
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

Θ. Ξανθόπουλος: Όσο αργεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την πανδημία, θα 

χάνονται ανθρώπινες ζωές https://bit.ly/3xp3ukQ 

Χρ. Γιαννούλης: Τα μέτρα που λαμβάνονται δεν πρέπει να μας βρίσκουν με την 

πλάτη στον τοίχο https://bit.ly/3rcp2jD 

Αλ. Τσίπρας: Μέτρα τώρα, για να μην κάνουμε μαύρα Χριστούγεννα με 

εκατόμβη νεκρών και καταστροφικό lockdown https://bit.ly/3rdpf6q 

Δήλωση Α. Ξανθού, τομεάρχη Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 

Συμμαχία, για την απώλεια του Νίκου Αργυριάδη https://bit.ly/3rbmRNj 

Π. Σκουρλέτης: Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν ξανά την άρση της 

πατέντας των εμβολίων https://bit.ly/3p267Wa 

Μάρκου - Αναγνωστοπούλου: Προβλήματα δίχως τέλος και, δυστυχώς, χωρίς 

καμία απολύτως πρόθεση για την επίλυσή τους, αντιμετωπίζουν οι 

νοσοκομειακές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας https://bit.ly/3nTdvDO 

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι μαρτυρίες 

των ανθρώπων του δείχνουν πως η τραγωδία που ζει η χώρα μας για τέταρτη 

συνεχή φορά έχουν την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη 

https://bit.ly/3cPi2kf 

Κ. Μάρκου: Η κυβέρνηση εισάγει ΣΔΙΤ στην Υγεία και πελατειακές ρυθμίσεις 

στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας https://bit.ly/3G6ogJt 

Ν. Ηλιόπουλος: Η συνθηκολόγηση Μητσοτάκη στη μάχη με την πανδημία, 

φέρνει πιο κοντά το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown https://bit.ly/3rdde0w 

Γ. Αμανατίδης: Βιώνουμε μια υγειονομική καταστροφή με ευθύνη της 

κυβέρνησης – ηχητικό https://bit.ly/3xp8Dtr 

Ο. Γεροβασίλη: Κυβέρνηση που αρνείται τις ευθύνες και την αποτυχία είναι 

επικίνδυνη για τη χώρα https://bit.ly/3xp9EBL 

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ο κ. Τσίπρας ζητά μέτρα αποτροπής ενός ακόμα λοκντάουν και 

χιλιάδων απωλειών, δηλαδή της αποτυχίας Μητσοτάκη https://bit.ly/3HWLOlx 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλ. Τσίπρας στον 

Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο: Να υπερασπιστούμε την επιστήμη 

και την ζωή με μήνυμα για τον εμβολιασμό https://bit.ly/3p06RuZ 

Ν. Ηλιόπουλος: Ευθύνη Μητσοτάκη οι διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ - 

Απαράδεκτη και κυνική η δήλωση Παπαδημητρίου https://bit.ly/318bcnG 

Ο. Γεροβασίλη : Η Άρτα στο κόκκινο, το Νοσοκομείο σε απελπισία 

https://bit.ly/30WUCYc 

Κ. Μάλαμα : Να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να εντάξουμε τις 

αποκεντρωμένες δομές υγείας στο Ταμείο Ανάκαμψης https://bit.ly/3D037yq 

Ν. Ηλιόπουλος: Η άρνηση της κυβέρνησης να κάνει τα απαραίτητα φέρνει πιο 

κοντά το lockdown https://bit.ly/3p3sCdd 
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Αλ. Τσίπρας: Η ανικανότητα Μητσοτάκη οδηγεί και σε εκατόμβη θυμάτων και 

