθενείς.
«Τύπος Θεσσαλονίκης»: Ως διαγνωστικό κέντρο ανοίγει το Παπαγεωργίου
«Ελευθεροτυπία»: Πρεμιέρα 16 Αυγούστου για Παπαγεωργίου

«Εξουσία»: Έκανε η Παναγιά το θαύμα της…Ποια τμήματα θα
λειτουργήσουν στα Εξωτερικά Ιατρεία και ποιοι εργαστηριακοί
έλεγχοι θα γίνονται.

σκοπό. Δεν έχει γίνει προγραμματισμός, αλλά δουλειές του ποδαριού. Σκοπός δεν είναι να λειτουργήσει το νοσοκομείο όπως κι
όπως, αλλά σωστά και με ευελιξία. Έτσι όπως πάει το νοσοκομείο
θα λειτουργήσει ως βελτιωμένο κέντρο υγείας των δυτικών συνοικιών και δεν πρόκειται να δώσει φτερά στη δημόσια υγεία. Η
απόσπαση γιατρών και κλινικών θα συρρικνώσει τα περιφερειακά
νοσοκομεία και δεν θα επιφέρει αποσυμφόρηση».
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπάς:
«Λύση ανάγκης η μεταφορά κλινικών»
Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου τουλάχιστον στην αρχή θα υπολειτουργήσει, γι΄ αυτό είναι ανάγκη να ασκηθούν πιέσεις ώστε
να προσληφθεί προσωπικό. Αυτή είναι η διαπίστωση αλλά και το
αίτημα που προβάλλει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και μέλος Δ.Σ. του νοσοκομείου Βασίλης Παπάς. «Ας
υποθέσουμε ότι αύριο κιόλας ξεκινά η λειτουργία του νοσοκομείου
με 5-10 κλινικές. Ο κόσμος δεν θα εξυπηρετείται και το νοσοκομείο θα δυσφημιστεί» τονίζει χαρακτηριστικά. Απαντώντας στις

7 Αυγούστου

«Μακεδονία»

«Δεν θίγεται η μονιμότητα»

Η εγκατάσταση στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου τμημάτων και
μονάδων νοσοκομείων του ΕΣΥ που στελεχώνονται αποκλειστικά
με ιατρικό προσωπικό αυτών δεν θίγει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα των μετακινούμενων ιατρών και του μετακινούμενου λοιπού προσωπικού. Το νοσοκομείο «εγκολπώνεται» και
φιλοξενεί μία μονάδα ή ένα τμήμα άλλου νοσοκομείου χωρίς να
θίγονται το νομικό καθεστώς και η μονιμότητα του μετακινούμενου προσωπικού και χωρίς να «εμφυτεύονται» οι θέσεις τους στη
φιλοξενούμενη νοσοκομειακή μονάδα. Την άποψη αυτή εκφράζει ο
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, Αντώνης Μανιτάκης.

Η γνωμοδότηση του κ. Μανιτάκη έγινε μετά από αίτηση του Δ.Σ.
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, η οποία και δημοσιοποιήθηκε κατά
τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που δόθηκε από το ίδρυμα με
σκοπό να καθησυχάσει τους εργαζόμενους που θα υποστούν τη
διαδικασία της μετακίνησης στο νέο νοσοκομείο.

8 Αυγούστου

«Αγγελιοφόρος της Κυριακής»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για
το νοσοκομείο Παπαγεωργίου: «Δουλειές του ποδαριού»:

1999

Χρήστος Παπακωνσταντίνου: «Τον Σεπτέμβρη πρέπει να φανεί
ότι ξεκινά η λειτουργία, κάτι που εξυπηρετεί σκοπιμότητα και όχι
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επικρίσεις του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
ο κ. Παπάς δηλώνει κατηγορηματικά ότι: «το Δ.Σ. φρόντισε και
φροντίζει πάντοτε ώστε το νοσοκομείο να λειτουργήσει ταχύτατα
και σωστά. Συμμερίζομαι την αγωνία και την επιχειρηματολογία
του προέδρου του ΙΣΘ και δεν κρύβω τους φόβους μου για το ενδεχόμενο να μετατραπεί το νοσοκομείο σε κέντρο υγείας δυτικών
συνοικιών. Αυτό είναι θέμα αποφάσεων του Υπουργείου και όχι
του Δ.Σ. του νοσοκομείου. Το υπουργείο καθορίζει πόσοι γιατροί
θα διοριστούν και πόσες κλινικές θα μεταφερθούν». Σύμφωνα με
τον κ. Παπά, «η άποψη του Δ.Σ. ότι πρέπει να γίνει ένας γενναίος
αριθμός διορισμών νέων γιατρών. Το να μεταφερθούν κλινικές από
άλλα νοσοκομεία είναι μια λύση ανάγκης, λόγω των οικονομικών
δυσχερειών που λέει ότι έχει το Υπουργείο. Όταν το Υπουργείο
λέει ότι, «ή έχουμε κλειστό το νοσοκομείο ή το λειτουργούμε με
μεταφορές κλινικών τι πρέπει να πούμε εμείς; Ότι αναλαμβάνουμε
την ευθύνη να παραμείνει κλειστό το νοσοκομείο; Σχετικά με τα
κριτήρια επιλογής που θα ακολουθηθούν στην περίπτωση μεταφοράς κλινικών διαβεβαιώνει: «Η επιλογή των κλινικών θα γίνει
βάσει των αναγκών του νοσοκομείου και των κλινικών που περισσεύουν από άλλα νοσοκομεία, ενώ των γιατρών αναλόγως με το
ποιοι θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο» Ο κ. Παπάς δεν διστάζει
ν΄ απαντήσει με αιχμές στις κατηγορίες του κ. Παπακωνσταντίνου
αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών που θα μετακινηθούν: «Ο κ. Παπακωνσταντίνου που συμμετείχε στην επιτροπή
που καθόρισε τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι πανεπιστημιακοί
γιατροί θα έρχονταν στο νοσοκομείο, μπορεί να μας εξηγήσει πως
ξαφνικά διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις του;» Όσον αφορά στην
πρόταση του ΙΣΘ να μετατραπεί το νοσοκομείο σε ΝΠΔΔ, ο κ.
Παπάς είναι απόλυτος: «Εκεί είναι το πρόβλημα; Όλοι φωνάζουμε
και λέμε ότι πάσχει ο δημόσιος τομέας, όλοι στρέφονται προς τις
ιδιωτικοποιήσεις και εμείς θα πάμε προς τα πίσω; Η μετατροπή
του σε ΝΠΔΔ θα ήταν μια οπισθοδρόμηση».

12 Αυγούστου

«Άλμα» εξόδου από το ΕΣΥ
Ο Πρόεδρος της ΕΝΙΘ Στρατής Πλωμαρίτης έκανε τα
χαρτιά του για το Παπαγεωργίου

Παπαγεωργίου: ένα νοσοκομειακό «διαμάντι»…χρόνια
ανεκμετάλλευτο

Τη στιγμή που ή Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών στη Θεσσαλονίκη κλιμακώνει τις αντιδράσεις της κατά της λειτουργίας του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου ο «Α» αποκαλύπτει πως ο ίδιος ο πρόεδρός της Στρατής Πλωμαρίτης έχει κάνει αίτηση να προσληφθεί
στο νοσοκομείο! Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Πλωμαρίτης
χαρακτήριζε «εμπαιγμό των πολιτών» την εξαγγελία για έναρξη
λειτουργία του νοσοκομείου στις 16 Αυγούστου ενώ υποστήριξε
ότι «το νέο νοσοκομείο απαξιώνεται». Σύμφωνα με στοιχεία που
παρουσιάζει σήμερα ο «Α» ο κ. Πλωμαρίτης είναι μεταξύ των γιατρών που έχουν ζητήσει από πέρυσι το καλοκαίρι να προσληφθούν
στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.
«Είναι γεγονός ότι ο κ. Πλωμαρίτης υπέβαλε αίτηση πρόσληψης
επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου. Ο ίδιος ο κ. Πλωμαρίτης δεν αμφισβήτησε τα στοιχεία
του «Α» παραδέχτηκε πως έχει υποβάλλει αίτηση, υποστηρίζοντας

πως «Δεν μ΄ ενδιαφέρει η πρόσληψη αλλά η θετική κρίση». Ο κ.
Πλωμαρίτης υπέβαλε τη δισέλιδη αίτηση με τα προσόντα του στις
25 Αυγούστου 1998 ταχυδρομικά. Παρελήφθη από την αρμόδια
γραμματεία του νοσοκομείου στις 2 Σεπτεμβρίου και πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμό 292. Ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ γιατρός που
λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΣΥ ζητά να κριθεί με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες μεταξύ των υποψηφίων για την πλήρωση της
προκηρυχθείσας θέσης επιμελητή Α΄ στο Παθολογικό Τμήμα του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Το διάστημα εκείνο υπηρετούσε ως
Παθολόγος στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» με το βαθμό του
Επιμελητή Α΄. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές σήμερα κατέχει στο
ίδιο νοσοκομείο τη θέση του Επιμελητή Α΄. Στη δεύτερη σελίδα
της αίτησής του αναφέρει ότι είναι γιατρός του ΕΣΥ. Στην πρώτη
όμως σειρά της πρώτης σελίδας του εντύπου όπου αναφέρεται ότι
πρόκειται για αίτηση συμμετοχής στην επιλογή πρόσληψης γιατρών,
στο κενό σημείο αναγράφεται η λέξη ΕΣΥ, αλλά έχει πρόχειρα
σβηστεί. Ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ όταν ρωτήθηκε για το όλο θέμα
δήλωσε στον «Α»: «Μ΄ ενδιαφέρει η θετική κρίση ως ένα προσόν
για την περαιτέρω εξέλιξή μου. Γι΄ αυτό έκανα τα χαρτιά μου εκεί
πέρα όπως το έχω κάνει και σ΄ άλλες θέσεις που προκηρύχθηκαν.
Είναι προσόντα αυτά και τα μαζεύω. Είναι μια πάγια τακτική μου.
Η πρόσληψη δεν μ΄ ενδιαφέρει. Εγώ δεν φεύγω από το ΕΣΥ για να
πάω σ΄ ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Και επαναλαμβάνει σχετικά με
την υποβολή της αίτησης. «Είναι γνωστό». «Εγώ δεν το γνώριζα
και δεν ήταν απαραίτητο να το γνωρίζω» είπε στον «Α» ο πρώην
πρόεδρος της ΕΝΙΘ και αντιπρόεδρος του νοσοκομείου «Άγιος
Δημήτριος» Θρασύβουλος Βεντούρης» Μέλη του προεδρείου
της ΕΝΙΘ που ερωτήθηκαν σχετικά από τον «Α» δεν θέλησαν να
κάνουν δηλώσεις.

«Τύπος Θεσσαλονίκης»

1999

10 Αυγούστου

«Αγγελιοφόρος»

14 Αυγούστου

«Αυριανή Μακεδονίας-Θράκης»

Ανοίγει το Παπαγεωργίου. Από τη Δευτέρα λειτουργεί
μερικώς

Αξίζει να επισημάνουμε ότι το Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του
Παπαγεωργίου που θα
υποβάλλει ασθενείς σε
μαγνητική και αξονική
τομογραφία, μαστογραφία, υπερηχοτομογραφία, όπως και σε όλες τις
υπόλοιπες ακτινολογικές
εξετάσεις έχει έλθει σε
συνεννόηση με τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ώστε αυτά
να διοχετεύουν αρρώστους που υποφέρουν από τέτοιας μορφής
παθήσεις, στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Η συνεννόηση
αυτή αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στο τζίρο των ιδιωτικών
ακτινοδιαγνωστικών κέντρων, που «ανθούν» στη Θεσσαλονίκη
και τα οποία έχουν συνάψει συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο
προκειμένου να δέχονται αρρώστους, οι οποίοι ως σήμερα δεν
μπορούσαν να καλυφθούν εργαστηριακά στον Ακτινοδιαγνωστικό τομέα από κανένα κρατικό νοσοκομείο της Μακεδονικής
πρωτεύουσας.

16 Αυγούστου
«Θεσσαλονίκη»

Από σήμερα το πολυσυζητημένο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου μισάνοικτο!
Πρεμιέρα σήμερα με τις «μηχανές στο ρελαντί»!
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17 Αυγούστου

«Εξπρές»: Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου άνοιξε τις «εξωτερικές»
πύλες του
«Η Καθημερινή»: Επισήμως λειτουργεί μετά πολλών εμποδίων…
και σεναρίων
Ελπίδα της διοίκησης να γίνει εφικτή η ουσιαστική λειτουργία του
νοσοκομείου σε ποσοστό μέχρι 50% έως το τέλος του χρόνου
«Ελεύθερος Τύπος»: Παπαγεωργίου, το νοσοκομείο των εγκαινίων,
ένα τμήμα του από χθες σε λειτουργία
«Ελευθεροτυπία»: Επιτέλους, μισο-άνοιξε!
Χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια για να ανοίξουν οι πόρτες
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και 25 ασθενείς
έκαναν…ποδαρικό στα Εξωτερικά Ιατρεία.
«Αθλητική Β.Ε.»: Έναρξη λειτουργίας νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
δεχόμαστε…αρρώστους
«Νίκη»: Πρώτη μέρα λειτουργίας
«Έθνος»: Παπαγεωργίου: Άνοιξαν τα εξωτερικά ιατρεία
«Τύπος Θεσσαλονίκης»: Άνοιξε μετά κόπων και βασάνων το Παπαγεωργίου
«Ελεύθερη Ώρα»: Λειτουργεί το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ
«Ελλάδα»: Το Παπαγεωργίου άνοιξε…και δεν είναι ανέκδοτο
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«Τα Νέα»: «Πρεμιέρα» στα Εξωτερικά Ιατρεία του Παπαγεωργίου
Με ραντεβού και χωρίς προβλήματα άρχισε η λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της
Θεσσαλονίκης. Ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Γιώργος
Χριστόπουλος δήλωσε:« Αρχικά επιδιώκουμε την προσαρμογή
του προσωπικού στο σύστημα λειτουργίας και μηχανοργάνωσης,
ενώ τις επόμενες ημέρες το νοσοκομείο θα δέχεται σταδιακά όλο
και περισσότερο κόσμο Όλα λειτουργούν ομαλά και χωρίς προβλήματα. Ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις των ασθενών και
μάλιστα το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε ήδη εκατοντάδες κλήσεις
πολιτών για ραντεβού».
«Αγγελιοφόρος»: Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων ο πρόεδρος του νοσοκομείου βλέποντας με
ικανοποίηση την προσέλευση των πολιτών στα ιατρεία υπογράμμισε:«Ξεκινάμε με 200 εργαζόμενους ενώ με την άδεια του
Υπουργείου Υγείας ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου
θα προσληφθούν άλλοι τόσοι. Σε αυτή τη φάση χρειαζόμαστε και
την ανοχή των πολιτών μέχρι να εξειδικευτεί πλήρως το προσωπικό. Σημασία έχει ότι το νοσοκομείο ξεκίνησε να λειτουργεί και
τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει πια, όποιες αντιδράσεις και
αν υπάρξουν»
«Αθηναϊκή»: Παπαγεωργίου: Άνοιξε τις πύλες του μετά από καθυστέρηση δύο χρόνων. Τα πρώτα του βήματα.
Είκοσι πέντε ονόματα ασθενών, μεταξύ των οποίων και παιδιά
είναι τα πρώτα που καταχωρήθηκαν στα βιβλία του νοσοκομείου
της δυτικής Θεσσαλονίκης. Μάλιστα τρεις νεφροπαθείς έκαναν

124

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

αιμοκάθαρση ενώ άλλοι
26 έχουν κλείσει ραντεβού για τις ερχόμενες
μέρες. Στο νοσοκομείο
σταθμεύει και νοσοκομειακό αυτοκίνητο του
ΕΚΑΒ το οποίο μετά
τις 3 το απόγευμα που
κλείνει το νοσοκομείο
θα μεταφέρει τους ασθενείς που το καλούν, σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Β. Ελλάδος
Χ. Νικολαΐδης ερωτηθείς για την υποτυπώδη λειτουργία του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου απάντησε: «Η λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών είναι για
το θεαθήναι. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της
Βόρειας Ελλάδος δεν καίγονται για αυτά, αλλά για τα κρεβάτια
και το μηχανολογικό ιατρικό εξοπλισμό που διαθέτει το συγκεκριμένο νοσοκομείο και είναι αναγκαίος για πολλούς ασθενείς»
κατέληξε ο κ. Νικολαϊδης.
«Θεσσαλονίκη»: Επιτέλους άνοιξε. Ικανοποιημένοι προσωπικό και
ασθενείς από την πρεμιέρα.
Η «Θ» επισκέφθηκε το Τμήμα Αιμοκάθαρσης του Τεχνητού Νεφρού όπου στην πλήρως εξοπλισμένη αίθουσά του μπορούν να
υποβληθούν σε αιμοκάθαρση 19 νεφροπαθείς ταυτόχρονα, ενώ
υπάρχει ειδικός θάλαμος νεφροπαθών με ηπατίτιδα Β΄ και ειδικός
θάλαμος για νεφροπαθείς με Aids, και συνομιλώντας μαζί τους ,
όλοι υποστήριξαν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίας ήταν πολύ καλές.
Η «Θ» συνομίλησε και με το προσωπικό του νοσοκομείου οι οποίοι δήλωσαν: Ο Ωτορινολαρυγγολόγος Γιάννης Ναϊδένης αν και
είναι ο μοναδικός γιατρός αυτής της ειδικότητας στο νοσοκομείο,
ο ίδιος μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από 20 ασθενείς αφού έχει στη
διάθεσή του τα απαραίτητα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
Παράλληλα ο ένας από τους δυο οφθαλμίατρους των Εξωτερικών
Ιατρείων, ο Φώτης Τοπούζης, δήλωσε πως και οι δύο γιατροί είναι
σε θέση να ξεκινήσουν τη λειτουργία των χειρουργείων, αφού από
πλευράς έμψυχου υλικού
είναι πλήρεις και τώρα
προσπαθούν να οργανωθούν σε θέματα υποδομής. Ο γαστρεντερολόγος
Αθανάσιος Καλαμπάκας
ο οποίος ήταν τέσσερα
χρόνια σε νοσοκομείο του
Λονδίνου, ο διευθυντής
του Ακτινοδιαγνωστικού
εργαστηρίου -ακτινολόγος Γιάννης Τσιτουρίδης
που έχει εμπιστοσύνη στο
προσωπικό και τα μηχανήματα, η Δώρα Παπαδοπούλου Νεφρολόγος στο Τμήμα του Νεφρού. Ο Βασίλης Σουφτάς, Επιμελητής
Α΄ στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο είπε: «Το νοσοκομείο
είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα και τολμώ να
πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης». Η προϊσταμένη των Εξωτερικών Ιατρείων Κέλυ Χονδροματίδου δήλωσε ότι
αν και η λειτουργία ξεκινάει με αργούς ρυθμούς, τα Εξωτερικά
Ιατρεία είναι έτοιμα να καλύψουν τις ανάγκες των άλλων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Υποστήριξε μάλιστα, ότι τα τμήματα
του νοσοκομείου που λειτουργούν είναι άρτια εξοπλισμένα ενώ
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οι μικροελλείψεις που αντιμετωπίζουν δεν εμποδίζουν σε τίποτα
την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου κόστους και ποιότητας.
Οι νοσηλεύτριες από την πλευρά τους δήλωσαν έτοιμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου χρειαστεί και παρουσιάστηκαν
ιδιαίτερα ικανοποιημένες από την πορεία της πρώτης ημέρας της
λειτουργίας του νοσοκομείου.
«Ελευθεροτυπία»: Λειτούργησε επιτέλους το Παπαγεωργίου.
Δέχθηκε τους πρώτους ασθενείς. Χαμόγελα από γιατρούς και
πολίτες. «Είναι ένα στολίδι, καιρός να λειτουργήσει» έλεγαν και
ξανάλεγαν. Ενθουσιασμένοι αλλά και σίγουροι για την ποιότητα
των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν ήταν και οι γιατροί
και το προσωπικό. Αυτοί οι πολίτες ήταν που έκαναν τη διαφορά.
Για πρώτη φορά πολίτες ξάπλωσαν στα κρεβάτια των Εξωτερικών

Παιδιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία

Ιατρείων. Για πρώτη φορά τα στοιχεία που βγήκαν από τα μηχανήματα αφορούσαν την υγεία των πολιτών που πήγαν εκεί για
εξεταστούν. Έμπαιναν δειλά από την είσοδο, κοιτούσαν τις πινακίδες και προχωρούσαν στον διάδρομο σιγά-σιγά. Τους φαινόταν
περίεργο ότι οι διάδρομοι φωτίζονταν από το φως του ήλιου και
όχι μόνο από λάμπες. Κοιτούσαν τα μηχανήματα μέσα στα μεγάλα
ιατρεία. Ακόμη και το σήμα του νοσοκομείου που ήταν κεντημένο
πάνω στις άσπρες μπλούζες του προσωπικού τραβούσε το βλέμμα
τους. Και αναπόφευκτα έκαναν τη σύγκριση Τα ίδια ακριβώς θα
μπορούσε να είχαν συμβεί από τον Απρίλιο του 1996. Από τότε
ήταν έτοιμο να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Είναι όμως Αύγουστος 1999. Πάλι καλά!

Ανακοίνωση Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου

1999

Την 16η Αυγούστου 1999, το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου ξεκίνησε τη λειτουργία του με τα Εξωτερικά του
Ιατρεία, Εργαστήρια και Μονάδα Εξωνεφρικής Κάθαρσης.
Τα Εξωτερικά Ιατρεία που λειτουργούν είναι: Παθολογικό, Διαβητολογικό, Υπέρτασης Λιπιδίων, Ενδοκρινολογικό, Ρευματολογικό,
Αλλεργιολογικό, Γαστρεντερολογικό με μονάδα ενδοσκόπησης,
καρδιολογικό με εργαστήρια υπερήχων και δοκιμασίας κόπωσης,
Νεφρολογικό, Αιματολογικό, Χειρουργικό, Ορθοπεδικό, Οφθαλμολογικό, ΩΡΛ και Νευρολογικό.
Τα Εργαστήρια που λειτουργούν είναι: Το Ακτινολογικό με τμήμα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, υπερήχων, μαστογραφίας
και συμβατική ακτινολογίας, το μικροβιολογικό, το ανοσολογικό,
το βιοχημικό, το αιματολογικό και πυρηνικής ιατρικής.
Τα Ιατρεία και Εργαστήρια λειτουργούν όλες τις εργάσιμες
ημέρες το πρωί και απόγευμα Δευτέρα και Τετάρτη από τις 17.00
έως τις 20.00
Η Μονάδα Εξωνεφρικής Κάθαρσης λειτουργεί καθημερινά
εκτός Κυριακής.
Η εξέταση στα Ιατρεία και Εργαστήρια γίνεται με προσυνεννόηση (ραντεβού).
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Σημείωση: Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
δέχεται όλους τους ασθενείς οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα,
όπως όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

18 Αυγούστου

«Μακεδονία»

Είπαν για Νοσοκομείο Παπαγεωργίου:

Νίκος Παπαγεωργίου
Αναμφισβήτητα η λειτουργία
του νοσοκομείου θα βελτιώσει
την παροχή υπηρεσιών υγείας
τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και
στη Βόρειο Ελλάδα γενικότερα.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
τα σύγχρονα μηχανήματα και
την άρτια οργάνωση που διαθέτει το ίδρυμα. Παράλληλα προσδοκούμε στη εκλογίκευση του
κόστους νοσηλείας. Γνώμονας των ενεργειών μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενή. Από κει και πέρα όσα προβλήματα
προκύπτουν επιλύονται με τη βοήθεια της μηχανοργάνωσης που
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για το προσωπικό. Σ΄ αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας του νοσοκομείου προσπαθούμε ακόμη να
κερδίσουμε χρόνο, προκειμένου να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος.
Άμεσος στόχος μας είναι τα αποτελέσματα να βγαίνουν το συντομότερο δυνατόν και να μειώσουμε τις μέρες νοσηλείας.
Κώστας Παπαδόπουλος, Νομάρχης Θεσσαλονίκης
Καταρχάς πρέπει να πούμε
ότι στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε γενική έλλειψη κρεβατιών,
αλλά τα προβλήματα εντοπίζονταν σε ορισμένες μόνο
κλινικές. Συνεπώς η λειτουργία
ενός σύγχρονου νοσοκομείου
και μάλιστα με τον τρόπο που
επιλέχθηκε να αρχίσει, δηλαδή με τη μεταφορά κλινικών από νοσοκομεία και την ανάπτυξη καινούργιων στο νοσοκομείο δυτικών
συνοικιών, εκτιμώ ότι θα συμβάλει στη γενικότερη αναβάθμιση
των παροχών στο χώρο της δημόσιας υγείας. Και αυτό διότι θα
υπάρξει αποσυμφόρηση στα υπόλοιπα εννέα νοσοκομεία, τα οποία
θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν άνετα και να βελτιώσουν
το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών.
Ευθύμιος Σχιζάς, Πρόεδρος Νεφροπαθών Β.Ε.
Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί τη ναυαρχίδα
όλων των νοσοκομείων όχι
μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά
ολόκληρης της Ελλάδος. Αν
λοιπόν λειτουργήσει κανονικά,
θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην
περίθαλψη των πολιτών, καθώς
οι αρμόδιοι θα αναγκαστούν να
προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό και των υπόλοιπων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της πόλης, τουλάχιστον όσον αφορά τον εξοπλισμό
τους. Παρόλα αυτά είμαι απαισιόδοξος για την ολοκληρωμένη
λειτουργία του. Δεν πιστεύω ότι τα πολιτικά παιχνίδια και τα συμφέροντα θα το αφήσουν να αναπτυχθεί. Επομένως είναι θετικό το
ότι λειτούργησαν έστω και τα Εξωτερικά του Ιατρεία και φυσικά
η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία εκτός από τα κατάλληλα
μηχανήματα διαθέτει και το ανάλογο περιβάλλον.

«Μακεδονία»

Πλήρωση θέσεων Κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Δημοσίευση προκήρυξης για την κάλυψη 70 θέσεων γιατρών,
(11 διευθυντών-19 Επιμελητών Α΄ και 40 Επιμελητών Β΄) στο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
και με πενταετή σύμβαση για τους διευθυντές και τριετή σύμβαση
για τους επιμελητές Α΄ και Β΄.

5 Οκτωβρίου

«Μακεδονία»
Μιχάλης Παπαδόπουλος: Ο
πρύτανης του ΑΠΘ ηγείται
της πρωτοβουλίας της Ιατρικής Σχολής, αλλά και των
επώνυμων-πρώην υπουργώνπανεπιστημιακών γιατρών για
τη «μεταμόσχευση» 16 πανεπιστημιακών κλινικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μετά τις επαφές που είχε με τον Υπουργό
Υγείας, Λάμπρο Παπαδήμα, δήλωσε σχεδόν απογοητευμένος για
την τύχη της πρότασης της πανεπιστημιακής κοινότητας. «Ο
Υπουργός μας είπε ότι αργήσαμε», υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος. Την επομένη αυτών των δηλώσεων η πρυτανεία εξέδωσε μια
πρωτοφανή ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία «οι πανεπιστημιακοί γιατροί που θα εργαστούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
δέχονται εκ προοιμίου τις όποιες ρυθμίσεις που θα συναποφασίσουν
τα δύο συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας, όσον αφορά
τις εργασιακές τους σχέσεις».
Χρήστος Παπακωνσταντίνου:
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΘ
δεν θα μπορούσε παρά να συστρατευτεί με τις δυνάμεις της
πανεπιστημιακής κοινότητας
στη διεκδίκηση ενός «κομματιού
της πίτας» του Παπαγεωργίου. Ο κ. Παπακωνσταντίνου, που στις
εκλογές για τον Ιατρικό Σύλλογο στηρίχθηκε από το κυβερνών
κόμμα, με τη στάση στο θέμα της λειτουργίας του Παπαγεωργίου δημιούργησε έναν εντονότατο πονοκέφαλο στην ηγεσία του
υπουργείου Υγείας. Είναι προφανές ότι όταν ο πρωθυπουργός-κατά
την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘκάλεσε τα μέλη του Ιατρικού κόσμου της πόλης να εγκαταλείψουν
τις «συντεχνιακές τακτικές» για να επισπευστεί η λειτουργία του
Παπαγεωργίου, αναφερόταν και στον κ. Παπακωνσταντίνου, ο
οποίος-όπου βρεθεί και όπου σταθεί- δηλώνει τη διαφωνία του με
τη μεταφορά κλινικών του ΕΣΥ στο νέο νοσοκομείο.
Στρατής Πλωμαρίτης: Ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης
εκλεγμένος μάλιστα μέσα σε
περίοδο απεργιακών κινητοποιήσεων, επιμένει να αποτελεί
έναν ρομαντικό αγωνιστή της
διάσωσης και της αναβάθμισης
του ΕΣΥ. Ήταν ο μόνος που διαφώνησε δημόσια με την πρόταση
για τη μεταφορά κλινικών του ΕΣΥ στο Παπαγεωργίου, όταν αυτή

συζητήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον του υπουργού Υγείας. Τότε ο
υπουργός αναγκάστηκε να ξανασκεφτεί την κατάσταση και συνυπολογίζοντας τις αναμενόμενες αντιδράσεις από την πλευρά των
νοσοκομειακών γιατρών «στέλνει» τελικά μόνο έξι κλινικές του
ΕΣΥ στο Παπαγεωργίου, από τις έντεκα που αρχικά σχεδιαζόταν.
Αν και ο κ. Πλωμαρίτης-ως πρόεδρος της ΕΝΙΘ- συμμετέχει στις
διαδικασίες του συντονιστικού οργάνου των προέδρων των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, οι πρόεδροι φρόντισαν πρώτα να
πληροφορηθούν την απουσία του στη Μυτιλήνη και μετά να πραγματοποιήσουν την κρίσιμη συνεδρίαση, στην οποία αποφασίστηκε
ποιες κλινικές θα μεταφερθούν στο Παπαγεωργίου.
Λάμπρος Παπαδήμας: Ο Υπουργός Υγείας προφανώς θέλει να
μείνει στην ιστορία ως αυτός
που έθεσε σε πλήρη λειτουργία
το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας.
Παρ΄ όλα αυτά, ο άνθρωπος
πολύ μετρημένος και σοβαρός,
δεν προχώρησε σε καμία κίνηση
χωρίς να υπολογίσει όλες τις παραμέτρους και χωρίς να λάβει υπ΄
όψιν του όλους τους παράγοντες αυτής της υπόθεσης. Μπορεί
να του δοθεί βραβείο ευρεσιτεχνίας για την τροποποίηση της
σύμβασης της λειτουργίας του Παπαγεωργίου, που με ένα νόμιμο τρόπο στέλνει κλινικές του ΕΣΥ και το προσωπικό τους να
εργαστούν σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι
το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Γι΄ αυτό το θέμα ο κ. Παπαδήμας
διαφώνησε ανοιχτά με την αρχική πρόταση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου-για τον τρόπο μεταφοράς των κλινικών- εντοπίζοντας
συνταγματικό κώλυμα.
Γιάννης Μαγκριώτης: Ο Υπουργός Μακεδονίας –Θράκης θα
μπορούσε βάσει των προσόντων
του να αναλάβει και το υπουργείο
Μεσολάβησης και Διαιτησίας, αν
φυσικά αυτό υπήρχε. Στην κρίσιμη
στιγμή, όταν δηλαδή ναυάγησε
ο διάλογος μεταξύ Ιδρύματος
Παπαγεωργίου και Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, ο κ. Μαγκριώτης
παρενέβη για να επισπευστεί η λειτουργία του νέου νοσοκομείου.
Έβαλε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στο ίδιο τραπέζι και κάλεσε
τον Υπουργό Υγείας, για να του ανακοινωθεί η επίτευξη συμφωνίας στο θέμα της λειτουργίας του Παπαγεωργίου. Η συμφωνία
βέβαια ποτέ δεν υπήρξε, παρ΄ όλα αυτά ο κ. Μαγκριώτης έπαιξε
ένα σημαντικό ρόλο για να προχωρήσει η δημιουργία και η ψήφιση
της νέας τροπολογίας της σύμβασης λειτουργίας του Παπαγεωργίου. Τώρα ο κ. Μαγκριώτης κρατά μια διακριτική στάση, κανείς
όμως δεν μπορεί να αποκλείσει νέα παρέμβασή του, μετά και την
πρόταση της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Νίκος Παπαγεωργίου: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και του Ιδρύματος των δωρητών είναι αναμφισβήτητα ο πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης.
Ήρθε στην Ελλάδα με το όραμα
να χτίσει το μεγαλύτερο και το
πιο σύγχρονο νοσοκομείο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Απευθύνθηκε στον τότε πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο
οποίος εικάζεται ότι του είπε πως
σε αυτό τον τόπο, «αν δεν έχεις

1999

5 Οκτωβρίου
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νύχια να ξυθείς, μην περιμένεις να σε ξύσει κανένας, προχώρα
μόνος και εγώ θα σε στηρίξω». Και πράγματι τον στήριξε, όπως
έκανε και στη συνέχεια η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.
Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου χτίστηκε τελικά με χρήματα του
Ιδρύματος, του ελληνικού κράτους και με το σύνολο των κονδυλίων-που προβλεπόταν για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης-του
Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τη στιγμή που το μόνο έργο
που έγινε στα άλλα νοσοκομεία της πόλης ήταν το βάψιμο του
εξωτερικού τοίχου του «Γ. Γεννηματάς».

30 Δεκεμβρίου

σης προκειμένου να διαπιστωθεί αν αληθεύουν τα καταγγελόμενα.
Και ενώ από την πλευρά της η εισαγγελία Εφετών δεν διαπίστωσε
καμία παρατυπία, μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο η ογκώδης δικογραφία απεστάλη στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ώστε να ερευνηθεί
εάν προκύπτουν κατηγορίες που αφορούν τα αδικήματα της απιστίας
και της παράβασης καθήκοντος, σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος. Έτσι, τη δικογραφία παρέλαβε, ο
πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Χαράλαμπος
Βουρλιώτης, ο οποίος με τη σειρά του την ανέθεσε στον Εισαγγελέα
ποινικής δίωξης Δημήτριο Νάϊντο, δίνοντας παράλληλα εντολή
για τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής έρευνας, ώστε να δι-

«Μακεδονία»

Δεν προέκυψαν ευθύνες

Αρχειοθετήθηκε οριστικά πλέον από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης ο φάκελος «Παπαγεωργίου». Η πολύκροτη υπόθεση, που
απασχόλησε επί μεγάλο χρονικό διάστημα τις εισαγγελικές αρχές,
τέθηκε για τρίτη φορά, με τη σύμφωνη γνώμη του αντιεισαγγελέα
Εφετών Ζαχαρία Μουράτη και του εισαγγελέα Πρωτοδικών Δημήτρη Νάϊντου, οριστικά και αμετάκλητα στο αρχείο, κλείνοντας έτσι
τον κύκλο ερευνών που αφορούσαν την καθυστέρηση της λειτουργίας του νοσοκομείου των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης.
Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση στάθηκαν δημοσιεύματα
εφημερίδων αλλά και δηλώσεις βουλευτών καθώς και αγανακτισμένες αντιδράσεις πολιτών της Βόρειας Ελλάδας. Αποτέλεσμα ήταν
να δοθεί παραγγελία για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής
εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες σε βάρος των αρμοδίων για την καθυστέρηση της λειτουργίας του. Έτσι,
πριν από περίπου ένα χρόνο ο πρώην προϊστάμενος της εισαγγελίας
Εφετών, Δημήτριος Σιδέρης, παρήγγειλε προς τον αντιεισαγγελέα
Εφετών Θεσσαλονίκης Ζαχαρία Μουράτη τη διερεύνηση της υπόθε-

17 Σεπτεμβρίου 1999

«Δυτική Μακεδονία», «Πρωινός Λόγος», «Θάρρος»

Αναχώρησε πλήρης ημερών η Αλεξάνδρα Γεωργίου
Παπαγεωργίου από τη Σιάτιστα

1999

Η κοινή μοίρα των ανθρώπων έθεσε την τελική της σφραγίδα στην εκλεκτή συμπατριώτισσά μας Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, το γένος
Λεωνίδα Γκίμπα, σύζυγος του Γ. Παπαγεωργίου,
ο οποίος τον Ιούλιο του 1944 εκτελέστηκε από
τους Γερμανούς μαζί με άλλους 8 πατριώτες. Στη
νεκρώσιμη ακολουθία προέστη ο Μητροπολίτης
Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αντώνιος, ο οποίος
μίλησε και αναφέρθηκε στις αρετές της μεταστάσης η οποία
υπήρξε υπόδειγμα συζύγου και μητέρας και διακρινόταν για
την ευγένεια, την καλοσύνη, την εργατικότητα, τη ζεστασιά
της ψυχής και την γλυκύτητα των λόγων της. Τον Αύγουστο
του 1988, στην τελετή απονομής των χρυσών μεταλλίων από
το Δήμο Σιάτιστας στους αδελφούς Παπαγεωργίου και στη
μητέρα τους Αλεξάνδρα, ο π. υπουργός Μακεδονίας - Θράκης,
Στέλιος Παπαθεμελής, μεταξύ άλλων, είχε πει για την αείμνηστη
Αλεξάνδρα Γ. Παπαγεωργίου. «Και θέλω για μια ακόμα φορά
να εξάρω το μεγαλείο της καρδιάς της μάνας Παπαγεωργίου,
που έδωσε αυτή την αγωγή στα παιδιά της, τα οποία επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά την διαιωνιζόμενη παράδοση της
Σιάτιστας ανανεώνοντας και εμπλουτίζοντάς την, δίνοντας
ένα σύγχρονο παράδειγμα σε όλους τους τωρινούς μα και
στους επόμενους, παράδειγμα φιλογενείας και προσφοράς
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απιστωθεί τι «κρύβεται» πίσω από το μακροχρόνιο «λουκέτο» που
είχε μπει στο νοσοκομείο. Τα μέλη του Ιδρύματος Παπαγεωργίου,
σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έθεσαν 52 επιχειρήματα
προς τις εισαγγελικές αρχές σχετικά με την πάγια κατάσταση που
επικρατούσε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφεραν ότι δεν ήταν υπεύθυνοι για τη μη λειτουργία του. Παρ΄ όλα
αυτά οι έρευνες συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες
ημέρες, με αποτέλεσμα ο κ. Νάϊντος, μετά την μελέτη όλων των
νέων στοιχείων, να διαπιστώσει ότι δεν προκύπτουν ευθύνες σε
βάρος των μελών και ο φάκελος, που ανασύρθηκε ήδη δύο φορές
από το αρχείο, να τεθεί εκ νέου …στη θέση του.
για μεγάλα έργα, κοινωφελή και εθνικά. Σας ανήκει σεβαστή
κυρία, η τιμή και η ευγνωμοσύνη του Έθνους».

26 Οκτωβρίου 1999
«Πρωϊνός Λόγος»

Εγκαίνια Αίθουσας Τελετών «Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου»

Στις 26 Οκτωβρίου 1999, ανήμερα της εορτής του Αγίου
Δημητρίου πολιούχου της πόλεως Σιατίστης, έγιναν και τα
εγκαίνια της Αίθουσας Τελετών «Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου»
από τον Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Αντώνιο αφιέρωμα στη μνήμη της εκλιπούσης μητέρας των δωρητών αδελφών Παπαγεωργίου, Αλεξάνδρα
Παπαγεωργίου.
Αναφορά στο κοινωνικό έργο της
οικογένειας Παπαγεωργίου έγινε
από τον κ. Αναστάσιο Δάρδα, ο
οποίος είπε μεταξύ
άλλων: «Με το σημερινό εορτασμό της μνήμης του πολιούχου
μας Αγίου Δημητρίου, έχουμε τη χαρά να εγκαινιάζουμε αυτή
την ωραία αίθουσα τελετών, που αποτελεί το επιστέγασμα
μιας μακρόχρονης προσφοράς του μεγάλου ευεργέτη της
Σιάτιστας, Νικολάου Παπαγεωργίου στον Μητροπολιτικό Ι.
Ναό του Αγίου Δημητρίου.

ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αθανασία Χούτα-Χυτήρη και
η πρώτη προϊσταμένη του νοσοκομείου στο Νεφρολογικό Τμήμα
Σταυρούλα Κουρέλη. Επίσης παραμονή των Χριστουγέννων τα
μέλη της χορωδίας εργαζομένων του νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση του ιατρού γαστρεντερολόγου Αθανασίου Καλαμπάκα,
επισκέφθηκαν όλους τους θαλάμους του Νεφρολογικού Τμήματος
και έψαλλαν τα κάλαντα στους νοσηλευόμενους με τη συμμετοχή
των στελεχών της κλινικής.

19 Μαρτίου

Ιερά Θυρανοίξια του παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου και
20 Αγίων Αναργύρων

Ένταξη Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στο πρόγραμμα
εφημεριών της πόλης

Ιανουάριος

Την πρώτη βασιλόπιτα του Νεφρολογικού Τμήματος έκοψε ο
Διευθυντής του τμήματος καθηγητής Γιώργος Σακελλαρίου
καλωσορίζοντας τη νέα χρονιά 2000, μόλις 4 μήνες μετά την

εγκατάσταση της Νεφρολογικής κλινικής στο νοσοκομείο τον
Αύγουστο του 1999. Διακρίνονται στις φωτογραφίες ο Γενικός
Διευθυντής του νοσοκομείου Γιώργος Χριστόπουλος, η Διευθύ-

Με την παρουσία πλήθους πιστών, εργαζομένων του νοσοκομείου, των μελών του Δ.Σ. καθώς και των δωρητών του Ιερού αυτού
έργου, τελέσθηκαν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού του νοσοκομείου από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.
Διονύσιο και τη συμμετοχή πολυπληθούς Ιερατείου. Η ανέγερση
του ναού έγινε το 1998 με δωρεά των αδελφών Νίκου και Λεωνίδα
Παπαγεωργίου, βάσει σχεδίου του αρχιτέκτονα Βασίλη Παπά. Οι
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7 Μαϊου

Το έργο των αδελφών Παπαγεωργίου
«Ελεύθερος Τύπος»

Επιστολή Παναγιώτη Σιάπαντα τ. Γενικού
Επιθεωρητή Μ.Ε.

επιβλητικές τοιχογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του ναού,
αποτελούν έργο του δασκάλου Αγιογραφίας Κώστα Γεωργιάδη με
την ευγενική χορηγία του κ. Πρόδρομου Εμφιετζόγλου.

22 Απριλίου

«Άκουσα τις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού
Υγείας για το «ναρκοπέδιο
υγείας», όπως το ονόμασε.
Πρόσεξα ιδιαίτερα τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλει για το μεγάλο αυτό
θέμα, την υγεία του ελληνικού
λαού. Στην προσπάθεια αυτή
σπεύδω να προτείνω τη συνεργασία με τους αδελφούς
Παπαγεωργίου. Είναι οι μεγάλοι ευεργέτες από τη Σιάτιστα, που προσέφεραν 10 δις για την
υγεία του ελληνικού λαού. Η σημασία όμως της μεγάλης αυτής
προσφοράς είναι ότι μόνοι τους πέτυχαν την ανέγερση του μεγαλύτερου νοσοκομείου των Βαλκανίων, του Γενικού Περιφερειακού
Νοσοκομείου Αδελφών Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μόνο
με 30 δις (όταν ο προϋπολογισμός της ανέγερσής του ήταν 38 δις)
μέσα σε δύο μονάχα χρόνια! (Μήπως τελικά η κυβέρνηση πρέπει να
αναθέσει στους αδελφούς Παπαγεωργίου να πραγματοποιήσουν
την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων;). Εάν δε οι προκάτοχοι
του κ. υπουργού άφηναν τους αδελφούς Παπαγεωργίου να πραγματοποιήσουν το όραμά τους, τότε σύμφωνα και με την ιδρυτική
συμφωνία θα υπήρχε ένα νοσοκομείο που θα ήταν «πιλότος» σήμερα στη λειτουργία όλων των νοσοκομείων της Ελλάδας. Όμως
υπακούοντας σε «μικροπολιτικοϊατρικά διαπλεκόμενα» οικονομικά
συμφέροντα δημιούργησαν πολλά και συνεχή «ναρκοπέδια». Τους
λοιδόρησαν μέσα στη Βουλή και τους κατηγόρησαν πως θέλουν
να λέγονται εθνικοί ευεργέτες, χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτα.
Τους οδήγησαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο για να υποχρεώσουν
τελικά το Δημόσιο να πληρώσει τη δαπάνη της διαιτησίας. Είχαν
μέχρι και τη συμπαράσταση βουλευτών της αντιπολίτευσης στην
επιδίωξή τους να λειτουργήσει το νοσοκομείο Παπαγεωργίου όσο
το δυνατόν πιο αργά, πιο αποσπασματικά και με πολλές ελλείψεις.
Ας καλέσει σήμερα ο κ. Υπουργός τον Νίκο Παπαγεωργίου και ας
ζητήσει τη συνεργασία του. Θα την προσφέρει με μεγάλη προθυμία
γιατί πιστεύει πως ο Ελληνικός λαός είναι άξιος για μεγαλύτερη
προσφορά στο πολυτιμότερο των αγαθών, την υγεία».

10 Μαϊου

2000

Εγκαίνια της Χειρουργικής Κλινικής, Καρδιάς- ΘώρακοςΑγγείων και αρχίζουν οι πρώτες επεμβάσεις Θώρακος. Στην

Aπό τη συνάντηση του Υπουργού Υγείας Αλέκου Παπαδόπουλου
και του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας Χάρη Σοφιανό, με
τον πρόεδρο του νοσοκομείου Νίκο Παπαγεωργίου και στελέχη
της διοίκησης του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της
κλαδικής έκθεσης «5η Υγεία» της «Helexpo», στη Θεσσαλονίκη,
όπου συμμετείχε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
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20 Ιουνίου
«Μακεδονία»

«Έφοδος» Παπαδόπουλου στο Σύστημα Υγείας.
«Άριστο» χαρακτήρισε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Με κλιμάκιο του Υπουργείου και συνοδεία της Υφυπουργού Υγείας Χ. Σπυράκη και του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης Γιώργο Πασχαλίδη, επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας Αλέκος Παπαδόπουλος
το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής
του στη Θεσσαλονίκη για θέματα υγείας και τη λειτουργία των
Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα μετά την επαφή και ενημέρωση που
είχε με εκπροσώπους φορέων της Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας,

4 Ιουλίου
«Μακεδονία»

Ευθύνες και έλλειψη βούλησης

2000

κλινική, υπό την Διεύθυνση του κ. Γεωργίου Χατζηκώστα από τις
25 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους άρχισαν και οι επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς με εξωσωματική κυκλοφορία, παράλληλα με την
δραστηριοποίηση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου. Η Κλινική
καλύπτει όλο το φάσμα των επεμβάσεων Καρδιάς, Θώρακος και
μεγάλων αγγείων.

Εάν το «Παπαγεωργίου» ήταν το «Νοσοκομείο Δυτικών Συνοικιών Αθήνας» θα λειτουργούσε σήμερα πλήρως, τέσσερα χρόνια
μετά την ανέγερσή του; Ασφαλώς και ναι, είναι η αβίαστη απάντηση…Το Παπαγεωργίου όμως στροβιλίζεται από τις αρχές του
1997 στη δίνη «διαπλεκομένων συμφερόντων», έλλειψης πολιτικής
βούλησης, στυγερής γραφειοκρατίας
και συντεχνιακών επιδιώξεων. Η υπόθεση «Παπαγεωργίου» αποδεικνύει
πολλά: Πρώτα από όλα την ουσιαστική
αδυναμία της τοπικής κοινωνίας και
των ταγών της να διεκδικήσουν και
να υπερασπίσουν τα δικαιώματα της
Θεσσαλονίκης. Ή μήπως φταίει πάντα
το «αθηνοκεντρικό κράτος»; Δείχνει
φυσικά και τις ευθύνες των κυβερνήσεων… Η σημερινή οφείλει, αφού
ζητήσει συγνώμη από τους δωρητές,
τους μόνους Έλληνες που, ενώ χάρισαν

πάνω από 9 δισεκατομμύρια δραχμές, πολεμήθηκαν όσο κανείς, να
δώσει λύση δίχως άλλης καθυστέρηση. Να εγκρίνει τα κονδύλια
για τις προσλήψεις τώρα. Γιατί μόνον έτσι θα πετύχει θεαματική
βελτίωση στη νοσοκομειακή περίθαλψη της Βόρειας Ελλάδας.
Εκτός αν προτιμά να διατηρεί τα δημοσιονομικά μεγέθη μόνο στα
πλαίσια που επιβάλλουν οι δείκτες της ΟΝΕ και όχι σε αυτά που
επιβάλλει η υγεία του λαού…

επισήμανε ότι η κατάσταση είναι θετικότερη από αυτή της Αθήνας
διότι τα προβλήματα εδώ είναι διακριτά. Ωστόσο υπάρχουν τα
προβλήματα που μπορεί να συναντήσει κανείς και στην υπόλοιπη
Ελλάδα με σημαντικότερο αυτό της κτιριακής υποδομής, το οποίο
δεν απαλύνεται από το υπερσύγχρονο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
«Άριστο» ήταν ο χαρακτηρισμός που έδωσε ο Υπουργός Υγείας
Αλέκος Παπαδόπουλος μετά την ξενάγησή του στο νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι νοσοκομείο αυτό βρίσκεται σήμερα
στο 60% της λειτουργίας του και μέσα σε δύο χρόνια θα γίνουν οι
απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού για να επιτευχθεί το 100% της
λειτουργίας του. Πρόσθεσε ότι διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες και
κυρίως αυτή των έκτακτων περιστατικών που είναι αξιοζήλευτες,
θα δημιουργήσει νέες συνθήκες νοσοκομειακής περίθαλψης και θα
ανακουφίσει κατά πολύ το πρόβλημα που υπάρχει με τις μονάδες
εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη.

16 Ιουλίου
«Μακεδονία»

Τετραπλάσια η απόδοση του Ακτινολογικού Τμήματος
του «Παπαγεωργίου

Αν και με ελάχιστο προσωπικό-απασχολεί μόλις το ένα πέμπτο
του προσωπικού αντίστοιχων τμημάτων- η λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος είναι πρότυπη για Ελλάδα αλλά και Ευρώπη,
παρέχοντας τετραπλάσιο αριθμό εξετάσεων! Οι επιδόσεις, που
αποτελούν πρωτιές για τα νοσοκομειακά χρονικά της χώρας αφορούν στον μαγνητικό τομογράφο
του νοσοκομείου όπου γίνονται κάθε
μέρα 40 εξετάσεις δηλαδή τέσσερις
φορές περισσότερες εξετάσεις από
το μέσο όρο αυτών που γίνονται στα
υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία. Παράλληλα όπως εξήγησε ο διευθυντής
του Ακτινολογικού Εργαστηρίου
Γιάννης Τσιτουρίδης «από την 1η
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για τα μεγάλα έργα της Βόρειας Ελλάδας, με αναφορά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την μερική λειτουργία του εδώ και
τρία χρόνια.

Σεπτέμβριος

Δημιουργία Χορωδίας Εργαζομένων Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου

Η Χορωδία του νοσοκομείου αποτελείται από μία ομάδα 17 εργαζομένων που τους διακρίνει το μεράκι και αγάπη για τη μουσική.
Αρχικοί εμπνευστές και δημιουργοί της χορωδίας είναι ο Ιατρός
Αθανάσιος Καλαμπάκας και η μεταφορέας Ασθενών Χρυσούλα
Μαντί. Μαέστρος είναι ο Γιώργος Μπελογιάννης φοιτητής του
Μουσικού Τμήματος του ΑΠΘ που προσφέρει τις γνώσεις του
αφιλοκερδώς. Οι δραστηριότητες της χορωδίας που περιορίζονται προς το παρόν εντός του χώρου του νοσοκομείου, είναι η
συμμετοχή τους στις Χριστουγεννιάτικες γιορτές για τα παιδιά
των εργαζομένων, στις Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις και στις

2000

Αυγούστου αναμένεται να λειτουργήσει και ο δεύτερος αξονικός
τομογράφος εξυπηρετώντας επιπλέον 40 ασθενείς καθημερινά,
ενώ θα χρησιμοποιείται και για την ακτινοθεραπεία. Όσον αφορά
την επιστημονική δραστηριότητα του ιατρικού προσωπικού του
εργαστηρίου αυτή την περίοδο έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις
ημερίδες στο Νοσοκομείο των Γιαννιτσών και στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, με μεγάλη συμμετοχή ιατρικού προσωπικού. Το εργαστήριο έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις
του σε 17 σεμινάρια-συνέδρια με 40 επιστημονικές ανακοινώσεις.
Έχει ήδη δημοσιεύσει έξι εργασίες σε περιοδικά, εκ των οποίων οι
δύο σε ξένα. Εκτός από το μαγνητικό και αξονικό τομογράφο ένα
άλλο τμήμα με ανάλογες επιδόσεις είναι αυτό των υπερήχων όπου
γίνονται κατά μέσο όρο 20-30 εξετάσεις ημερησίως. Επίσης στο
τμήμα αγγειογραφίας και επεμβατικής ακτινολογίας γίνονται όλων
των μορφών οι βιοψίες σε οποιοδήποτε όργανο και ήδη άρχισε να
γίνεται ένας αριθμός επεμβατικών παρεμβάσεων».

2 Σεπτεμβρίου
«Μακεδονία»

Δεσμευθείτε κύριε πρωθυπουργέ

Ανοικτή επιστολή της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», προς την κυβέρνηση
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τελετές βράβευσης των υπαλλήλων του νοσοκομείου. Καθ΄ όλη
τη διάρκεια των εορτών ψάλλει τα κάλαντα σε όλο το προσωπικό,
τους ασθενείς και τους επισκέπτες του νοσοκομείου με σκοπό τη
διάθεση χρημάτων για κοινωφελείς σκοπούς. Τα μέλη της χορωδίας
είναι οι: Αθανάσιος Καλαμπάκας, Ιωάννης Ευστρατίου, Διαμαντής
Χλωρός, Φούλη Κοτανίδου, Δέσποινα Χριστοδουλίδου, Αντωνία
Παπαδοπούλου, Βάσω Φραγκονικολάκη, Γιώτα Εμμανουηλίδου,
Φανή Σαρλή, Δημήτρης Ισμαηλίδης, Χρυσούλα Μαντί, Σοφία Φωτοπούλου, Ελένη Οττόβα, Σοφία Αντωνιάδου, Δημήτρης Κρανίδης,
Σόνια Τοπαλίδου, Βασιλική Τσούγκα και Αφροδίτη Λούφη.

25 Οκτωβρίου

Δείπνο γνωριμίας μεταξύ των στελεχών του νοσοκομείου
παρέθεσε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση
ενός έτους λειτουργίας του νοσοκομείου, σηματοδοτώντας και
την έναρξη μιας νέας δημιουργικής και επιτυχημένης περιόδου.
Οικοδεσπότες ο πρόεδρος του ομώνυμου νοσοκομείου Νίκος

2000

23 Δεκεμβρίου

Η πρώτη χριστουγεννιάτικη γιορτή πραγματοποιήθηκε από την
έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου με πρωταγωνιστές τα παιδιά
των πρώτων εργαζομένων. Οι χώροι υποδοχής του νοσοκομείου
μετατράπηκαν σ΄ έναν απέραντο παιχνιδότοπο απολαμβάνοντας
μικροί και μεγάλοι το ψυχαγωγικό πρόγραμμα , ενώ ανταποκρίθηκαν και στο κάλεσμα των μελών των ομάδων του χορευτικού
συγκροτήματος παραδοσιακών χορών και της χορωδίας των εργαζομένων για χορό και τραγούδι. Παρόντα τα μέλη της διοίκησης
και τα μέλη Δ.Σ. του νοσοκομείου αντάλλαξαν ευχές με όλους τους
εργαζόμενους, ενώ ο πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την μεγάλη επιτυχία
της γιορτής στέλνοντας προς όλους μήνυμα αγάπης, χαμόγελου
και αισιοδοξίας για τη πορεία της νέας χρονιάς, τονίζοντας:
«Και μην ξεχνάτε. Το χαμόγελο είναι κάτι που δεν κοστίζει.
Ενώ για τον πονεμένο ασθενή που δέχεται τις υπηρεσίες μας,
τις υπηρεσίες σας, είναι μέρος της θεραπείας, κομμάτι της νοσηλείας».
Στη λήξη της γιορτής μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά δώρα με
τη φροντίδα του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, και αποχώρησαν όλοι
με την κρυφή ευχή του χρόνου η μικρή οικογένεια της πρώτης
χρονιάς του νοσοκομείου να αυξηθεί στο διπλάσιο.

