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3η φιέστα-απάτη του Αδωνι 

To ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ Η 
ΧΡΥΣΑΛΚΗΣΤΙΣ 
ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗ 
(chrisalkisti.b@gmail.com) 

ντού του πολυδύναµου Ιατρείου Καστελορίζου, 
παραµένει «κενό γράµµα». Ενώ 

οι 500 περίπου κάτοικοι του νησιού αναγκάζονται 
να συµβιβαστούν µε το γιατρό 

γενικής ιατρικής που έρχεται «δανεικός» 
από το νοσοκοµείο της Ρόδου (και κάθε 
10 ηµέρες αλλάζει) και µε µια νεχηιλεύτρια 

Ο Ακης είναι ο 26χρονος που στις 7 Ιανουαρίου 
κτύπησε το πόδι του και ελλείψει γιατρού αναγκάστηκε 

να µεταβεί στο Κας της Τουρκίας. «Τελικά 
οι πολιτικοί είναι γκαντέµηδες» του έγραψε ένας 
φίλος του στη σελίδα του στο facebook. 

που προσλήφθηκε µέσα από τα 5µηνα 
προγράµµατα του ΟΑΕ∆! 

ΤΑ Ι∆ΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΟΥ... 
Αυτήν την τακτικήκοροϊδίας ο υπουργός 
Υγείας ακολουθεί σχεδόν µε ευλάβεια 

ano τον Αύγουστο του 2013. Θέλοντας 
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nOU &0)pLO£ to l&pu|jci NiGpxo^. 

τότε να εκµεταλλευτεί επικοινωνιακά την 
τοποθέτηση πνευµονολόγου ιατρού, ο 
Αδωνις βρέθηκε στη Μεγίστη για να δηλώσει, 

όλο καµάρι, στις κάµερες πως σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα θα έλυνε τα 
υγειονοµικά προβλήµατα του νησιού. Τα 
προβλήµατα, όµως, δε λύθηκαν, ενώ ακόµα 

και n πνευµονολόγος εγκατέλειψε το 
νησί 1,5 µήνα µετά... 

Για να συνεχιστεί το ίδιο βιολί και στις 
6 Ιανουαρίου του 2014, όπου αυτή τη 
φορά επισκέφθηκε το νησί γιαχον αγιασµό 
των υδάτων. Τότε ο αναπληρωτής δήµαρχος 

Γιώργος Αχλαδιώτης είχε επισηµάνει 
για πολλοστή φορά στον κ. Γεωργιάδη 

την ανάγκη να τοποθετηθεί γιατρός γενικής 
ιατρικής «για να µη θρηνήσουν άλλα 

θύµατα». Και ο Αδωνις είχε υποσχεθεί πως 
θα κατέθετε νοµοθετική ρύθµιση για την 
εκκένωση της υπάρχουσας θέση και προκήρυξής 

της ως θέση ∆ιευθυντού του 
πολυδύναµου Ιατρείου Καστελόριζου. 
∆υστυχώς, µια ηµέρα µετά τη δήλωση του 
δηµάρχου, ελλείψει ειδικευµένου ιατρού, 
ο 58χρονος Μιχάλης Ραφτής έχασε τη 
ζωή του από καρδιακό επεισόδιο. Ενώ ο 
26χρονος Ακης Καββίδας, λόγω ατυχήµ 
µατος αναγκάστηκε να µεταφερθεί στο 
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Μπροστά στις κάµερες ο 
υπουργός δηλώνει πως 
είναι θέµα ηµερών n 
υγειονοµική αποκατάσταση 
του Καστελόριζου. Οταν 
αποχωρούν όµως οι κάµερες, 
µαζί τους εξαφανίζονται και 
οι δεσµεύσεις του... 

To στίχο «Οληµερίς το χτίζανε το 
βράδυ εγκρεµιζόταν», από το 
γνωστό δηµοτικό τραγούδι «της 
Αρτας το γιοφύρι», θυµίζουν οι 

υποσχέσεις του υπουργού Υγείας, Αδωνι' 
Γεωργιάδη σε ό,τι αφορά την υγειονοµική 

κάλυψη του Καστελόριζου. 
Οσο οι κάµερες είναι ανοιχτές, ο υπουργός 

Υγείας «χτίζει» το επικοινωνιακό 
του προφίλ στις πλάτες των κατοίκων του 
ακριτικού νησιού, υποσχόµενος πως σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα το πολυδύναµο 

ιατρείο θα στελεχωθεί µε γιατρούς και 
νοσηλευτικό προσωπικό. Μόλις, όµως, τα 
φώτα κλείσουν και σι κάµερες αποσυρθούν, 

µαζί τους παίρνουν και τις υποσχέσεις 
του υπουργού. R δέσµευση του κ. 