σε lockdown που θα μπορούσε να αποφευχθεί - Έχει πετάξει λευκή πετσέτα 

https://bit.ly/3nTaO58 

Ν. Ηλιόπουλος: Με 612 διασωληνωμένους η κυβέρνηση συμφωνεί με την 

άποψη του κ. Παπαδημητρίου ότι στην ΜΕΘ μπαίνει «όποιος έχει χάσει κάθε 

ελπίδα»; https://bit.ly/3l70eWz 

Τρ. Αλεξιάδης: Θάνατος έξω από τη ΜΕΘ, θάνατος που ευθύνεται η κυβέρνηση 

– βίντεο https://bit.ly/3xsCBNd 

Α. Ξανθός: Προϋπολογισμός που επιδεινώνει την κρίση στο σύστημα υγείας 

και αυξάνει τις ακάλυπτες ανάγκες – βίντεο https://bit.ly/3reKqVw 

Ν. Ηλιόπουλος: Η συνθηκολόγηση Μητσοτάκη οδηγεί σε τραγωδία και φέρνει 

πιο κοντά το ενδεχόμενο νέου lockdown https://bit.ly/3FRfBuc 

Χρ. Γιαννούλης: Οι λατρευτικοί χώροι δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τα μέτρα 

προστασίας – βίντεο https://bit.ly/3lddwkb 

Ν. Φίλης: Πώς θα πείσουμε τους ηλικιωμένους να εμβολιαστούν; - Τρία μέτρα 

τώρα για την πανδημία https://bit.ly/3DYR4CH 

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεσσαλονίκης: Εστίες υπερμετάδοσης του ιού τα λεωφορεία του 

ΟΑΣΘ https://bit.ly/3xfWJ4N 

Α. Τριανταφυλλίδης: SOS για την τρίτη δόση του εμβολίου - Οι πολίτες 

βρίσκουν διαθέσιμα ραντεβού μετά από 30 και 40 μέρες – ηχητικό 

https://bit.ly/2Zfsq1E 

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη για την υγεία αποτελεί δημόσιο 

κίνδυνο https://bit.ly/3oUPn31 

Ν. Ηλιόπουλος: Στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη τα δίκαια αιτήματα των 

υγειονομικών για ενίσχυση του ΕΣΥ, τα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας για μέτρα 

προστασίας https://bit.ly/3qZlPUB 

Γ. Αμανατίδης: Η κυβέρνηση διαλύει τόσο τη δημόσια υγεία, όσο και τη δημόσια 

παιδεία https://bit.ly/3kYgM2Q 

Γ. Μπαλάφας: Κυβερνητικό αλαλούμ στη διαχείριση της πανδημίας 

https://bit.ly/3nHoK2c 

Δ. Παπαδημούλης: Βιάστηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης να κηρύξει πολλές φορές το 

τέλος της πανδημίας https://bit.ly/3FGhg5z 

Χρ. Γιαννούλης: Δεν μπορούν να εργαλειοποιούν την πανδημία όταν έχουμε 

διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ – βίντεο https://bit.ly/30N99Wl 

Γ. Μπαλάφας: Μέτρα χρειαζόμαστε και όχι άλλα διαγγέλματα  

https://bit.ly/3cITBVD 

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με Σκέρτσο ότι δεν υπάρχουν έρευνες 

που να δείχνουν ότι οι ανεμβολίαστοι αστυνομικοί μεταδίδουν τον ιό; 

https://bit.ly/3HKH9D7 

Χ. Καφαντάρη: 820 εκ. λιγότερα για την Υγεία στον προϋπολογισμό, μεγάλο το 

«ενδιαφέρον» της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

– βίντεο https://bit.ly/3cGCOmd 
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Οσμή διαπλοκής https://bit.ly/313kPDM 

Θεσσαλονίκη / Έμεινε αφημένη στην επέλαση της Covid https://bit.ly/3p6vqWT 

Απεργία των ιδιωτών εργαστηριακών γιατρών έως τις 30 Νοεμβρίου 

https://bit.ly/3le3Bed 

Στο πόδι κατά του foundation year https://bit.ly/3cTv2Wk 

Η διαμαρτυρία υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη https://bit.ly/3l7plZl 