Παπαγεωργίου και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Βασίλης Παπάς
υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη τα πρώτα στελέχη του νοσοκομείου ανταλλάσσοντας ευχές αλλά και απόψεις για την περαιτέρω
ανάπτυξη και λειτουργία του νοσοκομείου.
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Ιανουάριος

Απόσπασμα συνέντευξης Νίκου Παπαγεωργίου στο περιοδικό
«CLOSE UP»

Υλοποιώντας το όνειρο

Εισαγωγή δημοσιογράφου: Μπροστά στο διαμέρισμα του 7ου ορόφου, στην παλιά παραλία, ο Θερμαϊκός ναρκισσεύεται, παίζοντας
με το φως, τους γλάρους και τα καράβια. Αγνοεί πως η δελεαστική
εικόνα του κλονίζεται από ισχυρές παρεμβολές. Αντίθετες εικόνες,
ενός σκληροτράχηλου τόπου, ξερού και βουνίσιου, που περνούν
νοερά μπροστά από τα μάτια του Νίκου Παπαγεωργίου. Εικόνες
του τόπου που γεννήθηκε, μεγάλωσε και τράνεψε και απέκτησε
ακόμη και την κοινωνική συνείδηση που του υπαγόρευσε το καθήκον της προσφοράς. «Στη Σιάτιστα οι άνθρωποι δεν είχαν πολλές
επιλογές. Ο τόπος άγονος, δεν τους εγγυώταν παρά τη φτώχεια,
τη δυστυχία. Κάποιοι επέλεξαν να παραμείνουν. Οι περισσότεροι
διάλεξαν τη λύση της μετανάστευσης. Εμείς κάναμε μια επιλογή
που συνδύαζε και τα δύο. Εγώ παρέμεινα στην πατρώα γη και τα
δύο αδέλφια μου, Λεωνίδας και Απόστολος, ξενιτεύονται-ο πρώτος στην Αμερική και ο δεύτερος στη Γερμανία. Δημιουργήσαμε
ένα γεωγραφικό τρίγωνο, στην καρδιά των οποίων ήταν ο σκοπός
μας: Το εμπόριο της γούνας.
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Το 1960, οι τρεις αδελφοί ξανασμίγουμε, πλούσιοι σε γνώση
και εμπειρίες, και με αυτές ως κεφάλαιο ξεκινάμε μια τολμηρήεπαναστατική για τα χρόνια εκείνα- εξαγωγική προσπάθεια. Σε
πρώτη φάση, δημιουργήσαμε κέντρο της επιχείρησής μας στη
Φρανκφούρτη(που κάλυπτε ολόκληρη την Ευρώπη) και, σε λίγα
χρόνια, προχωρήσαμε στην αγορά της Αμερικής, ιδρύοντας κέντρο
διάθεσης δέρματος και γούνας στη Νέα Υόρκη. Συνεχίσαμε, και
ανάλογα κέντρα λειτουργούν σε πολλές περιοχές του πλανήτη».
Όλα αυτά ακούγονται σαν στοιχεία μιας ζωής ανέφελης και
επιτυχημένης. Όμως, η πορεία κρύβει και στεναχώριες. Ο Νίκος
Παπαγεωργίου διηγείται κάποιες τέτοιες στιγμές-βιώματά του- που
ακόμη τον πληγώνουν πολύ.
«Από τον Εμφύλιο μέχρι σήμερα, έχω χαραγμένες στη μνήμη μου
εικόνες, που ποτέ δεν πρόκειται να σβήσουν. Πιστεύω πως αυτές
οι εικόνες με έχουν προσδιορίσει ως άνθρωπο. Το 1943, θυμάμαι
τον πατέρα μου, να μου εμπιστεύεται τη σφραγίδα του Ε.Α.Μ., της
Ελεύθερης Ελλάδας, με την οποία σφράγιζε τις άδειες μετάβασης
πολιτών από την κατεχόμενη στην ελεύθερη πατρίδα. Μου ζήτησε
να την φυλάγω εγώ. Διότι, αν την έβρισκαν στην κατοχή του οι
Γερμανοί κατακτητές, τα αποτελέσματα θα ήταν αυτονόητα. Δυστυχώς, ούτε αυτό το προληπτικό μέτρο μπόρεσε να τον σώσει. Το
1944, καλοκαίρι, συνελήφθη από τους Γερμανούς και τουφεκίστηκε
για τη δράση του στο Ε.Α.Μ. Ακόμη θυμάμαι, καθώς τον μετέφεραν με το καμιόνι στο τόπο εκτέλεσης, να τρέχω πίσω, νομίζοντας
ότι θα κατάφερνα να τον πάρω από τα χέρια τους. Ήμουν μόλις
δεκατεσσάρων χρόνων… Από τη μέρα κείνη, άρχισε ο Γολγοθάς
της μητέρας μας, που διήρκεσε μέχρι το 1948, οπότε και άρχισα να
βγάζω κάποια χρήματα. Μέχρι και καθημερινή γύρα στα χωριά με
πραμάτειες έκανα. Τέλος πάντων, ας μη τα θυμόμαστε…»
Δύσκολα χρόνια, τα οποία ο Νίκος Παπαγεωργίου πέρασε από
το αμόνι της ζωής. Αυτά, όμως, σμίλεψαν τη ψυχή του κοινωνικά
και πολιτικά. Νωρίς βρέθηκε στρατευμένος στον Αγώνα.
«Όντας υπεύθυνος του Ε.Α.Μ. στη Σιάτιστα, ο πατέρας μου είχε
και την ευθύνη παροχής βοήθειας στις οικογένειες των θυμάτων
της Εθνικής Αντίστασης. Συμμετείχα κι εγώ στην ομάδα που μοίραζε τα βοηθήματα. Το 1951, στρατιώτης ων, διαπίστωσα ότι προς
τιμήν μου το καθεστώς της εποχής είχε ασχοληθεί αρκετά και τα
αποτελέσματα αυτής της ενασχόλησής μου είχαν καταγραφεί σε
έναν …ογκώδη φάκελο. Προφανώς ο φάκελος αυτός λειτούργησε
και το 1967, οπότε η δικτατορία με έπαυσε από δημοτικό σύμβουλο
Σιάτιστας ως επικίνδυνο για το καθεστώς». Επιστρέφουμε στην
επαγγελματική καριέρα του Νίκου Παπαγεωργίου, οι ρίζες της
οποίας αγγίζουν το …1800!
«Οι ρίζες του οικογενειακού μας δένδρου αγγίζουν το 1800, όσον
αφορά στο γουνεμπόριο. Υπάρχουν έγγραφα εμπορικών πράξεων,

και καμάρι της ομογένειας. Ένα πλήθος από πολλά ακόμη μικρότερα έργα, που ακόμη δεν είχαν βγει έξω από τη Δυτική Μακεδονία. Στη δημοσιότητα, ήρθαμε με το χτίσιμο του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου».
Πως καταλήξατε στη σκέψη αυτή;
«Θεωρώντας πως είχαμε ήδη προσφέρει στους βασικούς τομείς της Παιδείας και της Θρησκείας, προχωρήσαμε στον αμέσως
επόμενο στόχο, δηλαδή στον τομέα της Υγείας.. Αποφασίσαμε να
προχωρήσουμε στην οικοδόμηση του νοσοκομείου και γι΄ αυτό το
σκοπό συστήσαμε αμέσως το ίδρυμα Παπαγεωργίου, που ανέλαβε
την ευθύνη της συγκρότησης του νοσοκομείου, από το στάδιο
μελετών έως των κατασκευών και εξοπλισμού. Το ίδρυμα κατέβαλε 30 εκατομμύρια δολάρια και το κράτος από ίδια κονδύλια και
χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε., έδωσε τα υπόλοιπα χρήματα που απαιτήθηκαν. Συνολικά το κόστος του έργου ανήλθε σε 29 δις δραχμές,
όταν τα νοσοκομεία αντίστοιχων μεγεθών στοίχισαν έως και 50%
περισσότερο. Δυστυχώς, όμως δεν δεχθήκαμε μόνο ευχαριστίες,
αλλά και επιθέσεις και πόλεμο, από συμφέροντα που θίγονταν.
Λέχθηκαν και γράφτηκαν πολλά για σκάνδαλα και κακοδιαχείριση. Όλα είχαν στόχο να σταματήσουν την ανέγερσή του. Δεν το
βάλαμε κάτω. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου τελείωσε και ειδικοί
λένε πως έγινε πολύ καλή δουλειά. Είναι ένα από τα καλύτερα της
Ευρώπης. Το καταλαβαίνει και ο μη ειδικός επισκέπτης. Από την
ολοκλήρωσή του και μετά, βρέθηκαν πολλοί που με συμβούλεψαν
να σταματήσω να ασχολούμαι και να μην ανακατευτώ πλέον με
τη λειτουργία του. Είναι πολύ δύσκολος χώρος, που φθείρει. Θα
θεωρούσα όμως τον εαυτό μου λιποτάκτη αν αποχωρούσα. Κατάλαβα πως το δυσκολότερο δεν είναι να χτίσεις ή να εξοπλίσεις
ένα νοσοκομείο, αλλά το να επιτύχει η λειτουργία του. Παραμένω
λοιπόν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει την ευθύνη
της διοίκησής του. Πρόκειται για έναν κολοσσό που στην πλήρη
ανάπτυξή του θα ξεπεράσει τους 1.500 εργαζόμενους. Τώρα στον
έναν χρόνο λειτουργίας, καλύπτουμε το 60% της ανάπτυξης, με
υπηρεσίες από 800 και πλέον εργαζόμενους. Ειδικότερα, τα εξωτερικά ιατρεία και τα εργαστήρια του νοσοκομείου λειτουργούν
σε ποσοστό 905 και οι κλινικές κατά 45%. Εκείνο που έχω να
υπογραμμίσω, είναι ότι με το που το νοσοκομείο Παπαγεωργίου
συμπλήρωσε έναν χρόνο λειτουργίας, είχε να επιδείξει πολλές
σημαντικές πρωτιές σε πανελλαδικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι με
τις 300 νέες θέσεις που θα μας δώσουν την άδεια να καλύψουμε
φέτος και άλλες 300 το 2001, θα φτάσουμε στην πλήρη ανάπτυξή
του. Ήδη, είμαι ευχαριστημένος από την ποιότητα υπηρεσιών που
προσφέρουμε. Είναι πραγματικά υψηλού επιπέδου, όπως προκύπτει
άλλωστε από τον δείκτη ευχαρίστησης όσων δέχονται τις υπηρεσίες του. Βεβαίως έχουμε και τα προβλήματά μας που εντοπίζονται
κυρίως στην υποδοχή και στη διεκπεραίωση. Προσπαθούμε όμως
και καθημερινά βελτιωνόμαστε. Μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από την επαγγελματική μου πορεία, την κοινωνική μου
προσφορά, τη θέση μου στη κοινωνία και είμαι ευτυχισμένος με την
οικογένειά μου. Η σύζυγος μου συμπαραστάθηκε άξια όλα αυτά
τα χρόνια. Οι γιοι μας παντρεύτηκαν δύο ανεκτίμητες κοπέλες.
Ο μεγάλος τη Ζωή Ψαρρά, με την οποία απέκτησαν τον Νίκο και
την Άννα. Ο μικρότερος παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Μποΐτση
και έχουν ένα αγοράκι τον Νίκο.
Κανένα παράπονο λοιπόν…
Ο Νίκος Παπαγεωργίου γελάει. «Ίσως, ένα μικρό. Από παντού
μου λένε να αποχωρήσω. Και από τη γούνα και από το νοσοκομείο.
Με χαρακτηρίζουν γκρινιάρη, ίσως γιατί είμαι πάντα απαιτητικός.
Ζητώ το καλύτερο. Γι΄ αυτό όμως κι εγώ επιμένω ακόμη».

2001

που αποδεικνύουν ότι από την πλευρά της μητέρας μου Αλεξάνδρας Γκίμπα σχεδόν όλοι ασχολούνταν με το εμπόριο γουναρικών,
ιδιαίτερα στη Βιέννη. Όσοι δεν ήταν γουνέμποροι διακρίθηκαν στα
γράμματα και στις επιστήμες. Από την πλευρά του πατέρα μου
Γιώργου Παπαγεωργίου, δεν έχουμε στοιχεία για ενασχόληση με
το γουνεμπόριο. Ο προπάππος μου Γιώργος Γιαννιώτης ξεκίνησε
από τη Σαμαρίνα και βρέθηκε παπάς στη Μητρόπολη Σισανίου και
Σιατίστης Εκεί, το όνομα του παπα-Γιώργη έγινε Παπαγεωργίου.
Ένα από τα παιδιά του ήταν ο παππούς μου ο Νικόλαος, που ασχολήθηκε με τη ζωεμπορία. Ο πατέρας μου ήταν εμποροράφτης. Τη
τέχνη της γούνας την έμαθε στα εργαστήρια των συγγενών της
μητέρας μου από το 1948 έως το 1951.Θυμάμαι, ότι από το 1950
και μετά ακολούθησαν χρόνια σκληρής δουλειάς, που όμως μας
γέμιζε, γιατί ήταν δημιουργικά. Μετά την απόλυσή μου από τον
στρατό, επέστρεψα στη Σιάτιστα και ασχολήθηκα επιχειρηματικά
με την παραγωγή και το εμπόριο γούνας. Μόλις σταθήκαμε στα
πόδια μας, αποφασίσαμε την επέκταση των δραστηριοτήτων μας
στο εξωτερικό. Γι΄ αυτό έπρεπε οι δύο αδελφοί μου να πάνε στην
Αμερική και Γερμανία και εγώ να παραμείνω στην Ελλάδα. Αυτό
κι έγινε. Το αποτέλεσμα; Έχοντας ξεκινήσει τη δεκαετία του ΄50
με αρνητικό οικονομικό ισοζύγιο, φτάσαμε το 1960 να γίνουμε
πρώτοι σε παραγωγή και εμπόριο γουναρικών στην Ελλάδα.
Δέκα χρόνια αργότερα, το 1979, βρεθήκαμε στην πρώτη θέση σε
παγκόσμια κλίμακα και διατηρούμε την πρωτιά για είκοσι χρόνια.
Στη δεκαετία του ΄80 είμαστε μεταξύ των πρώτων βιομηχανιών
της Ελλάδος».
Που αποδίδετε τη ραγδαία εξέλιξή σας;
«Το μυστικό είναι ότι μας ταίριαξε η δουλειά. Φαίνεται πως είχαμε
μέσα μας το γονίδιο του εμπόρου. Μου άρεσε, όμως η συγκεκριμένη
δουλειά, γιατί εμπεριείχε τα στοιχεία της καλλιτεχνίας, του ντιζάιν,
της οργάνωσης, της παραγωγής και του εμπορίου. Μια ολόκληρη
διαδικασία, στο νόημα της οποίας μπήκα και την κατάκτησα. Εξάλλου, και το γεγονός ότι πήγαν οι δύο αδελφοί μου στο εξωτερικό
ήταν μια μελετημένη απόφαση, για να ανοίξουμε τα φτερά μας.
Να μάθουμε μεθόδους, να επεκταθούμε. Με την επιστροφή τους,
συστήσαμε την εταιρία. Εφαρμόσαμε δικά μας συστήματα. Σήμερα, συνεχίζουμε να κρατάμε τα σκήπτρα στον ελλαδικό χώρο, με
υπολογίσιμη παρουσία στη διεθνή αγορά. Παντρεύτηκα το ΄57 με
την επίσης Σιατιστινή Άννα Τζιουρά, με την οποία αποκτήσαμε δύο
αγόρια. Τον Γιώργο, σαράντα ετών σήμερα, που σπούδασε στην
Αγγλία οικονομικά και έμεινε στη συνέχεια επί δέκα χρόνια στη
Γερμανία, συμμετέχοντας ενεργά στην εκεί επιχείρηση. Δεύτερος
είναι ο Μάρκος, τριάντα δύο ετών. Σπούδασε στην Αμερική, ενώ
παράλληλα εργαζόταν στο εκεί ευρισκόμενο κατάστημά μας. Και
οι δύο, σήμερα, έχουν την ευθύνη της επιχείρησης, σε συνεργασία
με τον αδελφό μου Λεωνίδα. Εγώ αποτραβήχτηκα κάπως, όταν
μεγάλωσαν τα παιδιά, και είδα ότι η περαιτέρω παραμονή μου εκεί
θα τα εμπόδιζε να αναπτύξουν τις δικές τους πρωτοβουλίες. Έτσι,
από το ΄90 είμαι εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δεν συμμετέχω στις επιχειρήσεις».
Πότε και πως ξεκινά η κοινωνική σας προσφορά;
«Γύρω στο 1980, έχοντας ήδη αποκτήσει μια καλή οικονομική
κατάσταση, και κυρίως διαπνεόμενοι από κοινωνική ευαισθησία,
θεωρήσαμε υποχρέωσή μας, να διαθέσουμε μέρος των χρημάτων
σε κοινωνικούς σκοπούς. Αρχικά, κτίσαμε ένα Γυμνάσιο-Λύκειο
με 28 αίθουσες στη γενέτειρά μας. Στη συνέχεια ο αδελφός μου
Λεωνίδας έχτισε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον τόπο της
επαγγελματικής μας ανάπτυξης, τη Φρανκφούρτη. Είναι χτισμένη
σε ένα μεγάλο πάρκο της πόλης, πανέμορφο στολίδι της περιοχής
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17 Ιανουαρίου

Κοπή βασιλόπιτας από τον πρόεδρο Δ.Σ. του νοσοκομείου
Νίκο Παπαγεωργίου για το Νέο Έτος 2002, σε ειδική εκδήλωση
στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, παρουσία όλων των εργαζομέ-

νων. Ακολούθησε βράβευση με χρηματικό ποσό των «αρίστων»
υπαλλήλων για το έτος 2000, από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, όπου
μεταξύ αυτών και τα μέλη της χορωδίας του νοσοκομείου αποσπώντας για μια ακόμη φορά τα χειροκροτήματα όλων για την άψογη
ερμηνεία τους και το πλούσιο ρεπερτόριό τους. Συγκινητική υπήρξε
επίσης η στιγμή βράβευσης της διευθύντριας της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας Αθανασίας Χούτα-Χυτήρη, από τον πρόεδρο Νίκο
Παπαγεωργίου.

4 Ιανουαρίου

Βραβείο από την Ακαδημία Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Βούππερταλ της Γερμανίας, στον Λεωνίδα Παπαγεωργίου

επιβραβεύοντας της προσφορά του, στον τομέα πολιτιστικής, πολιτισμικής, ανθρωπιστικής, εκκλησιαστικής και εθνικής δράσης.

11-12 Μαΐου

2001

1ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας υπό την
προεδρία της διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Αθανασίας Χούτα-Χυτήρη, με θέμα
«Επείγουσα Νοσηλευτική φροντίδα» πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο του νοσοκομείου με συνδιοργανωτή το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Υγείας Χάρης Σοφιανός, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι της εκκλησίας, των Ιατρικών Συλλόγων, της
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διοίκησης του νοσοκομείου, καθώς και νοσηλευτές από ολόκληρο
τον Ελλαδικό χώρο.

20 Ιουνίου
«Αγγελιοφόρος»

Φεντερίκο Μπενέτι: «Εφάμιλλο των ξένων κέντρων
το Παπαγεωργίου»

Ο «πατέρας» της μεθόδου by pass σε παλλόμενη
καρδιά χωρίς εξωσωματική
κυκλοφορία, διεθνούς φήμης Αργεντινός καρδιοχειρουργός, Φεντερίκο Μπενέτι,
βρέθηκε χθες(19.6.2001) στο
καρδιοχειρουργικό κέντρο
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης
και πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον διευθυντή Γεώργιο Χατζηκώστα, τους γιατρούς
και το προσωπικό της κλινικής τρεις επεμβάσεις σε καρδιακούς
ασθενείς, σε χρόνο ρεκόρ.

Οκτώβριος

Στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου και 20 Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου τοποθετείται ο Αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Δημόπουλος
που διακονεί μέχρι σήμερα. Ο Ιερός Ναός αποτελεί τόπο λατρείας
και προσευχής τόσο κατά τη διάρκεια των μεγάλων εορτών της
Χριστιανοσύνης, των εορτών των Αγίων που είναι αφιερωμένος,
αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους με πρόγραμμα Ιερών
Ακολουθιών και Θείας Λειτουργίας. Έντονη δραστηριοποίηση
παρουσιάζουν επίσης τα μέλη της επιτροπής του Ιερού Ναού που
απαρτίζεται από εργαζόμενους στο νοσοκομείο, διοργανώνο-

2001

νε τα παιδιά των εργαζομένων,
που γέμισαν με τις χαρούμενες
φωνές τους όλους τους χώρους
υποδοχής του νοσοκομείου.
Οι μικροί προσκεκλημένοι με
ενθουσιασμό συμμετείχαν στα
θεατρικά σκετς, τραγούδησαν,
χόρεψαν, γεύτηκαν νόστιμες
λιχουδιές, φωτογραφήθηκαν με τους ήρωες των παραμυθιών και
με τους Αϊ-Βασίληδες που τους περιτριγύριζαν, μεταφέροντας κατ΄
αυτό τον τρόπο και τους μεγάλους στο δικό τους μαγικό κόσμο της
ξεγνοιασιάς και της χαράς. Την παράσταση «έκλεψαν» και απέσπασαν τα θερμά χειροκροτήματα των καλεσμένων, οι χορευτικές
εκτελέσεις των μελών της ομάδας του χορευτικού συγκροτήματος
παραδοσιακών χορών, και οι ερμηνείες των τραγουδιών της χορωδίας των εργαζομένων του νοσοκομείου. Η εκδήλωση έκλεισε
με τα παραδοσιακά κάλαντα που τραγούδησαν όλοι μαζί, ενώ σε
όλα τα παιδάκια μοιράστηκαν πλούσια δώρα από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου καθώς και στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονταν
στο νοσοκομείο καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

ντας εκδηλώσεις με σκοπό
την ψυχική ενίσχυση και
παρηγοριά των ασθενών
και συνοδών τους καθώς
επίσης και για τον πνευματικό καταρτισμό του
ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού. Ξεχωριστή
και η παρουσία της χορωδίας που έχει συσταθεί
από γυναίκες εργαζόμενες στο νοσοκομείο συμμετέχοντας στις
λατρευτικές δοξολογίες του ναού.

21 Δεκεμβρίου

H βράβευση των «αρίστων» υπαλλήλων από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, για το έτος 2001 πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστή
εκδήλωση στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου με πρωταγωνιστές τα
μέλη του χορευτικού συγκροτήματος παραδοσιακών χορών των
εργαζομένων του νοσοκομείου, για την άψογη παρουσία τους σε
όλα τα ψυχαγωγικά δρώμενα του νοσοκομείου. Αποκορύφωμα της
λαμπρής αυτής γιορτής ήταν η τιμητική διάκριση που επιδόθηκε

στον Γενικό Διευθυντή Γιώργο Χριστόπουλο από τον πρόεδρο του
νοσοκομείου Νίκο Παπαγεωργίου και τον πρόεδρο του Ιδρύματος
Βασίλη Παπά ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της
προσφοράς του στην ανάπτυξη και λειτουργία του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου.

22 Δεκεμβρίου

Στην χριστουγεννιάτικη γιορτή του νοσοκομείου ένα πλούσιο
ψυχαγωγικό πρόγραμμα στο γιορτινό πνεύμα των ημερών περίμε-
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20 Μαρτίου
«Αγγελιοφόρος»

Στο 60% η λειτουργία του Παπαγεωργίου

Μπορεί στα χαρτιά να είναι Ιδιωτικού Δικαίου, στην πράξη
όμως δεν λειτουργεί ως ιδιωτική κλινική, αφού συμμετέχει στο
σύστημα εφημεριών όπως όλα τα δημόσια νοσοκομεία, με το ίδιο
τιμολόγιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει και το κόστος
λειτουργίας του. Σύμφωνα με τον κ. Γ. Χριστόπουλο Γενικό διευθυντή του νοσοκομείου, η επιχορήγηση του από το κράτος ήταν το
2000 3δις δρχ., το 2001 έφτανε τα 3, 8 δις, ενώ φέτος αναμένεται
να φτάσει τα 4,8 δις.

Ευτυχώς οι μόνιμοι υπάλληλοι πληρώνονται από τα νοσοκομεία
του ΕΣΥ από όπου μεταφέρθηκαν κάποιες κλινικές.
Αυτό έχει σαν συνέπεια, να υπάρχει διαρκής αγώνας για ανεύρεση εσόδων τα οποία καλύπτονται από τα νοσήλια. Το πρόβλημα της έλλειψης κονδυλιών λόγω του ιδιότυπου καθεστώτος
επιχορηγήσεων από τη μια και το θέμα της μεταφοράς ή όχι των
πανεπιστημιακών κλινικών από την άλλη έχει ως αποτέλεσμα το
νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» να παραμένει στο 60% της λειτουργίας του. Επίσης, στη Μονάδα του Τεχνητού Νεφρού αιμοκάθαρση
γίνεται σε 145 νεφροπαθείς, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει 200
ασθενείς. 360 κλίνες παραμένουν «ανενεργείς» ενώ σφραγισμένες
Το νοσοκομείο, χρηματοδοτείται από το γενικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Υγείας και όχι από τον ειδικό προϋπολογισμό που
καλύπτει τη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ
Τα χρήματα αυτά της χρηματοδότησης, καλύπτουν ένα μέρος
μόνο της μισθοδοσίας, αφού η μισθοδοσία αγγίζει τα 7 δις δρχ.

παραμένουν οι κλινικές: Μαιευτική, Γυναικολογική, Παιδιατρική,
Νεογνολογική, Παιδοχειρουργική, Β΄ Καρδιολογική, Β΄ Ορθοπεδική και η Μονάδα Εγκαυμάτων η οποία αποτελεί την ποιο
σύγχρονη μονάδα των Βαλκανίων.
Τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας για την κάλυψη των κενών,
προσπάθησαν να προωθήσουν την μεταφορά έξι πανεπιστημιακών
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26 Μαΐου

«Αγγελιοφόρος»
Τα τρία νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που θα αλλάξουν
εικόνα ενόψει της Ολυμπιάδας του 2004, θα είναι το «Ιπποκράτειο», το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» και το «Παπαγεωργίου».
Τα Ολυμπιακά νοσοκομεία θα αποτελούν πρότυπα νοσηλευτικά
ιδρύματα στην υπηρεσία των «αθανάτων» αλλά και των κοινών
Θεσσαλονικέων. Τα έργα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν
μέχρι το τέλος του 2003 και περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 - Υγεία» και συμβαδίζουν
με τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί στο
πλαίσιο της μεταρρύθμισης στην υγεία. Αν και στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου δεν προβλέπονται έργα λόγω του υπερσύγχρονου
εξοπλισμού του, καλείται όμως να διαδραματίσει τον πιο κρίσιμο
ρόλο καθώς η λειτουργία του θα επηρεάσει τη πορεία των έργων και
στα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα (αυτή τη περίοδο αναμένονταν εξελίξεις σχετικά με τη μεταφορά πανεπιστημιακών κλινικών
από τα Νοσοκομεία «Ιπποκράτειο» και «ΑΧΕΠΑ»).

2002

κλινικών έως το τέλος του 2001 και άλλων τριών ως το 2002 από
άλλα νοσοκομεία.
Οι πανεπιστημιακοί γιατροί συμφωνούν με την ιδέα, αλλά διαφωνούν με τον αριθμό κλινικών. Ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
του ΑΠΘ, Αρίστιππος Μηνάς επανέρχεται σε παλαιότερη πρόταση
του Ιατρικού τμήματος για την ταυτόχρονη μεταφορά 16 κλινικών
και εργαστηρίων, οι οποίες θα δημιουργηθούν με μέριμνα του
Ιατρικού Τμήματος.
Κατά τους πανεπιστημιακούς μ’ αυτό τον τρόπο θα λειτουργήσουν ως ενιαίο αλληλοϋποστηριζόμενο σύνολο που θα συντελέσει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και στην
απρόσκοπτη συνέχιση του εκπαιδευτικού τους έργου. Ζητούν
επίσης η στελέχωση των κλινικών να είναι οικειοθελής και να μη
διαφοροποιηθεί το εργασιακό καθεστώς.
Πέρα όμως από τα προβλήματα λειτουργίας του νοσοκομείου,
σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε, επισημαίνει
πως τα μαγειρεία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ίσως και να
ξεπερνούν τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Είναι το μόνο νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης όπου τα γεύματα διανέμονται στους ασθενείς μέσα
σε καλυμμένους θερμοθάλαμους.

τους, στην κλαδική έκθεση της HELEXPO, με τίτλο «Υγεία και
Φροντίδα», όπου συμμετείχε και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

21 Δεκεμβρίου

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή έσπασε κάθε ρεκόρ τόσο από
απόψεως προσέλευσης όσο και από συμμετοχής των μικρών φίλων
του νοσοκομείου στα Χριστουγεννιάτικα ψυχαγωγικά δρώμενα. Σε
όλα τα παιδιά μοιράστηκαν πλούσια δώρα με την ευγενή χορηγία
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου ενώ παράλληλα διασκέδασαν και
απόλαυσαν το ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα της γιορτής.
Παρόντες στην εκδήλωση και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Υγείας Χάρης Σοφιανός, ο πρόεδρος του Β΄ ΠΕΣΥΠ Κεντρικής
Μακεδονίας Κώστας Καλλέργης, ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ο πρόεδρος και τα μέλη
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι του
νοσοκομείου. Δώρα και λιχουδιές προσφέρθηκαν και στους μικρούς
ασθενείς που νοσηλεύονταν τις γιορτινές μέρες καθώς και στους
συνοδούς και επισκέπτες του νοσοκομείου.

15-17 Νοεμβρίου

Με τον Υπουργό Υγείας Αλέκο Παπαδόπουλο και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Γκεσούλη, συναντήθηκε ο πρόεδρος του
Νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
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10 Ιανουαρίου

Γιορτή επιβράβευσης ήθους και εργατικότητας
στους εργαζόμενους του νοσοκομείου από το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από την πρώτη
μέρα ανάληψης των καθηκόντων της έθεσε ως στόχο την παροχή
κινήτρων στους εργαζόμενους ούτως ώστε να αναπτύσσεται μια

η χορωδία των εργαζομένων του νοσοκομείου για την πλούσια
δραστηριότητα που έχει αναπτύξει με την παρουσία της σε όλες τις
εκδηλώσεις του νοσοκομείου. Στη αρχή της τελετής ο πρόεδρος
του νοσοκομείου παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και τοπικών αρχών καθώς και των εργαζομένων του νοσοκομείου προέβη
σε απολογισμό πεπραγμένων για το έτος 2002 του νοσοκομείου,
ενώ ακολούθησε και η κοπή βασιλόπιτας για το Νέο Έτος. Τυχερός
της νέας χρονιάς αναδείχθηκε ο διευθυντής της Πληροφορικής
Γιώργος Ιωακειμίδης κερδίζοντας το φλουρί της πίτας.

Φεβρουάριος

Απολογισμός Δράσης του Γραφείου Εκπαίδευσης

διαρκής ευγενής άμιλλα μεταξύ τους επ’ ωφελείας της ανάπτυξης
των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτής
της πολιτικής της η διοίκηση πραγματοποίησε και φέτος την ειδική αυτή εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας βραβεύτηκαν για το
έτος που πέρασε, από το νοσοκομείο και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου εργαζόμενοι που ξεχώρισαν στον τομέα της εργασίας τους
και κυρίως για τη συνέπεια, το ήθος και την αφοσίωσή τους στο
καθήκον εξυπηρέτησης του συνανθρώπου. Βραβείο απέσπασε και

Το Γραφείο Εκπαίδευσης του νοσοκομείου υπό τη διεύθυνση του
κ. Άγγελου Καραγκιοζόπουλου ξεκινώντας τη λειτουργία του το
έτος 2001 έχει καταφέρει να διαφοροποιηθεί έναντι των άλλων
νοσοκομείων της χώρας ως προς την παροχή υψηλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με κύριους άξονες δραστηριότητάς του την
εκπαίδευση των εργαζομένων του νοσοκομείου και την παροχή
εκπαίδευσης στους νέους επαγγελματίες υγείας, δαπάνησε μόνο
για το έτος 2002, το ποσόν των 51, 477 € το οποίο αποτελεί και

από τα μεγαλύτερα που έχουν δοθεί για την εκπαίδευση προσωπικού τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές επιχειρήσεις στη
Βόρειο Ελλάδα. Παράλληλα τον Νοέμβριο του 2002 ξεκίνησε
την λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΚΕΚ)
του νοσοκομείου μας με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση
προγραμμάτων στοχεύοντας στην βελτίωση και ανάπτυξη των
γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Το Γραφείο Εκπαίδευσης κινούμενο στο παραπάνω πλαίσιο
οργάνωσε και υλοποίησε συνολικά έξι (6) προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για εργαζόμενους των Νοσοκομείων και ένα
(1) πρόγραμμα για άνεργους επαγγελματίες υγείας, διάρκειας από
έναν έως τρεις μήνες, συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των προγραμμάτων ήταν
140
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11 Μαΐου

Με το Ειδικό Γέρας Φιλαλληλίας τιμήθηκε ο Νικόλαος
Παπαγεωργίου
Τον ομοχώριό του Νικόλαο Παπαγεωργίου δωρητή του ομώνυμου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, τίμησε με το Ειδικό Γέρας
Φιλαλληλίας ο Σύλλογος Φουρκιωτών Θεσσαλονίκης σε ειδική
εκδήλωση για τον άνθρωπο και τα γράμματα.

Νοέμβριος

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

2003

η δυνατότητα εκπαίδευσης και εργαζομένων άλλων νοσοκομείων.
Με αυτό τον τρόπο το Νοσοκομείο μας κατέστησε δυνατή την
εκπαίδευση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, αλλά και την μετάδοση
εξειδικευμένης γνώσης, σε συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία,
απαραίτητα στοιχεία για την ορθολογικότερη λειτουργία αλλά
και την αποτελεσματικότητα των υγειονομικών μονάδων όλης
της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των
εργαζομένων που παρακολούθησαν αυτά
τα προγράμματα ανήρθε στους 140, εκ
των οποίων οι 60 ήταν εργαζόμενοι άλλων νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας.
Οι συνολικές εγκεκριμένες δαπάνες για
την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων ανήρθαν στα 310,995€. Έργο επίσης
του Γραφείου Εκπαίδευσης αποτελεί και η δημοσιοποίηση και
πληροφόρηση που παρέχει στους εργαζόμενους για την δυνατότητα συμμετοχής τους σε συνέδρια, σεμινάρια, προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.τ.λ. που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό.
Προσανατολισμένο το Γραφείο Εκπαίδευσης στην παροχή υψηλής εκπαίδευσης στους νέους επαγγελματίες υγείας προσφέρει
την δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Τ.Ε.Ε, Ι.Ε.Κ, Α.Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι) να ασκήσουν την
πρακτική τους σε όλες τις ειδικότητες (Διοικητική, Νοσηλευτική,
Ιατρική, Τεχνική και Πληροφορική) και να επωφεληθούν από τις
δυνατότητες που παρέχει το νοσοκομείο μας για εκπαίδευση και
κατάρτιση.
Αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της χώρας ήταν να πραγματοποιήσουν το έτος 2003, την
πρακτική τους άσκηση 172 απόφοιτοι Τ.Ε.Ε, Ι.Ε.Κ, Α.Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι,
στο Νοσοκομείο μας. Στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας, το
Γραφείο Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου έχει έρθει σε επαφή με την
Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών
Ιατρικής (HeIMSIC) με κύριο σκοπό την ανταλλαγή φοιτητών
ιατρικής με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγών δεχόμαστε κάθε χρόνο και ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες, φοιτητές από την αλλοδαπή, που έρχονται
να ασκηθούν στις κλινικές του νοσοκομείου μας.
Το Γραφείο Εκπαίδευσης έχοντας την εποπτεία του προγράμματος STAGE 2003 του Ο.Α.Ε.Δ έδωσε την δυνατότητα σε νέους
άνεργους επαγγελματίες υγείας, διαφόρων ειδικοτήτων, να εργασθούν για διάστημα 18 μηνών στο νοσοκομείο μας.
Επιπλέον, το Γραφείο Εκπαίδευσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
δυνατότητα συνεργασίας με νέους επιστήμονες καθώς και στην
διεξαγωγή ερευνών, σε όλα τα επίπεδα. Για το 2004 το Γραφείο
Εκπαίδευσης έχει προγραμματίσει την υλοποίηση 25 προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στα πλαίσια του ΚΕΚ καθώς
και την οργάνωση σεμιναρίων με πλούσιο θεματολόγιο, το οποίο,
θα καλύπτει, όλες τις ανάγκες για επιμόρφωση του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά.

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από την έναρξη λειτουργίας
του, αποτέλεσε πόλο έλξης για εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών,
σπουδαστών, φοιτητών αλλά και πολλών συλλόγων εργαζομένων στο χώρο της υγείας. Η άριστη οργανωτική του λειτουργία,
η αρχιτεκτονική του κατάσταση και η υπάρχουσα τεχνολογική

υποδομή του ήταν και είναι ένα πρόσθετο κίνητρο γνωριμίας με
τις σύγχρονες εφαρμογές στον χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.
Ετησίως καταγράφονται πάνω από 60 επισκέψεις ενώ την ευθύνη της παρουσίασης, ξενάγησης και ανάλυσης της οργανωτικής
λειτουργίας του νοσοκομείου έχει αναλάβει ο προϊστάμενος του
προσωπικού Εργαστηρίων του νοσοκομείου, κ. Θεόδωρος Βλαχόπουλος.

12 Νοεμβρίου
«ΤΑ ΝΕΑ»

Απόσπασμα συνέντευξης Νίκου Παπαγεωργίου

Τι σας έμεινε περισσότερο από την περιπέτεια της δωρεάς;
Έχω ζήσει και άλλες παρόμοιες καταστάσεις, γι΄ αυτό και άντεξα.
Μου έμεινε όμως, η ικανοποίηση από το αποτέλεσμα.
Ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο καθοριστικός παράγοντας, ώστε να
αρθούν τα εμπόδια;
Οι ξεκάθαροι στόχοι της δωρεάς, οι «καθαροί» λογαριασμοί.
Η πολύχρονη καθυστέρηση της λειτουργίας του Ιδρύματος τι επιπτώσεις είχε;
Το να στερηθούν οι πολίτες για μεγάλο χρονικό διάστημα τις
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που προσφέρει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Και τι στοίχισε σε εσάς προσωπικά;
Έναν σκληρό αγώνα και μια πικρία που ξεχάστηκε.
Σκεφθήκατε ποτέ να εγκαταλείψετε την προσπάθεια;
Όταν πιστεύω σε κάτι το
υπηρετώ με φανατισμό και
ποτέ δεν κάνω πίσω.
Προσωπική επιτυχία η
ομαλή έκβαση της υπόθεσης;
Ήταν επιτυχία μιας ομάδας ανθρώπων που πίΤο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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στεψαν σε ένα όραμα.
Τι θα θέλατε να πείτε σήμερα σε αυτούς που σας είχαν κατηγορήσει
στο παρελθόν για απάτη;
Μια επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί σαφή
απάντηση.

11-13 Δεκεμβρίου

Επιστημονική διάκριση Νεφρολογικού Τμήματος

Το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου τιμήθηκε με το πρώτο
βραβείο καλύτερης εργασίας για την παρουσίαση της επιστημο-

μοίραζαν διάφορες λιχουδιές, χορεύοντας στους ρυθμούς της
μουσικής, και ενθουσιασμένοι που με τη βοήθεια ειδικών μακιγιέρ
μεταμορφώθηκαν σε ήρωες των παιχνιδιών τους, προσέφεραν στο
νοσοκομείο μια ημέρα ξεχωριστή γεμάτη ζωντάνια και ελπίδα για
τον ερχομό του Νέου Έτους. Στη γιορτή παρουσιάστηκε και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από τα συγκροτήματα των εργαζομένων
στο νοσοκομείο. Συντελεστές της επιτυχημένης εκδήλωσης ήταν το
Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου , το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και ο Σύλλογος Εργαζομένων του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ενώ σε όλα τα παιδιά μοιράστηκαν
πλούσια δώρα που προσέφερε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

20 Δεκεμβρίου

Γεύμα γνωριμίας παλιών και νέων παρατέθηκε από το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου στο ξενοδοχείο «Κεμπίνσκυ» της Θεσσαλονίκης,
φέρνοντας κοντά τους διευθυντές υπηρεσιών και τους γιατρούς
διευθυντές Τμημάτων του νοσοκομείου με τους διευθυντές των
Πανεπιστημιακών κλινικών και τμημάτων που εντάχθηκαν στο
επιστημονικό δυναμικό του νοσοκομείου.
νικής εργασίας με τίτλο: «Εκτίμηση της Νεφρικής Λειτουργίας με
την Kυστατίνη C (Cystatin C) σε Ασθενείς με Νεφρική Μεταμόσχευση. Σύγκριση με άλλους Δείκτες του Ρυθμού Σπειραματικής
Διήθησης (GFR). (Πρόδρομη Ανακοίνωση)» κατά τη διάρκεια των
εργασιών του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

20 Δεκεμβρίου

2003

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου αφιερωμένη στα παιδιά των εργαζομένων. Οι μικροί πρωταγωνιστές της γιορτής κατάφεραν μέσα σε
λίγα λεπτά ένα ολόκληρο νοσοκομείο να το μετατρέψουν σε έναν
μεγάλο παιχνιδότοπο, διασκεδάζοντας, απολαμβάνοντας εκλεκτά
εδέσματα , παίζοντας με τους ξυλοπόδαρους ΄Αη-Βασίληδες που

142

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

Θεωρούμε χρέος μας να τα δημοσιεύσουμε αφού από το περιεχόμενο αυτών αντλούμε
τη δύναμη για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.

Κώστας Στεφανής, Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας
Η πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου να προχωρήσει
στην έκδοση περιοδικού είναι άξια επαίνων. Το περιοδικό θα φέρει
κοντά τους πολίτες της μείζονος Θεσσαλονίκης και το σύγχρονο
νοσοκομείο των Δυτικών Συνοικιών, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί μια στενότερη σύνδεση του νοσοκομείου με τους πολίτες
που θα είναι πολλαπλώς χρήσιμη και για το νοσοκομείο και για
τους πολίτες.
Νικήτας Κακλαμάνης, Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πρόκειται για μια πραγματικά φιλόδοξη πρωτοβουλία που από
ήδη τον πρώτο της χρόνο αποδεικνύει ότι η αγάπη γι’ αυτό που
κάνουμε είναι ουσιαστικά ο πυρήνας κάθε αλλαγής. Δεν είναι μόνο
η πλούσια ύλη, η σοβαρή και υπεύθυνη προσέγγιση των θεμάτων,
ούτε μόνο η σφαιρική πληροφόρηση που προσφέρει η έκδοση.
Είναι πολλά περισσότερα και κυρίως η ειλικρινής
προσπάθεια για ουσιαστικό διάλογο, αλλά και
αφοσίωση στον Άνθρωπο.
Δημήτρης Τσοβόλας, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.ΚΙ.
Είμαι βέβαιος ότι το καλαίσθητο και δημοσιογραφικά άψογο «Χρέος Ζωής» θα συμβάλλει καθοριστικά
στην όλο και μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
που προστρέχουν στις υπηρεσίες του.
Αναστάσης Παπαληγούρας, Υπουργός Δικαιοσύνης
Η έκδοση του περιοδικού «Χρέος Ζωής» αποτελεί
μια ακόμα πρωτοβουλία ποιότητας κι ευαισθησίας
και συνιστά ποιοτικό άλμα στον τομέα επικοινωνίας και καθίδρυσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο
Νοσοκομείο και τους πολίτες. Η καλαίσθητη κι επιμελημένη
αυτή έκδοση καταρρίπτει το μύθο της υπεροχής των ιδιωτικών
νοσοκομείων, από τα οποία τίποτα δεν έχει να ζηλέψει το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και απεικονίζει ανάγλυφα το κλίμα και τη
διάθεση προσφοράς, που επικρατεί σε ιθύνοντες και προσωπικό.
Σας εύχομαι να έχετε πάντα το ζήλο, τη θέληση και τη φιλοδοξία
να υπηρετείτε τον άνθρωπο με τη συναίσθηση εκπλήρωσης ενός
υψηλού χρέους.
Χάρης Καστανίδης, Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης
«Η πρωτοβουλία σας για την έκδοση περιοδικού αποτελεί κίνηση
για προώθηση επικοινωνίας που θα δυναμώνει και θα δυναμώνεται
με τις γνώμες, απόψεις και προτάσεις όλων των εμπλεκομένων,
ασθενών, νοσηλευτικού προσωπικού, ιατρών και διοίκησης. Αποτελεί πεποίθησή μου ότι τα παραπάνω αντλούν δύναμη από την
κοινή αγωνία για το αγαθό υγείας, για την αξία ζωής. Εκφράζοντας
τη βεβαιότητά μου ότι η έκδοση του περιοδικού θα συμβάλλει τα
μέγιστα στη νέα σχέση του νοσοκομείου και των πολιτών, σας
εύχομαι καλή επιτυχία.
Αδάμ Ρεγκούζας, Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
«Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εγώ προσωπικά
σας συγχαίρω και παραμένουμε στο πλευρό σας στη σημαντική
αυτή προσπάθεια, έκδοσης του περιοδικού «Χρέος Ζωής», αναγνωρίζοντας τη συμβολή στην έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση
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Μηνύματα για το περιοδικό μας «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ»

σε ζητήματα που αφορούν το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τον
τομέα της υγείας γενικότερα».
Ευριπίδης Στυλιανίδης, Υφυπουργός Εξωτερικών
Η έκδοση του περιοδικού «Χρέος Ζωής» έρχεται να επικοινωνήσει
με τον καλύτερο τρόπο την προσφορά και το σκοπό που υπηρετούν
το Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου». Φέτος που το «Χρέος Ζωής» συμπληρώνει ένα χρόνο
κυκλοφορίας από την έκδοσή του, παρουσιάζει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, το έργο των ανθρώπων του νοσοκομείου που καθημερινά μοχθούν για καλύτερη περίθαλψη και για την ποιότητα
ζωής των συνανθρώπων τους.
Παναγιώτης Σγουρίδης, Β΄ Αντιπρ. Βουλής
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την άξια επαίνου πρωτοβουλία διάνοιξης διαύλου επικοινωνίας του νοσοκομείου με τους πολίτες.
Είμαι σίγουρος ότι η έκδοση αυτή θα σταθεί εποικοδομητική τόσο
για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου όσο και για
τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και βεβαίως αφορμή μίμησης από άλλες διοικήσεις οργανισμών.
Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Ν.Δ.
Είναι πολύ αισιόδοξο να ανακαλύπτει κανείς μία
τόσο προσεγμένη περιοδική έκδοση ενός νοσοκομειακού εντύπου. «Το «Χρέος Ζωής» αποτελεί
μία ολοκληρωμένη έκδοση με πληθώρα χρήσιμων
πληροφοριών, ενημερωτικών άρθρων τόσο για τη
θεραπεία και τη λειτουργία του Νοσοκομείου όσο
και για την πρόληψη και διαφύλαξη της ποιότητας
ζωής. Η καλαίσθητη έκδοση, η επί της ουσίας αρθρογραφία και το μεράκι των εκδοτών συνθέτουν
ένα πραγματικά αξιόλογο αποτέλεσμα».
Γιάννης Ιωαννίδης, Βουλευτής Ν.Δ.
Κάθε τέτοια δραστηριότητα είναι από τη φύση της αξιέπαινη .Σας
συγχαίρω για την προσπάθεια αυτή και εύχομαι κάθε επιτυχία
στους στόχους σας.
Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, κ. Απόστολος
«Σας συγχαίρω για την περιοδική έκδοση με τίτλο «Χρέος Ζωής»
και σας ευχαριστώ, που μου δώσατε την ευκαιρία να πληροφορηθώ τις πολύπλευρες δραστηριότητες του Νοσοκομείου σας, που
αποδεικνύουν το ανθρώπινο πρόσωπό του. Προπάντων όμως
οφείλει να επαινέσει κανείς την άψογη ιατρική και νοσοκομειακή
περίθαλψη, που προσφέρει το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
μέσα σ’ έναν φιλικό και καθαρό χώρο από άριστους επιστήμονες,
πρόθυμους νοσηλευτές, προσηνείς κοινωνικούς λειτουργούς και
ευγενείς διοικητικούς υπαλλήλους».
Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ.
Δημήτριος
Ομολογώ ότι «ηυφράνθη μου το πνεύμα και εχάρη η καρδία»,
που όλα αυτά τα είδα παρουσιαζόμενα και τεκμηριούμενα στο
περιοδικό σας, ως χρέος ζωής των αξιεπαίνων ιδρυτών-δωρητών
αδελφών Παπαγεωργίου και των λοιπών Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, και ως καθημερινή έγνοια ζωής των εκλεκτών επιστημονικών, ιατρικών, νοσηλευτικών, διοικητικών και βοηθητικών
Στελεχών του Νοσοκομείου.
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Ανακήρυξη Νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε «Ολυμπιακό Νοσοκομείο»
Αρχές Ιανουαρίου

Εγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών

Το πολύ σημαντικό που συντελείται αυτές τις ημέρες είναι η
εγκατάσταση των Πανεπιστημιακών Κλινικών και η ολοκλήρωση
της πλήρους ανάπτυξης του Νοσοκομείου, και ο πρόεδρος του
ομώνυμου Νοσοκομείου σε ομιλία του καλωσόρισε τα μέλη των
νέων κλινικών τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Είναι κάτι που το περιμέναμε χρόνια. Το Νοσοκομείο, το
Πανεπιστήμιο, η κοινωνία της πόλης και γενικότερα της βόρειας
Ελλάδας. Όλοι μας πολλά έχουμε να ωφεληθούμε από την επιτυχή
αυτή κατάληξη. Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ και να
ευχαριστήσω τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας που
είναι, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Στεφανής, ο Πρόεδρος
της Ιατρικής Σχολής κ. Μπόντης, ο πρώην πρόεδρος της ιατρικής
Σχολής κ. Μηνάς, ο Πρόεδρος του Β Πε.Σ.Υ.Π. κ. Καλλέργης, ο
Πρόεδρος του Α΄ Πε.Σ.Υ.Π. κ. Μεσίνης και βασικά το Δ.Σ. του
Νοσοκομείου. Επίσης τα όργανα του, ο Γενικός Διευθυντής, το
Επιστημονικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και
όλοι οι εργαζόμενοι.
Από αυτή τη στιγμή νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά μας,
τους οποίους πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά θέληση και πίστη θα
τους κατακτήσουμε. Εκ μέρους της Διοίκησης καλωσορίζω όλα τα
νέα Πανεπιστημιακά τμήματα και μονάδες που εγκαταστάθηκαν
και είναι να εγκατασταθούν τις προσεχείς ημέρες. Μαιευτική -Γυναικολογική κλινική, Χειρουργική κλινική, Ορθοπαιδική κλινική,
Ουρολογική Κλινική, Παιδιατρική Κλινική, Παιδοχειρουργική Κλινική Νεογνολογική κλινική, Ογκολογική κλινική, Οφθαλμολογική

Νίκος Παπαγεωργίου:
Ανεβάζουμε ακόμη ψηλότερα τον πήχη των στόχων μας»
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κλινική, Ψυχιατρική Κλινική και περιμένουμε τη μεταφορά των
κλινικών: ΩΡΛ, Δερματολογικής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής,
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Παθολογικής Κλινικής.
Θέλω να δηλώσω σε όλους σας ότι τη Διοίκηση του Νοσοκομείου θα την έχετε δίπλα σας, συμπαραστάτη στο δύσκολο έργο σας.
Επισημαίνω, με μεγάλη ικανοποίηση αυτό που έχω διαπιστώσει
μιλώντας με τους Διευθυντές και τα στελέχη αυτών των κλινικών
ότι είναι όλοι τους πολύ ευχαριστημένοι. Βλέπω να επικρατεί ένας
ενθουσιασμός ο οποίος προδιαγράφει σίγουρο και θετικό αποτέλεσμα. Αυτό μου δίδει τη βεβαιότητα ότι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προσθέτοντας στις δραστηριότητες του, την έρευνα και
διδασκαλία, θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία, θα παραμείνει
πρότυπο, θα γίνει το καλύτερο Νοσοκομείο της Ελλάδος, ένα
από τα καλύτερα της Ευρώπης, ανεβάζοντας ακόμη ψηλότερα τον
πήχη των στόχων του».

26 Ιανουαρίου

Θετικότατος ο απολογισμός του 2003

Εκδήλωση με Απολογισμό Πεπραγμένων Νοσοκομείου για το
έτος 2003 πραγματοποιήθηκε παρουσία των Υπουργών ΥγείαςΠρόνοιας Κώστα Στεφανή και Μακεδονίας Θράκης Χάρη Καστανίδη καθώς και των Προέδρων Α΄ και Β΄ ΠΕ.Σ.Υ.Π., Κ. Μακεδονίας
Ιωάννη Μεσίνη και Κώστα Καλλέργη.
Ο πρόεδρος του νοσοκομείου, Νίκος Παπαγεωργίου, επικαλούμενος επίσημα στοιχεία δήλωσε: « Στη χρονιά που έκλεισε
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είχε αναπτυχθεί κατά 400 κλίνες.
Σήμερα σ’ αυτή τη δύναμη προστίθενται και οι Πανεπιστημιακές
Κλινικές και θα περάσουμε συνολικά τις 800 κλίνες.
Νοσηλεύτηκαν 28.000 ασθενείς που αντιστοιχούν σε 115.000
ημέρες νοσηλείας. Συγκριτικά με το 2002 είχαμε αύξηση των ασθενών κατά 12,5 % ενώ ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 4,28 ημέρες.
Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία εξετάστηκαν 160.000 ασθενείς
και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 34.000 ασθενείς.
Τα εργαστήρια του Νοσοκομείου μας τα οποία λειτουργούν
σε πλήρη ανάπτυξη και με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. παρουσίασαν σημαντικό έργο. Ιδιαίτερα το Ακτινολογικό εργαστήριο
παρουσίασε ρεκόρ σε αριθμό εξετάσεων, αλλά και σε ποιότητα
υψηλών προδιαγραφών. Στον Χειρουργικό Τομέα, εκτός από το
μεγάλο αριθμό ασθενών που νοσηλεύτηκαν, πραγματοποιήθηκαν και 7500 χειρουργικές επεμβάσεις. Αλλά και ο Παθολογικός
Τομέας παρουσίασε αξιόλογο έργο, με μεγάλο αριθμό ασθενών
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τμήμα, αλλά και για καθένα από εσάς μνημονεύοντας πλήθος από
στοιχεία δημιουργικά που καταξίωσαν το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη κοινή γνώμη και αυτό είναι η μεγάλη ικανοποίηση όλων
μας, Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους σας και σας συγχαίρω για
τις τόσες επιτυχίες και πρωτιές που έχετε καταγράψει.
Δεν πρέπει, όμως, να αγνοούμε και τους συντελεστές που
συνέβαλλαν στα παραπάνω θεαματικά και πρωτόγνωρα για τα
Ελληνικά δεδομένα αποτελέσματα.
Είναι τα μέλη του Δ. Σ. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος
Ιγνατιάδης, Γρηγόριος Χατζησάββας, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Βασίλειος Παπάς, Νίκος Σαμαράς, οι οποίοι αφιλοκερδώς διαθέτουν
τον πολύτιμο χρόνο τους και χάραξαν την πολιτική και το όραμα
του Νοσοκομείου. Είναι επίσης το Ιατρικό Προσωπικό του Νοσοκομείου, το Νοσηλευτικό, το Παραϊατρικό, το Διοικητικό, το
Τεχνικό και της Πληροφορικής. Είναι και οι συνεργάτες του Νοσοκομείου που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, με συνέπεια και
υπευθυνότητα, όπως το συνεργείο καθαριότητας, η εταιρεία που
έχει αναλάβει τη σίτιση και η εταιρεία της φύλαξης.
Η Διοίκηση του νοσοκομείου αναγνωρίζοντας τον αγώνα και
τις προσπάθειες που καταβάλλετε προχώρησε σε υλοποίηση
των προτάσεων σας για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν
κυρίως του γιατρούς. Καθώς και τη μετατροπή των συμβάσεων
εργασίας από τακτού χρόνου σε αορίστου είναι κάτι που αφορά
και ικανοποιεί όλους τους εργαζόμενους. Κάθε μέρα που περνά
γίνεται και περισσότερο αντιληπτό ότι ο ρόλος του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα στη
Βόρεια Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός. Το
εάν θα συνεχίσουμε να παίζουμε αυτόν το ρόλο ή όχι αυτό εξαρτάται από όλους μας, με το πόσο υπεύθυνα θα ανταποκριθούμε ο
καθένας στα καθήκοντά του. Η ευθύνη είναι μεγάλη και θα πρέπει
να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πετύχουμε
αυτό το στόχο. Δε θα μας συγχωρεθεί η οποιαδήποτε αποτυχία.
Δε δικαιολογούμαστε και δεν δικαιούμαστε να αποτύχουμε. Και
μην ξεχνάτε το χαμόγελο- επιμένω και ας γίνομαι βαρετός- είναι
κάτι που δεν κοστίζει, ενώ για τον πονεμένο ασθενή που δέχεται
τις υπηρεσίες μας, τις υπηρεσίες σας, είναι μέρος της θεραπείας,
κομμάτι της νοσηλείας».

με σοβαρά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Επίσης το Νεφρολογικό και Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα τα
οποία κάνουν γνωστό το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ανά το
Πανελλήνιο. Η Πυρηνική Ιατρική και αυτή κινείται ικανοποιητικά. Χρειάζεται όμως στελεχιακή ενίσχυση και σύντομα θα
την έχει. Σημαντικότατη είναι και η προσφορά της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας με τις πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
που προσφέρει. Εντυπωσιακά κινείται και η Φαρμακευτική υπηρεσία αναπτύσσοντας νέες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.
Από τις βασικές επιτυχίες του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι
η πλήρης μηχανοργάνωση του καθώς και η εφαρμογή του PACS,
δηλαδή η ηλεκτρονική διαχείριση εικόνας, επιτυχίες που δύσκολα
θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα άλλα Δημόσια Νοσοκομεία,
προτού περάσουν αρκετά χρόνια. Η μηχανοργάνωση βασικά,
βοηθά τους γιατρούς στο Επιστημονικό τους έργο στη γρήγορη έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και των ιατρικών
γνωματεύσεων. Με αποτέλεσμα να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς με καθυστερήσεις. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και
το διπλογραφικό σύστημα που εφαρμόζεται από την οικονομική
υπηρεσία και είναι αυτό που μας επιτρέπει να έχουμε για το κάθε
τμήμα και μονάδα κέντρο κόστους και κόστος – ωφέλεια. Με τη
βοήθεια του κατορθώσαμε να έχουμε τα εξής σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα.
Έτος 2000: Έλλειμμα: 39 % (πρώτος χρόνος λειτουργίας)
Έτος 2001: Έλλειμμα: 25 %
Έτος 2002: Έλλειμμα: 24 %
Έτος 2003: Έλλειμμα: 23 %
Νίκος Παπαγεωργίου: Κατά το 2003 το έλλειμμα του νοσοκομείου περιορίστηκε στο 23% όταν το έλλειμμα άλλων δημοσίων
νοσοκομείων φτάνει και το 70%.
Με την πλήρη ανάπτυξη του νοσοκομείου το ποσοστό ελλείμματος αναμένεται να πέσει σημαντικά κάτω από το 20%.

26 Ιανουαρίου

Παρουσία των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας Κώστα
Στεφανή και Μακεδονίας-Θράκης Χάρη Καστανίδη οι
βραβεύσεις εργαζομένων για το 2003 και η κοπή πίτας
για το 2004

Μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα και παρουσία εκπροσώπων
της πολιτείας και του συνόλου των εργαζομένων του νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη τελετή κοπής της

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το ποσοστό ελλείμματος συνεχίζει
να πέφτει παρόλο που είχαμε αυξήσεις μισθών και υλικών και με
τα νοσήλια να παραμένουν καθηλωμένα από την αρχή της λειτουργίας του.
Είμαστε το μόνο δημόσιο Νοσοκομείο που δεν φοβάται τον
ανταγωνισμό στην ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών που
προσφέρουμε. Όλα αυτά επετεύχθησαν από σας τους εργαζομένους,
από σωστές επιλογές στόχων από διοικητικές και διαρθρωτικές
βελτιώσεις που έγιναν και την μεγάλη προσπάθεια περιορισμού
της σπατάλης.
Θα μπορούσα να αναφερθώ ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία και
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

145

2004

βασιλόπιτας στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου από τον πρόεδρο
του Δ.Σ. Νίκο Παπαγεωργίου ενώ τελέστηκε και αγιασμός από
τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Βαρνάβα Τύρη για
τον ερχομό του Νέου Έτους.
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε προς τη διοίκηση και τους εργαζόμενους που είχαν γεμίσει ασφυκτικά το αμφιθέατρο ο Υπουργός
Υγείας-Πρόνοιας, Κώστας Στεφανής, εξέφρασε την ικανοποίηση
και περηφάνια του, για τα επιτεύγματα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ενώ αναφερόμενος στην εγκατάσταση των πανεπιστημιακών κλινικών είπε μεταξύ άλλων: «η συνεργασία αυτή αποτελεί
ένα επίτευγμα. Ήταν μία εκκρεμότητα η οποία κρατούσε πάρα
πολύ καιρό και αισθάνομαι υπερήφανος, για το γεγονός ότι συνέβαλλα με τη συνεργασία πολλών, τους οποίους όμως δε μπορώ
να αναφέρω όλους, αλλά θα αναφέρω μερικούς που εκπροσωπούν τους πολλούς άλλους, μπορέσαμε και φτάσαμε στο σημείο
αυτό, από φέτος να αρχίσει αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης της
λειτουργίας του νοσοκομείου. Να αναφέρω τον πρώην πρόεδρο
της Ιατρικής Σχολής κ. Μηνά, τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, τον κ. Μπόντη, τους συνεργάτες μου, τους προέδρους των
Πε.ΣΥ.Π, τον κ. Καλλέργη και τον κ. Μεσίνη. Κι εδώ δε μπορώ
να μην θυμηθώ τον όχι απλώς συνεργάτη μου αλλά και καλό μου
φίλο, τον Νίκο Παπακυριαζή, που άδικα έφυγε από εμάς εδώ και
δε βρίσκεται μαζί μας. Δεν ξέρω αν ακούει μπορεί και να ακούει,
πάντως θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την προσπάθεια που
έκανε στα αρχικά βήματα αυτής της προσπάθειας. Επίσης Θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του
Ιδρύματος κ. Παπά, όλα τα μέλη του Δ.Σ. του νοσοκομείου, που
όλοι μαζί συνέκλιναν στην πιστοποίηση της ανάγκης ότι κάτι
πρέπει να γίνει και αυτό που πρέπει να γίνει ή το καλύτερο που θα
μπορούσε να γίνει είναι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου να συλλειτουργήσει το Ε.Σ.Υ. με το πανεπιστήμιο. Η σημασία αυτής της
συν-λειτουργίας είναι πάρα πολύ βασική. Θα εξαρτηθεί από αυτή
η μελλοντική πορεία και του νοσοκομείου αλλά και συγχρόνως
θα εγκαταστήσει και το υπόδειγμα και το παράδειγμα μιας καλής
συνεργασίας μεταξύ αυτών των Συστημάτων, να γεφυρωθούν τα
τεχνητά χάσματα που έχουν δημιουργηθεί, που τα περισσότερα
από αυτά έχουν καλλιεργηθεί σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, παρά
σε ένα επίπεδο ουσιαστικής πρακτικής. Ούτως ώστε να φτάσουμε σήμερα στο σημείο, το πρότυπο αυτό νοσοκομείο από δω και
πέρα να λειτουργήσει ολόκληρο και να είναι σε θέση να παρέχει
υπηρεσίες περίθαλψης υψηλού επιπέδου, αλλά και να αποτελέσει
ταυτόχρονα ένα σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο.
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Νομίζω ότι θα είναι ένα στολίδι όχι μόνο για τη Βόρειο Ελλάδα,
αλλά και για ολόκληρη τη χώρα».
Ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Χάρης Καστανίδης, στο
χαιρετισμό του εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η πλήρης ανάπτυξη του νοσοκομείου θα το βάλει σε μία νέα τροχιά προόδου με
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για τον άνθρωπο και την κοινωνία, συνεχίζοντας πως «οι πρωτόγνωρες για τα ιατρικά δεδομένα
υποδομές του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, οι συνεχείς ενέργειες
για την επέκταση σε όλους τους τομείς υγειονομικής φροντίδας
καθώς και οι ως τώρα προσπάθειες που καταβάλλονται, είναι
αλήθεια ότι κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε σύντομο
χρονικό διάστημα».
Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου
του Ιδρύματος «Παπαγεωργίου», Βασίλη
Παπά, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολύπλευρη και διαρκή βοήθεια του Ιδρύματος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και
ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του 2004
θα είναι έτοιμος και θα παραδοθεί στους
εργαζόμενους ένας σύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός που θα ανεγερθεί με δωρεά του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, τονίζοντας πως «είναι η πρώτη φορά που στη
γιορτή αυτή των βραβεύσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του
Νοσοκομείου, εμείς οι άνθρωποι του Ιδρύματος έχουμε πλέον όχι
μόνο την αίσθηση αλλά και τη βεβαιότητα ότι ξεκινά η καθολική
λειτουργία του Νοσοκομείου.
Και δεν μπορεί παρά μόνο χαρά να αισθανόμαστε που επιτέλους
το όραμα και οι προσδοκίες τόσων χρόνων γίνονται πραγματικότητα με την ολοκλήρωση της προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας. Όπως γνωρίζετε, ο θεσμοθετημένος ρόλος αλλά και ο
κύριος σκοπός του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, είναι η υποβοήθηση
του έργου της πολιτείας και των εργαζομένων με στόχο την καλή
πορεία του Νοσοκομείου, την αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών αλλά και την επιδοκιμασία των ενεργειών και των
προσπαθειών που οι περισσότεροι καταβάλλουν για τη βοήθεια
προς τον πλησίον. Για το σκοπό αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους εργαζόμενους που με την προσπάθειά τους έχουν καθιερώσει στην κοινωνία την πρωτοπορία του Νοσοκομείου μας,
όπως αυτή αποτυπώνεται στα καθημερινά σχόλια των πολιτών.
Στο χρόνο που πέρασε το Ίδρυμα προκειμένου να παρακαμφθούν
οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του Δημοσίου και να προχωρήσει
με ταχείς ρυθμούς η τροποποίηση του ΤΕΠ για την ένταξη του
παιδιατρικού χώρου υποδοχής του ΤΕΠ με τις δικές του προδιαγραφές, χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου τις αμοιβές των μελετών
που απαιτήθηκαν για τη δημοπράτηση του έργου. Για τον ίδιο λόγο
χρηματοδότησε και τις μελέτες που απαιτήθηκαν για τη μετατροπή
της μονάδας εγκαυμάτων σε τμήμα της πλαστικής χειρουργικής.
Ήδη τα δύο αυτά έργα έχουν αποπερατωθεί.

