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Κυρ. Μητσοτάκης στο Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο: Η ευγνωμοσύνη
όλων μας θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ /Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, 21:33:37 / Τελευταία Ενημέρωση: 21:42 / Πηγή: ΑΠΕ-

«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα
θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση
δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση
εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή» τόνισε ο
πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό
Συνέδριο
που
διοργανώνει
η
Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα
καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο,
όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό
οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»» είπε και υπογράμμισε
«η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά
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του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ' αυτόν, αφού
ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από
την προοπτική της τελικής νίκης. «'Αλλωστε η πνευμονολογία
αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». 'Αρα, πρώτοι εσείς Σελίδα | 4
γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε
αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη»
σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι' αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και
10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της
πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το
Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ' εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι
τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές
μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι
557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους
απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του
αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην
Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι
αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που
δοκιμάζονται από τον κορονοϊό» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και πρώτα
απ' όλα υγεία.

Μίλησε για νίκες και για αστοχίες

Μητσοτάκης : Η πανδημία απαιτεί
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης
Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
διαχείριση της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o
Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο
ότι απαιτείται η συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
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Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
διαχείριση της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης.
Νίκες, αστοχίες και διδάγματα
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα
θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος
και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
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Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Χαιρετισμός του πρωθυπουργού έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ
καλή επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά,
κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας
προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία
δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10
μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης
γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για
νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο
βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και
τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν
το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις
πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη
λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων
κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα
σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και
διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες
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μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο
και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά
της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και
γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές
προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα
με υγεία».
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Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Μητσοτάκης: «Ευχαριστώ τον Έλληνα γιατρό και
ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο»
News4Health Team
272

Με μια κίνηση που εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλες τις
βαθμίδες Υγείας της ιατρικής κοινότητας, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε και κήρυξε την έναρξη του 29ου
Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου, που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη
συμβολή των πνευμονολόγων, οι οποίοι μάχονται στην «πρώτη γραμμή της
πρώτης γραμμής», δίνουν “ανάσα” στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται
από τον κορονοϊό. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε:
«Ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να προστατεύετε:
Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της
προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών. Θα θυμίσω μόνο
ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322. Κι
ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου

Σελίδα | 8

Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019» ανέφερε αρχικά ο
κ. Μητσοτάκης.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που
ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν,
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προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Μερικοί
αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος Πρωθυπουργός
που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος
μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1
εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας
ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που
δοκιμάζονται από τον κορονοϊό»
Στην Τελετή Έναρξης τους διαδικτυακούς συνέδρους καλωσόρισαν ο
Πρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος Λουκίδης και ο
Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος
Τζανάκης.
Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν: Η πρόεδρος της ΕΠΝΕΛ κα Μάτα
Τσικρικά, ο Πρόεδρος ΕΝΘΕ κ. Ηρακλής Τιτόπουλος, η Πρόεδρος, η Πρόεδρος
ERS – Mrs. Anita Simonds, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης, ο
Πρόεδρος ΠΙΣ κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η Πρόεδρος ΚΕΣΥ κα Μίνα Γκάγκα
και ο Πρύτανης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιος
Δημόπουλος.
Η καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία έγινε από τον κ. Ηλία Μόσιαλο, καθηγητή
της πολιτικής της υγείας στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου, με θέμα: «Η
σημασία της πανδημίας COVID-19 στη μελλοντική διαχείριση πανδημικών
εξάρσεων λοιμωδών νοσημάτων».
Η τελετή έναρξης έκλεισε με την απονομή των Βραβείων των Ερευνητικών
Υποτροφιών της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τις οποίες
επιχορήγησαν οι Φαρμακευτικές Εταιρείες.

Μητσοτάκης στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο: Οι πνευμονολόγοι μας μάχονται
στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του ιού
Parapolitika Newsroom
17.12, 20:51

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του
μήνυμα στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τοποθέτησή του ευχαρίστησε
όλους τους πνευμονολόγους που βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» στη μάχη
απέναντι στον «αόρατο εχθρό», τονίζοντας την ιδιαιτερότητα και την ευθύνη του
συγκεκριμένου κλάδου που είναι υπεύθυνο για «το οξυγόνο της ζωής».
Εν συνεχεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη στήριξη της κυβέρνησης στη
δημόσια υγεία για την αντιμετώπιση της «υγειονομικής λαίλαπας» του
κοροναϊού που μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη, δίνοντας τα δικά του
συγχαρητήρια στους ήρωες «με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες». Τέλος,
τόνισε πως είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που απευθύνει χαιρετισμό στο εν
λόγω συνέδριο.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για
να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον
Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας,
τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται
με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι
πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις
ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Υγείας. Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που
εσείς έχετε ταχθεί να προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς
που προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας
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έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε
νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
Σελίδα | 11
δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κοροναϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας
νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν
υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε,
πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής
νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της
ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από
τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές
προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με
υγεία.
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Με μια κίνηση που εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλες τις βαθμίδες
Υγείας της ιατρικής κοινότητας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης χαιρέτησε και κήρυξε την έναρξη του 29ου Πανελληνίου
Πνευμονολογικού Συνεδρίου, που διοργανώνει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία.
Στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμβολή των
πνευμονολόγων, οι οποίοι μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης
γραμμής», δίνουν “ανάσα” στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από
τον κορονοϊό και επεσήμανε:
«Ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν
το οξυγόνο της ζωής.
»Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις
πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη
λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων
κρατών.
»Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
»Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα
σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και
διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν».
»Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και
γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό»
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Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Η πανδημία απαιτεί συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, θα εξακολουθήσει να
σας συνοδεύει»
17/12/2020

Χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, το οποίο
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, απηύθηνε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του
πρωθυπουργού βρέθηκε ο κορονοϊός και η «μάχη» που δίνεται από
όλους εναντίον της πανδημίας.
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή
αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες
στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση
δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση

εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή», τόνισε
χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον
του κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα
καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι Σελίδα | 14
χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο,
όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό
οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες», είπε ο πρωθυπουργός
και υπογράμμισε: «Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα
εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε
λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά
απ' αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης, τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. «Άλλωστε, η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της
λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, «πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι
μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε
και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη», σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία
δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι' αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και
10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην "πρώτη γραμμή της
πρώτης γραμμής" εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το
Νοσοκομείο "Σωτηρία", το κατ' εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι
τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές
μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας», είπε.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός θύμισε ότι
τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν
1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το
2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους
απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του
αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην
Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι
αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που
δοκιμάζονται από τον κορονοϊό», υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές
γιορτές και πρώτα απ' όλα υγεία.

