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Eνορκη Διοικητική Εξέτα-
ση διέταξε ο πρόεδρος του 
ΕΚΑΒ, Γιάννης Ροτζιώκος, 

ώστε να διευκρινιστεί τυχόν κα-
θυστέρηση ασθενοφόρου, στο 
σημείο του ατυχήματος του Θό-
δωρου Αγγελόπουλου και μετα-
φορά του σε νοσοκομείο.

O πρόεδρος σωματείου εργα-
ζομένων ΕΚΑΒ κ. Γιάννης  Χού-
σος μιλώντας στο MEGA

κατήγγειλε πως υπήρξε μεγά-
λη καθυστέρηση του ασθενοφό-
ρου που παρέλαβε και μετέφερε 
τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στο 
νοσοκομείο. Όπως δήλωσε ο κ. 
Χούσος , το ασθενοφόρο άργη-
σε  να φθάσει στην Δραπετσώνα 
30 με 35 λεπτά. Συγκεκριμένα, 
το ΕΚΑΒ δέχτηκε την κλήση στις 
18:54 της Τρίτης (σ.σ. ώρα Ελλά-
δας) και έφθασε στο σημείο της 
Δραπετσώνας στις 19: 30, ενώ 
στις 19: 42 η οικογένεια υπέγρα-
ψε για τη μεταφορά του στο ιδιω-
τικό νοσοκομείο «Metropolitan».

Σύμφωνα πάντα με τον πρόε-
δρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ,  
στο ασθενοφόρο που κλήθηκε 
«κόλλησε» το γκάζι και έτσι ειδο-
ποιήθηκε δεύτερο ασθενοφόρο 

του ΕΚΑΒ να πάει στο σημείο. 
«Σίγουρα ήταν επιβαρυντικό. 
Δυστυχώς όμως αυτό συμβαίνει 
συνήθως. Για αυτό ζητάμε να 
λυθούν κάποια προβλήματα», 
είπε εξηγώντας ότι τώρα ήταν 
ένας επώνυμος, αλλά υπάρχουν 
πολλές παρόμοιες περιπτώσεις 
ανώνυμων πολιτών, που χάνουν 
την ζωή τους από την καθυστέ-
ρηση», πρόσθεσε ο κ. Χούσος. Ο 
πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιάννης Ρο-
τζιόκος, δήλωσε ότι διέταξε ήδη 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση για 
όσα έγιναν. Ωστόσο, είπε ότι δεν 
έχει ενημέρωση για το αν «κόλ-
λησε» το γκάζι του πρώτου ασθε-
νοφόρου. «Αυτό που ξέρω είναι 
πως όταν έφτασαν οι διασώστες 
μας, επιχείρησαν να βάλουν κολ-
λάρο στον Θόδωρο Αγγελόπου-
λο αλλά η οικογένειά του, δεν 
τους το επέτρεψε καθώς εκείνη 
την ώρα έφτανε και το ασθενο-
φόρο του Metropolitan», τόνισε. 
Εκείνο που προκαλεί εντύπωση 
είναι οι καταγγελίες μελών του 
κινηματογραφικού συνεργείου, 
όπως αναφέρει δημοσίευμα της 
εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, που λένε 
πως χρειάστηκε να γίνει τηλε-

φώνημα στον υπουργό Υγείας, 
Ανδρέα Λοβέρδο, για να παρέμ-
βει και να φτάσει πιο γρήγορα 
το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με 
εκείνους που ήταν κοντά του λίγο 
μετά το ατύχημα, ο Θ. Αγγελό-
πουλος είχε τις αισθήσεις του και 
μπόρεσε να ανταλλάξει κάποιες 
κουβέντες μαζί τους. Υπενθυμίζε-
ται πως ο Θόδωρος Αγγελόπου-
λος τραυματίστηκε σοβαρά από 
διερχόμενη μοτοσικλέτα στη 
Δραπετσώνα, κατά τη διάρκεια 
γυρισμάτων της ταινίας του «Η 
Άλλη θάλασσα». Μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο του Φαλήρου με 
συντριπτικά κατάγματα, κρανιοε-
γκεφαλικές κακώσεις και εσωτε-
ρική αιμορραγία και εισήχθη σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να 
κρατηθεί στη ζωή, αλλά δυστυ-
χώς δεν τα κατάφεραν.