15 Φεβρουαρίου

Βράβευση του Διευθυντή Φαρμακείου του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, κ. Ιωάννη Λαγόπουλου

2004

Συνέβαλε στην κάλυψη της δαπάνης για τη χριστουγεννιάτικη
γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο για τα παιδιά των εργαζομένων
και για την ετήσια δεξίωση των διευθυντικών στελεχών του Νοσοκομείου. Κατέβαλλε, όπως κάθε χρόνο, τη μισθοδοσία και τα
έξοδα μετακινήσεων από τη Γερμανία του Ειδικού Συμβούλου
Πληροφορικής, που έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο στη μηχανοργάνωση του Νοσοκομείου. Βοήθησε ενδεείς ασθενείς που
πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Προσφέρει τα σημερινά συμβολικά
χρηματικά βραβεία προς τους εργαζόμενους.
Και τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, πως έχει καταβάλει το σύνολο των δαπανών για την
εκπόνηση των μελετών που ήταν απαραίτητες για τη δημοπράτηση
του Παιδικού Σταθμού και όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν
για την έκδοση των οικοδομικών αδειών.
Το έργο της ανέγερσης του Παιδικού Σταθμού, μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τη λήψη όλων των εγκρίσεων,
δημοπρατήθηκε στις 14 Ιανουαρίου και πιστεύω πως τον επόμενο
χρόνο θα είναι έτοιμος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στο ποσό των 330.000 € και θα είναι εξ ολοκλήρου προσφορά του
Ιδρύματος προς τους εργαζόμενους».
Η εκδήλωση έκλεισε με την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας
και την βράβευση από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου , τριάντα τριών
εργαζομένων στο νοσοκομείο που διακρίθηκαν για το ήθος και
την εργατικότητά τους. Συγχαρητήρια εισέπραξε και η χορωδία
των εργαζομένων του νοσοκομείου υπό τη διεύθυνση του Γιώργου
Μπελογιάννη που «έντυσε» με νότες την εκδήλωση.
Ευχές αντηλλάγησαν για τη νέα χρονιά, ενώ σε όλους τους παρόντες μοιράστηκαν αρτίδια σε ορισμένα εκ των οποίων υπήρχαν
χρυσές λίρες που κατέληξαν στους τυχερούς της χρονιάς.
Το φλουρί από την μεγάλη πίτα του νοσοκομείου «έπεσε» στον
Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας Κώστα Στεφανή.

ο καθηγητής-Διευθυντής της Κλινικής Ιωάννης Μπόντης απεκάλεσε νέο εφαλτήριο την εγκατάσταση της κλινικής στο νοσοκομείο
Παπαγεωργίου όπου υπόσχεται ένα μέλλον με νέες προοπτικές
στην εκπαίδευση και στην περίθαλψη. Παράλληλα ανέπτυξε και
το τεράστιο μέχρι τώρα έργο που έχει παρουσιάσει η κλινική εκπαιδεύοντας χιλιάδες φοιτητές, νοσηλεύοντας αμέτρητους ασθενείς
και επίτοκες ενώ συγχρόνως αντιμετωπίζει όλα τα βαριά περιστατικά από τον Έβρο μέχρι τη Λάρισα. Εξίσου δε υψηλής στάθμης
αποτελεί και το ερευνητικό κέντρο της κλινικής.

27- 28 Φεβρουαρίου

«Από τη Μονάδα Εντατικής θεραπείας στο σπίτι»

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου υπό τη διεύθυνση του κ. Δημήτρη Ματάμη πραγματοποίησε στο
αμφιθέατρο του νοσοκομείου, το 1o Διανοσοκομειακό Σεμινάριο με θέμα «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Αποκατάσταση-από
τη ΜΕΘ στο σπίτι» με συνδιοργανωτές τη Β΄
Πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου
«Παπανικολάου» και τη ΜΕΘ του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ». Το σημαντικό κλινικό,

Για εξαιρετικές πράξεις, κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας του, που δεν επιβάλλονται
από τα καθήκοντά του, τίμησε με ομόφωνη
απόφασή τον Διευθυντή του Φαρμακείου κ.
Ιωάννη Λαγόπουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

27 Φεβρουαρίου

Εγκαίνια Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Στην τέλεση αγιασμού έγιναν και τα επίσημα εγκαίνια της Α΄
Πανεπιστημιακής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής στο
νοσοκομείο, δίνοντας το παρών σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ, οι πρόεδροι του Α΄ και Β΄ ΠE.ΣΥ.Π. ο πρόεδρος
Νίκος Παπαγεωργίου και τα μέλη του Δ.Σ. του νοσοκομείου καθώς
και η επιστημονική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Στην ομιλία του

εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της ΜΕΘ αναδεικνύεται μέσα
από τις συμμετοχές τόσο του Ιατρικού όσο και του Νοσηλευτικού
προσωπικού της Μονάδας σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια με
πρωτότυπες εργασίες οι οποίες δημοσιεύονται στα αντίστοιχα
πρακτικά των Συνεδρίων(5-10 ανά έτος). Επίσης έχει συμμετάσχει
σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες τα αποτελέσματα των οποίων
ήδη δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά, και έχει δημοσιεύσει 2
εργασίες σε Αγγλόφωνα ιατρικά περιοδικά.
Οι εξειδικεύσεις της ΜΕΘ είναι από πλευράς ιατρικής στο μηχανικό αερισμό, υπερηχογραφία, έλεγχος των ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων, μεταβολισμό και από πλευράς νοσηλευτικής στα ηθικά
διλήμματα στο τέλος της ζωής (Ethics in the end of life), ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και πρόληψη των κατακλίσεων.
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12 Μαρτίου

Εγκαίνια Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής
Νέα ώθηση στον κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό
ρόλο του Νοσοκομείου

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου η Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ,
με Διευθυντή τον καθηγητή Δημήτριο Κισκίνη, επιμένει να βάζει
τον πήχη των στόχων της όλο και ψηλότερα. Η Πανεπιστημιακή
Χειρουργική Κλινική λειτουργεί Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής
χειρουργικής τρεις φορές την εβδομάδα στα οποία εξετάζονται και
αντιμετωπίζονται 1500-2000 ασθενείς ετησίως, αγγειοχειρουργικής

καθηγητή-διευθυντή της κλινικής Ιωάννη Μπόντη, τον πρόεδρο
του ομώνυμου νοσοκομείου Νίκο Παπαγεωργίου, τον γενικό διευθυντή Γιώργο Χριστόπουλο και τις μαίες Ευαγγελία Σαράντη,
Βασιλική Κοντού και Αρχοντία Αλμπαντοπούλου.

11 Απριλίου

Έναρξη λειτουργίας Νεογνολογικής ΚλινικήςΒ΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΑΠΘ

2004

δύο φορές την εβδομάδα με περίπου 1500 ασθενείς ετησίως, καθώς
και ογκολογικό ιατρείο, μία φορά την εβδομάδα, στο οποίο γίνεται
παρακολούθηση 200 περίπου ογκολογικών περιστατικών ετησίως.
Η κλινική καλύπτει πλήρως τα αγγειοχειρουργικά περιστατικά του
νοσοκομείου, τόσο σε επίπεδο επειγόντων περιστατικών εφημερεύοντας σε όλες τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου, όσο και σε
καθημερινή βάση υπό τη μορφή εσωτερικής κάλυψης των ασθενών
που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Στην κλινική εφαρμόζεται
από διετίας η ενδοαυλική
διόρθωση των αρτηριακών
ανευρυσμάτων, η διαδερμική
αγγειοπλαστική των καρωτίδων με stents καθώς και η
ενδαγγειακή αποκατάσταση
των αποφρακτικών βλαβών
των περιφερικών αγγείων.
Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα αυτών προσπαθειών έχουν ήδη ανακοινωθεί ή δημοσιευθεί
σε Ελληνικά συνέδρια και έντυπα. Παράλληλα αναπτύσσονται νέες
τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε επεμβάσεις ήπατος και χοληφόρων, ανώτερου πεπτικού,
παχέος εντέρου καθώς και σε παθήσεις ενδοκρινών αδένων. Τη συνεργασία και τη συμπαράσταση της διοίκησης, εξέφρασε κατά την
τελετή των εγκαινίων της κλινικής ο πρόεδρος του νοσοκομείου
Νίκος Παπαγεωργίου προσθέτοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω εσάς
κ. Κισκίνη, τα ιατρικά στελέχη, το νοσηλευτικό και παραϊατρικό
προσωπικό για τον αγώνα που δώσατε για να φτάσετε τόσο γρήγορα στο σημερινό επίπεδο λειτουργίας, έχοντας εντυπωσιαστεί
από τον τρόπο που κινηθήκατε, πολύ γρήγορα και αθόρυβα μέσα
ελάχιστο χρονικό διάστημα, να έχετε αναπτύξει πρωτόγνωρες
δραστηριότητες».

4 Απριλίου

Το πρώτο μωρό της Α΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής και
Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου μας, ένα υγιέστατο
κοριτσάκι βγήκε την πρώτη του φωτογραφία στην αγκαλιά της
μητέρας του Κάρλας Βελισσαροπούλου, περιστοιχιζόμενο από τον
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Η Β΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΑΠΘ, θεωρείται
από τις πιο σύγχρονες σωστά εξοπλισμένες και οργανωμένες
κλινικές νοσηλείας νεογνών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
από την εγκατάστασή της άρχισε να εφαρμόζει ανοικτή εφημερία
δεχόμενη νεογνά από όλη τη Β. Ελλάδα. Μέσα στους πρώτους μήνες της λειτουργίας της νοσηλεύθηκαν στην κλινική 170 πρόωρα

και τελειόμηνα νεογνά, που όλα αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία
(το μικρότερο 25 εβδομάδων διάρκεια κύησης και βάρους 710
γρ.) Παράλληλα η κλινική, αναπτύσσει σημαντικό συγγραφικό
έργο με την έκδοση βιβλίων-εγχειριδίων για τους νεογνολόγους
που επέλεξαν μία τέχνη προκλητικά δύσκολη, όμως μαγευτικά όμορφη. Ένα εξαιρετικό, σε περιεχόμενο χρηστικότητα και
ωφελιμότητα βιβλίο αποτελεί και το φετινό με τίτλο «Εντατική
νοσηλεία νεογνών, από τη Θεωρητική Γνώση στην πρακτική
Εφαρμογή», το οποίο συνέγραψαν ο διευθυντής της Β΄ ΜΕΝΝ
αν. Καθηγητής Νεογνολογίας, Νικόλαος Νικολαϊδης και οι συνεργάτες του κ.κ. Παρασκευή Καραγιάννη, Μαρία Κουγιουμτζίδου,

2004

μεγάλης και εξαιρετικής βαρύτητας με μηδενική θνησιμότητα. Ενώ
πραγματοποιήθηκαν σε 18 περιπτώσεις επεμβατικές διαγνώσεις.
Στα εξωτερικά ιατρεία έχουν εξεταστεί συνολικά 2.420 ασθενείς, εκ
των οποίων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 1.742. Κατά το
επτάμηνο λειτουργίας της Κλινικής, ο αριθμός των ασθενών που
εξετάστηκε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, ανήλθε σε 678 περιπτώσεις. Επίσης, διενεργήθηκαν 48 μικροεπεμβάσεις στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία και 258 μικροεπεμβάσεις στα ΤΕΠ. Στην Κλινική, έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, τα εξής τμήματα: Μονάδα
Νεογνικής Χειρουργικής δυνάμεως 4 κλινών, Μονάδα Βρεφικής
Μαρία Λιθοξοπούλου, Γιώργος Μητσιάκος, Αικατερίνη Ναούμ,
Μάρθα Παναγιωτίδου, Παρασκευή Παναγοπούλου, Ελευθερία
Πεχλιβάνη, Κατερίνα Ρώσιου, Θεοδώρα Σταθοπούλου και Ηλίας
Χατζηϊωαννίδης. Στον πρόλογό του ο καθηγητής Ν. Νικολαϊδης,
αναλύοντας τον σκοπό της έκδοσης, υπογραμμίζει τα εξής: «Τα
πρωτόκολλά μας δεν γράφτηκαν για βιβλιοθήκη, το σχήμα, η
μορφή και η δομή τους είναι τέτοια για συνεχιζόμενο καθημερινό
ξεφύλλισμα. Τα κλασσικά βιβλία προσφέρουν τη γνώση. Το δικό
μας θέλει να είναι η εφαρμογή της γνώσης και ο σύντροφος του
συναδέλφου στη δυσκολία».

30 Απριλίου

Εγκαίνια Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Χειρουργικής
Παίδων

Η Β΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, , υπό τη διεύθυνση
του αν. Καθηγητή Αναστάσιου Πετρόπουλου, οργανώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς και σε εντελώς καινούργια βάση άρχισε να λειτουργεί και να παρέχει νοσηλευτικό έργο. Ήδη από τον Ιανουάριο
του 2004 άρχισαν να λειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
Τα χειρουργεία, άρχισαν να λειτουργούν από την 18η Φεβρουαρίου
2004. Από την 1η Μαρτίου, η Πανεπιστημιακή Κλινική Χειρουργικής των Παίδων, συμμετέχει με έξι γενικές εφημερίες το μήνα
υποδεχόμενη επείγουσες περιπτώσεις παίδων του συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης, αλλά και από την Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία.
Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου επταμήνου λειτουργίας της
Κλινικής, το νοσηλευτικό έργο συνοψίζεται στα ακόλουθα:
Νοσηλεύτηκαν συνολικά 636 ασθενείς, με μέσο όρο νοσηλείας
5.52 ημέρες, πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς 362 περίπου χειρουργικές επεμβάσεις μεσαίας, μεγάλης βαρύτητας ή εξαιρετικής
βαρύτητας. Ήδη πραγματοποιήθηκαν άνω των 100 επεμβάσεων

Χειρουργικής, Μονάδα Εγκαυμάτων δυνάμεως 2 - 4 κλινών, Μονάδα Μιας Ημέρας Νοσηλείας δυνάμεως 2 – 4 κλινών, και μια
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) δυνάμεως 2 μονόκλινων
δωματίων. Περισσότερα σημαντικά στοιχεία της επιστημονικής
δραστηριότητας της κλινικής αναπτύχθηκαν από ιατρικά στελέχη
της κλινικής και μετά τη λήξη της τελετής των εγκαινίων , παρουσία εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας, μελών του Δ.Σ.
νοσοκομείου καθώς και της διοίκησης του νοσοκομείου.

4 Μαΐου

Επίσκεψη Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αθανάσιου Γιαννόπουλου

Την πρώτη του επίσκεψη στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου πραγματοποίησε, υπό την ιδιότητά του ως Υφυπουργός
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ο καθηγητής Ιατρικής Αθανάσιος
Γιαννόπουλος. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής
του ο κ. Γιαννόπουλος
ενημερώθηκε για την
κατάσταση, τους σχεδιασμούς και τους στόχους του νοσοκομείου
από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και δωρητή Νίκο
Παπαγεωργίου, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον
γενικό διευθυντή Γιώργο Χριστόπουλο, από τον πρόεδρο του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου Βασίλειο Παπά, από τον πρόεδρο της
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ καθηγητή Ιωάννη Μπόντη, από τους
διευθυντές των τμημάτων και κλινικών καθώς και από τον πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων Παναγιώτη Τουχτίδη, ενώ είχε
την ευκαιρία να επισκεφθεί διάφορους χώρους του νοσοκομείου.
Μετά το τέλος της ενημέρωσής του ο κ. Γιαννόπουλος παρεχώρησε
συνέντευξη στο περιοδικό του νοσοκομείου «Χρέος Ζωής», εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του και διαβεβαιώνοντας ότι το
Υπουργείο Υγείας θα θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την εξάλειψη
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παιδείας αφού έχουν συντελέσει στην ίδρυση σχολείων, εκκλησιών
καθώς και του υπερσύγχρονου νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του ο τιμώμενος Νίκος Παπαγεωργίου
δήλωσε: «Πιστεύω πως οι πράξεις μας αυτές δεν ήταν τίποτε άλλο
από την εξόφληση μιας υποχρέωσης. Η εξόφληση του χρέους ζωής
που νοιώθαμε πως είχαμε προς όλους εκείνους με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Η προσπάθεια συνεχίζεται σήμερα από άλλους και
από άλλο μετερίζι, από τους ανθρώπους που συνεχίζουν να βοηθούν
το νοσοκομείο και γενικά το κοινωνικό σύνολο».

4 Ιουνίου

Από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, Ημερίδα με θέμα:
«Νοσηλεία μιας ημέρας», ένας πρωτοπόρος θεσμός
των όποιων δυσλειτουργιών υπάρχουν τόσο σε νοσηλευτικό και
στελεχικό δυναμικό όσο και σε υποδομές. Συνεχίζοντας ανέφερε
ότι: «Παρακολουθώντας από την Αθήνα την εξέλιξη του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, βλέπει κανείς ότι έχουν γίνει, θα έλεγα, θαύματα.
Το Νοσοκομείο αυτό μπορεί να αποτελέσει πιλοτικό πρότυπο. Βλέπει κανείς ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά, φιλότιμη δουλειά, με
θυσίες του προσωπικού. Για μας είναι δέσμευση και προτεραιότητα,
το Νοσοκομείο να αποκτήσει έναν καινούργιο βηματισμό, με την
καλή στελέχωση και με τον καλό εξοπλισμό τον οποίο θα πρέπει
να έχει, για να επιτελέσει αυτό το υψηλό έργο, που αποτελεί στόχο
της διοίκησης και της ιατρικής υπηρεσίας»

20 Μαΐου

Από το Σωματείο Φίλων Κέντρου Ιστορίας
Θεσσαλονίκης, τιμήθηκαν οι αδελφοί Νικόλαος και
Λεωνίδας Παπαγεωργίου για την προσφορά τους στον
άνθρωπο

Σε μια λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στην Αίθουσα Τελετών του
ΑΠΘ επτά Θεσσαλονικείς,
που έχουν προσφέρει πολλά
στην κοινωνία και στον τόπο
τους τιμήθηκαν από τον Σύλλογο Φίλων Κέντρου Ιστορίας
Θεσσαλονίκης , δια χειρός του
προέδρου του Σωματείου κ.
Νίκου Μακραντωνάκη. Πρόκειται για τους αδελφούς Νίκο και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου και τους Λέανδρο Φωκά, Αικατερίνη
Βαρέλα, Ζωή Δανιηλίδου, Λίγια Ζαχαριάδου και Μαίρη Στεργιάδου. Το μετάλλιο στον παρευρισκόμενο από τα δύο αδέλφια,
Νίκο Παπαγεωργίου επέδωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος, συγχαίροντάς τους για την οικονομική αλλά
και την ψυχική προσφορά τους στους τομείς της υγείας και της

Την οικονομική διάσταση της Νοσηλείας μιας Ημέρας ανέπτυξε
ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου,
Κ. Τελειόπουλος, όπου μέσα από τεχνικοοικονομική ανάλυση η
λειτουργία της Βραχείας Νοσηλείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, παρουσίασε πλεόνασμα, κέρδος ίσο με 17.464,67€ για να
καταλήξει με την κατάθεση πρότασης για περαιτέρω αύξηση των
κλινών σε αυτό το τμήμα.
Τέλος μέσα από τις εισηγήσεις των Διευθυντριών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αθανασίας Χούτα-Χυτήρη και Αναισθησιολογικού
Τμήματος Πολυξένης Θεοδοσιάδου-Πετροπούλου αναλύθηκαν
τα οφέλη λειτουργίας της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας, τις δι-
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Μια κλινική που λειτουργεί 5 χρόνια στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου η Μονάδα
Βραχείας Νοσηλείας,
30 κλινών και πλήρως εξοπλισμένη έχει
αποδειχθεί από τα πιο
παραγωγικά τμήματα
σύμφωνα με τα στοιχεία
παρουσίασης και απολογισμού που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια
εργασιών της ημερίδας.
Περίπου 700 Νοσηλευτές από την Κρήτη έως
την Ορεστιάδα και από
την Κέρκυρα έως τη Λήμνο παρακολούθησαν το επιστημονικό
πρόγραμμα, την έναρξη του οποίου κήρυξε ο αντιπρόεδρος του
Β΄ Πε.Σ.Υ. Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Δημήτριος Γάκης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που κατέθεσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο
Δ. Ουλουσίδης , Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.Π. & Βραχείας Νοσηλείας,
οι 15.163 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Βραχεία Νοσηλεία
φθάνοντας ποσοστό πληρότητας 194,4% , είχαν γρήγορη ένταξη
στο κοινωνικό σύνολο, γρήγορη επάνοδο στην εργασία τους. και
καλύτερη ψυχολογία εξαιτίας ολιγόωρης παραμονής στο Νοσοκομείο.
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5 Ιουνίου

Σεμινάριο με τίτλο «Απεικόνιση Μαστού-Από την
Ανατομία μέχρι την Παθολογία» του Ακτινολογικού
Εργαστηρίου με κήρυξη έναρξης εργασιών από τον
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γιώργο Κωνσταντόπουλο

Τις εργασίες ενός σεμιναρίου εξαιρετικής επιστημονικής σημασίας κήρυξε ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γιώργος Κωνσταντόπουλος με θέμα «Απεικόνιση Μαστού» που
διοργάνωσε το Ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου. Με
την ευκαιρία της επίσκεψής του αυτής ο κ. Κωνσταντόπουλος
ξεναγήθηκε σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και είχε μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο του Δ.Σ. Νίκο Παπαγεωργίου, τον
Γενικό Διευθυντή Γιώργο Χριστόπουλο, μέλη του ΔΣ, καθώς και
με εκπροσώπους του επιστημονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Τον Υφυπουργό Υγείας, συνόδευαν ο αντιπρόεδρος του Β΄
ΠΕ.ΣΥ.Π Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτριος Γάκης και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή
του για τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
ενώ κατ΄ επανάληψη έπλεξε το εγκώμιο των εργαζομένων στο
Ακτινολογικό Εργαστήριο και ιδιαίτερα του διευθυντή του εργαστηρίου, Γιάννη Τσιτουρίδη, τονίζοντας:«Είναι από τα εργαστήρια πρότυπα για όλη τη χώρα με απογευματινά εργαστήρια
τα οποία δουλεύουν και δουλεύουν όχι μόνο στα λόγια αλλά
στη πράξη. Γι αυτό βρισκόμαστε εδώ. Για να τιμήσουμε τέτοιες
πρωτοβουλίες, αλλά και γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτοί

που δουλεύουν στο σύστημα αυτό πρέπει και να ανταμείβονται.
Νομίζω ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι από τα εργαστήρια
τα οποία έδωσαν μία δυναμική και μια ώθηση στο νοσοκομείο. Για
μία ακόμη φορά θέλω να συγχαρώ τον φίλο Γιάννη Τσιτουρίδη και
τους άξιους συνεργάτες του στο Εργαστήριο εδώ στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου το οποίο και για μας έχει παίξει ένα ρόλο στη δημόσια υγεία της Βόρειας Ελλάδας και για τη Θεσσαλονίκη αλλά και
για την εκπαίδευση των μελλοντικών φοιτητών μας».

2004

αδικασίες που ακολουθεί, τα περιστατικά που νοσηλεύονται σε
αυτή καταλήγοντας στα θεαματικά αποτελέσματα που δίνει το
πιο δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

18 Ιουνίου

Εγκαίνια Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου από την ημέρα της εγκατάστασής της, τον Σεπτέμβριο του 2003, η Α΄ Ψυχιατρική κλινική ΑΠΘ,
κινήθηκε στο πλαίσιο της προωθούμενης Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Αθανασίου Καράβατου, με
στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Παράλληλα
η κλινική συνεχίζοντας το ερευνητικό της έργο συμμετέχει σε Ελ-

ληνικά και Διεθνή Συνέδρια Ψυχιατρικής και Νευροεπιστημών με
ανακοινώσεις, πολλές από τις οποίες έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά
και ξένα περιοδικά. Στη λαμπρή τελετή των εγκαινίων της κλινικής
παραβρέθηκαν σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα, η διοίκηση, το
προσωπικό της κλινικής και εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

Αύγουστος

Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου: «Σαρώνει ρεκόρ και δημόσιους
επαίνους». Απολογισμός έργου

Το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου αποτελεί, όπως
και η Πολιτεία επίσημα έχει τονίσει, πρότυπο λειτουργίας – επιστημονικής, εκπαιδευτικής και παραγωγικής – όχι μόνα για τα
Ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα διεθνώς ισχύοντα. Τη δραστηριότητα του Ακτινολογικού Εργαστηρίου ανέπτυξε ο ακτινολόγος
πρόεδρος της Νοσοκομειακής Επιτροπής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Χρήστος Παπαστεργίου τονίζοντας: «Η δραστηριότητα
του Εργαστηρίου, το κατατάσσει μακράν, πρώτο στην Ελλάδα και
από τα κορυφαία διεθνώς, με καθοδηγητή τον Διευθυντή Γιάννη
Τσιτουρίδη, που έχει μετεκπαιδευτεί στις Η.Π.Α., Πρόεδρο της
Ακτινολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος. Την εκτίμηση μας αυτή,
δεν την στηρίζουμε μόνο στις απόψεις επισήμων και μη, αλλά στην
ικανοποίηση των εκατοντάδων πολιτών που καθημερινά εξυπηρετεί
και στην απόλυτη ειλικρίνεια των αριθμών – δεικτών λειτουργίας
ενός απεικονιστικού Εργαστηρίου. Αναλυτικότερα :
Παραγωγικότητα : έτος 2003
Μαγνητικός Τομογράφος
Εξετασθέντες ασθενείς : 12.338
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16 Αυγούστου

Εγκωμιαστικό και ευχετήριο
γράμμα του Φαναρίου προς
τη Συντακτική Επιτροπή του
περιοδικού «Χρέος Ζωής» του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Δι΄ ευχών του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου:

2004

Αριθμός εξετάσεων : 16.025
Αξονικός Τομογράφος:
Εξετασθέντες ασθενείς : 14.646
Αριθμός εξετάσεων : 27.592
Επεμβατικές πράξεις, αγγειογραφίες:
Εξετασθέντες ασθενείς: 684
Αριθμός εξετάσεων: 1.282
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: 4.427
Ακτινογραφίες: 45.483
Μαστογραφίες: 1.806
Ακτινοσκοπήσεις: 617
Υπέρηχοι απλοί: 4.334
TRIPPLEX: 1.213
Σύνολο εξετασθέντων ασθενών : 85.548
Σύνολο εξετάσεων: 102.779
Οι αριθμοί, για το πρώτο
8μηνο του 2004, είναι ακόμη
εντυπωσιακότεροι και γίνονται
«απλησίαστοι» αν συγκριθούν
με τους αριθμούς άλλων εργαστηρίων, που έχουν μάλιστα
και πολλαπλάσιο προσωπικό.
Συνεχίζοντας ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι: «με την επιστημονική ευθύνη του Διευθυντή
του Εργαστηρίου κ. Γιάννη
Τσιτουρίδη, οι γιατροί του Εργαστηρίου αυτή την περίοδο έχουν
συγγράψει τρία επιστημονικά βιβλία:
α) «Ο καρκίνος του Πνεύμονος – Απεικονιστικά προβλήματα»,
«Καλοήθεις όγκοι οστών. Ακτινολογική Διεύρυνση – Απεικονιστικά προβλήματα» και «Mηνιγγίωμα : Ακτινολογική Διερεύνηση
– Απεικονιστικά Προβλήματα».
Τα βιβλία αυτά μοιράστηκαν σε όλους τους Ακτινολόγους
της Ελλάδας και στους γιατρούς των ειδικοτήτων που το θέμα
του καθενός αφορά. Το αποτέλεσμα ήταν το Ακτινολογικό Εργαστήριο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου να γίνει αποδέκτης
εκατοντάδων συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων μηνυμάτων από
όλη την Ελλάδα.
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10 Σεπτεμβρίου

Θεμελίωση υπερσύγχρονου Βρεφονηπιακού Σταθμού
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νικήτα
Κακλαμάνη. Δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου για
τα παιδιά των εργαζομένων του νοσοκομείου

Έναν υπερσύγχρονο Βρεφονηπιακό Σταθμό θα διαθέτει το
νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις εργαζόμενες μητέρες μικρών
παιδιών προσφέροντας τη φύλαξη και τη φροντίδα των παιδιών

2004

τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Η θεμελίωση του κτιρίου έγινε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Νικήτα Κακλαμάνη, στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης παρουσία
εκπροσώπων της πολιτείας, του Εθνικού Κοινοβουλίου, των τοπικών αρχών των Διοικητικών Συμβουλίων του νοσοκομείου και
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, των εργαζομένων στο νοσοκομείο
και πλήθος κόσμου. Όλες οι δαπάνες ανέγερσης, εξοπλισμού και
λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού θα καλυφθούν από το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, καθώς το έργο αποτελεί πραγμάτωση
υπόσχεσης των αδελφών Νίκου και Λεωνίδα Παπαγεωργίου προς
τους εργαζόμενους του νοσοκομείου.

ου Παπαγεωργίου υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας ΠαιδιατρικήςΓαστρεντερολογίας Σάντας Νούσια-Αρβανιτάκη. Την νέα πτέρυγα
εγκαινίασε ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
επ. Καθηγητής Γεώργιος Κωνσταντόπουλος. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, των Υπηρεσιών
Υγείας του Νομού και η Διοίκηση του νοσοκομείου.

5-6 Νοεμβρίου

Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία
της Ανδρικής Υπογονιμότητας, από τη Μονάδα
Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α΄ Μαιευτικής
και Γυναικολογικής κλινικής ΑΠΘ του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου
Παρών και ο εις εκ των δωρητών Λεωνίδας Παπαγεωργίου
μαζί με τη σύζυγό του Σουζάνα, που ταξίδεψαν από την Γερμανία
στη Θεσσαλονίκη για να παραβρεθούν στην τελετή θεμελίωσης
του παιδικού σταθμού, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους τόνισε: «Αισθάνομαι πολλή χαρά που βρίσκομαι στη
θεμελίωση ενός ακόμη κοινωφελούς έργου. Πιστεύω ότι ήταν
απαραίτητος αυτός ο σταθμός για το νοσοκομείο, καθώς δίνει
λύση σ΄ ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί
γονείς εργαζόμενοι. Είμαι συγκινημένος γιατί άκουσα από
όλους καλά λόγια. Αυτά τα καλά λόγια με έκαναν να αισθανθώ
αμήχανος. Δεν μου αρέσει να ακούω «μπράβο» όταν το μόνο
που έχω κάνει είναι το χρέος μου. Αντίθετα εγώ πολλές φορές
έχω πει «μπράβο» στον αδελφό μου Νίκο γιατί αυτός είναι
μπροστά, αυτός αντιμετώπισε όλα τα προβλήματα, όλες τις
αντιξοότητες όταν κτιζόταν το νοσοκομείο. Πολλές φορές του
είπα χαίρομαι που έχεις τόση υπομονή. Χαίρομαι γιατί μετά τις
πρώτες πικρίες ήρθε η ώρα της ικανοποίησης. Με τη βοήθεια
του Θεού όμως και με τη βοήθεια της πολιτείας, συνεργατών
μας, και κυρίως των εργαζομένων στο νοσοκομείο καταφέραμε
να γίνει το όραμα πράξη».

22 Σεπτεμβρίου

Εγκαίνια Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ

Η Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική μετεγκαταστάθηκε
τον Δεκέμβριο του 2003 στην Παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομεί-

Στο 6ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο που διοργανώθηκε
από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου μας, οι διοργανωτές, καθηγητής Ιωάννης Παπαδήμας
και ο Λέκτορας Δημήτριος Γουλής στελέχη της Α΄ Μ/Γ ΑΠΘ κλινικής του νοσοκομείου μας και Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας
αντίστοιχα της Ανδρολογικής Εταιρείας, παρουσίασαν τις μεθόδους
που εκτελούνται συστηματικά στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για
την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας.

30 Νοεμβρίου

Εκδήλωση για τα παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη
από τη Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική

Στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου συγκεντρώθηκαν 150 γονείς
και παιδιά από όλη τη Βόρειο Ελλάδα για να συνεορτάσουν την
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παγκόσμια Ημέρα για το Διαβήτη. Στη
διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν
θέματα για τις σύγχρονες μεθόδους ινσουλινοθεραπείας, τη διατροφή αλλά και για
την ποιότητα ζωής των παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη. Παραβρέθηκαν φορείς της
πόλης, μέλη της επιστημονικής κοινότητας,
ο διευθυντής του Διαβητολογικού Κέντρου
του νοσοκομείου Χρήστος Μανές, και η
διοίκηση του νοσοκομείου. Από το πάνελ των εισηγητών έκλεψαν
την παράσταση οι ομιλίες των παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη
διαβήτη, που συμμετείχαν στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση. Στη
λήξη της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση από τη διοίκηση του
νοσοκομείου προς τιμή των παιδιών.

10-11 Δεκεμβρίου

Βραβείο καλύτερης Ερευνητικής Ελεύθερης
Ανακοίνωσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Στο 2 ο Συμπόσιο του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής
Νοσηλείας με θέμα «ΓνώσηΚαινοτομία- Εφαρμογή» που
πραγματοποιήθηκε στο Βόλο,
κατά τη λήξη των εργασιών
απονεμήθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συμποσίου δύο βραβεία στις καλύτερες
ερευνητικές ανακοινώσεις. Το ένα εκ των δύο βραβείων απέσπασε
η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
με θέμα: «Η μελέτη της αποτελεσματικότητας ενός πολυπαραγοντικού προγράμματος ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων».
Η ομάδα λοιμώξεων της ΜΕΘ αποτελείται από 5 νοσηλευτές (Ζωή
Λάλα, Ευθυμία Κώστογλου, Ελένη Ραπατσάκου, Φανή Κυριακίδου,
Βασιλική Ναούμ) με επικεφαλής την υπεύθυνη για τις λοιμώξεις
ιατρό του τμήματος Κωνσταντίνα Αρβανίτη και έχει πραγματοποιήσει, κατά τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της ΜΕΘ, αρκετές
μελέτες που αφορούν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και οι οποίες
έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες επιστημονικές ημερίδες και νοσηλευτικά συνέδρια. Προϊσταμένη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
από την έναρξη λειτουργίας της είναι η κ. Α. Νταντανά.

17 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Νεφρολογικού
Τμήματος

2004

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα αγάπης και στο πνεύμα των Χριστουγέννων ο διευθυντής του τμήματος καθηγητής Γιώργος Σακελ-
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λαρίου προσέφερε δώρα σε όλα τα παιδιά του προσωπικού και
τίμησε με συμβολικά δώρα το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό
προσωπικό, ευχαριστώντας τους για την άριστη απόδοση που είχε
το Νεφρολογικό Τμήμα το 2004. Στο κάλεσμα του κ. Σακελλαρίου ανταποκρίθηκαν και μέλη της διοίκησης, διευθυντικά στελέχη
τμημάτων του νοσοκομείου, ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου.

18 Δεκεμβρίου

Η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των παιδιών μας
Περισσότερα από 1500 παιδιά
εργαζομένων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου συμμετείχαν στην
καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη
γιορτή που διοργανώθηκε από το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, τη διοίκηση
και τον Σύλλογο Εργαζομένων του
νοσοκομείου μας. Ένα πρωτότυπο
ψυχαγωγικό πρόγραμμα ξεχωριστών καλλιτεχνών απόλαυσαν οι
μικροί πρωταγωνιστές ενώ στη λήξη
της γιορτής τους περίμεναν πλούσια
δώρα με τη φροντίδα του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου.

Μιχάλης Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αθηνών
Η άρτια εμφάνιση, η ποικιλία των θεμάτων, ο τρόπος παρουσίασής
τους σκιαγραφούν ανάγλυφα τις παρεχόμενες από το νοσοκομείο
υπηρεσίες, τις δυνατότητές του, τις προοπτικές του, συμβάλλοντας
στην πλήρη ενημέρωση του πολίτη.
Είμαι σίγουρος ότι η σημαντική αυτή προσπάθειά σας θα συμβάλλει στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του
νοσοκομείου, καθιστώντας το πρωτοπόρο στο χώρο της υγείας
στη χώρα μας.
Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, π. Πρύτανις, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Επίτιμος Διδάκτωρ του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
«Θαυμάσια – αποτελεσματική και δημοκρατική, η
πρωτοβουλία «διαλόγου» μέσω του «Χρέους Ζωής»,
που βρήκα ενδιαφέρον και ποιοτικό. Συγχαίρω
όλους τους φορείς του Νοσοκομείου, για την υψηλού επιπέδου προσφορά τους στην πόλη μας»
Ηλίας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Η έκδοση του περιοδικού σας «Χρέος Ζωής» αποτελεί ένα βήμα διαλόγου και επικοινωνίας για τις
εξελίξεις στο χώρο της υγείας. Σας συγχαίρω γι΄
αυτή σας την προσπάθεια και σας εύχομαι καλή
επιτυχία
Μαρία Σκραφνάκη, Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Πιστεύω ότι με την έκδοση του περιοδικού που θα λειτουργεί ως
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του νοσοκομείου, των φορέων και
των πολιτών διαμορφώνεται μια νέα σχέση εμπιστοσύνης και συμμετοχής στην κοινή προσπάθεια της διοίκησης των εργαζομένων
και του συνόλου της κοινωνίας για την πλήρη και αποδοτική
λειτουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών όλης της χώρας με συνεχή αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
Οι πολίτες της Β. Ελλάδος, που είναι χρήστες των υπηρεσιών
του Νοσοκομείου, έχουν, μέσω του περιοδικού, την ευκαιρία να
γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις προοπτικές του Ιδρύματος
ενώ οι εργαζόμενοι, από την πλευρά τους, διαθέτουν πλέον ένα
forum ανταλλαγής απόψεων αλλά και κατάθεσης των προβληματισμών τους.
Νικόλαος Τσαρούχας, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
Αυτή η πρωτοβουλία σας, σας ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά στη συνείδηση των μελών μας και όλης της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης
και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας
Ιωάννης Ζουρνάς, Πρόεδρος ΟΤΑ
Συνεχίστε με το ίδιο μεράκι την αξιέπαινη πρωτοβουλία σας και
είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη το
εγχείρημά σας.
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΑΣΘ
Το Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» όμως, πρωτοπορεί και σε
έναν ακόμη τομέα, αυτόν της ενημέρωσης του κοινού της πόλης
μας, όπως αποδεικνύει το περιοδικό «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ».
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Μηνύματα για το περιοδικό μας «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ»

Κωνσταντίνος Καλλέργης, Πρόεδρος Β΄ ΠΕ.ΣΥ.Π Κ. Μακεδονίας
Θέλω να συγχαρώ το νοσοκομείο για την πρωτοβουλία του αυτή.
Με την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου και του χαρακτήρα του
ως πρότυπου εκπαιδευτικού κέντρου, πιστεύω ότι η έκδοση περιοδικού του νοσοκομείου, θα διευκολύνει στην ευρύτερη ενημέρωση
των επιστημονικών επιτευγμάτων του, καθώς και στην προβολή
σεμιναρίων και εκδηλώσεων που προάγουν τη συνεχή εκπαίδευση
και επιμόρφωση όλου του προσωπικού του νοσοκομείου. Είναι
πράγματι μια ενέργεια αξιέπαινη που καλύπτει ένα κενό στο χώρο
των Υγειονομικών Μονάδων.
Χ. Οικονομοπούλου, Διοικήτρια του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
«Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της Συντακτικής
Επιτροπής για την τόσο πετυχημένη πρωτοβουλία
σας, καθώς και τις ευχές μου για την ευόδωση των
σκοπών σας και τη πλήρη επιτυχία των στόχων
σας»
Κωνσταντίνος Χρίστογλου, Διοικητής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»
Οι προσπάθειες που καταβάλλετε να προσεγγίσετε
τις ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας των πολιτών της
πόλης μας και να τους διευκολύνετε ενημερώνοντας
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τις δυνατότητες και
τις προοπτικές του νοσοκομείου σας με την έκδοση
του περιοδικού «Χρέος Ζωής» μετατρέπουν τον
πολίτη από απλό αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας,
κοινωνό και συμμέτοχο με στόχο τη διατήρηση του
καλού επιπέδου και την περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στόχους τους
οποίους είμαι βέβαιος ότι θα πετύχετε.
Γιώργος Λυσαρίδης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης
Το περιοδικό «Χρέος Ζωής» αποτελεί την αφετηρία μιας νέας
πρωτοβουλίας σας, εκδοτικής αυτή τη φορά, με στόχο να αποτελέσει ένα βήμα πληροφόρησης, ανταλλαγής απόψεων, κατάθεσης
προτάσεων και γενικότερα καταγραφής της λειτουργίας και του
σχεδιασμού της περαιτέρω πορείας του νοσοκομείου. Σίγουρα είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα που προοιωνίζεται ανάλογη συνέχεια
συμπληρώνοντας ένα κενό που μέχρι τώρα υπήρχε στον τομέα της
έντυπης ενημέρωσης.
Ολυμπία Βλαχοπούλου, Γενική Διευθύντρια Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Πιστεύουμε ότι το εν λόγω περιοδικό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο
εργαλείο για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης
και βελτίωσης της νοσοκομειακής περίθαλψης. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στην έκδοσή σας, προς όφελος των πολιτών
της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δήμαρχος Πανοράματος
Αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια οι υπεύθυνοι του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και η Συντακτική Επιτροπή έκδοσης
του περιοδικού «Χρέος Ζωής» για όσα το τελευταίο πέτυχε στον
ένα χρόνο της μέχρι τώρα παρουσίας του. Η επιλογή των θεμάτων,
το υψηλό επίπεδο των κειμένων και η ιδιαίτερη καλαισθησία του,
κατατάσσουν το περιοδικό «Χρέος Ζωής» ως ένα από τα κορυφαία, στο είδος του.
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12 Ιανουαρίου

14 Ιανουαρίου

Στο καθιερωμένο δείπνο προς τιμήν των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου που παρέθεσε στο ξενοδοχείο της πόλης
«Ηλέκτρα Παλλάς» το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Μέσα σ΄ ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, τα στελέχη του Νοσοκομείου είχαν την ευκαιρία
ν΄ ανταλλάξουν ευχές, προτάσεις και προβληματισμούς για την
επίτευξη ακόμα μεγαλύτερων επιτυχιών και στόχων του νοσοκο-

Πανηγυρική δικαίωση της διοίκησης και των εργαζομένων
απετέλεσε ο απολογισμός πεπραγμένων του νοσοκομείου για το
έτος 2004.
«Όταν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας τα ποσοστά
ελλειμμάτων κινούνται γύρω στο 70% κατ΄ έτος, στο νοσοκομείο
Παπαγεωργίου κατά το έτος 2004, το ποσοστό του ελλείμματος παρέμεινε στο 23% και τούτο όταν κατά το έτος αυτό εγκαταστάθηκαν
στο νοσοκομείο πολλές πανεπιστημιακές κλινικές και η εγκατάστασή
τους απαίτησε υψηλές δαπάνες για εξασφάλιση χώρων, ιατρικού εξοπλισμού και στελέχωση». Αυτό αναφέρθηκε από τον πρόεδρο του
Δ.Σ. του νοσοκομείου Νίκο Παπαγεωργίου κατά την απολογιστική
ομιλία του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
του νοσοκομείου μας, παρουσία εκπροσώπων εκκλησιαστικών και
πολιτικών αρχών, των μελών Δ.Σ. του νοσοκομείου και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, των επικεφαλής των κλινικών, τμημάτων
και των υπηρεσιών καθώς και πλήθους εργαζομένων που είχαν
γεμίσει ασφυκτικά όλους τους χώρους του αμφιθεάτρου. Συνεχίζοντας την ομιλία του ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε μεταξύ άλλων:
«Όσον αφορά τον απολογισμό της χρονιάς και της τετραετίας που
πέρασε, θα ήθελα να αναφερθώ στην πολύ επιτυχή πορεία που
έχει διαγράψει μέχρι σήμερα το νοσοκομείο σε όλους τους τομείς
και να συγχαρώ όλους τους συντελεστές που έχουν συμβάλλει
γι΄ αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σε ποιότητα υπηρεσιών,
σε παραγωγικότητα σε συμπεριφορά. Στις αρχές της χρονιάς που
έκλεισε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου είχαν αναπτυχθεί 350
κλίνες. Σήμερα περνάμε τις 700, με στόχο τις 750. Νοσηλεύτηκαν

Από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου δείπνο σύσφιγξης
σχέσεων και γνωριμίας νέων και παλιών

μείου Παπαγεωργίου, ενώ πανθομολογούμενη υπήρξε η εκτίμηση
ότι το νοσοκομείο έχει ήδη κατακτήσει αξιοζήλευτη θέση ανάμεσα
στα μεγαλύτερα και στα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης. Στο
δείπνο παρακάθησαν ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Νίκος
Τσιαρτσιώνης , ο πρόεδρος του Ιδρύματος Βασίλειος Παπάς,
τα μέλη του Δ.Σ. του νοσοκομείου με επικεφαλής τον πρόεδρο
Νίκο Παπαγεωργίου, οι επικεφαλής των κλινικών, τμημάτων και
υπηρεσιών και πλήθος άλλων στελεχών του Νοσοκομείου καθώς
και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας
που ευλόγησε το δείπνο.
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Απολογισμός Πεπραγμένων Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου για το έτος 2004

Νίκος Παπαγεωργίου: Τα στατιστικά στοιχεία ανεβάζουν την
πληρότητα στο 90% και το δείκτη ικανοποίησης του κοινού
πάνω από 80% , κάτι πρωτόγνωρο για το χώρο.

14 Ιανουαρίου

Βράβευση «αρίστων» και κοπή βασιλόπιτας

Σε εορταστική ατμόσφαιρα η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υποδέχτηκαν το 2005 ανταλλάσσοντας ευχές, πολλές από τις οποίες αναφέρονταν και στην περαιτέρω
επιτυχημένη πορεία του νοσοκομείου. Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο
Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας ενώ
την έκοψε ο πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου.
Επίσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η τελετή βράβευσης των «αρίστων» του νοσοκομείου από το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου με σημαντικό χρηματικό ποσό και έπαινο.

Γεώργιος Χριστόπουλος: όλοι αξίζουν βραβεύσεων
Ο Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Γιώργος Χριστόπουλος
αναφερόμενος στις βραβεύσεις των «αρίστων», τις χαρακτήρισε
«ενδεικτικές», υπογραμμίζοντας ότι «όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο αξίζουν ανάλογων βραβεύσεων. Βέβαια όλοι
οι υπάλληλοι, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου είναι θαυμάσιο
και η απόδοσή τους είναι καταπληκτική και σ΄ αυτούς οφείλονται
όλες οι επιτυχίες του νοσοκομείου. Η βράβευση επομένως είναι
ενδεικτική και αφορά λίγους για όλους».

Κάλαντα από τη Χορωδία των εργαζομένων
για τους πληγέντες από το τσουνάμι στην ΝΑ Ασία

Η χορωδία των εργαζομένων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
για μια ακόμα φορά εισέπραξε το θερμό χειροκρότημα και τα
συγχαρητήρια τόσο των συναδέλφων τους όσο και των εκλεκτών
προσκεκλημένων στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας για το
γεγονός ότι κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων
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46.000 ασθενείς που αντιστοιχούν σε 190.000 ημέρες νοσηλείας.
Συγκριτικά με το 2003 είχαμε αύξηση των ασθενών κατά 66,09%.
Ενώ ο μέσος χρόνος νοσηλείας ήταν 4,32 ημέρες. Στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία εξετάστηκαν 238.000 ασθενείς και στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών 56.000 ασθενείς. Επίσης εκείνο που
κάνει εντύπωση στους ασθενείς μας είναι η ευγένεια και το χαμόγελο με το οποίο τους υποδέχεστε. Θα ήθελα να παρακαλέσω
όλους όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από όποιο πόστο και
αν κατέχουν να καταβάλλουν προσπάθεια να διατηρηθεί αυτό το
χαμόγελο, είναι κάτι που δεν κοστίζει σ΄ αυτόν που το προσφέρει Είναι όμως πολύ σημαντικό και εκτιμάται ιδιαίτερα από τους
πονεμένους που ζητούν τη βοήθεια μας, τις υπηρεσίες μας. Το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου δίνει πολύ μεγάλη σημασία σ΄ αυτό, γι΄
αυτό και το χαμόγελο θεσπίστηκε σαν ένα από τα κριτήρια για
τις βραβεύσεις».

και του Νέου Έτους έψαλλε τα κάλαντα και τα χρήματα που συγκέντρωσε τα κατέθεσε στο λογαριασμό υπέρ των θυμάτων του
τσουνάμι στη νοτιοανατολική Ασία.

Φεβρουάριος

Β΄ ΜΕΝΝ: Παρουσίαση πρακτικού Οδηγού Ανάνηψης
του Νεογνού

Νίκος Νικολαϊδης: Παρεμβαίνω τη στιγμή
και στο βαθμό που θα μου ζητηθεί από το
νεογνό. Ας σεβασθούμε τη φωνή και επιθυμία του, γνωρίζοντας ότι το λαθεμένο,
το λιγότερο και το περισσότερο, είναι το
ίδιο επικίνδυνα.

Ένα νέο εγχειρίδιο, υπό τον τίτλο «Πρακτικός Οδηγός Ανάνηψης Νεογνού» είναι
ήδη πολύτιμο κτήμα του ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού της Β΄ Νεογνολογικής Πανεπιστημιακής
Κλινικής του νοσοκομείου μας. Πρόκειται για μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα του βιβλίου «Resuscitation at birth» τη γενική
ευθύνη και επιμέλεια της οποίας είχε ο αν. καθηγητής-διευθυντής
της Β΄ ΜΕΝΝ Νίκος Νικολαϊδης, ο οποίος προλογίζοντας το
σημαντικότατο αυτό πόνημα, υπογράμμιζε μεταξύ άλλων: «..Το
εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται στους
νεότερους συναδέλφους, για να
περιορίσει το άγχος τους κατά την
ανάνηψη, στους αυριανούς παιδίατρους για να αποκτήσουν σταθερές
αρχές ανάνηψης αλλά και να εμπεδώσουν αυτά που θα μελετήσουν
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής
τους στη νεογνολογία αλλά και στις
μαίες και σπουδάστριες μαίες, που
μπορούν να προσφέρουν πολλά,
ως βοήθεια πρώτης γραμμής και ως
ομάδα, μαζί με τους παιδίατρους ή
νεογνολόγους..».

Μάρτιος

Θρομβόλυση: Νέα πρωτοποριακή μέθοδος από τη
Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της
Νευρολογικής Κλινικής του Νοσ. Παπαγεωργίου

Μία νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών, που
σώζει ζωές όταν ο ασθενής μεταφερθεί στο νοσοκομείο το πολύ
σε τρεις ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, εφαρμόζεται
στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι νευρολόγοι της Μονάδας
Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων στη Νευρολογική Κλινική
με διευθυντή τον Γεώργιο Γεωργιάδη, πρωτοστατούν, καθώς είναι
οι μοναδικοί που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο στη Θεσσαλονίκη.
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«Η μέθοδος είναι πράγματι πρωτοποριακή, αλλά όχι πειραματική. Έχει την έγκριση του ΕΟΦ και δεν πρόκειται για δοκιμαστική
θεραπεία ή πείραμα. Με την χορήγηση θρομβολυτικού φαρμάκου,
αποκαθιστούμε την αιμάτωση στο αγγείο που έχει αποφραχθεί. Έτσι
βοηθείται ο ασθενής σε περίπτωση που ο εγκέφαλός του δεν έχει
υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη. Η Θρομβόλυση απευθύνεται μόνο
σε ασθενείς, που έπαθαν ισχαιμικό επεισόδιο(θρομβωτικό) και όχι
αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο», όπως επισημαίνει ο Dr.med.
Rudolf Jobst , Νευρολόγος της Κλινικής. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία
τριτοβάθμιας φροντίδας στην Ελλάδα που διαθέτει μια πλήρως
εξοπλισμένη Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (έξι
κρεβάτια με μη-επεμβατικό monitoring) και χορηγείται ενδοφλέβια
θρομβόλυση για οξέα ισχαιμικά Α.Ε.Ε. από το έτος 2003.

11-13 Μαρτίου

13ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Οστεοσύνθεσης
(με πρακτική άσκηση) από την Γ΄ Πανεπιστημιακή
Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου

υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γεωργίου Καπετάνου το 13ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Οστεοσύνθεσης (με πρακτική άσκηση) στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου μας. Την έναρξη εργασιών
του σεμιναρίου, κήρυξε ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Νίκος
Τσιαρτσιώνης τονίζοντας: « Προσφέρετε αξιέπαινο έργο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στους Έλληνες πολίτες γεγονός
που αναγνωρίζεται από το κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα ο
οικοδεσπότης του φετινού σεμιναρίου, η Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική αλλά και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου που για
μας αποτελεί ένα κόσμημα και καμάρι για τη Βόρεια Ελλάδα ότι όλο
τούτο εδώ αποτελεί και ένα φυτώριο πραγματικών επιστημόνων».
Στην ομιλία του ο καθηγητής Γεώργιος Καπετάνος ενημέρωσε
τους συνέδρους για τις πρωτοποριακές χειρουργικές επεμβάσεις
και νέες τεχνικές σε πανελλήνιο επίπεδο που πραγματοποιούνται
από την αρχή του χρόνου στην κλινική, όπως οι αρθροπλαστικές
διάσωσης οστών και αρθρώσεων με μικροεπεμβατικές τεχνικές,
δηλαδή αρθροπλαστικές «επιφανείας» του ισχίου και «μονοδιαμερισματικές» αρθροπλαστικές στο γόνατο καθώς επίσης και
οι υποβοηθούμενες με υπολογιστή (navigator) εγχειρήσεις στο
ισχίο και στο γόνατο. Στο πλαίσιο των εργασιών η Ορθοπαιδική
Κλινική βράβευσε τους τρεις παλαιότερους Έλληνες καθηγητές
Ορθοπαιδικής, τους κ.κ. Μανόλη Δρετάκη, Παναγιώτη Συμεωνίδη,
και Γεώργιο Χαρτοφυλακίδη.

10-11 Ιουνίου

Νοσηλευτικό Συνέδριο με Διεθνή συμμετοχή

Για την Παγκόσμια Ημέρα εορτασμού του Νοσηλευτή η Νοσηλευτική Υπηρεσία υπό τη διεύθυνση της κ. Αθανασίας ΧούταΧυτήρη, διοργάνωσε Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Αυτόνομοι Νοσηλευτικοί Ρόλοι» στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου
μας. Την έναρξη εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο πρόεδρος της

Με τη συμμετοχή 350 Πανεπιστημιακών γιατρών Ορθοπαιδικών από όλη την Ελλάδα και εκπαιδευόμενους Ορθοπαιδικούς,
και με ομιλητές καθηγητές όλων των Πανεπιστημιακών κλινικών
της χώρας διοργανώθηκε από την Γ΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ
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Β΄ ΔΥ.ΠΕ Κ. Μακεδονίας, Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
κ. Βαρνάβας, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης,
ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ηλίας Καμπέλης, ο
διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Μπάμπης Μακρίδης και τα
μέλη της διοίκησης του νοσοκομείου. Το κλείσιμο του συνεδρίου
και η ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων έγινε από τον γενικό
διευθυντή του νοσοκομείου Γιώργο Χριστόπουλο ο οποίος επικαλούμενος την μακρόχρονη εμπειρία του από τη σταδιοδρομία
του στο χώρο της υγείας τόνισε ότι ο νοσηλευτής αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος υγείας και έχει πλέον αυτόνομη
επιστημονική παρουσία και συμβολή στην έκβαση της πορείας των
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22 Ιουλίου

Σε χρόνο ρεκόρ η κάλυψη 293 νέων θέσεων εργασίας

Αναρτήθηκαν στο Νοσοκομείο μας οι προσωρινοί πίνακες των
διοριστέων της προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. υπ΄ αριθμόν 1/74Μ/2005 για
την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας. Συνολικά προ-

Μέλη ομάδας: Άγγελος Αλτανζής, Μηνάς Αποστολίδης, Πολυμέρης
Βιολιστής, Σταύρος Βογιατζής, Σπύρος Παπαδόπουλος, Φίλιππος
Σαράφης, Βάϊος Μπαρτζιώκας, Ευάγγελος Μπιμπίκας, Μιχαήλ
Καλαμπόκας, Ιωάννης Γκότσικας, Αργύριος Οβαλιάδης, Δημήτριος Ουλουσίδης, Νικόλας Κανδύλας, Ελευθέριος Κωτσόπουλος,
Νικόλαος Μαντές, Αδαμάντιος Μεντίζης, Κώστας Μανώλογλου,
Θεόφιλος Μπέλλης, Αντώνιος Πανέλας, Θωμάς Παπαθωμάς,
Σταύρος Παρασίδης, Δημήτριος Σκουλέλης, Αθανάσιος Τασιούδης,
Ιωάννης Τούσιος, Νίκος Χατζούδης

2005

ασθενών. Εξήγησε επίσης ότι η διεύρυνση των ρόλων των νοσηλευτών και η ανάληψή τους μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το ΕΣΥ
να μειώσει το κόστος και να αυξήσει παράλληλα την ποιότητά του.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών τιμήθηκαν από τη Νοσηλευτική
Υπηρεσία, η κα Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου τ. διευθύντρια της
πρώην Ανωτέρας Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων καθώς
και οι: Νίκος Παπαγεωργίου πρόεδρος του ομώνυμου νοσοκομείου Βασίλης Παπάς, πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, και
ο γενικός διευθυντής του Νοσοκομείου Γιώργος Χριστόπουλος.
Κοινό συμπέρασμα όλων ήταν ότι το τόλμημα της διοργάνωσης
του συνεδρίου είχε απρόσμενη επιτυχία και αποδοχή από τη νοσηλευτική κοινότητα με τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων
να πλησιάζει τους χίλιους συνέδρους καθώς και τη σημαντική
συμμετοχή συνέδρων από Ευρώπη και Αμερικη.

Σεπτέμβριος

Σε χρόνο ρεκόρ πανέτοιμος ο βρεφονηπιακός σταθμός
μας. Παρουσίαση στοιχείων από τον Πρόεδρο του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου Βασίλειο Παπά

Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου ανταποκρινόμενο στο εύλογο αίτημα
των εργαζομένων ανάλαβε τη δαπάνη και την παρακολούθηση
όλων των μελετών που ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση του
έργου και στη συνέχεια της χρηματοδότησης του συνόλου των δαπανών για την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των
διαμορφώσεων του αύλειου χώρου, του εξοπλισμού των αιθουσών

κηρύχθηκαν 293 θέσεις και η αξιολόγηση των 13.959 αιτήσεων
με τη συστηματική και υπεύθυνη εργασία των μελών της ομάδας
αξιολόγησης του νοσοκομείου μας, ολοκληρώθηκε μόλις ενάμιση
μήνα μετά την τελευταία ημέρα κατάθεσης αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Οι πρώτες προσλήψεις του προσωπικού ξεκίνησαν
από την 1-8-2005.

Σεπτέμβριος

Δημιουργία ομάδας Ποδοσφαίρου Εργαζομένων
Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Ψηλά έβαλε τον πήχη των στόχων της η ποδοσφαιρική ομάδα
των εργαζομένων του νοσοκομείου μας. Η συμμετοχή τους σε διάφορες διοργανώσεις αγώνων όπως στο πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ
(φωτ) τους κατέταξε στη 3η θέση ενώ μεγάλη επιτυχία τους ήταν
και η ισοπαλία (1-1) με αντίπαλο τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.
Πρόεδρος και προπονητής: Ιωάννης Γαρυφαλλίδης

με διάφορα μικροέπιπλα καθώς και παιχνιδότοπο στο χώρο της
αυλής. Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και ειδικότερα ο κ.
Γ. Σοφιαλίδης και η κα Κ. Κουτσοσίμου είχαν την ευθύνη της επίβλεψης του έργου και με φιλότιμες προσπάθειες συνετέλεσαν στην
έγκαιρη αποπεράτωση του έργου και με ποιότητα κατασκευής που
υπερτερεί πολλών δημοσίων και ιδιωτικών σταθμών. Η συνολική
δαπάνη για την υλοποίηση του έργου που καταβλήθηκε από το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου ανήλθε στο ποσό των 510.000 €. Το κτίριο
αποτελείται από 4 αίθουσες που η κάθε μία εξυπηρετεί διαφορετικές ηλικές παιδιών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφεία, χώρους υγιεινής και
λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Το
κτίριο είναι προσαρμοσμένο στο
ανάγλυφο του
εδάφους και χωροθετήθηκε για
την καλύτερη εξυΤο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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πηρέτηση πλησίον του κεντρικού χώρου στάθμευσης. Παρουσιάζει
μια πολυδιάσπαση των όγκων προσαρμοσμένο, στο μέτρο του
δυνατού, στην κλίμακα των χρηστών. Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
που είχε την ευθύνη δημιουργίας του ολοκλήρωσε τις εργασίες
κατασκευής του στο χρονοδιάγραμμα που είχε δεσμευτεί τηρώντας
την υπόσχεση που είχε πριν από ένα χρόνο δώσει κατά τη διάρκεια
της τελετής θεμελίωσης του κτιρίου από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νικήτα Κακλαμάνη.

13-17 Σεπτεμβρίου

διοργανωτή Συλλόγου της Αμφικτυονίας-όπου την υποδέχθηκαν
και την χαιρέτησαν η διοίκηση, οι εργαζόμενοι, ασθενείς και επισκέπτες του νοσοκομείου.