Μητσοτάκης : Η πανδημία απαιτεί
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης
Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
διαχείριση της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o
Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
ΤοΒΗΜΑ Team
17.12.2020, 21:34

Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διαχείριση
της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η συνεργασία πολιτικής
και επιστήμης.
Νίκες, αστοχίες και διδάγματα
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
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Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και
διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα
αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού»
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Χαιρετισμός του πρωθυπουργού έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως,
για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον
Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις
ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το
οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το
2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε
νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
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Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής
και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και
συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του Σελίδα | 17
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας
νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής
νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της
ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από
τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω
καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα
στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές
προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με
υγεία».

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μητσοτάκης στο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο: Ευγνωμοσύνη στους «ήρωες με
τις λευκές και πράσινες μπλούζες»

STORIES17|12|2020 | 21:54

Χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία απηύθυνε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Σε αυτόν τον πόλεμο, που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή», τόνισε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό
του.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορωνοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας
νόσησαν και νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς
που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε ''ήρωες με τις λευκές και πράσινες
μπλούζες''» είπε ο Κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε: «Η ευγνωμοσύνη όλων
μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που

Σελίδα | 18

ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και
μετά απ' αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης, ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη
της λεγόμενης ''φυματολογίας''. Αρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες Σελίδα | 19
απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη», σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι' αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην ''πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής''
εναντίον του. Και, μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο ''Σωτηρία'', το
κατεξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και
δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των
νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου,
οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν, καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω
καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα
στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό», υπογράμμισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και
υγεία.
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Μητσοτάκης στο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο: Ευγνωμοσύνη στους «ήρωες με τις
λευκές και πράσινες μπλούζες
22:2917 Δεκεμβρίου 2020

Newsroom eleftherostypos.gr
Χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία απηύθυνε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Σε αυτόν τον πόλεμο, που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν
να συζητηθούν, προβάλλουν και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως,
για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση
εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή», τόνισε ο πρωθυπουργός
στον χαιρετισμό του.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορωνοϊού. Και
είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύθηκαν στο
νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό
οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε ”ήρωες με τις
λευκές και πράσινες μπλούζες”» είπε ο Κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε: «Η

ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον
εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις.
Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης, ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την προοπτική
της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
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”φυματολογίας”. Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της
ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον
πλανήτη», σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας,
είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν
του Covid. «Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην ”πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής” εναντίον του. Και, μάλιστα,
παντού. Από το Νοσοκομείο ”Σωτηρία”, το κατεξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και
τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες
εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν, καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το
θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο
ένα εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας
ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που
δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και υγεία.

Μητσοτάκης προς πνευμονολόγους:
Η ευγνωμοσύνη όλων μας
εξακολουθεί να σας συνοδεύει
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

«Τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική
ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα
όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά,
γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να
θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν
στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι
τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια,
να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»»,
ανέφερε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό
Συνέδριο που
διοργανώνει
η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά
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του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού
ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη», πρόσθεσε στη συνέχεια
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητώντας από τους πνευμονολόγους να
«αντλήσουν νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης».
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 Σελίδα | 23
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο
πρώτος πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας.
Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του
αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους
στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα
είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας
που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό» υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές
γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.
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17 Δεκεμβρίου 2020 22:12
Το “ευχαριστώ” Μητσοτάκη στους πνευμονολόγους

Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού
στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο που διοργανώνει
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

«Η ευγνωμοσύνη όλων μας θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι
τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη» τόνισε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό
του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού:
Κυρίες και κύριοι,

Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ
καλή επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά,
κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας
προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία
δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και
10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της
πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για
νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο
βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και
τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί
να προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που
προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις
πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που
ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες
πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί,
ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν
και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή.
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Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες
συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως
πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
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Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της
λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες
απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους
απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του
αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην
Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή
που,

κυριολεκτικά,

δίνει

ανάσα

στους

συμπολίτες

μας

που

δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με
ευχές προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα
απ’ όλα με υγεία.

Μητσοτάκης στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο: "Σας
συνοδεύει η ευγνωμοσύνη όλων μας"
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που
χαιρετίζει συνέδριο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAMPUBLISHED 17 ΔΕΚ. 20 (22:46)

EUROKINISSI

"Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
"Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας
νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν
υγιείς στο σπίτι τους.

Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
"ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες" είπε και υπογράμμισε "η
ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι

Σελίδα | 27

τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά
φάσεις. Αλλά και μετά απ' αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό
ακόμη".

Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την Σελίδα | 28
προοπτική της τελικής νίκης. "Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της
λεγόμενης φυματολογίας. Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές
κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη" σημείωσε.

Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. "Γι' αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην "πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής"
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο "Σωτηρία", το κατ'
εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται
ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων,
αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας" είπε.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες
εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.

"Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το
θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε
χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η
δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό" υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και
πρώτα απ' όλα υγεία.

17.12.2020 | 21:49

Μητσοτάκης: Νίκες αλλά και αστοχίες στη
διαχείριση της πανδημίας – Μαζί στη μάχη
πολιτική και επιστήμη (video)

Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
διαχείριση της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o
Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός, ωστόσο,
υπογράμμισε ότι απαιτείται η συνεργασία πολιτικής και
επιστήμης.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική
Πνευμονολογική ότι «η ευγνωμοσύνη όλων μας, θα εξακολουθήσει
να σας συνοδεύει».
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή
αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα
που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι
τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση

Σελίδα | 29

καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική
ενότητα και συνοχή» επισήμανε ο Πρωθυπουργός.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα
καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο
νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι
τους, σημείωσε ο Πρωθυπουργός.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»» είπε
και υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα
εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που
ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις.
Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό
ακόμη».
Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ζήτησε να αντλήσουν νέα
δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η
πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας».
Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της
ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη» σημείωσε.

