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Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ

Μάλιστα, πέρα από τα 
ερωτήματα που έχουν 

ήδη τεθεί και ερευνώνται 
από την Εισαγγελία, ανακύ-
πτουν και νέες βασανιστικές 
απορίες που πρέπει -για τους 
αγωνιούντες περί την τύχη 
του «Ερυθρού Σταυρού» και 
των ιδρυμάτων του- να απα-
σχολήσουν κάθε αρμόδια 
αρχή - από το υπουργείο 
Υγείας έως τη Δικαιοσύνη. Η 
περιβόητη, αλλά και άκρως 
περίεργη υπόθεση με τη δι-
εκδίκηση 24 εκατ. ευρώ ως 
υποτιθέμενων χρεών του 
«Κοργιαλένειου - Μπενάκει-
ου», δημόσιου νοσοκομείου 
του «Ερυθρού 
Σταυρού», προς 
το ιδιωτικό θε-
ραπευτήριο 
«Ερρίκος Ντυ-
νάν» προκάλεσε 
την παρέμβαση 
του προϊσταμέ-
νου της Εισαγ-
γελίας κ. Ιωάν-
νη Σακελλάκου, 
ενώ έντονος προβληματισμός 
υπάρχει και στο υπουργείο 
Υγείας. Η εισαγγελική έρευ-
να κατευθύνεται κυρίως στις 
εξής «γκρίζες ζώνες»:
■ Πώς το «Ερρίκος Ντυνάν» 
απαίτησε 24 εκατ. ευρώ από 
το «Κοργιαλένειο» και πώς η 
διοίκηση του δεύτερου ενέ-
κρινε την απαίτηση χωρίς να 
υπάρχουν καν τα παραστα-
τικά;
■ Πώς η διοίκηση του «Κορ-
γιαλένειου» ενέκρινε την 
απαίτηση -όταν διοικητής 
του ήταν η κυρία Τότα Χα-
τζοπούλου, που αργότερα 

ανέλαβε σύμβουλος στο 
«Ερρίκος Ντυνάν»- χωρίς να 
ενημερώσει καν τις νομικές 
υπηρεσίες, οι οποίες στη 
συνέχεια προσέφυγαν στη 
Δικαιοσύνη αμφισβητώντας 
την απαίτηση αυτή;
■ Πώς ο έγινε δεκτή η απαί-
τηση του «Ερρίκος Ντυνάν» 
και εκδόθηκε διαταγή πλη-
ρωμής εγγράφων που δεν 
βρίσκονταν καν στη δικο-
γραφία;

Ερωτηθείσα σχετικά, η 
υπουργός Υγείας κυρία Μα-
ριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 
τήρησε σαφείς αποστάσεις 
από την υπόθεση και τους 

χειρισμούς του 
κ. Μαρτίνη, 
υπενθυμίζοντας 
ότι η ίδια παρέ-
πεμψε το όλο 
θέμα στο Νο-
μικό Συμβού-
λιο του Κρά-
τους, προκει-
μένου στη συ-
νέχεια και ανά-

λογα με τη γνωμοδότηση να 
προβεί στις αναγκαίες ενέρ-
γειες. 

Στο υπουργείο Υγείας, πά-
ντως, εκδηλώνεται προβλη-
ματισμός και για το γεγονός 
ότι εκπρόσωπός του στο δι-
οικητικό συμβούλιο του «Ερ-
ρίκος Ντυνάν» παραμένει 
ακόμη και σήμερα ο εκλε-
κτός της προηγούμενης κυ-
βέρνησης κ. Χάρης Λαμπρό-
πουλος, που ήταν και ο ει-
σηγητής της πρότασης για 
την απαίτηση των 24 εκατ. 
ευρώ.

Τα ερωτήματα έγιναν 

ΤΟ... ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ Πανδώρας άνοιξαν οι αποκαλύ-
ψεις του «ΘΕΜΑτος» για τα έργα και τις ημέ-
ρες του προέδρου του «Ερυθρού Σταυρού» κ. 
Ανδρέα Μαρτίνη, ο οποίος βρίσκεται πλέον 
αντιμέτωπος όχι μόνο με εισαγγελική παρέμ-
βαση και έρευνα του επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, αλλά και τις οργισμένες ανακοινώ-
σεις κυβέρνησης και πολιτικών, των οποίων τα 
ονόματα έχει χρησιμοποιήσει αυθαίρετα και 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους!

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΤΙ ΕΡΕΥΝΑ Ο 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Ερωτήματα

�Πώς το «Ντυνάν» 
απαίτησε και ο 
«Ερυθρός» ενέκρινε 
την απαίτηση 24 
εκατ. ευρώ χωρίς 
να υπάρχουν καν 
παραστατικά;

�Πώς η κυρία Τότα 
Χατζοπούλου ενέκρινε 
την απαίτηση χωρίς να 
ενημερώσει καν τις 
νομικές υπηρεσίες;

