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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

                                                                                           

                                                                                         Βαχός Λακωνίας, 22 Απριλίου 2013 

 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 

Σε συνέχεια της από 26-03-2013 έγγραφης αναφοράς-καταγγελίας μου, που 

κατέθεσα ενώπιον σας και η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Αθηνών με Αριθμ. Πρωτ. 1395/13 για περαιτέρω ενέργειες, σας καταθέτω το παρόν 

συμπληρωματικό υπόμνημα. Το παρόν υπόμνημα θα ήθελα να συσχετισθεί με την 

ως άνω αναφορά-καταγγελία μου, διότι εμπεριέχει ακριβή και τεκμηριωμένα 

στοιχεία, που θα βοηθήσουν στην πλήρη διερεύνηση της υποθέσεως. 

 

ΜΕΡΟΣ 1ον: Αθρόα εξαγωγή παιδιών στο εξωτερικό 

 

Στο Νοσ/μείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» λειτουργεί από την ίδρυση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας ατύπως και από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 θεσμοθετημένο 

το «ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ» 

(Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.), μοναδικό στο είδος του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας. 

Αυτό το Κέντρο συγκροτείται από τα εξής Τμήματα (Αριθ. Υπουργικής Απόφασης 

Υ4α/11622/92/ΦΕΚ 189/23.03.1993):  (ΣΥΝ. 1) 

1. Α’ τμήμα Χειρουργικής Θώρακα (Καρδιοχειρουργικό Τμήμα) με τρεις 
οργανικές θέσεις έκαστο (1 Διευθυντής, 1 Επιμελητής Α’ και 1 Επιμελητής 
Β’),  

2. Β’ τμήμα Χειρουργικής Θώρακα (Καρδιοχειρουργικό  Τμήμα)      με τρεις 
οργανικές θέσεις έκαστο (1 Διευθυντής, 1 Επιμελητής Α’ και 1 Επιμελητής 
Β’),  

3. Καρδιολογικό Τμήμα, με ένδεκα οργανικές θέσεις (1 Διευθυντής, 4 

Επιμελητές Α’ και 6 Επιμελητές Β’),  

4. (Καρδιο)Αναισθησιολογικό Τμήμα, το οποίο στελεχωνόταν από μία 

Διευθύντρια (τη μία από τις τρεις Διευθύντριες με οργανική θέση στο 

Αναισθησιολογικό Τμήμα), και έξι (6) Επιμελητές εξειδικευμένους στην 

Καρδιοαναισθησιολογία, των οποίων το ιατρικό έργο στην καθ’ημέρα πράξη 

και τις εφημερίες, ήταν διαφορετικό και ανεξάρτητο από αυτό του 
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υπολοίπου Αναισθησιολογικού Τμήματος. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι 

για πάνω από είκοσι (20) χρόνια, ενώ στον Οργανισμό του νοσοκομείου το 

Αναισθησιολογικό Τμήμα είναι ένα, στην πράξη οι επτά Καρδιοαναισθησιο-

λόγοι (1 Διευθύντρια + 6 Επιμελητές) λειτουργούσαν σαν ανεξάρτητο, 

επιστημονικά και διοικητικά, Τμήμα (Καρδιοαναισθησιολογικό). 

Το Κέντρο διαθέτει, επίσης, Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ), όπου 

νοσηλεύονταν τα καρδιοχειρουργημένα παιδιά. Η ΚΕΜ διέθετε το δικό της 

εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και καλυπτόταν από ιατρικής πλευράς από 

τους Καρδιοχειρουργούς, τους Καρδιοαναισθησιολόγους και τους Καρδιολόγους.   

 

Διευθυντές των Τμημάτων του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ με δικαίωμα υπογραφής για Πιστοποιητικά Εξωτερικού: 

Α’ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα: 

α) Ιωάννης Στήνιος (1985 – Ιούλιος 2003 = 18 έτη). 

β) Χριστόδουλος Παφίτης (Δεκ. 2005 – Ιούν. 2009 = 3,5 έτη). 

γ) Γεώργιος Καλαβρουζιώτης (Διευθυντεύων από Ιούλ. 2009 – Ιαν. 2011 = 1,5 έτη). 

 

Β’ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα: 

α)  Μιχαήλ Μπονώρης (1990 – 1997 = 7 έτη). 

β) Πρόδρομος Αζαριάδης (Μάιος 2001 – Ιούν. 2007 = 6 έτη). 

γ) Αντώνιος Κουρτέσης (Απρ. 2008 – Ιαν. 2011, και από Ιαν. 2011 έως σήμερα, 

Διευθυντής του ενιαίου Καρδιοχειρουργικού Τμήματος). 

 

Καρδιολογικό Τμήμα: 

Α) Βασίλειος Θανόπουλος (1988 – Σεπτ. 2009). 

Β) Μαρία Πασβούρη (Σεπτ. 2009 – Σεπτ. 2010). 

Γ) Αθηνά Βέκιου (Σεπτ. 2010 – σήμερα). 

 

Η αποστολή παιδιών για καρδιοχειρουργική επέμβαση στο εξωτερικό είχε 

ξεκινήσει πριν από την ίδρυση του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο ΕΣΥ (δηλ. 

πριν το 1993) και συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση μέχρι και το 2009. Έκτοτε, 

παρουσιάζει σημαντική μείωση. Βέβαια, δημοσιεύματα του 1992 φέρουν τους κ.κ. 
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Στήνιο και Θανόπουλο να καταγγέλλουν τότε ότι υπάρχει κύκλωμα που στέλνει 

παιδιά στο εξωτερικό και μιλάνε για 18 περιπτώσεις παιδιών που εγχειρίστηκαν στο 

εξωτερικό με όχι καλά αποτελέσματα. (ΣΥΝ. 2) 

Παράκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να διενεργήσουν έλεγχο! 

Ο  λόγος της αθρόας εξαγωγής παιδιών στο εξωτερικό; Δεν τον γνωρίζω ακριβώς! 

Κάνω την ερώτηση όμως και αν ξέρει κάποιος ας μου απαντήσει! Μήπως δεν 

υπήρχε η σχετική εμπειρία από τους γιατρούς του συγκεκριμένου τμήματος; [Ο κ. 

Αντώνης Κουρτέσης είχε καταγγείλει τα κακά χειρουργικά αποτελέσματα του κ. 

Στήνιου στην τότε διοίκηση (1997-9)]. Αλλά και μερικά χρόνια αργότερα, ο κ. 

Καλαβρουζιώτης κάνει αναφορά στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας για τα 

αποτελέσματα του κ. Στήνιου (ΣΥΝ. 3). Καταθέτει ο κ. Καλαβρουζιώτης εναντίον του 

συγκεκριμένου γιατρού και σε ΕΔΕ διενεργούμενη από τον κ. Φώτη 

Ανδρουλακάκη!δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ!(ΣΥΝ.3 α) Μήπως υπήρχε 

αδυναμία αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών και δεν ρίσκαραν την ζωή των 

παιδιών; 

Αν πραγματικά συνέβαινε αυτό δεν μπορώ παρά να δώσω συγχαρητήρια! 

Αυτή την αδυναμία είχε κατανοήσει η τότε Διοίκηση του Νοσοκομείου (Πρόεδρος κ. 

Νικόλαος Ντάνος); πιθανολογώ πως ναι, γιατί είχε έλθει σε “συμφωνία 

επιστημονικής συνεργασίας” με το Νοσοκομείο Royal Brompton του Λονδίνου. Δεν 

μου είναι γνωστοί οι όροι αυτής της συνεργασίας ούτε πως επιλέχθηκε το 

συγκεκριμένο Νοσοκομείο από τα 13 Παιδοκαρδιοχειρουργικά Κέντρα της Μ. 

Βρετανίας. Αυτό που φαίνεται είναι ότι τα καρδιοπαθή παιδιά που έπαιρναν 

πιστοποιητικό από το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ για να μεταβούν στο εξωτερικό, τα χειρουργούσε 

ένας συγκεκριμένος Παιδοκαρδιοχειρουργός του Νοσοκομείου Brompton, ο κ. 

Darryl Shore, και τα παρακολουθούσε ένας συγκεκριμένος Παιδοκαρδιολόγος, ο κ. 

Michael Rigby.(ΣΥΝ.3 β) (Εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά! Μήπως το θέμα 

χρήζει ελέγχου;) Οι πληροφορίες μιλάνε για πάνω από 1000 παιδιά να έχουν 

μεταβεί στο Brompton για χειρουργείο! Πιστεύω ότι αν κληθούν από τον κ. 

Εισαγγελέα οι υπογράφοντες τα πιστοποιητικά (κ.κ. Θανόπουλος, Στήνιος, 

Αζαριάδης, Παφίτης) και ερωτηθούν σχετικά, σίγουρα θα έχουν να δώσουν 

απαντήσεις! (ΣΥΝ.4) 
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Σε αξιολόγηση δε όλων των Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων της Αγγλίας που 

δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό British Medical Journal στις 9 Οκτ. 2004, 

το Νοσοκομείο Royal  Brompton ερχόταν 4ο σε όγκο περιστατικών και 

αποτελέσματα. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι οι πολύ υψηλότερες 

χρεώσεις (τριπλάσιες ή και περισσότερο) για επεμβάσεις σε αυτό το νοσοκομείο σε 

σύγκριση με άλλα Κέντρα της Αγγλίας. (Και εδώ παρακαλούμε τις αρμόδιες 

υπηρεσίες για έλεγχο)! 

Κατά την περίοδο που ο κ. Αζαριάδης ήταν διευθυντής στο Β’ Καρδιοχειρουργικό 

τμήμα (πήρε τη θέση επί διοίκησης κ. Ντάνου) μαθαίνουμε ότι έρχονταν δύο 

γιατροί από το εξωτερικό για να κάνουν δύσκολες εγχειρήσεις! Υπήρχε, λοιπόν, 

αδυναμία αντιμετώπισης κάποιων παιδοκαρδιοχειρουργικών περιστατικών από το 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ; Μάλλον ναι! Αλλιώς πως εξηγείται το ότι οι δυο γιατροί έρχονταν να 

εγχειρήσουν δύσκολες περιπτώσεις; Ποιος τους καλούσε και γιατί; Πληρώνονταν; 

και ποιος τους πλήρωνε; Κατανοούμε το γεγονός ότι ένας γιατρός δεν τα ξέρει όλα 

και χρειάζεται βοήθεια! Σε αντίθεση με τους εθελοντές αυτούς ξένους ιατρούς που 

έρχονταν από άλλα νοσοκομεία, γιατί δεν έρχονταν εδώ οι γιατροί από το 

Brompton να χειρουργήσουν, αλλά έστελναν τα παιδιά εκεί; Σας επισυνάπτουμε 

καταστάσεις με περιστατικά παιδιών τα οποία χειρουργήθηκαν εδώ από εθελοντές 

ιατρούς του εξωτερικού που έρχονταν από άλλα νοσοκομεία, εκτός του Brompton, 

και πιστοποιητικά παιδιών που ταξίδεψαν στο Brompton (ΣΥΝ. 5). Από το επόμενο 

έγγραφο (ΣΥΝ. 6) φαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

γνώριζε κάτι για όλη αυτή την υπόθεση της εξαγωγής παιδιών στο εξωτερικό! Έτσι 

με το συγκεκριμένο έγγραφο ζητάει για δεύτερη φορά εξηγήσεις αφού δεν πήρε 

απάντηση στο πρώτο το οποίο και αναφέρει! 

 

Με αφορμή βέβαια το πρώτο μας δημοσίευμα ‘’Ε.Κ.Α.Σ.Κ.Α.Π.  Από τον παράδεισο 

… στην κόλαση’’, που κάποιοι διάβασαν, πήραν το θάρρος να επικοινωνήσουν μαζί 

μας και να μας δώσουν στοιχεία για το ‘’παρελθόν’’ αυτής της ‘’εξαγωγής παιδιών’’ 

προς την Αγγλία! Εμείς από την θέση την οποία βρισκόμαστε, θεωρούμε χρέος μας 

να δημοσιοποιήσουμε όσα στοιχεία έλθουν στα χέρια μας, καθώς και πληροφορίες!  
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Μαθαίνουμε λοιπόν από το διαδίκτυο και σύμφωνα με αυτά που δημοσιεύει στο 

‘’ΕΘΝΟΣ ‘’ στις 24 Φεβρουαρίου 2007  ο κ. Γιάννης Κρητικός:  

«Περισσότερα από 250 παιδιά που γεννιούνται με καρδιολογικό πρόβλημα 

στέλνονται κάθε χρόνο να χειρουργηθούν στο εξωτερικό, αν και η περίπτωσή τους 

θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στην Aθήνα. H οικονομική αιμορραγία για τα 

Ταμεία, με μέτριους υπολογισμούς, ξεπερνά ετησίως τα 37 εκατομμύρια ευρώ, 

αφού για το κάθε παιδί με «συγγενή καρδιοπάθεια» το κόστος εγχείρησής του στο 

Λονδίνο μπορεί να ξεπεράσει και τις 150.000 ευρώ. 

Αυτό γίνεται με την έγκριση των ελεγκτών των Tαμείων και αφού Έλληνες γιατροί 

έχουν βεβαιώσει ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν χειρουργούνται στην Eλλάδα. 

(ΣΥΝ.7) 

«Κρύβουν» την αλήθεια 

H αλήθεια όμως είναι διαφορετική, αφού τέτοια περιστατικά όχι μόνο 

χειρουργούνται στην Eλλάδα, αλλά το «Ωνάσειο», το μόνο κέντρο στην Eλλάδα που 

κάνει τις δύσκολες επεμβάσεις «συγγενών καρδιοπαθειών», εξυπηρετεί 250 παιδιά 

τον χρόνο και έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει άλλα 300. Ποιοτικά μάλιστα, 

σύμφωνα με πιστοποίηση της «Eυρωπαϊκής Kαρδιολογικής Eταιρείας», ξεπερνά σε 

επιτυχία τα διεθνή «στάνταρ». Kαι το σημαντικότερο, το κόστος μιας τέτοιας 

επέμβασης, που πληρώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι στην Eλλάδα μόνο 

9.000 ευρώ για κάθε παιδί. 

H όλη ιστορία ξεκινά από γιατρούς του Nοσοκομείου Παίδων «Aγία Σοφία» και 

ειδικά από τους διευθυντές τόσο της καρδιολογικής κλινικής, όσο και των δύο 

καρδιοχειρουργικών κλινικών α και β, που συνυπογράφουν τις βεβαιώσεις για 

αδυναμία να χειρουργηθούν στην Eλλάδα και εισηγούνται να γίνει η επέμβαση σε 

κάποιο νοσοκομείο του εξωτερικού, κυρίως στο νοσοκομείο «Mπρόμπτον» του 

Λονδίνου. 

Yπάρχουν μάλιστα και επιστολές - προσφορές των λονδρέζικων νοσοκομείων, που 

απευθύνονται σε συγκεκριμένους Eλληνες γιατρούς -και όχι στη διοίκηση του 

νοσοκομείου- όπου σε μια, ήδη από τον Oκτώβρη του 95, το «Pόαγιαλ  Mπρόμπτον  

Xόσπιταλ» τους ζητά να στέλνουν εκεί παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες, 

παραθέτοντας μάλιστα και έναν τιμοκατάλογο με... καλύτερες τιμές, αν στέλνουν 

περισσότερα!  



 6 

25/10/2006 

Το Νοσοκομείο «Pόαγιαλ Mπρόμπτον Xόσπιταλ» με επιστολή του «προς κάθε 

αρμόδιο» και με αφορμή την περίπτωση ενός 11χρονου, τότε, ασθενούς, ζητά να 

στέλνουν εκεί παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες, παραθέτοντας μάλιστα και έναν 

τιμοκατάλογο με... καλύτερες τιμές, αν στέλνουν περισσότερα! 

8/11/2006 

Στο με αριθ. πρ. 22471/573 ιατρικό πιστοποιητικό αναφέρεται: «Eπειδή στη χώρα 

μας δεν υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία από παρόμοιες χειρουργικές επεμβάσεις (...), ο 

ασθενής αυτός θα πρέπει να μεταβεί σε Kέντρο του εξωτερικού, με μεγάλη εμπειρία 

στην αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών». 

16/11/2006 

Με επιστολή του ο Γ. Σαρρής βεβαιώνει ότι η επέμβαση για την οποία πρέπει να 

μεταβεί ο νεαρός ασθενής στο συγκεκριμένο νοσοκομείο του Λονδίνου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στο «Ωνάσειο», τονίζοντας παράλληλα ότι η περίπτωση δεν είναι 

τόσο επείγουσα που να δικαιολογεί την άμεση διακομιδή του στην Αγγλία.» 

Σας επισυνάπτουμε σ’αυτό το σημείο σχετικό δημοσίευμα του κ. Γιάννη Κρητικού με 

ημερομηνία 12/05/2007, ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την 

εποχή στο χώρο του ‘’Αγ. Σοφία’’! Στη συνέχεια, στο χορό των ‘’εξαγωγών’’ μπαίνει 

και το Ωνάσειο, από την εποχή που ο κ. Αζαριάδης πάει στο Ωνάσειο, φεύγοντας 

από το ‘’Αγ. Σοφία’’)!  

Μετά από αυτό το δημοσίευμα του ‘’Έθνους και του κ. Γιάννη Κρητικού, ο τότε 

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιος Σανιδάς διατάσσει  προκαταρκτική 

εξέταση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καρδιοπαθή παιδιά στέλνονται στο 

εξωτερικό να χειρουργηθούν (ΣΥΝ. 8) και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη! 

 

Υπέρογκα έξοδα 

 

Tο κόστος νοσηλείας αναλύεται σε ένα αρχικό ποσό 25.000 λιρών, αλλά 

προστίθενται εξετάσεις, φάρμακα, παράταση ημερών νοσηλείας για 

παρακολούθηση, αξονική τομογραφία, καθετηριασμός, εμφυτεύσιμα υλικά, 

σύμβουλοι ιατροί και μαζί με τα έξοδα μετάβασης συνοδού συχνά ξεπερνά και τις 

100.000 λίρες, δηλαδή πάνω από 150.000 ευρώ! Oι οικογένειες, ωστόσο, δεν 
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αρκούνται σε έναν συνοδό, πηγαίνουν και άλλα μέλη, που επιβαρύνονται με 

επιπλέον έξοδα, τα οποία μάλιστα πληρώνουν από την τσέπη τους. 

