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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς:
 Τα Μ.Μ.Ε.

Με αφορμή άστοχο δημοσίευμα της εφημερίδας «Σημερινή» το Σάββατο 
26/01/08 με τίτλο «Οδύσσεια μικρού Αφγανού» θα θέλαμε να 
διευκρινίσουμε τα εξής:

- η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας, παρά τις απαράδεκτες 
συνθήκες εργασίας μας, επιτελεί στο ακέραιο το καθήκον της χωρίς να 
χρειάζεται καμία εισαγγελική ή άλλη παρέμβαση.

- Την Παρασκευή 25/01/08 το συγκεκριμένο παιδί μεταφέρθηκε στα 
Εξωτερικά Ιατρεία του εφημερεύοντος Π.Γ.Ν.Π. λόγω απώλειας 
συνειδήσεως και οι εφημερεύοντες συνάδελφοί μας, χωρίς καμία 
παρέμβαση Δημοτικής ή Εισαγγελικής Αρχής (ουδέποτε έλαβαν οι 
γιατροί μας εντολή και παρακαλούμε τον κ. Εισαγγελέα ανηλίκων και
τον κ. Φούρα να το επιβεβαιώσουν) έκαναν το αυτονόητο, το καθήκον 
τους και εισήγαγαν το παιδί στην Παιδιατρική Κλινική για διερεύνηση.

- Όσον αφορά τα αναγραφόμενα για «τις ενέργειες και την ολοήμερη 
προσπάθεια» του κ. Α. Φούρα να θυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος είναι 
Πρόεδρος του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων από το οποίο το 
παιδί πήρε «πρόωρα εξιτήριο ενώ χρειαζόταν περαιτέρω νοσηλεία» με 
οδηγίες για κατ’ οίκον (δηλαδή στον καταυλισμό!!!!!) θεραπεία.

- Καλούμε τον Δήμαρχο της Πάτρας κ. Φούρα και τον υπεύθυνο του 
Κοινωνικού Τομέα του Δήμου κ. Α. Χασμάν να επιδείξουν την δέουσα 
ευαισθησία εμπράκτως και να ζητήσουν την ιατρική εξέταση όλων των 
ανηλίκων τουλάχιστον προσφύγων ΠΡΙΝ την μεταφορά τους σε 
ξενώνες υποδοχής για να βεβαιωθεί εάν μπορούν να παραμείνουν εκεί 
με ασφάλεια, χωρίς επιδείνωση τυχόν υπαρχόντων, λόγω κακουχιών, 
προβλημάτων υγείας τους.

-
Σε μια τέτοια κατεύθυνση είμαστε πρόθυμοι σαν γιατροί και σαν άνθρωποι να 
συνεργαστούμε.

Για το Δ.Σ.
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