�Πώς έγινε δεκτή η 
απαίτηση του 
«Ντυνάν» και 
εκδόθηκε διαταγή 
πληρωμής
με επίκληση 
εγγράφων που 
δεν 
βρίσκονταν 
καν στη 
δικογραφία;
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ακόμη πιο βασανιστικά την 
περασμένη εβδομάδα και 
ο πολιτικός κόσμος έπεσε 
από τα σύννεφα, αφού το 
«ΘΕΜΑ» αποκάλυψε ότι ο 
κ. Μαρτίνης είχε εγγράψει 
υπουργούς, βουλευτές, δι-
κηγόρους, δικαστές και 
άλλους επιφανείς του δημό-
σιου βίου ως μέλη του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού 
χωρίς καν να τους ρωτήσει! 
Η είδηση αυτή προκάλεσε 
τη δυσφορία της κυβέρνησης 
και σχεδόν όλων των πολι-
τικών που αναφέρονταν στις 
καταστάσεις, καθώς πολλοί 
θεώρησαν ότι τα ονόματά 
τους χρησιμοποιήθηκαν από 
τον κ. Μαρτίνη στην προ-
σπάθειά του να εμφανιστεί 
ισχυρός και αποδεκτός από 
την πολιτική -και όχι μόνο- 
εξουσία.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα 
έργα και τις ημέρες Μαρτίνη
Αντιμέτωπος με έρευνα της Δικαιοσύνης και του επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης βρίσκεται ο πρόεδρος του 
«Ερυθρού Σταυρού» - Οργή εναντίον του από πολιτικούς, 
τα ονόματα των οποίων χρησιμοποίησε εν αγνοία τους!

ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ μικροσκόπιο η απαίτηση 24 εκατ. ευρώ του 
«Ερρίκος Ντυνάν» από το «Κοργιαλένειο». Το νοσοκομείο του 
«Ερυθρού Σταυρού» έκανε δεκτό το χρέος επί θητείας της κυρίας 
Τότας Χατζοπούλου ως διοικήτριάς του. Πρόεδρος και στα δύο 
ιδρύματα είναι ο κ. Ανδρέας Μαρτίνης
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Τ ην παρέμβαση του ει-
σαγγελέα προκάλεσαν 

οι αποκαλύψεις του «ΘΕΜΑ-
τος» για την αμαρτωλή υπό-
θεση του «Ερυθρού Σταύ-
ρου». Ο προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών της 
Αθήνας κ. Ιωάννης Σακελά-
κος παρήγγειλε τη διενέρ-
γεια ποινικής έρευνας μετά 
τα δημοσιεύματα της εφη-

μερίδας για την επιχείρηση 
διακίνησης ασθενών που φέ-
ρεται να είχε στηθεί ανάμε-
σα στο «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο» δημόσιο νοσο-
κομείο του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού και το ιδιωτι-
κό  θεραπευτήριο «Ερρίκος 
Ντυνάν». Η παρέμβαση του 
κ. Σακελάκου έγινε την πε-
ρασμένη Τετάρτη και η διε-
νέργεια της προκαταρκτικής 
έρευνας ανατέθηκε στον ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών κ. 
Αντώνη Ελευθεριάνο. 

Στο εισαγγελικό μικρο-
σκόπιο αναμένεται να μπει 
τόσο το χρέος-μαμούθ των 
24 εκατ. ευρώ που απαιτεί το 
«Ερρίκος Ντυνάν» από το δη-
μόσιο νοσοκομείο όσο και το 
ζήτημα της μη τήρησης πα-
ραστατικών για τους ασθε-
νείς που ενώ εισάγονταν για 
νοσηλεία στο «Κοργιαλένειο 
- Μπενάκειο» νοσηλεύονταν 
τελικά στο «Ερρίκος Ντυνάν». 
Και όλα αυτά, τη στιγμή που 
οι γιατροί που τους παρακο-
λουθούσαν και τα φάρμακα 
που τους χορηγούνταν προ-
έρχονταν από το ιδιωτικό θε-
ραπευτήριο «Ερυθρός Σταύ-
ρος» ενώ ο… λογαριασμός 
για τη νοσηλεία τους στο «Ερ-
ρίκος Ντυνάν» πήγαινε κα-
τευθείαν στο ΕΣΥ και στα 
ασφαλιστικά ταμεία. 

Μάλιστα, το δημόσιο νο-
σοκομείο φέρεται να μην τή-
ρησε ποτέ παραστατικά για 
τους ασθενείς που εισάγο-
νταν για νοσηλεία στο ιδιω-
τικό θεραπευτήριο. 

Κατόπιν αυτού, αναμενό-

μενο είναι η εισαγγελική 
έρευνα να εστιάσει και στα 
πρόσωπα εκείνα που ευθύ-
νονται για τη μη τήρηση πα-
ραστατικών για τις ιατρικές 
πράξεις που διενεργούνταν 
σε ασθενείς του «Κοργιαλέ-
νειου - Μπενάκειου» από τις 
υπηρεσίες του «Ερρίκος Ντυ-
νάν». Το βάρος της έρευνας 
θα πέσει, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, τόσο στους διοι-
κητές του δημόσιου νοσοκο-
μείου, οι οποίοι διοριστήκαν 
από το υπουργείο Υγείας, όσο 
και σε υπαλλήλους της διοι-
κητικής και οικονομικής υπη-
ρεσίας που ήταν κατά τον νό-
μο αρμόδιοι για την τήρηση 
των σχετικών παραστατικών. 

Αξίζει, πάντως, να σημει-
ωθεί πως το «Ερρίκος Ντυ-
νάν» όφειλε να προσφέρει 
υπηρεσίες σε ασθενείς του 
«Κοργιαλένειου - Μπενάκει-
ου» βάσει σύμβασης που εί-
χε υπογραφεί μεταξύ του 
υπουργείου Υγείας και του 
ιδιωτικού θεραπευτηρίου. 
Αξιοσημείωτο είναι ακόμη 
και το γεγονός ότι τα δύο 
εμπλεκόμενα νοσοκομεία εί-
ναι υπό τη σκέπη του ίδιου 
ανθρώπου, του προέδρου 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού κ. Ανδρέα Μαρτίνη. Στο 
«Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» 
είναι ισόβιος πρόεδρος ενώ 
στο «Ερρίκος Ντυνάν» πρό-
εδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου. 