Tο πρώτο που ρωτάμε την πρόεδρο του «Συλλόγου Προστασίας Eνημέρωσης και 

Bοήθειας Kαρδιοπαθών Παιδιών» κ. Aθηνά Bαρέλα - Kολτσιδοπούλου, είναι αν τα 

«ομοιομοσχεύματα» είναι δυσεύρετα στην Eλλάδα και η απάντησή της είναι: «Oχι, 

αυτό δεν είναι αληθές». 

Aλλά και στο ερώτημα αν οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να γίνουν στην Eλλάδα, στο 

«Ωνάσειο», απαντά: «Φυσικά και μπορούν». 

 

 

 

Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Έγγραφο - επιβεβαίωση συμφωνίας νοσοκομείου Brompton Λονδίνου, όχι με τη 

διοίκηση του «Aγία Σοφία», αλλά με συγκεκριμένους διευθυντές, για την 

παραπομπή παιδιών για καρδιοχειρουργική με έκπτωση όταν στέλνονται 

περισσότερα! H συμφωνία, που καλύπτει 13 μέρες νοσηλείας, προβλέπει 

πρόσθετες χρεώσεις για παραπάνω μέρες που συνήθως απαιτούνται για τα 

παιδιά, καθώς και για «ακριβά» φάρμακα, αξονική τομογραφία, καθετηριασμό, 

συμβούλους ιατρούς, εμφυτεύσιμα υλικά κ.ά.! Oι τιμές αυτές του 1995 σήμερα 

είναι περίπου διπλάσιες έως τριπλάσιες (οι 15.000 - 28.000 λίρες έχουν γίνει 

50.000 λίρες!). 

«Στα όσα μέχρι τώρα αποκαλύψαμε, γράφει ο Γιάννης Κρητικός, κυρίως από 

καταγγελίες γονέων, αντί να γίνει έλεγχος στους γιατρούς του Αγία Σοφία, που 

εκδίδουν τα πιστοποιητικά και στέλνουν τα παιδιά στον Μπρόμπτον, μεθοδεύτηκε 

μέσω των τοποθετημένων από το υπουργείο Υγείας συμβούλων στο ΔΣ του 

Ωνασείου η... διάλυση (!) της παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής του Γιώργου Σαρρή. 

Είναι ο γιατρός που έχει αντιδράσει στην “επιχείρηση” αποστολής παιδιών στο 

εξωτερικό.» 

 

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός, ότι, μέχρι και τον Ιούνιο του 2007, 

οπότε ο κ. Αζαριάδης παραιτήθηκε από το Αγ. Σοφία και προσλήφθηκε ως 

διευθυντής στο Ωνάσειο, οι μικροί ασθενείς δεν χρειάζονταν γνωμάτευση από το 
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Ωνάσειο, παρά μόνο από το Αγ. Σοφία! Με το που ανέλαβε ο κ. Αζαριάδης στο 

Ωνάσειο, ξαφνικά οι μικροί ασθενείς χρειάζονταν γνωμάτευση και από το 

Ωνάσειο! (απορίας άξιον βέβαια, εφόσον ο ίδιος άνθρωπος έδινε αφειδώς τα 

πιστοποιητικά στο Αγ. Σοφία!)  

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επισυνάπτουμε είναι σχετικά έγγραφα των 

νοσοκομείων: α) Brompton του Λονδίνου (ΣΥΝ. 9) όπου φαίνεται χρέωση 50.000 

λιρών και β) του Southampton Hospital (ΣΥΝ.10), στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας, 

όπου, για πολύ βαρύτερη καρδιοχειρουργική επέμβαση, φαίνεται χρέωση 35.000 

λιρών. 

Οι πληροφορίες μας και το σχετικό έγγραφο που επισυνάπτουμε (ΣΥΝ. 10α) λένε 

ότι κατά το έτος 2007 το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας έκανε έρευνα, με αφορμή την 

καταγγελία του κ. Σαρρή, Διευθυντή του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος στο 

Ωνάσειο τότε, στον κ. Εισαγγελέα, που ποτέ δεν είδε το φώς της δημοσιότητας! 

Σας επισυνάπτουμε 250 πιστοποιητικά παιδιών (ΣΥΝ. 11), τα οποία μετέβησαν στο 

εξωτερικό για χειρουργείο με τις υπογραφές των κ.κ. Θανόπουλου, Στήνιου, 

Αζαριάδη και Παφίτη. Το συγκεκριμένο θέμα διερευνάται από τον 10ο Τακτικό 

Ανακριτή. Αυτός ο αριθμός των παιδιών επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του Έθνους. 

Παρακαλούμε και επιμένουμε στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχο 

περιουσιακών στοιχείων των υπογραφόντων τα πιστοποιητικά καθ’ όλη την 

διάρκεια λειτουργίας του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του Αγία Σοφία, και 

όλων των εμπλεκομένων σε αυτό (Στήνιος, Θανόπουλος, Αζαριάδης, Παφίτης, 

Κουρτέσης, Καλαβρουζιώτης). 

Παράλληλα, με όλα αυτά που συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια ακόμα βέβαια και το 

2013, (περίπτωση Ηλία Αλεξάνδρου όπου με δική μας παρέμβαση δόθηκε η 

γνωμάτευση, περίπτωση Παρμακλή Χρόνη, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ καιρό 

από το Ωνάσειο και πάλι με παρέμβαση δική μας πήρε την γνωμάτευση!), όπου οι 

γονείς δυσκολεύονται να πάρουν την σχετική γνωμάτευση από το Ωνάσειο και τον 

κ. Αζαριάδη, εμείς εντοπίζουμε να λειτουργεί κάποιο άτομο ως συνεργάτης των 

υπογραφόντων τα πιστοποιητικά για το εξωτερικό στην γραμματεία της επιτροπής 

του Ι.Κ.Α. Σας αναφέρουμε τέσσερις (4) περιπτώσεις, όπου σε όσα παιδιά πάνε στο 

Brompton, η Επιτροπή δεν ζητάει γνωμάτευση από τρίτο (ιδιωτικό) νοσοκομείο, ενώ 
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σε όσα δεν πάνε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, η επιτροπή ζητάει γνωμάτευση και 

από τον κ. Σαρρή, ο οποίος μετά το Ωνάσειο (και μέχρι πρότινος) ήταν Διευθυντής 

του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο ‘’Μητέρα’’ (ιδιωτικό νοσοκομείο), παρ΄ 

ότι η σχετική εγκύκλιος μιλάει για υπογραφές από δύο νοσοκομεία (Αγία Σοφία και 

Ωνάσειο)!  

    

Τέσσερις περιπτώσεις καρδιοπαθών παιδιών, ασφαλισμένων του ΙΚΑ, τα οποία 

χρειάζονταν (ή και όχι) να πάνε στο εξωτερικό και η αντιμετώπιση που είχαν από 

τους αρμοδίους. 

1. Φεβρουάριος 2011 

Βέρδος Mιχαήλ– 2,5 ετών: Μετάθεση μεγάλων αγγείων, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, 

στένωση πνευμονικής.                                                                                               

Χειρουργήθηκε δύο φορές στο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (1η επέμβαση: παρηγορητική - 2η 

επέμβαση: πλήρης διόρθωση).                                                                                

Χρειάζεται ξανά χειρουργείο, λόγω στένωσης του ζωικού μοσχεύματος, και 

αντικατάστασή του με ανθρώπινο ομοιομόσχευμα.                                                     

Ασφάλεια: ΙΚΑ.                                                                                                        

Νοσοκομείο προορισμού: Brompton.                                                                                           

Παίρνει πιστοποιητικό από το «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (Κουρτέσης) και το Ωνάσειο 

(Αζαριάδης) για μετάβαση στο εξωτερικό. Το ΙΚΑ δεν ζητά πιστοποιητικό από το 

ΜΗΤΕΡΑ (κ. Σαρρής)!                                                                                                                

Το παιδί μεταβαίνει στο εξωτερικό χωρίς πρόβλημα. 

 

2. Απρίλιος 2011 

Στεργιοπούλου Μαρία – 4 ετών: Αναστροφή σπλάγχνων, μετάθεση μεγάλων 

αγγείων,  μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ατρησία πνευμονικής.                            

Χειρουργήθηκε τρεις φορές στο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Πρέπει να κάνει το επόμενο, πιθανώς, 

τελικό χειρουργείο.                                                                                                       

Νοσοκομείο προορισμού: Birmingham Children’s Hospital.                                      
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Παίρνει πιστοποιητικό από το «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (κ. Κουρτέσης), αφού πρώτα τους 

ζήτησε να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση (!) για το ποιος γιατρός τους 

παρέπεμψε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, καθώς και το χαρτί αποδοχής της 

ασθενούς από το νοσοκομείο προορισμού, το οποίο μάλιστα θα έπρεπε να 

περιγράφει την επέμβαση. (Πρώτη μεγάλη καθυστέρηση!!!).                               

Πήρε πιστοποιητικό από το Ωνάσειο (κ. Αζαριάδης).                                                        

Το ΙΚΑ τους ζητά πιστοποιητικό και από «ΜΗΤΕΡΑ» (κ. Σαρρή), ο οποίος δεν τους 

το δίνει! Δεύτερη μεγάλη καθυστέρηση και ταλαιπωρία των γονιών.                                  

Οι γονείς φτάνουν μέχρι τον Υπουργό κ. Λοβέρδο, αυτός τους παραπέμπει στον 

Διοικητή του ΙΚΑ, ο οποίος τους λέει ότι η σύμβαση του ΙΚΑ με το ΜΗΤΕΡΑ έχει λήξει 

και κακώς το ΙΚΑ τους έστειλε εκεί!!!                                                                                   

Τελικά, κατορθώνουν να πάνε στο εξωτερικό, αλλά έχουν χάσει το ραντεβού τους…  

 

3. Μάιος 2011 

Περίδης Νικόλαος – 1,5 ετών: Τετραλογία Fallot, μικρές πνευμονικές, παράπλευρα 

αορτοπνευμονικά αγγεία. 

Επειδή η περίπτωση εμφανίζει δυσκολίες, προτείνεται από τον κ. Καλαβρουζιώτη 

να αξιοποιηθεί η πρόταση ξένου Καρδιοχειρουργού να επισκεφθεί το ‘’Αγ. Σοφία’’ 

και να χειρουργήσει το παιδί εδώ στην Ελλάδα, άνευ αμοιβής και έτσι αφενός να 

μην ταλαιπωρηθούν γονείς και παιδί με μετάβαση στο εξωτερικό και αφ ετέρου να 

μην επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο με τα έξοδα. Απορρίπτεται από τον 

Συντονιστή του Κέντρου του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ κ. Κουρτέση, ο οποίος κανονίζει να 

σταλεί το παιδί στο Brompton. 

Παίρνει, λοιπόν, πιστοποιητικό από το «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (Κουρτέσης) και το Ωνάσειο 

(Αζαριάδης) για μετάβαση στο εξωτερικό. Το ΙΚΑ δεν ζητά πιστοποιητικό από το 

ΜΗΤΕΡΑ (κ. Σαρρή)!  

Η επέμβαση που έκανε το παιδί εκεί ήταν αυτή που είχε προτείνει ο κ. 

Καλαβρουζιώτης στον πατέρα να κάνει εδώ. Μόνο που το κόστος εκεί ήταν πολύ 

μεγαλύτερο (περί τα 60.000 ευρώ)!!! Σας επισυνάπτουμε την σχετική αλληλογραφία 
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μεταξύ του θεράποντα ιατρού κ. Καλαβρουζιώτη και του συντονιστή- Διευθυντή κ. 

Κουρτέση! (ΣΥΝ. 12, 12α, 12β, 12γ, 12δ) 

 

4. Ιούνιος 2011 

Βλάστος, άρρεν – 2 ετών: Μετάθεση μεγάλων αγγείων, μεσοκοιλιακή 

επικοινωνία.(ιστορικό του παιδιού στο ΣΥΝ. 13) 

Σε νεογνική ηλικία,  υποβάλλεται στο ΜΗΤΕΡΑ από τον κ. Σαρρή σε επέμβαση για 

διόρθωση “μίας κοιλίας” (η διόρθωση μίας κοιλίας δεν είναι ουσιαστικά διόρθωση 

αλλά παρηγορητική επέμβαση με πολλά προβλήματα και μικρό προσδόκιμο 

επιβίωσης).    

Εννέα μήνες μετά, χειρουργείται στο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ από ξένο Καρδιοχειρουργό, 

προσκεκλημένο του κ. Καλαβρουζιώτη, καταργείται η προηγούμενη επέμβαση και 

γίνεται πλήρης διόρθωση της καρδιοπάθειάς του. (Από αυτά που μας καταθέτει ο 

πατέρας του παιδιού και τα οποία σας επισυνάπτουμε, σε αυτήν την εγχείρηση ο 

ξένος καρδιοχειρουργός εντοπίζει ότι λείπει το ‘’περικάρδιο’’ του παιδιού με 

αποτέλεσμα να τοποθετηθεί βόειο περικάρδιο, το οποίο χρειάσθηκε να 

αντικατασταθεί μετά από 14 μήνες περίπου!  

Ένα χρόνο μετά, χρειάζεται επανεπέμβαση για αντικατάσταση του στενωμένου 

βοείου μοσχεύματος με ανθρώπινο ομοιομόσχευμα. 

Νοσοκομείο προορισμού: Southampton General Hospital (όπου βρίσκεται ο ξένος 

Καρδιοχειρουργός που χειρούργησε το παιδί).  

Οι γονείς παίρνουν πιστοποιητικό από το «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (Κουρτέσης), αφού πρώτα 

αυτός τους ζητά να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση (!) για το ποιος γιατρός τους 

παρέπεμψε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Με μέσον παίρνουν πιστοποιητικό και 

από το Ωνάσειο (Αζαριάδης). 

Το ΙΚΑ τους ζητά πιστοποιητικό και από τον κ.Σαρρή (!!!), ο οποίος δεν τους 

δίνει!!! 
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Τελικά, κατορθώνουν να πάνε στο εξωτερικό την τελευταία στιγμή πριν χάσουν το 

ραντεβού τους. 

Να έρθουμε στο τώρα; τρείς μήνες πάλευε με τα θεριά η οικογένεια του μικρού 

Ηλία Αλεξάνδρου από το Βλαχιώτη Λακωνίας να πάρει την περιβόητη γνωμάτευση 

από τον κ. Αζαριάδη! (αφού παραλάβουμε τα απαιτούμενα έγγραφα από την 

Ελβετία θα επανέλθουμε με νέο υπόμνημα και με όλα τα στοιχεία που θα έχουμε 

συλλέξει) μέχρι που η ομάδα του Vachos Radio το έβγαλε στην δημοσιότητα! Και 

μετά την παρέμβαση του προέδρου του Ωνασείου κ. Λεκάκη και του Γενικού 

Διευθυντή κ. Μουτσόπουλου, χορηγήθηκε το περίφημο έγγραφο και έφτασε  στα 

χέρια της οικογένειας! Χρονικό διάστημα κρίσιμο για την υγεία και την ζωή του 

μικρού Ηλία, ο οποίος καθυστερώντας να πάει για εγχείρηση και υποφέροντας από 

σύνδρομο Shone όπως μας ενημερώνει ο κ. Καλαγκός έχασε την ζωή του στην 

κυριολεξία από αμέλεια κάποιων! <<Τα παιδιά με σύνδρομο Shone εγχειρίζονται 

όταν είναι μικρά>>, μας ενημερώνει ο κ. Καλαγκός! <<Η χρονική καθυστέρηση 

είναι η αιτία θανάτου>>, μας λέει!. Kαι ρωτούσαμε τον κ. Αζαριάδη: Γιατί 

ταλαιπωρείτε 3.5 μήνες το μικρό παιδί και την οικογένειά του; Και αν δεν το 

βλέπαμε εμείς στο facebook και να παρέμβουμε με ραδιομαραθώνιο, ποιά η τύχη 

του μικρού; (τότε δεν ξέραμε ότι η κατάσταση του μικρού ήταν σοβαρή καθώς και η 

διάγνωση του κ. Καλαγκού ήταν λανθασμένη, αφού ο υπέρηχος που είχε γίνει στο 

ΜΗΤΕΡΑ δεν ήταν σωστός). Και γιατί κ. Αζαριάδη ταλαιπώρησες την κ. Χαρίτου 

είκοσι ημέρες και αν δεν έλεγε στην γραμματέα σου ότι θα καταφύγει στην 

διοίκηση (όπως την είχαμε συμβουλέψει), δεν θα της το έδινες το περίφημο 

έγγραφο; Και δεν το έδινες ακόμα και όταν σου είπε ότι χάνει την ημερομηνία για 

να εγχειριστεί το παιδί της στην Αγγλία, όχι όμως στο Brompton, αλλά στο 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Southampton! Και τώρα η κ. Χαρίτου πρέπει να 

πάει και στον κ. Κουρτέση! Αφού πήγε και στον κ. Σαρρή, την ενημέρωσαν από το 

γραφείο του κ. Σαλμά, του αναπληρωτή υπουργού Υγείας να μην πάρουν χαρτί από 

τον κ. Σαρρή και ότι θα πάνε στο εξωτερικό κατ΄εξαίρεση! Και αφού είχε ήδη 

καταθέσει αίτηση για γνωμάτευση στο Αγ. Σοφία, ο κ. Κουρτέσης της έδωσε 

απάντηση μετά από 17 ημέρες (!) ότι <<δεν λειτουργεί το ΕΚΑΣΚΑΠ και δεν μπορώ 

να σας δώσω βεβαίωση>> (!!!), με αποτέλεσμα να χάσει το πρώτο ραντεβού στην 
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Αγγλία και να περιμένει εκ νέου για το δεύτερο! Χρονική καθυστέρηση η οποία 

μπορούσε να αποβεί μοιραία για την ζωή του παιδιού! Ακόμα και σήμερα στις 30 

Μαρτίου που άρχισα να συντάσσω το παρόν υπόμνημα έχετε καθυστερήσει με 

διάφορες δικαιολογίες το παιδί Παρμακλή να πάει να εγχειριστεί από τον κ. 