Γεωργιάδη πως µέχρι το τέλος του Γενάρη 
θα είχε προωθηθεί νοµοθετική ρύθµιση 
που θα εκκένωνε τη θέση του υπάρχοντος 
γενικού ιατρού (σα προσφέρει τις υπηρεσίες 

του στο Κέντρο Υγείας του Βύρωνα, 
αλλά κρατάει τη θέση στο Καστελόριζο) 
και θα την προκήρυσσε ως θέση ∆ιευθυ- 
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∆ωρεάν περίθαλψη σε ανασφάλιστους Ελληνες! 
Την ώρα που ο µνηµονιακός υπουργός Υγείας, 

Αδωνις Γεωργιάδης υλοποιεί κατά γράµµα 
την πολιτική αποδόµηοης του δηµόσιου χαρακτήρα 

της υγείας, καταργώντας ουσιαστικά το 
δικαίωµα στη δωρεάν περίθαλψη, και το κράτος αποσύρεται 

σιγά-σιγά από την ευθύνη του να καλύψει τις βασικές 
υγειονοµικές ανάγκες µεγάλου τµήµατος των φτωχοποιηµένων 

και περιθωριοποιηµένων υγειονοµικά 
κατοίκων της χώρας, ιατροί-µέλη του Συλλόγου Επιστηµονικού 

Υγειονοµικού Προσωπικού (ΣΕΥΠ) ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης 
από κοινού µε το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης 

και τους Γιατρούς του Κόσµου τιµούν τον όρκο του 
Ιπποκράτη. Παρέχουν ανιδιοτελώς, και εθελοντικά ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη σε ανασφάλιστους Ελληνες 
και µετανάστες της συµπρωτεύουσας, που αποκλείονται 
από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΏΝ 

Η πρωτοβουλία της εθελοντικής παροχής υπηρεσιών 
υγείας σε ανασφάλιστους Ελληνες και µετανάστες ano 
πλευράς γιατρών του ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε 
πριν από 1,5 χρόνο. Βλέποντας ανασφάλιστους συνανθρώπους 

τους να µην µπορούν να ανταπεξέλθουν οικονοµικά 
στις υποχρεώσεις τους και να αποκλείονται ούτως 

ή άλλως από το Εθνικό Σύστηµα υγείας, αποφάσισαν να 
παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τούς στα ιδιωτικά 
τους ιατρεία σε συνεργασία µε το κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 

της Θεσσαλονίκης, εντασσόµενοι στο 
εξωτερικό του δίκτυο (ιατρών). Η διαδικασία 
που ακολουθείται, απλή To κοινωνικό Ιατρείο 

Αλληλεγγύης κλείνει το ραντεβού µε 
τον ασθενή κι ύστερα επικοινωνεί µε τον 
ΣΕΥΠ, ο οποίος µε τη σειρά του προωθεί το 
εκάστοτε περιστατικό στον αντίστοιχο ιατρό. 
Μέχρι στιγµής συµµετέχουν ενεργά 20 γιατροί 

του συλλόγου µε ποικιλία ειδικοτήτων, 
όπως παθολόγοι, παιδίατροικαί ουρολόγοι. 
∆εν υπάρχει κανένας περιορισµός στο πόσες 
φορές µπορούν να δουν έναν ασθενή, ενώ 
τα ραντεβού πραγµατοποιούνται στα ιδιωτικά 

ιατρεία των γιατρών. «Ο αριθµός των 
ανασφάλιστων συµπολιτών µας έχει αυξηθεί 
δραµατικά και είναι πραγµατικά λυπηρό να 
βλέπεις ανθρώπους-νοικοκυραίους που είχαν 

το µαγαζί τους λόγω της οικονοµικής 
κρίσης να έχουν φτάσει στο σηµείο να µη 
µπορούν να καλύψουν τα ιατροφαρµακευτικά 

τους έξοδα. Θεωρούµε υποχρέωση µας να συµβάλλουµε 
µε όλες µας ης δυνάµεις και να προσφέρουµε υ- 

Ο 

πηρεσίες υγείας στα ιατρεία µας για αυτό και προσφέρουµε 
ό,τι θα προσφέραµε σε έναν ιδιώτη που πληρώνει, 

χρησιµοποιώντας όλον µας τον εξοπλισµό» δηλώνει Στο 
ΧΩΝΙ ο πρόεδρος του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ, Σάββας Παρασκευόπουλος 

που ήταν και ο πρώτος 
ano τους ιατρούς του συλλόγου που έδωσε 
το παράδειγµα. 