Το εισαγγελικό ενδιαφέ-
ρον αναμένεται όμως να προ-
καλέσει και  στο σκέλος εκεί-
νο της υπόθεσης που αφορά 
στην ανακοπή κατά της δια-
ταγής πληρωμή που κατέθε-
σε το «Κοργιαλένειο - Μπε-
νάκειο». Το νοσοκομείο, αν 
και αρχικά έσπευσε να απο-
δεχθεί ότι οφείλει το ποσό 
των 24 εκατ. ευρώ, στη συ-
νέχεια κατέθεσε ανακοπή 
κατά της διαταγής πληρωμής 
που είχε εκδοθεί από τη Δι-
καιοσύνη για την οφειλή αυ-
τήν. Μια οφειλή που δεν έγι-
νε δεκτή ούτε από τη Διοι-
κητική Υγειονομική Περιφέ-
ρεια (ΔΥΠΕ) του υπουργείου 
Υγείας. 

Ηδη, στα χέρια του εισαγ-
γελέα βρίσκονται τα σχετικά 
έγγραφα, στοιχεία και ντο-
κουμέντα που αποκάλυψε το 
«ΘΕΜΑ» και αναμένεται να 
ακολουθήσει τις επόμενες 
ημέρες η εξέταση των πρώ-
των μαρτύρων.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΝΕΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ

Εφαρμόζει το 
«Ερρίκος Ντυνάν» 
τη δέσμευση ότι το 
20% των ασθενών του 
πρέπει να αφορά σε 
ανασφάλιστους και 
ανήμπορους ώστε να 
δικαιολογείται ο 
χαρακτηρισμός του ως 
«κοινωφελούς 
ιδρύματος»;

Πώς το «Ερρίκος 
Ντυνάν» έλαβε άδεια 
να αποκτήσει το 
υπερσύγχρονο 
μηχάνημα 
τομογραφίας petscan 
-το κόστος εξέτασης 
στο οποίο ανέρχεται 
σε χιλιάδες ευρώ- όταν 
παρόμοια άδεια δεν 
δόθηκε, παρότι 
ζητήθηκε, στο 
«Κοργιαλένειο»;

Πόσο διαφανείς 
μπορεί να είναι οι 
αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του 
προέδρου όταν οι 
ψήφοι διά 
εξουσιοδοτήσεων 
είναι πολλαπλάσιοι των 
παρόντων μελών και ο 
πρόεδρος εκλέγεται 
με ποσοστό 95%;

Πού έχουν δοθεί ή 
διατεθεί και με ποιους 
τρόπους διάφορα 
ακίνητα του ΕΕΣ την 
τελευταία δεκαετία;

Αληθεύουν οι 
καταγγελίες ότι 
συγγενείς μελών της 
διοίκησης του 
«Κοργιαλένειου» 
έχουν προσληφθεί στο 
«Ντυνάν» και έτσι  
εξασφαλίζεται η 
συναίνεση και η ανοχή 
των πάντων σε 
αμφιλεγόμενες 
αποφάσεις του κ. 
Μαρτίνη;

Τα ενοίκια από κτίρια 
του ΕΕΣ κατευθύνονται 
όντως στους σκοπούς 
που προβλέπει το 
καταστατικό του;

Την άμεση παρέμβαση 
και του γενικού επιθεω-

ρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. 
Λέανδρου Ρακιντζή -μετά 
την παρέμβαση του προϊ-
σταμένου της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών- προ-
κάλεσε το αποκαλυπτικό ρε-
πορτάζ του «ΘΕΜΑτος» 
(21/03/10) για το μεγάλο ρι-

φιφί στα νοσοκομεία «Ντυ-
νάν» - «Ερυθρός Σταυρός». 
Την επομένη της δημοσίευ-
σης ο κ. Ρακιντζής έδωσε 
εντολή στο Σώμα Επιθεωρη-
τών Υπηρεσιών Υγείας και 
Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) για τη δι-
ενέργεια ελέγχου των στοι-
χείων του ρεπορτάζ και «ει-
δικότερα για τη νομιμότητα 

ή μη της συνενώσεως των δύο 
νοσοκομείων και το ενδεχό-
μενο μεταφοράς υλικού από 
το επιχορηγούμενο από το 
κράτος δημόσιο νοσοκομείο 
στο ιδιωτικό θεραπευτήριο». 
Ενδεικτικό της σοβαρότητας 
με την οποία αντιμετώπισε 
ο γενικός επιθεωρητής τις 
στοιχειοθετημένες καταγγε-

λίες της εφημερίδας μας εί-
ναι το γεγονός ότι ζήτησε να 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος μέ-
σα σε έναν μήνα και να ενη-
μερωθεί αμέσως το γραφείο 
του.