Για σήμερα, Παρασκευή, ανα-
βλήθηκε από το Αυτόφωρο 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο 

η δίκη του δημοσιογράφου και 
πρώην διευθυντή της εφημερί-
δας «Ελευθεροτυπία» Σεραφείμ 
Φυντανίδη, ο οποίος συνελήφθη 
για οφειλές προς το Δημόσιο, 
από μη καταβολή ΦΠΑ, συνολι-
κού ύψους 135 χιλιάδων ευρώ. 

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει 
είναι σε βαθμό πλημμελήματος 
και αφορά χρέη προς τη ΔΟΥ 
Ψυχικού, από εταιρεία που είχε 
συστήσει ο κ. Φυντανίδης, με 
αντικείμενο θέματα επικοινωνίας.  
Το αρχικό ποσό της οφειλής ήταν 
περίπου 55.000 ευρώ και με τις 
προσαυξήσεις έφτασε τα 135.989 
ευρώ. Η δίκη αναβλήθηκε, κα-

θώς ο κατηγορούμενος ζήτησε να 
κάνει χρήση του τριημέρου που 
προβλέπει ο νόμος για τα αυτό-
φωρα αδικήματα, ώστε να προε-
τοιμάσει την υπεράσπισή του. Ο 
κατηγορούμενος δημοσιογράφος 
που παρέμεινε κρατούμενος για 
μία νύχτα, μετά την αναβολή της 
δίκης του αφέθηκε ελεύθερος, με 
εντολή του δικαστηρίου.

ΕΔΕ για τυχόν καθυστέρηση 
του ασθενοφόρου που μετέφερε 
στο νοσοκομείο τον Θ. Αγγελόπουλο

Σήμερα η δίκη του Φυντανίδη 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΑΦΕΘΗΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ZHTOYNTAI
ΑΝΔΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ

(process workers) με ικανά προσόντα, αποδοτικό παρελθόν 
και με καλό χαρακτήρα (with reference) 

να εργαστούν στην εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας έχει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας.

ZHTOYNTAI ΑΝΔΡΕΣ
για γενικές και διάφορες εργασίες στο τμήμα παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν  
και καλή καριέρα σαν μηχανολόγοι  

αρχίζοντας από την μάθηση οδήγησης forklift.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να τηλεφωνήσουν 
από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 

τηλ.: 9774 5000
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Zητείται οδηγός
για φορτηγό μέχρι 4 τόνων

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν 

0414 700 600
και ζητήστε τον Bill
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Ελληνικός ςύνδΕςμός ΆτλΆς

ΕκδηλΩςη ΒΒQ ΓιΆ την ΕνιςΧύςη τόύ κκΕ
κύΡιΆκη 29 ιΆνόύΆΡιόύ 2012

από 1 μ.μ. έως 5 μ.μ.

Στο καινούριο κτίριο του ΑΤΛΑΣ
96 Illawarra Road, Marrickville

Διοργανώνεται από μέλη και φίλους του ΑΤΛΑΣ που είναι και 
φίλοι του ΚΚΕ. Η πολιτική και η δράση του ΚΚΕ εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ενισχύ-
οντας το ΚΚΕ σημαίνει συμπαράσταση στους αγώνες των 
εργαζομένων της Ελλάδας και όλων των λαϊκών στραμάτων.

Είσοδος με φαγητό $25
παιδιά κάτω των 10 ετών δωρεάν 08
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• Σήμερα στις 16:00 (σ.σ. ώρα Ελλάδας) 
θα κηδευτεί από το Α’ Νεκροταφείο 
ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης 
Θόδωρος Αγγελόπουλος.

Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος 
πραγματοποιούσε γυρίσματα 
για τη νέα του ταινία στη Δραπετσώνα, 
όταν σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα   