Μητσοτάκης: Εδώ και 10 μήνες οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές
προκλήσεις, όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι’
αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του.
Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’
εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής
δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα
κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
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Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες
οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα
με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο
πρώτος Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας
σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα
του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο
θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας
ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό»,
υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας
τις ευχές του για καλές γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.
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Μητσοτάκης: Η πανδημία απαιτεί
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης
Για νίκες αλλά και αστοχίες σε σχέση με τη διαχείριση της
πανδημίας μίλησε ο Πρωθυπουργός κατά τον χαιρετισμό του
στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Protagon Team 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, 22:02

Χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, που διοργανώνει
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, απηύθυνε το βράδυ της Πέμπτης ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι «μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322» και πως«οι εργαζόμενοι στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.»
Απευθυνόμενος στους πνευμονολόγους, τόνισε: «Η δική σας ειδικότητα είναι
αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται
από τον κορονοϊό.»

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού:
«Κυρίες και κύριοι, Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για
να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του.
Αλλά, κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας
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προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας,
τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται
με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι
πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ
και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το
οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας
έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε
νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και
επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και
συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας

νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν
υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
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Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι
τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά
φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό
ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής
νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της
ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από
τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι, μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο
πρώτος Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους
απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί
ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει
ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς
όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία.»

Μητσοτάκης: Συστράτευση δημόσιων
και ιδιωτικών δυνάμεων, τα όπλα μας
κατά του κορωνοϊού
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Χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει
η Ελληνική

Πνευμονολογική

ο Κυριάκος

Μητσοτάκης,

Εταιρεία απηύθυνε
εκφράζοντας

σήμερα,

Πέμπτη,

την ευγνωμοσύνη του

στους «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν.

Όπως,

για

παράδειγμα,

ότι

τέτοιες

στιγμές

απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων
και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού.
Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα
παραμείνουν

τα όπλα

μας

εναντίον

του κορωνοϊού»

τόνισε

ο

πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του.
«Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που
ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και

νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο
σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»» είπε και
υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει».
«Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ' αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της
λεγόμενης "φυματολογίας". Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές
κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη» σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι' αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ'
εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και
δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των
νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου,
οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό» υπογράμμισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές
γιορτές και πρώτα απ' όλα υγεία.
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Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Είστε οι ήρωες με τις λευκές και
πράσινες μπλούζες (vid)
Αμαλία Κάτζου

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε
χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Καμία πρόκληση δεν συγκρίνεται με αυτή του
κορονοϊού» ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως,
για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον
Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο. Νομίζω ότι στα 54
χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα μέλη της
αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν

του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και
μάλιστα, παντού», ανέφερε στην αρχή του χαιρετισμού του ο
πρωθυπουργός.
«Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών. Θα θυμίσω
μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν
1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019»,
είπε στη συνέχεια.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους γιατρούς λέγοντας
«Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα
σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα
που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα
παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και είναι όπλα
αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο
σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»».
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη. Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη
από την προοπτική της τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί
εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι
μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Κλείνοντας, επεσήμανε πως «αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό. Κλείνω λοιπόν
σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους και
τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία».
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Μητσοτάκης: Συστράτευση δημόσιων
και ιδιωτικών δυνάμεων
Δεκέμβριος 18, 2020, 7:43 μμ

«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή», τόνισε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορωνοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες
μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς

που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες
μπλούζες»», είπε και υπογράμμισε ότι «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν,
θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε
λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’
αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη
της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες
απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη», σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid-19. «Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10
μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης
γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο
«Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ
αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα
κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Υγείας», είπε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν
αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και
γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό»,
υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές
του για καλές γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.
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Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Εσείς δίνετε ανάσα σε ασθενείς με
covid
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 23:22

DIMITRIS PAPAMITSOS

Ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό» υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπογραμμίζοντας πως θεώρησε
χρέος του να τους απευθύνει αυτόν τον χαιρετισμό. «Τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη» είπε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στο θέμα της πανδημίας ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «Τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και
συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορωνοϊού. Και
είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να
θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως
πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς
που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»», ανέφερε ο
πρωθυπουργός
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον
εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις αλλά και
μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη», πρόσθεσε στη συνέχεια
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητώντας από τους πνευμονολόγους να «αντλήσουν νέα δύναμη
από την προοπτική της τελικής νίκης».
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας
έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί
κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.
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Μητσοτάκης στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο:
Οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην
«πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του ιού

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τοποθέτησή του ευχαρίστησε όλους τους
πνευμολόγους που βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» στη μάχη απέναντι στον «αόρατο
εχθρό», τονίζοντας την ιδιαιτερότητα και την ευθύνη του συγκεκριμένου κλάδου που είναι
υπεύθυνο για «το οξυγόνο της ζωής».
Εν συνεχεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη στήριξη της κυβέρνησης στη δημόσια υγεία
για την αντιμετώπιση της «υγειονομικής λαίλαπας» του κοροναϊού που μαστίζει ολόκληρο
τον πλανήτη, δίνοντας τα δικά του συγχαρητήρια στους ήρωες «με τις λευκές και τις
πράσινες μπλούζες». Τέλος, τόνισε πως είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που απευθύνει
χαιρετισμό στο εν λόγω σύνεδριο.
Αναλυτικά η τοποθέτησή του:
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή επιτυχία στις
εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για να εκφράσω στο
πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον
Έλληνα πνευμονολόγο.
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Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα μέλη της
αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’
αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη
γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που
εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των Σελίδα | 43
νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας. Γιατί, βλέπετε, ο ιός
επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να προστατεύετε: Τους πνεύμονες του
ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της
προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.
Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες
πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν
1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά
10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή
αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κοροναϊού. Και είναι
όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να
θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως
πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους
αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον
εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά
και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης.
Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι
εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος Πρωθυπουργός που
χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα
νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην
Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους και
τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία.