Συγκεκριμένα, την εντο-
λή του ελέγχου προκάλεσε 
το ρεπορτάζ του «ΘΕΜΑτος», 
το οποίο τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες αποκάλυψε με 
ντοκουμέντα την επιχείρη-
ση που έχει στηθεί ανάμεσα 
στο «Ερρίκος Ντυνάν» και 
στο «Κοργιαλένειο» νοσοκο-
μείο του Ερυθρού Σταυρού 
και η οποία ζημιώνει τα ασφα-
λιστικά ταμεία. Η εφημερί-
δα παρουσίασε με φωτογρα-
φίες τον «ομφάλιο λώρο» που 
συνδέει τα δύο νοσοκομεία, 
την υπόγεια σήραγγα από 
την οποία μεταφέρονταν οι 
ασθενείς και τα ιατρικά υλι-
κά. Μετά την εντολή του γε-
νικού επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, το Σώμα Επιθε-
ωρητών Υπηρεσιών Υγείας 
και Πρόνοιας καλείται να ρί-
ξει άπλετο «φως» στο σκο-
τεινό τούνελ της υπόθεσης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΕΛΗΣ

Ι. Σακελάκος: Να 
ερευνηθούν οι 
αποκαλύψεις
του «ΘΕΜΑτος»
Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα τα 24 
εκατ. ευρώ που δήθεν χρωστά ο ΕΕΣ

Πώς το «Ερρίκος 
Ντυνάν» έλαβε άδεια 
να αποκτήσει το 
υπερσύγχρονο 
μηχάνημα 
τομογραφίας petscan 
-το κόστος εξέτασης 
στο οποίο ανέρχεται 
σε χιλιάδες ευρώ- όταν 
παρόμοια άδεια δεν 
δόθηκε, παρότι 
ζητήθηκε, στο 
«Κοργιαλένειο»;

Τα ενοίκια από κτίρια 
του ΕΕΣ κατευθύνονται 
όντως στους σκοπούς 
που προβλέπει το 
καταστατικό του;

φιφί στα νοσοκομεία «Ν
νάν» - «Ερυθρός Σταυρό
Την επομένη της δημοσί
σης ο κ. Ρακιντζής έδω
εντολή στο Σώμα Επιθεω
τών Υπηρεσιών Υγείας 
Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) για τη
ενέργεια ελέγχου των στ
χείων του ρεπορτάζ και 
δικότερα για τη νομιμότ

ΝΕΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ

Εφαρμόζει το 
«Ερρίκος Ντυνάν» 
τη δέσμευση ότι το 
20% των ασθενών του 
πρέπει να αφορά σε 
ανασφάλιστους και 
ανήμπορους ώστε να 
δικαιολογείται ο 
χαρακτηρισμός του ως 
«κοινωφελούς 
ιδρύματος»;

ην άμεση παρέμβαση 
και του γενικού επιθεω-

ρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. 
Λέανδρου Ρακιντζή -μετά ή
την παρέμβαση του προϊ-
σταμένου της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών- προ-
κάλεσε το αποκαλυπτικό ρε-
πορτάζ του «ΘΕΜΑτος»
(21/03/10) για το μεγάλο ρι-

Ελεγχος και από τον επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης

~ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΙΦΙΦΙ

Η ΕΝΤΟΛΗ του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή για
τη διενέργεια ελέγχου σε «Ερυθρό» - «Ντυνάν» 
μετά το δημοσίευμα του «ΘΕΜΑτος»

Η ΕΝΤΟΛΗ ΡΑΚΙNΤΖΗ
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Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ

Μετά τον θόρυβο που προ-
κάλεσε η αποκάλυψη του 

«ΘΕΜΑτος» σχετικά με τα ονό-
ματα των πολιτικών προσώπων 
που βρίσονται στη σχετική λί-
στα, ο υφυπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ και κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος κ. Γιώργος Πε-
ταλωτής εξέδωσε ανακοίνωση 
στην οποία διαχωρίζει πλήρως 
τη θέση της κυβέρνησης και της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
ΠΑΣΟΚ από τις ενέργειες του 
προέδρου του ΕΕΣ. Την έντο-
νη ενόχλησή του για το θέμα 
εξέφρασε και ο πρόεδρος της 
Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλ-
νικος σε γραπτή δήλωσή του 
προς το «ΘΕΜΑ», ενώ δυσαρε-
στημένοι δηλώνουν και οι βου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας 
που συμπεριλαμβάνονται στη 
«φιλανθρωπική» λίστα του κ. 
Μαρτίνη.

Μετά την παρέμβαση του 
εισαγγελέα και την εντολή του 
γενικού επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακι-
ντζή για διενέργεια ελέγχου με 
βάση τα στοιχεία που έφερε 
στο φως το «ΘΕΜΑ», ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, την πε-
ρασμένη Τετάρτη, ξεκαθάρισε 
ότι «ουδείς από την κυβέρνηση 
και την Κοινοβουλευτική Ομά-
δα του ΠΑΣΟΚ έχει υποβάλει αί-
τηση ή έστω έχει ενημερωθεί 
από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυ-
ρό ότι προτάθηκε για την ανά-
δειξή του σε τακτικό μέλος στη 

Γενική Συνέλευση του Ερυθρού 
Σταυρού» και πρόσθεσε: «Σε κά-
θε περίπτωση, δεν πρέπει να 
επιχειρείται οποιαδήποτε άμε-
ση ή έμμεση σύνδεση του ονό-
ματος των μελών της κυβέρνη-
σης και της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ με άλλες 
δραστηριότητες στελεχών, ού-

τε βέβαια να δημιουργείται σύγ-
χυση και να θίγεται κατά αυτόν 
τον τρόπο η τιμή και η υπόλη-
ψή τους».

