
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θεσσαλονίκη,17.09.21 

 

Συνάντηση της Διοίκησης με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Τομεάρχη 

Υγείας και πρώην Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό  

 

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου επισκέφτηκε σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 

2021, ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας 

Ξανθός, συνοδευόμενος από τη Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης και Αναπληρώτρια 

Τομεάρχη Υγείας Θεοδώρα Αυγέρη και κλιμάκιο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.  

Την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου Μιχάλης Καραβιώτης και ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος 

Εμμανουηλίδης. Σε συνάντηση που είχαν, ο πρώην Υπουργός Υγείας ενδιαφέρθηκε 

να ενημερωθεί για τον τρόπο που ανταποκρίθηκε το Νοσοκομείο στην πανδημία 

καθώς και για τη διαχείριση του τέταρτος κύματος που διανύουμε. Όπως ανέφερε ο 

κ. Καραβιώτης, οι εισαγωγές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19 έχουν 

σταθεροποιηθεί. Επιπλέον, ο μέσος χρόνος νοσηλείας έχει μειωθεί, γεγονός που 

αποδίδεται τόσο στους εμβολιασμούς όσο και στις μικρότερες ηλικίες των 

νοσηλευόμενων.   

Από την πλευρά του, ο κ. Ξανθός επισήμανε ότι η πίεση που δέχθηκαν οι μονάδες 

εντατικής σχετίζεται τόσο με το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμών σε ηλικιωμένους όσο 

και με την καθυστέρηση των κατ’ οίκον εμβολιασμών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι 

στην αύξηση των εμβολιασμών μπορεί να συμβάλει ο εμβολιασμός από ιδιώτες 

ιατρούς, ωστόσο πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί ούτε μια δόση. Ο πρώην 

Υπουργός Υγείας ζήτησε να μάθει και για τους υγειονομικούς που βρίσκονται σε 

αναστολή εργασίας λόγω της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.  

Όπως είπε ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου, κάποιοι από τους ανεμβολίαστους 

εργαζόμενους οι οποίοι είχαν τεθεί σε αναστολή εμβολιάστηκαν και επέστρεψαν, ενώ 

εξέφρασε την ευχή να γυρίσουν και άλλοι. Ο κ. Καραβιώτης διαβεβαίωσε πάντως ότι 

δεν υπάρχει διακοπή της παραμικρής λειτουργίας του Νοσοκομείου εξαιτίας της  

αναστολής εργασίας.   

Την άποψη ότι σε ένα εμβληματικό Νοσοκομείο όπως το Παπαγεωργίου, θα πρέπει 

να βρεθεί τρόπος να επιστρέψει το ανεμβολίαστο προσωπικό, διατύπωσε η κ. 



Αυγέρη, η οποία ζήτησε να ενημερωθεί αν το Νοσοκομείο ανέλαβε πρωτοβουλίες 

σχετικά με τους εμβολιασμούς. Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης υπογράμμισαν ότι από 

την έναρξη κιόλας της εμβολιαστικής περιόδου έγιναν ενημερώσεις, συναντήσεις και 

άλλες ενέργειες, οι οποίες εντάθηκαν με τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας και 

είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστεί ο μεγάλος αρχικά αριθμός των ανεμβολίαστων 

υγειονομικών. 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν ότι η 

πανδημία αποτελεί μια ευκαιρία να επενδυθούν πόροι στο εθνικό σύστημα υγείας και 

να δοθούν κίνητρα ώστε να απορροφώνται σε αυτό οι Έλληνες ιατροί και άλλοι 

υγειονομικοί και να μη χρειάζεται να βρίσκουν διέξοδο στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό 

τομέα υγείας.  

Στη συνάντηση της Διοίκησης με το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκαν, μεταξύ 

άλλων, οι Ελένη Χατζηγεωργίου και Ανδρέας Μουρατίδης, πρώην Μέλη του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου και ο πρώην Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Γιώργος Κύρκος.  

 