Οκτώβριος

Σύσταση Ομάδας Μπάσκετ Εργαζομένων Γενικού
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Μέλη: Κωνσταντίνος Αντοσίδης, Σπύρος Βασιλειάδης,Θόδωρος
Γκαϊντατζής, Άκης Ιωαννίδης, Γρηγόρης Κοκκινίδης, Γιάννης Κώ-

Διεθνής αναγνώριση και επιβράβευση του έργου που
επιτελείται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από τη Νοσηλευτική
Υπηρεσία στο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ν.Α. (Emergency
Nurses Association) στο Nashville, Tennessee της
Αμερικής

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου το εφαρμοζόμενο σύστημα ESI
Triage το οποίο είναι η άμεση αξιολόγηση όλων των προσερχόμενων ασθενών και την κατάταξή τους σε κατηγορίες σύμφωνα
με την βαρύτητα των περιστατικών η οποία είναι και το κριτήριο
για τη σειρά παροχή φροντίδας και μάλιστα κάτω από δύσκολες
τσου, Νικόλαος Κωφός, Ευάγγελος Λιάτσος, Γεώργιος Μηνάς,
Νίκος Μπάλας, Θεόφιλος Μπέλης, Απόστολος Μπιτζίδης, Δημήτριος Μπλιάμπλιας, Αργύρης Οβαλιάδης, Βασίλης Παπαγιάννης,
Θωμάς Παπαθωμάς, Γιάννης Παπακώστας, Σταύρος Παρασίδης,
Νίκος Σακοράφας, Φίλιππος Σαράφης, Δημήτρης Στεργίου, Θεόδωρος Τάνης, Παναγιώτης Τουχτίδης, Πέτρος Τραϊκούδης, Γιάννης
Χατζηρουμπής, Νίκος Χατζούδης.

10 Οκτωβρίου

συνθήκες εφαρμογής επείγουσας φροντίδας, κυρίως λόγω του
τεράστιου αριθμού προσερχόμενων ασθενών είχε προκαλέσει το
ενδιαφέρον της διεθνούς νοσηλευτικής και της γενικότερης επιστημονικής κοινότητας με αποτέλεσμα την αναγνώριση και βράβευση
του ΤΕΠ του νοσοκομείου μας στο Παναμερικανικό συνέδριο του
Ε.Ν.Α στο Nashville, Tennessee της Αμερικής.

Επίσκεψη Ευάγγελου Βενιζέλου: «Το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου κορυφαίο σημείο του Συστήματος
Υγείας»

Ως υπεύθυνος του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, πρώην Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος, επισκέφθηκε
το νοσοκομείο, επικεφαλής κλιμακίου στελεχών του κόμματός
του. Τον κ. Βενιζέλο υποδέχθηκαν στην είσοδο του νοσοκομείου
ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Νίκος Παπαγεωργίου

22 Σεπτεμβρίου

Η φλόγα της Αγάπης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Κατά τη διεξαγωγή της 19ης Αμφικτυονίας Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών Ελλάδος και της 3ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας,
εθελοντές Αιμοδότες λαμπαδηδρόμοι έφεραν την φλόγα της
Αγάπης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, συνοδεία του προέδρου
Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης Χρήστου Δρούγγου-φετινού

2005

και μέλη του Δ.Σ., ο γενικός διευθυντής Γιώργος Χριστόπουλος, ο
πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Βασίλης Παπάς καθώς και
διευθυντές διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του νοσοκομείου.
Ακολούθησε μακρά και λεπτομερής ενημέρωση του κ. Βενιζέλου
και των μελών του κλιμακίου που τον συνόδευαν, γύρω από τη
λειτουργία, τα προβλήματα και τις προοπτικές του νοσοκομείου.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Παπαγεωργίου καλωσορίζοντας τον
π. Υπουργό, τόνισε: «Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που
δείχνετε γι΄ αυτό το δημόσιο χώρο της Υγείας, καθώς και για τη
στήριξη του Ιδρύματος στα πρώτα του βήματα, στην προσπάθειά
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22 Οκτωβρίου

Αξιολόγηση της Α΄ Μ/Γ Κλινικής ΑΠΘ του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία και το Κολέγιο Μαιευτικής-Γυναικολογίας
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ιατρικές
ειδικότητες (EBCOG/UEMS)

Σε ειδική συνεδρίαση της EBCOG πιστοποιήθηκε και τυπικά
η Α΄ Πανεπιστημιακή Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του
νοσοκομείου μας με διευθυντή τον καθηγητή Ιωάννη Μπόντη,

του να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει. Θέλω
να πιστεύω πως δεν διαψεύσαμε τις προσδοκίες σας. Σήμερα, μετά
τη μεταφορά των 14 Πανεπιστημιακών Κλινικών, είμαστε πολύ
κοντά στην πλήρη ανάπτυξη του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από την ποιότητα των υπηρεσιών και τη συμπεριφορά των εργαζομένων προς τους ασθενείς. Η
παραγωγικότητά του είναι υψηλή και εξυπηρετείται πολύ μεγάλος
αριθμός ασθενών. Σ΄ αυτό, βεβαίως, συμβάλλουν οι σύγχρονες
εγκαταστάσεις του και ο εξοπλισμός του. Το πλήρες σύστημα
μηχανοργάνωσης βοηθά τη γρήγορη διακίνηση των ασθενών, τη
γρήγορη έκδοση των αποτελεσμάτων καθώς και τους γιατρούς
στο επιστημονικό τους έργο. Λέγεται ότι σ΄ αυτόν τον τομέα, στη
μηχανοργάνωση, είμαστε 10 χρόνια μπροστά από όλα τα άλλα
δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία και από πολλά ευρωπαϊκά. Το
σοβαρότερο, όμως, απ΄ όλα είναι οι νέοι και ορεξάτοι άνθρωποι
που το έχουν στελεχώσει. Και εκεί στηρίζεται, κυρίως, η όλη μας
επιτυχία. Ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό
το επίπεδο των υπηρεσιών. Η προσπάθειά μας είναι και να το ανεβάσουμε. Υπάρχουν πολλά περιθώρια. Εδώ, όμως, θα χρειαστούμε
και τη βοήθεια όλων σας, μας είναι απαραίτητη. Όλοι πρέπει να
βοηθήσουν. Με λίγη ακόμη προσπάθεια θα μπορούσε να γίνει το
πιλοτικό Νοσοκομείο, που χρειάζεται ο χώρος».
Μετά την ενημέρωσή του ο κ. Βενιζέλος ξεναγήθηκε σε διάφορα
τμήματα του νοσοκομείου και ενημερώθηκε από τους διευθυντές,
ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με εργαζόμενους καθώς
και με πολίτες στους χώρους των εξωτερικών ιατρείων. Σε δηλώσεις
του προς τους δημοσιογράφους ο κ. Βενιζέλος, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του τόνισε: «Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
είναι ένα από τα κορυφαία σημεία του συστήματος υγείας της
χώρας. Ένας από τους πυλώνες του συστήματος αυτού και είμαστε υπερήφανοι για την υποδομή που έχει διαμορφωθεί εδώ στη
Θεσσαλονίκη οποία κινείται στο υψηλότερο επίπεδο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Θέλουμε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
να παραμείνει μία υψηλή προτεραιότητα για την πολιτεία, να καλυφθούν τα κενά, να ολοκληρωθεί η στελέχωση, να είναι τακτική
και σίγουρη η χρηματοδότηση και βεβαίως όλοι οι εργαζόμενοι να
μπορούν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό όπως προσπαθούν
να κάνουν μέσα σε δύσκολες συνθήκες».

ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική Γυναικολογία
καθιστώντας την, την πρώτη κλινική στην Ελλάδα που αποκτά
πιστοποίηση από την EBCOG/UEMS.

Νοέμβριος

Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών θεραπείας
γυναικολογικής ακράτειας ούρων από την Α΄ Μαιευτική
και γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι εφαρμόζονται
με ιδιαίτερη επιτυχία και το ενδιαφέρον των γυναικών είναι
έκδηλο από την μεγάλη προσέλευση στα εξωτερικά ιατρεία
ουρογυναικολογίας/ακράτειας
ούρων. Παράλληλα οι υπεύθυνοι
ιατροί του τμήματος βρίσκονται
σε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση από κέντρα του εξωτερικού καθώς οι εξελίξεις στην
υποειδικότητα της ουρογυναικολογίας είναι συνεχείς και ραγδαίες
ενώ παράλληλα η Α΄ Μ/Γ κλινική αποτελεί πλέον εκπαιδευτικό
κέντρο για τις σύγχρονες αυτές μεθόδους όπου ιατροί από όλη την
Ελλάδα προσέρχονται να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες τεχνικές
θεραπείας της γυναικολογικής ακράτειας ούρων.
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12 Δεκεμβρίου

Επίσκεψη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
«Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι απόλυτα
επιτυχημένο»

Την απόλυτη ικανοποίησή του και τη μεγάλη χαρά του για την
κατάσταση που ιδίοις όμμασι διαπίστωσε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εξέφρασε ο τέως πρωθυπουργός, επίτιμος πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο το οποίο ο ίδιος είχε θεμελιώσει στις 12
Σεπτεμβρίου 1993 ως πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης συνοδευ-

2005

όταν από τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης Νίκο Τσιαρτσιώνη,
τον βουλευτή Ν.Δ. Κώστα Κιλτίδη, τον πρόεδρο του Β΄ ΔΥΠΕ Κ.
Μακεδονίας Δημήτρη Βαρτζόπουλο, και κομματικά στελέχη. Τον
υποδέχτηκαν ο δωρητής και πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος
Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου Βασίλης
Παπάς, ο γενικός διευθυντής Γιώργος Χριστόπουλος, μέλη του Δ.Σ.,
ο νομικός σύμβουλος του νοσοκομείου, δήμαρχος Πανοράματος
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
καθηγητής Ιωάννης Μπόντης, διευθυντές κλινικών, εκπρόσωποι
των εργαζομένων και πλήθος στελεχών του νοσοκομείου καθώς
και πολίτες που κινούνταν στους χώρους του νοσοκομείου και
έσπευσαν να χαιρετήσουν τον τέως πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε σε κλινικές καθώς και σε χώρους των εξωτερικών
ιατρείων όπου και ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των τμημάτων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε αναλυτική ενημέρωσή του για
τη λειτουργία του νοσοκομείου στην αίθουσα συσκέψεων.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του, ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Νίκος Παπαγεωργίου απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη τόνισε:
«Είμαι πολύ συγκινημένος και ευτυχής που σας υποδέχομαι στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο Νοσοκομείο που εσείς θεμελιώσατε. Στο δημιούργημά σας. Δεν ξεχνώ όταν προ δεκαπενταετίας
μεσολαβούντος του τότε Υπουργού Εξωτερικών Μιχάλη Παπακωσταντίνου μας δεχτήκατε με τον αδελφό μου Λεωνίδα, ως Πρωθυπουργός της χώρας όπου σας κάναμε γνωστή την πρόθεσή μας
να δώσουμε για το συγκεκριμένο έργο το ποσό των 30 εκατομ. $.
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Εκείνο το διάστημα δεν υπήρχε καμία σκέψη για ανάμιξή μας στο
κτίσιμο και τον εξοπλισμό του, πολύ περισσότερο στη λειτουργία
του. Η ανάμιξή μας σ’ αυτά ήταν δική σας επιλογή, γιατί θυμάμαι
επιγραμματικά αυτά που εκείνη τη στιγμή μας είπατε, αφού μας
ευχαριστήσατε για την προσφορά :«Κύριοι εάν θέλετε να το δείτε
να τελειώνει και να το χαρείτε, κτίστε το μόνοι σας».Εκείνη τη
στιγμή δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω το βάρος και το βάθος
εκείνης της προτροπής. Το συνειδητοποίησα όμως στη συνέχεια
με όσα επακολούθησαν, όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν από τα
διαπλεκόμενα συμφέροντα.
Κύριε Πρόεδρε, μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας αναθέτοντάς μας την κατασκευή αυτού του σημαντικού έργου. Θέλω να πιστεύω πως και εμείς ανταποκριθήκαμε. Το έργο που έχετε μπροστά
σας το επιβεβαιώνει.Το Ίδρυμα με τους συνεργάτες του δουλέψανε
σκληρά, αντιμετωπίσανε όλες τις αντιξοότητες, σε ένα σκληρό και
αδυσώπητο αγώνα. Σήμερα η δικαίωσή τους είναι αποδεκτή από
φίλους και αντιπάλους, αλλά κυρίως από τον ανώνυμο πολίτη που
δέχεται τις υπηρεσίες του. Στο ξεκίνημα λοιπόν της προσπάθειας ο
αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει ένα Νοσοκομείο για τις Δυτικές
Συνοικίες με δύναμη 350 κρεβατιών. Σήμερα η δύναμή του έφτασε
τα 800 κρεβάτια και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλη τη Βόρειο
Ελλάδα και όχι μόνον. Είναι ένα από τα καλύτερα Νοσοκομεία
της Ελλάδας αν όχι το καλύτερο και δεν έχουμε να ζηλέψουμε
τίποτα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Προσφέρουμε
πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Είμαστε πρώτοι
στην παραγωγικότητα. Και σε καλά
επίπεδα συμπεριφοράς των εργαζομένων προς τους ασθενείς. Στα οικονομικά αποτελέσματα τρέχουμε
με έλλειμμα 30% όταν αυτό στα δημόσια περνά το 80%. Και είμαστε
το μόνο Δημόσιο Νοσοκομείο που μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά
απέναντι στον Ιδιωτικό χώρο της Υγείας. Όλα αυτά στηρίζονται
στη λειτουργική δομή που έχει αναπτυχθεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στον περιορισμό της σπατάλης. Το σοβαρότερο όμως
είναι οι νέοι και ορεξάτοι άνθρωποι που το έχουν στελεχώσει σε
όλους τους τομείς. Σ’ αυτούς στηρίζεται η όλη μας επιτυχία. Δουλεύουμε με πληρότητα 100% και ο δείκτης ευχαρίστησης από τα
στατιστικά στοιχεία που έχουμε ξεπερνά το 80%.
Πρωτόγνωρα για Δημόσιο Νοσοκομείο. Όσοι ασχολούνται με
τα θέματα υγείας μας θεωρούν σαν πρότυπο. Το θέμα των ράντσων
δεν μας απασχόλησε ποτέ.
Δεν επαναπαυόμαστε όμως με όσα πετύχαμε έχουμε πολύ δρόμο
ακόμη μπροστά μας. Πολλά μπορούν και πρέπει να γίνουν. Από
την πολιτεία δεν έχουμε παράπονα.
Έχουμε την πλήρη στήριξή της. Η συνεργασία μας με το Β΄
ΔΥΠΕ, Κεντρικής Μακεδονίας τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Δελή, είναι άριστη. Σας
ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε, με το να βρεθείτε
ανάμεσά μας, σ’ αυτή την ιστορική στιγμή της ολοκλήρωσης της
λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου».
Ακολούθως ο κ. Βασίλης Παπάς επέδωσε στον τέως πρωθυπουργό εκ μέρους του Ιδρύματος Παπαγεωργίου τιμητική πλακέτα εις ένδειξη ευγνωμοσύνης για την καθοριστική βοήθειά του
κ. Μητσοτάκη στη δημιουργία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
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και στο θέμα της Υγείας, το μεγάλο πρόβλημα, όπου γίνεται μια
καλή προσπάθεια, κατά κοινή ομολογία, από τον φίλο μου τον
Νικήτα Κακλαμάνη, για μένα το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό.
Να μετρηθεί η απόδοση και να αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ
του Έλληνα φορολογούμενου ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να
σπαταλούνται αυτά από το υστέρημά του».

15-16 Δεκεμβρίου

Κουκλοθέατρο και Θέατρο Σκιών από τη ΧΑΝΘ
στη Παιδιατρική και Παιδοχειρουργική Κλινική
Μετά την ενημέρωσή του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε τις
ακόλουθες δηλώσεις:
«Για μένα είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα σήμερα γιατί επισκέφθηκα για πρώτη φορά το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» το οποίο θεμελιώσαμε το 1993. Είδα με μεγάλη μου χαρά ότι το νοσοκομείο αυτό
είναι απόλυτα πετυχημένο. Αρχιτεκτονικά, ως κτίριο, ως οργάνωση,
και προπαντός από πλευράς επιπέδου, βρίσκεται αδιαμφισβήτητα
στην πρώτη γραμμή. Το ξεκινήσαμε για 350 κλίνες και είναι 800
στην πλήρη του ανάπτυξή και ολοκληρώνεται και το προσωπικό
το οποίο χρειάζεται είναι πράγματι ένα νοσοκομείο που αποτελεί
κόσμημα, που υπηρετεί την περιοχή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο,
τη μείζονα περιοχή και που αποτελεί και πρότυπο. Χαίρομαι γιατί
η πολιτική που εγώ τότε ακολούθησα, της συνεργασίας ιδιωτικού
και δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είναι
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και οφείλεται
εξ ολοκλήρου
στην αφοσίωση,
στην ικανότητα
και στη θυσία
που προσέφερε η οικογένεια
Παπαγεωργίου,
ιδιαίτερα ο παριστάμενος φίλος μου, ο οποίος αντιμετώπισε, όπως πάντοτε κάποιος
που κάνει κάτι καλό στην Ελλάδα, το φθόνο, τα συμφέροντα, αλλά
το μακεδονίτικο πείσμα του τελικά επικράτησε.
Σήμερα , είναι μια μέρα ικανοποίησης, μια μέρα ικανοποίησης,
μια μέρα χαράς για όλους μας. Θέλω να συγχαρώ και πάλι τον
κύριο Παπαγεωργίου, να συγχαρώ το εξαίρετο προσωπικό. Το
νοσοκομείο αυτό κατάφερε να συνδυάσει το ΕΣΥ, πανεπιστημιακές κλινικές- είναι περίπου 18 οι συγκεκριμένες εδώ- και κλινικές
ιδιωτικού δικαίου.
Αποτελεί για μένα το τέλειο πρότυπο, αποτελεί την ελπίδα. Και
θέλω να σας πω και μία τελευταία παρατήρηση. Στο νοσοκομείο
αυτό μετριέται η δαπάνη και μετριέται και η απόδοση. Το προσωπικό μπορεί ενδεχομένως να στενοχωριέται γιατί πρέπει να εργάζεται περισσότερο από ό,τι δεν εργάζεται στην ουσία στο Δημόσιο,
αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό αποτελεί ζήτημα ζωής για
την Ελλάδα. Όταν λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική αυτό εννοούμε. Ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο,
να μετρήσουμε την απόδοση και να αποδώσουμε τα εύσημα σε
αυτούς που εργάζονται, και από την άλλη μεριά να παραμερίσουμε
αυτούς που δεν εργάζονται. Η αξιολόγηση των δαπανών αποτελεί
το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας, η οποία τον τελευταίο καιρό
δυστυχώς έχει ολισθήσει όχι μόνο στη διαφθορά, αλλά και στη
σπατάλη την αλόγιστη. Δεν είναι όλα ζητήματα πιστώσεων, ακόμα

Μέλη της ΧΑΝΘ επισκέφθηκαν τις άγιες ημέρες των εορτών
τους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονταν στην Παιδιατρική

και Παιδοχειρουργική
κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, παρουσιάζοντας
πρόγραμμα Θεάτρου
Σκιών, Κουκλοθεάτρου, καθώς και κατασκευής Χριστουγεννιάτικων καρτών.

17 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη παιδική Γιορτή

Σε μία απέραντη γιορτή μετατράπηκε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όταν τα 1500 περίπου παιδιά των εργαζομένων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και της διοίκησης του νοσοκομείου να γιορτάσουν όλοι μαζί τη γέννηση του
Χριστού. Γνωστές φιγούρες ηρώων της παιδικής φαντασίας, ξυλο-

πόδαροι, ακροβάτες,
κλόουν και πλούσιες
μουσικοχορευτικές
και εικαστικές πινελιές έκαναν το νοσοκομείο να θυμίζει
χώρο παιχνιδιού και
διασκέδασης. Στους
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μικρούς πρωταγωνιστές της χριστουγεννιάτικης γιορτής μοιράστηκαν πλούσια δώρα, με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου. καθώς και στα παιδιά που νοσηλεύονταν σε τμήματα του νοσοκομείου μας κατά την περίοδο των εορτών.

19 Δεκεμβρίου

Νεφρολογικό Τμήμα νοσοκομείου Παπαγεωργίου:
«DREAM TEAM» για όλη την Ελλάδα!

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό του Νεφρολογικού Τμήματος διοργάνωσε ο
διευθυντής του τμήματος αν. καθηγητής Γιώργος Σακελλαρίου,

2005

ο οποίος προσέφερε δώρα σε όλο το προσωπικό και ευχές για
το νέο χρόνο. Στα πλαίσια της γιορτής, έγινε και απολογισμός
πεπραγμένων έτους 2005 παρουσία των μελών της διοίκησης και
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διευθυντικών στελεχών των τμημάτων του νοσοκομείου. Για άλλη
μια χρονιά, το Νεφρολογικό τμήμα πρωτοστάτησε στα ιατρικά
δρώμενα στο χώρο της νεφρολογίας στη χώρα μας.

30 Δεκεμβρίου

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα

Με την ευκαιρία των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου Κλινικές
και τμήματα του νοσοκομείου μας επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας και ειδικότερα του
Καρδιολογικού Τμήματος, της Στεφανιαίας Μονάδας καθώς
και τα μικρά παιδιά που νοσηλεύονταν στην Παιδιατρική και
στην Παιδοχειρουργική Πτέρυγα μοιράζοντας ευχές και δώρα.
συνοδεία της χορωδίας της Νεανικής Εστίας του Ι. Ναού Αγίου
Παντελεήμονος.

Ντόρα Μπακογιάννη
Θεωρώ αξιέπαινη την πρωτοβουλία για την κυκλοφορία ενός περιοδικού που, μέσα από την κριτική των πολιτών αλλά και τους
αγώνες του προσωπικού που αποτυπώνονται στις σελίδες του,
ενισχύει το έργο του νοσοκομείου και δημιουργεί έναν δίαυλο
επικοινωνίας ανάμεσα σε ασθενείς, νοσηλευτικό προσωπικό και
διοίκηση.
Γιώργος Πέτσος, π. Υπουργός Ν.Δ.
Θεωρώ ότι πρόκειται για μια αξιέπαινη εκδοτική προσπάθεια
υψηλών προδιαγραφών σε ένα χώρο, όπως αυτός της Υγείας που
αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Εύχομαι ολόψυχα
κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας και ευόδωση των στόχων
του περιοδικού.
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την πρωτοποριακή, εντυπωσιακή
και ποιοτική αυτή πρωτοβουλία.
Από όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται στο
περιοδικό προκύπτει ένα σαφές συμπέρασμα.
Οδηγός σας σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι το
αίσθημα του καθήκοντος απέναντι στο συνάνθρωπο. Το έργο σας είναι πολύ σημαντικό
και γι’ αυτό εύχομαι να συνεχίσετε αυτόν τον
ευγενικό αγώνα.
Ευάγγελος Γ. Σαρρής, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης
Η ύλη του «Χρέους Ζωής» επιλέγεται και κατατάσσεται με ιδιαίτερη ευφυία, ώστε μέσα από
ένα πολύχρωμο φωτογραφικό πανόραμα, μεταλαμπαδεύεται πολύτιμη επιστημονική γνώση
και εμπειρία και προβάλλεται το αξιοθαύμαστο
έργο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Προσπάθειες σαν κι΄ αυτή γράφουν, στον τομέα
τους, ιστορία.
Λουκάς Κατσαρός, Νομάρχης Λάρισας
Θα ήθελα πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να σας
συγχαρώ για την έκδοση του περιοδικού «Χρέος Ζωής». Διαβάζοντας το διαπίστωσα ότι πρόκειται για μία καλαίσθητη έκδοση,
που μέσα από τις σελίδες της αναδεικνύεται το μέγεθος της προσφοράς στους χιλιάδες ασθενείς όλης της χώρας του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου Εύχομαι να συνεχίσει το νοσοκομείο την ανοδική
του πορεία, να γίνει ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας
αλλά και της Ευρώπης και να ανεβάσει τον πήχη των στόχων του
ακόμη ψηλότερα.
Αντώνης Θεοχάρους, Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη
Η πρωτοπόρος έκδοση του νοσοκομειακού περιοδικού «Χρέος
Ζωής» είναι αξιέπαινος και άξια συγχαρητηρίων. Ένα νοσοκομειακό συγκρότημα το οποίο προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες της
μείζονος Θεσσαλονίκης και του οποίοι οι ιατροί και νοσηλευτικό
προσωπικό επιτελούν λειτούργημα και ανθρωπιστικό έργο, έχει
υποχρέωση να ενημερώνει τους πολίτες για τις προσφερόμενες
υπηρεσίες και δυνατότητες του νοσοκομείου.
Λουκάς Ανανίκας, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης
Η εκδοτική αυτή προσπάθεια αποτελεί για μένα έναν καθρέπτη,
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Μηνύματα για το περιοδικό μας «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ»

μια επιγραμματική αντανάκλαση του έργου που επιτελείται στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που από την πρώτη στιγμή κέρδισε
όχι μόνο τις εντυπώσεις, αλλά και την αγάπη των πολιτών της
Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος, Συντονιστής του Εθνικού
Συμβουλίου Καταναλωτών (Ε.Σ.Κ.) και Ευαγγελία Κεκελέκη
Γεν. Γραμματέας ΚΕΠΚΑ
«Πρόκειται για μια πολύ φιλόδοξη και πολλά υποσχόμενη έκδοση, που μας εντυπωσίασε με τον πλούτο των κειμένων και με την
υψηλή αισθητική της.
Δημήτρης Χ. Βανδώρος, Διοικητής «Ιπποκρατείου» Αθηνών
Σπουδαία προσπάθεια. Θερμά συγχαρητήρια
Σ. Μουλόπουλος, καθηγητής, Διοικητής Γ. Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Αττικής
Σας ευχαριστώ πολύ για την αποστολή του ενημερωτικού περιοδικού σας στα πλαίσια της δημιουργίας μιας επικοινωνιακής σχέσης
και ανταλλαγής απόψεων για τα προβλήματα
και τις προοπτικές στο χώρο της Υγείας. Θέλω
δε να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήριά μου
για την πρωτοβουλία όλων όσων συμβάλλουν
στην έκδοση αυτή, αλλά και στην αξιόλογη
προσφορά ιατρικής φροντίδας που παρέχεται
στο Νοσοκομείο σας.
Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης, κ. Θεολόγος
«Να σας συγχαρώ εκ μέσης καρδίας δια την τοιαύτην αξιόλογον πρωτοβουλία σας. Το σπουδαίο
και πολυσχιδές έργο το οποίο συντελείται στο
θεραπευτήριο «Παπαγεωργίου» επιβεβαιώνει
κατά τρόπο άμεσο τον τίτλο του λαμπρού περιοδικού σας. Η σωστή, αξιοπρεπής και εύρυθμη
λειτουργία ενός Νοσοκομείου είναι πράγματι
χρέος ζωής».
Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, κ. Προκόπιος
Συγχαίροντες δια την επιμελημένην έκδοσιν του περιοδικού του
υμετέρου Ιδρύματος υπό τον τίτλον «Χρέος Ζωής», σας ευχαριστούμεν δια την πρόφρονα αποστολήν αυτού και απονέμομεν υμίν
τον έπαινον δια το περιεχόμενον και την φιλόκαλον εμφάνισιν
αυτού. Ευχόμεθα πάσαν επιτυχίαν εις το έργον της νοσηλείας των
ασθενούντων αδελφών και διατελούμεν.
Δρ. Λάμπρος Πυργιώτης, Διοικητής ΓΝ Ιωαννίνων
Όπως και ο τίτλος του περιοδικού σας, αυτό είναι και το ζητούμενο
από όλους μας και ειδικά από εμάς που ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας στο χώρο της υγείας. έχουμε ΧΡΕΟΣ
ΖΩΗΣ να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό για τους συμπολίτες
μας, και αυτό στην περίπτωση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
είναι εμφανές μέσα από τις σελίδες του περιοδικού σας.
Ευάγγελος Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Καθ/τας-Μηχ/γιας, Δήμου
Θεσσαλονίκης
«Σήμερα έχουμε στην πόλη μας ένα Νοσοκομείο «κόσμημα» με
απεριόριστες δυνατότητες παροχής υπηρεσιών υγείας. Όσο για
το περιοδικό «Χρέος Ζωής», εντυπωσιάστηκα από την ουσία και
τη χρησιμότητά του. Σας συγχαίρω γι’ αυτή την προσπάθεια που
είναι απαραίτητη, γιατί πέρα από όλα προέχει η ενημέρωση και
η υγεία».
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1 Ιανουαρίου

Είδαν το πρώτο φως της ζωής τους την ανατολή του
2006 στην Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική
Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου μας

Δεκαπέντε μωρά ήρθαν στο κόσμο την ώρα που έδυε το 2005
και ανέτειλε το 2006, στην Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Πανεπιστημιακή Κλινική κάνοντας το ομορφότερο και το πιο γού-

αίθουσα του ξενοδοχείου «Αστέρια» στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
Οι οικοδεσπότες, Βασίλης Παπάς πρόεδρος του Ιδρύματος και Νίκος Παπαγεωργίου πρόεδρος ΔΣ του νοσοκομείου, υποδέχτηκαν
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης
Νίκο Τσιαρτσιώνη, τον Διοικητή Β΄ ΔΥΠΕ Κ. Μακεδονίας Δημήτριο
Βαρτζόπουλο, τον Πρόεδρο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Ιωάννη Μπόντη,
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους επικεφαλής κλινικών,
τμημάτων και υπηρεσιών καθώς και πλήθος άλλων στελεχών του
νοσοκομείου. Το δείπνο ευλόγησε ο Μητροπολίτης ΝεαπόλεωςΣταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας Τύρης. Μέσα σε μία ιδιαίτερα φιλική
και ζεστή ατμόσφαιρα, παλαιά και νέα στελέχη του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, ευχήθηκαν όλοι μαζί η νέα χρονιά να είναι ένα
ακόμη ανοδικό σκαλοπάτι για την πορεία του νοσοκομείου.
Μητροπολίτης κ. Βαρνάβας: Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
ανέβασε τον πήχη ψηλά. Σας καμαρώνουμε όλοι. Η παρουσία μου
αποτελεί έκφραση ευχαριστίας της τοπικής εκκλησίας προς όλους
όσους εργάζονται και κοπιάζουν, σ΄ αυτό τον πλέον ευαίσθητο
χώρο, σε μια διακονία αγάπης. Σας ευχαριστώ για ότι κάνετε για
το λαό μας.

ρικο ποδαρικό στο νοσοκομείο μας. O νέος χρόνος προίκισε τους
πρώτους αγαπημένους επισκέπτες του 2006 - οκτώ αγοράκια και
επτά κοριτσάκια - με το καλύτερο δώρο, την απόλυτη υγεία και
την εξαιρετική ομορφιά.

1 Φεβρουαρίου

Στην ετήσια εκδήλωση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου
παλαιά και νέα στελέχη του νοσοκομείου, καλωσόρισαν
τη Νέα Χρονιά

Το καθιερωμένο δείπνο προς τιμή των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου παρέθεσε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου στην
Νίκος Τσιαρτσιώνης: Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου τιμά τη πόλη,
τιμά τη Βόρεια Ελλάδα, σέβεται τους πολίτες και παρέχει υψηλού
επιπέδου παροχή υγείας. Είναι πρωτοπόρο στο χώρο του για το
γεγονός ότι προηγήθηκε της εποχής του, καθότι ο ιδιωτικός τομέας με το κράτος αλλά και με το πανεπιστήμιο συνήψε μια σχέση
πριν από πάρα πολλά χρόνια και αυτή η σχέση έδωσε καρπούς
τέτοιους που σήμερα μπορούμε να λέμε ότι πραγματικά ήταν μία
επιτυχημένη συνταγή. Επομένως το νοσοκομείο Παπαγεωργίου
πιστεύω ότι υπήρξε ο προπομπός αυτού του τρόπου ανάπτυξης
που νομίζω ότι έχει πεδίο δόξης λαμπρό και για το μέλλον της
ανάπτυξης της χώρας.
166
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3 Φεβρουαρίου

Τα πρώτα γενέθλια της Πανεπιστημιακής Κλινικής
Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου γιορτάστηκαν ταυτόχρονα με την κοπή
της βασιλόπιτας

2006

Δημήτριος Βαρτζόπουλος: Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένα
νοσοκομείο πρότυπο το οποίο προήλθε από την ιδιωτική πρωτοβουλία όχι απλώς βοηθά αυτή τη στιγμή στο να προσφέρει στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας ότι το καλύτερο μπορεί στον Έλληνα
πολίτη αλλά συγχρόνως του δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσει
καινούργιες ιδέες και καινούργια πρότυπα λειτουργίας και του
νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού. Εγώ ένα μόνο έχω
να πω για τους αδελφούς Παπαγεωργίου, όπως το λέει ο λαός,
να κόβει εμάς μέρες να τους δίνει χρόνια για να υλοποιήσουν στο
έπακρον αυτό το οποίο έχουν κατά νου και το οποίο ξεκίνησαν
φτιάχνοντας το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Ιωάννης Μπόντης: Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ένα κόσμημα για τη Βόρειο Ελλάδα, έχει τις δυνατότητες να είναι το πρώτο
νοσοκομείο στην Ευρώπη. Το έμψυχο υλικό, το ιατρικό προσωπικό,
το παραϊατρικό, η διοίκηση, πραγματικά προσφέρουν πάρα πολλά
για το καλό, για το όφελος των ασθενών.

Οι καταρτιζόμενοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και λοιπών Νοσοκομείων μαζί με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος
κατάρτισης, Λιάνα Μιχαηλίδου.

Μάρτιος

Επίσκεψη Συλλόγου Καρκινοπαθών
Μακεδονίας-Θράκης

Ευχές, απόψεις και θέσεις ανταλλάχθηκαν στη συνάντηση των
μελών του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης με τη
διοίκηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου για στήριξη του έργου

Για τους στόχους, τις δραστηριότητες της μοναδικής κλινικής
Πλαστικής Χειρουργικής στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο,
μίλησε ο διευθυντής της Κλινικής αν. Καθηγητής Λάμπης Λαζαρίδης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την κοπή της βασι-

λόπιτας σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και τα πρώτα γενέθλια της
Κλινικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Παράλληλα προχώρησε
και στην καταγραφή και αποτίμηση του κλινικού, εκπαιδευτικού
και ερευνητικού έργου κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της
Κλινικής, από 01/01 έως 31/12/2005.

20 Φεβρουαρίου

Ο ρόλος της εκπαίδευσης εργαζομένων στη
διαχείριση ποιότητας: Η γέννηση ικανών συνδέσμων
ποιότητας στο Νοσοκομείο μας

του Συλλόγου στις πρωτοβουλίες που σχεδιάζει. Ευχαριστίες εκφράστηκαν και από την πρόεδρο του Συλλόγου Περσεφόνη Μήττα
για την ανακαίνιση και την επέκταση χώρου αναμονής ασθενών
στο τμήμα χημειοθεραπείας καθώς και για την φιλοξενία των
«περιπτέρων» του Συλλόγου, στα τμήματα ακτινοθεραπείας και
χημειοθεραπείας του νοσοκομείου μας όπου προσφέρονται καφές
και αναψυκτικά στους καρκινοπαθείς και στους συνοδούς τους,
όσο αναμένουν να κάνουν τις θεραπείες τους ενώ παράλληλα
αποτελούν και μια πηγή ενημέρωσης του έργου του συλλόγου
προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς ενημερώνονται
για τα δικαιώματά τους.

23 Απριλίου
Άγιον Πάσχα

Ο Ι. Ναός του Αγίου Γεωργίου και των 20 Αγίων Αναργύρων του
νοσοκομείου μας καθ΄ όλη τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας και την

Η ενέργεια κατάρτισης με αντικείμενο τη «Διαχείριση Ποιότητας
σε Υπηρεσίες Υγείας», η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
λειτουργίας του ΚΕΚ στο νοσοκομείο μας και διήρκεσε έως τις
21 Μαρτίου 2006, απευθύνθηκε σε διοικητικό, νοσηλευτικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό φιλοδοξώντας να αποτελέσει
απαρχή νέων συνεργασιών του Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας
με εργαζομένους σε κλινικές, μονάδες και εργαστήρια του εν λόγω
Νοσοκομείου.
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ημέρα της Ανάστασης
του Κυρίου απετέλεσε τόπο λατρείας και
προσκυνήματος των
εργαζομένων, νοσηλευομένων και πλήθους πιστών. Η σημασία της εκκλησίας στη
συνολική ανθρώπινη
λειτουργία του νοσοκομείου μας υπογραμμίστηκε και από την
παρουσία του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.
Βαρνάβα.

ασθενείς. Δεδομένου ότι παιδιά και αυριανοί ενήλικες που πάσχουν
από πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες πρέπει να κάνουν θεραπεία
υποκατάστασης εφόρου ζωής, η υποδόρια γ-σφαιρίνη εγγυάται τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών στο μέλλον.

31 Αυγούστου

Η φλόγα της Αγάπης στο νοσοκομείο μας

Η 4η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, που
αποτελεί πλέον θεσμό ξεκίνησε με την τελετή αφής της φλόγας
στις 16 Αυγούστου 2006 στην Τερπνή Σερρών με διοργανωτή

31 Μαΐου

Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών
του Νοσοκομείου μας: Άσκηση Πυρασφάλειας με
τη συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του τμήματος (Π.Σ.Ε.Α) του
νοσοκομείου μας, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εργαζομένων
του Νοσοκομείου μας από τον υπεύθυνο του τμήματος Άγγελο
Καραγκιοζόπουλο και από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Θεσσαλονίκης για θέματα πυρασφάλειας και ασφάλειας προσω-

τον Σύλλογο Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών ενώ συμμετείχαν
Νομαρχίες, Δήμοι, Δ.Υ.Π.Ε., Νοσοκομεία, Υπηρεσίες Αιμοδοσίας,
Ιερές Μητροπόλεις καθώς και Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών,
Θαλασσαιμικών, Αθλητικοί, Πολιτιστικοί κ.α. Μία από τις στάσεις
της φλόγας ήταν και στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου την
υποδέχθηκαν και τη χαιρέτησαν η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και
ασθενείς του νοσοκομείου.

πικού σε περίπτωση πυρκαγιάς στο νοσοκομείο μας. Ακολούθησε
άσκηση - επίδειξη κατάσβεσης φωτιάς, στην υπηρεσιακή αυλή, με
συμμετοχή των εργαζομένων.

Ιούλιος

Δ΄ Παιδιατρική ΑΠΘ. Νέα θεραπευτική τακτική για τα
παιδιά με αντισωματικές ανεπάρκειες

2006

Η υποδόρια γ-σφαιρίνη είναι μια νέα θεραπευτική τακτική στον
τομέα της ανοσολογίας που εφαρμόζεται πλέον και στη χώρα μας.
Με την καθοδήγηση της κ. Ευφημίας Παπαδοπούλου, Παιδιάτρου-Ανοσολόγου και την στήριξη της νοσηλευτικής ομάδας της
Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., εφαρμόζεται με επιτυχία στο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι
να εκπαιδευτούν οι ασθενείς και οι γονείς τους ώστε να συνεχίσουν
τη θεραπεία αυτή στο σπίτι. Η κατ΄ οίκον θεραπεία εξασφαλίζει
την ευελιξία συνδυασμού θεραπείας με καθημερινή δραστηριότητα
και την ανάληψη της ευθύνης της θεραπείας από τους ίδιους τους
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Ο πρόεδρος διοργάνωσης της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας
Χρήστος Δρούγγος και εθελόντρια αιμοδότρια παραδίδουν στον
πρόεδρο του Νοσοκομείου Νίκο Παπαγεωργίου τη φλόγα Αγάπης
στην είσοδο του Νοσοκομείου.

3 Οκτωβρίου

Το Νεφρολογικό Τμήμα του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου απέκτησε έναν ακόμα αξιοζήλευτο
τίτλο. Αυτόν του μόνου τμήματος που διαθέτει
πανελλαδικά διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας
ISO 9001:2000

Η πιστοποίηση με έπαινο, απενεμήθη από την εταιρεία TUV
Hellas A.E. στον διευθυντή του Νεφρολογικού Τμήματος αν. Καθηγητή Γιώργο Σακελλαρίου στη διάρκεια ειδικής τελετής που
διοργανώθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, από την οποία δεν
έλειψε η συγκίνηση, τόσο του κ. Σακελλαρίου όσο και των εργαζοΤο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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που θα λειτουργήσει στους κόλπους της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, ανακουφίζοντας υπερεκατό αναξιοπαθούντες απόμαχους ζωής. Στη λαμπρή τελετή της θεμελίωσης
στη οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των Αρχών και πλήθη λαού,
τέθηκε ο θεμέλιος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Φανερά συγκινημένος ο δωρητής Νίκος Παπαγεωργίου
υπογράμμισε: «Προσωπικά θα ήθελα να αντικαταστήσω τον όρο
«δωρεά» με τον όρο «εξόφληση χρέους». Το μεγάλο «ευχαριστώ»
για όσα πραγματοποιεί το Ίδρυμα Παπαγεωργίου ανήκει στον
ανώνυμο Έλληνα εργαζόμενο, στο πλήθος των συνεργατών μας,
όλους αυτούς που με τον καθημερινό τους μόχθο βοήθησαν τους
μένων οι οποίοι από το 1999 που ιδρύθηκε το Τμήμα αγωνίζονται
νυχθημερόν με αυταπάρνηση εξυπηρετώντας με τον καλύτερο
τρόπο τους ασθενείς. Σ΄ αυτούς τους εργαζόμενους αναφέρθηκε
ο καθηγητής Γιώργος Σακελλαρίου όταν κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του είπε, μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για το μοναδικό και
το μεγαλύτερο Νεφρολογικό Τμήμα σε όλη τη χώρα που πήρε με
έπαινο την πιστοποίηση ποιότητας. Κάθε χρόνο κάνουμε 30.000
αιμοκαθάρσεις και νοσηλεύουμε άλλους 5.000 ασθενείς. Αυτά
είναι μοναδικά νούμερα, αριθμοί ρεκόρ. Είμαστε όμως μόλις έξι
γιατροί, οι έξι του Λεωνίδα» Στο Νεφρολογικό Τμήμα έχουν γίνει
από το 1999 μέχρι το τέλος του 2005, 180.000 αιμοκαθάρσεις.
Οι δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι: «Λειτουργία Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού, Μονάδας Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Μονάδας
Θεραπευτικής Πλασμαφαίρεσης, Νεφρολογικής Κλινικής και
Εξωτερικών Νεφρολογικών Ιατρείων.

19 Οκτωβρίου

Αλλαγή σκυτάλης στη διεύθυνση της Δ΄ Παιδιατρικής
Πανεπιστημιακής Κλινικής

Η επί σειρά ετών διευθύντρια της κλινικής καθηγήτρια Σάντα
Νούσια-Αρβανιτάκη λόγω συνταξιοδότησεώς της, παρέδωσε τη

αδελφούς Παπαγεωργίου, να υλοποιήσουν τους δημιουργικούς και
κοινωνικούς στόχους που είχαν θέσει». Η τελετή ολοκληρώθηκε
με την τοποθέτηση ειδικής αναμνηστικής πλάκας στα θεμέλια του
οικοδομήματος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ συμβολικά
συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.
Βαρνάβας, ο δωρητής Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπάς και ο Δήμαρχος Ευόσμου
Παναγιώτης Αλεξανδρίδης.

Νοέμβριος

Έλληνες και Ευρωπαίοι Αγγειοχειρουργοί
εκπαιδεύονται σε πρωτοποριακές χειρουργικές
τεχνικές που εφαρμόζονται στην Α΄ Πανεπιστημιακή
Χειρουργική

διεύθυνση στον καθηγητή Γιώργο Βαρλάμη ο οποίος εξελέγη για
τη θέση αυτή από τα μέλη του Τ.Υ.Π. την 1η Σεπτεμβρίου 2006.

20 Οκτωβρίου

Στην Ι. Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
δημιουργείται «Στέγη Γερόντων Παπαγεωργίου»
με δωρεά των αδελφών Παπαγεωργίου. Τέθηκε
ο θεμέλιος λίθος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο στη διάρκεια λαμπρής τελετής

Οι αδελφοί Νικόλαος και Λεωνίδας Παπαγεωργίου, συνεχίζοντας τις πράξεις ευεργεσίας προς τον συνάνθρωπο και προς
το κοινωνικό σύνολο προχώρησαν στην υλοποίηση μιας νέας
απόφασής τους που αφορά στη δημιουργία «Στέγης Γερόντων»,

Η Α΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, υπό τη
διεύθυνση του καθηγητή Δημητρίου Κισκίνη, αποτελεί μία από τις πρωτοπόρους στον
τομέα της ενδαγγειακής χειρουργικής στην
Ελλάδα, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα
παθήσεων. Η επιτυχής αυτή πορεία άρχισε
το 1996 όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες
ενδαγγειακές επεμβάσεις στη αρχική έδρα
της κλινικής στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όταν την χρονική εκείνη
περίοδο τέτοιου είδους επεμβάσεις πραγματοποιούνταν σε εξειδικευμένα μόνο κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Σημαντικό
βήμα στην περαιτέρω ανάπτυξη απετέλεσε η μετεγκατάσταση της
κλινικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου το έτος 2004 όπου υπήρχε
η δυνατότητα χρήσης σύγχρονου εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης σ΄ ένα νοσηλευτικό ίδρυμα με πρότυπους χώρους νοσηλείας
ασθενών και χειρουργείου καθώς και με τη σημαντική υποστήριξη
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Η κλινική παρακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις εφαρμόζει
τις νέες χειρουργικές τεχνικές. Στον τομέα της αγγειοχειρουργιΤο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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κής εφαρμόζεται η ενδοαυλική αποκατάσταση των ανευρυσμάτων
κοιλιακής και θωρακικής αορτής και των στενώσεων τόσο των
καρωτίδων όσο και των περιφερικών της αορτής αγγείων. Στον
τομέα της γενικής χειρουργικής πραγματοποιούνται επεμβάσεις
κλασσικής χειρουργικής , χειρουργικής ογκολογίας , αγγειοογκολογικής χειρουργικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε
όλο το φάσμα.

17-18-19 Νοεμβρίου

Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Το 1ο στην Ελλάδα, Συμπόσιο Ρομποτικής
Χειρουργικής υπό τον διεθνή τίτλο «The Da Vinci
Option-Excellence ih Surgery with Outstanding
Technology», στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με
κήρυξη έναρξης εργασιών από τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη Αβραμόπουλο

Στην εποχή της Ρομποτικής Χειρουργικής ιατρικής εισήλθε
η Θεσσαλονίκη με πρωτοπόρο το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Είναι το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας που λειτούργησε
το ρομποτικό σύστημα DA VINCI-S (Ντα Βίντσι) που παρέχει
σημαντικά πλεονεκτήματα στον χειρουργό αλλά και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως χειρουργικής επέμβασης. Στην επιστημονική
συνάντηση ήταν προσκεκλημένοι ομιλητές κορυφαίοι επιστήμονες
στη Ρομποτική Χειρουργική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
ΗΠΑ ενώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μεταδόθηκαν ζωντανά
και ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις.

2006

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου, καθηγητής Ιωάννης Μπόντης,
πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, και Διευθυντής της Α΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αναφέρθηκε: «Αυτό το συνέδριο αποτελεί
μια επιστημονική συνάντηση ιστορικής σημασίας μοναδική στο
βαλκανικό χώρο η οποία φέρνει την ελληνική πραγματικότητα να
συμβαδίζει για μια ακόμα φορά με τις τελευταίες διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις. Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επιλέχθηκε για
τη διενέργεια του συνεδρίου λόγω της άριστης υποδομής του από
απόψεως αρχιτεκτονικής, εξοπλισμού, εκπαιδευτικών δυνατοτήτων
και έρευνας, μιας και διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα,
βιβλιοθήκη με πρόσβαση στο διαδίκτυο, πειραματικό χειρουργείο,
άριστη μηχανοργάνωση, δυνατότητες αναμετάδοσης χειρουργικών
επεμβάσεων που διενεργήθηκαν εντός του νοσοκομείου αλλά και
στο εξωτερικό με τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης. Επιπλέον
υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης
η Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική είναι η πρώτη στην Ελλάδα από όλες τις ειδικότητες που έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και το Κολέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων για τη
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βασική εκπαίδευση των ειδικευομένων Μαιευτικής-Γυναικολογίας
από τον Σεπτέμβριο του 2005. Η Ρομποτική Χειρουργική σχεδιάστηκε προκειμένου να γίνονται εφικτές επεμβάσεις υψηλής ιατρικής
δεξιοτεχνίας σε χώρο και χρόνο που δεν επιτρέπει τη μεταφορά
εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και υποδομής. Το Ρομποτικό
Σύστημα Ντα Βίντσι επιτρέπει στους χειρουργούς να πραγματοποιούν χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς να έρχονται σ΄ επαφή οι ίδιοι με
τον ασθενή μέσα από μικρές τομές λίγων χιλιοστών στο σώμα του
ασθενούς διασφαλίζοντας αυξημένα ποσοστά επιτυχίας και οφέλη
τόσο στον ασθενή όσο και στον χειρουργό. Τα πλεονεκτήματα της
Ρομποτικής Χειρουργικής συνίστανται στη τρισδιάστατη εικόνα,
στην απόλυτη ακρίβεια, στην εξάλειψη του τρέμουλου των χεριών,
στην ελάχιστη απώλεια αίματος, στο μικρότερο χρόνο νοσηλείας
και το ελάχιστο μετεγχειρητικό άλγος.
Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Δ.Σ. νοσοκομείου, χαιρέτησε
τις εργασίες του συνεδρίου λέγοντας: «Τέτοιες πρωτοβουλίες που
παίρνονται από στελέχη του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, για την
προαγωγή του επιστημονικού έργου στο χώρο της υγείας μας κάνουν ιδιαίτερα υπερήφανους. Οι προσπάθειές σας και οι ανησυχίες
σας παρακολουθώντας τις γενικότερες εξελίξεις, επηρεάζουν την
πορεία του νοσοκομείου οδηγώντας το σε συνεχή βελτίωση του
επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε στοχεύοντας ψηλά. Είμαστε στο πλευρό σας,
στεκόμαστε στο δύσκολο και σημαντικό έργο σας».
Κηρύσσοντας την έναρξη εργασιών του συνεδρίου, ο Υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων: Η
πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και ιδιαίτερα της Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής κλινικής στο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για τη διεξαγωγή αυτού του συμποσίου με εκπαιδευτικούς στόχους αναφορικά με τις εφαρμογές της
πράγματι πρωτοποριακής μεθόδου της Ρομποτικής Χειρουργικής
είναι αξιέπαινη και έχει την αμέριστη στήριξή μας.

2 Δεκεμβρίου

Επέμβαση καταρράκτη χωρίς ράμματα
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Στη 2η ετήσια Επιστημονική Ημερίδα που διεξήχθη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με θέμα τη «Διαθλαστική Χειρουργική του
κρυσταλλοειδούς Φακού» και οργάνωσε η Β΄ Οφθαλμολογική

2006

Κλινική του Α.Π.Θ., με διακεκριμένους συμμετέχοντες ομιλητές
απ΄ όλη τη χώρα, παρουσιάστηκε σε απευθείας μετάδοση χειρουργική επέμβαση με τη μέθοδο που διαθέτει η κλινική εδώ και δύο
χρόνια πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα.
Όπως εξήγησε ο καθηγητής Οφθαλμολογίας και διευθυντής της
Κλινικής Σταύρος Δημητράκος, «σε 5-10 λεπτά, με ελάχιστη ή μηδενική δόση υπερήχων (λέιζερ) με μικρές τομές και χωρίς ράμματα
οι οφθαλμοί χειρουργούνται με απλή ενστάλλαξη αναισθητικών
σταγόνων με αποτέλεσμα
οι ασθενείς να υποβάλλονται σε μία ατραυματική
και ασφαλή επέμβαση.
Χάρη στη νέα τεχνική, ο
ασθενής με καταρράκτη
προχωρημένο σε μέτριο
βαθμό μπορεί πλέον να
δει την ίδια μέρα, ενώ με
παραμελημένο καταρράκτη σε μια εβδομάδα . Μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί σε 1.500
ασθενείς με θετικά αποτελέσματα».
Την έναρξη εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο Πρύτανης του
Α.Π.Θ., Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Αναστάσιος Μάνθος,
ενώ επιδόθηκε και τιμητική διάκριση στον ομότιμο καθηγητή
Οφθαλμολογίας ΑΠΘ Νικόλαο Στάγκο.

Πολίχνης Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή πλήθους εργαζομένων
του νοσοκομείου. Την επιμέλεια της μουσικής, των τραγουδιών
και της παρουσίασης των παραδοσιακών καλάντων από όλη την
Ελλάδα είχε η καθηγήτρια-Φιλόλογος Μαρία Χαραλαμπίδου,
επικεφαλής της χορωδίας της Νεανικής Εστίας.

16 Δεκεμβρίου

Στο μαγικό κόσμο του παραμυθιού, του θεάτρου και των Χριστουγέννων ταξίδεψαν τα 1.500 παιδιά των εργαζομένων στο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου, προσκεκλημένοι του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου.

12 Δεκεμβρίου

Μία ζεστή γιορτή αγάπης πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
του νοσοκομείου μας με πρωτοβουλία των μελών της Επιτροπής
του Ι. Ναού του νοσοκομείου σε συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ.
της Ενοριακής Νεανικής Εστίας Ι. Ναού Αγίου Παντελεήμονος
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Ιανουάριος

Απολογισμός Πεπραγμένων Νοσοκομείου
για το έτος 2006

Νίκος Παπαγεωργίου: Η χρονιά που πέρασε, «έκλεισε» με ποσοστό πληρότητας 95% πρωτόγνωρο για δημόσιο νοσοκομείο, ο
αριθμός των νοσηλευθέντων ήταν 39.000, ο αριθμός νοσηλείας
ήταν 185.000, οι χειρουργικές επεμβάσεις ανήλθαν σε 14.600,
ενώ στα Εξωτερικά Ιατρεία και στα Επείγοντα Περιστατικά εξυπηρετήθηκαν 300.000 άτομα.

19 Ιανουαρίου

Δείπνο τιμής και αναγνώρισης στα στελέχη
και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου από
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

Το δείπνο που παρατέθηκε στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς»
στη Θεσσαλονίκη, στέφθηκε από εξαιρετική επιτυχία αποδεικνύο-

ντας για μια ακόμα φορά τους άρρηκτους δεσμούς που συνδέουν
το Ίδρυμα με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

συνου από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.
Βαρνάβα στο παρεκκλήσιο του νοσοκομείου. Ακολούθησε ειδική
τελετή όπου η διοίκηση του νοσοκομείου ονόμασε το Νεφρολογικό
Τμήμα, Πτέρυγα «Γεώργιος Σακελλαρίου».

29 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε το Νικόλαο
Παπαγεωργίου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της εορτής των Τριών Ιεραρχών
διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ με οικοδεσπότες τον
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Παιδείας-Ναρκωτικών
καθηγητή-Ιατροδικαστή Ματθαίο Τσούγκα και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Α΄/ θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας καθηγητή Γεώργιο Καρατάσιο, διάλεξη με
ομιλητή τον καθηγητή Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και ισόβιο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών
προβλημάτων Μάθησης, Γεώργιο Παυλίδη. Κατά την έναρξη της

27 Ιανουαρίου

Μετονομασία Νεφρολογικού Τμήματος σε Πτέρυγα
«Γεώργιος Σακελλαρίου»

Σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα, φίλοι και συνάδελφοι
παραβρέθηκαν και συλλυπήθηκαν την οικογένεια του εκλιπόντος
καθηγητή Διευθυντή του Νεφρολογικού Τμήματος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, κατά την τέλεση του 40νθήμερου μνημόεκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ειδική τελετή όπου ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος απένειμε τιμητική
διάκριση στον δωρητή και πρόεδρο του ομώνυμου νοσοκομείου
Νικόλαο Παπαγεωργίου για την κοινωνική του προσφορά.
Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος: Αντιλαμβανόμαστε όλοι το τεράστιο έργο που γίνεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένα νοσοκομείο προσφορά των αδελφών Παπαγεωργίου στον ελληνικό λαό,
μια εθνική ευεργεσία για την οποία μάλιστα έδωσε μάχη για να
την ολοκληρώσει ο τιμώμενος σήμερα Νικόλαος Παπαγεωργίου.
Ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης του εκφράζω την ευγνωμοσύνη όλων
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μέλη, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί και εκθέσεις όπου τα έργα
των εργαζομένων καλλιτεχνών που φιλοξενούνται σε ειδικές
προθήκες στον αίθριο χώρο του πρώτου ορόφου του νοσοκομείου έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται νοσηλευόμενοι, συνοδοί
και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Η ομάδα Ζωγραφικής
αποτελείται από τους: Νικολιδάκη Ρίτσα, Χριστοδουλίδου Δέσποινα, Μπρατάνη Βούλα, Κονταργύρη Μαρία, Χάμου Μάγδα,

των Θεσσαλονικέων και οφείλουμε να του επιστρέφουμε συνεχώς
με πράξεις τιμής και εκτίμησης την αγάπη που προσφέρει.
Αναστάσιος Μάνθος, Πρύτανης ΑΠΘ: Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, είναι ένα νοσοκομείο διαμάντι...
Γεώργιος Καρατάσιος: Οφείλω να σας ευχαριστήσω για το μέγεθος
της προσφοράς σας και της αγάπης σας για τον άνθρωπο»
Ματθαίος Τσούγκας: Σημαντική η προσφορά σας στην ιατρική
παιδεία και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης…
Χαιρετιστήριο Μήνυμα του Νομάρχη Κοζάνης Γεωργίου Δακή:
Με αφορμή την απονομή τιμητικής διάκρισης στον ιδρυτή και
πρόεδρο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου για την κοινωνική
προσφορά του, θα ήθελα να εκφράσω στο πρόσωπο του ευεργέτη
μας, την αμέριστη αγάπη και το σεβασμό μου. Η εν λόγω εκδήλωση εκφράζει το χρέος, την τιμή, και την ευγνωμοσύνη μας σ΄
έναν άνθρωπο της δράσης με πολυσχιδή δημόσια και κοινωνική
δραστηριότητα, σ΄ έναν άνθρωπο της προσφοράς προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου.
Γεώργιος Παυλίδης: Όποιος έχει όνειρα και προσπαθεί όχι μόνον
τα πραγματοποιεί αλλά και απολαμβάνει τα αγαθά της ευεργεσίας
του, που αρμονικά συνδυάζουν την πραγματική ευτυχία, τη χαρά
της προσφοράς με την κοινωνική αναγνώριση.
Νίκος Παπαγεωργίου: …Η Θεσσαλονίκη για μένα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος από την απονομή
αυτής της τιμητικής διάκρισης από τον πρώτο πολίτη αυτής της
πόλης. Όμως έχω να πω ότι η τιμή αυτή δεν ανήκει μόνο σε εμένα,
ανήκει στην οικογένειά μου που με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια
και στο πλήθος των συνεργατών και φίλων που μόχθησαν μαζί
μου. Και κάτι σχετικό με τον όρο «δωρεά» και «δωρητής» που μου
αποδίδουν, Εγώ θα προτιμούσα τον όρο «εξόφληση χρέους ζωής».
Προς τον Έλληνα εργαζόμενο που ήταν και ο κύριος συντελεστής
της οικονομικής μας επιτυχίας...

Φεβρουάριος

Ίδρυση Ομάδας Ζωγραφικής Εργαζομένων
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Πανδαισία χρωμάτων μέσα από τις εικαστικές ανησυχίες των
εργαζομένων του νοσοκομείου μας. Η ομάδα Ζωγραφικής, υπό
την καθοδήγηση της δασκάλας Ηρώ Φαρμακά, αριθμεί 26 ενεργά

Κοινοβιάρχου Ευγενία, Δογάτζαλη Ευαγγελία, Λεωνίδα Ελένη,
Τουτζιάρης Βαλάντης, Κούτρα Ελένη, Καραπαναγιωτίδου Κων/
να, Τσιούργκανου Ελένη, Τυριακίδης Κοσμάς, Παπαθεοδώρου
Μαρία, Πεντέλη Αρετή, Κατσαδούρου Αγγελική, Πεχλιβανίδου
Χρυσούλα, Τζέκου Αναστασία, Σοφιανίδου Κατερίνα, Σεκέρογλου
Μαρία, Καλαϊτζή Αθηνά, Καλογεροπούλου Χαρά, Τζούτζη Σοφία,
Σαρλή Φανή, Βαρθολομαίου Αρετή, Ηλιάδου Ρούλα.

23 Φεβρουαρίου

Το τμήμα Π.Σ.Ε.Α.
(Πολιτικού Σχεδιασμού
Εκτάκτων Αναγκών)
του νοσοκομείου μας
σε συνεργασία με τον
Ο.Α.Σ.Π. (Οργανισμό
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας)
πραγματοποίησε ειδική
εκδήλωση με θέμα την
ενημέρωση μέτρων προστασίας και εκπαίδευση
των εργαζομένων σε
περίπτωση σεισμού, σε
νοσηλευτικά ιδρύματα.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτέλεσε την αρχή μιας σειράς εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που ακολούθησαν στη φετινή χρονιά με τη συμμετοχή
όλων σχεδόν των εργαζομένων. Με κυρίαρχο στόχο την ασφάλεια
των νοσηλευόμενων ασθενών και την όσο το δυνατόν καλύτερη
αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών, το προσωπικό του
νοσοκομείου συμμετείχε και στην άσκηση πυρασφάλειας που διεξήχθη στο νοσοκομείο δύο μήνες αργότερα, στις 16 Απριλίου 2007,
σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

27 Φεβρουαρίου

Εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στο Ιερό Πρόσωπο της
Μητέρας, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Σεμιναρίων του νοσοκομείου με πρωταγωνιστές τη Νεανική Χορωδία του Ι. Ναού
Αγίου Παντελεήμονος Πολίχνης υπό τη καθοδήγηση της κατηχήΤο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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τριας-Φιλολόγου Μαρίας Χαραλαμπίδου. Εργαζόμενοι, ασθενείς
και επισκέπτες του νοσοκομείου παρακολούθησαν συγκινημένοι
το πρόγραμμα της γιορτής που περιελάμβανε μουσική, τραγούδια
και ποιήματα που απάγγειλαν τα μέλη της χορωδίας.