Κοινωνικό Ιατρείο 
Αλληλεγγύης 

Αισώπου 24 (Βαρδάρης) 
Τηλ.: 2310 520386 
E-mail: koinwniko. 
iatreio@gmail.com 

«65% ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 

Πολυϊατρείο Γιατρών του 
Κόσµου 

Ιωνος ∆ραγούµη 65, 
VF: 2310 566641/2315 

314206 
E-mail: thessaloniki<§> 

mdmgreecegr 

Συνοδοιπόρος σε αυτή την κίνηση αλληλεγγύης 
του ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ και του Κοινωνικού 

Ιατρείου Αλληλεγγύης είναι το 
πολυϊατρείο των Πατρών του Κόσµου στη 
Θεσσαλονίκη, το οποίο αν και δηµιουργήθηκε 

στις αρχές του 2000 για να δράσει 
συµπληρωµατικά προς το κράτος, τείνει 
τελικά να το υποκαταστήσει. Οπως υπογραµµίζει 

Στο ΧΩΝΙ n υπεύθυνη της οργάνωσης 
στη συµπρωτεύουσα, Σοφία Γκαρανε, 

n αγαστή αυτή κοινή προσπάθεια του 
συνόλου των φορέων στο να καλύψουν ιατροφαρµακευτικά 

ανασφάλιστα άτοµα 
κρίνεται επιβεβληµένη, ιδίως τα τρία τελευταία χρόνια 
του σκληρού µνηµονίου. Κι αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί 

www.clipnews.gr
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στο Καστελόριζο 
TO ΚΡΑΞΙΜΟ ΣΤΟΝ Α∆ΩΝΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

l. «Κόψατε απότηννγείάκαι 
την παιδεία εκατοµµύρια και 
δώσατε στους τραπεζίτες... Είστε 
υπουργός των ψαπεζηών,. των 
βιοµηχάνων και των εφοπλιστών» 

µερικά από όσα έσουραν 
εργαζόµενοι ιου θριάσιου νοσοκοµείου 

το πρωί της Παρασκευής 
στον Αδωνι. 

2. «Βςεο<-απάίΐ^ώνκέίσχε ' * 
και ηµιµαθής και δεν ξέρετε τη 
διαφορά νοσοκοµείου και κέντρο^ 
υγείας. ∆εν ράβατε τίποτα ως 
νηβυργόςί Τσάµπαπ%ι ο φόνο ς» 
ηχο^ακτηριστικήφράσητου 
προέδρου της ΟΕΝΓΕ ∆ηµήτρη 
Βαρνάβα, στον Αδωνι Γεωργιάδη 
κατή in συζήτηση στην αρµόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή επί 
του νοµοσχεδίου για to Πρωτον 
βάθµιο Εθνικά ∆ίικύο Υγείας. 

Κας της Τουρκίας για να τον πφΐθάλψουν. 
noiit-n αντίδραση του Αδωνι; Στις 19 Ιανουαρίου 

επισκέφθηκε (µαζί µε τις κάµε¬ 

ρες και τους φωτογράφους, φυσικά) εκ 
νέου το νησί για να εγκαινιάσει τις κινητές 

ιατρικές µονάδες που δώρισε το Ιδρυ¬ 

µα Νιάρχος. Και τότε ο Αδωνις Γεωργιάδης 
είχε επαναλάβει στον κ. Αχλαδιώτη τη 
δέσµευση του για την προκήρυξη της θέ- 

σης του γιατρού µέχρι το τέλος Ιανουαρίου 
και προχώρησε και σε περαιτέρω δεσµεύσεις, 

όπως στη δηµιουργία φαρµακείου 
ΕΟΠΥΥ στο κέντρο Υγείας! Μέχρι 

σήµερα, όµως, τίποτα από τα δύο δεν έχει 
υλοποιπθεί. 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΒΒΙ∆ΑΣ: «Ο Α∆ΩΝΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ!» 
Την αγανάκτηση και το θυµό που ένιωσε 

όταν, ελλείψει γιατρού στο Καστελόριζο, 
αναγκάστηκε να µεταφέρει στο Κας 

της Τουρκίας τον 26χρονο γιο του, Ακη, 
που χτύπησε το πόδι του στο µαγαζί που 
διατηρούν στο νησί, µετέφερε στον ίδιο 
τον Αδωνι Γεωργιάδη, ο Λευτέρης Καββίδας. 

Βλέποντας τον κ. Γεωργιάδη να 
πίνει µακάρια τον καφέ του στις 19 Ιανουαρίου 

σε καφετέρια του Καστελόριζου τον 
πλησίασε και τον ρώτησε για ποιο λόγο 
έπρεπε ο γιος του να ταλαιπωρηθεί έτσι. 
Πα να του απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης πως 
ο γιος του έπρεπε να είχε παραµείνει στο 
νησί και όχι να πάει στην Τουρκία! «Αν ήταν 

το δικό σου παιδί θα ήθελες να καθίσει 
εδώ; ∆εν έρχεσαι όµως για τίποτα άλλο, 

µόνο για να πάρεις τα έξοδα παραστάσεως. 
To µόνο που σε νοιάζει είναι u θα βάλεις 
στην τσέπη σου» ήταν n αποστοµωτική 
απάντηση του κ. Καββίδα, στον Αδωνι. 
Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει 
Στο ΧΩΝΙ: «Ο Αδωνις, όπως και οι υπόλοιποι 

έρχονται µόνο για να ανοίξουν οι κάµερες, 
να πουν τα δικά τους και µετά φεύγουν. 