Μητσοτάκης: Στον χρόνο της πανδημίας
προστέθηκαν στο ΕΣΥ 10.786 υγειονομικοί
και φτάσαμε τις 1322 ΜΕΘ
΄Έπη Τρίμη

18/12/2020, 1:47 ΜΜ

Με μια κίνηση που εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλες τις
βαθμίδες Υγείας της ιατρικής κοινότητας, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε και κήρυξε την έναρξη του
29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου, που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμβολή
των πνευμονολόγων, οι οποίοι μάχονται στην «πρώτη γραμμή
της πρώτης γραμμής», δίνουν “ανάσα” στους συμπολίτες μας
που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό και επεσήμανε:
«Ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που
προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
»Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε
όλες τις πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την
έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με
τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
»Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες
εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
»Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί,
ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν,
προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν».
»Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο
πρώτος Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας
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σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα
του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο
θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική
σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό»
Σελίδα | 45
Στην Τελετή Έναρξης τους διαδικτυακούς συνέδρους
καλωσόρισαν ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος
Λουκίδης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής
Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος Τζανάκης.
Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν: Η πρόεδρος της ΕΠΝΕΛ
κα Μάτα Τσικρικά, ο Πρόεδρος ΕΝΘΕ κ. Ηρακλής
Τιτόπουλος, η Πρόεδρος, η Πρόεδρος ERS – Mrs. Anita
Simonds, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης, ο
Πρόεδρος ΠΙΣ κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η Πρόεδρος ΚΕΣΥ
κα Μίνα Γκάγκα και ο Πρύτανης Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιος Δημόπουλος.
Η καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία έγινε από τον κ. Ηλία
Μόσιαλο, καθηγητή της πολιτικής της υγείας στη Σχολή
Οικονομικών του Λονδίνου, με θέμα: «Η σημασία της πανδημίας
COVID-19 στη μελλοντική διαχείριση πανδημικών εξάρσεων
λοιμωδών νοσημάτων».
Η τελετή έναρξης έκλεισε με την απονομή των Βραβείων των
Ερευνητικών Υποτροφιών της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τις οποίες επιχορήγησαν οι Φαρμακευτικές Εταιρείες.
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Κυρ. Μητσοτάκης Στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο: Η Ευγνωμοσύνη Όλων Μας, Θα Εξακολουθήσει
Να Σας Συνοδεύει
17 Δεκεμβρίου, 2020
Ανάλυση Επικαιρότητας
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή» τόνισε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του
στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού.
Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που
ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο
σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»» είπε και
υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα

εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. «’Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της
λεγόμενης «φυματολογίας». ‘Αρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές Σελίδα | 47
κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά
από τον πλανήτη» σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’
εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται
ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων,
αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες
εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε
χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η
δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες
μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό» υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και
πρώτα απ’ όλα υγεία.

Κορωνοϊός – Μητσοτάκης:
Απαιτείται συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης
Δημοσίευση 17 Δεκεμβρίου 2020, 21:00 / Ανανεώθηκε 17 Δεκεμβρίου 2020, 21:15

Facebook Twitter Whatsapp

«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη
διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά
απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη»,
ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο κ. Μητσοτάκης
Την ευγνωμοσύνη του ίδιου, της κυβέρνησης αλλά και όλων των
πολιτών στους γιατρούς που δίνουν τιτάνια μάχη ενάντια στον
κορωνοϊό εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
το χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του,
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που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο
κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο
κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:
«Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της Σελίδα | 49
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά
της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη».
Ο χαιρετισμός του κ. Μητσοτάκη:
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ
καλή επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά,
κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας
προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία
δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και
10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της
πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για
νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο
βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και
τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί
να προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που
προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις
πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που
ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες
πανίσχυρων κρατών.

Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί,
ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν
και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορωνοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες
συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως
πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά
της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
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Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους
απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του
αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην
Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή Σελίδα | 51
που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται
από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με
ευχές προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα
απ’ όλα με υγεία.
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Μητσοτάκης: Η πανδημία απαιτεί
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης
17 Δεκεμβρίου 2020 • Ώρα δημοσίευσης: 9:58 μ.μ.

Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
διαχείριση της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης.
Νίκες, αστοχίες και διδάγματα
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.

Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος
και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
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Χαιρετισμός του πρωθυπουργού έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ
καλή επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά,
κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας
προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία
δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10
μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης
γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για
νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο
βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και
τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί
να προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που
προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις
πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη
λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων
κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα
σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και
διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών

δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες Σελίδα | 54
μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο
και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά
της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και
γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές
προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα
με υγεία».
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Κυρ. Μητσοτάκης στο Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο:
Η ευγνωμοσύνη όλων μας θα
εξακολουθήσει να σας συνοδεύει
17/12/2020, 9:45 μ.μ. Politic Team

«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή
αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα
που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες
στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική
ενότητα και συνοχή» τόνισε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του
στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα
καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο
νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»» είπε

και υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα
εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά
σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά
και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από
την προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία
αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». ‘Αρα, πρώτοι
εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε
αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον
πλανήτη» σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές
προκλήσεις, όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι’
αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του.
Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν
θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και
δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων
των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας
Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες
οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα
με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο
πρώτος πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας.
Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του
αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους
στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα
είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας
που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό» υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές
γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.
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Μητσοτάκης προς πνευμονολόγους:
Η ευγνωμοσύνη όλων μας
εξακολουθεί να σας συνοδεύει

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο
«Τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική
ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα
όπλα μας εναντίον του κορωνοϊού. Και είναι όπλα
αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που
ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας
νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο
και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και
όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις
λευκές και πράσινες μπλούζες»», ανέφερε ο πρωθυπουργός στον

χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη
διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις αλλά και μετά απ’
αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη», πρόσθεσε
στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητώντας από τους
πνευμονολόγους να «αντλήσουν νέα δύναμη από την προοπτική
της τελικής νίκης».
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο
πρώτος πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας
σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα
του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο
θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας
ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό»
υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας
τις ευχές του για καλές γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.
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Μητσοτάκης στο Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο:
Η ευγνωμοσύνη όλων μας θα
εξακολουθήσει να σας συνοδεύει
- 22:02 - 17/12/2020
Πολιτική
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ' αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη»

«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα
θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού.
Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή» τόνισε ο πρωθυπουργός
στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
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«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες
μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο
και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους
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αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και
πράσινες μπλούζες»» είπε και υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας,
λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που
ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά
και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί
εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι
μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη» σημείωσε.
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του
στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία μίλησε για νίκες, αλλά και
αστοχίες.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική
ότι «η ευγνωμοσύνη όλων μας, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει».
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή» επισήμανε ο Πρωθυπουργός.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες
μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς
που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες
μπλούζες»» είπε και υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα
εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε
λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’
αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη
από την προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία
αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς

γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε
αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη»
σημείωσε.
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Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10
μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης
γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο
«Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ
αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα
κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά
10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και
γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό»,
υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές
του για καλές γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.
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Μητσοτάκης: Στην πρώτη γραμμή
της πρώτης γραμμής οι πνευμονολόγοι