Στο μείζον πολιτικό θέμα 
που έχει προκύψει έλαβε θέση 
και ο πρόεδρος της Βουλής με 

μια δήλωση-καταπέλτη για τον 
πρόεδρο του ΕΕΣ. Ο κ. Πετσάλ-
νικος, αφού εκφράζει την έκ-
πληξή του για την εκλογή του 
ως τακτικού μέλους της γενικής 
συνέλευσης του σωματείου, 
επισημαίνει με νόημα: «Διαψεύ-

Τους εξέλεξε μέλη
-διά βοής- χωρίς να το ξέρουν!
Υπουργοί, υφυπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές εξέφρασαν παντελή άγνοια
και έκπληξη για την εκλογή τους στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό,
αλλά παράλληλα κατέθεσαν και τη δυσφορία τους για τη χρησιμοποίηση των ονομάτων τους

ΤΗ ΜΙΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και περισσότερους από 50 
βουλευτές «κορόιδεψε» ο πρόεδρος του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) κ. Ανδρέας Μαρ-
τίνης εκλέγοντάς τους εν αγνοία τους τακτικά 
μέλη της γενικής συνέλευσής του. Οπως απο-
καλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», τα κυβερνητικά 
στελέχη και τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβου-
λίου, που κατά τον πρόεδρο του ΕΕΣ συμμε-
τέχουν στο φιλανθρωπικό σωματείο, δεν είχαν 
την παραμικρή ενημέρωση και ουδέποτε έδω-
σαν τη συγκατάθεσή τους για την τοποθέτη-
σή τους στο συλλογικό όργανο του οποίου προ-
ΐσταται ο κ. Μαρτίνης.

ΤΩΝ ΜΑΝΟΛΗ ΓΑΛΑΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΕΛΙΝΑΣ ΜΕΛΑ

«Τι άλλο θα 
ακούσουμε πια; 
Πώς έγινα μέλος 
του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού 
και δεν το ξέρω;».

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ,
υπουργός 
Προστασίας του 
Πολίτη

Είπε

””

«Θα ζητήσω 
διευκρινίσεις και 
εξηγήσεις για το 
πώς προτάθηκα 
και έγινα μέλος της 
Γενικής 
Συνέλευσης του 
Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού 
χωρίς να το ξέρω».

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ,
υφυπουργός 
Μεταφορών, 
Υποδομών και 
Δικτύων

Είπε

””

«Ως υπουργός, από 
την ημέρα που 
ανέλαβα τα 
καθήκοντά μου, 
αλλά και ως 
βουλευτής δεν έχω 
προσκληθεί ούτε 
συμμετάσχει σε 
γενική συνέλευση 
του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. 
Ούτε έχω 
ενημερωθεί 
σχετικά κατά 
κανέναν τρόπο, 
ούτε προφορικά».

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ,
υπουργός 
Εργασίας και 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης

Είπε

””

«Εξεπλάγην. Από 
την εφημερίδα σας 
το έμαθα. Δεν είχα 
καμία ιδέα και 
φυσικά καμία 
σχέση».

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ,
υφυπουργός 
Προστασίας του 
Πολίτη

Είπε

””

«Λένε ότι θα μας 
έστελναν μία 
επιστολή για το αν 
δεχόμαστε ή όχι. 
Αυτή η επιστολή 
δεν έχει έρθει ποτέ 
σε κανέναν, οπότε 
εμείς δεν είμαστε 
ενήμεροι και έχει 
μεσολαβήσει ένα 
δίμηνο. Βγάλτε τα 
συμπεράσματά 
σας».

ΜΑΓΙΑ ΤΣΟΚΛΗ,
βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ

Είπε

””

«Δεν έχω καμία 
σχέση με τον 
Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό. Δεν έχω 
ενημερωθεί και 
κακώς έχω 
συμπεριληφθεί σε 
αυτή τη λίστα. 
Παλαιότερα 
μάλιστα, ως 
δικηγόρος, είχα 
αντιδικήσει με τη 
σημερινή διοίκηση 
για θέματα 
συγκρότησης του 
διοικητικού 
συμβουλίου».

ΦΩΤΗΣ 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ,
βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ

Είπε

””

«Δεν έχω την 
παραμικρή ιδέα. 
Ουδέποτε 
γνώριζα. 
Ουδέποτε έχω 
προσκληθεί. 
Ουδέποτε έχω 
λάβει κάποια 
σχετική επιστολή. 
Τον κ. Μαρτίνη τον 
έχω συναντήσει 
μία φορά».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ,
βουλευτής Ν.Δ.

Είπε

””

 Η ΓΡΑΠΤΗ δήλωση  του προέδρου της Βουλής
κ. Φίλιππου Πετσάλνικου με την οποία 
εκφράζει την έντονη ενόχλησή του για 
την εν αγνοία εκλογή του ως μέλους του ΕΣΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ



www.protothema.gr

ΚΥΡΙΑΚH 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010  ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ  

»»
ρεπορταζ ■ 35

«Δεν έχω ιδέα, δεν 
μου έχει γίνει 
καμία πρόταση και 
δεν μου έχει 
σταλεί καμία 
επιστολή. Πρώτη 
φορά το διάβασα 
την Κυριακή, αλλά 
δεν γνωρίζω 
τίποτα για τον 
Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ,
βουλευτής Ν.Δ.