Είµαστε ουσιαστικά πεταµένοι σε ένα 
βράχο. Αν πι βγάλουµε έχει καλώς, αν δεν 
πι βγάλουµε δεν τους νοιάζει», ffg 

Στο πλευρό των νεόπτωχων καιοίκων της Θεσοαλονίκης οι y ιατροί-µέλη 
ιου Συλλόγου Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ 

ραγδαία αύξηση της επτσκεψιµότητας στο πολυϊατρείο 
της οργάνωσης ano Ελληνες νεόπτωχους και ανασφάλιστους, 

κυρίως στην ηλικιακή οµάδα µεταξύ 35-50 ετών, 
οι οποίοι είτε είναι άνεργοι είτε έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις 

τους, χρωστούν στον ΟΑΕΕ και δεν µπορούν να 
θεωρήσουν το βιβλιάριο τους. «Οταν δηµιουργήθηκε το 
πολυϊατρείο στη Θεσσαλονίκη το 2002 καλύπταµε κυρίως 
οικονοµικούς µετανάοτες,πρόσφυγες και Ροµά. Ενδεικτικά 

σας αναφέρω πως τϊεριθάλπταµε µηνιαίως 20 µε 30 
ασθενείς, ενώ την τελευταία τριετία έχουµε φτάσει να έχουµε 

1.500 µε 1.800 επισκέψεις κατά µέσο όρο µηνιαίως. 
Τα τελευταία χρόνια, µάλιστα έχει αλλάξει και το προφίλ 
των ασθενών και έχει αυξηθεί τροµερά ο αριθµός των 
Ελλήνων συνανθρώπων µας που αιτούνταΓ τη βοήθεια 
µας, µε το ποσοστό να διαµορφώνεται στο 65% επί του 
συνόλου των περιστατικών που καλύπτουµε» υπογραµµίζει 

χαρακτηριστικά για να συµπληρώσει πως το 30% 
περίπου αφορά σε ανήλικους ασθενείς, παιδιά στα οποία 
παρέχουν φβολιαοτική κάλυψη. 

Μάλιστα δηλώνει πως όπως και πέρσι έτσι και φέτος 
περιµένουν κύµα ανασφάλιστων στο πολυϊατρείο από το 
Φεβρουάριο και µετά, καθώς αναµένεται να λήξουν πολλά 

βιβλιάρια «Μιλάµε για περιπτώσεις οικογενειαρχών 
που έχουν ένα σπίτι, δεν είχαν πάρει κανένα δάνειο, αντιµετωπίζουν 

όµως σοβαρό βιοποριστικό πρόβληµα γιατί 

«θεωρούµε 
υποχρέωση µας 
να συµβάλλουµε 
µε όλες µας τις 
δυνάµεις και να 
προσφέρουµε 
υπηρεσίες υγείας 
στα ιατρεία µας 
για αυτό και 
προσφέρουµε ό,τι 
θα προσφέραµε 
σε έναν ιδιώτη 
που πληρώνει, 
χρησιµοποιώντας 
όλο µας τον 
εξοπλισµό». 

δεν έχουν κανένα εισόδηµα ∆εν µπορούν να συντηρήσουν 
το οττίητους και τα παιδιά τους, πόσο µάλλον το θέµα της 
υγείας. Λαµβάνουµε τηλεφωνήµατα ακόµα και .από ασφαλισµένους 

οι οποίοι ζητούν τη βοήθειά µας στη φαρµακευτική 
περίθαλψη, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να 

πληρώσουν την εισφορά τους» υπογραµµίζει n κυρία 
Γκαρανέ για να καταλήξει: «Μπορεί να αυξάνεται τροµακτικά 

ο αριθµός του κόσµου που χρειάζεται βοήθεια, παράλληλα 
όµως αυξάνεται τροµερά και ο αριθµός του κόσµου 

που θέλει πραγµατικά να βοηθήσει», φ 

20 µε 30 επισκέψεις µηνιαίως 
στοάς γιατρούς του κόσµου 

META TO ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
1.500 µε 1MQO επισκέψεις 
µηνιαίως κατά µέσο όρο 

J 65% των περιστατικών 
που περιθάλπεται 

είναι Ελληνες 
50% είναι παιδια 

J Αυξηµένο το ηοσοοτό 
οχνς ηλικιακές οµάδες Μεταξύ 

30-55 «W* 
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