3 Μαρτίου

Παιδιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για παιδιά
με κρίσεις επιληψίας και έχουν θεραπευτεί.
Ο επ. καθηγητής Παιδονευρολογίας της Δ΄ Πανεπιστημιακής
Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου μας, Αθανάσιος Ευαγγελίου, εξήγησε ότι: «τα παιδιά αυτά είναι
χωρίς ελπίδα και όμως μέσα από την εφαρμογή
της κετογονικής δίαιτας που βασίζεται στην
μεγάλη κατανάλωση λίπους επιτυγχάνεται η
ίαση της επιληψίας και μάλιστα αυτή τη στιγμή ικανοποιητικός αριθμός ασθενών έχουν
διακόψει την φαρμακευτική αγωγή και έχουν
θεραπευτεί».

26 Μαρτίου

Ομιλία με θέμα «Χριστός Γιατρός Σώματος και Ψυχής» οργάνωσε η επιτροπή του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου και Αγίων Αναργύρων
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στις 26 Μαρτίου 2007.Το θέμα

Επιστημονικές ανακοινώσεις στο 16ο Ενημερωτικό
Σεμινάριο με θέμα: «Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα»
από τη Δ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Συγκριτική έρευνα της Δ΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου σε Αρναία, Πτολεμαΐδα και Θεσσαλονίκη,
της οποίας τα αποτελέσματα και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία,

2007

για τις επιπτώσεις των αιωρούμενων μικροσωματιδίων στα παιδιά
που ζουν σε βιομηχανικές περιοχές και ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκαν από τον διευθυντή της
κλινικής Γεώργιο Βαρλάμη κατά τη διάρκεια εργασιών της 16ης
εκπαιδευτικής ημερίδας με τίτλο «Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα»
που διοργανώθηκε από τη Δ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, στην αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ με κήρυξη έναρξης εργασιών
από τον Υφυπουργό Υγείας Γεώργιο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος
και αποτελεί μέλος της κλινικής.
Υφυπουργός Υγείας, Γιώργος Κωνσταντόπουλος: «Ο παιδίατρος
δεν είναι πλέον απλά παιδίατρος, αλλά θα είναι και γιατρός της
εφηβικής ιατρικής με τα πολλά προβλήματα της εφηβικής ηλικίας».
Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας, Διευθυντής Δ΄
Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Γεώργιος Βαρλάμης: «Τα παιδιά
ζουν συνεχώς υπό τον
κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, εξαιτίας
της βιομηχανικής ρύπανσης. Σοβαρή απειλή
για την παιδική καρδιά
αποτελούν τα αιωρούμενα μικροσωματίδια».
Παράλληλα παρουσιάστηκαν εφαρμογές της
κετογονικής δίαιτας που
χρησιμοποιούνται στην
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ανέπτυξε ο γέροντας Εφραίμ της Ιεράς Σκήτης του Αγίου Ανδρέα
του Αγίου Όρους. Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του νοσοκομείου
από εργαζόμενους, ασθενείς, επισκέπτες και μέλη της διοίκησης,
ο ηγούμενος Εφραίμ, στο τέλος της ομιλίας του ευλόγησε το
ακροατήριο και απήντησε πρόθυμα σε ερωτήσεις που δέχθηκε
από πολλούς εργαζόμενους.

2-8 Απριλίου

Εβδομάδα Αγίων Παθών

Σε κλίμα κατάνυξης
και ψυχικής ανάτασης
βίωσαν τις ημέρες της
Μεγάλης Εβδομάδας
η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι οι νοσηλευόμενοι και οι επισκέπτες
στο νοσοκομείο μας.
Ο Ι. Ναός του Αγίου
Γεωργίου και Αγίων Αναργύρων του νοσοκομείου καθ΄ όλη τη
διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας αποτέλεσε τόπο λατρείας
και προσκυνήματος πλήθους πιστών. Γυναίκες εργαζόμενες στο
νοσοκομείο συμμετείχαν στις Ακολουθίες των Αγίων Παθών
ψάλλοντας τους ύμνους του Θείου Δράματος ενώ ανέλαβαν και

2007

το ιερό έργο στολίσματος του Επιταφίου. Το βράδυ της Μεγάλης
Παρασκευής σε ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα δεκάδες πιστοί παρακολούθησαν ευλαβικά την Ακολουθία του Επιτάφιου
Θρήνου. Ακολούθησε η περιφορά του ανθοστόλιστου Επιταφίου
από εργαζόμενους του νοσοκομείου όπως κάθε χρόνο μέσα στους
χώρους και τα τμήματα του νοσοκομείου.

5 Απριλίου

Αφιέρωμα στα Τίμια Πάθη του Χριστού πραγματοποιήθηκε
στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου με προβολή σλάιντς ύμνους και
τραγούδια που αποδόθηκαν από τη γυναικεία χορωδία της Νεανικής Εστίας Αγίου Παντελεήμονος. Τους εργαζόμενους, ασθενείς

και επισκέπτες του νοσοκομείου που παραβρέθηκαν χαιρέτησαν
ο Γενικός Διευθυντής του νοσοκομείου Γεώργιος Χριστόπουλος
καθώς και ο διοικητικός διευθυντής Γεώργιος Καρατζάς. Στη λήξη
της εκδήλωσης μοιράστηκαν πασχαλινές λαμπάδες που επιμελήθηκαν τα μέλη της επιτροπής της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του
νοσοκομείου καθώς και βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου.

13 Απριλίου

Δημιουργία Ομάδας Φωτογραφίας Εργαζομένων
Νοσοκομείου

Ο Σύλλογος φωτογραφίας εργαζομένων του νοσοκομείου
μέχρι σήμερα παρουσίασε τρεις εκθέσεις φωτογραφίας, την 1η τον
Δεκέμβρη του 2006 με θέμα «Ελεύθερο»,(η οποία απετέλεσε και

Δογάτζαλη Ευαγγελία, Τζιμητρέα Αλεξία, Κωνσταντούδης Αντώνης, Τουχτίδης Παναγιώτης, Μανωλίτσας Αλέξανδρος, Μαρούλης
Στέργιος, Κατσαδούρου Αγγελική, Αθανασιάδου Έυα, Παπασαραφιανού Παναγιώτα, Κοινοβιάρχου Ευγένια, Σιώκη Ευδοξία, Κύρογλου
Ευτυχία, Τατσίδου Γεωργία, Ιωαννίδης Θράσος, Τάντσης Αντώνης,
Συμεωνίδου Αγάπη, Βαρδίκος Αλέξανδρος, Καλαΐτζίδης Δημήτρης,
Εφραιμίδου Σμαράγδα, Παύλου Κωνσταντίνος, Πεντέλη Αρετή,
Κατσαβού Καίτη, Αναστασιάδου Αναστασία, Βαρσάμη Μαρία,
Κανάκη Μελπομένη, Τουτζιάρης Βαλάντης, Τσακίρης Δημήτρης,
Γουλτίδης Θόδωρος, Γκούντα Ασπασία, Αθανασιάδου Νυμφοδώρα,
Σιόντη Μαρία, Κονταργύρη Μαρία, Παγιούλας Αθανάσιος.

11-12 Μαΐου

Γ΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ
Εγκαίνια με λαμπρή Επιστημονική Εκδήλωση

«Η στοχευόμενη θεραπεία με «έξυπνα» ραδιοφάρμακα αρχίζει να
δίνει λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις»
Στο πλαίσιο της 17ης Επιστημονικής Εκδήλωσης της Ελληνικής
Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάστηκε και
επίσημα το Γ΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του νοσοκομείου.
Την έναρξη εργασιών κήρυξε ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Αν. καθηγητής,
Νικόλαος Καρατζάς καλωσορίζοντας τους εκλεκτούς προσκεκλημένους ανέφερε στην ομιλία του, μεταξύ άλλων τα εξής:
«Ο αριθμός των λειτουργικών διαγνωστικών εξετάσεων και των
θεραπευτικών εφαρμογών της πυρηνικής Ιατρικής, που εφαρμόζονται σχεδόν σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, συνεχώς αυξάνει.
Η εισαγωγή νέων ραδιοφαρμάκων και υβριδικών μηχανημάτων
απεικόνισης, όπως του SPECT-CT και του PET-CT έχουν βελτιώσει
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της αναίμακτης διαγνωστικής

το έναυσμα για τη σύσταση του συλλόγου), τη 2η τον Φλεβάρη
του 2008 με θέμα «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα» και την 3η τον
Ιούνιο του 2009 με δύο θέματα « ο πλανήτης χάνεται» και «φωτογραφία του δρόμου». Οι εκθέσεις των εργαζομένων-καλλιτεχνών
φιλοξενούνται στον αρχιτεκτονικά μοντέρνας μορφής αίθριο ημιώροφο του νοσοκομείου δίνοντας την ευκαιρία σε όλους όσους
προσέρχονται στο νοσοκομείο να τις επισκέπτονται και μάλιστα
να «ψηφίζουν» και τα έργα που παρουσιάζονται κάθε φορά. Δάσκαλος της φωτογραφικής τέχνης είναι ο Κώστας Δήμτσιος. Ο
Σύλλογος απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη με πρόεδρο τη
Δέσποινα Χριστοδουλίδου: Τασιούδης Θανάσης, Αναγνωστίδης
Κλεόβουλος, Μπαΐρακταρίδης Γιώργος, Ταχτσής Νίκος, Παπαδοπούλου Ελευθερία, Μεΐμαρίδου Κική, Σίμου Λίτσα, Παναγιωτίδου
Κατερίνα, Μπρατάνη Βούλα, Τζιούργκανου Ελένη, Μάρκου Ρούλα,
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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26 Σεπτεμβρίου

Ημέρα Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος Σωματείου
Εργαζομένων με συμμετοχή που άγγιξε τους 100
εθελοντές μέσα σε τέσσερις μόνο ώρες!

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος για
τις ανάγκες των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας, ξεκίνησε

απεικόνισης στη φροντίδα ασθενών. Η μοριακή απεικόνιση με
διάφορα ραδιοφάρμακα και φαρμακευτικές παρεμβάσεις παίζει
πλέον ουσιώδη ρόλο στη διάγνωση, θεραπεία και έρευνα. Η ορθή
έρευνα δημιουργεί αξιόπιστη γνώση και όταν η γνώση διαδίδεται
και εφαρμόζεται την πράξη τότε κερδίζει όλη η ανθρωπότητα».

28 Ιουνίου

To «Βραβείο Ανθρωπιστικής
και Κοινωνικής προσφοράς
Philip and Marjorie Ireland»,
απονεμήθηκε στο Νίκο Παπαγεωργίου από τον πρόεδρο
Richard Jackson του American
College of Thessaloniki «Ανατόλια» κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής Αποφοίτησης του
ACT, για την αδιάκοπη ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά του. Ο κ. Παπαγεωργίου στη
σύντομη ομιλία του ανακοίνωσε
και τη θέσπιση κληροδοτήματος
που θα χρησιμοποιηθεί για υπο-

τον Μάιο του 2001 από
τον υπάλληλο τότε του
Τμήματος Αιμοδοσίας
του νοσοκομείου μας
Παναγιώτη Τουχτίδη και
νυν Πρόεδρο του ΣΕΝΠ.
Σήμερα η τράπεζα Αίματος αριθμεί ένα μεγάλο
αριθμό ομαδικών αιμοδοσιών με ικανοποιητικό αριθμό μελών και ένα αρκετά αξιοπρεπές
αποθεματικό μονάδων αίματος.

28-29 Σεπτεμβρίου

O διάσημος Ευρωπαίος χειρούργος πρωτοπόρους Jan Dalenback,
Καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Gothenburg Σουηδίας, με μεγάλη εμπειρία, πολλές δημοσιεύσεις και πλούσιο συγγρα-

τροφίες στο Ανατόλια.

5 Ιουλίου

Επίσκεψη Χρήστου Πρωτόπαπα
συνοδεία κλιμακίου του Τομέα
Υγείας του ΠΑΣΟΚ

2007

Ο υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για θέματα
Υγείας-Πρόνοιας, Χρήστος Πρωτόπαπας επισκέφτηκε το νοσοκομείο μας
συνοδευόμενος από κλιμάκιο στελεχών
του κόμματος και αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου
και ενημερώθηκε αναλυτικά από τη διοίκηση και από εκπροσώπους
των εργαζομένων για τη λειτουργία, τα προβλήματα και τις προοπτικές του νοσοκομείου, δήλωσε: «Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου
έχει συμβάλλει ιδιαίτερα θετικά στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της
Βόρειας Ελλάδας. Και αυτό έχει αναγνωρισθεί με την καταξίωση
του νοσοκομείου στην κοινωνία της περιοχής, και γι΄ αυτό πρέπει
κατ΄ αρχήν να συγχαρούμε τη Διοίκηση, αλλά κυρίως το επιστημονικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου.
Όσον μας αφορά, η εμπειρία της επίσκεψης, μας ευαισθητοποιεί
για να υποστηρίξουμε κάθε θετική προσπάθεια για να κρατηθεί
το Παπαγεωργίου ψηλά τόσο στις υπηρεσίες του, όσο και στη
συνείδηση των πολιτών».
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φικό έργο, συμμετείχε στην επιστημονική διημερίδα με θέμα «κήλες κοιλιακού
τοιχώματος και οισοφαγοκήλες», που
διοργάνωσε η Α΄ Χειρουργική Κλινική
του νοσοκομείου υπό τη διεύθυνση

του καθηγητή Χαράλαμπου
Μακρίδη, με σκοπό την επίδειξη χειρουργικών τεχνικών προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής,
οι οποίες δεν είναι ευρέως
διαδεδομένες. Στην Α΄ Χει-

2007

ρουργική Κλινική από τη δημιουργία της- προ οκταετίας- δόθηκε
εκτός των άλλων, ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των τεχνικών
της προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής με αποτέλεσμα
σήμερα να διενεργείται μεγάλο φάσμα λαπαροσκοπικών τεχνικών
που την καθιστούν πρωτοπόρα στο πεδίο αυτό.

1 Οκτωβρίου

Έναρξη λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου

Ξεκίνησε η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού «Παπαγεωργίου» για τα παιδιά των εργαζομένων στο νοσοκομείο, ο οποίος
σχεδιάστηκε και οικοδομήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
Διευθυντή της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, η οποία αποτελεί και τη μόνη πανεπιστημιακή κλινική στον ελληνικό χώρο στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στα πλεονεκτήματα της νέας αυτής μεθόδου επικεντρώθηκαν οι εργασίες
του συνεδρίου και όπως εξήγησε ο καθηγητής Λάμπης Λαζαρίδης,
«Πρόκειται για την παρασκευή ιστών σε εργαστήριο οι οποίοι στη
συνέχεια τοποθετούνται στον ασθενή, αναγεννώντας την κατεστραμμένη περιοχή και καταργώντας τη χρήση μοσχευμάτων,
αλλά και ενθεμάτων σιλικόνης. Πρόκειται για μία επαναστατική
μέθοδο που βασίζεται στη βιοτεχνολογία. Το σημαντικό είναι ότι
παίρνουμε δείγμα δέρματος, το καλλιεργούμε στο εργαστήριο και
παράγεται νέο, το οποίο δεν απορρίπτεται από τον οργανισμό του
ασθενούς. Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε μεγάλα δερματικά ελλείμματα, χωρίς να χρειάζονται πολλές πλαστικές επεμβάσεις και
χωρίς ο ασθενής να είναι αναγκασμένος να παραμείνει επί μήνες
στο νοσοκομείο. Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία για τις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή ή έχουν ασυμμετρία στο
στήθη ενώ χάρη στην εξέλιξη της επιστήμης μπορούν να γίνονται
επεμβάσεις ακόμη και σε έμβρυα τα οποία έχουν διαφραγματοκήλη,
συγγενείς δυσπλασίες, λαγωχειλία,κλπ.

για την παραμονή των παιδιών προσχολικής ηλικίας (2,5 έως 5
ετών). Ο Παιδικός Σταθμός που λειτουργεί υπό την οργάνωση και
εποπτεία του Αριστοτελείου Κολεγίου και Διοικητικής επιτροπής
του Σταθμού, διαθέτει μεγάλους φωτεινούς και ασφαλείς χώρους
άρτια εξοπλισμένους και διακοσμημένους με ευαισθησία. Αυλές
σε δύο επίπεδα με διάφορα παιχνίδια συμπληρώνουν την εικόνα
του σχολείου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού
εφαρμόζεται από το Αριστοτέλειο Κολέγιο, το οποίο έχει επιλέξει και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σταθμού. Επίσης όλα τα
παιδάκια που φιλοξενεί ο σταθμός εξετάζονται μια φορά το μήνα
ανελλιπώς από παιδίατρο.

4-7 Οκτωβρίου

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής
και Αισθητικής Χειρουργικής

Νέοι ορίζοντες χάρη στις εξελίξεις της Βιοτεχνολογίαςπαρασκευή ιστών σε εργαστήρια, κάλυψη μεγάλων δερματικών
ελλειμμάτων (μετά από τραύματα, εγκαύματα, κλπ.) με τεχνητό
δέρμα, ή για γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή εξαιτίας καρκίνου του μαστού, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια μία νέα
μέθοδος ανάπλασης του δέρματος και μαστού, όπως παρουσιάστηκαν στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και
Αισθητικής Χειρουργικής το οποίο διεξήχθη στις ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις του Sani Beach Hotel στη Χαλκιδική, με πρόεδρο
της Οργανωτικής Επιτροπής τον αν. Καθηγητή Λάμπη Λαζαρίδη,

Το συνέδριο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων των Ελλήνων
Πλαστικών Χειρουργών , ενώ συμμετείχε σημαντικός αριθμός
διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού, Ελλήνων της διασποράς συμπεριλαμβανομένων.
Εξαιρετική τιμή απετέλεσε η απονομή του βραβείου «ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ» για την καλύτερη ερευνητική - πειραματική εργασία
που απέσπασε η εργασία της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής
Α.Π.Θ. του νοσοκομείου μας με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα
της εφαρμογής συμπυκνώματος αιμοπεταλίων με τη μέθοδο της
ενδοτραυματικής ένεσης στην επούλωση των χρόνιων ελκών»
και συγγραφείς τους Δ. Διονυσίου, Ε. Δεμίρη, Π. Φόρογλου, Α.
Χέβα, Λ. Λαζαρίδη.

Οκτώβριος-Δεκέμβριος
Ενημερωτική δράση με αφορμή
τις Παγκόσμιες Ημέρες

Tο Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας ανέλαβε ενημερωτική δράση
για μια σειρά παγκοσμίων ημερών, Τρίτης Ηλικίας (1η Οκτώβρη),
κατά της Ηπατίτιδας (1η Οκτώβρη), των Προτύπων (14η ΟκτώΤο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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βρη), Υγιεινής Διατροφής και Υγιεινού Μαγειρέματος (8η Νοεμβρίου) και κατά του AIDS (1η Δεκεμβρίου), εντός του Νοσοκομείου
μας με την οργάνωση ειδικών περιπτέρων στην κεντρική είσοδο με
στόχο την: «παροχή έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης τόσο
σε εργαζόμενους όσο και στο εξωτερικό κοινό».

Κατά περίπτωση, το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας και οι αρμόδιοι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου μας, (Αναστασία Αναστασιάδου,
Ντίνα Ζία, Καλλιόπη Καραστογιαννίδου, Ειρήνη Κατσανίκα, Αναστασία Τρελλοπούλου, Εύα Τσιομπανάκη (φοιτήτρια), συνεργάστηκαν, επιπλέον, με εξωτερικούς φορείς, όπως ο μη κυβερνητικός
οργανισμός «Γραμμή Ζωής», η Κοινωνική Υπηρεσία των Δήμων
Ευκαρπίας και Πολίχνης, το Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος,
o Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων και το
KE.EΛ.Π.NO.

16 Οκτωβρίου

Για τη μνήμη των είκοσι αγίων και ιαματικών Αναργύρων τα
ονόματα των οποίων είναι: Κύρος και Ιωάννης, Τρύφωνας, Ιουλιανός, Μώκιος, Θαλλελαίος, Σαμψών, Κοσμάς και Δαμιανός εκ
Ρώμης, Ερμόλαος, Παντελεήμονας, Ανίκητος, Διομήδης, Κοσμάς

του νοσοκομείου. Στις λατρευτικές συνάξεις, παραμονή της εορτής στον Μέγα Εσπερινό μετ΄ αρτοκλασίας και ανήμερα στον
Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας. Με το τέλος των
Ιερών Ακολουθιών ο Μητροπολίτης συνοδεία της διοίκησης του
νοσοκομείου επισκέφθηκε κλινικές και τμήματα όπου ευλόγησε
και συνομίλησε με ασθενείς.

1-7 Νοεμβρίου

Εβδομάδα μητρικού θηλασμού

Από την Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Πανεπιστημιακή Κλινική
του νοσοκομείου διοργανώθηκε διάλεξη με θέμα «Μητρικός Θηλα-

σμός», όπου μαίες
της κλινικής ενημέρωσαν τις μέλλουσες μαμάδες για
θέματα θηλασμού.
Παράλληλα στην
κεντρική είσοδο του
νοσοκομείου σε ειδικό σταντ μαίες διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια για το θηλασμό και απαντούσαν
σε σχετικές ερωτήσεις.

8 Νοεμβρίου

Ευρωπαϊκή Ημέρα Υγιεινής Διατροφής και Υγιεινού
Μαγειρέματος

2007

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Υγιεινής Διατροφής και
Υγιεινού Μαγειρέματος τα στελέχη του Τμήματος Διατροφής
του νοσοκομείου, ενημέρωσαν τους πολίτες που κινήθηκαν στους
χώρους του νοσοκομείου για θέματα σχετικού ενδιαφέροντος,
συζητώντας μαζί τους και μοιράζοντας ενημερωτικά έντυπα για

και Δαμιανός εξ Αραβίας, Λεόντιος, Άνθιμος και Ευπρέπιος, Κοσμάς και Δαμιανός εξ Ασίας, πραγματοποιήθηκε ιερά πανήγυρη
με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών στο
παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου και των 20 Αγίων Αναργύρων
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εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι πάθηση που προσβάλλει άτομα
άνω των 60 ετών και αποτελεί την συχνότερη αιτία τυφλότητας
στις κοινωνίες του δυτικού κόσμου.
Διεθνείς μελέτες έδειξαν ότι οι θεραπείες αυτές σταθεροποιούν την όραση στο 90% των περιπτώσεων ενώ παρατηρήθηκε
βελτίωση της όρασης σε ποσοστό 30%. Τα δύο νέα φάρμακα που
έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ και είναι συνταγογραφούμενα, έχουν
λιγότερες παρενέργειες από τα μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα
και αντιμετωπίζουν με σχετική επιτυχία την πρόοδο της πάθησης
άλλοτε εμποδίζοντάς την επιδείνωση της όρασης και άλλοτε προκαλώντας ακόμη και βελτίωσή της. Οι ουσίες αυτές χορηγούνται
με ένεση στην κοιλότητα του ματιού κάθε 4 ή 6 εβδομάδες και τα
αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται μετά παρέλευση τριμήνου.
Η θεραπεία χορηγείται ήδη από 2 μήνες, δωρεάν στους ασφαλισμένους για πρώτη φορά στην ΕλλάδΑ από την Οφθαλμολογική
Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με ενθαρρυντικά αποτελέσματα».

τα τρόφιμα, εξηγώντας παράλληλα και την μεθοδολογία HACCP
ετοιμασίας και διανομής του φαγητού που ακολουθείται στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου λειτουργεί
μονάδα παραγωγής των τροφίμων όπου τα μενού συντάσσονται
με βάση το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής ανάλογα με
την εποχή του έτους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των

10 Νοεμβρίου

Μία σειρά ειδικευμένων σεμιναρίων με τίτλο: «Συναισθηματική
Νοημοσύνη και Αποτελεσματική Διοίκηση», για τη σημασία της
συναισθηματικής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο του Νοσο-

διατροφικών αναγκών και των περιορισμών που προκύπτουν από
τις ειδικές κλινικές καταστάσεις των σιτιζόμενων νοσηλευομένων.
Επίσης λειτουργεί και εστιατόριο στο οποίο σερβίρεται φαγητό σε
οποιονδήποτε θέλει να σιτιστεί εκτός των ασθενών, όπως γι όλο
το προσωπικό του νοσοκομείου, τους εφημερεύοντες ιατρούς,
τους συνοδούς των ασθενών, τους επισκέπτες και τους φοιτητές.
Όλοι οι χειρισμοί παραγωγής των τροφίμων που παράγονται στις
εγκαταστάσεις της τροφοδοσίας του νοσοκομείου καθώς και η διαχείριση των πρώτων και βοηθητικών υλών αλλά και των τελικών
προϊόντων, γίνονται σύμφωνα με το εγκατεστημένο πιστοποιημένο σύστημα HACCP το οποίο λειτουργεί ενσωματωμένο στο
σύστημα ΕΝ ISO 9002 ως ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των τροφίμων.

10 Νοεμβρίου

Οι νέες θεραπείες για την Εκφύλιση της Ωχράς
Κηλίδας του οφθαλμού εφαρμόστηκαν, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, από την Β΄ Πανεπιστημιακή
Οφθαλμολογική Κλινική στο Νοσοκομείο μας
Στη διεξαγωγή της 3ης Επιστημονικής Ημερίδας από την Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική του Α.Π.Θ. με αντικείμενο
τις παθήσεις της ωχράς κηλίδας του
οφθαλμού, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των νέων θεραπειών που
εφαρμόζονται εδώ και 9 μήνες στο
νοσοκομείο μας. Όπως εξήγησε ο καθηγητής Σταύρος Δημητράκος, διευθυντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής, «η

κομείου και η συμβολή της στην αποτελεσματική διοίκησή του,
παρακολούθησαν τα στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του
νοσοκομείου μας κατόπιν πρωτοβουλίας του διοικητικού διευθυντή
του Νοσοκομείου Γιώργου Καρατζά και καθοδηγητή των σεμιναρίων τον Σύμβουλο Μάνατζμεντ Χάρη Πρωτόπαπα.

15 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των παιδιών
των εργαζομένων

Κρητικές λύρες και χορωδία που τραγουδούσε κρητικά κάλαντα και εορταστικές μαντινάδες υποδέχθηκαν και συνόδευσαν τα
1500 παιδιά των εργαζομένων, στους εορταστικά διακοσμημένους
χώρους υποδοχής του νοσοκομείου όπου και πραγματοποιήθηκε
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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νοσοκομείου. Ο αγιορείτης μοναχός ανταποδίδοντας στις ευχαριστίες όλων, δώρισε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου δύο ιερές
εικόνες που αγιογραφήθηκαν στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα
την Παναγία την Σεραϊτισσα και τον Ιησού Χριστό που σήμερα
κοσμούν τον κεντρικό χώρο υποδοχής του νοσοκομείου μας.

21 Δεκεμβρίου

η καθιερωμένη ετήσια χριστουγεννιάτικη
γιορτή.
Με τη φροντίδα του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου οι εκλεκτοί λιλιπούτειοι προσκεκλημένοι μαζί με τους γονείς
τους καθώς νοσηλευόμενοι και επισκέπτες
του νοσοκομείου πέρασαν αξέχαστες στιγμές απολαμβάνοντας
το πλούσιο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της γιορτής.
Η λήξη της επιτυχημένης γιορτής σηματοδοτήθηκε με τον
ερχομό του Άη-Βασίλη που μοίρασε στο κάθε παιδάκι -όπως είχε
προβλεφθεί σύμφωνα με την ηλικία του- ένα πλούσιο δώρο, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου καθώς και στα παιδάκια
εκείνα που νοσηλεύονταν στην Παιδιατρική και Παιδοχειρουργική Κλινική, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και στη
Μαιευτική Κλινική.

21 Δεκεμβρίου

2007

Την εμπνευσμένη ομιλία του γέροντα Εφραίμ, προηγουμένου
της σκήτης του Αγίου Ανδρέα Αγίου Όρους, με θέμα «η αμαρτία ως

ψυχοσωματική ασθένεια και η θεραπεία της» που διοργάνωσαν τα
μέλη της επιτροπής του Ι. Ναού του νοσοκομείου με επικεφαλής
τον ιερέα π. Γεώργιο Δημόπουλο, παρακολούθησαν, με ζωηρό
ενδιαφέρον εκατοντάδες εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι οποίοι
είχαν γεμίσει ασφυκτικά όλους τους χώρους του αμφιθεάτρου του
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Την ευλογία και μία στοργική αγκαλιά δέχθηκαν από τον
Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς του νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στο νοσοκομείου, συνοδευόμενος από τη χορωδία
της Ενοριακής Νεανικής Εστίας του Ι. Ναού Αγίου Παντελεήμονος
Πολίχνης η οποία έψαλλε παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια.
Ο Μητροπολίτης επισκέφθηκε αρκετές κλινικές του νοσοκομείου,
καθώς και τις μονάδες που νοσηλεύονται μικρά παιδιά, ανταλλάσσοντας ευχές με τους διευθυντές των κλινικών, το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, τους ασθενείς και επισκέπτες, προσφέροντας ένα συμβολικό δώρο σε όλους.

Ιανουάριος

Απολογισμός Πεπραγμένων Νοσοκομείου
για το έτος 2007

Ν. Παπαγεωργίου: Ακόμα ψηλότερα ο πήχης για το έτος 2008.
Στον απολογισμό του 2007 και στους στόχους που η διοίκηση
του Νοσοκομείου έχει θέσει για το 2008, αναφέρθηκε ο πρόεδρος
του Δ.Σ. του νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου σε ομιλία του, η
οποία προκάλεσε αισθήματα βαθιάς ικανοποίησης σε όλους τους
εργαζόμενους, καθότι το περιεχόμενό της αποτελούσε και πλήρη
δικαίωση των προσπαθειών τους.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου: Η χρονιά που
πέρασε, «έκλεισε» με ποσοστό πληρότητας 95%, πρωτόγνωρο
για δημόσιο Νοσοκομείο. Ο αριθμός των νοσηλευθέντων ήταν
70.000, αυξημένος κατά 55%. Ο αριθμός των ημερών νοσηλείας
ήταν 225.000, αυξημένος κατά 20%. Οι χειρουργικές επεμβάσεις
ανήλθαν σε 16.000, αυξημένος κατά 10%. Στα εξωτερικά ιατρεία
και στα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετήθηκαν 400.000 άτομα,
αύξηση 35%.

κοινού, των επιστημόνων και των Φορέων Υγείας πάνω στα θέματα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου, β. στην καταγραφή της
σημερινής κατάστασης στις Ελληνίδες γυναίκες όσον αφορά στην
πρόληψη του τραχηλικού καρκίνου (από πλευράς επιπολασμού
του ιού, υποτύπων του ιού που αφορούν στις Ελληνίδες, σχετικών
επιδημιολογικών δεδομένων, επίπτωσης των προκαρκινικών και
διηθητικών μορφών της νόσου, κλπ.) και γ. στην καταγραφή της
γνώσης, στάσης και αποδοχής από πλευράς των Ελληνίδων των
νέων αυτών προληπτικών μεθόδων (HPV DNA Test, HPV-εμβόλιο).
Μάλιστα, από 01.01.2008, με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, αυτό το Νέο Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου
του Τραχήλου με το κωδικό όνομα «Πρόγραμμα Λυσιστράτη ΙΙ»,
υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Θεόδωρου Αγοραστού της Α΄Μ/Γ κλινικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά σε όλο το θήλυ
προσωπικό του Νοσοκομείου «βασιζόμενο στην δωρεάν διενέργεια του HPV DNA Test ως κυρίου screening test, καθώς και στον
δωρεάν εμβολιασμό των γυναικών μέχρι 26 ετών.

7 Ιανουαρίου

Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
Η πρώτη γέννηση παιδιού από εξωσωματική
μικρογονιμοποίηση

Κοριτσάκι βάρους 2730gr, ήταν η πρώτη γέννηση παιδιού
από εξωσωματική μικρογονιμοποίηση που πραγματοποιήθηκε
στη Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, της Α΄ Μαιευτικής-

1 Ιανουαρίου

Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
«Πρόγραμμα Λυσιστράτη ΙΙ»

Μία πολύτιμη επιστημονική προετοιμασία ανέλαβε να φέρει εις πέρας η Α΄
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική
ΑΠθ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τον Καρκίνο του Τραχήλου
(European Cervical Cancer Association
- ECCA). Η διαδικασία αυτή, φέρει το
κωδικό όνομα «Πρόγραμμα Λυσιστράτη» (“Πρόγραμμα ΛΥΣΙτελούς ΣΤΡατηγικής Αντιμετώπισης Του Hpv”) και
αφορά σε τρεις στόχους: α. στην πλήρη
και ευρεία επιστημονική ενημέρωση του

Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου υπό τη διεύθυνση
του καθηγητή Βασίλειου Ταρλατζή. Από την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδας τον Μάρτιο του 2006,έχουν πραγματοποιηθεί
60 κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης και το ποσοστό επιτυχίας
εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά ανέρχεται σε 50%, καθιστώντας έτσι τη Μονάδα μια από τις πιο επιτυχημένες στην Ελλάδα
και ανταγωνίσιμη με αυτές του εξωτερικού.
Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

181

10 Ιανουαρίου

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Αποκτήσαμε τη δική μας θέση στο διαδίκτυο μέσω της ανανεωμένης έκδοσης των ιστοσελίδων του νοσοκομείου. Ο επισκέπτης
πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.papageorgiouhospital.gr αποκτά πρόσβαση σε πληροφορία σχετικά με τη δομή,
τις διευθύνσεις και τις δραστηριότητες που το Νοσοκομείο αναπτύσσει μέσα από τους τομείς του. Στόχος του δυναμικού δικτυακού

συνδαιτημόνες, καθότι το περιεχόμενό της αποτελούσε και πλήρη
δικαίωση των προσπαθειών τους. Παρών στην εκδήλωση και ο
υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κωνσταντόπουλος ο οποίος ακόμη μια φορά μίλησε με θερμά λόγια για
το έργο του νοσοκομείου ενώ διαβεβαίωσε τη διοίκηση και τους
εργαζόμενους για την αμέριστη συμπαράσταση της κυβέρνησης
στις προσπάθειές τους προς επίτευξη των στόχων τους.

25-27 Ιανουαρίου

Ευοίωνες εξελίξεις στην καταπολέμηση του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας
χώρου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι η ενημέρωση των
πολιτών μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό ηλεκτρονικό περιβάλλον για το σύνολο των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών που
προσφέρει τόσο σε επιμέρους τμήματα και κλινικές όσο και στα
εξωτερικά ιατρεία του.

12 Ιανουαρίου

To καθιερωμένο ετήσιο δείπνο από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου
προς τιμήν της διοίκησης, των στελεχών και των εργαζομένων στο
Νοσοκομείο έγινε στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης «Ηλέκτρα
Παλλάς». Η ομιλία του προέδρου Δ.Σ. του νοσοκομείου Νίκου
Παπαγεωργίου προκάλεσε αισθήματα βαθιάς ικανοποίησης στους

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης του
Καρκίνου του Τραχήλου» («European
Cervical Cancer Prevention Week», 2127 Ιανουαρίου 2008), η Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ.,
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, πέρα
από την κοινή συμμετοχή της στην εκδήλωση των Αθηνών από τον Όμιλο
Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιάζω», διοργάνωσε σε συνεργασία με
τη νεοσυσταθείσα Ελληνική Εταιρεία
Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού
των Θηλωμάτων(HPV) την 1η Σύνοδο,
διάρκειας τριών ημερών, με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση
παθήσεων σχετιζόμενων με τον HPV” (Ξενοδοχείο Makedonia
Palace-Θεσσαλονίκη), με την συμμετοχή πολλών Ελλήνων και ξένων ερευνητών από (Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία.) και
θέματα αφορώντα στην επίπτωση της HPV-λοίμωξης σε διάφορα
όργανα του σώματος – και όχι μόνον στον τράχηλο της μήτρας
–, την σχέση της με την καρκινογένεση στα όργανα αυτά και τις
προοπτικές πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης. Το Συνέδριο
αυτό στέφθηκε με πλήρη επιτυχία, ενώ κατά την εναρκτήρια τελετή
του Συνεδρίου, ο Υφυπουργός Υγείας Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
ανακοίνωσε την αποδοχή από το Υπουργείο Υγείας της εισήγησης
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την εισαγωγή του HPVεμβολιασμού στο υπάρχον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών στην
Ελλάδα και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

25-26 Ιανουαρίου

2008

Το 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ομοφωνίας σχετικά με την χρήση
της αλλαντικής τοξίνης σε ουρολογικές παθήσεις οργανώθηκε
στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου από την Β΄ Ουρολογική Κλινική
ΑΠΘ. Επικεφαλής της ομάδας Ευρωπαίων ειδικών που συμμετείχαν στο συνέδριο με το μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων σχετικά
με τη χρήση της αλλαντικής τοξίνης στην Ουρολογία, υπήρξε ο
λέκτορας Ουρολογίας-Νευροουρολογίας, Απόστολος Αποστολίδης, της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Αργότερα ο ίδιος απέσπασε διάκριση, ανακοινώνοντας
τα συμπεράσματα του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ομοφωνίας,
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Φεβρουάριος

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Αμερικής, υπό την αιγίδα της
Αρχιεπισκοπής της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, δώρισε

στη διάρκεια εργασιών του 38ου παγκόσμιου Συνεδρίου για τη
μελέτη της Ακράτειας Ούρων στο Κάϊρο της Αιγύπτου όπου και
συμμετείχε στις 20 Οκτωβρίου 2008.

Φεβρουάριος

Για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο μια νέα
απεικονιστική μέθοδος στην παρακολούθηση του
αναπνευστικού συστήματος των νεογνών από τη Β΄
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Στη Νεογνολογική Κλινική του νοσοκομείου μας, για πρώτη
φορά σε πανελλαδικό επίπεδο εφαρμόζεται μια νέα απεικονιστική
μέθοδος, η Τομογραφία Ηλεκτρικών Αντιστάσεων (Εlectrical Impedance Tomography,
EIT). Όπως εξηγεί ο Ηλίας Χατζηϊωαννίδης,
επιμελητής Β΄ της Β΄ΜΕΝΝ ΑΠΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, «η Τ.Η.Α. δίνει
την δυνατότητα προσδιορισμού της ειδικής
αντίστασης (R), της πυκνότητας (lung
density), του όγκου αέρα των πνευμόνων
(lung air volume), της τοπικής πυκνότητας
και αερισμού (regional density and ventilation) με παράθεση και
λειτουργικής εικόνας (functional image). Η εφαρμογή της στα
νεογνά είναι μια μέθοδος πολλά υποσχόμενη, δεδομένου της απου-

σίας ανταγωνιστικής εκτίμησης της πνευμονικής λειτουργίας του
νεογνού στη θερμοκοιτίδα του και χωρίς η μέθοδος προσδιορισμού
να είναι παρεμβατική. Τα κύρια πλεονεκτήματα του τομογράφου
των 8 ηλεκτροδίων είναι η ευκολία εφαρμογής στα νεογνά, η δυνατότητα προσδιορισμού της απόλυτης αντίστασης ( Abs Resistance
) όπως και της επεξεργασίας της εικόνας σε πολλές συχνότητες
Άλλα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ευκολία πολλαπλών
μετρήσεων, το χαμηλό κόστος και η μη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας καθώς και στο ότι μπορεί να βρίσκεται ταχύτατα κοντά
στον κλινήρη και διασωληνωμένο μικρό ασθενή».

στο Νοσοκομείο μας δεκατρία (13) τροχήλατα καρότσια μεταφοράς ασθενών, για την κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής
Κλινικής.

2 Φεβρουαρίου

Από την εκδρομή των εργαζομένων του Νοσοκομείου μας στο
Bansko της Βουλγαρίας.

6 Φεβρουαρίου

Τμήμα Εποπτών Δημόσιας Υγείας του Νοσοκομείου
«Απολογισμός» της εφαρμογής ανακύκλωσης

Μόνο το έτος 2007 ανακυκλώθηκαν από το Νοσοκομείο μας 70.510
kg χαρτιού, 352 kg φορητών ηλεκτρικών στηλών και 470 kg χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ακολουθώντας τις επιταγές της
εποχής και με δεδομένη
την ευαισθησία του σε
περιβαλλοντικά θέματα,
εδώ και χρόνια έχει δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση. Οι πρώτες ενέργειες προς
αυτή την κατεύθυνση έγιναν σχεδόν παράλληλα με την έναρξη
λειτουργίας του Νοσοκομείου, με την ανακύκλωση του χαρτιού,
ενώ χρόνο με το χρόνο έμπαιναν στο σύστημα και νέες γραμμές,
για να φτάσουμε στο σήμερα όπου η κατάσταση έχει ως εξής κατόπιν συνεργασίας με αρμόδιους φορείς
Ανακύκλωση ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού(συνεργασία
με το συλλογικό σύστημα
διαχείρισης Ανακύκλωση
Συσκευών Α.Ε. με ενδιάμεσο «μεσάζοντα» το
τμήμα καθαριότητας του
Δήμου Θεσσαλονίκης
Ανάκτηση αργύρου από
τα υγρά στερέωσης ακτι-
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νογραφικών πλακών, (υπό την αιγίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας) ενώ ήδη βρίσκεται σε φάση διαχείρισης με το Δήμο
Θεσσαλονίκης για την κατηγορία Ανακύκλωσης συσκευασιών
και αποβλήτων συσκευασιών.

11 Φεβρουαρίου

Ο γέροντας Φίλιππος από την Ιερά Σκήτη Αγίου Θωμά του Αγίου
Όρους σε συνάντηση με στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νοσοκομείο μας.

18 Φεβρουαρίου

οι εκλεκτικοί ανταγωνιστές α-αδρενεργικών υποδοχέων, η χρήση αλλαντικής τοξίνης (Botox), η χρήση νευροτροποποιητών, ή
ακόμη και πρωτοποριακές επεμβάσεις ακράτειας με αποτέλεσμα
το τμήμα να θεωρείται σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό χώρο.
Τελευταία, στο Nοσοκομείο Παπαγεωργίου, γυναίκες με ειδικές
ανάγκες που βρίσκονται υπό παρακολούθηση από το τμήμα
Νευροουρολογίας και σε συνεργασία με την Α΄ Πανεπιστημιακή
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική έχουν προσπαθήσει για τεκνοποίηση. Σε 11 από αυτές τις περιπτώσεις έχει επιτευχθεί γέννηση
παιδιών, γεγονός που σημαίνει κοινωνική ένταξη των ασθενών
αυτών (προτεινόμενη εργασία στο προσεχές IUGA).

6 Μαρτίου

Καινοτομία στην αντιμετώπιση της
αμφιβληστροειδοπάθειας των νεογνών.
Συντονισμένες προσπάθειες Β΄ Νεογνολογικής και Β΄
Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ο Βουλευτής ΚΚΕ Β΄ Πειραιώς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Γιώργος Μαυρίκος σε συνάντηση με στελέχη
του νοσοκομείου μας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

24 Φεβρουαρίου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμασκηνιωτών Θεσσαλονίκης στην κατάμεστη (από
Δυτικομακεδόνες κυρίως) αίθουσα της
Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης τίμησε, απονέμοντας τιμητικό δίπλωμα και σχετική πλακέτα στους
Σιατιστείς Μεγάλους Ευεργέτες αδελφούς
Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου για το
σύνολο των ευεργεσιών τους και ειδικότερα
για την καθοριστική συμβολή τους στην ανέγερση και τον εξοπλισμό του φερώνυμου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Μάρτιος

2008

Το τμήμα Νευροουρολογίας της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής
ΑΠΘ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στελεχωμένο από ειδικούς
επιστήμονες με επικεφαλής τον διευθυντή της κλινικής καθηγητή
Ουρολογίας – Νευροουρολογίας Ευάγγελο Ιωαννίδη, έχει την
παρακολούθηση ασθενών με ειδικές ανάγκες, με μεγάλη επιτυχία. Επαγγελματίες καταξιωμένοι, πρωταθλητές και ολυμπιονίκες
παραολυμπιακών αγώνων ελέγχονται τακτικά στο ειδικό ιατρείο.
Εφαρμόζονται σύγχρονες μελέτες με νέα θεραπευτικά μέσα όπως
184
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Στην οφθαλμική πάθηση, την αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας που συναντάται σε πρόωρα νεογνά (≤30 εβδομάδων
κύησης, ≤1500 gr βάρους γέννησης) και μπορεί να είναι τόσο
σοβαρή ώστε να οδηγήσει σε τύφλωση (ΑτΠ) εφαρμόζεται τα
τελευταία χρόνια η φωτοπηξία με laser, κατά προτίμηση έναντι της
κρυοπηξίας, γιατί εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Όπως εξηγεί η λέκτορας Οφθαλμολογίας Α. Ματαυτσή: δεν απαιτεί γενική
αναισθησία του νεογνού και μπορεί κατά περίπτωση να εφαρμοστεί υπό κατάσταση μέθης καθώς είναι λιγότερο επώδυνη. Ακόμη,
προκαλεί μικρότερες ουλές οπότε το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι
περισσότερο ελεγχόμενο και λιγότερο παραμορφωτικό για τον
οφθαλμό. Αυτό σημαίνει λιγότερες μεσοπρόθεσμες επιπλοκές, όπως
φλεγμονή ή η εξιδρωματική αποκόλληση του αμφιβληστροειδή,
αλλά και λιγότερες μακροπρόθεσμες, όπως διαθλαστικές ανωμαλίες. Η φωτοπηξία με laser είναι πολύ πιο εύχρηστη και γίνεται με
φορητή συσκευή.. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός αποτελεί δωρεά
με απόφαση του Πρύτανη του ΑΠΘ καθηγητή κ. Αναστάσιου
Μάνθου, στις δύο νεοϊδρυθείσες Πανεπιστημιακές Κλινικές, τη Β΄
Νεογνολογική και τη Β΄ Οφθαλμολογική, που στεγάζονται στο

16 Μαρτίου

28 Μαρτίου

2008

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι το
πρώτο στη Βόρειο Ελλάδα, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και
δίνεται έτσι η δυνατότητα παραπομπής στο Νοσοκομείο μας και
νεογνών άλλων κλινικών.

Εποικοδομητική επίσκεψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου
στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Απόλυτα ικανοποιημένος ο Υπουργός Υγείας από τη λειτουργία
και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του νοσοκομείου μας, δήλωσε:

Απονομή χρυσού μεταλλίου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως από
τον Μητροπολίτη κ.
Βαρνάβα στον Νίκο
Παπαγεωργίου. «Δια
του παρόντος ιεροσφραγίστου και ενυπόγραφου αρχιερατικού ημών γράμματος
εγνώμεν τιμήσαι κατ΄
ιδίαν ημών αρχιερατικήν φιλοτιμίαν τω αξιοτίμω κ. Νικολάω Παπαγωεργίω δι΄ όσα
υπέρ της καθ΄ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως ούτος έπραξεν απονείμαι
δε αυτώ το χρυσούν μετάλλιον…».

20-22 Μαρτίου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οργανώθηκε το «1ο Κλινικό
Φροντιστήριο Νοσηλευτικού Προσωπικού» με Θεωρητική και
Πρακτική Εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο εξοπλισμό αιχμής των ενδοσκοπικών χειρουργείων, στο πλαίσιο των εργασιών
του 4ου Σεμιναρίου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής με Πρακτική
Εξάσκηση σε Πειραματόζωα» στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Οι δύο εκδηλώσεις ετέθησαν υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στειρότητας. Τους σκοπούς και την
δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος παρουσίασε ο υπεύθυνος
των επιστημονικών εκδηλώσεων Επ. Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας Γρηγόριος Γκριμπίζης.

«Στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκα σήμερα σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου είχα μια πολύ χρήσιμη συνεργασία,
τόσο με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων. Δόθηκαν πολλές διευκρινήσεις
για επιμέρους ζητήματα και πρέπει να σας πω, ότι φεύγω καλύτερα
ενημερωμένος αλλά και ικανοποιημένος, γιατί διαπίστωσα, ότι
αυτό το νοσοκομείο έχει εξαίρετο έμψυχο επιστημονικό δυναμικό,
ευσυνείδητο νοσηλευτικό προσωπικό, πάνω από όλα όμως έχει
κατακτήσει στα μάτια και τη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας
μια ξεχωριστή θέση».

4-5 Απριλίου

Νέες ελπιδοφόρες θεραπείες, νέες επαναστατικές τεχνικές,
για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας παρουσιάστηκαν στο 5ο Ιπποκράτειο Συνέδριο Αμφιβληστροειδή – Ωχράς – Υαλοειδούς υπό
την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς
το οποίο συνδιοργανώθηκε και διεξήχθη στο νοσοκομείο Παπα-
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γεωργίου από τις Α΄, Γ΄
Οφθαλμολογικές Κλινικές του ΑΠΘ και τη Β΄
Πανεπιστημιακή κλινική του νοσοκομείου μας
υπό τη διεύθυνση του
καθηγητή Σταύρου Δημητράκου.

27 Απριλίου

Μεγάλη Τεσσαρακοστή και Εβδομάδα Αγίων Παθών

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι εργαζόμενοι, οι ασθενείς και επισκέπτες καθώς η διοίκηση και τα μέλη του
Δ.Σ. του νοσοκομείου Παπαγεωργίου βίωσαν στιγμές χριστιανικής
κατάνυξης, μετανοίας και αγάπης συμμετέχοντας στις λατρευτικές
συνάξεις του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου και 20 Αγίων Αναργύρων του
νοσοκομείου. Η Ι. Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
και της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
(Ε.Ε.Γ.Ε.). Συντονιστής Σεμιναρίου, ο επ. καθηγητής ΜαιευτικήςΓυναικολογίας Γεώργιος Πάντος.

18 Ιουνίου

Τον Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας, τ. Πρόεδρο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ,
και Διευθυντή της Α΄ Μαιευτικής -Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου μας,
Ιωάννη Μπόντη τίμησε σε ειδική τελετή το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ως αναγνώριση του μεγάλου επιστημονικού
έργου του και της τεράστιας κοινωνικής
προσφοράς του.

7 Σεπτεμβρίου

Η βάπτιση του πρώτου παιδιού της Μονάδας Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής, έγινε στον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην
Καβάλα και πήρε το όνομα Μαρία-Αντωνία από τη νονά της, Καλλιόπη Λουτράδη, Κλινική Εμβρυολόγο της Μονάδας.

στα πλαίσια της ποιμαντικής της διακονίας δια εκπροσώπων του
Μητροπολίτη κ. Βαρνάβα επισκέφθηκαν το νοσοκομείο και στις
17 Απριλίου 2008 για την τέλεση του Ιερού Ευχελαίου προς ενίσχυση, ευλογία και αγιασμό των πιστών.

2008

22 Μαΐου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρήση ηλεκτρονικού ενδοσκοπικού προσωμειωτή στο 1ο Εκπαιδευτικό Ενδοσκοπικό Σεμινάριο
που διοργανώθηκε από την Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
ΑΠΘ, στο πειραματικό χειρουργείο του νοσοκομείου κατά τη
διάρκεια των εργασιών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γυναικολογικής Eνδοσκόπησης.Το Σεμινάριο τέθηκε υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης(ESGE)
186
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Διακρίνεται στη μέση ο διευθυντής της Α΄ ΜαιευτικήςΓυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ, καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής,
δεξιά η νονά, αριστερά η μαία Στέλλα Ηλιάσκου και το ζεύγος
του μωρού.

24 Σεπτεμβρίου

Αξιολόγηση της Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ,
από την EBCOG / ESHRE για την άσκηση στην υποειδικότητα
της Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Τον Νοέμβριο, του ιδίου έτους,

12 Οκτωβρίου

Νίκος Παπαγεωργίου: Νοιώθω δικαιωμένος
και τυχερός
είναι η πρώτη Κλινική στην Ελλάδα που αποκτά πιστοποίηση από
την EBCOG / ESHRE ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στην
υποειδικότητα της Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

26 Σεπτεμβρίου

Στιγμές ελπίδας και αισιοδοξίας από τα μέλη ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και τον Παθολόγο-Ογκολόγο Ιωάννη

Ξανθάκη της Μονάδας Βραχείας Ογκολογικής Νοσηλείας ΑΠΘ
κατά τη διάρκεια τέλεσης Ιερού Ευχελαίου για την ίαση των
ασθενών τους.

10 Οκτωβρίου

1786 αιτήσεις για 65 θέσεις στο Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου

2008

δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε μόλις
στις 08.09.2008. Για μία ακόμη φορά εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν
με προθυμία και μεγάλο αίσθημα ευθύνης, αναγνωρίζοντας τις
ανάγκες του Νοσοκομείου.

(Απόσπασμα συνέντευξης στο ένθετο περιοδικό «ΜΕ ΥΓΕΙΑ»
της εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»της Κυριακής)
Η επιτυχία σας στον επιχειρηματικό τομέα, νομίζετε ότι δεν οφείλεται, σ΄ ένα βαθμό, και στον παράγοντα “τύχη” ή σε “ευτυχείς
συγκυρίες”, γιατί εκείνο το χρονικό διάστημα, στην Ελλάδα
δινόταν πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη.
Ν.Π.: Με αυτή την ερώτηση, μου
φέρνετε στο νου τον παππού μου.
Μου έλεγε συχνά μια κουβέντα
που με προβλημάτιζε, σ΄ όλη την
πορεία μου. Μου έλεγε, λοιπόν:
«είσαι τολμηρός, αλλά και τυχερός». O παππούς μου μας αγαπούσε και καμάρωνε για τις επιτυχίες
μας, ήξερε από παραγωγή και
εμπόριο, είχε ξεκινήσει από βιοτέχνης στη Σιάτιστα και κατέληξε
με κατάστημα γουναρικών στο
κέντρο της Αθήνας. Αναρωτιόμουν, λοιπόν, μήπως τελικά είχε δίκιο και όντως τα όσα πετύχαμε
οφείλονταν αποκλειστικά και μόνο στον παράγοντα “τύχη”, κάτι
που δεν ήθελα να πιστέψω.
Σήμερα κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας μας, αισθάνομαι
βαθιά ικανοποίηση, γιατί πιστεύω ότι κερδίσαμε ένα στοίχημα που
είχαμε βάλει με τον εαυτό μας.

Σε χρόνο ρεκόρ, αναρτήθηκαν στις 10.10.2008 τα προσωρινά
αποτελέσματα της υπ’ αρ. 2/441Μ/2008 προκήρυξης πλήρωσης
εξήντα πέντε (65) θέσεων λοιπού προσωπικού. Για τις ανωτέρω
θέσεις κατατέθηκαν χίλιες επτακόσιες εβδομήντα εννέα (1779)
εμπρόθεσμες και επτά (7) εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφίων. Είναι
η δεύτερη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων λοιπού προσωπικού που
πραγματοποιήθηκε αυτή τη χρονιά στο Νοσοκομείο.

Αντιπροσωπευτική φωτογραφία με μέλη της ομάδας των εργαζομένων από τη Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (στη μέση ο διοικητικός διευθυντής Γιώργος Καρατζάς) που
εργάσθηκε υπερωριακά για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, με

Στην άποψη του παππού μου ότι ήμουν «τυχερός» , σήμερα μπορώ
να απαντήσω, ότι «ναι, ήμουν και είμαι τυχερός, γιατί είχα και
έχω δίπλα μου άξιους συνεργάτες που μαζί αξιοποιήσαμε όλες
τις δυνατότητες που μας δόθηκαν για το κοινό καλό, πλην όμως
δεν φτάνει μόνο η τύχη. Δεν είναι δυνατόν μόνο με τη βοήθεια
της τύχης να μπορείς να δημιουργήσεις μια επιχείρηση πρώτη σε
παγκόσμια κλίμακα στην παραγωγή και την εμπορία γουναρικών.
Ούτε μπορείς να δημιουργήσεις ένα νοσοκομείο με αδιαμφισβήτητες πρωτιές, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, με μόνο βοηθό
σου την τύχη».
Και εδώ, όμως, αν ζούσε ο παππούς μου, θα μπορούσε να μου πει:
«ναι, είσαι και εδώ τυχερός, γιατί ξεκίνησες το κτίσιμο και τη λειΤο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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τουργία ενός νοσοκομείου από μηδενική βάση, χωρίς κατεστημένες
αγκυλώσεις, κάνοντας το τι πρέπει και όχι το τι ισχύει, με άξιους
συνεργάτες στη βασική ομάδα μελετών και προγραμματισμού, με
εξαίρετους γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς, τεχνικούς, με την
δυνατότητα εφαρμογής των νέων συστημάτων πληροφορικής και
μηχανοργάνωσης και με σύγχρονο εξοπλισμό».
Εδώ είμαι υποχρεωμένος να παραδεχτώ, ότι θα είχε δίκιο ο παππούς μου!
Τι σημαίνει για σας η ύπαρξη ενός νοσοκομείου που φέρει το
όνομά σας;
Ν.Π.: Ευθύνη. Αυτός ήταν ο λόγος που το Ίδρυμα ζήτησε να
εκπροσωπείται στη διοίκηση του νοσοκομείου. Πιστεύω, ότι η
επιτυχημένη πορεία του νοσοκομείου οφείλεται, εν πολλοίς, και
σ΄ αυτό το γεγονός. Νοιώθω δικαιωμένος και τυχερός, γιατί έχω
εκπληρώσει όλους τους στόχους μου, επαγγελματικούς και κοινωνικής προσφοράς. Αλλά το βασικότερο είναι ότι έχω μια πολύ καλή
οικογένεια, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τις νύφες και τα εγγόνια
μου, που υπεραγαπώ. Αυτό είναι η πραγματική ευτυχία.

16 Οκτωβρίου

που άλλως θα ήταν αδύνατον ή ιδιαίτερα επικίνδυνο να προσπελασθούν. Ο ασθενής με το πέρας της επέμβασης επιστρέφει στο
θάλαμο του και συνήθως εξέρχεται το επόμενο εικοσιτετράωρο
(και εντός ολίγων ημερών επιστρέφει στις συνήθεις του δραστηριότητες). Το κόστος των χρησιμοποιούμενων υλικών καλύπτεται
από τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Στην Νευροχειρουργική κλινική του
νοσοκομείου μας υπό τη διεύθυνση του Dr. med Ηλία Καμπέλη,
έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πρόσφατα η στερεοτακτική Νευροχειρουργική από Ιατρούς που έχουν εξειδικευθεί σε Κέντρο του
Εξωτερικού στη μέθοδο. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά. Στόχος της Κλινικής είναι η διεύρυνση των εφαρμογών
της στερεοταξίας.

1-7 Νοεμβρίου

Αξιόλογες παρουσίες στην εκστρατεία για τον Μητρικό
Θηλασμό οι μαίες της Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής
Κλινικής ΑΠΘ, του νοσοκομείου μας
Τέλεση Μέγα Εσπερινού μετά Αρτοκλασίας χοροστατούντος
του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα,
παραμονή της εορτής των 20 Αγίων Αναργύρων, στο παρεκκλήσι
του νοσοκομείου μας.

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Μητρικού Θηλασμού,1-7 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα της Νοση-

Νοέμβριος

Στερεοτακτικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο

2008

Η στερεοτακτική νευροχειρουργική είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος με μεγάλο φάσμα εφαρμογών στη Νευροχειρουργική.
Είναι ακριβής και ασφαλής μέθοδος με ικανοποιητικά αποτελέσματα, είτε ως εναλλακτική (βιοψίες), της κλασσικής νευροχειρουργικής αντιμετώπισης, είτε ως η κατεξοχήν μέθοδος για συγκεκριμένη
κατηγορία παθήσεων (λειτουργική Νευροχειρουργική).
Με τη στερεοτακτική νευροχειρουργική είναι δυνατή, χωρίς
γενική νάρκωση η εντόπιση και η προσπέλαση περιοχών στόχων
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λευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου οι μαίες της
Α΄ Πανεπιστημιακής-Γυναικολογικής Κλινικής ανέπτυξαν εντυπωσιακή δραστηριότητα μέσα στους χώρους του νοσοκομείου,
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ευθυντής Γεώργιος Χριστόπουλος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου Βασίλειος Παπάς, το μέλος Δ.Σ. του νοσοκομείου
Νικόλαος Σαμαράς, ο διοικητικός διευθυντής Γεώργιος Καρατζάς,
στελέχη και η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αθανασία
Χούτα-Χυτήρη όπου αντάλλαξε ευχές με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με ασθενείς και επισκέπτες, προσφέροντας ένα
συμβολικό δώρο σε όλους.

2008

δημιουργώντας ειδικά περίπτερα διανομής
φυλλαδίων και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και επισκεπτών σχετικά με τον θηλασμό, καθώς και διοργάνωση συναντήσεων
με μητέρες που θηλάζουν και μέλλουσες
μαμάδες. Παράλληλα, ξεχωριστή ήταν και
η παρουσία τους με εισηγήσεις που παρουσίασαν στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης για
το Μητρικό Θηλασμό που διοργάνωσε το
Κέντρο Πολιτισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σύλλογο Μαιών/τών Θεσσαλονίκης
σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας στις 2 Νοεμβρίου 2008.

20 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή και πλούσια δώρα στα 1.360 παιδιά
μας με φροντίδα του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.

19 Δεκεμβρίου

Γιορτή Παιδικού Σταθμού

Μέσα σε κλίμα χαράς και κεφιού με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο 20 μικροί πρωταγωνιστές του Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου

Παπαγεωργίου, ντυμένοι Άη-Βασίληδες, γιόρτασαν την έλευση
των Χριστουγέννων, παρουσιάζοντας μια μοναδική παράσταση
υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτριών του σταθμού, Πέτρας
Γαβριηλίδου και Μαρίας Μέτσκα.

