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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ: 
Οι εγκληματικέρ ππάξειρ τος ςποςπγού καταστπουήρ τηρ 

ςγείαρ 
 

 

Καλείο ζθεπηόκελνο άλζξωπνο δελ ζα κπνξνύζε λα πεξηκέλεη θάηη 
θαιύηεξν από ηνλ ζεκεξηλό Τπνπξγό Καηαζηξνθήο ηεο Τγείαο, πνπ ην παίδεη 
αξραηνιάηξεο, γξακκαηηδνύκελνο θαη γλώζηεο ηεο Τγείαο .  
 
Από ηελ πξώηε ζηηγκή απέδεημε  
 

1) ηελ αγξακκαηνζύλε ηνπ κε ηελ ιαλζαζκέλε γξαθή ηνπ νλόκαηνο ηνπ 
γηαηξνύ ηεο αξραίαο Ειιάδαο Δεκνθήδε (δειαδή απηόο πνπ θξνληίδεη ηνλ 
δήκν, ηνλ ιαό) θαη όρη Δεκνθίδε (απηόο πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ Δήκν)  

2) ηελ παληειή απνπζία γλώζεο ηεο ηζηνξίαο παξνπζηάδνληαο ηνλ Δεκνθήδε 
ωο Αζελαίν, ελώ ήηαλ από ηνλ Κξόηωλα (θαίλεηαη όηη ν θ. Γεωξγηάδεο 
πνπινύζε βηβιία ρωξίο λα ηα έρεη δηαβάζεη πνηέ)  

3) ηελ παληειή άγλνηα ηωλ θαλόλωλ ηεο δεκόζηαο Τγείαο κε ηελ 
πνηληθνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο (ηεξόδνπιεο, θνξείο AIDS, ρξήζηεο), ελώ όινη 
γλωξίδνπλ όηη ε επηηπρήο πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο ζηεξίδεηαη ζηε 
δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο ηνπ πάζρνληα πξνο ηνπο γηαηξνύο, 
αιιηώο δελ ζα θαηαθύγεη πνηέ ζε δνκέο δεκόζηαο πγείαο θαη ζα δηαζπείξεη 
ηε λόζν. 

 

 

Σώξα απέδεημε θαη ηελ αλνεζία ηνπ κε ηελ βίαηε κεηαθίλεζε αζζελώλ από ηα 
λνζνθνκεία πνπ θαηαξγεί ζηελ Αζήλα:  
 

1) Πνύ αθνύζηεθε λα κεηαθηλνύληαη λνζειεπόκελνη, από ην λνζνθνκείν πνπ 
ηνπο παξαθνινπζνύζε ζε άιιν, ρωξίο ηνλ γηαηξό ηνπο, ην ηζηνξηθό ηνπο, ηηο 
εμεηάζεηο ηνπο ιεο θαη πξόθεηηαη γηα παηάηεο β΄ δηαινγήο. Αλ δερηνύκε 
απιά θαη κόλν ωο ππόζεζε εξγαζίαο όηη ηα ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία 
έπξεπε λα θιείζνπλ, ηόηε αξρηθά ζηακαηάο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 
εηζαγωγέο, ζηε ζπλέρεηα ηα επείγνληα θαη πεξηκέλεηο κέρξη λα πάξεη 
εμηηήξην θαη ν ηειεπηαίνο αζζελήο (ζε 20 κέξεο ζα είρεο νινθιεξώζεη ηε 
δηαδηθαζία).  

 
2) Ιζρπξίδεηαη ν ππνπξγόο όηη νη 1835 γηαηξνί, λνζειεπηέο θαη ινηπνί 

εξγαδόκελνη ηωλ λνζνθνκείωλ κπαίλνπλ πξνζωξηλά ζε δηαζεζηκόηεηα θαη 
ζα μαλαπξνζιεθζνύλ ζε άιιν λνζνθνκείν. Μα αλ μέξεηο ηηο αλάγθεο ηωλ 
λνζνθνκείωλ, θαη έρεηο θάλεη ηνλ ζρεδηαζκό ζνπ, ππνηίζεηαη όηη μέξεηο όηη 
από ηνπο 5 παζνιόγνπο ηνπ α΄ θαηαξγνύκελνπ λνζνθνκείνπ, νη 2 
ρξεηάδνληαη ζην β, θαη νη 3 ζην γ. θαη ζπλεπώο ζα κπνξνύζεο πξηλ θαλ 
θιείζεηο ηα λνζνθνκεία λα ηνπο εηδνπνηήζεηο πόηε θαη πνπ ζα 



κεηαθηλεζνύλ. Αλη΄ απηνύ ν πνιππξάγκωλ ππνπξγόο πξώηα ηνπο απνιύεη 
πξνζωξηλά θαη κεηά ζα ζθεθηεί πνπ ζα ηνπο κεηαθέξεη!! Πξνθαιώληαο ζην 
κεηαμύ έκθξαγκα ζηα ελαπνκείλαληα λνζνθνκεία πνπ είδαλ μαθληθά, 
ρωξίο θακηά αύμεζε πξνζωπηθνύ λα πνιιαπιαζηάδεηαη ε θίλεζή ηνπο.  

 
Πξόθεηηαη ή γηα κεγίζηε αλνεζία ή γηα πνιηηηθή απαηεωληά, ή θαη γηα ηα 
δύν καδί. Σν ζίγνπξν όκωο είλαη όηη πξόθεηηαη γηα ηελ εγθιεκαηηθή πξάμε 
πνπ ε πνηληθή δηθνλνκία νλνκάδεη έθζεζε ζε θίλδπλν ηεο πγείαο ηωλ 
αζζελώλ θαη γηα ηελ νπνία ν θ. Γεωξγηάδεο θαη νη ζπλ απηώ ζα πξέπεη λα 
ινγνδνηήζνπλ.  

 

 

Αλ πέξζη ζηε Ξάλζε ιέγακε «όπνπ θιείλεη έλα ζρνιείν, αλνίγεη κηα 
θπιαθή» θαη αλαθεξόκαζηαλ ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζρνιήο αζηπλνκίαο ζε θέληξν 
θξάηεζεο αιινδαπώλ, ηώξα ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε θαη αύξην θαη ζηελ 
επαξρία ζα δνύκε «ΟΠΟΤ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑ 
ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΙΟ». 
 

 

*Ο Δημήτρης Αδαμίδης είναι μέλος τοσ Γενικού Σσμβοσλίοσ της ΟΕΝΓΕ 

 