Είπε

””

«Δεν έχω πάει 
ποτέ σε γενική 
συνέλευση του 
Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. 
Το ότι είμαι μέλος 
το διάβασα στο 
“Πρώτο Θέμα”. Αν 
και δεν με 
ενημέρωσε κανείς, 
αν με καλέσουν θα 
πάω».

ΑΔΩΝΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
βουλευτής ΛΑΟΣ

Είπε

””

«Δεν έχω ιδέα. 
Πώς να απαντήσω 
σε αυτό; Δεν 
υπάρχει η 
συγκατάθεσή μας 
σε όλη αυτήν την 
υπόθεση».

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,
βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ

Είπε

””

«Δεν έχω καμία 
τέτοια ενημέρωση. 
Κανείς δεν μου 
ζήτησε να 
συμμετάσχω. 
Αυθαίρετη κίνηση 
που δεν ξέρω πού 
αποσκοπεί».

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΟΥΡΟΣ,
βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ

Είπε

””

«Δεν έχω ιδέα, 
κανείς δεν με 
ενημέρωσε για το 
ότι το όνομά μου 
είναι στη λίστα. 
Δεν έχω λάβει 
καμία ειδοποίηση 
και καμία επιστολή 
που με ενημερώνει 
εάν θέλω να είμαι 
μέλος στη Γενική 
Συνέλευση».

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΦΛΩΡΙΔΗΣ,
βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ

Είπε

””

δω κατηγορηματικά ότι υπήρξε 
πρόσκληση να συμμετάσχω ως 
μέλος στη γενική συνέλευση του 
ΕΕΣ, αλλά ούτε και εξέφρασα 
την επιθυμία για κάτι τέτοιο». 

Το «ΘΕΜΑ» επικοινώνησε 
και με τους οκτώ υπουργούς και 
υφυπουργούς της κυβέρνησης 
που αναφέρονται στην περιβό-
ητη λίστα, οι οποίοι όχι μόνο 
εξέφρασαν την άγνοιά τους, αλ-
λά κατέθεσαν και τη δυσφορία 
τους για το γεγονός ότι χρησι-
μοποιήθηκαν τα ονόματά τους 
χωρίς να ερωτηθούν. Συγκεκρι-
μένα, το γεγονός ότι ουδείς γνώ-

ριζε το παραμικρό και εξακο-
λουθεί να μη γνωρίζει σχεδόν 
δύο μήνες μετά την εκλογή τους 
στο φιλανθρωπικό σωματείο 
επιβεβαιώνουν ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός 
του κ. Σπύρος Βούγιας, ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρ-
δος, ο υπουργός Μεταφορών, 
Υποδομών και Δικτύων κ. Δη-
μήτρης Ρέππας, οι υφυπουρ-
γοί του κύριοι Γιάννης Μα-
γκριώτης και Νίκος Σηφουνά-
κης, ο υφυπουργός παρά τω 

πρωθυπουργώ και κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος κ. Γιώργος 
Πεταλωτής και ο υφυπουργός 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. 
Απόστολος Κατσιφάρας. 

Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύ-
ματος κινήθηκαν και οι βουλευ-
τές του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Πρω-
τόπαπας, Μάγια Τσόκλη, Πα-
ναγιώτης Κουρουμπλής, Οδυσ-
σέας Κωνσταντινόπουλος, Μα-
νώλης Μπεντενιώτης, Βασί-
λης Οικονόμου, Πέμυ Ζούνη, 
Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Γιάν-
νης Βούρος, Δημήτρης Κου-

σελάς, Γιώργος Φλωρίδης, 
Γιάννης Κουτσούκος, και Αν-
δρέας Μακρυπίδης, στους 
οποίους απευθύνθηκε το «ΘΕ-
ΜΑ». Ομοίως και τα μέλη της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της 
Ν.Δ. Πάνος Παναγιωτόπου-
λος, Προκόπης Παυλόπουλος, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιάν-
νης Τραγάκης, Μανώλης Κε-
φαλογιάννης, Ολγα Κεφαλο-
γιάννη, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Αν-
δρέας Λυκουρέντζος, Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης, Ευάγγελος 
Αντώναρος, Γιώργος Κοντο-
γιάννης, Νίκος Καντερές, Γε-

ώργιος Βλάχος και Αργύρης 
Ντινόπουλος, όπως και οι βου-
λευτές του ΛΑΟΣ Αδωνις Γε-
ωργιάδης και Μάκης Βορίδης 
και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Φώτης Κουβέλης.

Μοναδική εξαίρεση αποτέ-
λεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρ-
νανίας της Ν.Δ. κ. Δημήτρης 
Σταμάτης, ο οποίος δηλώνει 
φίλος του κ. Μαρτίνη και τονί-
ζει ότι ήταν εις γνώσιν της όλης 
διαδικασίας, η οποία «δεν έγι-
νε με “βίαιο” τρόπο καθώς υπήρ-
χε η έκφραση επιθυμίας από 
πλευράς μου»!