Καλαγκό! Πάλι εμείς συμβουλέψαμε τους γονείς να πάνε και να εκθέσουν το 

πρόβλημά τους στον γενικό διευθυντή του Ωνασείου κ . Μουτσόπουλο για να 

πάρουν το χαρτί! Και ρωτάμε κύριε Εισαγγελεύ! Πότε θα τελειώσει αυτή η 

ταλαιπωρία πλέον;   

Άξιο προσοχής κ. Εισαγγελεύ είναι το στοιχείο που προέκυψε μέσα από την έρευνά 

μας σχετικά με τα ομοιομοσχεύματα και τα βόεια μοσχεύματα που 

χρησιμοποιούνται στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις! Μάθαμε από παιδοκαρδιο-

χειρουργό ότι ένα ομοιομόσχευμα (ανθρώπινο μόσχευμα) στοιχίζει στην αγορά 

περίπου στα 2-2.500 ευρώ και αυτό γιατί προέρχεται από δότες οργάνων, άρα 

δωρεάν, και το κόστος καλύπτει τα έξοδα επεξεργασίας και συντήρησης από τις 

Τράπεζες Οργάνων και Ιστών και μόνο, άρα δεν υπάρχει εμπορία του! Αντίθετα με 

το βόειο μόσχευμα, το οποίο πωλείται περίπου στις 6.700 ευρώ, αλλά το κόστος 

επεξεργασίας και φύλαξης είναι περίπου στα 1500 ευρώ! Όσο δηλαδή και το 

ανθρώπινο! απλά το κέρδος είναι πολλαπλάσιο της αξίας του! Ίσως γι αυτό δεν 

υπάρχει τράπεζα ομοιομοσχευμάτων στην Ελλάδα! (Αναλυτικά για 

ομοιομοσχεύματα στην τελευταία παράγραφο του παρόντος) 

Πιστεύουμε ότι πίσω από όλη αυτή την υπόθεση της ‘’εξαγωγής’’ παιδιών στην 

Αγγλία υπήρχε μια τεράστια βιομηχανία χρήματος με πολλά εκατομμύρια να έχουν 

καταλήξει σε διάφορες τσέπες!  

 

ΜΕΡΟΣ 2ον: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΚΑΣΚΑΠ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 

Σας επισυνάπτουμε με περίληψη (ΣΥΝ 14, 14α, 14β) τα 6 σημαντικά βήματα για το 

κλείσιμο του ΕΚΑΣΚΑΠ. 
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Επίσης, σας επισυνάπτουμε το υπόμνημα του Γ. Παπαδόπουλου, Συντονιστή-

Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος του Νος. Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προς 

την κ. Ανδρούτσου διενεργήσασα ΕΔΕ (Ιαν. – Οκτ. 2012) για τα προβλήματα στη 

διαχείριση των καρδιοχειρουργικών ασθενών στο Αγ. Σοφία και το Ωνάσειο! (ΣΥΝ 

15, 15α. 15β, 15γ, 15δ). 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2009 το Ε.Κ.Α.Σ.Κ.Α.Π λειτουργούσε κανονικά, με πέντε (5) 

Καρδιοχειρουργούς (κενή μία θέση Επιμελητή Α΄) και πέντε (5) 

Καρδιοαναισθησιολόγους. Από τον Οκτώβριο του 2009 όμως και μέχρι τον 

Δεκέμβριο 2010 (15 μήνες) τα δύο Καρδιοχειρουργικά Τμήματα έχουν από έναν (1) 

Καρδιοχειρουργό και έναν (1) Επικουρικό Καρδιοχειρουργό. Τον Ιανουάριο και τον 

Φεβρουάριο 2011 υπήρχε ένας (1) Επικουρικός Καρδιοχειρουργός και για τα δύο 

Τμήματα (τα οποία συγχώνευσε η Διοίκηση), τον Μάρτιο 2011 κανένας επικουρικός 

και μόλις τον Απρίλιο 2011 διορίσθηκε 3ος Καρδιοχειρουργός Επιμελητής Α’ (του 

οποίου η θέση είχε προκηρυχθεί το 2008!). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άλλοι 

συνταξιοδοτήθηκαν και άλλοι παραιτήθηκαν για διάφορους λόγους, τους οποίους 

ερευνούμε! 

Από τον Απρίλιο 2010 έως τον Μάρτιο 2011 το Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. λειτουργούσε με μία 

(1) Καρδιοαναισθησιολόγο και μία (1) Επικουρική Αναισθησιολόγο. 

 

Το χρονικό του κλεισίματος του ΕΚΑΣΚΑΠ 

15.07.2010: Συμφωνία Νοσ/μείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και Ωνασείου για «λειτουργική 

διασύνδεση» των Παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων τους (το περιεχόμενο της 

συμφωνίας αυτής αγνοούμε). Καθόλου τυχαία, στα ΔΣ των δύο Νοσοκομείων 

διορίζεται ο Ι. Στήνιος, συνταξιούχος Διευθυντής Καρδιοχειρουργός στο «ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ» και έμμισθος σύμβουλος του Ωνασείου! 

     

27.07.2010: Το ΔΣ του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» εκτιμά ότι είναι «αυτονόητη η ύπαρξη δύο 

Καρδιοχειρουργικών Τμημάτων, όπως ο οργανισμός του Νοσοκομείου ορίζει...» και 

αποφασίζει να προκηρύξει όλες τις κενές θέσεις του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. 

Ταυτόχρονα, τοποθετεί «Συντονιστή» του (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) τον Διευθυντή του Β’ 

Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Α. Κουρτέση (ΑΚ) και Υπεύθυνη του 
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Καρδιοαναισθησιολογικού την κ. Ε. Μανώλη (ΕΜ), τη μόνη Αναισθησιολόγο του 

Νοσοκομείου με αυτήν την εξειδίκευση. (ΣΥΝ 16). Βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο 

΄΄ξεχνάει΄΄ να ελέγξει τα μέχρι τότε χειρουργικά αποτελέσματα του κ. Κουρτέση πριν 

τον ορίσει Συντονιστή του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. (ΣΥΝ. 16 α), τα οποία ενδεικτικά σας 

επισυνάπτουμε! 

 

  3.11.2010: Το ΔΣ ζητά από την Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (1η ΥΠΕ) 

έγκριση για προκήρυξη θέσης Διευθυντή Καρδιοχειρουργού (για το Α΄ Τμήμα).  

 

12.11.2010: Η 1η ΥΠΕ εγκρίνει την προκήρυξη της θέσης Διευθυντή.  

 

23.12.2010: Το ΔΣ αλλάζει απόφαση και ζητά από την 1η ΥΠΕ η θέση Διευθυντή να προκηρυχθεί 

ως θέση Επιμελητή Β’. Με την ίδια απόφαση ζητά την προκήρυξη της κενής θέσης 

Επιμελητή Β’ του Τμήματος, με καθυστέρηση 3,5 μηνών (ακόμη κενή!). (ΣΥΝ. 17) 

 

19.01.2011: Το ΔΣ αποφασίζει, με το πρόσχημα της υποστελέχωσης, την προσωρινή 

«συλλειτουργία» των δύο Καρδιοχειρουργικών Τμημάτων σε «ενιαίο» με 

Συντονιστή - Διευθυντή τον κ. Αντώνη Κουρτέση (δηλ. καταργεί το Α’ Τμήμα). Δηλ. 

το ΔΣ του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»:  

-    σε 50 ημέρες αλλάζει απόφαση και δεν θέλει Διευθυντή για το Α’ Τμήμα και  

-    σε λιγότερο από 6 μήνες δεν θέλει 2 Καρδιοχειρουργικά Τμήματα! 

 

Μάρτιος 2011: Η κ. Ελένη Μανώλη εξαναγκάζεται σε παραίτηση από Υπεύθυνη του 

Καρδιοαναισθησιολογικού, λόγω παρεμβάσεων στο έργο της. Υπεύθυνη 

αναλαμβάνει η Συντονίστρια - Διευθύντρια του (Γενικού) Αναισθησιολογικού κ. 

Παναγιώτα Μαμμή, η οποία τον Ιούλιο 2010 μαζί με όλους τους Διευθυντές του 

Αναισθησιολογικού, είχαν υπογράψει επιστολή προς τη Διοίκηση ότι δεν 

αναλαμβάνουν καμία Καρδιοχειρουργική επέμβαση, ούτε την πιο απλή, διότι δεν 

έχουν καθόλου πείρα στο αντικείμενο της Καρδιοαναισθησιολογίας (!!!). 

 

26.09.2011: Το ΔΣ αποφασίζει να προτείνει στο ΥΥΚΑ την αλλαγή του οργανισμού του 

Νοσοκομείου, δηλ.: α. «ενσωμάτωση» της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας 
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(ΚΕΜ) στη γενική Παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και β. συγχώνευση των 

δύο Καρδιοχειρουργικών Τμημάτων σε ένα.  

 

29.09.2011: Με αφορμή την αδυναμία κάλυψης της εφημερίας της ημέρας εκείνης και με 

εισήγηση των υπευθύνων για τη λειτουργία του ΕΚΑΣΚΑΠ Συντονιστών- Διευθυντών 

του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος κ. Α. Κουρτέση και του Αναισθησιολογικού 

Τμήματος κ. Π. Μαμμή, η Διοίκηση βάζει σε άμεση εφαρμογή την απόφασή της να 

κλείσει την Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ). Οι τρεις (3) 

καρδιοχειρουργικοί ασθενείς που χειρουργούνται τις επόμενες ημέρες, 

νοσηλεύονται, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στη γενική ΜΕΘ και τη 

Μονάδα Νεογνών του Νοσοκομείου! Οι γιατροί των δύο αυτών Μονάδων 

διαμαρτύρονται στη Διοίκηση εγγράφως και θεωρούν αυτή τη λύση 

«αντιεπιστημονική» και «πρόχειρη».                                                       

(Σημειωτέον ότι η κατάργηση της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας είχε 

επιχειρηθεί τον Μάρτιο 2011, αλλά λόγω της αντίδρασης που προκάλεσε, το 

σχέδιο δεν εφαρμόστηκε). Εδώ επισυνάπτουμε μαρτυρία όπου το παιδί 

νοσηλεύτηκε στην γενική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ‘’κόλλησε’’ μικρόβιο με 

αποτέλεσμα να υποβληθεί σε πολύ ισχυρή αντιβιοτική θεραπεία για να θεραπευτεί! 

Κάτι που σπανίως συνέβαινε στην ΚΕΜ! (ΣΥΝ. 18, 18 α) 

 

 3.10.2011: Αντιπροσωπεία γονέων με καρδιοπαθή παιδιά και νοσηλευτές και γιατροί της 

Καρδιοχειρουργικής Μονάδας συναντώνται στο Υπουργείο με τον ΓΓ κ. Πολύζο και 

διαμαρτύρονται για το κλείσιμο της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας. Ο κ. Πολύζος 

δηλώνει άγνοια (!), τηλεφωνεί μπροστά τους στον Διοικητή του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ κ. 

Παπασάββα και του ζητά να οργανώσει σύσκεψη με όλους του Καρδιοχειρουργούς 

στις 7.10.2011.(ΣΥΝ.18β,γ) 

 

 6.10.2011:  Με έγγραφό τους οι ιατροί της ΜΕΘ ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο του 

‘’Αγ. Σοφία’’ για την κατάσταση της γενικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και την 

επικινδυνότητα να νοσηλεύεται σε αυτήν καρδιοχειρουργημένος ασθενής! 

τονίζουν δε την προχειρότητα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου να 

κλείσει την Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα. (ΣΥΝ.19)  
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  7.10.2011: Γονείς, νοσηλευτές και οι δύο Καρδιοχειρουργοί (πλην του  Συντονιστή-Διευθυντή) 

συγκεντρώνονται το πρωί στο γραφείο του Διοικητή κ. Παπασάββα για την 

«σύσκεψη» που ζήτησε ο κ. Πολύζος. Ο κ. Παπασάββας τους ενημερώνει ότι η 

«σύσκεψη» έγινε ήδη (!!!) με τους Διευθυντές των εμπλεκομένων Τμημάτων και 

Μονάδων και το συμπέρασμα ήταν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το 

κλείσιμο της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας και τη νοσηλεία των 

καρδιοχειρουργημένων παιδιών σε άλλες Μονάδες!!! (ΣΥΝ.20) 

 

 14.10.2011: Δύο εβδομάδες μετά την κατάργηση της ΚΕΜ, η Διοίκηση αποφασίζει την 

αναστολή όλων των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στο Νοσοκομείο και 

παραπέμπει τα τέσσερα νοσηλευόμενα προς χειρουργείο περιστατικά στο 

Ωνάσειο. Το λουκέτο στο Κέντρο το ονομάζει “αναβάθμιση” [Η απόφαση αυτή  

γνωστοποιήθηκε στους Καρδιοχειρουργούς με καθυστέρηση εβδομάδων, παρόλο 

που είχε ζητηθεί ακόμη και με εισαγγελική παραγγελία. Για τον λόγο αυτό έχει 

υποβληθεί από τον Γεώργιο Καλαβρουζιώτη μήνυση για απείθεια στον Διοικητή 

κ. Παπασάββα (ΣΥΝ. 21)] 

 

19.10.2011: Με νέα απόφαση της Διοίκησης, αναστέλλονται όλοι οι καθετηριασμοί καρδιάς στο 

Νοσοκομείο. Ο κ. Παπασάββας, Διοικητής του Ν.Π. "Αγία Σοφία"  και ανιψιός του  

γνωστού  Καθηγητή Καρδιολογίας, τέως  διευθυντή του Ωνασείου, τέως Υπουργού 

Υγείας, τέως Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και νυν 

βουλευτή  του ΠΑΣΟΚ  κ. Κρεμαστινού, σε  αγαστή "συνεργασία" με το  

νοσοκομειακό "περιβάλλον" και ασφαλώς με τον  φίλο υπουργό υγείας κ. 

Λοβέρδο, μετά από  πολλούς μήνες  προσπαθειών  κατάφερε με ένα άθλιο τρυκ να  

βάλει τελικά  λουκέτο στο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του "Αγία Σοφία" 

ενημερώνοντας και την νυν ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι «οι γιατροί 

τσακώνονται πάνω από ναρκωμένα παιδιά, που ξυπνούν από τις φωνές χωρίς να 

έχουν χειρουργηθεί, και γι’αυτό το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο πρέπει να 

κλείσει»! (ΣΥΝ.22) 

Το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (ΕΚΑΣΚΑΠ) είναι πλέον 

παρελθόν. 
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25.10.2011: Ο Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος, χωρίς πόρισμα ΕΔΕ ή κάποιας προκαταρκτικής 

έρευνας, προβαίνει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής σε 

καταγγελίες ότι «οι γιατροί τσακώνονται πάνω από ναρκωμένα παιδιά, που 

ξυπνούν από τις φωνές χωρίς να έχουν χειρουργηθεί» και απειλές κατά των 

«επίορκων» γιατρών και προαναγγέλλει την παύση τους!!!  

 

25.10.2011 Δελτία τύπου περί της δήθεν αναβάθμισης πάνε και έρχονται στον τύπο και επιστολή 

του κ. Λοβέρδου προς ΥΠΕ (Μουσιώνης) και ΄΄Αγ. Σοφία΄΄ (Χαρμανίδης-

υποδιοικητής), όπου φαίνεται ξεκάθαρα ποιοί έχουν ενημερώσει τον Υπουργό ότι 

΄΄οι γιατροί τσακώνονται΄΄. (ΣΥΝ.22 α) 

 

   27.10.2011: Εκτάκτως, εν κρυπτώ και παραβύστω, συνεδριάζει το ΔΣ του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και 

αποφασίζει να θέσει και τους τρεις Καρδιοχειρουργούς του Νοσοκομείου σε 

διαθεσιμότητα. Ο λόγος που επικαλείται το ΔΣ για τους δύο Επιμελητές Α’ 

Καρδιοχειρουργούς είναι ότι τοποθέτησαν “λάθος μόσχευμα” σε νεογνό (Χαρίτος, 

άρρεν), που χειρούργησαν στις 14.10.2011, και, έτσι, εξέθεσαν το νεογνό σε 

κίνδυνο και κλόνισαν την εμπιστοσύνη των γονιών στους ιατρούς και το 

νοσοκομείο.   

                     Η αλήθεια είναι οτι:                    

1.   Το νεογνό χειρουργήθηκε δύο φορές διότι παρουσίασε μια αναμενόμενη 

επιπλοκή,  

2.   Είναι καλά στην υγεία του και στο σπίτι του,         

3.   Οι γονείς του έχουν στείλει επιστολή συμπαράστασης στους γιατρούς του παιδιού 

τους και καταγγέλλουν τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ότι με τις αποφάσεις της για 

κατάργηση της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας, εξέθεσε το παιδί τους σε 

κίνδυνο,          

4.   Δεν υπάρχει (κι ούτε είναι δυνατόν να υπάρξει!) καμιά γνωμάτευση ειδικού ότι 

τοποθετήθηκε “λάθος μόσχευμα” στο νεογνό. Η απόφαση για την επιλογή του 

μοσχεύματος ανήκει αποκλειστικά στον χειρουργό. Αντίθετα, υπάρχουν τέσσερις 

γνωματεύσεις Παιδοκαρδιοχειρουργών παγκοσμίου κύρους, που λένε ότι και 
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αυτοί το ίδιο μόσχευμα θα τοποθετούσαν στο συγκεκριμένο παιδί. (ΣΥΝ 23 

α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ,ι) 

 

Σας παραθέτουμε και επιστολή των γονέων του μικρού Χαρίτου άρρενος! (ΣΥΝ.23) 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, Χαρίτος Θεόδωρος και Γούλα Σοφία, γονείς του 

βρέφους Χαρίτου άρρενος, δηλώνουμε ότι εν αγνοία μας χρησιμοποιήθηκε το 

όνομά μας για να σπιλώσει την τιμή και την υπόληψη του γιατρού μας κ. 