•

Χαιρετισμός του πρωθυπουργού
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή» τόνισε ο πρωθυπουργός στον
χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορωνοϊού.
Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που
ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο
σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»» είπε και
υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ' αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη».
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Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της
λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές
κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη» σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι' αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ'
εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται
ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων,
αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες
εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε
χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η
δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό» υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και
πρώτα απ' όλα υγεία.
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Μητσοτάκης: Τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322
«Οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά
10.786 σε σύγκριση με το 2019» τόνισε ο πρωθυπουργός

Στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, ανέφερε τα εξής:
Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή επιτυχία
στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για να εκφράσω στο
πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον
Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα μέλη
της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του
Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται
στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
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Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος
που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια
όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το οξυγόνο
της ζωής.
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Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της
προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με
τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν
1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν
αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή
αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και
επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και
διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και
είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο
νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες
με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον
εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις.
Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης.
Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα,
πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε
αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος Πρωθυπουργός
που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου.
Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους
στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που,
κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους
και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία.
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Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Δίνετε ανάσα σε όσους
δοκιμάζονται από τον κορονοϊό

Πέμ, 17/12/2020 - 21:16
Χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, απηύθυνε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι «μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες
εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322» και πως«οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.»
Απευθυνόμενος στους πνευμονολόγους, τόνισε: «Η δική σας ειδικότητα είναι αυτή
που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον
κορονοϊό.»
Αναλυτικά ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού:
«Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για να
εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον Έλληνα γιατρό
και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα
μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν

του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα,
παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και
τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Σελίδα | 68
Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το
οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της
προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί
με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας
έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες
ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα
θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και
επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος
και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και
είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο
νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον
εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις.
Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής
νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας».
Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε
αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι, μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το
θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο
1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας
ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που
δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς
όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία.»
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Μητσοτάκης στο Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο:
Ευγνωμοσύνη στους «ήρωες με
τις λευκές και πράσινες μπλούζες
22:2917 Δεκεμβρίου 2020

Χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία απηύθυνε την Πέμπτη ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Σε αυτόν τον πόλεμο, που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή», τόνισε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό
του.

«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορωνοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας
νόσησαν και νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς
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μπλούζες”» είπε ο Κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε: «Η ευγνωμοσύνη όλων
μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που
ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και
μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης, ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη
της λεγόμενης ”φυματολογίας”. Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες
απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη», σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην ”πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής”
εναντίον του. Και, μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο ”Σωτηρία”, το
κατεξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και
δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των
νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου,
οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν, καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω
καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα
στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό», υπογράμμισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και
υγεία.
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Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Εσείς δίνετε ανάσα σε ασθενείς με covid
18 Δεκ,8:10

Ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον
κορωνοϊό» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό
του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει
η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπογραμμίζοντας πως θεώρησε
χρέος του να τους απευθύνει αυτόν τον χαιρετισμό. «Τα νοσήματα του
αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην
Ευρώπη» είπε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στο θέμα της πανδημίας ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε:
«Τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος
και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και
συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας
εναντίον του κορωνοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα
στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο,
όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό

οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»», ανέφερε ο
πρωθυπουργός
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά Σελίδα | 72
του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού
ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη», πρόσθεσε στη συνέχεια ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ζητώντας από τους πνευμονολόγους να
«αντλήσουν νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης».
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και πρώτα απ’
όλα υγεία.
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Χαιρετισμό στο

29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που

διοργάνωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία απηύθυνε ο
πρωθυπουργός τονίζοντας πως «σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη
διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν,
προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για
παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και
επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική
ενότητα και συνοχή».
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορωνοϊού.

Και

είναι

όπλα

αποτελεσματικά,

γιατί

δίπλα

στα

καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο,
όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό
οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»» είπε και υπογράμμισε
«η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά
του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού
ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι
557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019. «Μερικοί Σελίδα | 74
αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους
απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του
αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην
Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι
αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που
δοκιμάζονται

από

τον

κορωνοϊό»

υπογράμμισε

ο

Κυριάκος

Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές
και πρώτα απ’ όλα υγεία.

Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Είστε οι ήρωες με τις λευκές και
πράσινες μπλούζες (vid)
Ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης,
απηύθυνε
χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. «Καμία
πρόκληση δεν συγκρίνεται με αυτή του κορονοϊού» ανέφερε
μεταξύ άλλων.
«Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για
να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον Έλληνα
γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο. Νομίζω ότι στα 54 χρόνια
δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα μέλη της
αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του
Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα,
παντού», ανέφερε στην αρχή του χαιρετισμού του ο πρωθυπουργός.
«Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών. Θα θυμίσω
μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν
1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019»,
είπε στη συνέχεια.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους γιατρούς λέγοντας
«Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα
σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα
που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα
παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και είναι όπλα
αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο
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σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»».
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη. Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη
από την προοπτική της τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί
εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι
μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Κλείνοντας, επεσήμανε πως «αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό. Κλείνω λοιπόν
σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους και
τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία».
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Μητσοτάκης : Η πανδημία
απαιτεί συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης
by magazine
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, 22:06

Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
διαχείριση της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o
Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι
απαιτείται η συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.

Νίκες, αστοχίες και διδάγματα
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.

Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και
διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά
ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού»
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Χαιρετισμός του πρωθυπουργού έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως,
για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον
Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις
ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το
οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το
2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε
νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής
και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και
συνοχή.
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Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας
νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά
της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά
από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές
προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με
υγεία».
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Μητσοτάκης: Νίκες αλλά και
αστοχίες στη διαχείριση της
πανδημίας
Από
newsroom
17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στον χαιρετισμό του
στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική ότι
«η ευγνωμοσύνη όλων μας, θα εξακολουθήσει
να σας συνοδεύει»
Μητσοτάκης: Εδώ και 10 μήνες οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ζήτησε να αντλήσουν νέα
δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η
πνευμονολογία
αποτελεί
εξέλιξη
της
λεγόμενης
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«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες
απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη» σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Σελίδα | 81
Πνευμονολογικής Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές
προκλήσεις, όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid.
«Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι
μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο
«Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο
βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων,
αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους
μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι,
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά
10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο
πρώτος Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας
σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα
νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1
εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω
καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον
κορονοϊό», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε
εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και πρώτα απ’
όλα υγεία.