«Θα τους ρωτούσα μετά» 
~ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

Από την πλευρά του, 
ο πρόεδρος του Ελ-

ληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού κ. Ανδρέας Μαρτίνης 
συνεχίζει -και μετά τις 
αποκαλύψεις του «ΘΕ-
ΜΑτος», την εισαγγελική 
παρέμβαση και τον έλεγ-
χο που παρήγγειλε ο επι-
θεωρητής Δημόσιας Δι-
οίκησης- να προκαλεί, 
επιμένοντας ότι όλα έγι-
ναν όπως έπρεπε. Ο 
ίδιος, μιλώντας εκ νέου 
στο «ΘΕΜΑ», αφενός 
ομολόγησε ότι τα 423 
νέα μέλη -στην πλειονό-
τητά τους πολιτικοί, με-
γαλοεκδότες, μεγαλοδη-
μοσιογράφοι, μεγαλοεπι-
χειρηματίες και δικαστι-
κοί- εξελέγησαν διά βο-
ής και εν αγνοία τους ως 
«άτομα που έχουν προ-

σφέρει στο κοινωνικό 
σύνολο και επιφανείς πο-
λίτες, όπως προβλέπει το 
καταστατικό». Αφετέρου 
ισχυρίστηκε ότι θα ακο-
λουθούσε επιστολή με 
την οποία θα καλούνταν 
να αποδεχτούν ή να 
απορρίψουν την εκλογή 
τους. Δεν εξήγησε, πά-
ντως, γιατί δύο μήνες με-
τά τη γενική συνέλευση 
ουδείς έχει λάβει τέτοια 
επιστολή...

Ο ίδιος έσπευσε να 
διευκρινίσει ότι η άποψη 
περί κρετίνων που εξέ-
φρασε στη συνέντευξή 
του στο «ΘΕΜΑ» της πε-
ρασμένης Κυριακής δεν 
αφορούσε το σύνολο 
των μελών του διοικητι-
κού συμβουλίου του νο-
σοκομείου «Κοργιαλέ-

νειο-Μπενάκειο» (Ερυ-
θρός Σταυρός). Συγκε-
κριμένα, ο πρόεδρος του 
ΕΕΣ και ισόβιος πρόε-
δρος του δημόσιου νο-
σοκομείου κ. Ανδρέας 
Μαρτίνης τόνιζε επί λέ-
ξει: «Οσα πτυχία έχει μό-
νη της η Χατζοπούλου 
δεν έχουν οι κρετίνοι 
από τους καταγγέλλο-
ντες του Δ.Σ. του νοσο-
κομείου που κάνουν 
όψιμα τους τιμητές του 
νοσοκομείου». Εκ παρα-
δρομής παραβλέφθηκε 
ο διαχωρισμός σε καταγ-
γέλλοντα και μη μέλη 
του Δ.Σ., με αποτέλεσμα 
ο χαρακτηρισμός «κρετί-
νοι» να αφορά το σύνολο 
των μελών του Δ.Σ. και 
όχι τους μισούς, όπως 
εννοούσε ο κ. Μαρτίνης.

Δεν τοποθετείται 
ακόμα ο
κ. Ψυχάρης

Το «ΘΕΜΑ» επικοινώνησε 
και με τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο 
του Δημοσιογραφικού 
Οργανισμού Λαμπράκη και 
νέο πρόεδρο της Ενωσης 
Ιδιοκτητών Ημερήσιων 
Εφημερίδων Αθηνών κ. 
Σταύρο Ψυχάρη, θέτοντας 
το ερώτημα πώς 
τοποθετείται ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ερυθρού Σταυρού και 
κατά πόσον διαχωρίζει τη 
θέση του από τον πρόεδρο 
κ. Ανδρέα Μαρτίνη, μετά 
την εισαγγελική 
παρέμβαση και τον έλεγχο 
που διέταξε ο Επιθεωρητής 
Δημόσιας Διοίκησης βάσει 
των αποκαλύψεων του 
«ΘΕΜΑτος». Ο κ. Ψυχάρης 
επέλεξε να μην απαντήσει. 



Νοσηλευτές στο «Ντυνάν»
από «ανύπαρκτη» σχολή
Η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν αναγνωρίζεται
ούτε από το υπουργείο Παιδείας ούτε από το Υγείας. Κι όμως, τροφοδοτεί
με αποφοίτους της το νοσοκομείο όπου προΐσταται ο Α. Μαρτίνης 

Αυτό καταγγέλλει στο 
«ΘΕΜΑ» η Ενωση Νο-

σηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), 
ο επαγγελματικός σύλλογος 
των νοσηλευτών της χώρας, 
ενώ στοιχεία για το σοβα-
ρότατο αυτό ζήτημα έχει 
διαβιβάσει και στην Εισαγ-
γελία Αθηνών. 

Σύμφωνα με την ιστοσε-
λίδα του ΕΕΣ, η Ανωτέρα 
Σχολή Νοσηλευτριών απευ-
θύνεται σε αποφοίτους Λυ-
κείου που έχουν συμμετά-
σχει σε Πανελλήνιες Εξε-
τάσεις. Η τετραετής φοίτη-
ση είναι δωρεάν. «Στην ιστο-
ρία του ερυθροσταυρικού κι-
νήματος, οι νοσηλεύτριες του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού έχουν συμμετάσχει σε 
κάθε έκτακτη ανάγκη της χώ-
ρας, από πολέμους, φυσικές 
καταστροφές ή μετακινή-
σεις πληθυσμών» τονίζεται 
στην ιστοσελίδα. Αναφερό-
μενος στη σχολή, ο πρόε-
δρος του ΕΕΣ κ. Ανδρέας 
Μαρτίνης λέει ότι «η λει-
τουργία της αντλεί τη νομι-
μοποίησή της από το κατα-
στατικό του ΕΕΣ και από την 
ιδρυτική Σύμβαση της Γε-
νεύης», χωρίς να δίνει σα-

ΜΙΑ… ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ, ΚΑΤΑ τα αρμόδια υπουργεία 
Παιδείας και Υγείας, Σχολή Νοσηλευτικής, που 
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού (ΕΕΣ), τροφοδοτεί συστηματι-
κά τα τελευταία χρόνια με «αποφοίτους» της 
τη νοσηλευτική υπηρεσία του «Ερρίκος Ντυ-
νάν» και άλλων ιδιωτικών κλινικών.