Καλαβρουζιώτη. 

Υπεύθυνος για την ταλαιπωρία μας δεν ήταν ο κ. Καλαβρουζιώτης, αλλά η 

Διοίκηση του « Αγία Σοφία», που έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού μας, 

μεταφέροντάς το, μέσω κοινόχρηστου ασανσέρ, στον 5ο όροφο, αντί της 

παιδοκαρδιοχειρουργικής μονάδας. 

Χωρίς να έχουμε ενημερωθεί, είδαμε τη μέρα του χειρουργείου να μπαίνουν μέσα 

στο ασανσέρ καθαρίστριες και να το καθαρίζουν, ενώ από άλλους ορόφους 

διαμαρτύρονταν για τη μη λειτουργία του. Δεν είχαμε ιδέα ότι όλα αυτά 

αφορούσαν το δικό μας παιδί κι ότι εκείνο θα μεταφερόταν σ΄αυτές τις συνθήκες, 

ειδάλλως θα είχαμε διαμαρτυρηθεί. 

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι γιατροί σαν τον κ. Καλαβρουζιώτη δεν υπάρχουν. 

Τον εμπιστευόμαστε απόλυτα και ως γιατρό και ως άνθρωπο. Κι επειδή είμαστε 

σε αναμονή νέου χειρουργείου, θέλουμε ο ίδιος να αναλάβει πάλι το παιδί μας. 

Καταγγέλλουμε δε, όποιον χρησιμοποιεί το όνομά μας για να τον διασύρει. 

Οι γονείς 

Χαρίτος Θεόδωρος 

Γούλα Σοφία 

 

Προς μεγάλη  έκπληξη όλων η πληροφόρηση από τον τύπο και τα ΜΜΕ λέει ότι οι 

λόγοι που έκλεισε το Κέντρο είναι διαπληκτισμοί και καυγάδες των χειρουργών 

μέσα στη χειρουργική αίθουσα, πάνω από ναρκωμένα παιδιά, που ξυπνούσαν 

χωρίς να έχουν χειρουργηθεί. Το ένα και μοναδικό γεγονός, κατά το οποίο 

πράγματι ένα παιδί ναρκώθηκε και το χειρουργείο δεν έγινε (27.09.11), ήταν λόγω 
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έλλειψης βοηθών – χειρουργών. Ο ένας ήταν ασθενής και είχε ειδοποιήσει τον 

Συντονιστή-Διευθυντή, ενώ ο άλλος ήταν κατάκοπος μετά από 48ωρη εφημερία 

στην Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα. Εν τούτοις, ο Συντονιστής - Διευθυντής, 

χειρουργός του ασθενούς, έδωσε εντολή να μπει το παιδί στο χειρουργείο, χωρίς να 

έχει εξασφαλίσει τη βοήθεια που χρειαζόταν για την επέμβαση. Αυτό το 

περιστατικό, λοιπόν, διογκώθηκε, διαστρεβλώθηκε, δραματοποιήθηκε και 

πολλαπλασιάστηκε από τα ΜΜΕ («ναρκώνανε παιδιά»!!!), προφανώς για να 

δικαιολογηθεί το κλείσιμο του Κέντρου. Τι πιο βολικό για την κυβερνητική 

προπαγάνδα ότι «φταίνε οι γιατροί»; Σημειωτέον ότι οι γονείς του παιδιού δεν 

ήξεραν τίποτε για νάρκωση και το έμαθαν τώρα!!! Εκτός αυτών, προέκυψε τώρα 

ότι το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ είχε γίνει «κέντρο υγειονομικού τουρισμού» και οι γιατροί του 

είχαν στήσει «κύκλωμα αποστολής παιδιών στο εξωτερικό» (δηλώσεις Διοικητή 

1ης ΥΠΕ και δημοσιεύματα σε ΕΘΝΟΣ & ΒΗΜΑ), ενώ αναγνωρίζεται ότι μετά το 

2009 έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των παιδιών που στέλνονται στο 

εξωτερικό! Για ψάξτε κύριε ΔΙΟΙΚΗΤΗ της 1ης ΥΠΕ ποιοί υπέγραφαν / είχαν 

δικαίωμα υπογραφής για να μεταβούν τα παιδιά στο εξωτερικό; 

 

31.10.2011: Επιδίδεται η απόφαση της «διαθεσιμότητάς» των παιδοκαρδιοχειρουργών, στην 

οποία αναφέρονται 8 έγγραφα, βάσει των οποίων τους έθεσαν σε αργία. Οι δύο 

Καρδιοχειρουργοί ζητούν επιτόπου με αίτησή τους τα έγγραφα αυτά. (ΣΥΝ. 24) 

 

 2.11.2011:  Αντί να λάβουν τα έγγραφα που ζήτησαν, τους επιδίδεται άλλη απόφαση για την 

διαθεσιμότητά τους, που αντικαθιστά αυτήν της 31.10.2011 («ορθή 

επανάληψη»), στην οποία διαπιστώνουν ότι αναφέρονται μόνο 2 από τα 8 

έγγραφα της πρώτης!!! Τα γνωρίζετε αυτά κ. Παπασάββα; Η μήπως ξέχασαν να 

σας ενημερώσουν; (ΣΥΝ.24 α, 24 β, 24γ ) 

 

 5.11.2011:  Aκόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου στην ομιλία του στη Βουλή  για 

ψήφο εμπιστοσύνης, ανέφερε στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του ότι «για 

πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΣΥ απομακρύνθηκαν γιατροί λόγω διαφθοράς»!!!  

8.11.2011    Με το υπ’ αριθμόν 24168 έγγραφό τους Καρδιολόγοι, Νοσηλευτές, Τεχνολόγοι και η 

Διευθύντρια του Καρδιολογικού Τμήματος του Αγ. Σοφία διαμαρτύρονται έντονα 
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στην Διοίκηση του νοσοκομείου για το οριστικό κλείσιμο του Παιδοκαρδιο-

χειρουργικού κέντρου (ΣΥΝ. 25)  

 

 

9.11.2011, Πραγματοποιείται «σύσκεψη» στα γραφεία της 1ης Υ.ΠΕ. για το Παιδοκαρδιο-

χειρουργικό Κέντρο του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Οι Καρδιοχειρουργοί κ.κ. Καλλικούρδης και 

Καλαβρουζιώτης και οι Καρδιολόγοι κ.κ. Ελευθεράκης και Καρανάσιος, νοσηλευτές 

του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», αλλά και εκπρόσωποι 

των γονέων καρδιοπαθών παιδιών, που στηρίζουν την προσπάθεια να ξανανοίξει 

το Κέντρο, αποφασίζουν να παραστούν στη «σύσκεψη», χωρίς να είναι 

προσκεκλημένοι.  

Προς μεγάλη τους έκπληξη, διαπιστώνουν ότι, αντί γι’αυτούς, τους άμεσα 

ενδιαφερομένους, παρευρίσκονται εκεί ο Διευθυντής του Παιδοκαρδιο-

χειρουργικού Τμήματος του (ημιιδιωτικού) Ωνασείου κ. Αζαριάδης και ο 

Διευθυντής του  Παιδοκαρδιοχειρουργικού του (ιδιωτικού) ΜΗΤΕΡΑ κ. Σαρρής. 

Από πλευράς Υπουργείου Υγείας ήταν ο ΓΓ κ. Πολύζος. 

Ο Διοικητής της 1ης ΥΠΕ κ. Μουσιώνης, με ύφος απαράδεκτο, λέει στους περίπου 

20 γονείς που παρευρίσκονταν ότι ήρθαν για «σόου» και τους ζητά να βγουν στην 

αυλή. Το κλίμα φορτίζεται και μετά από πιέσεις των γονέων, δέχεται να μείνει στη 

«σύσκεψη» τριμελής αντιπροσωπεία τους. Τελικώς, αυτό που έγινε ήταν κάποια 

«σύσκεψη» σε κάποιο γραφείο με τον κ. Πολύζο (ΓΓ ΥΥΚΑ ), τον Διοικητή και τον  

Υποδιοικητή  της 1ης ΥΠΕ κ.κ. Μουσιώνη και Συγγελάκη, τον  Διοικητή του  "ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ" κ. Παπασάββα, την Διοικήτρια του "ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" κ. Θεάκου, τον 

Πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ κ. Τσούκαλο και τους εκπροσώπους των ιδιωτικών 

Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων κ.κ. Αζαριάδη και Σαρρή, χωρίς τους γιατρούς 

του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και την αντιπροσωπεία των γονέων!!!  

 

18.11.2011 Με το υπ’ αριθμόν 25014 έγγραφό του ο κ. Καλαβρουζιώτης ενημερώνει τον κ. 

Οικονομίδη ότι με δόλο τον καλεί να καταθέσει στην ΕΔΕ που διενεργεί (ΣΥΝ. 25 α)  
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21.11.2011: Ο κ. Οικονομίδης παρ’ όλα όσα του γράφει στο υπόμνημά του ο κ. Καλαβρουζιώτης 

ολοκληρώνει την  ΕΔΕ που διέταξε ο Διοικητής με βάση καταγγελίες και αναφορές 

του Συντονιστή-Διευθυντή κ. Αντώνη Κουρτέση σε βάρος των δύο Επιμελητών Α’ 

Καλαβρουζιώτη και Καλλικούρδη. Πουθενά δεν περιγράφεται το επεισόδιο περί 

«ναρκωμένου παιδιού που ξύπνησε, ενώ οι γιατροί διαπληκτίζονταν στο 

χειρουργείο», όπως δήλωσε ο Υπουργός, γιατί απλά δεν υπήρξε. Διαβάζοντας τις 

καταθέσεις των μαρτύρων, τις οποίες έχουμε στα χέρια μας, διαπιστώνουμε, ότι, ο 

διενεργήσας την ΕΔΕ κ. Οικονομίδης κατασκευάζει «έντονη λεκτική αντιπαράθεση» 

μεταξύ γιατρών στην αίθουσα χειρουργείου σε άλλο παιδί, η οποία δεν 

επιβεβαιώνεται από κανέναν από τους έξι (6) μάρτυρες που παρευρίσκονταν στο 

χώρο του χειρουργείου! Βέβαια, το παιδί πάνω από το οποίο υποτίθεται ότι έγινε η 

«έντονη λεκτική αντιπαράθεση» δεν ξύπνησε και χειρουργήθηκε κανονικά!!!    

Τα φίλια στην Κυβέρνηση ΜΜΕ (ΕΘΝΟΣ, ΝΕΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΑΝΤΕΝΝΑ) μιλούν για 

«επιβεβαίωση καταγγελιών Λοβέρδου», «πέλεκυ στους δύο Καρδιοχειρουργούς» 

και ότι «οι δύο (ποιοι άραγε από τους τρεις;) Καρδιοχειρουργοί θα δουν την πόρτα 

του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»!!! (ΣΥΝ. 26) 

 

21.11 & 23.11.2011: Το ΔΣ του Νοσοκομείου παραπέμπει με νέες κατηγορίες τους τρεις  

Καρδιοχειρουργούς στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. Οι κατηγορίες για τους 

δύο Επιμελητές είναι από απαράδεκτες έως κατασκευασμένες. (ΣΥΝ.27) Όμοια 

σχετικά έγγραφα υπάρχουν και για τους τρείς παιδοκαρδιοχειρουργούς (Κουρτέση, 

Καλαβρουζιώτη, Καλλικούρδη). 

 

27.11.2011 ‘’Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ’’ με σχετικό έγγραφό του ζητεί εξηγήσεις για τα 

καταγγελλόμενα θέματα από τους γονείς (ΣΥΝ.28). Στις 22/02/2012 επανέρχεται με 

νέο του έγγραφο καθώς δεν έχει απαντηθεί το προηγούμενο! (ΣΥΝ.29) 

 

  8.12.2011: Καλούνται οι παιδοκαρδιοχειρουργοί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. για 

έγγραφη απολογία. 

 

28.12.2011: Υποβάλλουν τις έγγραφες απολογίες τους! 
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24.02.2012: Καλούνται εκ νέου (!) για απολογία από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ., διότι 

η πρώτη κλήση δεν ήταν σωστή!!!…   

 

Απρ. - Μάιος 2012: Απολογούνται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 1ης Υ.ΠΕ. 

 

16.07.2012: Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. αποφασίζει ότι δεν μπορεί να βγάλει 

απόφαση με βάση τα στοιχεία που έχει και ζητά συμπληρωματική ΕΔΕ, που πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/09/2012. (ΣΥΝ.30) 

 

Οκτώβριος 2012: Αλλάζει ο διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και διορίζεται ο 

κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης! Είμαστε σε επαφή μαζί του αυτές τις ημέρες για να 

μάθουμε τι πειθαρχική δίωξη θα ασκήσει στον κ. Οικονομίδη: 1) για τα 

κατασκευασμένα γεγονότα που αναφέρει στην ΕΔΕ αλλά και για το γεγονός ότι δεν 

παρέδωσε το πόρισμα μέχρι 30/9/2012, όπως αναφέρει η απόφαση του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου!  

 

                     Κατά την διάρκεια της έρευνας και συνομιλώντας με διάφορους εμπλεκόμενους με 

το ΕΚΑΣΚΑΠ (γονείς, γιατρούς, νοσηλευτές κ.λ.π.) συλλέξαμε τις παρακάτω 

πληροφορίες και παρακαλούμε θερμά για τον έλεγχο αυτών καθώς πιστεύουμε ότι 

α) θα αντλήσετε σημαντικά στοιχεία για τα χειρουργικά αποτελέσματα των 

παιδοκαρδιοχειρουργών στο ΕΚΑΣΚΑΠ β) σημαντικά στοιχεία για την χειρουργική 

επάρκεια αυτών και κατά πόσο έχουν εκθέσει ανήλικα παιδιά σε κίνδυνο γ) 

σημαντικά στοιχεία για τους θανάτους παιδιών λόγω ανικανότητας ή αμέλειας 

ιατρών δ) παρακαλούμε θερμά όπως διατάξετε την άρση του τραπεζικού 

απορρήτου όλων των ιατρών του ΕΚΑΣΚΑΠ, από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι 

και σήμερα, καθώς πολλοί γονείς μας μιλούν για χρηματισμό ιατρών, τον οποίο δεν 

μπορούν να αποδείξουν! Πιστεύουμε ότι με το άνοιγμα των τραπεζικών 

λογαριασμών και τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων θα αποκαλυφθεί η 

αλήθεια! 

                  

ΜΕΡΟΣ 3ον: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΚΑΣΚΑΠ 
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Κατά την διάρκεια της έρευνας συλλέξαμε πληροφορίες για τους α) Ιωάννη Στήνιο 

διευθυντή στο Α’ Καρδιοχειρουργικό τμήμα από το (1985 – Ιούλιος 2003 = 18 έτη! 

Ο Ιωάννης Στήνιος υπήρξε για 18 χρόνια Διευθυντής στο Α’ Καρδιοχειρουργικό 

Τμήμα του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Για αρκετά χρόνια υπήρξε ο μόνος Διευθυντής – 

Καρδιοχειρουργός στο μοναδικό Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της χώρας.  

Δραστηριοποιημένος πολιτικά και συνδικαλιστικά στο ΠΑΣΟΚ, φέρεται ως το «δεξί 

χέρι» του Γεννηματά στη σχεδίαση του ΕΣΥ. Δημιούργησε και ανέλαβε τη Διεύθυνση 

του ενός (από τα δύο) Καρδιοχειρουργικά Τμήματα στο Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Στο 

διάστημα των 18 χρόνων, τι αποτελέσματα έχει να επιδείξει; 

Πραγματοποιούσε Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που είχαν εγκαταλειφθεί από 

την διεθνή επιστημονική κοινότητα;  

Εξ αιτίας των χειρουργικών αποτελεσμάτων του, έγινε αντικειμενικά κύριος 

υπεύθυνος για να γιγαντωθεί η αποστολή παιδιών στο εξωτερικό κατά δεκάδες 

κάθε έτος, ακόμα και για απλές συγγενείς καρδιοπάθειες. (Αυτή ήταν η αιτία για 

να ζητήσει η διοίκηση Ντάνου συνεργασία με το Brompton;) Οι “εξαγωγές 

καρδιοπαθών παιδιών” στο εξωτερικό γίνονταν με ρυθμούς 40 – 70 παιδιά κάθε 

χρόνο, μέχρι το 2008. Έχουμε στα χέρια μας πιστοποιητικά για  

Το 1999: 38 (μπορεί να είναι πολύ περισσότερα!),  

Το 2004: 72 και  

Το 1ο εξάμηνο 2005: 32, δηλ. για το 2005: 65-70 (;).  

Αν πάρουμε σαν μέσο όρο τα 50 παιδιά ανά έτος, τότε την 20ετία 1989-2008 

πρέπει να έχουν φύγει στο εξωτερικό τουλάχιστον 1000 παιδιά… Υπάρχουν και 

μπορούν να αναζητηθούν στα αρχεία του Καρδιολογικού Τμήματος όλα τα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί.  