Κ.Μητσοτάκης: «Νίκες αλλά και
αστοχίες στη διαχείριση
της πανδημίας»
Play17/12/2020 - 22:22:01

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του
στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία μίλησε για νίκες, αλλά και
αστοχίες.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική
ότι «η ευγνωμοσύνη όλων μας, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει».
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή» επισήμανε ο Πρωθυπουργός.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες
μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς
που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες
μπλούζες»» είπε και υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα
εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε
λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’
αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη
από την προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία
αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς
γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε
αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη»
σημείωσε.
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Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10
μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης
γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο
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«Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ
αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα
κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά
10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και
γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό»,
υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές
του για καλές γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.

18 December, 2020 - 00:08

Κυρ. Μητσοτάκης στο Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο: Η ευγνωμοσύνη
όλων μας θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει

«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα
θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού.
Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή» τόνισε ο πρωθυπουργός
στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες
μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο
και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους
αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και
πράσινες μπλούζες»» είπε και υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας,
λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που
ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά
και μετά απ' αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη».
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Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί
εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». 'Αρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι
μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη» σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι' αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10
μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης
γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο
«Σωτηρία», το κατ' εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ
αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα
κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν
αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και
γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό»
υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις
ευχές του για καλές γιορτές και πρώτα απ' όλα υγεία.
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Μητσοτάκης: Νίκες αλλά και αστοχίες
στη διαχείριση της πανδημίας – Μαζί
στη μάχη πολιτική και επιστήμη
17 Δεκεμβρίου 2020 - 21:45 | 1609 | Πολιτική

Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διαχείριση
της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Ωστόσο, υπογράμμισε ότι απαιτείται η συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική ότι «η
ευγνωμοσύνη όλων μας, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει».
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή» επισήμανε ο Πρωθυπουργός.
«Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού.
Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που
ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο
σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»» είπε και
υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
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συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Μητσοτάκης: Εδώ και 10 μήνες οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη
γραμμή της πρώτης γραμμής»
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Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από
την προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη
της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες
απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη» σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’
εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται
ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων,
αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες
εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε
χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η
δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες
μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό», υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και
πρώτα απ’ όλα υγεία.

ΡΟΔΟΣ

Μητσοτάκης : Η πανδημία
απαιτεί συνεργασία πολιτικής
και επιστήμης

18 Δεκεμβρίου 2020 9:39 πμ | news room

Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
διαχείριση της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό
Συνέδριο
που
διοργανώνει
η
Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται
η συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Νίκες, αστοχίες και διδάγματα
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος
και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
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Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Χαιρετισμός του πρωθυπουργού έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ
καλή επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά,
κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας
προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία
δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10
μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης
γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για
νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο
βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και
τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί
να προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που
προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις
πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη
λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων
κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα
σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και
διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή.
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Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες
μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο
και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά
της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και
γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά,
δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές
προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα
με υγεία».

Σελίδα | 90

Ο Κ. Μητσοτάκης στο Πνευμονολογικό
Συνέδριο: Χρέος μου να δηλώσω «παρών»

Πολιτική | 17/12/2020 | 21:16

Χαιρετισμό στο 29ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία απηύθυνε
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε όσους
αιφνιδιάστηκαν ότι είναι κάτι που θεώρησε χρέος του.
«Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για
να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον Έλληνα
γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
«Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας,
τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με
αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι
μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και
μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο
για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος,
μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές
μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
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Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το
οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της
προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της Σελίδα | 92
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας
έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε
νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορωνοϊού.
Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που
ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο
σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες». Η ευγνωμοσύνη
όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό
που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά
και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη». Σας ζητώ,
συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης.
Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας».
Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε
αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη».
Στο σημείο αυτό ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως κάποιοι αιφνιδιάστηκαν
επειδή είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της
Πνευμονολογικής Εταιρείας. «Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα
νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους
στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή
που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον
κορονοϊό», τόνισε ο πρωθυπουργός και ευχήθηκε καλές γιορτές με υγεία.

Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Είστε οι ήρωες με τις λευκές και
πράσινες μπλούζες (vid)
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε χαιρετισμό στο 29o
Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία. «Καμία πρόκληση δεν συγκρίνεται με αυτή του
κορονοϊού» ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Δηλώνω
σήμερα «παρών» στο
Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ
καλή επιτυχία στις εργασίες του,
αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά,
κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό
σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς
τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον
Έλληνα πνευμονολόγο. Νομίζω ότι στα
54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα μέλη της
αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του
Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα,
παντού», ανέφερε στην αρχή του χαιρετισμού του ο πρωθυπουργός.
«Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών. Θα θυμίσω μόνο
ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322. Κι
ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν
αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019», είπε στη συνέχεια.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους γιατρούς λέγοντας «Θα
τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες
ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν
τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα
στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες
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συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν
εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους
αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες
μπλούζες»».
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι
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τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά
φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό
ακόμη. Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της
ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον
πλανήτη», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Κλείνοντας, επεσήμανε πως «αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το
θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε
χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η
δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες
μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό. Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την
επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά
για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία».

-

Μητσοτάκης: Συστράτευση δημόσιων
και ιδιωτικών δυνάμεων, τα όπλα μας
κατά του κορωνοϊού
17 Δεκεμβρίου 20201

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μητσοτάκης: Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων, τα
όπλα μας κατά του κορωνοϊού Newsroom Ανανεώθηκε: Πέμπτη, 17
Δεκεμβρίου 2020 22:42
Χαιρετισμό στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία απηύθυνε σήμερα, Πέμπτη, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στους «ήρωες με τις λευκές
και πράσινες μπλούζες».
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που
μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια,
κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα
όπλα μας εναντίον του κορωνοϊού» τόνισε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό
του.
«Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που
ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο
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σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»» είπε και
υπογράμμισε «η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει».
«Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη».
Επίσης ο πρωθυπουργός τους ζήτησε να αντλήσουν νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. «Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της
λεγόμενης “φυματολογίας”. Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές
κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν
οριστικά από τον πλανήτη» σημείωσε.
Αναφερόμενος στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, είπε ότι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. «Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού. Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’
εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και
δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των
νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας» είπε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557
κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
«Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό» υπογράμμισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές
γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.
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To "ευχαριστώ" του Πρωθυπουργού
στους πνευμονολόγους
Από pellanews στίς 18 Δεκέμβριος, 2020 - 09:00

Η ευγνωμοσύνη όλων μας θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον
εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά
φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό
ακόμη» τόνισε ο πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία.
Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού:
Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως,
για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον
Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις
ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
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Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το
οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά Σελίδα | 98
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το
2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε
νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής
και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και
συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας
νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά
της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά
από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές
προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με
υγεία.