20 Δεκεμβρίου

Ενόψει των εορτών της Θεί
ας Επιφανείας και της εισόδου
στο Νέο Έτος ο Μητροπολίτης
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
κ. Βαρνάβας επισκέφθηκε το
νοσοκομείο μας, συνοδεία των
μελών της χορωδίας Νεανικής
Εστίας του Ι. Ναού Αγίου Παντελεήμονος. Τον Σεβασμιώτατο
υποδέχθηκαν και συνόδευσαν
σε κλινικές και τμήματα ο Πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος
Παπαγεωργίου, ο Γενικός ΔιΤο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ
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Αρχές Ιανουαρίου

Απολογισμός Πεπραγμένων νοσοκομείου
για το έτος 2008

Απολογισμός πεπραγμένων νοσοκομείου έτους 2008 από τον
πρόεδρο Δ.Σ. του νοσοκομείου Νίκο Παπαγεωργίου. Σε ομιλία
του ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου αναφερόμενος στα πεπραγμένα
του νοσοκομείου για το έτος 2008 ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές για την
επιτυχημένη πορεία και λειτουργία του
νοσοκομείου τονίζοντας ιδιαίτερα ότι
«και η χρονιά που πέρασε «έκλεισε» με
ποσοστό πληρότητας 95% , πρωτόγνωρο
για δημόσιο Νοσοκομείο». Μάλιστα σε
αναμονή συμπλήρωσης φέτος το καλοκαίρι, 9 χρόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, το επιτυχές έργο του οποίου, μας κάνει
όλους περήφανους καθώς και 20 ετών από τότε που το Ίδρυμα
Παπαγεωργίου, ξεκίνησε την προσπάθεια με στόχο την ίδρυση και
λειτουργία του Νοσοκομείου, θέτουμε ως στόχο για το 2009 την
ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Είναι κάτι που
για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί ολοκληρωμένα στον Ελλαδικό
χώρο, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

30 Ιανουαρίου

Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου τίμησε τους πρωταγωνιστές
των επιτυχιών του νοσοκομείου

Εορταστικό δείπνο στο γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας «Πόρτο Παλλάς» παρέθεσε το Ίδρυμα Παπαγεωργίου στους συντελεστές της επιτυχημένης πορείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου,
Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση όλων των συνεργατών και των
εκπροσώπων των εργαζομένων του νοσοκομείου αποτελεί πλέον
παράδοση με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων παλαιών και νέων
συναδέλφων αλλά και τον απολογισμό των πεπραγμένων της
χρονιάς που πέρασε. Οικοδεσπότες ο πρόεδρος του Ιδρύματος
Βασίλης Παπάς και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του νοσοκομείου Νίκος
Παπαγεωργίου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
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ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας,
ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Σταύρος Καλαφάτης ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας, ο διοικητής Γ΄ ΔΥΠΕ
Μακεδονίας κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο πρύτανης του ΑΠΘ
Αναστάσιος Μάνθος, ο δήμαρχος Πανοράματος κ. Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και οργανώσεων.
Την επιμέλεια της οργάνωσης είχε αναλάβει προσωπικά η κ. Ζωή
Παπαγεωργίου.
Καλωσορίζοντας τους εκλεκτούς προσκεκλημένους ο πρόεδρος
του Ιδρύματος Παπαγεωργίου κ. Βασίλης Παπάς, αναφέρθηκε
στη στενή σχέση του Ιδρύματος και του Νοσοκομείου και τόνισε
ότι αυτή η σχέση θα σφυρηλατείται διαρκώς, έπ’ ωφελεία του
κοινωνικού συνόλου.

16 Φεβρουαρίου

Θυρανoίξια της υπερσύγχρονης Β΄ Πανεπιστημιακής
Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής

Και η Β΄ ΩΡΛ Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άρχισε ήδη να λειτουργεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Σε μια λαμπρή τελετή πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια

της κλινικής καθώς και η
κοπή της παραδοσιακής
βασιλόπιτας, παρουσία
του διευθυντή της κλινικής αν. καθηγητή Σπύρου
Μεταξά, του προέδρου
του νοσοκομείου Νίκου
Παπαγεωργίου, του ομότιμου καθηγητή ΩΡΛ και
πρώην Διευθυντή της Β΄
ΩΡΛ κλινικής Γεωργίου
Κεκέ και του γενικού διευθυντή του νοσοκομείου Γεωργίου Χριστόπουλου. Στην τελετή παρών έδωσαν μέλη Δ.Σ. του νοσοκομείου, όλοι οι διευθυντές κλινικών, υπηρεσιών και τμημάτων του
νοσοκομείου, προϊστάμενοι, και εργαζόμενοι ενώ στην ασφυκτικά
γεμάτη αίθουσα υποδοχής της κλινικής ο οικοδεσπότης καθηγητής
Σπύρος Μεταξάς καλωσόρισε και ξενάγησε τα εκλεκτά μέλη της
επιστημονικής ιατρικής κοινότητας με προεξάρχοντα τον ομότιμο πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Αρίστιππο Μηνά, στους
υπερσύγχρονους χώρους της κλινικής οι οποίοι διαθέτουν ιατρικό
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

6 Μαρτίου

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς στο
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Μία ακόμη πανελλήνια πρωτιά κατέκτησε
το νοσοκομείο Παπαγεωργίου επιβεβαιώνοντας
τον πρωταγωνιστικό του
ρόλο στον τομέα της δημόσιας υγείας. Πρόκειται
για τη δυναμική είσοδό
του στην ψηφιακή εποχή
με την παρουσίαση πλήρους εφαρμογής Ηλεκτρονικού Ιατρικού
Φακέλου Ασθενούς από το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης του νοσοκομείου μας. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του
νοσοκομείου Νίκος Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στα οφέλη και τις
σημαντικές προοπτικές της ηλεκτρονικής εφαρμογής, στον τομέα
της υγείας, υπογραμμίζοντας:
«Η γενικευμένη εφαρμογή θα
ανοίξει νέους ορίζοντες. Θα
προσδώσει κύρος στο Νοσοκομείο, θα βοηθήσει πολλαπλώς
τη διοίκηση, θα βοηθήσει τους
ασθενείς και κυρίως θα βοηθήσει τους γιατρούς στο δύσκολο
έργο τους».

2009

25 Μαρτίου

Από την εκδομή εργαζομένων του νοσοκομείου στην Πράγα.

2 Απριλίου

Καινοτομία στην εκπαίδευση των τελειόφοιτων φοιτητών, από την Πανεπιστημιακή
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής απετέλεσε
το 1ο Φροντιστήριο Συρραφής Τραυμάτων
με πρακτική άσκηση υπό την αιγίδα του
Χειρουργικού Τομέα στο πλαίσιο του 5ου
Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Συντονίστρια η καθηγήτρια - διευθύντρια της Κλινικής
Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ, Ευτέρπη Δεμίρη.

9 Απριλίου

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου μας

Ο δωρητής και
πρόεδρος του νοσοκομείου Νίκος
Παπαγεωργίου υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση
του προέδρου και
παραμένει ως μέλος
Δ.Σ. Καθήκοντα νέου
προέδρου, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Ιδρύματος
Παπαγεωργίου, Βασίλειος Παπάς.
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19 Απριλίου

Τα Άγια Πάθη από το παρεκκλήσιο του νοσοκομείου

Ο Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου και 20 Αγίων Αναργύρων απετέλεσε
για ακόμα μία φορά έναν από τους σημαντικότερους χώρους του

13 Ιουνίου

Επίσκεψη της Υπουργού Υγείας της Ανδαλουσίας στο
νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου που αποτελεί πρότυπο τριτοβάθμιου νοσοκομείου επέλεξαν να επισκεφθούν ο Διοικητής της
3ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Δημήτριος
Βαρτζόπουλος συνοδεύοντας την Υπουργό Υγείας της Ανδαλου-

νοσοκομείου μας τόσο κατά τη διάρκεια της Τεσσαρακοστής, των
Χαιρετισμών της Θεοτόκου, της Μεγάλης Εβδομάδας, της εορτής
του Αγίου Γεωργίου με κορύφωση το Μέγα Ευχέλαιο που τέλεσε ο
Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας.

9 Μαΐου

Προσκυνηματική εκδρομή
εργαζομένων του νοσοκομείου συνοδεία του ιερέα του
παρεκκλησίου μας π. Γεωργίου Δημόπουλου στην Ι.Μονή
Γενέθλιον της Θεοτόκου στην
Κλεισούρα Καστοριάς.

Ιούνιος

Κατέκτησαν το κύπελλο και την 2η θέση
στο Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ

2009

Η ομάδα ποδοσφαίρου του νοσοκομείου μας συμμετείχε φέτος
για 4η συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία, στο Πρωτάθλημα που διοργάνωσε η ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

Μετά από εξαιρετική πορεία κατέλαβε τελικά την 2η θέση μεταξύ
14 ομάδων, χάνοντας το πρωτάθλημα για μόλις ένα βαθμό!

192

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

σίας της Ισπανίας, με σκοπό την περιήγησή της στους χώρους του
νοσοκομείου μας. Τους εκλεκτούς προσκεκλημένους υποδέχθηκε
και ξενάγησε ο πρόεδρος του νοσοκομείου Βασίλης Παπάς.
Η επίσκεψη και περιήγηση έγινε στο πλαίσιο της υλοποίησης
του διημέρου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού δικτύου Enrich (1213/09/09), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος μεταξύ και των λοιπών
φορέων και η 3η ΔΥΠΕ.

29 Αυγούστου

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και
τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον πάσχοντα συνάνθρωπο εκφράστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος
στην επίσκεψη «αστραπή» που πραγματοποίησε στο νοσοκομείο

29 Σεπτεμβρίου

Τρία ακόμη τμήματα του Νοσοκομείου μας
με πιστοποιήσεις παρεχομένων υπηρεσιών
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000

Τρία ακόμη τμήματα συμπλήρωσαν το παζλ των πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με την απονομή των
αντίστοιχων πιστοποιητικών, σε ειδική εκδήλωση στο αμφιθέα-

2009

μας συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα. Τον Μακαριώτατο υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στους χώρους του νοσοκομείου ο ιστορικός πρόεδρος
Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του νοσοκομείου Βασίλης
Παπάς, μέλη της διοίκησης και το μέλος Δ.Σ. του νοσοκομείου
Παναγιώτης Καρδαράς.

ιδιαίτερα κατανυκτική, παρακολούθησαν με ευλάβεια η διοίκηση,
οι εργαζόμενοι και μέλη του διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου ενώ συγκινητική ήταν και η μεγάλη προσέλευση ασθενών
που προσήρχοντο αθρόα από τις κλινικές του νοσοκομείου στην
εκκλησία για να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν.

26 Οκτωβρίου

Εργαζόμενοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου από την εκδρομή τους στην Τυνησία φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές της
περιοχής.

τρο του Νοσοκομείου μας. Ο κος Ι.Τσιτουρίδης, Διευθυντής του
Ακτνοδιαγνωστικού Εργαστηρίου, η κα Α. Χούτα, Διευθύντρια της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ο κος Κ. Χατζηιωάννου, Προϊστάμενος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής παρέλαβαν τα
πιστοποιητικά ποιότητας του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης
TUV Hellaς (TUV Nord) ΑΕ ολοκληρώνοντας σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου τον πρώτο κύκλο εργασιών με
έμφαση στη διαχείριση ποιότητας στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο Τμήμα
Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής αντιστοίχως.

17 Οκτωβρίου

Τη μνήμη των 20 Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων τίμησε το
νοσοκομείο Παπαγεωργίου με την τέλεση Μέγα Εσπερινού μετ΄
Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, στον φερώνυμο Ιερό Ναό του
νοσοκομείου. Τον Εσπερινό τέλεσε την παραμονή της εορτής, ο
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
κ. Βαρνάβα, πατέρας Κωνσταντίνος Φουντουκίδης μαζί με τον
ιερέα της εκκλησίας μας π. Γεώργιο Δημόπουλο. Την Ακολουθία του
Πανηγυρικού Εσπερινού που τελέστηκε μέσα σε μια ατμόσφαιρα

Νοέμβριος

Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α΄ Μ/Γ ΑΠΘ
Νέα τεχνική κρυοσυντήρησης ωαρίων υπόσχεται
γονιμότητα σε καρκινοπαθείς γυναίκες
Άρχισε να εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Στη μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης στο «Παπαγεωργίου»
υπάρχει τράπεζα κρυοσυντήρησης όπου φυλάσσονται για μελλοντική χρήση τα υπεράριθμα γονιμοποιημένα ωάρια από εξωσωματικές
γονιμοποιήσεις αλλά και σπέρμα ανδρών με
κακοήθειες που πρόκειται να υποβληθούν σε
αφαίρεση όρχεων. Άτομα που έχουν προσβληθεί
από καρκίνο κατά την παιδική ηλικία μπορούν
πλέον να διατηρούν τη γονιμότητά τους και
να τεκνοποιούν αργότερα, χάρη στην κρυοσυντήρηση σπερματοζωαρίων ή ωαρίων αλλά και
ωοθηκικού ή ορχικού ιστού. «Είμαστε σε φάση οργάνωσης στην
ογκολογική κλινική του Παπαγεωργίου ενός τμήματος, το οποίο θα
λειτουργήσει την επόμενη χρονιά, όπου θα φυλάσσουμε ωοθηκικό
ιστό από κοριτσάκια που έχουν προβληθεί από καρκίνο. Βέβαια επί
του παρόντος θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ακόμη και στην Ευρώπη
η χρήση είναι εντελώς πειραματική. Ενώ έχουν φυλαχτεί πάρα πολλά δείγματα ωοθηκικού ιστού, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί είναι
ελάχιστα. Άρα έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Προς το
παρόν αυτό που κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ο χρόνος το
επιτρέπει, είναι να προκαλέσουμε ωορρηξία, να γονιμοποιήσουμε τα
ωάρια να τα καταψύξουμε και μετά να τα εμφυτεύσουμε» πρόσθεσε
ο καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής, Διευθυντής Α΄ Μ/Γ Κλινικής
Α.Π.Θ, μιλώντας στο πλαίσιο επιστημονικής εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας
ESHRE που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.
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21 Νοεμβρίου

Παντελεήμονος, σε κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου μας
μοιράζοντας ευχές και δώρα.

Ο αστιγματισμός μπορεί πλέον να διορθωθεί με την ένθεση
τορικών(αστιγματικών) ενδοφακών στο μάτι μετά από επέμβαση
φακοθρυψίας (καταρράκτη). Πρόκειται για μια σύγχρονη μέθοδο
που εφαρμόζεται εδώ και ένα χρόνο στη Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, του νοσοκομείου μας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή
Σταύρου Δημητράκου, το οποίο πρωτοπορεί πανελλαδικά στην
ταυτόχρονη διόρθωση του καταρράκτη και του προϋπάρχοντα
αστιγματισμού. Ήδη, 400 άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν υπο-

19 Δεκεμβρίου

Πρωτοποριακή μέθοδος διόρθωσης καταρράκτη και
αστιγματισμού ταυτόχρονα

βληθεί στη συγκεκριμένη τεχνική, βασική προϋπόθεση της οποίας
αποτελεί η συνύπαρξη αστιγματισμού με καταρράκτη. «Έχουμε το
γεροντικό καταρράκτη που εμφανίζεται σε άτομα 55 ετών και άνω,
αλλά υπάρχει και ο τραυματικός και ο συγγενής καταρράκτης που
εμφανίζεται σε νεότερα άτομα. Ειδικά στον τραυματικό καταρράκτη, όπου συνυπάρχει και ο αστιγματισμός, μπορούμε να βάλουμε
έναν τέτοιο φακό, ο οποίος θα λύσει και τα δύο προβλήματα», τόνισε ο λέκτορας Οφθαλμολογίας στο ΑΠΘ Ιωάννης Τσινόπουλος,
με αφορμή τη διοργάνωση της ημερίδας με θέμα «Αστιγματισμός,
θεωρία, πράξη, θεραπεία» που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
του νοσοκομείου μας. Σύμφωνα με τον κ. Τσινόπουλο, τα ποσοστά
επιτυχίας με ένθεση τορικού ενδοφακού ανέρχονται στο 95% , ενώ
η εγχείρηση διαρκεί 10-20 λεπτά.

11 Δεκεμβρίου

Ημέρα Αιμοδοσίας από το Σωματείο Εργαζομένων
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή υπήρξε για μια ακόμη
φορά στο κάλεσμα του
Σωματείου των εργαζομένων που διοργάνωσε
Ημέρα Αιμοδοσίας με
σκοπό την ενίσχυση
της Τράπεζας Αίματος
του Σωματείου.

17 Δεκεμβρίου

2009

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων επίσκεψη πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.
Βαρνάβας μαζί με το δήμαρχο Πολίχνης Κώστα Θεοδωρίδη, συνοδεία των μελών της Χορωδίας Νεανικής Εστίας Ι. Ναού Αγίου
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Υπό τη σκιά του εντυπωσιακά στολισμένου Χριστουγεννιάτικου
δένδρου του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
γιορτή των παιδιών των εργαζομένων, με τη φροντίδα του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης στους
εορταστικά διακοσμημένους χώρους υποδοχής του νοσοκομεί-

ου ξεχωριστοί καλλιτέχνες οδήγησαν μικρούς και μεγάλους σε
ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι φαντασίας. Στο τέλος
της γιορτής μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά των εργαζομένων αλλά
και στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο
πλούσια δώρα, από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

22 Δεκεμβρίου

Με πρωτοβουλία του νέου διευθυντή της Πανεπιστημιακής
Παιδοχειρουργικής κλινικής καθηγητή Αντώνη Φιλιππόπουλου
και την ένθερμη στήριξη όλου του προσωπικού της κλινικής πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή πρωτότυπη γιορτινή εκδήλωση για
τους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονταν τις Άγιες Ημέρες των
Χριστουγέννων στην κλινική του νοσοκομείου μας. Μία φαντασμαγορική γιορτή με πλούσια δώρα, εκλεκτά εδέσματα και ψυχαγωγικό πρόγραμμα που απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι.

Είπαν για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου...
Αναστάσης Παπαληγούρας, Υπουργός Δικαιοσύνης
Σας εύχομαι να έχετε πάντα το ζήλο, τη θέληση και τη φιλοδοξία
να υπηρετείτε τον άνθρωπο με τη συναίσθηση εκπλήρωσης ενός
υψηλού χρέους.
Νίκος Τσιαρτσιώνης, Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης
Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου τιμά τη πόλη, τιμά τη Βόρεια Ελλάδα, σέβεται τους πολίτες και παρέχει υψηλού επιπέδου παροχή
υγείας. Είναι πρωτοπόρο στο χώρο του για το γεγονός ότι προηγήθηκε της εποχής του, καθότι ο ιδιωτικός τομέας με το κράτος αλλά
και με το πανεπιστήμιο συνήψε μια σχέση πριν από πάρα πολλά
χρόνια και αυτή η σχέση έδωσε καρπούς τέτοιους που σήμερα
μπορούμε να λέμε ότι πραγματικά ήταν μία επιτυχημένη συνταγή.
Επομένως το νοσοκομείο Παπαγεωργίου πιστεύω ότι υπήρξε ο
προπομπός αυτού του τρόπου ανάπτυξης που νομίζω ότι έχει πεδίο
δόξης λαμπρό και για το μέλλον της ανάπτυξης της χώρας.
Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Υφυπουργός Υγείας
Είναι γεγονός ότι παρακολουθώντας την εξέλιξη του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, βλέπει κανείς ότι έχουν γίνει -θα έλεγα-,
θαύματα.
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας
Η εικόνα μιλάει μόνη της. Το νοσοκομείο είναι υποδειγματικό. Ο
μόνος μας πόθος είναι να παραμείνει έτσι και φυσικά οι γιατροί
οι οποίοι κουβαλάνε τις δικές τους εμπειρίες από τα νοσοκομεία
που έχουν έρθει εδώ να το προσέξουν ως κόρη οφθαλμού το
νοσοκομείο αυτό. Είμαι σίγουρος ότι όποιος έρχεται εδώ το γνωρίζει το αγαπάει αμέσως και αυτή η αγάπη θέλουμε να διαρκέσει
σε βάθος χρόνου.
Ευριπίδης Στυλιανίδης, Υφυπουργός Εξωτερικών
Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του νοσηλευτικού Ιδρύματος η Βόρεια Ελλάδα και η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, απολαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ισόποσα κατανεμημένες
στην πρόληψη και την περίθαλψη, καθιστώντας το ίδρυμα σημείο
αναφοράς στο χώρο των υπηρεσιών υγείας ενώ επιπρόσθετα, την
παροχή υπηρεσιών υγείας, συμπληρώνει η υποδειγματική λειτουργία του management του νοσοκομείου.
Γιώργος Ορφανός, Υφυπουργός Πολιτισμού
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί μια ακόμη απόδειξη των
αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει η συνεργασία της πολιτείας με
την ιδιωτική πρωτοβουλία και η επιδίωξη εθελοντικής προσφοράς
στον τόπο και τους συνανθρώπους μας.
Χρήστος Πρωτόπαπας, Yπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου
ΠΑΣΟΚ για θέματα Υγείας - Πρόνοιας
Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχει συμβάλλει ιδιαίτερα θετικά
στην παροχή, ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της
Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας. Και αυτό έχει
αναγνωρισθεί με την καταξίωση του νοσοκομείου στην κοινωνία
της περιοχής, και γι’ αυτό πρέπει κατ’ αρχήν να συγχαρούμε τη
Διοίκηση, αλλά κυρίως το επιστημονικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Αντιλαμβανόμαστε όλοι το τεράστιο έργο που γίνεται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ένα νοσοκομείο προσφορά των αδελφών
Παπαγεωργίου στον Ελληνικό λαό, μια εθνική ευεργεσία για την
οποία μάλιστα έδωσε μάχη για να την ολοκληρώσει ο Νικόλαος
Παπαγεωργίου. Ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης του εκφράζω την
ευγνωμοσύνη όλων των Θεσσαλονικέων και οφείλουμε να του
επιστρέφουμε συνεχώς με πράξεις τιμής και εκτίμησης την αγάπη
που προσφέρει.
Γιώργος Λυσαρίδης
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης
Το Νοσοκομείο σας έχει ήδη κατακτήσει την εμπιστοσύνη πολιτείας και πολιτών και τον διακριτό του ρόλο για την επιστημονική,
ιατρική και κοινωνική του προσφορά, δικαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του ως πυλώνα κοινωνικής φροντίδας και προσφοράς. Ο
απολογισμός από την μέχρι τώρα λειτουργία του αποτελεί το πιο
αξιόπιστο τεκμήριο για την ανοδική του πορεία και εξέλιξη.
Βάσος Λυσσαρίδης
Πρόεδρος Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών Κύπρου
Η μεγαλύτερη αξία της ζωής είναι η προσφορά. Ιδιαίτερα η προσφορά στον πάσχοντα. Μ΄ αυτό το μέτρο το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αποτελεί ένα δείγμα συμπεριφοράς αξιοζήλευτο.
Δημήτριος Γάκης, Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ Γενικού
Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης
«…Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας συγχαρώ από την καρδιά μου
τόσο για το τεράστιο κοινωνικό έργο το οποίο έχετε προσφέρει
ως ευεργέτης της Πατρίδας μας, όσο και ως οργανωτής και Διοικητής ενός υποδειγματικού νοσοκομείου-κόσμημα του Εθνικού
Συστήματος Υγείας της Ελλάδας…»
Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, κ. Απόστολος
Προ πάντων όμως οφείλει να επαινέσει κανείς την άψογη ιατρική
και νοσοκομειακή περίθαλψη, που προσφέρει το Γενικό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου μέσα σ’ έναν φιλικό και καθαρό χώρο από άριστους
επιστήμονες, πρόθυμους νοσηλευτές, προσηνείς κοινωνικούς λειτουργούς και ευγενείς διοικητικούς υπαλλήλους. Με αυτόν τον
τρόπο στην πορεία του ιστορικού μας βίου σημειώνεται μία αγαστή
συνεργασία μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την Ελληνική Πολιτεία.
Το αποτέλεσμα είναι η ποιότητα των υπηρεσιών, η ανακούφιση του
πόνου, η θεραπεία των ασθενειών. Το Νοσοκομείο σας δεν είναι μόνον καμάρι για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά για όλη την ευρύτερη
περιοχή εντός ή εκτός συνόρων της χώρας μας, αν λάβει κανείς την
Εγνατία οδό και τις προσβάσεις που προσφέρει προς τη μεγάλη πόλη
της Θεσσαλονίκης. Για εκείνους ωστόσο που κατάγονται από τη
Δυτική Μακεδονία ή έχουν διακονήσει εκεί επί σειρά ετών είναι μία
αφορμή να δοξάζεται ο Θεός μας, ο οποίος αναδεικνύει ευεργέτες
με αγάπη για έργα φιλανθρωπίας και πολιτισμού. Η οικογένεια
Παπαγεωργίου από τη Σιάτιστα του Βοΐου συνεχίζει, σε καιρούς
αδίστακτου ατομικού πλουτισμού και εξαπλωμένης αδιαφορίας για
τα κοινά, το έργο των μεγάλων Δυτικο-Μακεδόνων ευεργετών των
τριών τελευταίων αιώνων. Με πρωτοπόρο τον κ. Λεωνίδα Παπαγεωργίου επιτελεί το δικό της «Χρέος Ζωής»!
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Επετειακή εκδήλωση Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

1999-2009

10 χρόνια προσφοράς
στον πάσχοντα συνάνθρωπο
Aνακήρυξη Νίκου Παπαγεωργίου σε Επίτιμο Πρόεδρο του Νοσοκομείου

Σ

τις 5 Φεβρουαρίου 2010, οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση
αφιερωμένη στα 10 χρόνια λειτουργίας του νοσοκομείου μέσα σε
μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα. Η επετειακή εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο αμφιθέατρο του νοσοκομείου
με προσκεκλημένους εκλεκτούς φίλους του νοσοκομείου από
τα «δύσκολα» ακόμα χρόνια, καθώς και με την παρουσία αρχών
της εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής
κοινότητας.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ένα ειδικό
βίντεο ζωντανεύοντας στα μάτια των θεατών, τους αγώνες και
τις αγωνίες των πρωτεργατών της δημιουργίας του νοσοκομείου
από την ημέρα της ίδρυσής του έως την ημέρα της έναρξης της
λειτουργίας του. Ακολούθησαν ομιλίες βασικών στελεχών του
νοσοκομείου παρουσιάζοντας την ανοδική πορεία λειτουργίας
του νοσοκομείου στα 10 χρόνια που πέρασαν, ενώ χαιρετισμούς

απηύθυναν ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
κ.Βαρνάβας, ο πρύτανης του ΑΠΘ Αναστάσιος Μάνθος και το
μέλος Δ.Σ. του νοσοκομείου Παναγιώτης Καρδαράς.
Με έκδηλα τα συναισθήματα ικανοποίησης και έχοντας τη
σκυτάλη της εκδήλωσης ο γενικός Διευθυντής του νοσοκομείου
Γιώργος Χριστόπουλος αφού καλωσόρισε τους παριστάμενους και
ευχαρίστησε ιδιαίτερα για τη σημαντική συμβολή τους τα μέλη,
παλαιά και νέα, των Διοικητικών Συμβουλίων του νοσοκομείου,
αναφέρθηκε και ο ίδιος στην εξελικτική πορεία του νοσοκομείου.
Μετά το πέρας της ομιλίας του ο κ. Χριστόπουλος κάλεσε στο
βήμα τον πρόεδρο του νοσοκομείου Βασίλη Παπά και επέδωσαν
τιμητικές πλακέτες στους δωρητές αδελφούς Νίκο και Λεωνίδα
Παπαγεωργίου. Συγκινητικές στιγμές εξελίχτηκαν και ιδιαίτερα
χειροκρότησε ο κόσμος στο άκουσμα ανακήρυξης του πρώην προέδρου του Νοσοκομείου Νίκου Παπαγεωργίου σε επίτιμο-ιστορικό
πρόεδρο του νοσοκομείου κατόπιν ομόφωνης απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου για την ίδρυση
και την επί δεκαετία δημιουργική Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ως
ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης για την πολύτιμη
προσφορά του στη δημιουργία του νοσοκομείου επιδόθηκε πλακέτα και στον κ. Λεωνίδα Παπαγεωργίου, την οποία λόγω απουσίας
του παρέλαβε η κ. Άννα, σύζυγος Νίκου Παπαγεωργίου.

Η αυλαία της πανηγυρικής εκδήλωσης έκλεισε με την κοπή της
παραδοσιακής πίτας εργαζομένων του νοσοκομείου για το νέο
έτος από τον πρόεδρο Βασίλη Παπά και τις ευλογίες του μητροπολίτη κ. Βαρνάβα. Τυχερή της χρονιάς αναδείχθηκε κερδίζοντας
το φλουρί της πίτας η Διευθύντρια του Πνευμονολογικού Τμήματος, Μαριάννα Κάκουρα.
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ΟΜΙΛΙΕΣ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας
Σας ευχαριστώ κύριε Γενικέ
για την τιμή και τη χαρά της επικοινωνίας σ΄ ένα τόπο οικείο και
γνώριμο στο νοσοκομείο μας. Και
καθώς οι εικόνες αποτύπωναν την
ιστορία, θυμόμουν και εγώ ένα
κομμάτι αυτής της ιστορίας μικρό
και ασήμαντο όταν κάτω από τη
σοφή καθοδήγηση του γέροντος
Μητροπολίτου Διονυσίου εκφράζοντας την αγωνία των ανθρώπων εκτός των τειχών στη Δυτική
Θεσσαλονίκη παρέα με τους δημάρχους και με αρκετούς από εσάς
αγωνιζόμασταν για την εξεύρεση του χώρου, το πεδίο βολής, του
εν λειτουργία τότε στρατοπέδου Καρατάσου. Σ΄ αυτή μας την
αναζήτηση και την αγωνία και τους αγώνες ήρθε η ευλογία των
αδελφών Παπαγεωργίου που συνεχίζοντας την παράδοση των
μεγάλων ευεργετών του Γένους, της πατρίδος, της Ρωμιοσύνης,
αποτύπωνε αυτό που σήμερα θα πρέπει να αποτελέσει για όλους
μας με πρώτον εμένα διδαχή και ευθύνη ότι δεν μπορείς να ευτυχείς
μόνος σου. Η ευτυχία είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να τη μοιραστείς με τον άλλο, ότι ο εαυτός μας είναι η κόλασή μας, ο εαυτός
και η μοναξιά μας, είναι η αυτοτιμωρία μας. Και αυτή η ευλογία σε
πείσμα όλων έγινε πραγματικότητα. Και αυτοί που συκοφάντησαν,
και αυτοί που αμφισβήτησαν και αυτοί που προβληματίστηκαν
κατάλαβαν ότι στ΄ αλήθεια το κακό μόνο με το καλό μπορείς να
το πολεμήσεις, την ασκήμια μόνο με την ομορφιά, το ψέμα μόνο με
την αλήθεια, το κακό μόνο με το καλό, δεν υπάρχει άλλος δρόμος,
είναι μονόδρομος. Η ευγνωμοσύνη μου διαρκής απευθύνομαι στον
ιστορικό πρόεδρο του νοσοκομείου μας, στην οικογένεια Παπαγεωργίου, στο γένος των μεγάλων ευεργετών της πατρίδος μας
που συνεχίζει αυτή την παράδοση της ευσέβειας και της αγάπης
που τη μοιράζοντας την κοινωνείς ως αγάπη και αλήθεια με τους
άλλους. Και αυτή επειδή είναι πνευματικό αγαθό γίνεται πλιότερη,
γίνεται περισσότερη σ΄ ένα κόσμο που κατανοεί μόνον το κέρδος
σ΄ ένα κόσμο που καταλαβαίνει μόνο το μέτρο της αντιπαροχής,
αυτό όλοι μας και εγώ ίσως καταλαβαίνουμε. Καθώς λοιπόν οι
εικόνες ξεδίπλωναν την ιστορία και τα γεγονότα έβλεπα πρόσωπα ανθρώπους ιστορίες έβλεπα σε πολλούς από εμάς να περνάει
η πατίνα του χρόνου και να μας κάνει ομορφότερους, γιατί στ΄
αλήθεια ο χρόνος μας ωριμάζει όλους και μας κάνει πιο όμορφους
και γιατί όχι σοφότερους. Ως επίσκοπος και Μητροπολίτης των
Δυτικών Συνοικιών καταθέτω τη ευγνωμοσύνη μου στα πρόσωπά
σας και στη συνέχεια σε όλους όσους πέρασαν από εδώ και με τη
διακονία τους αποτύπωναν αυτή την αλήθεια. Γιατί το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου δεν είναι μόνον η ξενοδοχειακή του υποδοχή που
μας εντυπωσιάζει, δεν είναι μόνο η καθαρότης. Το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου είναι τα πρόσωπα που υπηρετούν το μεγαλύτερό
του κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν και διακονούν σ΄
αυτό τον ευλογημένο χώρο. Και αυτό που με εντυπωσιάζει κάθε
φορά είναι ότι εδώ διασώζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε μια
στιγμή που αυτή περνάει μια δοκιμασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ
σπουδαίο. Η εκκλησία τιμά και τιμούσε πάντοτε το πρόσωπο του
ανθρώπου γιατί γνωρίζει τη μοναδική αλήθεια, ότι ο καθένας
από μάς είναι σπουδαίος, μοναδικός, ανεπανάληπτος, ως εικόνα
του Θεού. Γι αυτό και αξιαγάπητος και γι αυτό τον υπηρετείς γι΄

αυτό τον αγαπάς, γι αυτό τον διακονείς. Έτσι λοιπόν επιτρέψτε
μου μ΄ ευγνωμοσύνη προς όλους σας, σ΄ αυτούς που πέρασαν, σ΄
αυτούς που υπάρχουν και σ΄ αυτούς που θάρθουν να εκφράσω τη
βαθιά μου ευγνωμοσύνη, την προσευχή μου και την αγάπη μου.
Κρατήστε το νοσοκομείο σ΄ αυτό το επίπεδο, έχουμε ευθύνη, και
την έχετε πρώτα εσείς. Θα μου πείτε, -και θέλω να είμαι αληθινός
μαζί σας- υπάρχουν ενδεχομένως προβλήματα, αυτά ούτε έπαψαν
ούτε θα σταματήσουν, είχαμε προηγουμένως μια κουβέντα με έναν
άλλο αγωνιστή, τον κύριο Πρύτανη, δεν αλλάζεις τα πράγματα
σταματώντας τη λειτουργία, -μου έλεγε πολύ απλά- δουλεύεις
καλύτερα και ποιοτικά αλλάζεις τα πράγματα. Έτσι λοιπόν να
κρατήσουμε αυτό το νοσοκομείο στο επίπεδό του και στο ύψος
του που αποτελεί «μοντέλο» πιλότου, παράδειγμα και υπόδειγμα
για πολλά νοσοκομεία. Όλους όσους αφήνουν τον ιδρώτα τους
εδώ, και αυτός ο ιδρώτας τους γίνεται αγιασμός και ευλογεί και
τους ίδιους και τον τόπο της δουλειάς τους, τους ευχαριστώ από
τα βάθη της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων εσαεί και νυν και αεί στην
οικογένεια Παπαγεωργίου, στον ιστορικό πρόεδρο, σε όλους εσάς.
Η προσευχή μου και η αγάπη μου σας αγκαλιάζει όλους. Είστε
σπουδαίοι, μοναδικοί και ανεπανάληπτοι.
Αναστάσιος Μάνθος Πρύτανης ΑΠΘ
Ήρθα εδώ με μεγάλη χαρά κυρίως
όμως ως εκπρόσωπος του ΑΠΘ
να καταθέσω τη βαθιά μου ψυχική
ικανοποίηση, προσθέστε και τη
μεγάλη ψυχική χαρά, γιατί για μιαν
αναντιστοιχία που κατόρθωσε να
δημιουργήσει το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η λέξη αναντιστοιχία
είναι κακόηχη, στην προκείμενη
περίπτωση όμως είναι πάρα πολύ
εύηχη και εντοπίζεται στο εξής. Όταν πήρα την πρόσκληση και
είδα ότι γιορτάζουμε τη δεκαετή λειτουργία του, μέσα μου κάποια
στιγμή δημιούργησε ένα ερώτημα είχα μια αίσθηση αρνητισμού
– μα πως δέκα χρόνια μόνο;- Αυτό ακριβώς εκφράζει το γεγονός
ότι μέσα σ΄ αυτή τη δεκαετία το νοσοκομείο Παπαγεωργίου επιβλήθηκε ως ένα ρωμαλέο, στιβαρό, ένα νοσοκομείο που υπηρετεί
τον άνθρωπο, ένα νοσοκομείο που νοιώθουμε σαν να ήταν πάντα
εκεί. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Και είμαι βέβαιος ότι αν ρωτήσετε τον κόσμο τον απλό, τους ασθενείς πόσα χρόνια λειτουργεί
το νοσοκομείο, θα σας πούνε αόριστα, πολύ καιρό. Αυτό είναι μια
κατάκτηση που έγινε χάρη στη συλλογική προσπάθεια, οποία συλλογική προσπάθεια κρύβει και την ατομική προσπάθεια του καθενός εργαζόμενου μέσα στο νοσοκομείο με οποιαδήποτε ιδιότητα.
Όλοι συμβάλλουν μέσα σ΄ αυτή τη συνεκτική μορφή λειτουργίας
για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι
πέρα από τη συνεκτικότητα της λειτουργίας, από την αφοσίωση
της λειτουργίας, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι εδώ έπαιξαν το ρόλο
του ταγού, του κοινωνικού και του Ιπποκράτειου ταγού, θέλω να
πιστεύω ότι στην εμβάθυνση και στην ιπποκράτεια δυνατότητα
που παρέχει το νοσοκομείο στους ασθενείς του, συνέβαλε σ΄
ένα ποσοστό και η παρουσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν επιτρέψτε μου, ως συμμέτοχος αυτής
της χαράς να αποδώσω με μεγάλη χαρά τη βαθιά θεσμική ικανοποίηση και τις μεγάλες ευχαριστίες για όλους σας που δουλέψατε
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εδώ, αρχής γενομένης βέβαια από το διοικητικό συμβούλιο για
τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε και λειτουργεί, με όλους τον
ανθρώπους που εργάζονται μέσα στο νοσοκομείο κι κατόρθωσαν
να δημιουργήσουν αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα. Σήμερα το νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι από τα πιο σημαντικά νοσοκομεία
που αντιμετωπίζει πλέον σχεδόν όλο το φάσμα τον νοσήσεων και
των χειρουργικών δυνατοτήτων. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο
χαίρει πανελλήνιου σεβασμού και ένα νοσοκομείο το οποίο έχει
πλέον διεθνή εμβέλεια. Και όλα αυτά μέσα σε μια δεκαετή λειτουργία. Οι ευχές μας είναι για αποδοτικότητα και κατάθεση γιατί η
αποδοτικότητα και η κατάθεση αγάπης μαζί με την Ιπποκράτεια
δεοντολογία στον άνθρωπο να είναι πάντα παρούσα, πάντα να
καλλιεργείται, και αυτό που αποκομίζει κανείς να είναι με τα χρόνια, ο άρρωστος να νοιώθει ότι μπαίνει στην αιωνιότητα με την
προστασία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Να είστε όλοι γεροί,
καλή προσπάθεια, και καλά αποτελέσματα.
Βασίλης Παπάς, Πρόεδρος Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
Σήμερα, εκτός από τα 10 χρόνια λειτουργίας του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, θα πρέπει να γιορτάσουμε κάτι ίσως περισσότερο
σημαντικό. Τα 20 χρόνια από τότε,
που οι αδελφοί Παπαγεωργίου, ο
Νίκος και ο Λεωνίδας, πήραν την
ιστορική απόφαση να ιδρύσουν το
Νοσοκομείο των Δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης.
Ένα Νοσοκομείο, που το υπόσχονταν προεκλογικά και το ξεχνούσαν μετεκλογικά όλες οι παρατάξεις και αμφιβάλλω αν σήμερα
θα λειτουργούσε το Νοσοκομείο αν δεν υπήρχε όχι μόνο η δωρεά,
αλλά κυρίως η ανάληψη της ευθύνης κατασκευής του έργου από
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.
Στους παλαιότερους είναι ίσως περισσότερο γνωστός ο πόλεμος,
που δέχτηκαν οι αδελφοί Παπαγεωργίου από τα γνωστά ιδιωτικά
συμφέροντα με στόχο την καθυστέρηση και ίσως τη ματαίωση
της κατασκευής του και αυτό γιατί το μέγεθος και οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που θα παρείχε το νέο
Νοσοκομείο θα ανταγωνίζονταν τον ιδιωτικό τομέα.
Δυστυχώς, στον πόλεμο λάσπης και δημιουργίας προβλημάτων
ενεπλάκησαν για ιδιοτελείς λόγους και Δημόσια πρόσωπα.
Έφτασαν πέρα από κάθε λογική να ισχυρίζονται πως οι αδελφοί
Παπαγεωργίου έχτισαν το Νοσοκομείο χωρίς να βάλουν ούτε μία
δραχμή και πως έκαναν τη δωρεά για να ξεπλύνουν χρήματα.
Ένας ακόμη βασικός στόχος των συμφερόντων ήταν να αποκόψουν το Ίδρυμα από την κατασκευή του έργου και στη συνέχεια
από τη Διοίκησή του με απώτερη επιδίωξη την καθυστέρηση κατασκευής ή ακόμη και τη ματαίωση του έργου.
Είναι γνωστό πως σύμφωνα με τη σύμβαση της δωρεάς που είχε
υπογράψει το Ίδρυμα με το Ελληνικό Δημόσιο μετά την αποπεράτωση του έργου θα είχε την ευθύνη της λειτουργίας του καθώς θα
υποδείκνυε τα 4 από τα 7 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Δυστυχώς, ή ευτυχώς όπως λέει ο κ. Παπαγεωργίου, μετά από
τις πολυποίκιλες πιέσεις που δέχθηκε το Ίδρυμα από Δημόσια Πρόσωπα και με ορατό τον κίνδυνο διακοπής του έργου, αποφάσισε να
παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό και περιορίστηκε να υποδεικνύει
τα 3 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ένα άλλο γεγονός, που πιστεύω πως ενόχλησε γενικώς τους
πολέμιους, ήταν η ταχύτητα κατασκευής του έργου, το κόστος
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κατασκευής του, που ήταν κατά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με
αντίστοιχα κτίρια που κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή και επίσης η λειτουργικότητα και η αισθητική του Νοσοκομείου, καθώς
όπως είναι γνωστό, το Ίδρυμα για την εκπόνηση των μελετών
έκανε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και πιστεύω πως πετύχαμε
άριστα αποτελέσματα.
Αρκεί να θυμίσω, πως το Υπουργείο Υγείας θεώρησε πως η μελέτη για την κατασκευή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ήταν
ότι καλύτερο υπήρχε στον Ελλαδικό χώρο και για το λόγο αυτό
ζήτησε από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου να του επιτρέψει να κάνει
χρήση της μελέτης. Έτσι δημιουργήθηκε στη συνέχεια το δίδυμο
Αττικό Νοσοκομείο με τη δική μας μελέτη. Και βέβαια, δε θα έπρεπε να θυμηθούμε πως το Νοσοκομείο παρέμενε κλειστό, αν και
πλήρως εξοπλισμένο, για χρόνια με αποτέλεσμα να απαξιώνεται
ο ιατροτεχνικός εξοπλισμός και η κοινωνία μας να στερείται των
υπηρεσιών του που τόσο είχε ανάγκη;
Σήμερα, βέβαια, ημέρα γιορτής θα έλεγε κανείς, γιατί να θυμόμαστε όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα.
Δυστυχώς όμως, αυτή είναι η ιστορία από την οποία θα πρέπει
να αντλούνται χρήσιμα συμπεράσματα για να αποφεύγονται μελλοντικές κακοτοπιές.
Θα πρέπει να αναφέρω επίσης, πως στην πορεία αυτή αποκτήσαμε και πολλούς φίλους, που παρά τις αντίξοες συνθήκες πίστεψαν
στην ιδέα με ιδιαίτερη ευαισθησία για προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο και αγωνίστηκαν για να ξεπεραστούν τα γνωστά εμπόδια
για να λειτουργήσει το Νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών πολλοί βουλευτές της πόλης μας, αλλά και απλοί πολίτες της Μακεδονίας.
Θα ήθελα εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου για την αγαστή και γόνιμη συνεργασία που είχαμε και για το δύσκολο αγώνα που έκαναν για
να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να λειτουργήσει σε σωστές βάσεις
το Νοσοκομείο. Να αναφέρω:
Τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή
της Αιματολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Παπανικολάου»
Αχιλλέα Αναγνωστόπουλο, τον Γιώργο Ιγνατιάδη τότε Πρόεδρο
του Δικηγορικού Συλλόγου, το Γρηγόρη Χατζησάββα Δήμαρχο
της Νεάπολης, την Ευρωβουλευτή μας Βαγγελιώ Τζαμπάζη, το
Λάζαρο Αγγέλου και το Νίκο το Σαμαρά. Τους ευχαριστώ και θα
πρέπει, νομίζω, να τους ευχαριστούμε όλοι.
Αλλά και τα μέλη του μετέπειτα Διοικητικού Συμβουλίου, τον
Αντιπρόεδρο πρώην Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ. Αριστείδη Κάζη, τον
πρώην Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Αρίστιππο Μηνά, τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Παναγιώτη Καρδαρά, τη φίλη Αγγελική
Σαρδέλη, το Νίκο Σαμαρά και φυσικά τον παντοτινό Πρόεδρο
Νίκο Παπαγεωργίου, γιατί όλοι μαζί αγωνιστήκαμε με μοναδικό
γνώμονα, και το τονίζω αυτό, το συμφέρον του Νοσοκομείου.
Επιφυλασσόμεθα σε μία ιδιαίτερη εκδήλωση να τιμήσουμε όλους
τους πρωτεργάτες της καλής πορείας του Νοσοκομείου.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όσους διετέλεσαν Διευθυντές της Ιατρικής Υπηρεσίας, το Μανώλη Πάγκαλο, τον Μπάμπη
Μακρίδη και τον Τάσο Κυριακίδη, γιατί με την πολύτιμη εμπειρία
τους και την υπομονή τους καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολλά
εμπόδια, ομοίως να ευχαριστήσω και τους Προέδρους του Επιστημονικού Συμβουλίου: Γιάννη Τσιτουρίδη, Δημήτρη Ματάμη, Ηλία
Καμπέλη και Σταύρο Δημητράκο. Και να αναφέρω, καλή του ώρα,
και τον Γιώργο Σακελλαρίου.
Και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Γενικό
μας Διευθυντή το Γιώργο Χριστόπουλο, που με τις γνώσεις και
τη μοναδική εμπειρία στο χώρο της υγείας, εδώ και 20 χρόνια

προσφέρει τις υπηρεσίες του στην οργάνωση και λειτουργία του
Νοσοκομείου.
Σήμερα, 10 χρόνια μετά το ξεκίνημα, τα αποτελέσματα της
πορείας του είναι πράγματι εντυπωσιακά και πρωτόγνωρα για
Δημόσιο Νοσοκομείο.
Τα ακριβέστερα στοιχεία θα σας τα παρουσιάσουν στη συνέχεια
ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές των επί μέρους υπηρεσιών. Με εντυπωσιάζει όμως ο αριθμός των 330.700 εξετάσεων που
έγιναν τον προηγούμενο χρόνο στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
που διευθύνει ο κ. Τσιτουρίδης, που αν το αναλύσουμε περαιτέρω
σημαίνει 1.000 εξετάσεις την ημέρα (αξονικές, μαγνητικές, υπέρηχοι, ακτινοσκοπήσεις κ.λ.π.).
Εντυπωσιακός είναι επίσης και ο αριθμός των 316.000 επισκεπτών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και ο αριθμός των 101.360
στο Τμήμα των Επειγόντων κατά τις ημέρες των εφημεριών.
Ανέφερα ενδεικτικά τους αριθμούς χωρίς αυτό να σημαίνει πως
τα άλλα τμήματα υστερούν.
Θα ήθελα να επισημάνω πως τα στοιχεία αυτά είναι ακριβέστατα, καθώς το σύστημα μηχανοργάνωσης, που λειτουργεί από
την πρώτη μέρα λειτουργίας του Νοσοκομείου, μας παρέχει τη
δυνατότητα ασφαλών και χρήσιμων συμπερασμάτων.
Για όλα τα παραπάνω, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
σε όλους τους εργαζόμενους, τους γιατρούς μας, της κάθε βαθμίδας, το Νοσηλευτικό μας προσωπικό, που μερίμνησε ιδιαίτερα
για τη σημερινή εκδήλωση, τους διοικητικούς υπαλλήλους και
τους λοιπούς εργαζόμενους, γιατί με την αγάπη, το ενδιαφέρον
τους και τη νεανική τους ορμή συνετέλεσαν στο να αποτελέσει το
Νοσοκομείο ένα σημείο αναφοράς και να γίνει περιζήτητο τόσο
από τους συμπολίτες μας όσο και από τον υπόλοιπο πληθυσμό
της Βόρειας Ελλάδας.
Βέβαια, είναι γνωστό, πως κάθε επιτυχία έχει και το τίμημά
της. Τα τελευταία χρόνια η προσέλευση του κοινού, η ζήτηση
για παροχή υπηρεσιών ακολουθεί ανοδική πορεία και δυστυχώς
είναι πολύ μεγαλύτερη από τον αριθμό των περιστατικών, που
έχει τη δυνατότητα το Νοσοκομείο να εξυπηρετήσει σύμφωνα με
το μέγεθος των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και τον αριθμό
των εργαζομένων.
Όταν ένα όχημα έχει χωρητικότητα 100 ατόμων, το να προσπαθήσει κανείς να χωρέσει σε αυτό 150 άτομα θα έχει δυστυχώς ως
αποτέλεσμα να είναι όλοι δυσαρεστημένοι.
Στο Νοσοκομείο, στη χρονιά που μας έρχεται, περιμένουμε να
εγκριθεί ο νέος κανονισμός λειτουργίας του προκειμένου με την
πρόσληψη του νέου προσωπικού να ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι,
που σε πολλά τμήματα βρίσκονται στα όρια των αντοχών τους,
αν δεν τα έχουν ήδη ξεπεράσει.
Θα πρέπει επίσης στόχος μας να είναι η βελτίωση της ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών και φυσικά το Νοσοκομείο μας να
καταστεί πραγματικά ένας χώρος τριτοβάθμιας φροντίδας περιορίζοντας στο μέτρο του δυνατού την εξυπηρέτηση περιστατικών,
που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από άλλα κατάλληλα
νοσηλευτικά ιδρύματα.
Βασικό πρόβλημα δημιουργεί η υποχρηματοδότηση του Νοσοκομείου όλα αυτά τα χρόνια, που είναι αντίθετη με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Ένα άλλο θέμα για τη χρονιά που μας έρχεται θα πρέπει να είναι
ο εκσυγχρονισμός του Ιατροτεχνικού εξοπλισμού που μετά την
παρέλευση δεκαπενταετίας από την ημέρα της εγκατάστασής του
θεωρείται για πολλούς λόγους ξεπερασμένος. Για το λόγο αυτό
είναι απαραίτητη η συναίνεση του Υπουργείου Υγείας.

Μεγάλη προσφορά για τη Βόρεια Ελλάδα θα ήταν η εγκατάσταση στο Νοσοκομείο μας του πρώτου PET / CT, καθώς σήμερα
όλοι οι βορειοελλαδίτες για αυτές τις εξετάσεις είναι αναγκασμένοι
καθημερινά να κατεβαίνουν στην Αθήνα, με ότι αυτό συνεπάγεται,
καθώς μόνο Νοσοκομεία της πρωτεύουσας διαθέτουν αυτό τον
εξοπλισμό. Πιστεύω πως το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου διαθέτει
τις κατάλληλες υποδομές γι’ αυτή την εγκατάσταση.
Πριν σας ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή σας παρουσία και
το ενδιαφέρον σας για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, θα ήθελα
να εκφράσω την αισιοδοξία μου για την παραπέρα πορεία, η οποία
βέβαια εξαρτάται από το ενδιαφέρον όλων των εργαζομένων, από
τον πρώτο ως τον τελευταίο, γιατί τότε μόνο η ορχήστρα θα έχει
τη δυνατότητα να παράγει μελωδίες.
Να ευχηθώ σε όλους καλή και ευλογημένη χρονιά και πριν
τελειώσω θα ήθελα να σας πω, πως το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου, μετά από την ομόφωνη απόφαση που πήρε εκφράζοντας επίσης και την επιθυμία των εργαζομένων, μου ανέθεσε να
απονείμω από μία αναμνηστική πλακέτα στους ιδρυτές αδελφούς
Παπαγεωργίου για την καθοριστική τους συμβολή στην ίδρυση
και για τη δεκαετή επιτυχή πορεία του Νοσοκομείου και επιπλέον
να σας γνωρίσω, πως πέρα από αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο
ανακήρυξε το Νίκο Παπαγεωργίου επίτιμο Πρόεδρο του Νοσοκομείου με την ευχή να συνεχίσει να εργάζεται για το καλό του
Νοσοκομείου.
Νίκος Παπαγεωργίου, Επίτιμος Πρόεδρος Νοσοκομείου
και Πρόεδρος Ιδρύματος Παπαγεωργίου
Με τη βράβευση του Ιδρύματος,
και των οικογενειών Νίκου και
Λεωνίδα Παπαγεωργίου ως αναγνώριση της προσφοράς τους, και
του κοινωνικού τους έργου, εκείνο
που έχω να πω και μ’ αυτό εκφράζω
και τον αδερφό μου Λεωνίδα, είναι
αυτό που βγαίνει από μέσα μας. Ότι
η προσφορά μας στόχο είχε και έχει
την εξόφληση ενός χρέους, μιας
υποχρέωσης που είχαμε προς τον ανώνυμο Έλληνα εργαζόμενο.
Αυτός ο οποίος ήτο ο κύριος συντελεστής της οικονομικής μας
επιτυχίας. Αυτός μόχθησε μαζί μας. Σ’ αυτόν ανήκει η βράβευση.
Ο τίτλος του περιοδικού που εκδίδεται από το Νοσοκομείο, «ΤΟ
ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ» μας εκφράζει απόλυτα.
Παναγιώτης Καρδαράς, καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ,
μέλος Δ.Σ. Νοσοκομείου
Η ιστορία έχει ένα μοναδικό τρόπο να αποκαθιστά πρόσωπα και να
επιβραβεύει γεγονότα. Όλοι ξέρουμε τον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο που
έκτισαν την «Αγία Σοφία». Σήμερα
έχουμε μπροστά μας έναν ανάλογο
«Ανθέμιο» είναι ο πρόεδρος, ο νυν
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε όμως και έναν
«Ιουστινιανό». Το νοσοκομείο των
Δυτικών Συνοικιών, ονομάστηκε νοσοκομείο δυτικών συνοικιών
και θα μπορούσε να κρατήσει αυτό τον τίτλο. Η κοινωνία όμως,
ο λαός της Βορείου Ελλάδος, ο λαός της Θεσσαλονίκης, όλοι μας
αυτό το νοσοκομείο πια το λέμε νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και
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θα είναι για πάντα το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Δεν χρειάζεται
να πω τίποτε άλλο, ένα μεγάλο ευχαριστώ, αυτά τα λόγια τα είπα
και στο Διοικητικό Συμβούλιο επί τη ευκαιρία της αποχώρησης,
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ευεργέτες. Τέτοιοι άνθρωποι είναι
πραγματικά φωτεινά μετέωρα.
Γιώργος Χριστόπουλος, Γενικός Διευθυντής Νοσοκομείου
Θα σας ταλαιπωρήσω και εγώ
λιγάκι εκφράζοντας την πορεία του
νοσοκομείου κατά χρονολογική σειρά από εικοσαετίας και πλέον. Αλλά
πριν μπω σ΄ αυτή τη διαδικασία θα
ήθελα να θυμίσω στον πρόεδρο τον
κ. Παπαγεωργίου, τον τρόπο, την
πρώτη συνάντηση και συνεργασία
που είχαμε. Αν δεν κάνω λάθος
πρέπει να ήταν το 1988 ή το 1989,
μ΄ επισκέφθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου εργαζόμουν
τότε μαζί με τον τέως πρόεδρο του ιδρύματος Παπαγεωργίου, τον
κ. Χριστιανάκη. Η συζήτηση περιστράφηκε στην προσφορά των
δωρητών, στο τεράστιο ποσό που θα διέθεταν για την ανέγερση
ενός νοσοκομείου, στις Δυτικές Συνοικίες Θεσσαλονίκης. Φεύγοντας, θυμάμαι, έφθασε στην πόρτα του γραφείου μου, γύρισε πίσω
και μου λέει: «κύριε Χριστόπουλε, εάν χρειαστούμε τη βοήθειά
σας και την συνεργασία σας, θα μπορούσαμε να την έχουμε; Και
βέβαια η απάντηση ήταν αυθόρμητη, μετά από αυτό που κάνετε
εσείς δεν έχω δικαίωμα ν’ αρνηθώ αυτή τη συνεργασία. Και έκτοτε
συνεχίστηκε για περισσότερο από 20 χρόνια αυτή η συνεργασία
και ευχαριστώ πολύ τον κ. Παπαγεωργίου για την εμπιστοσύνη
που μου έδειξε. Για μένα το νοσοκομείο Παπαγεωργίου –έχω δύο
κόρες- το νοσοκομείο είναι το τρίτο μου παιδί.
Χρονολογικά ξεκινάει η διαδικασία αυτή του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, προ του 1990.
Το 1990 όμως ήταν η επίσημη και πανηγυρική σύσταση του
Ιδρύματος Παπαγεωργίου με επίκεντρο τη δραστηριότητα αυτού
την ανέγερση του νοσοκομείου. Γιατί μέσα στους σκοπούς του
ιδρύματος αναφέρεται η ίδρυση και λειτουργία του νοσοκομείου
Δυτικών Συνοικιών, του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Ήταν η
πρώτη και σημαντικότερη χρονολογική εκδήλωση της πορείας
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Ακολούθησε η υπογραφή της
σύμβασης τον Μάϊο του 1991, μεταξύ του Ιδρύματος Παπαγεωργίου και του Ελληνικού Δημοσίου για τη δωρεά και την ανέγερση
του νοσοκομείου.
Εκεί επίσης αναφέρεται και η συστατική πράξη του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ακολούθως με τρεις μήνες περίπου διαφορά υπεγράφη η σύμβαση για την
ανάθεση της μελέτης κατασκευής και εξοπλισμού του νοσοκομείου
σε μια κοινοπραξία με μεγάλο κύρος τους Τομπάζη- Κυριακίδη μαζί
με μια Γερμανική εταιρεία την Weidleplan Consulting GmbH. που
ανέλαβε το κομμάτι του εξοπλισμού και των ειδικών μονάδων.
Και πράγματι υπήρξε μια μελέτη πάρα πολύ σοβαρή, αλλά η
ιδιαιτερότητα ήταν ότι δεν αφέθηκε η μελέτη στους μελετητές. Το
Ίδρυμα Παπαγεωργίου είχε συγκροτήσει μια ομάδα τεχνικών που
σε τακτά χρονικά διαστήματα-και αν δεν κάνω λάθος- πρέπει να
ήταν κάθε δεκαπέντε μέρες περίπου ή μήνα γινόταν συζήτηση με
τους μελετητές και δίνονταν λύση στα προβλήματα ώστε η μελέτη
να είναι άρτια. Και αυτό φάνηκε στην πορεία όταν το Υπουργείο
Υγείας θέλησε να χρησιμοποιήσει τη μελέτη αυτή για το δίδυμο
νοσοκομείο, το Αττικό νοσοκομείο της Αθήνας. Το επόμενο βήμα
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ήταν το 1993 δηλαδή στα δυο χρόνια στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε μια μελέτη άρτια, που οι παρεμβάσεις κατά την εκτέλεσή της ήταν ελάχιστες. Το 1993 υπεγράφη η σύμβαση τότε από
το ίδρυμα και τη «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» για την ανέγερση και τον
εξοπλισμό του νοσοκομείου. Τον Σεπτέμβριο, λίγο πριν την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης έγινε και η θεμελίωση του νοσοκομείου
αφού είχαν προηγηθεί ένα σημαντικό μέρος του έργου σε σχέση
με τα χωματουργικά, την περίφραξη και τη δενδροφύτευση του
νοσοκομείου, ώστε να προχωρούν παράλληλα όλες οι εργασίες.
Το έργο ολοκληρώθηκε, ανεξάρτητα από την έναρξη λειτουργίας
του, δύο χρόνια νωρίτερα, τους λόγους της καθυστέρησης –τους
ξέρετε πολύ καλά, τα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές- και στις 16
Αυγούστου 1999, είχαμε την πρώτη λειτουργία του νοσοκομείου με
τα εξωτερικά ιατρεία, τα εργαστήρια, το τεχνητό νεφρό και ήταν
και μια μορφή εκπαίδευσης του προσωπικού για την προσαρμογή
του στη λειτουργία του νοσοκομείου, που η φιλοδοξία μας ήταν ν΄
αρχίσει από την αρχή του χρόνου και πράγματι έτσι έγινε.
Στη χρονική αυτή περίοδο, τον Αύγουστο έγινε και η μετεγκατάσταση των κλινικών του ΕΣΥ με διάταξη νόμου από τον
τότε υπουργό Λάμπρο Παπαδήμα. Μεταφέρθηκαν κλινικές από
άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης μαζί με το προσωπικό τους
και συνέβαλαν στη λειτουργία του νοσοκομείου. Τον Γενάρη του
επόμενου έτους ξεκινήσαμε τη λειτουργία του νοσοκομείου με τη
νοσηλεία ασθενών στα τμήματα και τη συμμετοχή του νοσοκομείου
και μάλιστα ισότιμη συμμετοχή, στα προγράμματα εφημερίας του
νομού Θεσσαλονίκης. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι περισσότερο κινητοποιήθηκε και δραστηριοποιήθηκε η κρατική μηχανή με
την άφιξη τον Σεπτέμβριο του ΄99 στη Διεθνή Έκθεση, του τότε
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Σημίτη που υποχρεώθηκαν οι διάφορες υπηρεσίες να βοηθήσουν στην γρήγορη λειτουργία του
νοσοκομείου. Ακολούθησε τον Απρίλιο του 2003 με τον υπουργό
τότε τον κ. Στεφανή, η μετεγκατάσταση και εγκατάσταση των
πανεπιστημιακών κλινικών και έτσι συμπληρώθηκε όλο το παζλ
ανάπτυξης του νοσοκομείου. Σήμερα με χαρά μπορούμε να πούμε
ότι λειτουργούν όλα τα τμήματα και δεν μας λείπει καμία ειδικότητα που να χρειάζεται το νοσοκομείο. Να πούμε δυο λόγια για
τα πεπραγμένα του νοσοκομείου.
Από το 2000 μέχρι το 2009, στα δέκα χρόνια λειτουργίας του
νοσοκομείου, νοσηλεύθηκαν χονδρικά περίπου 400.000 ασθενείς
και αν θα δούμε στον πίνακα την τελευταία χρονιά περάσαμε
τις 50.000, είχαμε ανοδική πορεία. Βέβαια την τελευταία διετία
μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία οριζόντια γραμμή, δηλαδή
δεν έχουμε αύξηση, γιατί δεν χωράει παραπάνω το νοσοκομείο,
ήδη έχουμε πληρότητα 95%, σε ετήσια βάση.