Δεν εκπαίδευσε κανένα από τους Επιμελητές που πέρασαν κατά καιρούς από το 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (δεν βρήκαμε κάποιον να μας πει ‘’ναι 

εμένα’’). Κάτι περισσότερο, έκανε κάθε τι για να ευνουχίσει επιστημονικά κάθε 

γιατρό, που είχε επιστημονικές δυνατότητες και ανησυχίες. Γι’ αυτό, και όλοι 

σχεδόν, όσοι κατά καιρούς πέρασαν από εκεί, αξιολογότατοι Καρδιοχειρουργοί, 

όπως έδειξε η μετέπειτα πορεία τους, έφυγαν. Και από αυτούς που άντεξαν να 

μείνουν: 
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Α. Ενας Επιμελητής Β’ το 1998 κατήγγειλε στη Διοίκηση Ντάνου και στο Υπουργείο 

Υγείας τα κακά χειρουργικά αποτελέσματα του. Επειδή λόγω των καταγγελιών 

του, τον είχε αποκλείσει από το χειρουργείο για ενάμιση χρόνο (!),  αναγκάστηκε να 

ζητήσει απόσπαση για άλλο Νοσοκομείο. Ήταν τόσο αφόρητη η κατάσταση, ώστε 

χρειάστηκε παρέμβαση της τότε Υφυπουργού Υγείας κ. Σπυράκη η οποία 

αναγκάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2000 να έρθει μέχρι το Νοσοκομείο και να μετέχει 

σε σύσκεψη με όλους τους γιατρούς του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

(Καρδιοχειρουργούς - Καρδιολόγους – Καρδιοαναισθησιολόγους) και της Διοίκησης 

του Νοσοκομείου, προκειμένου να μπει κάποια τάξη και να λυθεί ο αποκλεισμός 

γιατρών του Κέντρου. Σήμερα, ο Επιμελητής αυτός (κ. Αντώνης Κουρτέσης) είναι 

Διευθυντής του ενιαίου Καρδιοχειρουργικού Τμήματος και Συντονιστής του 

ΕΚΑΣΚΑΠ και κολλητός; Του Ιωάννη Στήνιου;!!! Ο Ιωάννης Στήνιος  ως μέλος του ΔΣ 

ψηφίζει πάντα υπέρ του!!!.             

Β. Άλλος Επιμελητής Β’, έχοντας συνειδησιακό πρόβλημα, κατήγγειλε (2001) επίσης 

τον Ιωάννη Στήνιο στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για κακή άσκηση της Ιατρικής. 

Και αυτός ο Επιμελητής αποκλείστηκε από το χειρουργείο. Η Διοίκηση Ντάνου 

έκανε ΕΔΕ για τη διερεύνηση της καταγγελίας, αλλά το πόρισμά της αγνοείται!!! 

Ποιος είναι; ο σημερινός παιδοκαρδιοχειρουργός στο Αγ. Σοφία κ. Καλαβρουζιώτης 

Γεώργιος. Ρωτώντας τον για το πόρισμα της ΕΔΕ μας δήλωσε άγνοια, ότι το ζήτησε 

στο παρελθόν αλλά ποτέ δεν το πήρε! 

Το αποτέλεσμα ήταν ο καταγγέλλων Επιμελητής να αποσπασθεί στο Β’ 

Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, που τότε ξεκίνησε να λειτουργεί με Διευθυντή τον κ. 

Αζαριάδη, ενώ ο Ιωάννης Στήνιος συνέχισε να χειρουργεί, χωρίς Επιμελητές, για 

δύο ακόμα χρόνια (!), οπότε συνταξιοδοτήθηκε (πρόωρα;).  

Χρησιμοποιούσε στη θέση Τεχνικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, θέση πολύ 

σημαντική για την επιτυχημένη διεξαγωγή επεμβάσεων ανοικτής καρδιάς, πρώην 

διοικητική υπάλληλο, που αποδεδειγμένα δεν ήξερε τη δουλειά της. Το 

αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για τα παιδιά που χειρουργούνταν. Η Διοίκηση 

Ντάνου, έστω καθυστερημένα, έστειλε δύο νοσηλευτές του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» στο 

Brompton (να κάτι καλό στη «συμφωνία συνεργασίας» με το «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»), 

όπου εκπαιδεύθηκαν στην Εξωσωματική Κυκλοφορία. Με την επιστροφή τους 

στο «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (2001), ανέλαβαν καθήκοντα. Παρόλο που είχαν 
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πιστοποιημένα άρτια εκπαίδευση, ο Ιωάννης Στήνιος συνέχιζε να χρησιμοποιεί τη 

«δική του» Τεχνικό Εξωσωματικής Κυκλοφορίας. Ωσπου, η Διοίκηση Ντάνου 

απομάκρυνε από το «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» την εν λόγω “Τεχνικό Εξωσωματικής 

Κυκλοφορίας” (2001), αφού τεκμηριώθηκαν συγκεκριμένες αμέλειες και 

παραλείψεις στη δουλειά της.  

Φεύγοντας από το Νοσοκομείο με σύνταξη, πήρε μαζί του το βιβλίο με τα 

πρακτικά των χειρουργικών επεμβάσεων του Α’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος. 

Χωρίς αυτό, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στη σύνταξη πιστοποιητικών, που 

ζητούν ασθενείς χειρουργημένοι από τον εν λόγω Διευθυντή, αφού δεν είναι 

γνωστό για το τι έγινε στην επέμβαση. Επίσης, γνωρίζουμε  ότι ο κ. Στήνιος, σαν 

μέλος του Δ.Σ. του Αγ. Σοφία, πολλές φορές μιλούσε εναντίον του κ. 

Καλαβρουζιώτη, λόγω της παλιάς καταγγελίας που του είχε κάνει.  

Μετά τη συνταξιοδότησή του (2003), προσλήφθηκε σαν Διευθυντής στο 

Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Μετά από δύο χρόνια, 

διέκοψε τη λειτουργία του (μήπως γιατί τα χειρουργικά αποτελέσματα δεν ήταν 

καλά;).  

Έπειτα, πήρε θέση έμμισθου “συμβούλου” στο Ωνάσειο.  

Το 2010 τοποθετείται από την Φώφη Γεννηματά Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ωνασείου και ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Όντας 

μέλος του ΔΣ  του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», γύριζε στους χώρους του Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου και απαξίωνε τους γιατρούς που σήμερα εργάζονται και λειτουργούν το 

Κέντρο σε τόσο αντίξοες συνθήκες, ενώ διαφήμιζε συγκεκριμένο Καρδιοχειρουργό 

του Ωνασείου;!!! Λόγω αυτής της συμπεριφοράς του οι γιατροί του ΕΚΑΣΚΑΠ 

στέλνουν αναφορά στον κ. Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας χωρίς βέβαια να ληφθεί 

κανένα μέτρο! (ΣΥΝ.30α) 

Αναρωτιέται κανείς ποια η σκοπιμότητα για να τοποθετηθεί ο άνθρωπος αυτός σε 

τέτοια θέση. Για να «αναδιοργανώσει το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο», όπως ο 

ίδιος ισχυρίζεται, ή για να ολοκληρώσει την καταστροφή του, την οποία επεχείρησε, 

χωρίς επιτυχία, στα χρόνια της ενεργού υπηρεσίας του, και να πάρει «ρεβάνς» από 

αυτούς, με τους οποίους συγκρούστηκε στο παρελθόν;       

Σήμερα, η απάντηση έχει δοθεί. 
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Έχουμε ήδη δημοσιεύσει: <<Η αποστολή παιδιών για καρδιοχειρουργική επέμβαση 

στο εξωτερικό είχε ξεκινήσει πριν από την ίδρυση Παιδοοκαρδιοχειρουργικού 

Κέντρου στο ΕΣΥ και συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση μέχρι και το 2009. Έκτοτε, 

παρουσιάζει σημαντική μείωση.  

Παράκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να διενεργήσουν έλεγχο! 

Ο  λόγος της αθρόας εξαγωγής παιδιών στο εξωτερικό; Δεν τον γνωρίζω ακριβώς! 

Κάνω την ερώτηση όμως και αν ξέρει κάποιος ας μου απαντήσει! Μήπως δεν 

υπήρχε η σχετική εμπειρία από τους γιατρούς του συγκεκριμένου τμήματος; Μήπως 

υπήρχε αδυναμία αντιμετώπισης  τέτοιων περιστατικών και δεν ρίσκαραν την ζωή 

των παιδιών; 

Αν πραγματικά συνέβαινε αυτό δεν μπορώ παρά να δώσω συγχαρητήρια! 

Αυτή την αδυναμία είχε κατανοήσει  η τότε Διοίκηση του Νοσοκομείου (Πρόεδρος 

κ. Νικόλαος Ντάνος) πιθανολογώ πως ναι, γιατί από ότι μαθαίνω είχε έλθει σε 

“συμφωνία επιστημονικής συνεργασίας” με το Νοσοκομείο Royal Brompton του 

Λονδίνου. 

Δεν μου είναι γνωστό οι όροι αυτής της συνεργασίας ούτε πως επιλέχθηκε το 

συγκεκριμένο Νοσοκομείο από τα 13 Παιδοκαρδιοχειρουργικά Κέντρα της Μ. 

Βρετανίας. Αυτό που φαίνεται είναι ότι τα καρδιοπαθή παιδιά που έπαιρναν 

πιστοποιητικό από το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, τα χειρουργούσε ένας συγκεκριμένος 

Παιδοκαρδιοχειρουργός, ο κ. Darryl Shore, και τα παρακολουθούσε ένας 

συγκεκριμένος Παιδοκαρδιολόγος, ο κ. Michael Rigby. (Εδώ μπαίνουν πολλά 

ερωτηματικά! Μήπως το θέμα χρήζει ελέγχου;) Οι πληροφορίες μιλάνε για πάνω 

από 1000 παιδιά να έχουν μεταβεί στο Μπρόμπτον για χειρουργείο!  

Σε αξιολόγηση δε όλων των Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων της Αγγλίας, που 

δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal στις 9 Οκτ. 2004, το Royal  Brompton  

ερχόταν 4ο σε όγκο περιστατικών και αποτελέσματα. Αυτό που είναι πλέον 

εντυπωσιακό είναι πολύ υψηλότερες χρεώσεις (τριπλάσιες ή και περισσότερο) για 

επεμβάσεις σε αυτό το νοσοκομείο σε σύγκριση με άλλα Κέντρα της Αγγλίας. ( Και 

εδώ παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο! Παραθέτουμε μερικά 

πιστοποιητικά:>> 

 

β) Αντώνης Κουρτέσης 
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Μετά τα δημοσιεύματα μας, στόματα άνοιξαν! Αρκετοί αυτοί που επικοινωνούν 

μαζί μας και μας μιλάνε για την περιπέτειά τους, μας στέλνουν στοιχεία, θέλοντας 

έτσι και αυτοί να συμβάλουν στο ελάχιστο στο έγκλημα που στοιχειοθετήθηκε από 

κάποιους εις βάρος των παιδιών και των οικογενειών τους! Εμείς ταξινομούμε, 

εξετάζουμε και δημοσιοποιούμε! Με αυτό τον τρόπο καταλήξαμε στο σημερινό μας 

δημοσίευμα! Και αναφέρουμε τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας! 

O A. Κουρτέσης διορίστηκε στο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ σαν Επιμελητής Β’ Καρδιοχειρουργός το 

1997. Διευθυντής τότε ήταν ο Ι. Στήνιος (μόνος Διευθυντής).  

Πολύ σύντομα, ο κ. Αντώνης Κουρτέσης κατήγγειλε στη Διοίκηση του Νοσοκομείου 

(Πρόεδρος Νικόλαος Ντάνος) και στο Υπουργείο Υγείας ότι τα αποτελέσματα των 

χειρουργείων του Ιωάννη Στήνιου δεν ήταν καλά. Ο Ιωάννης Στήνιος  για να τον 

τιμωρήσει, τον απέκλεισε από τα χειρουργεία για ενάμιση χρόνο (!). Έτσι, ο κ. 

Αντώνης Κουρτέσης αναγκάστηκε να ζητήσει απόσπαση για το Καρδιοχειρουργικό 

Τμήμα του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Νοσοκομείου της Αθήνας, για να μην ξεχάσει την 

Καρδιοχειρουργική. Συνέχισε τις διαμαρτυρίες του στο Υπουργείο και αυτές έφεραν 

αποτέλεσμα. Τον Σεπτέμβριο του 2000, ήρθε στο Νοσοκομείο η τότε Υφυπουργός 

Υγείας κ. Σπυράκη και συγκάλεσε σύσκεψη με όλους τους γιατρούς του ΕΚΑΣΚΑΠ, 

(Καρδιοχειρουργούς, Καρδιολόγους και Καρδιοαναισθησιολόγους) και τη Διοίκηση 

του Νοσοκομείου, για να μπει κάποια τάξη στο Κέντρο και να σταματήσει ο διωγμός 

των γιατρών του Κέντρου από τον Διευθυντή.  

Μετά από αυτή τη σύσκεψη, ο κ. Ντάνος έδωσε εντολή να ξεκινήσει τη λειτουργία 

του το Β’ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, έστω χωρίς Διευθυντή, ενώ προκήρυξε τη θέση 

του Διευθυντή, που ήταν κενή από το 1997. Πράγματι, στις αρχές του 2001, το Β’ 

Καρδιοχειρουργικό Τμήμα ξεκίνησε να λειτουργεί και να βάζει χειρουργεία με 

επικεφαλής τον Χριστόδουλο Παφίτη, Επιμελητή Α’ στο Τμήμα του Ιωάννη Στήνιου, 

τον οποίο απέσπασε στο Β΄ Τμήμα ο κ. Ντάνος, και με Επιμελητή Β’ τον κ. Αντώνη 

Κουρτέση.  

Τον Μάιο του 2001, ήρθε σαν Διευθυντής του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος ο κ. 

Πρόδρομος Αζαριάδης, οπότε το Β’ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα είχε την εξής 

σύνθεση:  

Διευθυντής – Π. Αζαριάδης, Επιμελητής Α’ – Χ. Παφίτης, Επιμελητής Β’ – Αντώνης 

Κουρτέσης. Διευθυντής στο Β’ Καρδιοχειρουργικό τμήμα (Απρ. 2008 – Ιαν. 2011, και 
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από Ιαν. 2011 έως Οκτ 2011, οπότε έκλεισε το κέντρο, ήταν Διευθυντής του ενιαίου 

Καρδιοχειρουργικού Τμήματος!). Ας εξετάσουμε την διαδρομή του τα τελευταία 

χρόνια σύμφωνα με δημόσια έγγραφα που έχουμε στην κατοχή μας! Ήδη από το 

2008 που ανέλαβε Διευθυντής στο Β΄ Καρδιοχειρουργικό τμήμα άρχισαν τα 

προβλήματα! (ΣΥΝ.30β,γ) 

28/09/2009 έγγραφο-αναφορά με αρ. πρωτ. 21245 

01/09/2011 έγγραφο-αναφορά με αρ. πρωτ. 18750 

23/09/2011 έγγραφο-αναφορά με αρ. πρωτ. 20515 

27/09/2011 έγγραφο-αναφορά με αρ. πρωτ. 20780 

28/09/2011 έγγραφο-αναφορά με αρ. πρωτ. 20917 

29/09/2011 έγγραφο-αναφορά με αρ. πρωτ. 20998 

11/10/2011 έγγραφο-αναφορά με αρ. πρωτ. 21894 

14/10/2011 έγγραφο-αναφορά με αρ. πρωτ. 22176 

31/10/2011 έγγραφο-αναφορά με αρ. πρωτ. 23365 

31/10/2011 έγγραφο αναφορά  (ΣΥΝ.30δ) 

Παρατηρούμε λοιπόν μια σειρά αναφορών του συγκεκριμένου συντονιστή-

διευθυντή εις βάρος συναδέλφων του ιατρών! Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ότι ο 

συγκεκριμένος έχει δίκιο ή άδικο! Εμείς γυρίσαμε λίγο στο παρελθόν! 

Και δείτε τι βρήκαμε! 

Σε αυτό το έγγραφο ο κ. Αντώνιος Κουρτέσης καταγγέλει τα διάφορα όπως μπορείτε 

να διαβάσετε και εσείς! Καταγγέλλει βέβαια και το γεγονός ότι <<Είναι τραγικό πως 

και οι άλλοι συνάδελφοι του τμήματος που διευθύνει  δεν αντιδρούν, αν δεν 

συμμετέχουν σε αυτή την κατάσταση, είτε γιατί είναι αποσπασμένοι στο τμήμα ή 

του χρωστούν χάρη μιας και τους ‘’βρήκε’’ θέση στο ΕΣΥ!>> (ΣΥΝ. 31) 

Με αυτό το έγγραφο ο κ. Παπαδόπουλος θέλοντας να προστατεύσει το νοσοκομείο, 

συναδέλφους και πρωτίστως τα παιδιά ζητεί από το Αγ. Σοφία και του 

αποστέλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις αντιμετώπισης περιστατικών Α’ και Β’ 

καρδιοχειρουργικών τμημάτων! Στο Α’ καρδιοχειρουργικό τμήμα ο κ. 

Καλαβρουζιώτης Γεώργιος και στο Β’ καρδιοχειρουργικό τμήμα ο κ. Κουρτέσης 

Αντώνιος με έναν επικουρικό έκαστος! Δείτε τα αποτελέσματα και συγκρίνετε! 

Στον πρώτο πίνακα παρατηρούμε α) σε σύνολο 169 περιστατικών, το Α’ 

Καρδιοχειρ/κό τμήμα έχει 96 περιστατικά (ποσοστό 57%) και το Β’ Καρδιοχ/κό 73 
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περιστατικά (ποσοστό 43%)! Στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις το Α’ Τμήμα έχει 

81 επεμβάσεις και το Β’ Τμήμα 38 επεμβάσεις! Στις θωρακοχειρουργικές 

επεμβάσεις το Α’ έχει 14 και το Β’ 31 επεμβάσεις! Συνεπώς μήπως το Α’ είναι πιο 

εξειδικευμένο στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις από ότι το Β’; Στις ανοικτές 

επεμβάσεις το Α’ 66%, το Β’ 34%, στις κλειστές το Α’ 70% και το Β’ 30%! (ΣΥΝ. 32, 

32α, 32β, 32γ). 

Μέσα λοιπόν από τις καταστάσεις τις οποίες επισυνάπτουμε βλέπουμε μεγάλη 

διαφορά επεμβάσεων στα καρδιοχειρουργικά περιστατικά! Συν το γεγονός ότι στο 

έγγραφο της διοικήτριας κ. Θεάκου προς τον κ. Παπαδόπουλο στις 22/03/2011 

διαβάζουμε ότι ο κ. Παπαδόπουλος μιλάει <<για 10 περιστατικά ασθενών της 

τελευταίας τριετίας με συγγενή καρδιοπάθεια, με δυσμενή ή εν γένει μη 

ικανοποιητική έκβαση>>! (ΣΥΝ. 32 Δ). Συμπέρασμα: στα συγκεκριμένα δέκα 

περιστατικά που χειρούργησε ο κ. Κουρτέσης τα οχτώ πέθαναν! 

