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«Κύριε Πρωθυπουργέ θέλω να υπενθυ-
μίσω ακόμα μία φορά, όπως είπατε: όλα 
τα έσοδα της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” 
προέρχονται από την κοινωνία, είτε μέσω 
των χορηγών μας, είτε και από την πώ-
ληση των νομισμάτων του Νομισματικού 
μας Προγράμματος. Στόχος και δέσμευσή 
μας, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι και το 
τελευταίο ευρώ από τα χρήματα αυτά να 
επιστρέψουν στην κοινωνία μέσα από τις 
δράσεις μας. Αυτό αποτελεί ένα ελάχιστο 
ευχαριστώ προς όλους τους συμπολίτες 
μας που στηρίζουν το έργο μας, αλλά εί-
ναι και υποχρέωση της Επιτροπής από 
την ίδρυσή της».

«Εθνική προσπάθεια 
για να σωθούν ζωές»
«Το νοσοκομείο Παπανικολάου είναι κομ-
βικό στην προσπάθεια μας στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα» ανέ-
φερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, 
τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός «έχει 
σηματοδοτήσει όλους αυτούς τους μήνες 
μία εθνική προσπάθεια που έρχεστε κυ-
ρία Πρόεδρε -και στο πρόσωπό σας όλη 
η Επιτροπή- να συμβάλετε σε αυτήν. Μια 
εθνική προσπάθεια για να σωθούν ζωές» 
Επανέλαβε εξάλλου ότι η κυβέρνηση, οι 
γιατροί και οι νοσηλευτέςδίνουν μία τερά-
στια μάχη όλους αυτούς τους μήνες.
Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε 
στους εμβολιασμούς: «Νομίζω ότι όλη η ελ-
ληνική κοινωνία, κ. Πρόεδρε, αναγνωρίζει 
τους εμβολιασμούς, το ποσό οργανωμένα, 
δομημένα και με σεβασμό στην αξιοπρέ-
πεια των συμπολιτών μας και με προσπά-
θεια να μην ταλαιπωρηθούν και να μπο-
ρέσουν να εμβολιαστούν γρήγορα και με 
ασφάλεια, προχωράμε το πρόγραμμά μας».

«Ενδυναμώνει το ΕΣΥ»
«Από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα 
(το νοσοκομείο Παπανικολάου) νοσήλευ-
σε πάνω από 2.000 ασθενείς και ταυτό-
χρονα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
νοσήλευσε πάνω από 280 άτομα» ανέφε-
ρε από την πλευρά του ο Διοικητής της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώ-
της Μπογιατζίδης.
«Και εγώ από την δικιά μου τη μεριά θα 
ήθελα να ευχαριστήσω για την συγκεκρι-
μένη δωρεά η οποία πράγματι ενδυναμώ-
νει τις προσπάθειές της κυβέρνησης και 
του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη 
του δημόσιου συστήματος υγείας», πρό-
σθεσε ο κ. Μπογιατζίδης.

«Εκλαμβάνεται και μεταφράζεται 
από όλους εμάς ως επιβράβευση»
«Πραγματικά αισθανόμαστε βαθιά τιμή 
σήμερα να συνομιλούμε μαζί σας και επι-
τρέψτε μας να μεταφέρουμε τις ευχές, τη 
σκέψη και τις ευχαριστίες των περίπου 
2000 εργαζομένων στο νοσοκομείο οι 
οποίοι πασχίζουν καθημερινά προσφέ-
ροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον 
κάθε συνάνθρωπό μας στον κάθε ασθενή 
που ζητάει τη βοήθειά μας» σημείωσε από 
την πλευρά της η Διοικήτρια του Νοσοκο-
μείου «Γεώργιος Παπανικολάου» της Θεσ-
σαλονίκης, Μαρία Γιογκατζή.
«Η αναγγελία της δωρεάς αυτής και η εγκα-
τάσταση της στο νοσοκομείο μας εκλαμβά-
νεται και μεταφράζεται από όλους εμάς ως 
επιβράβευση της συνέπειας με την οποία 
υπηρετούμε το σύστημα. Και πίστεψτε με, 
την ώρα της πανδημίας αυτή η συνέπεια με-
τατράπηκε σε αφοσίωση και αυταπάρνηση, 
σε υπερπροσπάθεια για το νοσοκομεία και 
για όλους τους ανθρώπους του» πρόσθεσε.