Ημέρες νοσηλείας 2000-2009, φθάνουμε το ενάμισι εκατομμύριο περίπου, και εδώ φαίνεται ο ίδιος δείκτης της πληρότητας του
νοσοκομείου. Το σημαντικό είναι ο μέσος χρόνος νοσηλείας του ασθενών. Ξεκινήσαμε περίπου από 6 ημέρες και σήμερα έχουν
πέσει κάτω από τις 4 ημέρες, 3, 7 είναι μια ιδανική σχέση και δείχνει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
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Ο επόμενος πίνακας αφορά τη λειτουργία των Επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Βλέπουμε ότι το 2000 εξυπηρετήθηκαν 20.000 περίπου επείγοντα περιστατικά και τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 100.000.

ση του PET στη Βόρειο Ελλάδα και πιστεύουμε ότι τις καλύτερες
προϋποθέσεις έχει το νοσοκομείο μας.
Στόχος μας αφού έχουμε εξαντλήσει πλέον την ποσοτική απόδοση του νοσοκομείου θα πρέπει να είναι η ποιοτική αναβάθμιση
των υπηρεσιών και τελευταίο αίτημα και στόχος του νοσοκομείου
μας με την τοπική αυτοδιοίκηση των δυτικών συνοικιών επέκτασης
του μετρό μέχρι τουλάχιστον το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Είναι στόχος δικός μας και ζητούμε τη στήριξη της τοπικής
αυτοδιοίκησης, που θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, και θα
ικανοποιήσει τα παράπονα του κόσμου που είναι δικαιολογημένα
γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης στο νοσοκομείο με
αξιόπιστα και σοβαρά μέσα μαζικής μεταφοράς.

Βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη προσέλευση
που έχουμε η οποία υποβαθμίζει κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργία
του νοσοκομείου.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στους στόχους του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο έχει ανάγκη εκσυγχρονισμού, του οργανισμού λειτουργίας, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του,
γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ενώ έχει κατασκευαστεί και
εξοπλιστεί για 800 περίπου κρεβάτια, ο οργανισμός του προβλέπει
625. Ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είχε φθάσει σ΄
ένα καλό στάδιο, με την προκήρυξη όμως των εκλογών πήγε πίσω
και τώρα είναι στο να υπογραφεί από τους νέους υπουργούς και
πιστεύουμε σύντομα να έχουμε τον οργανισμό του νοσοκομείου.
Ένα άλλο αίτημα, και στόχος του νοσοκομείου είναι, η οικονομική
αυτοδυναμία του και ζητάμε από την πολιτεία ίση μεταχείριση με
τα άλλα νοσοκομεία, δηλαδή την εξασφάλιση της μισθοδοσίας
του προσωπικού με επιχορήγηση του κράτους.
Ένα άλλο θέμα σε εκκρεμότητα είναι η διαμόρφωση του χώρου
για την εγκατάσταση της Πνευμονολογικής και Αιματολογικής
κλινικής και η αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας
που θεωρείται πλέον ξεπερασμένος μετά από 10 έως 15 χρόνια
λειτουργίας του, και αυτός ο εξοπλισμός είναι ο μαγνητικός τομογράφος, ο αξονικός, ο στεφανιογράφος, και ο μαστογράφος.
Ακόμα επιβάλλεται να αποφασίσει η πολιτεία την εγκατάστα202 Τ ο ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

Αναστάσιος Κυριακίδης, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
Στην ομιλία του ο Διευθυντής
της Ιατρικής Υπηρεσίας Αναστάσιος
Κυριακίδης, αναφέρθηκε στο ιστορικό της συγκρότησης της Ιατρικής
Υπηρεσίας και τόνισε ιδιαίτερα το
σημαντικό έργο που επιτέλεσαν οι
διατελέσαντες διευθυντές Ιατρικής
Υπηρεσίας Μανόλης Πάγκαλος,
Μπάμπης Μακρίδης, ο αείμνηστος
Γιώργος Σακελλαρίου, Δέσποινα
Μισαηλίδου και Μιχάλης Σιών.
Ακολούθως μίλησε αναλυτικά για τις δραστηριότητες και τους
σταθμούς της Υπηρεσίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Έναρξη λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων, ο πρώτος σταθμός.
Μετεγκατάσταση τμημάτων του ΕΣΥ. Η πρώτη τονωτική ένεση.
Έναρξη λειτουργίας των κλινικών. Εάν θυμηθούμε το τι γινόταν
την εποχή εκείνη, ήταν πάρα πού σημαντικό. Μετεγκατάσταση
πανεπιστημιακών κλινικών, δεύτερη μεγάλη τονωτική ένεση.
Ξεκινάμε, 16 Αυγούστου 1999 τα εξωτερικά ιατρεία.
Παθολογικό, μαζί και η πρώτη κλινική που λειτούργησε στο
νοσοκομείο η Παθολογική κλινική, υπό τη διεύθυνση του Μανόλη Πάγκαλου.
Τα πρώτα τμήματα, ΩΡΛ, Ενδοκρινολογικό, Ορθοπαιδικό, Πνευ-

μονολογικό, Αιματολογικό και τρία εργαστήρια, Ακτινοδιαγνωστικό, Αιματολογικό και Μικροβιολογικό. Εδώ θα μου επιτρέψετε
να σταθώ λίγο στο Ακτινοδιαγνωστικό.
Τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Άρχισαν πλέον να έρχονται χιλιάδες άνθρωποι εδώ και να παρακαλούν να αντιμετωπιστούν από το δικό μας Ακτινολογικό εργαστήριο. Ήταν η πρώτη έξοδος του νοσοκομείου στην κοινωνία
της Θεσσαλονίκης.
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σήμερα:
- 29 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Αναπτύχθηκαν από τις λειτουργούσες κλινικές.
- 86 Ειδικά εξωτερικά ιατρεία. Τεράστια η διαφορά.
- 6 Εργαστήρια Γενικά, και 5 Ειδικά Εργαστήρια του Ακτινολογικού Τμήματος».
Επίσης ο κ. Κυριακίδης αναφέρθηκε στις μετεγκαταστάσεις
κλινικών καθώς και στις εγκαταστάσεις των πανεπιστημιακών
κλινικών από τον Απρίλιο του 2003.
Στη συνέχεια μίλησε για τους εκατοντάδες νέους γιατρούς οι
οποίοι ολοκλήρωσαν την ειδικότητά τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και έκλεισε την ομιλία του υπογραμμίζοντας τα εξής:
«Εδώ γίνονται εμφανέστερα τα νούμερα οι ειδικευόμενοι με
τους ειδικούς πως ήταν, οι ειδικευόμενοι με τους ειδικούς πως είναι
σήμερα και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.

Βλέπουμε την τεράστια ανάπτυξη της Ιατρικής Υπηρεσίας στα
χρόνια που μας πέρασαν. Αλλά δεν μείναμε και πίσω από τις επιστημονικές δραστηριότητες. Όλες οι κλινικές του νοσοκομείου,
άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο έχουν οργανώσει συνέδρια,
ημερίδες, σεμινάρια, συνεργασία με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα,
του εξωτερικού, συνεργασίες με ιδρύματα της Θεσσαλονίκης.
Τώρα τι πιστεύουμε και τι πρέπει να γίνει.
Παροχές υγείας υψηλότερων προδιαγραφών, βελτίωση του
επιπέδου της εκπαίδευσης, καλύτερη στελέχωση της Ιατρικής
Υπηρεσίας»
Αθανασία Χούτα – Χυτήρη
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Με την έναρξη λειτουργίας του
Νοσοκομείου η Νοσηλευτική Υπηρεσία προέβη στον δικό της σχεδιασμό για να μπορέσει να προσφέρει
οργανωμένη φροντίδα υγείας.
Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία η
οργάνωση και λειτουργία ενός νέου
σύγχρονου Νοσοκομείου.
Βασική μας αρχή ήταν όχι τι

ίσχυε στα Νοσοκομεία της χώρας αλλά τι πρέπει να γίνει.
Ακολουθήσαμε ξένα πρότυπα ανεπτυγμένων χωρών και με
βάση αυτά ξεκίνησε και γίνεται η εκπαίδευση του προσωπικού με
άριστα αποτελέσματα.
Η Νοσηλευτική στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας και τη
στήριξη της διοίκησης έθεσε τους δικούς της στόχους:
Στην ανάπτυξη των τμημάτων.
Στις υπηρεσίες που θα παρέχουμε στους πελάτες.
Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
Στον κόστος της φροντίδας.
Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Στην κοινότητα.
1. Όσον αφορά την ανάπτυξη πετύχαμε το Νοσοκομείο να φθάσει
σε ανώτατους δείκτες επισκέψεων, εισαγωγών και χειρουργείων.
Εξάλλου τα στοιχεία ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές. Ωστόσο
στον τομέα αυτό πιστεύουμε ότι έχουμε να δώσαμε αρκετά ακόμη
όπως αύξηση του αριθμού των εισαγωγών στο χειρουργικό τομέα
με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου νοσηλείας, να μειώσουμε το
χρόνο αναμονής για προγραμματισμένη εισαγωγή και πολλά άλλα
σε όλους τους τομείς.
2. Στις υπηρεσίες που θα παρέχουμε στους «πελάτες», δώσαμε
έμφαση συνολικά στην παροχή φροντίδας στους ασθενείς μας.
Θελήσαμε παρά τα προβλήματά μας που προέρχονται κυρίως
από την μειωμένη δύναμη του νοσηλευτικού να εφαρμόσουμε
κάποια ¨standarts¨. Αρνηθήκαμε την παραχώρηση της φροντίδας
σε συνοδούς και αποκλειστικές. Ο τεράστιος όγκος των ασθενών
δέχθηκαν φροντίδα από το προσωπικό που υπερέβαλε τον εαυτόν
του με αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Μπορούμε να
πετύχουμε ακόμη περισσότερα αρκεί να επικοινωνούμε με τους
ασθενείς να πληροφορούμε σωστά αυτούς και τους συγγενείς.
3. Ποιότητα. Δίνοντας ιδιαίτερη επίσης έμφαση στην ποιότητα
προχωρήσαμε στην εφαρμογή διαδικασιών, αρχών και κανόνων
νοσηλευτικής φροντίδας. Μπήκαν σε εφαρμογή σημαντικός αριθμός πρωτοκόλλων όπως: «Τροχήλατο ανακοπή – αναζωογόνησης»,
«Σύστημα διαλογής περιστατικών στα ΤΕΠ – Triage» κ.α.
Προχωρήσαμε σε πιστοποίηση κατά «ISΟ 2000» (ΜΕΚ – ΤΕΠ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ) και σε άλλες νοσηλευτικές διαδικασίες σε ΜΕΚ
- ΤΕΠ κ.α.
Στόχος μας. Για την επόμενη 5ετία όλες οι νοσηλευτικές πράξεις να γίνονται βάσει πρωτοκόλλων και «ISO 2000» όλων των
τμημάτων.
4. Κόστος. Το κόστος της υγείας ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε από την αρχή της λειτουργίας. Όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουμε
στην ορθολογική χρήση του υλικού και μειώσαμε αρκετά σπατάλες
υλικού, ύπαρξη ληγμένων – αχρησιμοποίητων φαρμάκων.
Μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα:
- με τον έλεγχο του υλικού μας
- να μην κάνουμε ανεξέλεγκτες παραγγελίες
- να επιστρέφουμε το αχρησιμοποίητο υλικό
- να φροντίζουμε και να διατηρούμε σε καλή λειτουργία τον εξοπλισμό μας
- να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο το
Νοσηλευτικό προσωπικό και να καταρτίσουμε ακόμη και προϋπολογισμό ανά τμήμα
5. Ανθρώπινο δυναμικό. Στο ανθρώπινο δυναμικό μας οφείλεται,
σε μεγάλο βαθμό, η επίτευξη όσων αναφέρθηκαν.
Πιστεύοντας ότι η σημαντικότερη επένδυση είναι η εκπαίδευση
του προσωπικού μας, συστήσαμε «Γραφείο Εκπαίδευσης Ν.Υ.»,
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δημιουργήσαμε ένα δίκτυο από 68 «Κλινικούς Εκπαιδευτές»,
καθιερώσαμε πρόγραμμα προσανατολισμού για νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό. Έτσι ο κάθε νέος εργαζόμενος μπαίνει στην
παραγωγική διαδικασία αφού πριν εκπαιδευτεί για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα από τον κλινικό του εκπαιδευτή.
Σε όλα τα τμήματα οργανώνονται ενδοκλινικά μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Έχουν καθιερωθεί εκπαιδεύσεις από πιστοποιημένους εκπαιδευτές:
- Βασική Υποστήριξη της Ζωής «BLS» και Αυτόματης Εξωτερικής
Απινίδωσης «AED» από ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης)
- «TNCC» Trauma nursing Care Course - ΕΝΑ
- Triage – ESI - ΕΝΑ
- Ανάνηψη νεογνού – ΑΠΘ
- Λαπαροσκοπική χειρουργική – ΑΠΘ
Οι παραπάνω εκπαιδεύσεις χρηματοδοτήθηκαν στο σύνολό τους
από το Νοσοκομείο και έγιναν σε αναγνωρισμένα κέντρα του
εξωτερικού ή από εκπαιδευτικές ομάδες που προσκλήθηκαν στο
Νοσοκομείο.
Διοργανώσαμε 23 ημερίδες και διημερίδες με επίκαιρα θέματα για
την Νοσηλευτική & Μαιευτική επιστήμη.
Το προσωπικό μας συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών συνεδρίων, ενώ κάθε χρόνο είχαμε βραβεύσεις μελετών από
το Νοσοκομείο μας σ’ αυτά τα συνέδρια.
Είχαμε έγκριση και εκπόνηση ενεργειών κατάρτισης , στο Κ.Ε.Κ.
του Νοσοκομείου.
Συνεχίζονται κάθε χρόνο τα επιμορφωτικά προγράμματα
(ΛΑΕΚ).
Παρέχουμε επαγγελματική εμπειρία μέσω των προγραμμάτων
«stage» και σε εθελοντές που μας το ζήτησαν.
Παρείχαμε εκπαίδευση σε εργαζομένους άλλων υπηρεσιών και
οργανισμών, σε σπουδαστές, ενώ συνεργαζόμαστε στο πρόγραμμα
ανταλλαγής φοιτητών «Leonardo / Socrates»..
Συνεχίζεται η αποστολή Νοσηλευτών μας για απόκτηση ειδικότητας.
Μέσω του Γραφείου Εκπαίδευσης προσπαθούμε να συντονίσουμε
τις ενέργειές μας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού
μας εντοπίζοντας τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Σχεδιάζουμε προγράμματα.
Επιλέγοντας τις κατάλληλες μεθόδους.
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Εφαρμόζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα.
Αξιολογώντας τα αποτελέσματα.
6. Κοινότητα. Επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας και στην κοινότητα και σε άλλα Νοσοκομεία.
Διοργανώσαμε προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν Νοσηλευτές, Εκπαιδευτικοί, εθελοντές διαφόρων συλλόγων και
Δήμων όπως:
ΚΑΡΠΑ, Triage, Πρόληψη τραύματος (οικία, εργασία, δρόμος),
Επαγγελματικού προσανατολισμού στη Νοσηλευτική και Μαιευτική
Επεκτείναμε επίσης τις δραστηριότητες και εκτός συνόρων μετά
από πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Συνδέσμου
Νοσηλευτών της Κύπρου και τους εκπαιδεύσαμε στο triage.
Καλύψαμε διεθνείς διοργανώσεις π.χ. Ολυμπιακούς αγώνες, Διεθνείς συναντήσεις στίβου κ.α.
Τα προγράμματά μας συνεχίζονται και προσετέθησαν και άλλα
με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής και
των ατυχημάτων.
Όλα όσα ακούσατε οφείλονται στις πολύτιμες προσπάθειες του
Νοσηλευτικού προσωπικού όλης της 10ετίας, το οποίο είτε στερήθηκε πολλές φορές τα ρεπό του, είτε αφιέρωσε πολύ προσωπικό
χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι ότι έφερε τη νοσηλευτική φροντίδα
στο Νοσοκομείο μας σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Αυτό ικανοποιεί όλους μας και πολύ δε περισσότερο τους νοσηλευόμενους.
Όμως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εμείς αυτό επιδιώκουμε. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στους στόχους μας οι οποίοι
είναι πολλοί και σε όλα τα επίπεδα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι
με μειωμένο και κουρασμένο προσωπικό φοβάμαι την αντίστροφη
μέτρηση και πιστέψτε δεν το θέλουμε όπως σαφώς και η Διοίκησή
μας δεν το θέλει.
Για να διατηρήσουμε ότι κατακτήσαμε και να πετύχουμε τους νέους
στόχους, απαιτείται η άμεση πρόληψη Νοσηλευτικού προσωπικού
ικανού να καλύπτονται συνεχώς όλες οι ανάγκες και να φθάσουμε
στο ζενίθ της ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας.
Τομεάρχες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Φωτεινή Τσουκαλά,
Γεώργιος Γεωργιάδης, Βασιλική Κοντού και Υπεύθυνος
Γραφείου Εκπαίδευσης Ν.Υ.: Κωνσταντίνος Ντινούλης

Γεώργιος Καρατζάς, Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας
Σας παρουσιάζουμε τις κύριες
δραστηριότητες της Διεύθυνσης
Διοικητικού κατά τη δεκαετία καθώς και τους στόχους αυτής για το
άμεσο μέλλον.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊσταμένη: Εύα Βικία
Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η θεαματική αύξηση του προσωπικού, ιατρικού και λοιπού εντός της 10ετίας ώστε σήμερα το
νοσοκομείο να απασχολεί 1578 άτομα.
Συγκριτικά στοιχεία δεκαετίας 1999-2009

ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κύριο μέλημά μας είναι η εξασφάλιση επαρκούς στελέχωσης του
Νοσοκομείου για την κάλυψη τόσο των αναγκών ανάπτυξής του
όσο και των κενών που προκύπτουν κατά καιρούς από αποχωρήσεις προσωπικού.

• Να καλύπτονται οι κενές θέσεις στο δυνατό μικρότερο χρονικό
διάστημα με περισσότερες της μιας προκηρύξεις. Αυτό αποτελεί
και το βασικό μας στόχο.
• Ισοτιμία θεσμικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου με τους υπαλλήλους Δημοσίου Δικαίου, με επιχειρησιακές
συλλογικές συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις.
• Ένταξη της μηχανογραφημένης εφαρμογής της μισθοδοσίας στο
σύστημα διαχείρισης προσωπικού (SAP) και πλήρης ενσωμάτωση
σε αυτό, εντός του α’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Προϊσταμένη: Όλγα Μοσχοπούλου
Λειτούργησαν αμέσως οι βασικές ειδικότητες παροχής Υπηρεσιών στα ΕΙ, με
μία συνεχιζόμενη αύξηση ασθενών που
σήμερα φθάνει καθημερινά πάνω από
1000 ασθενείς. Αναπτύχθηκαν τα ΤΕΠ με
πλήρη γραμματειακή υποστήριξη και ενός
συστήματος αρχειοθέτησης φακέλων που
περιέχουν σύντομο ιατρικό ιστορικό, γεγονός νέο για τα ελληνικά
δεδομένα. Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηριακού
τομέα που συνεπικουρούσε στη διεκπεραίωση των εξετάσεων

Στο Νοσοκομείο έχουν προκηρυχθεί συνολικά 1568 θέσεις λοιπού
προσωπικού (εκτός ιατρικού) και αναμένεται άμεσα η προκήρυξη
65 θέσεων.
Στον πίνακα που ακολουθεί αξίζει να προσέξουμε τον αριθμό των
αιτήσεων των συμμετεχόντων στην εκάστοτε προκήρυξη για την
κάλυψη των αναγκών, που προκύπτουν κατά καιρούς από αποχωρήσεις προσωπικού.
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όσον αφορά τα τακτικά περιστατικά με καθημερινή κίνηση περίπου 300 ασθενείς.
Υποστηρίζουμε με μεγάλη χαρά κάθε τι καινούργιο που δημιουργεί καινοτομία για το Νοσοκομείο μας, όπως το τμήμα του ΠΑΞ,
δηλαδή την αποθήκευση, διαχείριση και διανομή ακτινολογικών
εικόνων με πλήρη γραμματειακή υποστήριξη.
Στηρίζουμε με τον καλύτερο τρόπο την περίθαλψη της ειδικής
ομάδας και ειδικών απαιτήσεων, ιατρικής φροντίδας, ασθενείς
που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία με σύνολο ασθενών για
το 2009, 1617
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ Ε.Ι. ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Η λειτουργία των πρωινών εξωτερικών ιατρείων παρουσίασε αυξητική τάση ανά έτος

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Προϊσταμένη: Σοφία Τζούτζη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Οι Γραμματείες Κλινικών είναι υπεύθυνες για την διοικητική και
οικονομική διακίνηση των ασθενών, την ολοκλήρωση ιατρικών
φακέλων και την καταγραφή στοιχείων που αφορούν νοσηλείες.
Οι Γραμματείες Τμημάτων (Αναισθησιολογικό, Τεχνητό Νεφρό και
ΤΕΠ) διαχειρίζονται, καταγράφουν και καταχωρούν πορίσματα και
άλλο υλικό που προκύπτει από εργαστηριακές εξετάσεις.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Από το 2006, εκτός από σημείο εξυπηρέτησης ασθενών, το Γραφείο
Κίνησης Ασθενών:
• Διαμορφώνει κοινές οδηγίες προς τις γραμματείες των κλινικών.

• Αναλαμβάνει την εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού με
στόχο την ομοιόμορφη διοικητική λειτουργία κλινικών και τμημάτων.
• Οργανώνει τις εφημερίες του διοικητικού προσωπικού.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΙΩΝ

Η λειτουργία των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων παρουσίασε
αυξητική τάση ανά έτος
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Το Γραφείο Νοσηλίων είναι αρμόδιο:
• Για τον οικονομικό έλεγχο και τη οικονομική χρέωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και φαρμάκων σε ασθενείς όλων των
ασφαλιστικών ταμείων, με βάση τις κείμενες διατάξεις.
• Χρέωση ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται στα ιδιωτικά
απογευματινά ιατρεία η σε ασθενείς άλλων νοσοκομείων.
• Για την επικοινωνία με ασφαλιστικούς φορείς και άλλα νοσοκομεία.
• Για την εισήγηση της κοστολόγησης υπηρεσιών υγείας που δεν
περιλαμβάνονται στο Κρατικό Τιμολόγιο.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το ιατρικό αρχείο ασχολείται με την αρχειοθέτηση και την διαχείριση των ιατρικών φακέλων ασθενών. Συνεργάζεται τόσο με
τις κλινικές όσο και με τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.
Υπάρχουν περίπου 790000 φάκελοι ασθενών
Καθημερινά διακινούνται:
• 450 φάκελοι εξωτερικών ασθενών
• 100 φάκελοι εσωτερικών ασθενών

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
1. Εκπαίδευση
2. Επόπτες Δημόσιας Υγείας
3. Σίτιση
4. Κοινωνικής Υπηρεσίας
5. Βιβλιοθήκη
6. Ασφάλεια
7. Ιματισμός
8. Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία
9. Νομικές Υποθέσεις
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
Από το 2002 λειτουργεί στο νοσοκομείο μας και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το Κ.Ε.Κ του
Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου. Έτη 2003-2006

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος: Θεόδωρος Βλαχόπουλος
Τα εργαστήρια που λειτουργούν σήμερα στο Νοσοκομείο είναι:
Ακτινοδιαγνωστικό, Πυρηνική ιατρική, Αιματολογικό, Μικροβιολογικό, Ιολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Κυτταρολογικό,
Παθολογοανατομικό, Εξωσωματική Γονιμοποίηση
Επίσης: Ακτινοθεραπεία, Αγγειογράφος, Στεφανιογράφος, Φυσικοθεραπεία
Όλα τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και στελεχώνονται από τις παρακάτω ειδικότητες:
• ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ΔΕ Χειριστών
• ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και ΔΕ ΒΙΒΕ
•Φυσικοθεραπευτές

Από το 2001 αξιοποιούμε τους πόρους του προγράμματος 0,45%
Λ.Α.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Σεμινάρια που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος

0,45% ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ

ΣΤΟΧΟΣ είναι η διαρκής εκπαίδευση όλου του προσωπικού του

Νοσοκομείου, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης, πάνω στο
αντικείμενο εργασίας του.
2. ΕΠΟΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

• Η συνεχής πρόληψη αποτελεί τη βασική αρχή στην εκτέλεση των
καθηκόντων των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με απώτερο στόχο
την αποφυγή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων δημιουργώντας έτσι
ένα ασφαλές περιβάλλον για τον νοσηλευόμενο ασθενή.
• Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση πάνω σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους.
• Η συνεχής υγειονομική διαφώτιση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα υγιεινής αλλά και ασφάλειας κατά την εργασία.
• Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα πρόληψης
3. ΣΙΤΙΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Είναι η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και τεχνολογικά, καθώς και η διεξαγωγή συνεδρίων των
Τεχνολόγων Εργαστηρίων

Ενδεικτικά μεγέθη δραστηριότητας
• Συνέταξε πληθώρα ειδικών διαιτών ακολουθώντας τις διεθνείς
συστάσεις παγκόσμιων οργανισμών. Στις αρχές του 2000 υπήρχαν
4 βασικά είδη διαιτών με πολλές υποκατηγορίες και τώρα πλέον το
2010 προστέθηκαν σε αυτές περισσότερες από 20 ειδικές δίαιτες
• Το τμήμα ημερησίως προβαίνει σε έλεγχο στους χώρους των μαγειρείων και της μεριδοποίησης καθώς και σε δειγματοληπτικούς
ελέγχους στο νοσοκομειακό μενού
• Οι σερβιριζόμενες μερίδες των νοσηλευομένων ασθενών και
του ιατρικού προσωπικού είναι κατά μέσο όρο 14.500 και 2.500
μηνιαίως αντίστοιχα
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ είναι η παραγγελία των γευμάτων

μέσω πληροφοριακού συστήματος
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αντικείμενα γραφείου:
• Θέματα κοινωνικής ασφάλισης
• Θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας
• Θέματα μετανοσοκομειακής
φροντίδας
• Διαμεσολάβηση (σε κοινωνικές
Υπηρεσίες, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς)
• Ανεύρεση οικογενειακού περιβάλλοντος
• Περιπτώσεις κακοποίησηςπαραμέλησης-εγκατάλειψης
• Συναισθηματική και κοινωνική στήριξη
5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Βιβλιοθήκη στελεχώνεται αποκλειστικά από 3 βιβλιοθηκονόμους.
ΣΚΟΠΟΣ είναι η εξυπηρέτηση του Ιατρικού και λοιπού επιστημο-

νικού προσωπικού, φοιτητών, ερευνητών καθώς και εξωτερικών
χρηστών.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σταμάτης, Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας
O διευθυντής της Οικονομικής
Υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Σταμάτης, αφού αναφέρθηκε στις επί
μέρους υπηρεσίες της Οικονομικής
Υπηρεσίας μίλησε αναλυτικά για
την διαχείριση ενός δισεκατομμυρίου, 200 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας υπογραμμίζοντας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια
αυτή η καταβολή των μισθών γινόταν με απόλυτα σταθερό τρόπο,
τουλάχιστον όσον αφορά τις ημερομηνίες καταβολής, προσθέτοντας: «Η κοστολόγηση των τμημάτων και των κλινικών η οποία
έγινε για πρώτη φορά στο τέλος του 2000, αρχές του 2001 και που
είναι η πρώτη κοστολόγηση που έγινε σε δημόσιο νοσοκομείο.
Η διενέργεια των περισσότερων διαγωνισμών από κάθε άλλο
νοσοκομείο που αφορά την προμήθεια υλικών, υγειονομικού
υλικού και άλλων καθώς και πάγιων στοιχείων, η πληρωμή των
προμηθευτών κάθε μήνα με ένα ποσό που ανέρχεται στα 6 ή 8 εκατομμύρια, η καλή λειτουργία της αποθήκης υγειονομικού υλικού,
η σύνταξη για κάθε χρόνο προϋπολογισμών όπου οι προβλέψεις
δεν απέχουν, στο τέλος κάθε χρονιάς από τα πραγματοποιηθέντα
έσοδα και έξοδα.
Όλα αυτά δεν αποτελούν ιστορίες οικονομικής διεύθυνσης
αλλά για μένα αποτελούν παρακαταθήκη και την όαση στην
οποία μπορούμε να προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη η
οποία θα συμβάλλει στην περαιτέρω βελτίωση της εικόνας του
νοσοκομείου. Εικόνα για την οποία ο Αλέκος Παπαδόπουλος,
Υπουργός Υγείας προ επτά ετών περίπου είπε: «Αν το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου βρίσκεται στο 100, το δεύτερο νοσοκομείο της
χώρας μας βρίσκεται στο 50».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Σταμάτης αναφέρθηκε
στις διοικήσεις του νοσοκομείου καθώς και στα στελέχη τα οποία
χωρίς καμία ιδιαίτερη αμοιβή «με τις εμπνεύσεις τους, με τον προγραμματισμό, με τις αρχές που τους διέκριναν και με τις αποφάσεις
τους, επέλυαν όλα τα προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια των δέκα
προηγούμενων ετών».
Και ο κ. Σταμάτης κατέληξε: «Τελειώνοντας και για να διατηρήσει το νοσοκομείο αυτή την εικόνα και ακόμα να τη βελτιώσει
η οικονομική διεύθυνση στοχεύει τα επόμενα χρόνια να κοστολογήσει ει δυνατόν όλες οι τις ιατρικές πράξεις, κάτι το οποίο δεν
έχει γίνει από κανένα νοσοκομείο, να καταφέρουμε κάποτε σ΄
αυτό τον τόπο να έχουμε μία πρότυπη κοστολόγηση, έστω για το
μεγαλύτερο αριθμό των ιατρικών πράξεων».

Γρηγόρης Σοφιαλίδης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
O διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, Γρηγόρης Σοφιαλίδης, μίλησε τόσο για την οργάνωση της
Υπηρεσίας του όσο και για το έργο
που αυτή έχει επιτελέσει από την
πρώτη στιγμή του σχεδιασμού και
κατασκευής του νοσοκομείου
«Πέρα από την ηγετική ομάδα
Ιδρύματος και Νοσοκομείου νυν
και αεί προέδρου όπως εύστοχα ειπώθηκε, και τον κ. Χριστόπουλο και τον κ. Σαμαρά, που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην
υπόθεση κατασκευής και λειτουργίας του νοσοκομείου, η Τεχνική
Υπηρεσία μπορώ να πω ότι αποτελεί τον «ομφάλιο λώρο» ανάμεσα στην ομάδα του Ιδρύματος Παπαγεωργίου που κατασκεύασε
και εξόπλισε το νοσοκομείο και στη σημερινή κατάσταση, γιατί 4
με 5 στελέχη από εκείνη την υπηρεσία- μεταξύ των οποίων και ο
ομιλών- ήμασταν τότε, και είμαστε και τώρα υπεύθυνοι για την
τεχνολογική υποδομή και τον εξοπλισμό του νοσοκομείου.

Ακολούθως ο κ. Σοφιαλίδης παρουσίασε αναλυτικά τη δραστηριότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας στα δέκα χρόνια λειτουργίας
του Νοσοκομείου καθώς και την εξελικτική πορεία των έργων
που εκτελέστηκαν.
Την ικανοποίησή του εξέφρασε επίσης για την τρέχουσα δραστηριότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας, και έκλεισε την ομιλία του
λέγοντας: «επειδή σήμερα κάνουμε μια αναδρομή δεκαετίας θα
ήθελα να φύγω από τα όρια του τεχνικού διευθυντή και να μνημονεύσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι οραματίστηκαν μαζί μας
και δούλεψαν μαζί μας για να καλυτερέψει αυτό το νοσοκομείο.
Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στους φίλους και συνεργάτες, στο
Χρήστο Χαλκίδη, τον Άγγελο Τεκνετζή, τον Γιώργο Γιαννακογιώργο, τον Θόδωρο Πολυζωϊδη, , τον Γιώργο Σακελλαρίου, τον
Λάμπη Λαζαρίδη και τον Ματθαίο Μοσκοφίδη που δεν είναι πια
κοντά μας, αλλά ζουν στην καρδιά μας.

Γεώργιος Ιωακειμίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Πληροφορικής
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής είναι εμφανής στο
Νοσοκομείο μας. Από την αρχή της κατασκευής του Νοσοκομείου
οι Αδελφοί Παπαγεωργίου, προνόησαν κάποιες εργασίες για το
κομμάτι της Πληροφορικής , δηλαδή, από τον Γενικό Προϋπολογισμό της κατασκευής του Νοσοκομείου, δόθηκε ένα σεβαστό

ποσόν για τις πρώτες υποδομές πληροφορικής. Έτσι, με αυτή την μεγάλη
βοήθεια, η Διεύθυνση Πληροφορικής,
στο ξεκίνημά της, αφού είχε ήδη τις
βάσεις, ξεκίνησε να κτίζει το έργο της
στην προσπάθεια να ευθυγραμμιστεί
η λειτουργία των τεχνολογιών πληροφορικής με το όραμα των Αδελφών
Παπαγεωργίου.
Τι έκανε λοιπόν; Ξεκίνησε να μαζεύει όλες τις πληροφορίες (τα
bit) και τις γνώσεις, με την βοήθεια όλων των εργαζομένων και να
τις διαμορφώνει όπως θέλει. Δημιούργησε, δηλαδή, τα παραπεμπτικά, τα σημειώματα, τις γνωματεύσεις, τα τιμολόγια και πολλά
άλλα για τους πρώτους επισκέπτες. Η εποχή που η πληροφορική
εθεωρείτο η εξέλιξη της μηχανογράφησης, (δηλαδή μια διαχειριστική αναγκαιότητα) πέρασε πολύ γρήγορα για το Νοσοκομείο
«Παπαγεωργίου».
Από την απλή οργάνωση των διαδικασιών, που ακόμη εμφανίζεται σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ενσωμάτωσε όλες τις εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών,
ανοίγοντας νέους δρόμους για όλους : ενοποίησε διαδικασίες,
αυτοματοποίησε και επιτάχυνε διαδικασίες, μείωσε χρόνους και
κόστη, αναβάθμισε την ποιότητα των συνθηκών εργασίας, άρα και
των παρεχομένων νοσηλευτικών υπηρεσιών, προσέφερε πρωτόφαντες δυνατότητες στους εμπλεκόμενους και διευκόλυνε κάθε
προσαρμογή ή βελτίωση.
Σε αυτά τα δέκα χρόνια έγινε απόλυτος συγχρονισμός προτεραιοτήτων μεταξύ της Διεύθυνσης Πληροφορικής και της Διοίκησης
του Νοσοκομείου. Οι διοικούντες ήξεραν καλά, ότι η Παροχή υπηρεσιών υγείας περιλάμβανε μια πληθώρα εμπλεκομένων ατόμων,
φορέων και διακινούμενης πληροφορίας.
Αφορούσε τους ασθενείς που ήθελαν άμεσα υψηλού επιπέδου
ποιότητας φροντίδας. Αφορούσε τους γιατρούς που έπρεπε να
παίρνουν αποφάσεις και να ελέγχουν την υλοποίησή τους για
κάθε ασθενή ξεχωριστά.
Αφορούσε τους νοσηλευτές που εκτός από άμεση παροχή
υπηρεσιών λειτουργούν και σαν συλλέκτες σημαντικών πληροφοριών.
Αφορούσε τους υπεύθυνους για την διαχείριση των υποδομών
υγείας και φυσικά αφορούσε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες :
φαρμακευτικές, εξοπλισμού, εκπαίδευσης στελεχών υγείας κλπ. Ο
συνεκτικός ιστός των εμπλεκομένων μερών δεν ήταν τίποτε περισσότερο από την πληροφορία που επέτρεπε να διακινηθεί άμεσα,
με ακρίβεια, στο σημείο που ήταν απαραίτητη, για να διευκολύνει
αφενός τη συνεργασία των φορέων μεταξύ τους και αφετέρου την
υποβοήθησή τους στην λήψη των σωστών αποφάσεων.
Σαν βάση, εγκαταστάθηκε ένα σύστημα ενδοεπιχειρησιακής
ολοκληρωμένης οργάνωσης. Με την εγκατάσταση αυτή, δόθηκε η
δυνατότητα να μεγιστοποιηθεί η ροή των πληροφοριών μέσα στο
στερέωμα παροχής υπηρεσιών υγείας και να ελαχιστοποιηθούν τα
εμπόδια για άμεση και αποτελεσματική συνεργασία.
Το όραμα των Αδελφών Παπαγεωργίου για την αξιοποίηση
των τεχνολογιών πληροφορικής έγινε πραγματικότητα. Ήθελαν ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, δηλαδή, επίκεντρο
να είναι ο ασθενής, όπου η περίθαλψη βασίζεται στην συνεχή
παρακολούθηση και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες
του ασθενή.
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Διοικητικά Συμβούλια

Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

1997-2009

8 Σεπτεμβρίου 1997 έως 28 Σεπτεμβρίου 2001

16 Ιουνίου 2004 έως 20 Σεπτεμβρίου 2004

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος,
Μέλη:
Βασίλειος Παπάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς
Λάζαρος Αγγέλου, Γεώργιος Ιγνατιάδης
Γρηγόριος Χατζησάββας
Αναπληρωματικά μέλη:
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
Δημήτριος Ρόκκος, Αθανάσιος Καμάς
Ιωάννης Λεμπετλής, Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Δημήτριος Τσαβδαρίδης

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κάζης
Μέλη:
Αρίστιππος Μηνάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς
Βασίλειος Παπάς, Αθανάσιος Νικολαϊδης
Αθηνά Ζήκα-Τσελεμέγκου
Αναπληρωματικά μέλη:
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
Δημήτριος Ρόκκος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Ιωάννης Λεμπετλής, Δημήτριος Τσαβδαρίδης
Άννα Σπυρίδου

29 Σεπτεμβρίου 2001 έως 15 Ιουνίου 2004

21 Σεπτεμβρίου 2004 έως 9 Απριλίου 2009

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος
Μέλη:
Βασίλειος Παπάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς
Γρηγόριος Χατζησάββας, Γεώργιος Ιγνατιάδης
Ευαγγελία Τζαμπάζη
Αναπληρωματικά μέλη:
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
Δημήτριος Ρόκκος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Ιωάννης Λεμπετλής, Δημήτριος Τσαβδαρίδης
Άννα Σπυρίδου

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κάζης
Μέλη:
Αρίστιππος Μηνάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς
Βασίλειος Παπάς, Αθανάσιος Νικολαϊδης
Αγγελική Σαρδέλλη
Αναπληρωματικά μέλη:
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Παπάς
Δημήτριος Ρόκκος, Νικόλαος Ντόμπρος
Νικόλαος Παπαζαχαρίου, Παναγιώτης Καρδαράς
Ευρυδίκη Σουλοπούλου-Κάλφα

10 Απριλίου 2009 έως σήμερα
Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κάζης
Μέλη: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Αρίστιππος Μηνάς
Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Αθανάσιος Νικολαϊδης
Αγγελική Σαρδέλλη
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου
Αθανάσιος Παπάς, Δημήτριος Ρόκκος
Νικόλαος Ντόμπρος, Νικόλαος Παπαζαχαρίου
Παναγιώτης Καρδαράς, Ευρυδίκη Σουλοπούλου-Κάλφα
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Νικόλαος
Παπαγεωργίου

Βασίλειος
Παπάς

Αχιλλέας
Αναγνωστόπουλος

Γεώργιος
Ιγνατιάδης

Νικόλαος
Στρακαλής-Σαμαράς

Λάζαρος
Αγγέλλου

Γρηγόριος
Χατζησάββας

Αριστείδης
Κάζης

Αρίστιππος
Μηνάς

Αθανάσιος
Νικολαΐδης

Γραμματεία Διοίκησης
και Διοικητικού Συμβουλίου (1999-Σήμερα)

Αθηνά
Ζήκα-Τσελεμέγκου

Ευαγγελία
Τζαμπάζη

Αγγελική
Σαρδέλλη

Σοφία Παραστατίδου

Iωάννα Πιτσινή

Μαρία Γιογκατζή

Παναγιώτα Οικονόμου

Απόσπασμα άρθρου του πρώτου Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, Αχιλλέα
Αναγνωστόπουλου Διευθυντή του ΕΣΥ, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2003
«Στη μέχρι τώρα πορεία το Διοικητικό Συμβούλιο είχε συμμάχους τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου και τους φορείς της
πόλης που εξέφραζαν και αντιπροσώπευαν το λαϊκό αίσθημα
και τα λαϊκά συμφέροντα. Σ΄ αυτούς και στην κοινή γνώμη
δεν δίστασε να καταφύγει όποτε ήταν αναγκαίο. Η βοήθειά
τους αποδείχτηκε πολύτιμη. Αυτή η σχέση-έστω υπό άλλες
συνθήκες-πρέπει να συνεχισθεί. Τα μέλη του Δ.Σ. αφιέρωσαν
αφιλοκερδώς πολλά από τον εαυτό τους και το χρόνο τους
για την υποδειγματική λειτουργία του νοσοκομείου. Αποτελεί έργο ζωής για όλους. Φυσικά διαφορετικού μεγέθους
έργο ζωής είναι για τους Δωρητές και αυτό αναγνωρίζεται
από όλους τώρα. Όμως η Διοίκηση του Νοσοκομείου είναι
κάτι ξεχωριστό και έτσι πρέπει να ιδωθεί. Θυμάμαι ότι στα
μεγάλα θέματα καταλήγαμε σε ομόφωνες αποφάσεις. Μετά
από εξαντλητικές συζητήσεις πολλές φορές. Έτσι βρίσκονταν

συνθετικές λύσεις και διεκδικούνταν με συνέπεια. Ήταν ένας
ωραίος και ανιδιοτελής αγώνας που μπορεί να αποτελεί οιωνό
οδηγό. Τέθηκαν οι βάσεις και άνοιξε η προοπτική ενός υποδειγματικού Νοσοκομείου από κάθε άποψη. Το Νοσοκομείο
μπορεί να γίνει ναυαρχίδα. Η πολιτεία τα τελευταία χρόνια
συνέδραμε αποφασιστικά για την ολοκλήρωσή του. Εναπόκειται σε πολλούς να συνεχίσουν τον αγώνα. Έναν ωραίο
πολύπλευρο και πολυεπίπεδο αγώνα. Με κοινούς στόχους
και ειλικρινείς και καλές σχέσεις. Όπως ήταν οι σχέσεις των
μελών του Δ.Σ. ιδιαίτερα την πρώτη κρίσιμη περίοδο. Για
ιστορικούς λόγους, -συγχωρήστε με γι΄ αυτό- θα αναφέρω
τα ονόματα. Νίκος Παπαγεωργίου, Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Λάζαρος Αγγέλου, Γιώργος Ιγνατιάδης, Βασίλης Παπάς,
Νίκος Σαμαράς, Γρηγόρης Χατζησάββας και τώρα στη θέση
του Λάζαρου Αγγέλου η Ευαγγελία Τζαμπάζη».
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Επιστημονικό Συμβούλιο

Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

1999-2009

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, είναι 9μελές εκλεγμένο
Συμβουλευτικό όργανο, όπου εκπροσωπούνται όλες οι βαθμίδες των εργαζομένων.
Ο ρόλος του Ε.Σ είναι να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την αποτελεσματική παροχή
φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου.
Από το 1999 έως και σήμερα, καθήκοντα Γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου, των Τομέων
Ιατρικής Υπηρεσίας και του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εκτελεί
η κα Λίνα Ζλατάνου.

19.10.1999 - 3.10.2000

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ιωάννης Τσιτουρίδης, Πρόεδρος
Ματθαίος Μοσκοφίδης, Αντιπρόεδρος
Φώτης Τοπούζης, Γραμματέας
Ειρήνη Κατωδρύτου, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ελισάβετ Παναγιωτοπούλου

3.10.1999 - 14.11.2000

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ιωάννης Τσιτουρίδης, Πρόεδρος
Ματθαίος Μοσκοφίδης, Αντιπρόεδρος
Φώτης Τοπούζης, Γραμματέας
Ειρήνη Κατωδρύτου, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ελισάβετ Παναγιωτοπούλου, Ιωάννης Νούσκας

15.11.2000 - 28.1.2002

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Δημήτριος Ματάμης, Πρόεδρος
Δέσποινα Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος
Απόστολος Γκορόπουλος, Γραμματέας
Ηλίας Ζάρβαλης, Μέλος
Νικολίτσα Αγγελοπούλου, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Τριαντάφυλλος Αργυρόπουλος, Σάϊεχ Φάρες, Ιωάννης
Σκάνδαλος, Δημήτριος Κουτσιμπέλας

29.1.2002 - 16.12.2002

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Γεώργιος Σακελλαρίου, Πρόεδρος
Χρήστος Χαλκίδης, Αντιπρόεδρος
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Χαράλαμπος Μακρίδης, Μέλος
Μαριάννα Κάκουρα, Μέλος
Βασίλειος Σουφτάς, Μέλος
Χρήστος Παπαστεργίου, Μέλος
Ιωάννης Γριβέας, Μέλος
Ιωάννης Λαγόπουλος, Μέλος
Φρειδερίκη Καλαϊτζή, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Κωνσταντίνος Καραμόσχος, Δημήτριος Ματάμης, Δέσποινα
Μισαηλίδου, Αναστάσιος Κυριακίδης, Γεωργία Παπαϊωάνννου

17.12.2002 - 9.3.2005

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Γεώργιος Σακελλαρίου, Πρόεδρος
Ηλίας Καμπέλης, Αντιπρόεδρος:
Κωνσταντίνος Καραμόσχος, Μέλος
Μαριάννα Κάκουρα, Μέλος
Βασίλειος Σουφτάς, Μέλος
Χρήστος Παπαστεργίου, Μέλος
Ιωάννης Γριβέας, Μέλος
Ιωάννης Λαγόπουλος, Μέλος
Φρειδερίκη Καλαϊτζή, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Δημήτριος Ματάμης, Δέσποινα Μισαηλίδου, Εμμανουήλ
Πάγκαλος, Αναστάσιος Κυριακίδης, Γεωργία Παπαϊωάννου,
Ειρήνη Κατωδρύτου

10.3. 2005 - 8.2.2006

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ηλίας Καμπέλης, Πρόεδρος
Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος
Σταύρος Δημητράκος, Μέλος
Θεόδωρος Συράκος, Μέλος

Βασίλειος Ταρλατζής, Μέλος
Γεωργία Παπαϊωάννου, Μέλος
Χρήστος Παπαστεργίου, Μέλος
Βασίλειος Ανδρεάδης, Μέλος
Ιωάννης Λαγόπουλος, Μέλος
Θεόδωρος Βλαχόπουλος, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Κωνσταντίνος Καραμόσχος, Μαριάννα Κάκουρα, Αλέξανδρος
Γιακουμέλος, Γεώργιος Γερμανίδης, Κωνσταντίνος Μανώλογλου

9.2.2006 - 27.2.2008

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ιωάννης Τσιτουρίδης, Πρόεδρος
Σταύρος Δημητράκος, Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Συράκος, Μέλος
Αλέξανδρος Γιακουμέλος, Μέλος
Χρήστος Παπαστεργίου, Μέλος
Κύρος Σιώμος, Μέλος
Ιωάννης Λαγόπουλος, Μέλος
Θεόδωρος Βλαχόπουλος, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ηλίας Καμπέλης, Μαριάννα Κάκουρα, Γεωργία Παπαϊωάννου,
Δημήτριος Τσακπίνης, Ελπινίκη Ανδρεάδου

28.2.2008 - 23.7.2008

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ιωάννης Τσιτουρίδης, Πρόεδρος
Σταύρος Δημητράκος, Αντιπρόεδρος
Μαριάννα Κάκουρα, Μέλος
Ρούντολφ Γιόμπστ, Μέλος
Γεώργιος Μητσιάκος, Μέλος
Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Μέλος
Κωνσταντίνος Χατζηϊωάννου, Μέλος
Γεώργιος Γεωργιάδης, Μέλος
Θεόδωρος Βλαχόπουλος, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ηλίας Καμπέλης, Χρήστος Μανές, Αλέξανδρος Γιακουμέλος,
Χρήστος Παπαστεργίου, Ιωάννης Χαραλαμπίδης

24.7.2008 έως σήμερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Σταύρος Δημητράκος, Πρόεδρος
Μαριάννα Κάκουρα, Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Τσιτουρίδης, Μέλος
Ρούντολφ Γιόμπστ, Μέλος
Γεώργιος Μητσιάκος, Μέλος
Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Μέλος
Κωνσταντίνος Χατζηϊωάννου, Μέλος
Γεώργιος Γεωργιάδης, Μέλος
Θεόδωρος Βλαχόπουλος, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ηλίας Καμπέλης, Χρήστος Μανές, Αλέξανδρος Γιακουμέλος,
Χρήστος Παπαστεργίου, Ιωάννης Χαραλαμπίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται ο Διευθυντής Ιατρικής
Υπηρεσίας ο οποίος είναι ιατρός Διευθυντής και είναι αρμόδιος
για την εύρυθμη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Τομείς, ο καθένας
από τους οποίους απαρτίζεται από Τμήματα με συναφές
επιστημονικό αντικείμενο:
Παθολογικός, Χειρουργικός, Ψυχιατρικός, Εργαστηριακός.
Διατομεακά τμήματα

Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας

1999- 30.6.2002: Εμμανουήλ Πάγκαλος
1.6.2002 – 15.6.2006: Χαράλαμπος Μακρίδης
15.6.2006- 27.12. 2006: Γεώργιος Σακελλαρίου
1.1. 2007- 28.3. 2007: Αναπλ. Διευθ. Ι.Υ, Δέσποινα Μισαηλίδου
29.3.2007 – 28.2.2008: Χαράλαμπος Μακρίδης
1.3.2008 - 11.6.2008: Αναπλ. Διευθυντής Ι.Υ. Μιχαήλ Σιών
12.6.2008 έως σήμερα: Αναστάσιος Κυριακίδης

Διευθυντές Τομέων

19.3.2002 - 28.3.2007
Δέσποινα Μισαηλίδου, Διευθύντρια Παθολογικού Τομέα
Πολυξένη Θεοδοσιάδου-Πετροπούλου, Διευθύντρια
Χειρουργικού Τομέα
Αικατερίνη Παυλίτου, Διευθύντρια Εργαστηριακού Τομέα
29.3.2007 έως σήμερα
Μιχαήλ Σιών, Διευθυντής Παθολογικού Τομέα
Πολυξένη Θεοδοσιάδου-Πετροπούλου, Διευθύντρια
Χειρουργικού Τομέα
Αικατερίνη Παυλίτου, Διευθύντρια Εργαστηριακού Τομέα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
1999 - 10.1.2000

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ματθαίος Μοσκοφίδης
ΜΕΛΗ: Στυλιανή Μήτκα, Απόστολος Γκορόπουλος, Ιωάννης
Λαγόπουλος

11.1.2000 - 28.10.2002

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ματθαίος Μοσκοφίδης
ΜΕΛΗ: Γεώργιος Καρατζάς, Εμμανουήλ Πάγκαλος,
Παπάζογλου Νίκος, Κωνσταντίνος Καραμόσχος, Χαράλαμπος
Μακρίδης, Αθανασία Χούτα-Χυτήρη, Γρηγόριος Σοφιαλίδης,
Μαριάννα Κάκουρα, Θεανώ Δήμου, Απόστολος Χρυσάφης,
Κωστούλα Αρβανίτη

29.10.2002 - 25.11.2002

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ματθαίος Μοσκοφίδης
ΜΕΛΗ: Ιωάννης Ξανθάκης, Γεώργιος Καρατζάς, Χαράλαμπος
Μακρίδης, Δέσποινα Μισαηλίδου, Πολυξένη ΘεοδοσιάδουΠετροπούλου, Αθανασία Χούτα-Χυτήρη, Γρηγόριος Σοφιαλίδης,
Ιωάννης Λαγόπουλος, Θεανώ Δήμου, Αναστασία Τρελλοπούλου
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26.11.2002 - 18.10.2006

20.11.2008 - 25.2.2009

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ματθαίος Μοσκοφίδης
ΜΕΛΗ: Γεώργιος Σκαραγκάς, Μαριάννα Κάκουρα, Ιωάννης
Ξανθάκης, Γεώργιος Καρατζάς, Χαράλαμπος Μακρίδης,
Δέσποινα Μισαηλίδου, Πολυξένη Θεοδοσιάδου-Πετροπούλου,
Αθανασία Χούτα-Χυτήρη, Γρηγόριος Σοφιαλίδης, Απόστολος
Χρυσάφης, Ιωάννης Λαγόπουλος, Θεανώ Δήμου, Αναστασία
Τρελλοπούλου

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σιών
Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Μυγιάκης
Μέλη: Βασιλική Κουλουρίδα, Γεώργιος Καρατζάς, Αναστάσιος
Κυριακίδης, Πολυξένη Θεοδοσιάδου-Πετροπούλου, Νικόλαος
Νικολαϊδης, Αθανασία Χούτα-Χυτήρη, Γρηγόριος Σοφιαλίδης,
Δημήτριος Γαλανάκης, Νικόλαος Μπάλας, Γεώργιος
Ελεσνλίτσαλης, Αναστασία Τρελλοπούλου

19.10.2006 - 19.11.2008

26.2.2009 έως σήμερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ματθαίος Μοσκοφίδης,
ΜΕΛΗ: Διαμαντής Χλωρός, Σταύρος Βογιατζής, Γεώργιος
Καρατζάς, Γεώργιος Σακελλαρίου, Δέσποινα Μισαηλίδου,
Πολυξένη Θεοδοσιάδου-Πετροπούλου, Νικόλαος Νικολαΐδης,
Αθανασία Χούτα-Χυτήρη, Γρηγόριος Σοφιαλίδης, Ιωάννης
Λαγόπουλος, Νικόλαος Μπάλας, Γεώργιος Ελενίτσαλης,
Αναστασία Τρελλοπούλου

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σιών
Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Μυγιάκης
Μέλη: Βασιλική Κουλουρίδα, Γεώργιος Καρατζάς, Αναστάσιος
Κυριακίδης, Πολυξένη Θεοδοσιάδου-Πετροπούλου, Νικόλαος
Νικολαϊδης, Αθανασία Χούτα-Χυτήρη, Δημήτριος Γαλανάκης,
Νικόλαος Μπάλας, Γεώργιος Ελεσνλίτσαλης, Αναστασία
Τρελλοπούλου, Δημήτριος Ματάμης, Δημήτριος Μπούγας

Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρών Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου και μέχρι σήμερα υπηρέτησαν ως πρόεδροι Νοσοκομειακών Επιτροπών οι:
Άντης Φιλιππίδης, Γιώτα Σεβαστιάδου, Χρήστος Παπαστεργίου, και ο νυν πρόεδρος Αθανάσιος Καλαμπάκας.

Άντης
Φιλιππίδης

Γιώτα
Σεβαστιάδου

Χρήστος
Παπαστεργίου

Αθανάσιος
Καλαμπάκας

Απόσπασμα άρθρου του πρώτου προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθηγητή, Διευθυντή του
Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, Γιώργου Σακελλαρίου, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του
2003 στο πρώτο τεύχος του περιοδικού «Χρέος Ζωής».
«Το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου πιστεύει, ότι πρακτικά το έργο μόλις τώρα αρχίζει με την ολοκλήρωση
της πλήρους λειτουργίας. Η διάθεση που υπάρχει από τους πανεπιστημιακούς γιατρούς και τους γιατρούς του
νοσοκομείου σηματοδοτούν μια νέα εποχή στο νοσοκομειακό χώρο έτσι ώστε, σύντομα, το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»
να γίνει ένα υψηλού επιπέδου κέντρο μετεκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης του ιατρικού κόσμου παρέχοντας
συγχρόνως υψηλού επιπέδου νοσοκομειακή περίθαλψη εφάμιλλη γνωστών νοσοκομειακών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει δικαίωμα αποτυχίας και οι πρωταγωνιστές (Διοικητικό
Συμβούλιο, ιατροί, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, τεχνολόγοι) όλοι μαζί πρέπει να βαδίσουμε ένα
και μοναδικό δρόμο που δεν θα είναι άλλο παρά μόνο η επιτυχία του νοσοκομείου.
Εξάλλου ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδος έχει επενδύσει όλες του τις ελπίδες σ΄
αυτό το νοσοκομείο και δεν πρέπει να τον διαψεύσουμε. Είμαι σίγουρος ότι, για τα επόμενα 20 χρόνια, το νοσοκομείο
θα μεσουρανεί στην παραγωγή εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και οι επιτυχίες που έχει διαγράψει μέχρι σήμερα θα
συνεχίσουν».
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝ ( Ι ) ΕΣ

Γράφουν: Παναγιώτης Τουχτίδης, Πρόεδρος
και Ελευθερία Νικολιδάκη, Γραμματέας

Σ

τις 5 Νοεμβρίου του 1999 με
πρωτοβουλία 111 εργαζομένων
στο νοσοκομείο μας συστήθηκε η
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του
υπό ίδρυση Σωματείου Εργαζομένων
που αποτελούνταν από τους:
• Βικία Ευανθία
• Κουρτζανίδη Μιχαήλ
• Υψηλάντη Αφροδίτη
• Χονδροματίδου Κυριακή
• Τελειόπουλο Κοσμά
οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη των
ενεργειών για την αναγνώριση και νομιμοποίηση του Σ.Ε.Ν.Π. καθώς και της
διενέργειας των πρώτων εκλογών που
ανέδειξαν ως πρώτο Δ.Σ. τους
• Κουρτζανίδη Μιχαήλ, πρόεδρο
• Παπαμιχαήλ Αγγελική, αντ/δρο
• Τσιβίκη Αναστασία, γραμματέα
• Μαντί Χρυσούλα, ταμία
• Τελειόπουλο Κοσμά, μέλος.
Στις 28 Απριλίου 2001 μετά την
παραίτηση των Τσιβίκη Αναστασίας
και Παπαμιχαήλ Αγγελικής εισήλθαν
στο Δ.Σ. οι κύριοι Λιόλιος Ιωάννης
ως γραμματέας και Αναγνωστόπουλος

Κωνσταντίνος ως μέλος και αντικαταστάθηκε ο μέχρι τότε νομικός σύμβουλος κ. Σταμελής Ευστάθιος από
την νομικό Αθηνών κ. Φουντέα Κωνσταντίνα. Στις 7 Μαΐου 2001 ιδρύεται
και η Τράπεζα Αίματος του Σωματείου
Εργαζομένων με υπεύθυνο τον Τουχτίδη Παναγιώτη.
Στις 13 Μαρτίου 2002 μετά την
παραίτηση του Κουρτζανίδη Μιχαήλ
ανέλαβε πρόεδρος ο Αναγνωστόπου-

Από το Σωματείο Εργαζομένων του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, «Τιμής
Ένεκεν στους ευεργέτες Αδελφούς Νίκο
και Λεωνίδα Παπαγεωργίου». Την πλακέτα απένειμε στον πρόεδρο του νοσοκομείου σε ειδική εκδήλωση ο πρώτος
πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων,
Μιχάλης Κουρτζανίδης (17/1/2001).