Το ΕΣΥ καταρρέει, η κυβέρνηση προφυλάσσει τους κλινικάρχες 

https://bit.ly/3rf6PlA 

Φτηνά χέρια νέων γιατρών αντί για προσλήψεις https://bit.ly/3194qy2 

«Μαξιλαροπόλεμος» στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης https://bit.ly/3l85IjK 

Διευθυντής τμήματος covid του Νοσοκομείου Παπανικολάου: «Ονομάσαμε το 

πρόγραμμα εμβολιασμών ψευδεπίγραφα ελευθερία» https://bit.ly/3nVGHKD 

 

ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Απελπιστική η κατάσταση με τα χιλιάδες εκκρεμή 

χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία https://bit.ly/312SQ7K 

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) 

σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη στα Νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας 

https://bit.ly/3p9zxlo 

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Προκήρυξη θέσεων για τη στελέχωση και την 

έναρξη λειτουργίας της ΜΑΦ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 

https://bit.ly/3DVYIOt 

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στον αέρα οι εργαζόμενοι στις Κινητές 

Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ https://bit.ly/3xp8ZAh 

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Θα παρατείνετε τις συμβάσεις ΙΔΟΧ των εργαζόμενων 

στην καθαριότητα τη σίτιση και τη φύλαξη του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου 

Κομοτηνής; https://bit.ly/3lbmwqc 

Ερώτηση Μεϊκόπουλου: Άμεση ανάγκη παράτασης των εργαζομένων με 

συμβάσεις ΣΟΧ στο Νοσοκομείο Βόλου https://bit.ly/3cPyEsf 

Ερώτηση Ψυχογιού: Ανανέωση συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού και 

των εργαζομένων σε φύλαξη, σίτιση και καθαριότητα του Γενικού Νοσοκομείου 

Κορίνθου https://bit.ly/3cPz023 

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Πλήρης αδιαφορία της Κυβέρνησης για 

τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη στα 

Νοσοκομεία της Αχαΐας https://bit.ly/31320AC 

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επικίνδυνη και υποχρεωτική η δια ζώσης 

παρακολούθηση μαθημάτων στα ΑΕΙ της χώρας για ανοσοκατασταλμένους 

φοιτητές https://bit.ly/3oRc881 

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Το πιστοποιητικό νόσησης COVID έχει ισχύ 

30 ημέρες μετά την πρώτη διάγνωση https://bit.ly/3nJDjSV 
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Επίκαιρη ερώτηση Κουρουμπλή: Σε απόγνωση οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας 

λόγω σοβαρών ελλείψεων στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

https://bit.ly/3oTRsfz  

Ερώτηση Αποστόλου: Αγωνιώδης έκκληση για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου 

Χαλκίδας https://bit.ly/3HXq9d8 

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Ανάγκη στελέχωσης της Ψυχιατρικής 

Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών "Καραμανδάνειο" 

https://bit.ly/3nJtZ1h 

Ερώτηση Μπουρνού: Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της 

ειδικότητας Ιατρού Ακτινοδιαγνώστη στο «Βοστάνειο» Γενικό Νοσοκομείο 

Μυτιλήνης https://bit.ly/3xiEBHO 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Αλ. Μεϊκόπουλος: Περί άλλων τυρβάζει ο Υπουργός για το Νοσοκομείο Βόλου 

– βίντεο https://bit.ly/3qZHaNL 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΜ. ΥΓΕΙΑΣ 

Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ομολογία για την παταγώδη αποτυχία της 

κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας η μείωση των χειρουργείων στα 

νοσοκομεία https://bit.ly/3l0gpEQ 

Το Τμήμα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απαλλαγή από κάθε κατηγορία του 

πρώην αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, Τάκη Γεωργακόπουλου από το πειθαρχικό 

του ΙΣΑ https://bit.ly/3FQxmtz 
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