«Γ
νωρίζω πάρα πολύ καλά 
ότι υπάρχει μεγάλη κούρα-
ση. Όμως πρέπει να κάνου-
με μία προσπάθεια ακόμα, 

ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κανο-
νικούς ρυθμούς λειτουργίας της οικονο-
μίας αλλά και της εκπαίδευσης» δήλωσε 
την Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια τηλεδιά-
σκεψης με αντικείμενο τη δωρεά 18 φο-
ρητών κλινών Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» 
στο Δημόσιο και το ΕΣΥ.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «θα το σχε-
διάσουμε, εφόσον το αποφασίσουμε, με 
έξυπνες λύσεις και με μία νέα αμοιβαία 
συμφωνία εμπιστοσύνης με τους πολίτες: η 
οικονομία να επαναλειτουργήσει σταδιακά 
και όλοι μας να πειθαρχήσουμε στους κα-
νόνες ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή».
«Με άλλα λόγια η έξοδος από την κρίση 
είναι πια ορατή, αλλά το πόσο γρήγορα 
θα φτάσουμε εκεί, εξαρτάται από τα προ-
σεκτικά βήματα τα οποία θα κάνουμε στην 
τελική ευθεία, γιατί έχουμε μπει πια στην 
τελική ευθεία» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Επεσήμανε δε ότι «καθώς συμπληρώνεται 
ένας χρόνος πια από την εκδήλωση της 
πανδημίας νομίζω ότι είναι στο χέρι όλων 
μας να τον μετατρέψουμε και στον μοναδι-
κό χρόνο πανδημίας».
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι εμβο-
λιασμοί αυτή την εβδομάδα θα φτάσουν 
το ένα εκατομμύριο. Ως προς το σύστημα 
Υγείας, είπε ότι «προφανώς υπάρχει πίεση, 
ειδικά στην Αττική, ωστόσο εξέφρασε την 
εκτίμηση ότι υπάρχει ικανοποιητική δια-
χείριση.
«Η σύγκριση εξάλλου με τα στοιχεία άλλων 
χωρών αποδεικνύει ότι στην πατρίδα μας 
εξακολουθούμε να αμυνόμαστε πολύ πιο 
αποτελεσματικά στο τρίτο κύμα του κορω-
νοϊού το οποίο βέβαια έχει και το χαρα-
κτηριστικό ότι πια έχει κυριαρχήσει ένα 
στέλεχος, το λεγόμενο βρετανικό στέλεχος, 
το οποίο έχει πολύ πιο αυξημένη μεταδοτι-
κότητα» σημείωσε.
Αναφερόμενος στη δωρεά 18 φορητών 
κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», ο πρω-
θυπουργός τόνισε ότι οι νέες κλίνες «θα 
έχουν τη δυνατότητα να στεγάζονται σε ει-
δικούς οικίσκους σε όποιο νοσοκομείο τις 
χρειάζεται», ενώ αρχικά «η έδρα τους θα 
είναι το Νοσοκομείο Παπανικολάου στη 
Θεσσαλονίκη, ένας κομβικός πυλώνας του 
ΕΣΥ, που κράτησε και άντεξε ειδικά τις δύ-
σκολες εβδομάδες του Νοεμβρίου και του 
Δεκεμβρίου».

«Η κατασκευή ήδη προχωράει»
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επι-
τροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελο-
πούλου – Δασκαλάκη σημείωσε ότι «οι 
κλίνες θα παραδοθούν πλήρως λειτουργι-
κές τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε αναλώ-
σιμα και διασυνδεδεμένες κτιριολογικά με 
το νοσοκομείο, για να μείνουν και μετά το 
πέρας της πανδημίας για τη στήριξη του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και η κατα-
σκευή όπως γνωρίζετε ήδη προχωράει».
Παράλληλα, η κ. Αγγελοπούλου ανέφερε: 

Κ.Μητσοτάκης: 
«καθώς συ-
μπληρώνεται 
ένας χρόνος 
πια από την 
εκδήλωση της 
πανδημίας νο-
μίζω ότι είναι 
στο χέρι όλων 
μας να τον 
μετατρέψουμε 
και στον μο-
ναδικό χρόνο 
πανδημίας»

Κυρ. Μητσοτάκης: Μια προσπάθεια ακόμη, αυτές τις δύο εβδομάδες

Ο πρωθυπουργός «έδειξε» προς παράταση lockdown 
για δύο ακόμη εβδομάδες, αλλά και προς το σταδιακό 
άνοιγμα οικονομίας και σχολείων 