Εδώ λοιπόν γεννάται η απορία μας! Μήπως συμβαίνουν τραγικά γεγονότα στο Αγ. 

Σοφία και τα κρατάνε κάποιοι εν ‘’κρυπτώ’’ για να καλύψουν ανικανότητες; μήπως 

υπάρχει ανεπάρκεια αντιμετώπισης περιστατικών από τους παιδοκαρδιο-

χειρουργούς; Μήπως χρειάζεται να επέμβει η Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. με εντολή του υπουργού 

και διερευνήσει τα περιστατικά; Γιατί ‘’ κάποιοι’’ κρύβουν αυτά τα έγγραφα; 

Σας επισυνάπτουμε και το παρακάτω έγγραφο στο οποίο διαβάζουμε ότι η 

διοικήτρια του ‘’Αγλαία Κυριακού’’  κ. Θεάκου αποστέλλει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

44/11-04-2011 έγγραφο στον διοικητή του Αγ. Σοφία κ. Παπασάββα όπου του 

ζητάει ‘’τις δικές του ενέργειες, λόγω της σοβαρότητας του θέματος’’! φυσικά στην 

μέχρι τώρα έρευνά μας δεν συναντήσαμε και ούτε μας έχει αναφέρει κάποιος τα 

αποτελέσματα της έρευνας του κ. Παπασάββα! Μήπως καλύπτει ο κ. Παπασάββας 

την όλη υπόθεση; (ΣΥΝ. 33). Εμείς στη συνέχεια καταθέσαμε την με αρ. πρωτ. 7141/ 

1-04-2013 αναφορά-καταγγελία μας στις υπηρεσίες και στο νοσοκομείο Αγ. Σοφία 

καταγγέλλοντας τα χειρουργικά αποτελέσματα του κ. Κουρτέση, την στάση του κ. 

Παπασάββα απέναντι στο αίτημα της Διοικήτριας της κ. Θεάκου, ζητώντας άμεση 

απάντηση για να επισυνάψουμε την απάντησή του σε αυτό το υπόμνημα και 

βέβαια την άμεση απομάκρυνσή τους από το νοσοκομείο μέχρι να διαλευκανθεί η 

υπόθεση. (ΣΥΝ. 34) 
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Μετά από όλα τα παραπάνω έγγραφα που παρουσιάζουμε και με αυτά που έχουμε 

παρουσιάσει στο παρελθόν, αποδεικνύουμε περίτρανα ότι κάποιοι προσπαθούν να 

κρατούν κλειστό το ΕΚΑΣΚΑΠ για λόγους οικονομικών συμφερόντων, ότι ‘’κάποιοι’’ 

προσπαθούν να ‘’κουκουλώσουν’’ πρόσωπα και αδυναμίες! γι αυτό ακριβώς το 

λόγο ενεργούν κατ’ αυτό τον τρόπο (αναφορές, ΕΔΕ, πειθαρχικά συμβούλια) για να 

βουλώσουν το στόμα κάποιων άλλων! Και αναρωτιέμαι! Αυτή την κόπρο του Αυγεία 

βρέθηκε Ηρακλής να την καθαρίσει; και αν όχι θα βρεθεί; Η θα ταλανίζει για χρόνια 

τις ζωές παιδιών και οικογενειών χωρίς να βρίσκετε κανείς με φιλότιμο και θάρρος 

να ξεπλύνει την βρωμιά που διέπει το σύστημα των ‘’κολλητών’’ του κ. Λοβέρδου; 

Μένει οι αρμόδιοι φορείς να ελέγξουν την μισθολογική κατάσταση του 

συγκεκριμένου κυρίου (εμείς έχουμε αντίγραφο στα χέρια μας) και όπως 

διαβάζουμε τον Μάρτη του 2012 και για αρκετό καιρό μετά πληρωνόταν (ή 

πληρώνεται;) με 900 ευρώ επιπλέον τον μήνα για τις εφημερίες! που δεν κάνει γιατί 

το ΕΚΑΣΚΑΠ είναι κλειστό! 

Έτσι λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα με το φτωχό μας μυαλό ότι α) συμφέρει 

τον κ Κουρτέση να κλείσει οριστικά το ΕΚΑΣΚΑΠ ώστε ποτέ δεν θα φανούν οι 

αδυναμίες του τμήματός του (γιατί άλλωστε και οι τόσες αναφορές και κόντρες με 

τους συναδέλφους του); β) γιατί ποτέ δεν θα βγεί στην επιφάνεια η ΕΔΕ που δεν 

έκανε (η που έκανε και έθαψε) ο κ. Παπασάββας σχετικά με τα δέκα ασθενή 

παιδιά! γ) αν ισχύει ακόμα η πληρωμή των εφημεριών, παίρνει 900 ευρώ χωρίς να 

τις κάνει! (ΣΥΝ. 35) Ενώ οι άλλοι δύο γιατροί όπως μαθαίνουμε δεν τις 

πληρώνονται! Και επιπλέον ‘’σπρώχνει’’ τα παιδιά στο Ωνάσειο έχοντας το 

κεφαλάκι του ήσυχο και ξεκούραστο από κάθε ευθύνη! Το είδαμε άλλωστε και στην 

περίπτωση του μικρού Χαρίτου! (ΣΥΝ.36) Έκανε είκοσι ημέρες να απαντήσει ότι το 

μαγαζί είναι κλειστό! (ΣΥΝ.36α) Βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις 18/04/2013 να 

καταθέτει βεβαίωση στον Διοικητή του νοσοκομείου κ. Παπασάββα ότι το 

περιστατικό Πετρίδου Θάλεια-Σπυριδούλα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο Αγ. 

Σοφία και στέλνει τους γονείς στο Ωνάσειο, ακόμα και όταν το Ωνάσειο έχει εκδώσει 

βεβαίωση (επισυνάπτεται στο παρόν συνημμένο) ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 

το περιστατικό! Εμείς ρωτήσαμε τον παιδοκαρδιοχειρουργό του Αγ. Σοφία κ. 

Καλαβρουζιώτη και μας διαβεβαίωσε ότι μπορεί να εγχειρήσει το παιδί, 

σημειώνοντας εδώ ότι είναι και ο θεράπων ιατρός του παιδιού όπως αποδεικνύεται 
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από τα σχετικά έγγραφα!Το παδάκι Πετρίδου Θάλεια εγχειρίστηκε επιτυχώς από 

τον κ. Καλαβρουζιώτη στο Αγ. Σοφία τον Ιούνιο του 2013!και χωρις να έχει επέλθει 

καμμία αλλαγή στο προσωπικό της συγκεκριμμένης μονάδας!Γιατί τότε το 

κρατούσαν κλειστό επί δύο συνεχή χρόνια με αποτέλεσμα τον θάνατο παιδιών; Για 

τους παραπάνω λοιπόν σοβαρότατους λόγους και για την ασφάλεια της ζωής των 

παιδιών εμείς σας ζητούμε με την διαδικασία του κατεπείγοντος να διερευνήσετε 

το σοβαρότατο αυτό ζήτημα α) αν ο κ. Κουρτέσης μπορεί να ανταποκριθεί στην 

πλειονότητα των περιστατικών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων (ανοιχτές και 

κλειστές) β) γιατί στις παραπάνω καταστάσεις (συν. 32- 32γ) υπάρχουν περιστατικά 

τα οποία δεν τα έχει χειρουργήσει σε όλη την διάρκεια του έτους γ) πως θα 

διατηρήσει την χειρουργική του επάρκεια  αφού όπως λέει η Ευρωπαϊκή  

Καρδιαγγειακή και Θωρακοχειρουργική Εταιρία (www.eacts.org) χρειάζεσαι το 

λιγότερο 80 καρδιοχειρουργικά περιστατικά ανοικτής καρδιάς ανά έτος να 

χειρουργείς για να είσαι επαρκής και o συγκεκριμένος κύριος έχει μόνο 18; 

Πιστεύουμε ότι το ποσοστό κινδύνου στα παιδιά είναι ιδιαίτερα αυξημένο κάτω 

από αυτές τις συνθήκες! δ) γιατί ο κ. Παπασάββας ο διοικητής του νοσοκομείου 

τον καλύπτει συστηματικά και ενεργεί πάντα για το κλείσιμο του κέντρου, το 

κουκούλωμα των ΕΔΕ, την αποστολή των περιστατικών στο Ωνάσειο με σκοπό την 

οικονομική ενδυνάμωση αυτού, και την τελειωτική απαξίωση ιατρών και 

νοσοκομείου; Καθώς επίσης γιατί είναι ακόμα συντονιστής διευθυντής ενώ 

αποδεδειγμένα δεν έχει χειρουργική επάρκεια; 

Σας αναφέρουμε επίσης περιστατικό, κύριε Εισαγγελεύ, όπου το απύθμενο θράσος 

του συγκεκριμένου κυρίου αναγκάζει τους γονείς του μικρού Κονιαβίτη αλλά και το 

ίδιο το παιδί να υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία με κύριο σκοπό το παιδί να 

μεταφερθεί στο Brompton! Ο πατέρας Κονιαβίτης Ιωάννης μας έστειλε την 

αναφορά που κατέθεσε στην διοίκηση του νοσοκομείου Αγ. Σοφία: 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΩΝ ¨ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ¨ 

      Κοινοποίηση: 1η ΥΠΕ  

http://www.eacts.org/
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Κύριε διοικητά θα ήθελα να αναφερθώ –διαμαρτυρηθώ για τον τρόπο 

αντιμετώπισης της περίπτωσης μεταφοράς στο εξωτερικό του παιδιού μου (Ηλία-

Εφραίμ Κονιαβίτη), και ειδικότερα για τον τρόπο συμπεριφοράς του κ. Κουρτέση 

(Διευθυντή Καρδιολογικής) προς το πρόσωπό μου. 

 Η ιστορία όλη ξεκίνησε όταν τον Δεκέμβριο του 2009 μετά από αίτησή μου 

για χορήγηση βεβαίωσης παραπομπής στο εξωτερικό για επέμβαση Ross του γιού 

μου, καθότι η επέμβαση αυτή δεν γίνεται ακόμη εδώ. Ο κ. Κουρτέσης παρόλο που 

οι δύο λοιποί εκ των τριών (3ος κ. Κουρτέσης) ιατροί υπέγραψαν, αρνείτο να 

υπογράψει την σχετική βεβαίωση. Και ενώ αναμέναμε ότι φυσιολογικά μέσα σε ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα θα παίρναμε τη σχετική βεβαίωση μας τηλεφώνησε ο κ. 

Κουρτέσης και μας ρώτησε αν είχαμε αποφασίσει που θα πηγαίναμε το παιδί για 

επέμβαση. Εμείς μετά από συλλογή πληροφοριών, είχαμε αποφασίσει να πάμε σε 

Νοσοκομείο της Ιταλίας όπου θα χειρουργούνταν από τον Dr. M. Pozzi. Mάλιστα 

είχαμε συναντήσει τον Dr. M. Pozzi σε προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα στα 

πλαίσια συνεργασίας του με το Νοσοκομείο σας και είχαμε μιλήσει μαζί του. 

 Όταν, λοιπόν του απαντήσαμε ότι επρόκειτο να μεταφερθεί το παιδί στην 

Ιταλία, εκείνος μας δήλωσε ότι πριν υπογράψει θα ήθελε να μας μιλήσει και εκείνος 

για να μας πει τη γνώμη του. Εμείς σεβόμενοι το ενδιαφέρον του και καθότι μας 

ήταν γνωστός από την πρώτη επέμβαση του παιδιού μας στο νοσοκομείο σας σε 

βρεφική ηλικία (2001 χειρουργήθηκε από τον κ. Αζαριάδη με συνεργάτη τον κ. 

Κουρτέση) και τρέφαμε μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του δεχτήκαμε να τον 

συναντήσουμε στο γραφείο του. Μετά από συζήτηση μας είπε ότι δικιά του γνώμη 

ήταν η μεταφορά του παιδιού να γίνει στην Αγγλία (και μάλιστα θα υπέγραφε 

εκείνη τη στιγμή) και όχι στην Ιταλία γιατί θεωρούσε (προβαίνοντας μάλιστα σε 

διάφορους χαρακτηρισμούς) τους Ιταλούς κατώτερους στα ιατρικά ζητήματα και με 

διάφορες δικαιολογίες προσπάθησε να μας εκφοβίσει. Μάλιστα μας διαβεβαίωσε 

ότι τη διαδικασία θα την αναλάμβανε εκείνος μέσω κάποιων γνωστών προσώπων 

που είχε στην Αγγλία.  

Εμείς επιμείναμε ότι η απόφασή μας ήταν να επιλέξουμε την Ιταλία γιατί 

θεωρούσαμε τον Dr. M. Pozzi ποιο ειδικό, από πληροφορίες που είχαμε συλλέξει, 
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πάνω στην συγκεκριμένη πάθηση του παιδιού μας και ότι η απόφασή μας δεν 

άλλαζε. 

Τότε προς έκπληξή μας εκείνος μας απάντησε ότι δεν υπέγραφε το χαρτί 

γιατί θα έπρεπε να του φέρουμε κάποια άλλα έγγραφα για το Νοσοκομείο που θα 

μεταφερόταν το παιδί (αν ήταν δημόσιο ή ιδιωτικό) για να υπογράψει. Αφού, σε 

άλλη συνάντηση του προσκομίσαμε τα έγγραφα μας ζήτησε διάφορες εξετάσεις 

(παρότι ήταν καταγεγραμμένες στο υπερηχογραφικό μηχάνημα του Νοσοκομείου) 

και με διάφορες άλλες δικαιολογίες κάθε φορά πηγαινοερχόμασταν στο 

Νοσοκομείο ελπίζοντας ότι θα εξασφαλίζαμε την υπογραφή του  

Παράλληλα με το αίτημα της υπογραφής, λόγω της κρισιμότητας της 

κατάστασης του παιδιού μας εμείς είχαμε κάνει όλες τις διαδικασίες που 

εξαρτιόταν από εμάς για την μεταφορά του παιδιού στο εξωτερικό, ελπίζοντας και 

αγωνιώντας ότι το εμπόδιο αυτό θα ξεπερνιόταν. Και ενώ ο καιρός πλησίαζε 

επισκεφθήκαμε τον τότε Διοικητή του Νοσοκομείου, όπου του εκθέσαμε το 

πρόβλημα και μας είπε να αναφέρουμε και εγγράφως το πρόβλημα με αναφορά 

(την οποία και σας επισυνάπτω). 

 Τελικά βλέποντας πως δεν θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την 

υπογραφή του κ. Κουρτέση και ο χρόνος που απέμεινε ήταν πλέον ελάχιστος 

απευθυνθήκαμε στο Νοσοκομείο ¨Αγλαϊα Κυριακού¨ όπου πήραμε σχετική 

βεβαίωση και μεταβήκαμε στην Ιταλία κατόπιν συνεννοήσεως με το συγκεκριμένο 

Νοσοκομείο για απουσία των απαραίτητων εγγράφων λόγω καθυστέρησης 

διαβίβασης από τις ανάλογες υπηρεσίες που προήλθε από την μη έγκαιρη 

προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης από το Νοσοκομείο. 

Κύριε Διοικητά παρακαλώ όπως ερευνήσετε το θέμα και με ενημερώσετε 

σχετικά για ποιο λόγο δεν υπογράφηκε η βεβαίωση από τον κ. Κουρτέση, αφού οι 

κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας δίνουν στον γιατρό το δικαίωμα να αποφασίζει 

για την κρισιμότητα ή μη μιας κατάστασης και όχι την εξαναγκαστική προώθηση 

των ανθρώπων που δοκιμάζονται από αρρώστιες στα κέντρα που επιθυμεί ο κάθε 

ιατρός , τη στιγμή μάλιστα που κάποιες λύσεις μπορεί να είναι και πιο επιτυχημένες 

και πιο συμφέρουσες για το ελληνικό κράτος . 
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Έχει τελικά ο κάθε γονιός ¨δικαίωμα¨ να αποφασίζει εκείνο που εκείνος νομίζει ότι 

είναι το καλύτερο για τη ζωή του παιδιού του ή πρέπει να υποκύπτει στον 

εξαναγκασμό κάθε γιατρού ¨επιστήμονα¨; Και αν το αποτέλεσμα δεν είναι το 

αναμενόμενο ποιος ¨ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ¨;  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:         Ευχαριστώ θερμά  

-Αναφορά υπ΄αριθμ.3042/10/2/2010        

                                 Κονιαβίτης Ιωάννης  

     Δ/νση: Σάμης 2 και Ορφανιδου  

      Άνω Πατήσια.  

       Τηλ. Επικοινωνίας 6977060857 

Φυσικά και όπως μας αναφέρει σήμερα δεν πήρε ποτέ απάντηση από την διοίκηση 

του νοσοκομείου! 

 

γ) Πρόδρομος Αζαριάδης 

Μέχρι το 2007στο Αγ. Σοφία με δικαίωμα υπογραφής πιστοποιητικών για το 

εξωτερικό και από τότε μέχρι σήμερα στο Ωνάσειο.  

Πολλοί γονείς μας μιλάνε για χρήματα που ζητούσαν διάφοροι γιατροί, κάποιοι 

γιατροί μας μιλούν ότι πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί 

των γιατρών του Αγ. Σοφία και του Ωνασείου και μετά από όσα μαθαίνουμε 

πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος από το παρελθόν μέχρι και σήμερα! 

Ενδεικτικό παράδειγμα η καταγγελία του κ. Στέργιου Μητσιόπουλου από την 

Θεσσαλονίκη!  