Μητσοτάκης : Η πανδημία
απαιτεί συνεργασία πολιτικής
και επιστήμης
18/12/2020 - 1:42

Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη
διαχείριση της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο 29o
Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Νίκες, αστοχίες και διδάγματα
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες
που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα
θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική
ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα
μας εναντίον του κορονοϊού» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Χαιρετισμός του πρωθυπουργού έχει ως εξής:
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«Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ
καλή επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του.
Αλλά, κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη
όλων μας προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα
Σελίδα | 100
πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως
καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι,
εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή
της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για
νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο
βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά
και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε
ταχθεί να προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που
προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις
πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που
ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες
πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή
του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε
σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί,
ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν
και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα
καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο,
όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».

Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
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τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της
λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες
απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους
απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του
αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην
Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι
αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που
δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με
ευχές προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα
απ’ όλα με υγεία».
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Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Είστε οι ήρωες με τις λευκές και
πράσινες μπλούζες (vid)
17 Δεκεμβρίου 2020 21:16

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε χαιρετισμό στο 29o
Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική
Πνευμονολογική Εταιρεία. «Καμία πρόκληση δεν συγκρίνεται με αυτή του
κορονοϊού» ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως,
για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον
Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο. Νομίζω ότι στα 54
χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα μέλη της
αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν
του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι
μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και
μάλιστα, παντού», ανέφερε στην αρχή του χαιρετισμού του ο
πρωθυπουργός.

«Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών. Θα θυμίσω
μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν
1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Σελίδα | 103
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019», είπε
στη συνέχεια.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους γιατρούς λέγοντας
«Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα
σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα
που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα
παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και είναι όπλα
αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο
σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες»».
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη. Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη
από την προοπτική της τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί
εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι
μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Κλείνοντας, επεσήμανε πως «αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό. Κλείνω λοιπόν σίγουρος
για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους και τον καθένα
ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία».

Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Είστε οι ήρωες με τις λευκές και
πράσινες μπλούζες (vidεο)
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε χαιρετισμό στο 29o
Πανελλήνιο

Πνευμονολογικό

Συνέδριο

που

διοργανώνει

η Ελληνική

Πνευμονολογική Εταιρεία. «Καμία πρόκληση δεν συγκρίνεται με αυτή του
κορονοϊού» ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για
να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον Έλληνα
γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο. Νομίζω ότι στα 54 χρόνια
δράσης

της Ελληνικής

Πνευμονολογικής

Εταιρείας,

τα

μέλη

της

αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του
Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα,
παντού», ανέφερε στην αρχή του χαιρετισμού του ο πρωθυπουργός.
«Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών. Θα θυμίσω μόνο
ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322. Κι
ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν
αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019», είπε στη συνέχεια.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στους γιατρούς λέγοντας «Θα
τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες
ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και
ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν
τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα
στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες

συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν
εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους
αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες
μπλούζες»».
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι
τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά
φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό
ακόμη. Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της
ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον
πλανήτη», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Κλείνοντας, επεσήμανε πως «αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το
θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε
χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η
δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες
μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό. Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την
επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά
για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία».
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Μητσοτάκης στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο: Οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην
«πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον
του ιού
17/12/2020 | LIFE NEWS |

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα στο 29o
Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τοποθέτησή του ευχαρίστησε όλους
τους πνευμονολόγους που βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» στη μάχη απέναντι
στον «αόρατο εχθρό», τονίζοντας την ιδιαιτερότητα και την ευθύνη του
συγκεκριμένου κλάδου που είναι υπεύθυνο για «το οξυγόνο της ζωής».
Εν συνεχεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη στήριξη της κυβέρνησης στη δημόσια
υγεία για την αντιμετώπιση της «υγειονομικής λαίλαπας» του κοροναϊού που
μαστίζει ολόκληρο τον πλανήτη, δίνοντας τα δικά του συγχαρητήρια στους ήρωες
«με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες». Τέλος, τόνισε πως είναι ο πρώτος
πρωθυπουργός που απευθύνει χαιρετισμό στο εν λόγω συνέδριο.
Αναλυτικά η τοποθέτησή του:
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή επιτυχία
στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για να εκφράσω
στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον Έλληνα γιατρό και
ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα μέλη
της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του
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Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας μάχονται
στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα θώρακος
που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια
όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Υγείας. Γιατί,
βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να προστατεύετε: Σελίδα | 107
Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της
προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με
τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας έγιναν
1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή
αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα
αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κοροναϊού. Και
είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο
νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό
οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις
λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον
εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις.
Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης.
Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα,
πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε
αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος Πρωθυπουργός
που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου.
Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο
θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι
αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από
τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές προς όλους
και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία.

Μητσοτάκης σε πνευμονολόγους:
Εσείς δίνετε ανάσα σε ασθενείς με covid
Πολιτική 17 Δεκεμβρίου 2020

Ξέρω καλά πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό» υπογράμμισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπογραμμίζοντας πως θεώρησε χρέος
του να τους απευθύνει αυτόν τον χαιρετισμό. «Τα νοσήματα του αναπνευστικού
προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη» είπε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στο θέμα της πανδημίας ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «Τέτοιες στιγμές
απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα
και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του κορωνοϊού.
Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο
νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους. Κι αυτό οφείλεται σε
εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες
μπλούζες»», ανέφερε ο πρωθυπουργός
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει. Μέχρι τον
εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις αλλά και
μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη», πρόσθεσε στη συνέχεια
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητώντας από τους πνευμονολόγους να «αντλήσουν νέα
δύναμη από την προοπτική της τελικής νίκης».
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322 και ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Κατέληξε εκφράζοντας τις ευχές του για καλές γιορτές και πρώτα απ’ όλα υγεία.
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Μητσοτάκης: Απαιτείται συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης
Από TechTeam -18/12/2020 00:18

Την ευγνωμοσύνη του ίδιου, της κυβέρνησης αλλά και όλων των
πολιτών στους γιατρούς που δίνουν τιτάνια μάχη ενάντια στον
κορωνοϊό εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά το χαιρετισμό του στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό
Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
«Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά
του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού
ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα
ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:
«Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική
της τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της
λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες
απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και
εξαφανίστηκαν οριστικά από τον πλανήτη».
Ο χαιρετισμός του κ. Μητσοτάκη:
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως,
για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον
Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας,
τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται
με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι
πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις
ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το
οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
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υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το Σελίδα | 110
2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε
νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα
που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής
και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και
συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορωνοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας
νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της
ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από
τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι
το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές
προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με
υγεία.