λος Κωνσταντίνος και αντιπρόεδρος ο
Λιόλιος Ιωάννης ενώ εισήλθε στη θέση
του γραμματέα ο Τουχτίδης Παναγιώτης. Στη φάση αυτή δρομολογήθηκε η
αίτηση εγγραφής του Σ.Ε.Ν.Π. στην
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. και στις 2 Οκτωβρίου
του 2002 μετά την παραίτηση Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου ανέλαβε την
προεδρία του σωματείου ο Τουχτίδης
Παναγιώτης ενώ στη θέση του γραμματέα προωθήθηκε ο κ. Τελειόπουλος
Κοσμάς και εισήλθε στο Δ.Σ. ως μέλος
και ο κ. Αγγελόπουλος Παναγιώτης.
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη τροποποίηση του καταστατικού που διεύρυνε το
Δ.Σ. από πενταμελές σε εννιαμελές.
Στις εκλογές που ακολούθησαν εκλέχθηκαν οι:
• Τουχτίδης Παναγιώτης, πρόεδρος
• Κοτζαμανίδης Λάζαρος, αντι/δρος
• Τελειόπουλος Κοσμάς, γ. γραμματέας
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• Ψαρρός Δημήτριος, ειδ. γραμματέας
• Μαντί Χρυσούλα, ταμίας
• Γεωργιάδης Γεώργιος, μέλος
• Νταντανά Ασημίνα, μέλος
• Ντινούλης Κων/νος, μέλος
• Τέγος Ιωάννης, μέλος
Στις 30 Νοεμβρίου 2004 τον παραιτηθέντα Τελειόπουλο Κοσμά αναπληρώνει ο κ. Δουμάνης Ιωάννης
ενώ παράλληλα αναλαμβάνει χρέη
γενικού γραμματέα ο Ντινούλης Κωνσταντίνος.
Στις 4 Μαρτίου 2005 συγκροτήθηκε
το νέο Δ.Σ. με τους εκλεγμένους:
• Τουχτίδη Παναγιώτη, πρόεδρο
• Κοτζαμανίδη Λάζαρο, αντιπρόεδρο
• Σαλπιγγίδη Ελευθέριο, γ. γραμματέα
• Κώτσου Ιωάννη, ειδικό γραμματέα
• Μαντί Χρυσούλα, ταμία
• Κυπαρισόπουλο Αντώνιο, μέλος
• Ντινούλη Κων/νο, μέλος
• Μαλισάγκο Περικλή, μέλος
• Παλητζήκα Δημήτριο, μέλος
το οποίο δρομολόγησε και επέτυχε την
εγγραφή του Σ.Ε.Ν.Π. στην Ένωση
Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων
Θεσσαλονίκης στις 28-3-05 η οποία
άνοιξε το δρόμο και για την εγγραφή
μας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
στις 23 Σεπτεμβρίου 2005. Από τις 28
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Απριλίου λειτούργησε και η ιστοσελίδα
του σωματείου με ηλεκτρονική διεύθυνση www.senp.gr. Μετά την παραίτηση
του κ. Μαλισάγκου Περικλή εισήλθε
στο Δ.Σ. η κ. Τσίντσιου Χρυσάνθη.
Στις 2 Μαΐου του 2006 ο κ. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος κατέλαβε τη
θέση του παραιτηθέντος Παλητζήκα
ενώ την 1η Αυγούστου στη θέση της
Τσίντσιου Χρυσάνθης εισήλθε ο κ.
Ισμαηλίδης Δημήτριος. Παράλληλα
ιδρύθηκε ομάδα basketball και ποδο-

σφαίρου στο Πρωτάθλημα ΑΔΕΔΥ και
ΕΚΘ αντίστοιχα.
Στις 14 Μαρτίου 2007 συγκροτήθηκε
το νέο Δ.Σ. αποτελούνταν από τους:
• Ταχτατζόγλου Γαβριήλ, πρόεδρο
• Κοτζαμανίδη Λάζαρο, αντιπρόεδρο
• Κώτσου Ιωάννη, γενικό γραμματέα
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• Τάνη Θεόδωρο, ειδικό γραμματέα
• Νικολιδάκη Ελευθερία, ταμία
• Κωνσταντινίδη Κων/νο, μέλος
• Μαντί Χρυσούλα, μέλος
• Ονουφριάδου Φούλη, μέλος
• Τουχτίδη Παναγιώτη, μέλος
Στις 25 Φεβρουαρίου 2008 και ενώ
είχε προηγηθεί η παραίτηση του Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου και είχε
καταλάβει τη θέση του η κ. Παπαδοπούλου Σοφία παραιτήθηκε από τη
θέση του γενικού γραμματέα ο Κώτσου
Ιωάννης και τα καθήκοντά του ανατέθηκαν στην κ. Παπαδοπούλου. Παράλληλα ιδρύεται ομάδα Φωτογραφίας και

αργότερα και ομάδα Ζωγραφικής υπό
την αιγίδα του Σωματείου.
Στις 14 Ιανουαρίου 2009 συγκροτήθηκε το παρόν Δ.Σ. Σ.Ε.Ν.Π. που
αποτελείται από τους:
• Τουχτίδη Παναγιώτη, πρόεδρο
• Κοτζαμανίδη Λάζαρο, αντιπρόεδρο
• Νικολιδάκη Ελευθερία, γ. γραμματέα
• Παπαδοπούλου Σοφία, ειδ. γραμματέα
• Ταϊκούδη Πέτρο, ταμία
• Μαντί Χρυσούλα, μέλος
• Παραθύρα Γεώργιο, μέλος
• Τάνη Θεόδωρο, μέλος
• Ταχτατζόγλου Γαβριήλ, μέλος.
Στη συνέχεια τον παραιτηθέντα κ.
Τάνη Θεόδωρο αντικατέστησε η κ.
Σωτηρίου Έλενα.

ΤΕΠ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΝΠ

Δέκα χρόνια λειτουργίας
του Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών

Γράφει η Αναστασία Τσιβίκη
ΠΕ Νοσηλεύτρια,
Προϊσταμένη ΤΕΠ, ΤΕΙ, Β/Ν

Η

Επείγουσα Νοσηλευτική και Ιατρική έχει ως
αντικείμενο την παροχή φροντίδας υψηλών προδιαγραφών σε κάθε άτομο που τη χρειάζεται σε οποιοδήποτε
χρόνο ή χώρο και διακρίνεται σε Επείγουσα Προνοσοκομειακή και Νοσοκομειακή.
Το νευραλγικό σημείο επαφής μεταξύ των δύο αυτών
συστημάτων παροχής φροντίδας αποτελεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), το οποίο δεν είναι μόνο ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και ο ηθμός που θα προστατεύσει
τα νοσοκομεία από άσκοπες εισαγωγές.
Το ΤΕΠ καλείται να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά
τα οποία προσέρχονται ή προσκομίζονται σε απροσδιόριστο
και μη προγραμματισμένο όγκο και χρόνο. Τα επείγοντα
μπορεί να αφορούν καταστάσεις ποικίλης και απροσδιόριστης βαρύτητας και πολυπλοκότητας, σε όλες τις ηλικίες
και νόσους οξείες και χρόνιες.
Το ΤΕΠ του Γ.N.Θ. «Παπαγεωργίου» λειτουργεί από
τις 31/01/2000 ως αυτόνομο τμήμα του Νοσοκομείου μας,
εφημερεύοντας σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών της
πόλης. Παρουσιάζει πληρότητα των ιατρικών ειδικοτήτων
και αντιμετωπίζει αντίστοιχα περιστατικά, ήτοι Παθολογικά,
Νευρολογικά, Καρδιολογικά, Πνευμονολογικά, Χειρουργικά,
Παιδιατρικά, Πλαστικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικά, Μαιευτικά-Γυναικολογικά, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικά, Ψυχιατρικά,

Καρδιοχειρουργικά, Παιδοχειρουργικά και Ουρολογικά.
Απασχολούνται σε αυτό μαίες, νοσηλευτές-τριτοβάθμιας
(ΠΕ και ΤΕ) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και
διοικητικό προσωπικό, μεταφορείς ασθενών, βοηθοί θαλάμου, προσωπικό ασφαλείας και καθαριότητας. Οι γιατροί
δεν είναι μόνιμοι αλλά καλύπτουν το ΤΕΠ σύμφωνα με το
μηνιαίο πρόγραμμα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Το ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» διαχειρίζεται πλέον
σε κάθε γενική εφημερία 1000-1200 περιστατικά.
Έτος

Περιστατικά ΤΕΠ

Εισαγωγές
Βραχείας Νοσηλείας

2000

21.779

1.285

2001

29.169

2.276

2002

32.990

3.841

2003

33.768

4.332

2004

50.326

8.967

2005

80.437

10.547

2006

90.050

12.077

2007

90.873

12.517

2008

92.663

11.379

2009

≈100.000

≈13.000

Σύνολο

622.055

80.221

Στατιστικά στοιχεία: 2000-2009
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Χώροι του ΤΕΠ

Είσοδος του ΤΕΠ
Είναι ανεξάρτητη και δεν έχει καμία σχέση
με άλλες δραστηριότητες του Νοσοκομείου
(Χρόνια περιστατικά- Είσοδος κοινού κλπ).

Αίθουσα αναμονής

Γραμματεία

Ο χώρος υποδοχής και διαλογής των ασθενών (Triage)

218

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή άμεσης φροντίδας
σε περιστατικά με οξεία νόσο ή τραύμα. Στην αντιμετώπιση
αυτή περιλαμβάνονται η υποδοχή και διαλογή (Triage) των
περιστατικών, η κλινική εξέταση του πάσχοντος ασθενούς,
οι κατάλληλες κατά περίπτωση εργαστηριακές εξετάσεις, η
σωστή και έγκαιρη διάγνωση του επείγοντος προβλήματος
και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Μετά
από την αρχική αντιμετώπιση του επείγοντος προβλήματος
και ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της πάθησης ο
ασθενής εισάγεται στο Νοσοκομείο ή απέρχεται αφού του
δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Ποιότητα στο ΤΕΠ

Η ποιότητα δεν αποτελεί μια νέα αναζήτηση και ανάγκη
στον διεθνή χώρο. Αποτελεί στις μέρες μας ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα, τόσο στον τομέα παραγωγής
προϊόντων, όσο και στην παροχή υπηρεσιών.
Η έννοια της ποιότητας προσφέρεται για πολύπλευρη
προσέγγιση, τόσο σε ότι αφορά τον ορισμό όσο και σε ότι
αφορά την μέτρησή της.
Ο προσδιορισμός της έννοιας της ποιότητας ιδιαίτερα για
τις υπηρεσίες υγείας παρουσιάζει δυσκολίες, που οφείλονται
κυρίως στη ιδιομορφία των υπηρεσιών αυτών. Η αντίληψη
που έχουν για την ποιότητα όσοι εμπλέκονται, στην παραγωγή, παροχή και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας
(θεσμικά όργανα, φορείς, επαγγελματίες υγείας, χρήστες)
αλλά και τα κριτήρια που την αποτιμούν ή την επιδιώκουν
δεν είναι ενιαία.
Οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας είναι πολλοί και εξαρτώνται σε
κάποιο βαθμό από αυτόν που τους επεξηγεί.
Οι συχνότερα αναφερόμενοι στη βιβλιογραφία ορισμοί
προσδιορίζουν ότι η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας είναι:
• Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζημιές που υπάρχουν σε
μία διαδικασία περίθαλψης.
• Το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για τον κάθε ασθενή
που εμπλέκει την ευαισθητοποίηση και την προσοχή των
επαγγελματιών υγείας στις ανάγκες του κατά τρόπο που
ενσωματώνει τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και το
κόστος των υπηρεσιών.
• Ο βαθμός κατά τον οποίο οι υπηρεσίες υγείας για άτομα
και ολόκληρους πληθυσμούς αυξάνουν την πιθανότητα
των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην υγεία.
• H ποιότητα προσδιορίζεται με έξι παραμέτρους: Προσπελασιμότητα, Ισότητα, Κοινωνική αποδοχή, Σχετικότητα
ως προς τις ανάγκες, Αποδοτικότητα και Τεχνική αποτελεσματικότητα.
Τα κριτήρια, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για την αύξηση της ποιότητας, κυρίως αφορούν στην ικανοποίηση των
ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι παράμετροι
που συνιστούν την ικανοποίηση των ασθενών είναι οι εξής:

Εύκολη προσπελασιμότητα, Ταχεία ανταπόκριση, Χρόνος
αναμονής, Σεβασμός της αξιοπρέπειας και των αναγκών
των ασθενών, Αμεσότητα και επικοινωνία, Επεξηγήσεις
διαδικασιών, Συνεργασία με το υποστηρικτικό περιβάλλον
στη φροντίδα.
Επειδή οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μία ιδιάζουσα μορφή προσωπικών υπηρεσιών, ο αποδέκτης-χρήστης αναμένει
πολλά περισσότερα απ’ ότι σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική υπηρεσία. Για τις περισσότερες προσωπικές υπηρεσίες η
ποιότητα εκτιμάται κυρίως με βάση την ετοιμότητα παροχής
της, τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή των πολιτών, την
καταλληλότητά της, την αξιοπιστία της, τη φιλικότητα στη
παροχή της και την επαρκή υποστήριξη μετά τη διάθεση
της. Όλα αυτά πρέπει να ισχύουν, δεν αρκούν όμως για τις
υπηρεσίες υγείας.
Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση, η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση, η λογική και ψύχραιμη αντιμετώπιση
κρίσιμων περιπτώσεων, η χρήση υψηλής τεχνολογίας, ο
άμεμπτος επαγγελματισμός, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας αποκτούν ιδιαίτερη
βαρύτητα, αποτελούν ουσιαστική αναγκαιότητα και έχουν
προτεραιότητα.
Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που σχεδιάστηκε και
εφαρμόζεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών έχει
πιστοποιηθεί την άνοιξη του 2008 από τον διαπιστευμένο
φορέα επιθεώρησης «TÜV HELLAS» και πληρεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου «ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008».
Ειδικότερα τα στοιχεία που συνθέτουν το παζλ της ποιοτικής παροχής νοσηλευτικής φροντίδας στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ.
«Παπαγεωργίου» είναι:
• Το ανθρώπινο δυναμικό του ΤΕΠ
• Η υποδοχή και διαλογή των ασθενών (Triage)
• Η κλινική εκτίμηση (clinical assessment)
• Η εφαρμογή και αξιολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων
(πρωτόκολλα, αλγόριθμοι)
• Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού
• Η διαθέσιμη υλικοτεχνική και χωροταξική υποδομή.

Χώροι του ΤΕΠ

Ατομικά εξεταστήρια ασθενών
Είναι κοινά για όλες τις ιατρικές ειδικότητες και είναι κατανεμημένα γύρω από τον κεντρικό σταθμό
εργασίας όπου υπάρχει άμεση πρόσβαση και επίβλεψη από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ειδικά εξεταστήρια - κατάλληλα εξοπλισμένα για:
• Παιδιατρικά-παιδοχειρουργικά περιστατικά.
• Γυναικολογικά-μαιευτικά περιστατικά.
• ΩΡΛ περιστατικά.
• Οφθαλμολογικά περιστατικά.
• Ορθοπεδικά περιστατικά.
Οι επαγγελματίες υγείας κινούνται γύρω από τον
άρρωστο και δεν περιφέρεται ο άρρωστος στις διάφορες ειδικότητες για εξέταση.

Διαλογή Περιστατικών (Triage)

Ο ασθενής εισέρχεται στον χώρο του ΤΕΠ και γίνεται η
πρώτη επαφή με Νοσηλευτή Triage. Αν το επιτρέπει η κατάσταση του περιστατικού, ο ασθενής ή ο συνοδός έρχεται
σε επαφή με διοικητικό υπάλληλο, ο οποίος καταχωρεί
τα ατομικά του στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα του
νοσοκομείου (SAP) και ετοιμάζει τον φάκελο ΤΕΠ του
ασθενούς. Ακολούθως, ο Νοσηλευτής Triage λαμβάνοντας
τους φακέλους των ασθενών, αξιολογεί τα περιστατικά βάσει της βαρύτητας τους σε κατηγορίες 1, 2, 3, 4 και 5. Στην
περίπτωση που ο ασθενής ανήκει στην κατηγορία 3, 4 ή 5,
ενημερώνεται να παραμείνει στον χώρο αναμονής μέχρι να
κληθεί για re-triage ή εξέταση. Τα περιστατικά κατηγορίας

Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
Οι 18 κλίνες της Βραχείας Νοσηλείας, έχουν αποβεί
πολύτιμες διότι δρουν αποτρεπτικά προς την συμφόρηση και την αποδιοργάνωση των Τμημάτων διαφόρων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου.
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Στελέχωση του ΤΕΠ
Τσιβίκη Α., ΠΕΝ, Προϊσταμένη
Τασιούδης Α., ΤΕΝ, Αν. Προϊστάμενος
Αδαμίδου Σ., ΤΕΝ
Ανδρικοπούλου Μ., ΔΕΝ
Αντωνιάδου Σ., ΤΕΝ
Αποστολίδης Μ., ΤΕΝ
Ασβεστά Α., ΤΕΜ
Ασλανίδου Κ., ΤΕΝ
Αστερίου Λ., ΤΕΝ
Αίθουσα αναζωογόνησης

Βλαχοπούλου Ε., ΤΕΜ
Βασιλειάδης Γ., ΤΕΝ
Γιαγκάλου Α., ΤΕΝ
Γαλανίδου Α., ΤΕΜ
Γεωργιάδου Γ., ΤΕΜ
Γιαννούλη Γ., ΤΕΝ
Κυργιάκου Θ., ΔΕΝ
Ζγιάλτου Ε., ΔΕΝ
Ηλιάδης Δ., ΤΕΝ
Καναλίδου Μ., ΤΕΜ
Κεχαγιά Ε., ΤΕΝ
Κούτρα Ε., ΤΕΝ
Κυράνου Μ., ΠΕΝ, Msc
Μπαρτζιώκας Β., ΤΕΝ

Ανάνηψη

Κωνσταντινίδου Α., ΤΕΝ
Λαμπροπούλου Ε., ΤΕΜ
Μεϊμαρίδου Κ., ΤΕΝ
Μήλιου Ν., ΤΕΝ
Μπέλτσος Β., ΤΕΝ, Msc
Μπλάγα Β., ΤΕΝ
Μπουγιουκλίδου Σ., ΔΕΝ
Μπόνη Α., ΤΕΝ
Μπουρατζή Κ., ΔΕΝ
Μπουτζίωνα Ι., ΤΕΝ
Παπαθεοδοσίου Λ., ΤΕΝ
Παπαγγέλου Μ., ΤΕΝ
Παπασυμεωνίδου Ν., ΤΕΝ

Χειρουργικές αίθουσες

2 οδηγούνται άμεσα εντός του χώρου του ΤΕΠ. Αν ο
ασθενής ανήκει στην κατηγορία 1, τότε μεταφέρεται στο
χώρο αναζωογόνησης.
Η αξιολόγηση των περιστατικών γίνεται από τους
Νοσηλευτές Triage, σύμφωνα τον αλγόριθμο ESI
(Emergency Severity Index). Εν συντομία, τα περιστατικά
διαβαθμίζονται σε 5 κατηγορίες.
Κατηγορία 1: άμεση αναζωογόνηση.
Κατηγορία 2: υπέρ επείγον.
Κατηγορία 3: επείγον.
Κατηγορία 4: ημί επείγον.
Κατηγορία 5: μη επείγον.
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Πασχαλίδου Δ., ΤΕΝ
Περιβολάρη Α., ΤΕΝ
Σεβαστοπούλου Α., ΤΕΝ
Σεραφειμίδου Ο., ΤΕΝ

ΤΕΠ

Στεφάνου Σ., ΠΕΝ, Msc
Σωτηριάδου Χ., ΤΕΝ
Τουλούμη Σ., ΔΕΝ
Τσολάκη Μ., ΔΕΝ
Φράγγη Μ., ΤΕΝ

Φωτιάδου Τ., ΤΕΝ
Χαλκιά Κ., ΤΕΝ

Χουρδάκη Μ., ΔΕΝ
Χριστοδουλίδου Δ., ΔΕΝ

Οι πρώτες βραβεύσεις
από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου

Α

πό την πρώτη στιγμή της έναρξης λειτουργίας του νοσοκομείου, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου θέσπισε την τακτική
βράβευση εργαζομένων οι οποίοι επεδείκνυαν εξαιρετικό ζήλο
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Το «ΧΡΕΟΣ ΖΩΗΣ» από την έκδοση του πρώτου τεύχους του
ανελλιπώς προέβαλε τις ειδικές εκδηλώσεις κατά τις οποίες απενέμοντο τα βραβεία στους εκάστοτε τιμώμενους, ωστόσο, πριν
από την έκδοση του περιοδικού μας είχαν πραγματοποιηθεί άλλες
τρεις τελετές βράβευσης από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου οι οποίες
δεν προβλήθηκαν λόγω μη ύπαρξης δημοσιογραφικού μέσου στο
νοσοκομείο. Με την ευκαιρία της έκδοσης αυτού του γενεθλίου
τεύχους δημοσιεύουμε σήμερα εκείνες τις βραβεύσεις που απετέλεσαν και την ουσιαστική έναρξη του θεσμού.
Για το έτος 1999 βραβεύτηκαν οι:
Γεώργιος Γεωργιάδης, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Δέσποινα
Κακαλή

Για το έτος 2000 στις 17 Ιανουαρίου 2001, σε ειδική εκδήλωση,
βραβεύτηκαν οι:
Αθανασία Χούτα - Χυτήρη, Σταυρούλα Κουρέλη, Γεώργιος Καλύβας, Ιωάννης Σιδηρόπουλος, Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος,
Κωνσταντίνος Χατζηϊωάννου, Φρειδερίκη Καλαϊτζή, Δήμητρα
Μπαρίνη, Αναστασία Τσιβίκη, Ευτυχία Κύρογλου, Ζαφείρω Μάρκου, Δέσποινα Μαμουτοπούλου, Μαρία Παπαθεοδώρου, Ιωάννα
Μουλαδάκη, Στέλλα Μιχαλοπούλου, Ελένη Πούλιου, Ιωάννης
Τσιπέλης, Σπυρίδων Μπομπόλης, Γεώργιος Καμτσικλής, Χαρούλα
Πουλιτσανίδου, Ευανθία Βικία, Μόρφω Ζησέκα, Όλγα Μοσχοπούλου, Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, Μαρία Αμανατίδου, Σιδερώτρια,
Γεώργιος Τεζαψίδης, Βιολέτα - Κωνσταντίνα Χιώτη, Αλέξανδρος
Μανωλίτσας, Χαρίλαος Φωτιάδης, Ζαφείρης Βασιλούδης, Αστέριος
Παπανικολάου, Ιωάννης Παπακώστας, Νίκη Κότσια, Ευαγγελία
Πασχαλίδου, Ερμιόνη Παπαδέλη, Νικόλαος Κουτσουφλιανιώτης,
Δημήτριος Αλβανός, Κωνσταντίνος Βαλάσης, Γεώργιος Γρίβας,
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Ευαγγελία Ζαμπούρη, Αναστάσιος Μαρκής, Δωροθέα Παπαδοπούλου, Βασίλης Σουφτάς, Ματθαίος Τσαγκουράς, Γεώργιος Γερμανίδης, Ελεονώρα Φραγκουλίδου, Χρύσα Κωστούλα, Δέσποινα
Φαρμάκη, Αναστασία Κιορπελίδου, Χρυσοβαλάντης Χατζάκης,
Σοφία Φωτοπούλου, Τερψιθέα Κανατσαροπούλου, Η χορωδία
του Νοσοκομείου.
Τέλος για το έτος 2001 σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου στις 21 Δεκεμβρίου
2001, βραβεύτηκαν οι:
Γεώργιος Χριστόπουλος, Αριστούλα Ευστρατιάδου, Δέσποινα Ση-
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φάκη, Θεοδώρα Τσινή, Χρυσαυγή Λαχανά, Ευγενία Κοινοβιάρχου,
Αγγελική Μάλλιου, Φανή Ζάρβαλη, Μαρία Χουρδάκη, Ελένη
Ζγιάλτου, Ιωάννης Βατάρογλου, Ελένη Μπισικλή, Μαρία Τσακπίνη, Ιωάννης Γαρυφαλλίδης, Βασιλική Τσούγκα, Κυριακή, Σεμετζίδου, Δημήτριος Κρανίδης, Απόστολος, Πουτουλούδης, Μιχαήλ
Καρατζόγλου, Βασιλική Κουνέλη, Λυδία Τσότρα, Πασχαλιά Κανακούδη, Χρήστος Λασκαράκης, Άννα Καρρά, Άγγελος Αλταντζής,
Ελένη Δημητρακοπούλου, Σαββατώ Παπαδοπούλου, Εμμανουήλ
Ρογκότης, Αθανάσιος Θωμόπουλος, Δημήτριος Γαλανάκης, Ιωάννης Λιόλιος, Κυριακή Νικούλη, Καίτη Παπαδημητράκη, Μαρία
Κούρα, Χορευτικό Συγκρότημα εργαζομένων του νοσοκομείου.

βραβεύσεις

βραβεύσεις
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Γνωριμία με τις προσωπικότητες-καλλιτέχνες
του νοσοκομείου μας

Μ

έσα από τη μεγάλη οικογένεια του νοσοκομείου μας ξεχωρίζουν ορισμένοι γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, τεχνικοί,
όπου παρουσιάζουν δημιουργικές ανησυχίες, καλλιτεχνικές τάσεις και ταλέντα, τα οποία προβάλλονται παράλληλα με την
εργασία τους. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι το γέλιο, η χαρά και η δημιουργικότητα πρέπει να ενσωματωθούν στη θεραπευτική διαδικασία. Είναι αυτοί οι «καλλιτέχνες» που αληθινά υπερέχουν των άλλων καλλιτεχνών γιατί εκτός από την επιστήμη τους, ασχολούνται
παράλληλα με την εικαστική δημιουργία με αποτέλεσμα να γίνονται όχι μόνο καλύτεροι από πλευράς ανθρώπινης ευαισθησίας αλλά
και καλύτεροι επιστήμονες ώστε να προσφέρουν με αγάπη και κατανόηση τις υπηρεσίες τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Δρ. Κωνσταντίνος Αντοσίδης
Aν. Διευθυντής Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής
«Συνυπάρχουν αρμονικά η επιστήμη, η φυσαρμόνικα, ο μπαγλαμάς και η φωτογραφική μηχανή». Ο ίδιος εξηγεί: «H σχέση μου με
την τέχνη είναι αμφίδρομη, διττή. Είναι η προσφορά και η απολαβή πνευματικής και ψυχικής ευφορίας. Ασχολούμαι ερασιτεχνικά και η πιο επίσημη μέχρι τώρα συμμετοχή μου ήταν στη θεατρική παράσταση του Βασίλη
Μποζίκη, «ο χορός των προσφύγων» όπου συμμετείχα στη μουσική επένδυση με το μπαγλαμά στην ορχήστρα και
με μια δική μου σύνθεση για σόλο φυσαρμόνικα. Πάντως ο πατέρας μου υπήρξε καλύτερος μουσικός από εμένα
και μάλιστα ήταν ο σαλπιγκτής του τάγματος που μπήκε πρώτο στην Κορυτσά στον πόλεμο του ΄40. Ακόμη και
σήμερα στα 85 του όταν με ακούει καμιά φορά να παίζω με διορθώνει!. Όσο για τη φωτογραφία ο τομέας που
ασχολούμαι είναι η ασπρόμαυρη στην οποία είμαι αυτοδίδακτος και τα αγαπημένα μου θέματα είναι η φύση, τα
τοπία και πορτραίτα».

Γεώργιος Γεωργιάδης
Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Στα χέρια του Γιώργου Γεωργιάδη η φωτιά
πάνω στο ξύλο, δημιουργεί έργα τέχνης.
Αυτοδίδακτος, ξεκίνησε στα 14 χρόνια
του να προσπαθεί με ένα καμινέτο στο
οποίο πύρωνε καρφιά να δώσει διάφορες
παραστάσεις πάνω στο ξύλο. Στη συνέχεια
πήρε ένα ηλεκτρολογικό κολλητήρι για να
φτάσει αργότερα στον πυρογράφο. Τον
συνεπαίρνουν οι γήινες αποχρώσεις ενώ τα τελευταία είκοσι
χρόνια αναδεικνύεται μέσα από τα έργα του η αρχιτεκτονική
όψη των Ζαγοροχωρίων.
Αν και ασχολείται ερασιτεχνικά, έχει καταφέρει να αποσπάσει
1ο και 3ο Βραβείο σε Βαλκανικούς διαγωνισμούς πυρογραφίας,
ενώ η συμμετοχή του σε διάφορες εκθέσεις ανά την Ελλάδα
αποτελεί πρόκληση διότι δεν αποχωρίζεται ποτέ τα έργα της
εντυπωσιακής συλλογής του.
224

Το ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο μ α ς . . . Χ Ρ Ε Ο Σ Ζ Ω Η Σ

Ιωάννης Ευαγγέλου
Επιμελητής Α΄ Β΄ Χειρουργικής κλινικής
Μια ζωή πολύχρωμη, σαν φωτογραφία. Ξεκίνησε με ένα όνειρο ζωής, να γίνει
δικαστής, επειδή ήθελε να «επανορθώνει» τις αδικίες που γίνονται. Ήθελε να
προσφέρει με αυτό τον τρόπο τις υπηρεσίες του στην κοινωνία και στον κόσμο.
Τελικά έγινε γιατρός, όπως λέει και ο ίδιος η αγάπη και ο σεβασμός που του
ενέπνευσαν οι γονείς του για την ίδια τη ζωή και τον άνθρωπο, καθώς και η
παρότρυνσή του από τους δασκάλους του, του εμφύσησαν το πάθος για την
ιατρική. Κύπριος στην καταγωγή με παιδικά χρόνια που σημάδεψαν τη ζωή
του, συχνά δραπετεύει από την καθημερινότητα μέσα από τις εκατοντάδες
φωτογραφίες της συλλογής του, και καμαρώνοντας την πρώτη του φωτογραφική μηχανή δώρο του
παππού του, που του την είχε αγοράσει όπως θυμάται από το πανηγύρι της Παναγίας της Χρυσοραγιάτισσας. Συναρπαστική για τον ίδιο ασχολία είναι και ο αθλητισμός όπου υπήρξε παγκυπριονίκης
και πανελληνιονίκης στο άλμα επί τριπλούν, ενώ για πολλά χρόνια αγωνιζόταν και στην Εθνική μας
Ομάδα του Βόλει.
Αργύρης Καρπώνης
Επιμελητής Β΄ Αναισθησιολογίας
«Από την αίθουσα του χειρουργείου στο εργαστήρι Ζωγραφικής, ενώ παράλληλα
είναι ορειβάτης και ιστιοπλόος». Ο ίδιος αναφέρει: «Με τη ζωγραφική ασχολούμαι
από πολύ μικρός, κερδίζοντας μάλιστα και σ΄ ένα πανελλήνιο
διαγωνισμό με θέμα τη θάλασσα. Είχα ζωγραφίσει ένα μικρό
ξύλινο ιστιοφόρο που έβγαινε από έναν κόλπο σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Τώρα συνήθως ζωγραφίζω με κάρβουνο
και ακουαρέλες. Δεν ασχολούμαι επαγγελματικά, με κέρδισε η
ιατρική που αν εξαιρέσεις τον αρχικό ενθουσιασμό που έχεις
σαν φοιτητής ή ακόμη σαν ειδικευόμενος, ότι δηλαδή «μπορείς
να κάνεις τα πάντα» με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι η ιατρική
είναι μια υπηρεσία προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο και προς
το θέλημα του Θεού».
Γιώτα Σεβαστιάδου
Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου
«Η τέχνη μπορεί να υπάρχει σ΄ ένα χρηστικό αντικείμενο».
Δημιουργεί με απλά υλικά , μπρούτζινες(επί το πλείστον) πηγές
φωτός όχι μόνο για τον εαυτό της αλλά και για τους φίλους της. Η
τελευταία της έκθεση πραγματοποιήθηκε την άνοιξη, 22 Απριλίου
του 2004 στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου μας ,
σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.
Εκατοντάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά τη δημιουργό Γιώτα Σεβαστιάδου να επεξεργαστούν και να αποκτήσουν τα εντυπωσιακά, πρωτότυπα,
επιδαπέδια, επιτραπέζια και φωτιστικά τοίχου, φτιαγμένα με πολύ μεράκι και φαντασία ,από γυαλί, ξύλο, ρητίνη,
ύφασμα και φυσικά μπρούτζο. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησε ακρυλικά χρώματα πάνω σε πάπυρο, δημιουργώντας φωτιστικά-πίνακες
ζωγραφικής, διαφορετικοί με το φως της μέρας, αλλιώτικοι το βράδυ με τα χρώματα να φωτίζονται από μέσα. Έκτοτε, αρκετές εκθέσεις
της με τίτλο «Φως, πηγή έμπνευσης» φιλοξενήθηκαν σε αίθουσες τέχνης στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε πολλές πόλεις της Βορείου
Ελλάδος αποσπώντας άριστες κριτικές.
Γιώργος Χαλβατζής
Συντηρητής Μηχανημάτων και ...πολυτάλαντος συγγραφέας
Μέλος της οικογένειας των εργαζομένων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ο Γιώργος Χαλβατζής παρουσίασε ο πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ο αρχαιολόγος κ. Τζον (στα ίχνη των θησαυρών των αρχαίων
Μακεδόνων) στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, όπου με αυτό το μυθιστόρημά του αποδεικνύει ότι η εξαιρετική ικανότητα και αξία του στην τέχνη και στη δουλειά του,
αντανακλάται και στη συγγραφική του αξιοσύνη, που τον κατατάσσει μεταξύ των πλέον πολυτάλαντων
σύγχρονων λογοτεχνών. Ο ίδιος εξηγεί: «Το μυθιστόρημα αυτό αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα,
αλλά και μύθους. Αυτά τα δύο όμως, είναι τόσο καλά δεμένα μεταξύ τους, που είναι δύσκολο, να ξεχωρίσεις την αλήθεια από τον μύθο». Ο Γιώργος Χαλβατζής έχει γράψει 4 θεατρικά έργα, μυθιστορήματα
και ποιήματα που πρόκειται σύντομα να εκδοθούν και είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
Β. Ελλάδος.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τα εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου λειτουργούν από 16/08/1999.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231332-3229 / Απογευματινά Ιατρεία 231332-3333.
A΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 22/11/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
• Γαστρεντερολογικό
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-12.30
Δευτέρα & Τετάρτη: 16.00-20.00
• Διαβητολογικό
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 8.30-12.30
• Διαβητικό Πόδι Πέμπτη: 10.30-12.30
• Δυσλιπιδαιμίας
Τετάρτη: 9.30-11.00
• Ενδοσκοπικό Εργαστήριο
Δευτέρα,Τρίτη, Τετάρτη,
Παρασκευή: 9.00-13.00
• Γενικό Παθολογικό
Τρίτη, Παρασκευή: 8.30-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Ρευματολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-14.30 &
Δευτέρα: 16.00-20.00
• Υπέρτασης Δευτέρα: 10.00-13.30
Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 11/11/2005
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΩΝ
Έναρξη Ε.Ι.: 27/10/2005
• Λοιμώξεων Τρίτη: 10.00-13.00 &
Τετάρτη: 16.00-20.00
• Διαβητολογικό
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 8.00-10.30 &
Τετάρτη: 16.00-20.00
• Διαβητικό πόδι
Παρασκευή: 11.00-13.00
• Ενδοκρινολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-13.30
• Παθολογικό Δευτέρα, Πέμπτη: 8.0012.00 & Δευτέρα, Τετάρτη:16.00-20.00
• Πνευμονολογικό Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 13.00-14.00
& Δευτέρα: 16.00-20.00
• Υπέρτασης Παρασκευή: 8.30-10.30
• 24ωρης καταγραφής της
Αρτηριακής Πίεσης
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 13.00-14.00
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Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 11/1/2000
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
Έναρξη: 30/1/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 17/8/1999
• Αγγειοπλαστικών Δευτέρα: 8.30-11.50
• Αθυρωμάτωσης Λιπιδίων
Πέμπτη: 10.30-12.30
• Καρδ. Ανεπάρκειας Αγγειοπλαστικής
Δευτέρα: 10.30-12.30
• Αρρυθμιών Τετάρτη: 13.00-14.40
• Συνταγογράφησης Φαρμάκων
Πέμπτη: 9.10-10.25
• Υπέρτασης Τρίτη: 9.00-10.40
• Καρδιολογικό
Τετάρτη, Παρασκευή: 9.00-11.00 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Βηματοδοτών
Τρίτη, Τετάρτη: 10.00-13.30
• Προγραμματισμός Στεφανιογραφίας
Παρασκευή: 11.00-13.30
• ECHO Καρδιάς- Τεστ Κόπωσης
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 11.30-13.30 & 9.30-11.30
• Πνευμονικής Υπέρτασης
Τρίτη: 10.30-14.30
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 2/12/2002
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 30/11/1999
• Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων
Πέμπτη: 9.00-13.00
• Άνοιας Τρίτη: 9.00-13.30
• Γενικό Νευρολογικό
Παρασκευή: 8.30-11.30 & Δευτέρα,
Τετάρτη: 16.00-20.00
• Επιληψίας Τετάρτη: 10.00-13.00
• Κεφαλαλγίας Δευτέρα: 9.00-11.40
• Νευρομυϊκών παθήσεων
Τετάρτη: 9.00-11.15
• Νευροανοσολογικό Πέμπτη: 9.00-12:30
• Νευροφυσιολογικό
Τετάρτη, Πέμπτη: 9.00-12:00
• Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Τρίτη: 9.00-14.00

Δ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 12/1/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ
• Αναπνευστικό
Τετάρτη: 10.30-12.30
• Ανοσολογικό Β΄
Τετάρτη: 11.00-13.00
• Γαστρεντερολ. & Διατροφής
Πέμπτη: 11.00-13.00
• Διαβητολογικό-Ενδοκρινολογικό
Παρασκευή: 9.00-11.30
• Εφηβικής Ιατρικής
Δευτέρα: 11.00-13.00
• Καρδιολογικό Πέμπτη: 9.00-11.30
• Προλ. Καρδιαγ. Νοσημάτων
Δευτέρα: 9.00-11.30
• Κυστικής Ίνωσης Τρίτη: 11.00-13.00
• Μεταβολικών Νοσημάτων
Τρίτη, Παρασκευή: 11.00-13.00
• Νευρολογικό Τετάρτη: 8.30-10.30
•Νεφρολογικό Τρίτη: 11.00-13.00
• Παιδιατρικής Δευτέρα, Τρίτη,Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.00-11.00
• Ενδοκρινολογικό Τρίτη: 11.00-13.30
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Β΄ Μ.Ε.Ν.Ν. ΑΠΘ
Έναρξη: 24/1/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 11/4/2004
• Νεογνολογικό (Μόνο νεογνά Μονάδας)
Δευτέρα: 9.00-12.45
Υπεύθυνη: Παρασκευή Καραγιάννη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Έναρξη: 16/9/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 13/9/2004
ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Έναρξη: 15/9/2004
• Παθολογικής Ογκολογίας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 11.00-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ
Έναρξη: 26/6/2008
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 5/1/2007
• Δερματολογικό Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8.30-11.50
• Ψωρίασης, Σπίλων & Όγκων Δέρματος
Τετάρτη: 9.00-10.40
• Παιδοδερματολογικό
Τετάρτη: 9.00-11.00
• Σεξουαλικώς Μεταδ. Νοσημάτων
Δευτέρα: 11.00-12.00

Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 31/5/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 3/9/1999
• Άνω Πεπτικού
Παρασκευή: 8.30-14.30
• Εκπαιδευτικό Ιατρείο
Τρίτη: 8.30-14.30
• Ενδοκρινών Τετάρτη: 8.30-14.30
• Κλινικές Συναντήσεις
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 13.30-14.30
• Κάτω Πεπτικού & Γεν. Χειρουργικής
Πέμπτη: 8.30-14.30
• Λαπαραροσκοπικό Πέμπτη: 8.30-11.30
• Μαστού Δευτέρα: 8.30-14.30
• Παχυσαρκίας Πέμπτη: 12.00-14.30
• Προληπτικού ελέγχου Μαστού
Τετάρτη: 8.30-14.30
• Γενικής Χειρουργικής
Τετάρτη: 8.30-14.00 & Δευτέρα,
Τετάρτη: 16.00-20.00
Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 3/1/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 8/12/1999
• Χειρουργικής Γενικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.00-10.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Αγγειοχειρουργικό Τρίτη: 10.30-13.30
• Ενδοκρ. θυροειδούς & μαστού
Τετάρτη: 10.30-14.00
• Παχέος Εντέρου & Πρωκτού
Δευτέρα: 10.30-13.30
Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 14/1/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΣΚΙΝΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 7/1/2004
• Αγγειοχειρουργικής
Τρίτη, Πέμπτη: 8.30-13.00
• Ενδοκρινών Παρασκευή: 11:00-13:00
• Χειρουργικής Μαστού
Παρασκευή: 8.30-11.00
• Χειρουργικής Ογκολογίας
Παρασκευή: 8.30-13.00
• Πρωκτού Πέμπτη: 8.00-14.00
• Χειρουργικής Γενικό Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 8.30-13.00
B΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 10/1/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
• Αθλητικών Κακώσεων
Δευτέρα: 8.30-13.00
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• Άκρου Πόδα Πέμπτη: 12.00-13.00
• Ενδομυελικών Ηλώσεων
Δευτέρα, Τρίτη: 8.30-13.00
• Επανορθωτικής χειρουργικής ισχίου
& γόνατος Τρίτη: 8.30-13.00
• Ορθοπαιδικό Ογκολογικό
Δευτέρα: 8.30-12.45
• Οστεοπόρωσης Πέμπτη: 8.30-13.00
• Παίδων Πέμπτη: 8.30-12.00
• Ειδικό Ορθοπαιδικό Χειρός
Πέμπτη: 8.30-13.00
• Ορθοπαιδικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη:
8.30-13.00 & Τετάρτη: 16.00 20.00
• Σπονδ. Στήλης, Κυφο-Σπονδ/πλασκη
Τρίτη: 8.30-13.00
Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 15/5/2003
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 14/1/2003
• Ειδικό Άνω Άκρου
Δευτέρα: 9.10-11.50
• Όγκων Μυοσκελετικού
Τρίτη: 8.30-13.30
• Αρθροπλαστικών Δευτέρα: 8.30-13.30
• Οστεοπόρωσης Τρίτη: 8.30-10.00
• Παίδων Ορθοπαιδικό
Τρίτη: 8.30-11.00
• Γενικό Ορθοπαιδικό Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη, Παρασκευή: 8.30-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Σκολίωσης Τρίτη: 8.30-9.15
• Σπονδυλικής Στήλης
Παρασκευή: 8.30-13.10
ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 9/5/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 15/5/2000
• Καρδιοθωρακοχειρουργικό
Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-10.30 &
Τετάρτη: 16.00-2.00
Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
Έναρξη: 16/2/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 13/1/2004
• Χειρουργικής Παίδων
Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-12.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Νεογνική Χειρουργική
Τετάρτη: 11.00-13.00
• Κρανιοπροσωπικές Παθήσεις - Σχιστίες
προσώπου Παρασκευή: 11.00-13.00
• Ουροποιογεννητικού Συστήματος
Δευτέρα: 11.00-13.00
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Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 16/2/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ
• Γυναικολογικό Δευτέρα,Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8.30-12.30 &
Τετάρτη: 16.00-20.00
• TEST PAP Δευτέρα-Πέμπτη: 8.30-9.20
• Eνδοκρινολογικό Αδεν. & Κύησης
Παρασκευή: 9.30-13.15
• HPV DNA (Πρόγραμμα Λυσιστράτη )
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 8.30-9.30
• Ανδρικής Γονιμότητας
Δευτέρα, Τετάρτη: 10.30-12.30
• Γυναικείας Γονιμότητας
Τρίτη, Πέμπτη: 10.30-12.30
• Εμμηνόπαυσης
Δευτέρα, Τετάρτη: 10.30-11.30
• Οικογενειακού Προγραμματισμού
Δευτέρα, Τετάρτη: 11.30-12.30
• Καθ’ έξιν Αποβολές
Δευτέρα, Τρίτη: 9.30-10.30
• Γυναικολογικό Ογκολογικό
Τρίτη: 11.00-12.30
• Πρόπτωσης μητρ. ακράτειας ούρων
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.30-10.30
• Πολυκυστικών Ωοθηκών
Τετάρτη: 9.30-10.30
• Ενδοσκ. Γυναικολ. Χειρουργικό
Δευτέρα, Τρίτη: 9.30-10.30
• Λήψης Κολπικών Εκκριμ. Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη,Πέμπτη: 8.30-9.30
• Παιδ.-Εφηβ. Γυναικολογίας
Δευτέρα: 11.30-12.30
• Προληπτικός Έλεγχος Μαστού
Πέμπτη: 11.00-12.30
• Ψυχοσεξουαλικής Υγείας
Τετάρτη: 11.30-12.30
• Eμβρυομητρικής Ιατρικής
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.30-11.30
• Κολποσκόπησης - LASER Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.30-11.30
• Μαιευτικό Δευτέρα, Τρίτη,Τετάρτη,
Πέμπτη: 9.30-12.30
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.00-15.00
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 10/9/2002
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΕΛΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 20/3/2000
• Νευροχειρουργικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,

Παρασκευή: 8.30-13.50 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00

Παρασκευή: 8.30-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Έναρξη: 4/8/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΜΙΡΗ
Έναρξη Ε.Ι.: 11/5/2004
• Ογκολογίας Δέρματος Τρίτη: 8.30-13.30
• Χειρουργικών Παθήσεων Χεριού
Δευτέρα: 8.30-13.30
• Χειρουργικής Παθήσεων του Μαστού
Τετάρτη: 8.30-13.30
• Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής
Παρασκευή: 11.00-13.30
• Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής
Πέμπτη: 8.30-13.30

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω.Ρ.Λ.
Έναρξη: 10/12/2008
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 16/8/1999
• Ακοής - Ισορροπίας
Τετάρτη: 9.00-12.00
• Ειδικό Όσφρησης - Γεύσης
Πέμπτη: 11.00-13.00
• Ειδικό Ρινολογικό
Τρίτη: 9.00-12.00
• Σιαλενδοσκοπήσεων
Τετάρτη: 8.30-11.00
• Φωνής και Διατ. Κατάποσης
Δευτέρα: 10.00-12.30
• Ωτορινολαρυγγολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 1/12/2003
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 25/11/2003
• Σεξουαλικής & Αναπαραγωγής
Δευτέρα, Παρασκευή: 10.00-13.00
• Παθήσεων Προστάτη (βιοψία)
Δευτέρα, Πέμπτη: 8.30-10.00
• Δ.Π. Εξωγεννητικών Οργάνων
Δευτέρα: 11.00-12.30
• Ανδρικής Ακράτειας Παρ.: 9.30-12.10
• Κυστεοσκοπήσεις
Τρίτη, Τετάρτη: 8.30-10.30
• Γυναικολογικής Ουρολογίας
Δευτέρα, Πέμπτη: 9.30-12.50
• Νευροουρολογικό Τετάρτη: 9.30-13.30
• Ουρολογικό Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη:
9.30-12.10 & Δευτέρα: 16.00-20.00
Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 26/4/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 29/3/2004
• Οπτικά Πεδία
Δευτέρα, Τετάρτη: 8.20-14.00
• Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδή
Τρίτη: 13.00-13.40
• Γλαυκώματος Τετάρτη: 8.30-14.10
• Διαβήτη Τρίτη: 8.30-10.50
• Επανεξέταση Καταρράκτη
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: 8.30-9.30
• Κόγχου Κερατοειδούς Δευτ.: 8.30-11.10
• Παιδιατρ. Στραβισμού Γεννετικής
Δευτέρα: 8.30-10.10
• Ωχρα Πέμπτη: 8.30-11.10
• YAG-LASER Δευτέρα: 11.00-13.00
• Επανέλεγχοι Πέμπτη: 12.00-14.00
• Γενικό Οφθαλμολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,

Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έναρξη: 8/10/2003
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΚΑΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 8/12/2001
• Ψυχιατρικής
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη:
9.00-13.00 & Δευτέρα: 16.00-20.00
• Λογοθεραπείας
Τετάρτη, Πέμπτη: 9.00-12.00
• Μαθησιακών Δυσκολιών
Τρίτη, Πέμπτη: 10.00-14.00
• Νευροψυχολογίας
Πέμπτη: 9.00-13.30
• Πιστοποιητικών Ψυχικής Υγείας
Παρασκευή: 9.00-13.00
• Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών
Τετάρτη: 11.00-13.15
• Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-13.00
• Δυναμικής Ψυχοθεραπείας
Τρίτη: 9.00-13.00
• Ψυχογηριατρικής Πέμπτη: 9.00-12.45
• Ψυχολογίας Τετάρτη: 9.00-13.00
• Ψυχονεφρολογίας
Δευτέρα: 11.55-12.35
• Ψυχοογκολογίας
Τρίτη, Πέμπτη: 9.00-13.00
• Ψυχοσωματικής Ιατρικής
Δευτέρα: 10.35-12.55
• Παχυσαρκίας Δευτέρα: 12.35-12.55
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Έναρξη: 12/5/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ
Καθημερινά: 14.00-15.00
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ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 16/8/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΖΗΣ
• Αιματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη: 9.00-13.30
& Δευτέρα: 16.00-20.00
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Έναρξη: 15/11/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ
• Ακτινοθεραπείας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.00-13.00
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 7/1/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
• Αναισθησιολογικό Δευτέρα: 9.00-11.00
& Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ,
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
( Έναρξη: 31/1/2000)
ΜΟΝΑΔΑ BPAXEIAΣ NOΣHΛEIAΣ
( Έναρξη: 10/2/2000)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΒΙΚΗ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών
λειτουργίας του Νοσοκομείου και
Εφημεριών της πόλης Θεσσαλονίκης
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 20/6/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΥ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-15.00
• Ε.Ι. Κυτταρολογικό Εργαστήριο
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-18.00
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 16/8/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Βασιλική Κουλουρίδα
• Αιμοληψίες: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή: 8.00-13.00
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 5/11/2001
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Έναρξη Ε.Ι.: 20/8/1999
• Νεφρολογικό Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή: 9.00-13.00 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
Μονάδα Εξωνεφρικής Κάθαρσης
Έναρξη: 12/10/1999
Έναρξη Ε.Ι.: 12/10/1999
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
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Έναρξη: 12/5/2000
Έναρξη Ε.Ι.: 12/5/2000
• Περιτοναϊκής Κάθαρσης
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή:
9.00.-12.00
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
Έναρξη: 1/3/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-13.45
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 17/5/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-15.00
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Έναρξη: 16/8/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΑ
• Πνευμονολογικό
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.00-13.30 &
Δευτέρα, Τετάρτη: 16.00-20.00
• Ιατρείο Διακοπής καπνίσματος
Τετάρτη: 11.00-13.30
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 7.45-14.00

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Έναρξη: 16/8/1999
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
• Εργαστήριο Αξονικού Τομογράφου
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.00-14.00 & 16.00-21.00
• Εργαστήριο Μαγνητικού Τομογράφου
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.00-14.00 & 16.00-21.00
• Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-15.00
• Εργαστήριο Υπερήχου
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.00-14.00
• Εργαστήριο Μαστογράφου
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.00-14.00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Έναρξη: 1/6/2000
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΙΤΟΥ-ΤΣΙΟΝΤΣΗ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-15.00
Γ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
Έναρξη: 15/9/2003
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Έναρξη: 8/5/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
• Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 9.30-12.00

ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ & ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Έναρξη: 16/8/1999
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ
• Γαστρεντερολογικό
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή:
8.30-12.30
• Ηπατολογικό
Τετάρτη: 11.00-12.30
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-14.00
Τετάρτη: 16.00-20.00

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Έναρξη: 16/8/1999
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α΄ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΙΩΤΣΙΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-13.30

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΕΣ, Διευθυντής ΕΣΥ
Ε.Ι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή: 8.30-13.30
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«Λύχνος επί το μόδιον»
O

ταν κανείς τιμά και εορτάζει επετείους,
αναπόφευκτα είναι υποχρεωμένος να αποτιμήσει
το συντελεσθέν έργο, να εκτιμήσει την προσφορά και να
οραματισθεί το μέλλον, όσο αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατό.
Παράλληλα δεν μπορεί -και ίσως δεν πρέπει- να αγνοήσει τον
ανθρώπινο παράγοντα, τα πρόσωπα που συντέλεσαν για την
πραγματοποίηση του ευγενούς σκοπού, τη δύναμη της ψυχής,
που σε τελευταία ανάλυση είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των
καλών έργων.
Έτσι, καθώς φέτος τιμούμε τα δέκα χρόνια της λειτουργίας
του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», δεν μπορούμε να
σιωπήσουμε. Γιατί και εάν εμείς σιωπήσουμε «οι λίθοι
κεκράξονται». Το σημαντικότερο είναι ότι το νοσοκομείο έκανε
την πρώτη ηρωική αποκέντρωση και αποτελεί κυριολεκτικά
ένα στολίδι για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ στα χρόνια που
πέρασαν η εύρυθμη λειτουργία του αποτέλεσε παράδειγμα για
όλα τα ανάλογα νοσηλευτικά ιδρύματα όχι μόνο της πόλης μας
αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.
Η καθαριότητα, η εξυπηρέτηση, η υποδοχή και η νοσηλεία
και κυρίως ο σεβασμός των νοσηλευομένων ως προσώπων
πασχόντων μας βγάζουν έξω από τις τόσο γνωστές
-δυστυχώς- σε όλους εικόνες της ελληνικής πραγματικότητας.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι υψηλές και προσωπικά
καταθέτω αυτές τις μαρτυρίες, καθώς χρειάστηκε για ικανό
χρονικό διάστημα, ο Γέροντας Μητροπολίτης Νεαπόλεως
Διονύσιος να νοσηλευθεί στο νοσοκομείο αυτό.
Όμως πίσω από τη λαμπρή αυτή εικόνα υπάρχουν δύο
πρόσωπα που η ιστορική μνήμη έχει για πάντα συνδέσει πλέον
με το νοσοκομείο και την κοινωνική προσφορά που αυτό
παρείχε τη διαρρεύσασα δεκαετία και που θα συνεχίσει να
παρέχει. Πρόκειται για τους αδελφούς Νικόλαο και Λεωνίδα
Παπαγεωργίου, που ακολουθώντας τη λαμπρή παράδοση
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Το σημαντικότερο είναι ότι το νοσοκομείο
έκανε την πρώτη ηρωική αποκέντρωση και
αποτελεί κυριολεκτικά ένα στολίδι για τη Δυτική
Θεσσαλονίκη, ενώ στα χρόνια που πέρασαν η
εύρυθμη λειτουργία του αποτέλεσε παράδειγμα για
όλα τα ανάλογα νοσηλευτικά ιδρύματα όχι μόνο
τής πόλης μας αλλά και ολόκληρης τής Ελλάδας

των μεγάλων του Γένους ευεργετών, έκαναν κατάθεση ψυχής,
χαρίζοντας στη Δυτική Θεσσαλονίκη τόπο ανακούφισης,
θεραπείας και ελπίδας το εξαίρετο αυτό νοσοκομείο.
Ως Μητροπολίτης δεν έχω παρά να τους ευχαριστήσω εξ
ονόματος του λαού που ποιμαίνω για την προσφορά τους αυτή,
γιατί είναι μια προσφορά βαθιά ανθρώπινη. Να ευχαριστήσω
όλους όσους καταθέτουν τον τίμιο ιδρώτα τους ως αγιασμό για
την ευπρέπεια αυτού του ευαίσθητου χώρου, διοίκηση, ιατρούς,
νοσηλευτές και εργαζομένους. «Της αγάπης, του κόπου και της
διακονίας των μνησθείη Κύριος ο Θεός». Καθώς η σκυτάλη της
διοίκησης από τον ιστορικό Πρόεδρο κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου
παραδίδεται στο νέο Πρόεδρο κ. Βασίλειο Παππά να ευχηθώ να
συνεχίσει την άριστη εργασία και να καμαρώνουμε την πρόοδο
του νοσοκομείου, που στέκεται στον τόπο μας ως «λύχνος επί
το μόδιον».
Με ευχές και αγάπη Χριστού
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Και όμως η εκπλήρωση του χρέους ζωής των αδελφών Παπαγεωργίου δεν ολοκληρώθηκε...

Συνεχίζεται με τη δημιουργία
της «Στέγης Γερόντων Παπαγεωργίου»

Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος: ««Ιδού τι κατορθώνει η εφαρμογή του ευαγγελικού νόμου της αγάπης. Κατορθώνει
έργα πολύτιμα όπως το παρόν θεμελιούμενον γηροκομείον, έργα αποδεικνύοντα ότι η μακραίων παράδοσις των γενναιοδώρων και
υψηλοφρόνων εθνικών και εκκλησιαστικών ευεργετών δεν εξέλιπεν από τη χώραν αυτή. Ϋμάς δε εντιμότατε και λίαν αγαπητέ και
φιλάνθρωπε κύριε Παπαγεωργίου πατρικώς επευλογούμε και εν ψυχής απονέμομεν την πατριαρχικήν μας ευχή ως και τον έπαινον
και την ευαρέσκειαν της καθ΄ ημάς μητρός Αγίας του Χριστού μεγάλης εκκλησίας. Απεδείξατε εμπράκτως δια μιαν ακόμη φοράν εις
τους δυσκόλους πνευματικώς καιρούς μας ότι το μήνυμα της αγάπης του Χριστού ευρίσκει μεγάλην απήχησην εις ευαισθήτους ψυχάς όπως είναι και η ιδική σας ψυχή. Ο Πανάγαθος Θεός να ευλογεί και να πληθύνει τα υλικά αγαθά σας διότι γνωρίζετε καλώς να
τα οικονομείτε και να τα χρησιμοποιείτε, να τα αξιοποιείτε όχι μόνο προς το ίδιον αλλά και προς το κοινόν συμφέρον».

Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος: Η ευχή ημών αύτη στηρίζεται αφ΄ ενός μεν εις τας υπερσυγχρόνους τεχνοαα
λογικάς προδιαγραφάς του υμετέρου Ιδρύματος δι’ ων επροίκισαν και κατεπλούτισαν αυτό οι φιλογενείς και αξιέπαινοι ευεργέται

και φιλάνθρωποι ιδρυταί αυτού αδελφοί Παπαγεωργίου, κυρίως δ’ όμως εις την ποιότητα της επιστημονικής καταρτίσεως των εντιμοτάτων ιατρών και του βοηθητικού προσωπικού αυτού, αλλά και την υφ’ υμών απάντων φιλάνθρωπον αντίληψιν του λειτουργήματος του ιατρού, όπερ αποδίδομεν και εις Αυτόν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον Αρχηγόν και τελειωτήν της Πίστεως ημών,
καλούντες Αυτόν, Φιλάνθρωπον και Ιατρόν ψυχών τε και σωμάτων.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Χριστόδουλος: Και η μίμηση του παραδείγματός των από μέρους σας,

είναι μια ελπιδοφόρος πνοή για την στυγνή εποχή μας, όπου κυριαρχεί ο ευδαιμονισμός και ο ατομισμός. Παραλλήλως επιθυμώ να
σας παρακαλέσω να μη δίδετε σημασία, στις μικρότητες ορισμένων παραγόντων της δημόσιας ζωής του τόπου μας, που αντιμάχονται, προς ιδίον συμφέρον, τη θεσμική θέση σας στο διοικητικό όργανο του νέου νοσοκομείου. Καμίαν τέτοια μικρότης δεν μπορεί
να συγκαλύψει την μεγαλωσύνη της προσφοράς σας και δεν θα πρέπει να σας δημιουργήσει προβληματισμόν ή πικρίαν.

Κωνσταντίνος Καραμανλής: Κάποτε υπήρχαν λίγοι πλούσιοι και πολλοί ευεργέτες. Σήμερα υπάρχουν πολλοί πλούσιοι και
λίγοι ευεργέτες, σ΄ αυτούς τους λίγους συμπεριλαμβάνεστε εσείς.

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Αποτελεί για μένα το τέλειο πρότυπο, αποτελεί την ελπίδα.
Κωνσταντίνος Σημίτης: Πρόκειται για μια ωραία και μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα. Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή
θα έχει στη διάθεσή της, αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, οι οποίες είναι αντάξιες εκείνων που υπάρχουν και αλλού στην Ελλάδα
αλλά και αλλού στην Ευρώπη.

Κώστας Καραμανλής: Ένα νοσοκομείο το οποίο αποτελεί ένα στολίδι για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, θα μπορούσε να
επιλύσει πάρα πολλά προβλήματα που έχουν σχέση με την ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη και για την ευρύτερη περιοχή και
για την Ελλάδα αλλά και για τις γειτονικές χώρες.
Δημήτριος Τσοβόλας: Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου κατέχει αξιοζήλευτη θέση ανάμεσα σε όλα τα νοσοκομεία της Ευρώπης.
Ντόρα Μπακογιάννη: Συγχαίρω το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Μια προσπάθεια που αποδεικνύει ότι η πολιτεία έχει να προσφέρει σε επίπεδο ουσίας στον πολίτη. Σε μια εποχή δύσκολη,
όπου η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει το χρέος να κρατήσει ψηλά τη σημαία του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης.

Γεώργιος Γεννηματάς: …Eίναι φανερό ότι δεν αρνούμαστε την ψήφο σ΄ αυτό το νομοσχέδιο, γιατί πράγματι πρέπει με αυτήν
να αποδώσουμε τον απαιτούμενο φόρο τιμής στο Ίδρυμα Παπαγεωργίου, γιατί πράγματι η χειρονομία του αποτελεί μια χειρονομία
ευγενικής φιλοδοξίας που μπορεί και πρέπει να βρει μιμητές! Είμαστε και είμαι υπέρ της ανθρωπιάς του κράτους, αυτό δεν σημαίνει
όμως ότι δεν μπορεί μια κοινωνία αλληλεγγύης να συνδράμει το κράτος όταν υπάρχουν πολίτες και ιδρύματα καθαρά κοινωφελούς
χαρακτήρα, που μπορούν πράγματι να βοηθούν στην προσπάθεια…
Γεώργιος Σούρλας: Θέλω να εκφράσω από το επίσημο βήμα της Βουλής την ευγνωμοσύνη της Κυβέρνησης, αλλά θα μου επιτρέ-

ψετε και ολόκληρου του Ελληνικού λαού γι΄ αυτούς τους καλούς δωρητές. Δεν είναι απλά δωρητές, είναι καλοί δωρητές οι οποίοι
δίνουν τέτοια μεγάλα ποσά.

Αλέκος Παπαδόπουλος: Άριστο νοσοκομείο.
Κώστας Στεφανής: Νομίζω ότι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ένα στολίδι όχι μόνο για τη Βόρειο Ελλάδα, αλλά και για

ολόκληρη τη χώρα.

Νικήτας Κακλαμάνης: Έχει χορτάσει ο κόσμος από υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται. Όταν ο κόσμος αλλά και οι εργαζόμενοι
στο χώρο της Υγείας δουν ότι αυτά που υπόσχεσαι τα πραγματοποιείς έστω και τα λίγα σε εμπιστεύεται, σε στηρίζει και σε ενθαρρύνει να πας στο επόμενο βήμα.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Ευχαριστώ τον κ. Παπαγεωργίου. Πρέπει να του πω ότι η πολιτεία πρώτη από όλους δημόσια έχει
αναγνωρίσει τη μεγάλη αυτή προσφορά.
Ευάγγελος Βενιζέλος: Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι ένα από τα κορυφαία σημεία του Συστήματος Υγείας της χώρας.
Είμαστε υπερήφανοι για την υποδομή που έχει διαμορφωθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη η οποία κινείται στο υψηλότερο επίπεδο των
ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Χάρης Καστανίδης: Οι πρωτόγνωρες για τα ιατρικά δεδομένα υποδομές του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, οι συνεχείς ενέργειες

για την επέκταση σε όλους τους τομείς υγειονομικής φροντίδας καθώς και οι ως τώρα προσπάθειες που καταβάλλονται, είναι αλήθεια ότι κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
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