Γράφει ο κ. Γιάννης Κρητικός στις 5 Μαίου 2007! <<Η προώθηση του κ. Αζαριάδη 

στη θέση (Διευθυντής στο Ωνάσειο) αυτή υλοποιήθηκε παρ όλο που έχει 

προηγηθεί καταγγελία από γονέα για χρηματισμό, μια καταγγελία που η 
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διοίκηση του Αγία Σοφία και το υπουργείο επιμελώς, όπως λέει ο καταγγέλλων, 

«κουκούλωσαν»! 

Συγκεκριμένα, ο κ. Στέργιος Μητσιόπουλος από τη Θεσσαλονίκη κατέθεσε στις 6-4-

07 στη διοίκηση του νοσοκομείου Αγία Σοφία την καταγγελία του, με αριθμό 

πρωτοκόλλου 7.474, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: 

«...Στις 29/3/2004 ο κ. Αζαριάδης με κάλεσε στο γραφείο του για να με ενημερώσει 

για την επέμβαση η οποία θα γινόταν την επομένη 30/3/2004 και στο τέλος της 

ενημέρωσης μου ζήτησε το ποσό των 2.000 ευρώ, λέγοντάς μου ότι το ποσό αυτό 

καλύπτει όλη τη χειρουργική ομάδα που θα χειρουργούσε το παιδί μου. 

Αφού χειρουργήθηκε το παιδί μου, ο κ. Αζαριάδης με ενοχλούσε συνεχώς για να 

του δώσω τα χρήματα. Τελικά, στις 5/4/2004 κατάφερα να συγκεντρώσω 1.500 

ευρώ, τα οποία και του έδωσα. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να καταγγείλω αυτό το 

γεγονός, αλλά η συνείδησή μου λέει ότι ορθώς έπραξα προκειμένου άλλοι γονείς να 

μην αντιμετωπίσουν από τέτοιους γιατρούς αντίστοιχο με το δικό μου 

πρόβλημα...». 

«Κανένας δεν μπήκε στον κόπο να μου απαντήσει σ' αυτή την καταγγελία, αντίθετα 

βλέπω ότι την κουκούλωσαν», λέει στο «Εθνος της Κυριακής» ο κ. Μητσιόπουλος 

τονίζοντας ότι μπορεί να απαριθμήσει και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που 

γνωρίζει.>> Εμείς μιλώντας τηλεφωνικά με τον κ. Μητσιόπουλο μας ενημερώνει 

ότι η υπόθεση έχει ‘’κολλήσει’’ στην εισαγγελία Κατερίνης λόγω της εμπλοκής  

πολιτικών προσώπων στην υπόθεση! 

Σας παρακαλούμε θερμά κύριε Εισαγγελεύ για την διερεύνησή της, καθώς και για 

την διερεύνηση από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της οικονομικής 

και περιουσιακής επιφάνειας των γιατρών του Αγ. Σοφία  και του Ωνασείου. 

 

ΜΕΡΟΣ 4ον: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Εμείς προς διασταύρωση όσων περισσότερων στοιχείων που έχουμε στην διάθεσή 

μας  ζητήσαμε από την πρόεδρο του Συλλόγου ‘’Αγ. Σοφία’’ κ. Χρυσάνθη Κοκολάκη 

να μας μιλήσει για τα τεκταινόμενα στο νοσοκομείο Αγ. Σοφία και ειδικότερα για το 
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ΕΚΑΣΚΑΠ, μιας και είναι μητέρα παιδιού με συγγενή καρδιοπάθεια το οποίο 

νοσηλεύθηκε στο ΕΚΑΣΚΑΠ! Μας έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα με τα όσα είχε να μας 

καταθέσει καθώς και για την  απόδειξη αυτών εβδομήντα δύο (72) συνημμένα 

έγγραφα, τα οποία με την σειρά μας σας καταθέτουμε. (ΣΥΝ.37) Ακολουθούν τα 

λεγόμενα της κ. Κοκολάκη: 

Το τελευταίο μας (7ο) παιδί, Κοκολάκης Δημήτριος, έχει σύνδρομο Down, πάσχει 

από συγγενή καρδιοπάθεια και συγκεκριμένα γεννήθηκε με κοινή κολποκοιλιακή 

επικοινωνία τύπου C. Για τον λόγο αυτό, απευθυνθήκαμε στο ΕΚΑΣΚΑΠ (Ειδικό 

Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά) στο Νοσοκομείο 

Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», το μοναδικό δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο 

στην Ελλάδα. Απευθυνθήκαμε εκεί, όχι μόνο επειδή ήταν δημόσιο, αλλά επειδή 

είχαμε πληροφορίες ότι το επίπεδο των επεμβάσεών του και αντίστοιχα, το 

ποσοστό επιτυχιών του, ήταν πολύ υψηλό και το προσωπικό έμπειρο, γεγονός που 

επιβεβαιώσαμε με τη δική μας εμπειρία. 

Σε ηλικία 48 ημερών (29/7/08) ο Δημήτρης υποβλήθηκε σε ανακουφιστική 

καρδιοχειρουργική επέμβαση περίδεσης της πνευμονικής αρτηρίας και απολίνωσης 

του αρτηριακού πόρου. Στις 11/2/10 (20 μηνών), πραγματοποιήθηκε 2η 

καρδιοχειρουργική επέμβαση για την ολική διόρθωση της καρδιοπάθειάς του 

(σύγκλειση μεσοκοιλιακής και μεσοκολπικής επικοινωνίας με εμβαλώματα από 

βόειο περικάρδιο, διαχωρισμό της κοινής κολποκοιλιακής βαλβίδος σε (αρ) και (δε) 

κολποκοιλιακή βαλβίδα, αποπερίδεση της πνευμονικής αρτηρίας και διεύρυνση 

αυτής με εμβάλωμα βόειου περικαρδίου). Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας 

στο Νοσ. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», είχαμε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε την 

επιστημονική ικανότητα γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, την αγάπη τους 

για κάθε παιδί προσωπικά και τον ειλικρινή σεβασμό προς όλους, αδιακρίτως, τους 

γονείς. 

Και τα δύο χειρουργεία ήταν εξαιρετικά επιτυχή. Χωρίς, μάλιστα, κανένα απολύτως 

κόστος (φανερό ή κρυφό...), για μας (αλλά και όλους τους γονείς καρδιοπαθών 

παιδιών με τους οποίους επικοινωνούμε). Εντύπωση, όμως, μας προκάλεσε το 

γεγονός ότι, ενώ στο πρώτο χειρουργείο του παιδιού μας (2008), στο κέντρο 
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υπήρχαν 5 καρδιοχειρουργοί (Παφίτης, Κουρτέσης, Καλαβρουζιώτης, Κουερίνης, 

Τάνος) και 5 Καρδιοαναισθησιολόγοι (Δραγώγια, Χριστοδούλου, Μανώλη, 

Μπουτζατζάς, Προδρόμου), το 2010 είχαν μειωθεί δραματικά σε 2 

Καρδιοχειρουργούς (Καλαβρουζιώτης, Κουρτέσης) και 2 επικουρικούς (Ρεβελιώτης, 

Αντωνόπουλος) και  2 Καρδιοαναισθησιολόγους (Χριστοδούλου, Μανώλη). Αυτό 

είχε ως συνέπεια (γεγονός που το ζήσαμε)  λίγοι άνθρωποι να υπερβάλλουν 

εαυτούς, για να κρατήσουν, ει δυνατόν, σταθερό τον ρυθμό και την ποιότητα των 

χειρουργείων.  

Λόγω του συνδρόμου Down του παιδιού και  της ανάγκης για μετεγχειρητική 

παρακολούθηση, είχαμε μια σταθερή επικοινωνία με το Noσ. Παίδων «Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ», με το ΕΚΑΣΚΑΠ, και, ειδικότερα, με το σύνολο, σχεδόν, του προσωπικού  

της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (ΚΕΜ). Προσωπικό στο οποίο δεν 

οφείλαμε ευγνωμοσύνη μόνο λόγω της καλής έκβασης του παιδιού μας. Το ίδιο θα 

νιώθαμε και σε άλλη περίπτωση, γιατί είδαμε και την επαγγελματική τους 

επάρκεια, αλλά και την ανθρωπιά τους (τα ίδια ομολογούν εκατοντάδες γονείς, με 

τους οποίους επικοινωνούμε). Σταδιακά, παρατηρήσαμε πως το πρόβλημα της 

έλλειψης προσωπικού έβαινε ολοένα αυξανόμενο. Επόμενο ήταν να ξεκινήσει 

σταδιακή επιβράδυνση των χειρουργείων, για την οποία, φυσικά, δεν έφταιγαν οι 

γιατροί, αλλά η σοβαρή υποστελέχωση του κέντρου. Πρόβλημα, το οποίο 

επισημαίνεται ήδη από τον Ιούλιο του 2010, με τις επιστολές υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 

16617 και 16619/27-7-10  του τότε Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του «ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ» κ. Σ. Γραφάκου, χαρακτηριστικά αποσπάσματα των οποίων υπάρχουν στο 

Πρακτικό Νο5/28-07-10 συνεδρίασης του ΔΣ του Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

(συνημμένο 1): 

16617: «Η λειτουργία των Καρδιοχειρουργικών Τμημάτων του Νοσοκομείου, 

μοναδικών στο Δημόσιο χώρο, είναι κεφαλαιώδους σημασίας, τόσο για το 

Νοσοκομείο μας, όσο κυρίως για τους μικρούς ασθενείς που πάσχουν από 

σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Και τα 

δύο τμήματα είναι σήμερα υποστελεχωμένα και λειτουργούν με λιγότερο από το 

ήμισυ του προβλεπόμενου προσωπικού. Από μακρού χρόνου έχουν συσσωρευθεί 

σοβαρά προβλήματα που σε συνάρτηση με την έλλειψη εξειδικευμένων 
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αναισθησιολόγων έχουν οδηγήσει και τα δύο τμήματα σε υπολειτουργία. Σε 

συνέχεια της προφορικής μας επικοινωνίας, με σκοπό τη βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών στα παιδιά με καρδιολογικά προβλήματα, εισηγούμαι: 

Την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων ιατρών και στα δύο καρδιοχειρουργικά 

Τμήματα. Είναι αυτονόητη η διατήρηση δύο ανεξάρτητων τμημάτων όπως 

προβλέπει ο οργανισμός..» 

16619: «Η αντιμετώπιση παιδιών με σοβαρά καρδιοχειρουργικά νοσήματα είναι 

ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του Νοσοκομείου. Την κατάσταση 

δυσχεραίνει ο ανεπαρκής αριθμός εξειδικευμένων αναισθησιολόγων. Σήμερα 

καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις γίνονται χάρη στις προσπάθειες της 

αναισθησιολόγου Κας Μανώλη. 

Προτείνω: Η Κα Μανώλη να είναι υπεύθυνη καρδιοαναισθησιολόγος του Ειδικού 

Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά…» 

Στο ίδιο Πρακτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο «…ομόφωνα αποφασίζει: Την 

προκήρυξη όλων των κενών θέσεων Ιατρών του Ειδικού Κέντρου Συγγενών 

καρδιοπαθειών σε Παιδιά…». 

[Ενώ στις 23-12-2010 υπήρξε προκήρυξη δύο (2) θέσεων Χειρουργών Θώρακα με 

βαθμό Επιμελητή Β΄ και δύο (2) Αναισθησιολόγων με βαθμό Επιμελητή Β΄, μέχρι 

σήμερα έχουν κριθεί  μόνο η μία θέση από κάθε ειδικότητα, αλλά δεν έχει γίνει 

κανένας διορισμός! (συνημμένο 2)] 

Παρά τις παραπάνω επισημάνσεις του κ. Γραφάκου για τη στελέχωση του κέντρου 

και διατήρηση των δύο ανεξάρτητων Καρδιοχειρουργικών Τμημάτων, όπως 

προβλέπει ο οργανισμός, στις 19.01.2011 το ΔΣ του Νοσοκομείου αποφασίζει, με τη 

δικαιολογία της υποστελέχωσης, την συγχώνευση των δύο Καρδιοχειρουργικών 

Τμημάτων σε ένα, με Συντονιστή - Διευθυντή τον κ. Κουρτέση. Η κατάσταση 

επιδεινώθηκε σε πολλούς τομείς και το Μάρτιο του 2011 υπήρχαν στο  ΕΚΑΣΚΑΠ 

μόνο 2 Καρδιοχειρουργοί (Κουρτέσης, Καλαβρουζιώτης) για να καλύψουν δουλειά 

των 6 (όπως προβλέπει το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου, που σχεδόν ετηρείτο 
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μέχρι και το 2008), μία (1) Καρδιοαναισθησιολόγος (Μανώλη) και μία (1) 

επικουρική (Κωτή), αντί για τις προβλεπόμενες επτά (7)! 

Τα προβλήματα συσσωρεύονταν έτι περισσότερο, ώσπου στις 26.06.2011, το ΔΣ 

αποφασίζει την κατάργηση της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας στον νέο 

Οργανισμό του Νοσοκομείου.  

Πρώτη γνωστή περίπτωση παιδιού που χάθηκε λόγω υποστελέχωσης και 

υπολειτουργίας του ΕΚΑΣΚΑΠ (Ιμάμογλου, βρέφος Ελλήνων πολιτών από τη 

Θράκη) 

Η σοβαρότατη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο 

Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

(ΕΚΑΣΚΑΠ) σε συνδυασμό με τις καλοκαιρινές άδειες, οδήγησαν για δεύτερη χρονιά 

(πρώτη φορά ήταν τον Ιούλιο του 2010) σε κλείσιμο του ΕΚΑΣΚΑΠ. Η 

Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα έκλεισε στο τέλος Ιουλίου του 2011, για ένα 

μήνα, και οι νοσηλευόμενοι σε αυτήν ασθενείς μεταφέρθηκαν στη Γενική Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας.  

Η Διοίκηση του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», γνωρίζοντας ότι είναι αναπόφευκτο το «κλείσιμο» 

του ΕΚΑΣΚΑΠ, είχε έρθει σε συμφωνία με το Ωνάσειο για κάλυψη των 

καρδιοχειρουργικών περιστατικών του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για το χρονικό διάστημα από 

τέλος Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου 2011, κατά το οποίο το ΕΚΑΣΚΑΠ θα ήταν 

κλειστό. Όμως, για λόγους επικοινωνιακούς, Υπουργείο και Διοίκηση Νοσοκομείου 

δεν ήθελαν να φαίνεται ότι είναι «κλειστό» το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του 

«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», όπως είχε συμβεί τον Ιούλιο του 2010, οπότε είχε δοθεί μεγάλη 

δημοσιότητα από τα ΜΜΕ. Ετσι, το Νοσοκομείο κατά το παραπάνω διάστημα, 

συνέχισε να δέχεται καρδιολογικά - καρδιοχειρουργικά περιστατικά.  

Στις 2/08/2011, εισάγεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» βρέφος, ηλικίας 

ενάμιση μηνός, με σοβαρή συγγενή καρδιοπάθεια. Η καρδιοπάθεια διαγνώσθηκε 

στη Θεσσαλονίκη, απ’όπου μεταφέρθηκε το μωρό στην Αθήνα για 

καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση.  
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Οι γονείς του παιδιού είναι μουσουλμάνοι από τη Θράκη και είχαν ασφαλιστική 

κάλυψη από την «Πρόνοια».  

Οι εφημερεύοντες Παιδοκαρδιολόγοι του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» επικοινωνούν με τους 

Καρδιοχειρουργούς στο Ωνάσειο για να δεχτούν το παιδί, αλλά οι τελευταίοι 

δηλώνουν ότι δεν αναλαμβάνουν την περίπτωση. ΄Ετσι, αναγκάζονται να κάνουν 

καρδιακό καθετηριασμό στο μωρό επειγόντως στο «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», προκειμένου να 

προσφερθεί προσωρινή ανακούφιση καρδιολογικό πρόβλημα του παιδιού και να 

κερδηθεί λίγος χρόνος, μέχρι να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Μετά τον 

καθετηριασμό, το μωρό μεταφέρθηκε στη Γενική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(αφού η Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα ήταν κλειστή) σε βαρειά κατάσταση.  

Μετά από λίγες ημέρες, η κατάσταση του μωρού βελτιώνεται και πρέπει να 

χειρουργηθεί. Οι θεράποντες γιατροί του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ενημερώνουν τη Διοίκηση 

του Νοσοκομείου για την ανάγκη διακομιδής του ασθενούς στο Ωνάσειο και 

έρχονται και πάλι σε επαφή με τους συναδέλφους τους στο Ωνάσειο για τη 

διακομιδή του ασθενούς εκεί.  

Οι γιατροί του Ωνασείου, με αρκετή καθυστέρηση, δέχονται να πάρουν τον ασθενή 

και ζητούν να μιλήσουν με τους γονείς (23.08). Εκεί, όμως, διαπιστώνουν ότι η 

ασφάλεια του ασθενούς ήταν «Πρόνοια», οπότε δεν μπορούσαν να δεχτούν τον 

ασθενή χωρίς έγκριση του ΔΣ του Ωνασείου. Ο ασθενής δεν διακομίσθηκε ποτέ στο 

Ωνάσειο και πέθανε στην Εντατική του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».  

Ήμουν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυς στη συνομιλία γιατρών του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 

(Βέκιου, , Καλαβρουζιώτης, Μανώλη, Κωτή), σχετικά με τη διακομιδή του βρέφους 

στο Ωνάσειο. Άκουσα την κ. Βέκιου, εξαγριωμένη, να λέει ότι προσπαθεί να βρει τον 

κ. Κουρτέση να συνυπογράψει το παραπεμπτικό για το παιδί, ότι δεν τον βρίσκει 

διότι έχει φύγει από το χώρο του νοσοκομείου και δεν απαντάει στα τηλέφωνα, ενώ 

ο κ. Καλαβρουζιώτης τόνιζε διαρκώς ότι το περιστατικό ήταν εξαιρετικά επείγον και 

το παραπεμπτικό έπρεπε οπωσδήποτε να σταλεί την ίδια μέρα στο Ωνάσειο με fax. 