Ημερήσια Γνώμη -ΚΑΒΑΛΑ
Χαιρετισμός Του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
Στο 29o Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο Που
Διοργανώνει Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να ευχηθώ καλή
επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα πορίσματά του. Αλλά, κυρίως,
για να εκφράσω στο πρόσωπό σας την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον
Έλληνα γιατρό και ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις. Όμως καμία δεν
συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’ αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες,
οι πνευμονολόγοι μας μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής»
εναντίον του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για νοσήματα
θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα τεράστιο βάρος, μέχρι τις
ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες
της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να
προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το
οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές
της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά
συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής
θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το
2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε
νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που
δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής
και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
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καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική ενότητα και
συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον του
κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα καθημερινά
κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας Σελίδα | 112
νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και
γύρισαν υγιείς στο σπίτι τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να ονομάζουμε
«ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας συνοδεύει.
Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη διάρκειά του, που θα
εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’ αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα
καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την προοπτική της
τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί εξέλιξη της λεγόμενης
«φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά
της ανθρωπότητας είτε αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά
από τον πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ
ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν
κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά
πως η δική σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και με ευχές
προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με
υγεία.

Μητσοτάκης : Η πανδημία απαιτεί
συνεργασία πολιτικής και επιστήμης

Για νίκες αλλά και αστοχίες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στη διαχείριση της πανδημίας κατά τον χαιρετισμό του στο
29o
Πανελλήνιο
Πνευμονολογικό
Συνέδριο
που
διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία,
υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης.
Νίκες, αστοχίες και διδάγματα
«Σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες ή
αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα
που δύσκολα θα αμφισβητηθούν. Όπως, για παράδειγμα, ότι
τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία πολιτικής και επιστήμης.
Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών δυνάμεων. Αίσθηση
καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και, βέβαια, κοινωνική
ενότητα και συνοχή. Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν
τα όπλα μας εναντίον του κορονοϊού» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Χαιρετισμός του πρωθυπουργού έχει ως εξής:
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«Κυρίες και κύριοι,
Δηλώνω σήμερα «παρών» στο Συνέδριό σας, όχι μόνο για να
ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του, αναμένοντας τα
πορίσματά του. Αλλά, κυρίως, για να εκφράσω στο πρόσωπό σας
την ευγνωμοσύνη όλων μας προς τον Έλληνα γιατρό και Σελίδα | 114
ειδικότερα τον Έλληνα πνευμονολόγο.
Νομίζω ότι στα 54 χρόνια δράσης της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα μέλη της αντιμετώπισαν πολλές
προκλήσεις. Όμως καμία δεν συγκρίνεται με αυτήν του Covid. Γι’
αυτό και θα έλεγα ότι, εδώ και 10 μήνες, οι πνευμονολόγοι μας
μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης γραμμής» εναντίον
του. Και μάλιστα, παντού.
Από το Νοσοκομείο «Σωτηρία», το κατ’ εξοχήν θεραπευτήριο για
νοσήματα θώρακος που εξ αρχής δέχθηκε και δέχεται ένα
τεράστιο βάρος, μέχρι τις ΜΕΘ και τα κρεβάτια όλων των
νοσοκομείων, αλλά και τις απλές μονάδες της Πρωτοβάθμιας
Υγείας.
Γιατί, βλέπετε, ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε
ταχθεί να προστατεύετε: Τους πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς
που προφέρουν το οξυγόνο της ζωής.
Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες
τις πτυχές της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε για την έντασή της,
που ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με τις οικονομίες
πανίσχυρων κρατών.
Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες
εντατικής θεραπείας έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019.
Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί,
ανάμεσα σε νίκες ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν,
προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.
Όπως, για παράδειγμα, ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν συνεργασία
πολιτικής και επιστήμης. Συστράτευση δημόσιων και ιδιωτικών
δυνάμεων. Αίσθηση καθήκοντος και διάθεση εθελοντισμού. Και,
βέβαια, κοινωνική ενότητα και συνοχή.
Όλα αυτά ήταν, είναι και θα παραμείνουν τα όπλα μας εναντίον
του κορονοϊού. Και είναι όπλα αποτελεσματικά, γιατί δίπλα στα
καθημερινά κρούσματα που ακούμε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι
χιλιάδες συμπολίτες μας νόσησαν και νοσηλεύτηκαν στο

νοσοκομείο, όμως πήραν εξιτήριο και γύρισαν υγιείς στο σπίτι
τους.
Κι αυτό οφείλεται σε εσάς και όλους αυτούς που μάθαμε, πια, να
ονομάζουμε «ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες».
Η ευγνωμοσύνη όλων μας, λοιπόν, θα εξακολουθήσει να σας
συνοδεύει. Μέχρι τον εμβολιασμό που ξεκινά σε λίγο. Στη
διάρκειά του, που θα εξελίσσεται κατά φάσεις. Αλλά και μετά απ’
αυτόν, αφού ο κίνδυνος θα καραδοκεί για καιρό ακόμη.
Σας ζητώ, συνεπώς, να αντλήσετε νέα δύναμη από την
προοπτική της τελικής νίκης. Άλλωστε η πνευμονολογία αποτελεί
εξέλιξη της λεγόμενης «φυματολογίας». Άρα, πρώτοι εσείς
γνωρίζετε ότι μεγάλες απειλές κατά της ανθρωπότητας είτε
αντιμετωπίστηκαν είτε και εξαφανίστηκαν οριστικά από τον
πλανήτη.
Αγαπητοί φίλοι,
Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο
πρώτος Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας
σας. Τους απαντώ ότι το θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα
του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο
θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική
σας ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους
συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον κορονοϊό.
Κλείνω λοιπόν σίγουρος για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Και
με ευχές προς όλους και τον καθένα ξεχωριστά για καλές
γιορτές. Πρώτα απ’ όλα με υγεία».
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