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ
karlatiratota@yahoo.gr
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Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ νοσηλευτές του «Ερρίκος Ντυνάν» προέρχονται από τη σχολή του ΕΣΕΣ, η οποία
υπήρξε φυτώριο εθελοντριών νοσοκόμων, αλλά μεταλλάχθηκε -άγνωστο πώς- 
σε επαγγελματική σχολή. Επάνω, έγγραφο του υπουργείου Παιδείας που ξεκαθαρίζει ότι η «σχολή» 
δεν αναγνωρίζεται ούτε από το ίδιο, ούτε από το υπουργείο Υγείας



γράφεται παραπλανητικώς ο 
τίτλος ‘‘Νοσηλεύτρια’’. Ετσι 
διαπράττεται το αδίκημα της 
αντιποίησης του επαγγέλμα-
τος του νοσηλευτή, δεδομέ-
νου ότι βάσει του νόμου όποιος 
ασκεί τη Νοσηλευτική χωρίς 
να έχει άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος διώκεται ποινικά», 
αναφέρει στην καταγγελία 
της προς τους αρμόδιους 
υπουργούς Παιδείας και 
Υγείας η ΕΝΕ. 

Μάλιστα, σύμφωνα με 
τον γ.γ. της ΕΝΕ κ. Αριστεί-
δη Δάγλα, «πολλές φορές 
απόφοιτοι της εν λόγω σχο-
λής έχουν έρθει στην Ενωση 
καταγγέλλοντας ότι παραπλα-
νήθηκαν και ότι δεν μπορούν 
να αποκτήσουν άδεια ούτε 
ως βοηθοί νοσηλευτών 2ετούς 
φοίτησης, με αποτέλεσμα να 
μην μπορούν να εργαστούν 
πουθενά παρά μόνο στο ‘‘Ερ-

ρίκος Ντυνάν’’, όπου ουσια-
στικά είναι όμηροι αφού δεν 
μπορούν να εργαστούν αλ-
λού». Σύμφωνα με τον ίδιο, 
η συντριπτική πλειονότητα 
των 600 νοσηλευτών που ερ-
γάζονται στο ιδιωτικό θερα-
πευτήριο προέρχεται από 
τη Σχολή του ΕΕΣ. Είναι εν-
δεικτικό ότι στην ΕΝΕ, το 
επαγγελματικό όργανο του 
κλάδου των νοσηλευτών 
όπου η εγγραφή είναι προ-
ϋπόθεση για την έκδοση 
άδειας άσκησης επαγγέλ-
ματος νοσηλευτή κατ’ ανα-
λογία με τον Δικηγορικό ή 
τον Ιατρικό Σύλλογο, είναι 
εγγεγραμμένοι λιγότεροι 
από 70 νοσηλευτές του «Ερ-
ρίκος Ντυνάν». 

www.protothema.gr
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γράφεται παραπλανητικώς ο 

ww.protothema.gr

φείς εξηγήσεις όμως 
για το πώς ο το-
μέας Νοσηλευ-
τικής του ΕΕΣ 
«μεταλλάχθη-
κε» από φυτώ-
ριο παραγωγής 
εθελοντριών σε 
παράνομη, όπως 
καταγγέλλεται, 
επαγγελματική 
σχολή. 

Την ίδια στιγμή 
που ο πρόεδρος του 
ΕΕΣ υπεραμύνεται της νό-
μιμης λειτουργίας της Νο-
σηλευτικής Σχολής, τα πλέ-
ον αρμόδια υπουργεία Παι-
δείας και Υγείας δεν ανα-
γνωρίζουν το εκπαιδευτικό 
της πρόγραμμα και τους τίτ-
λους σπουδών που -αφει-
δώς- παρέχει! «Σας γνωρί-
ζουμε ότι η Σχολή Νοσηλευ-
τριών του ΕΕΣ τετραετούς 
φοίτησης δεν ανήκει στην 
αρμοδιότητα του υπουργεί-
ου Παιδείας, δεν περιλαμβά-
νεται στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση και δεν υπάγεται 
στο σύστημα εισαγωγής μέ-
σω των μαθημάτων που εξε-
τάζονται σε εθνικό επίπεδο», 
αναφέρεται στο υπ’ αριθ-
μόν 109077/14-12-2006 έγ-
γραφο. Ομοίως απαντά το 
υπουργείο Υγείας με το υπ’ 
αριθμόν 128245/6-12-2005 
έγγραφο ότι «η εν λόγω σχο-
λή δεν υπάγεται στην αρμο-
διότητα του υπουργείου μας 
ως μέση σχολή βοηθών νο-
σηλευτών». 

Ευλόγως προκύπτει λοι-
πόν το ζήτημα της επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας των 
αμφιλεγόμενων αυτών πτυ-
χιούχων της Ανωτέρας Σχο-
λής Νοσηλευτριών του ΕΕΣ. 
«Στον τίτλο σπουδών που χο-
ρηγεί η εν λόγω σχολή ανα-
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