Το παιδί κατέληξε την επομένη ημέρα (στις 26.08.2010).       
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[Μάρτυρες: Γονείς, Κουρτέσης Αντώνιος (Συντονιστής ΕΚΑΣΚΑΠ), Βέκιου Αθηνά 

(Διευθύντρια Καρδιολογικού ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ), Ελευθεράκης Νικόλαος (Διευθυντής 

Καρδιολόγος ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ), Καλαβρουζιώτης Γεώργιος (Επιμελητής Α’ –

Καρδιοχειρουργός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ), Γιαννακοπούλου Αικατερίνη (Επιμελήτρια Α’ 

Καρδιολόγος ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ), Καλαμπαλίκης Παναγιώτης (Διευθυντής ΠΜΕΝ ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ)].   

29.09.2011: Με αφορμή την αδυναμία κάλυψης της εφημερίας της ημέρας εκείνης 

και με εισήγηση των υπευθύνων για τη λειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού 

Κέντρου Συντονιστών– Διευθυντών του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Α. Κουρτέση 

(συνημμένο 3),  και του Αναισθησιολογικού Τμήματος Π. Μαμμή η Διοίκηση βάζει 

σε άμεση εφαρμογή την απόφασή της να κλείσει την Καρδιοχειρουργική Εντατική 

Μονάδα (ΚΕΜ). Οι τρεις  καρδιοχειρουργικοί ασθενείς που χειρουργούνται τις 

επόμενες ημέρες, νοσηλεύονται, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, στη γενική 

ΜΕΘ και τη Μονάδα Νεογνών του Νοσοκομείου! Οι γιατροί της γενικής ΜΕΘ 

διαμαρτύρονται στη Διοίκηση εγγράφως και θεωρούν αυτή τη λύση 

«αντιεπιστημονική», «πρόχειρη» και «επικίνδυνη» (συνημμένο 4). Προσωπικά, 

πληροφορήθηκα το γεγονός από φίλη, που το παιδί της νοσηλευόταν τότε στην 

ΚΕΜ και, όπως μου ομολόγησε, τους μετάφεραν σχεδόν βεβιασμένα, εκτός 

εντατικής, στον 3ο όροφο.      

3.10.2011: Γιατροί, νοσηλευτές, γονείς και εκπρόσωποι συλλόγων συναντούμε τον 

Διοικητή του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ κ. Παπασάββα και του θέτουμε το θέμα της μεταφοράς 

παιδιών σε άλλες εντατικές. Ο σύζυγός μου τον ρώτησε "πού θα πηγαίνουμε τα 

παιδιά μας αν κλείσει" και ο κ. Παπασάββας μας διαβεβαίωσε "εδώ θα τα 

φέρνετε!" κι ότι το κέντρο, όχι μόνο δε θα έκλεινε, αλλά θα γίνονταν και 

περισσότερα χειρουργεία από πριν! Την ίδια μέρα καταθέσαμε και την πρώτη 

επιστολή διαμαρτυρίας εκ μέρους των γονέων (συνημμένο 5). 

7.10.2011: Αντιπροσωπεία γονέων με καρδιοπαθή παιδιά και γιατροί- νοσηλευτές 

της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (ΚΕΜ) συναντιόμαστε στο Υπουργείο 

Υγείας  πρώτα με τον κ. Καλανδράνη (διευθυντή του υφυπουργού κ. Τιμοσίδη) και 

κατόπιν με τον ΓΓ κ. Πολύζο, διαμαρτυρόμαστε για το κλείσιμο της ΚΕΜ και 
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επιδίδουμε επιστολή διαμαρτυρίας (συνημμένο 6). Και οι δύο δηλώνουν άγνοια. Ο 

κ. Πολύζος, τηλεφωνεί μπροστά μας στον Διοικητή του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ κ. Παπασάββα 

και του ζητά να οργανώσει εκ νέου σύσκεψη με όλους του Καρδιοχειρουργούς στις 

10.10.2011. Μας ενημερώνει, μάλιστα, ότι την πρόταση για το κλείσιμο της ΚΕΜ, 

την έκανε ο ίδιος ο συντονιστής του κέντρου κ. Κουρτέσης (συνημμένο 3). 

14.10.2011: Δύο εβδομάδες μετά την κατάργηση της ΚΕΜ, το ΔΣ του Νοσοκομείου 

με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ Αττικής αποφασίζει την αναστολή 

όλων των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στο Νοσοκομείο και παραπέμπει τα 

τέσσερα νοσηλευόμενα προς χειρουργείο περιστατικά στο Ωνάσειο. Το λουκέτο στο 

ΕΚΑΣΚΑΠ το ΔΣ το ονομάζει “αναβάθμιση” (συνημμένο 7).  

19.10.2011: Με νέα απόφαση του ΔΣ (συνημμένο 8), όλα τα περιστατικά στέλνονται 

«προσωρινά» (ήδη πέρασαν πάνω από 16 μήνες!!!) στο Ωνάσειο, ανακαλείται η 

συγχώνευση των 2 καρδιοχειρουργικών τμημάτων, αποφασίζεται η άμεση 

προκήρυξη όλων των κενών θέσεων (μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει...), αναστέλλονται 

όλοι οι καθετηριασμοί καρδιάς και οι επεμβατικές πράξεις στο Νοσοκομείο, που 

απαιτούν την άμεση συνδρομή καρδιοχειρουργών (γιατί;;).  

Το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (ΕΚΑΣΚΑΠ) είναι πλέον 

παρελθόν. Μετά από τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των γονέων, ο Διοικητής κ. 

Παπασάββας, βγαίνει σε όλα τα κανάλια και μας «ενημερώνει» ότι το κέντρο 

έκλεισε λόγω διαφωνιών των γιατρών!!! 

25.10.2011: Ο Υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος, προφανώς παραπληροφορημένος, 

χωρίς πόρισμα ΕΔΕ ή έστω κάποιας προκαταρκτικής έρευνας, προβαίνει σε 

καταγγελίες και απειλές κατά των «επίορκων» γιατρών και προαναγγέλλει την 

παύση τους από το βήμα της Βουλής!!! Φτάνει, δε, στο σημείο, για να υποστηρίξει 

τα λεγόμενά του, να μιλά για δήθεν «ναρκωμένα παιδιά που ξυπνούσαν λόγω 

διαπληκτισμών στο χειρουργείο»! Τα ΜΜΕ μεταδίδουν την «είδηση» στο 

Πανελλήνιο (εφημ. Έθνος, 29/10/11). Την ίδια ημέρα, επιδίδουμε μέσω γνωστού 

μας, τεχνικού της ΕΡΤ, στα χέρια του κ. Λοβέρδου, που βρέθηκε εκεί για εκπομπή, 

το πρώτο δελτίο τύπου εκ μέρους μιας μικρής, αρχικά, ομάδας γονέων (συνημμένο 
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9). Το δελτίο τύπου διαδόθηκε κυρίως, μέσω διαδικτύου, καθώς τα ΜΜΕ είχαν, 

ήδη, πάρει άλλη γραμμή. Την ίδια, επίσης, ημέρα, καταθέτουμε με το σύζυγο, 

αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη κατά της Διοίκησης του Νοσοκομείου Παίδων 

«Η Αγία Σοφία» κ. Παπασάββα, και κατά παντός άλλου υπευθύνου, που συνέβαλε 

στη διάλυση του ΕΚΑΣΚΑΠ (συνημμένο 10). Γίνεται λόγος για την ευθύνη της 

χρόνιας ανεπαρκούς στελέχωσης του κέντρου, καθώς και το «έγκλημα κατ’ 

εξακολούθησιν» μεταφοράς χειρουργημένων παιδιών σε Εντατικές Μονάδες άλλων 

ορόφων, όταν έκλεισαν την ΚΕΜ. Η μηνυτήριος αυτή αναφορά παραπέμφθηκε και 

στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου ακόμα εκκρεμεί. Μαζί με μας, 

αναφορά στο συνήγορο έκαναν και οι οικογένειες Μαρκουλάκη και Μανωλιτσάκη 

(συνημμένα 11-12). 

27.10.2011: Μετά τις δηλώσεις Λοβέρδου στη Βουλή, συνεδριάζει εκτάκτως το ΔΣ 

του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και αποφασίζει να θέσει και τους τρεις Καρδιοχειρουργούς του 

Νοσοκομείου σε διαθεσιμότητα και να τους παραπέμψει στο Πειθαρχικό της 1ης 

ΥΠΕ Αττικής. Ο λόγος που επικαλείται το ΔΣ για τους δύο Επιμελητές Α’ 

Καρδιοχειρουργούς είναι ότι τοποθέτησαν “λάθος μόσχευμα” (!!!) σε νεογνό που 

χειρούργησαν στις 14.10.2011, και, έτσι, εξέθεσαν το νεογνό σε κίνδυνο και 

κλόνισαν την εμπιστοσύνη των γονιών στους ιατρούς και το νοσοκομείο.                

Η αλήθεια είναι οτι:                    

1. Το νεογνό χειρουργήθηκε δύο φορές, αλλά είναι καλά στην υγεία του και πήγε 

στο σπίτι του,         

2. Οι γονείς του έχουν στείλει επιστολή συμπαράστασης στους γιατρούς του 

παιδιού τους και καταγγέλλουν τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ότι με τις αποφάσεις 

της για κατάργηση της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας, εξέθεσε το παιδί 

τους σε κίνδυνο (συνημμένο 13).          

Την ίδια ημέρα, η Πενταμελής Επιτροπή της Ενωσης Ιατρών Νοσηλευτηρίων 

Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) του Νοσοκομείου Παίδων και η Ομοσπονδία Ενώσεων 

Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) διαμαρτύρονται με ανακοινώσεις τους 
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για τη σπίλωση της υπόληψης των γιατρών και το διασυρμό τους (συνημμένα 14-

15). 

Δεύτερη περίπτωση παιδιού που κατέληξε λόγω υποστελέχωσης και 

υπολειτουργίας του ΕΚΑΣΚΑΠ (Εγεμήν Νεβζάτογλου, από Κομοτηνή) 

29.10.11: Πληροφορούμαστε από άρθρο της εφημερίδας Realnews (συνημμένο 

16), ότι  υπήρξε κι άλλο βρέφος, 20 μηνών, από Κομοτηνή, το οποίο δεν πρόλαβε 

να χειρουργηθεί στο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, προφανώς λόγω μεγάλης αναμονής εξ αιτίας 

της υποστελέχωσης του ΕΚΑΣΚΑΠ, και κατέληξε τον Αύγουστο 2011. Το βρέφος 

είχε χειρουργηθεί σε νεογνική ηλικία και βρισκόταν σε λίστα προς χειρουργείο 

ήδη από τον Μάιο 2011. 

31.10.2011: Ακόμα περισσότεροι γονείς, απευθύνουμε 2ο Δελτίο Τύπου - Ανοιχτή 

Επιστολή στον υπουργό κ. Λοβέρδο (συνημμένο 17), την οποία πρωτοκολλούμε στο 

υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τη στέλνουμε και σε άλλους 

ιατρικούς συλλόγους και φορείς. Αποδεικνύουμε το ύποπτο του πρωθύστερου να 

τιμωρούν τους γιατρούς πριν την ΕΔΕ, αναλύοντας την παράξενη ροή των 

γεγονότων και τις, εκ των υστέρων, «δικαιολογίες» της Διοίκησης κα του 

Υπουργείου. Για μιαν ακόμη φορά, στηρίζουμε ονομαστικά τους εξαίρετους και 

ανάργυρους καρδιοχειρουργούς των παιδιών μας κ.κ. Καλαβρουζιώτη και 

Καλλικούρδη και ζητάμε την αποκατάστασή τους. Την ίδια ημέρα ο Ιατρικός 

Σύλλογος Αθηνών δημοσιεύει δελτίο τύπου (συνημμένο 18), με το οποίο 

αντιτίθεται στο κλείσιμο του ΕΚΑΣΚΑΠ και την απαξίωση των γιατρών του. Και την 

επομένη, 1.11.11, κάνει εξώδικο διαμαρτυρία προς τον υπουργό υγείας κ. Λοβέρδο 

(συνημμένο 19).  

7.11.11: Απευθύνουμε νέο Δελτίο Τύπου και Ψήφισμα ζητώντας εκ νέου την άμεση 

αποκατάσταση των γιατρών μας και το άνοιγμα του μοναδικού δημόσιου 

Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της Ελλάδας (συνημμένο 20). Ο αριθμός των 

γονέων που συνυπογράφουμε υπέρ των δύο καρδιοχειρουργών, φτάνει τους 225.  
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Την επομένη, 8.11.11, καρδιολόγοι και νοσηλευτές του αιμοδυναμικού τμήματος, 

καταθέτουν επιστολή προς τη Διοίκηση του Παίδων, αντιδρώντας στην απαξίωση 

του ΕΚΑΣΚΑΠ και ζητώντας την άμεση στελέχωση και επαναλειτουργία του 

(συνημμένο 21) 

 9.11.2011: Πραγματοποιείται σύσκεψη στα γραφεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής (Ζαχάρωφ 

3) για την τύχη του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Όπως είχε 

ενημερώσει η ΕΙΝΑΠ, στη σύσκεψη θα μετείχαν ο Διοικητής του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» κ. 

Παπασάββας, ο Διοικητής της 1ης Υ.ΠΕ. κ. Μουσιώνης, ο Πρόεδρος της  ΕΙΝΑΠ κ. 

Τσούκαλος και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας. Χωρίς να είναι 

προσκεκλημένοι, αποφάσισαν να παραστούν γιατροί (οι Καρδιοχειρουργοί κ.κ. 

Καλλικούρδης και Καλαβρουζιώτης και οι Καρδιολόγοι κ.κ. Ελευθεράκης και 

Καρανάσιος), νοσηλευτές του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

(Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας, Αιμοδυναμικού και Καρδιολογικού 

Τμήματος), αλλά και εκπρόσωποι των γονέων καρδιοπαθών παιδιών, που 

στηρίζουμε την προσπάθεια να ξανανοίξει το Κέντρο. Προς μεγάλη μας έκπληξη, 

διαπιστώσαμε ότι, ενώ οι γιατροί μας ήταν “ανεπιθύμητοι”, παρευρίσκονταν εκεί ο 

Διευθυντής του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνασείου κ. Αζαριάδης 

και ο Διευθυντής του Παιδοκαρδιοχειρουργικού του ΜΗΤΕΡΑ κ. Σαρρής. Από 

πλευράς Υπουργείου Υγείας ήταν ο ΓΓ κ. Πολύζος. Ο Διοικητής της 1ης ΥΠΕ κ. 

Μουσιώνης, με ύφος απαράδεκτο και φανερώς εκνευρισμένος από την απρόσμενη 

παρουσία μας, μας είπε ότι ήρθαμε για «σόου» και μας ζήτησε να βγούμε στην 

αυλή. Δέχτηκε να παραμείνει μόνο αντιπροσωπεία λίγων γονέων. Τελικώς, αυτό 

που έγινε ήταν κάποια «σύσκεψη» σε κάποιο γραφείο με τον ΓΓ του ΥΥΚΑ κ. Πολύζο, 

το Διοικητή & Υποδιοικητή 1ης ΥΠΕ, τη Διοικήτρια ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ κ. Θεάκου, τον 

Πρόεδρο ΕΙΝΑΠ κ. Τσούκαλο, το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Νος/μείου ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ κ. Οικονομίδη και τους εκπροσώπους των ιδιωτικών Παιδοκαρδιοχειρουρ-

γικών Κέντρων κ.κ. Αζαριάδη και Σαρρή, χωρίς τους γιατρούς του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και 

την αντιπροσωπεία των γονέων!!!   

Αφού τελείωσε η «σύσκεψη», ο κ. Πολύζος κάλεσε σε άλλο γραφείο εμάς τους 

γονείς για να συζητήσουμε, βγάζοντας έξω τους γιατρούς του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Εκεί 

ρωτήσαμε τον κ. Πολύζος τι δουλειά έχουν τα ιδιωτικά κέντρα στη «σύσκεψη» και 
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απάντησε ότι για το ΥΥΚΑ δεν υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά, αφού πληρώνονται 

το ίδιο από τα ασφαλιστικά ταμεία!!! Μας είπε, δε, μόνος του, πως τρία 

καρδιοχειρουργικά κέντρα είναι πολλά για την Ελλάδα, προδίδοντας, έτσι, τα 

πραγματικά κίνητρα του κλεισίματος του ΕΚΑΣΚΑΠ. Μετά από τις πολλές 

αντιρρήσεις μας στα σχέδιά τους, υποσχέθηκε, πως θα δώσει εντολή να με 

καλέσουν  επισήμως, ως άτυπη (τότε), εκπρόσωπο των γονέων, στην ΕΔΕ που 

διεξήγαγε ο κ.Οικονομίδης για τους γιατρούς (πράγμα που όμως δεν έκανε..). Τέλος, 

ο Υποδιοικητής της 1ης Υ.ΠΕ. κ. Συγγελάκης εδέησε και δέχτηκε, παρουσία του 

Διοικητή του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, τους γιατρούς και νοσηλευτές του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Αυτοί του 

έθεσαν τα δύο μείζονα προβλήματα του Κέντρου: 

Α. Υποστελέχωση: Οι δύο επιπλέον θέσεις Παιδοκαρδιοχειρουργών καλώς 

προκηρύχθηκαν (υπάρχει και τρίτος που περιμένει διορισμό από τον Μάρτιο 2011). 

Όμως, η «αχίλλειος πτέρνα» του Κέντρου είναι η έλλειψη Καρδιοαναισθησιολόγων 

(χρειάζονται 1 Διευθυντής και δύο ακόμα Επιμελητές). Επίσης, να καλυφθούν οι 3 

κενές θέσεις Παιδοκαρδιολόγων. 

Β. Λειτουργία: Να λειτουργήσουν τα δύο Καρδιοχειρουργικά Τμήματα χωριστά, 

αφού η συγχώνευση που επιχειρήθηκε οδήγησε σε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. 

Να έχει επιστημονική – διοικητική αυτονομία το Καρδιοαναισθησιολογικό Τμήμα. 

Να λειτουργήσει η Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα.  

Ο κ. Συγγελάκης είπε ότι ποτέ δεν είχαν πρόθεση να κλείσουν το Κέντρο. 

Υποσχέθηκαν ότι στις 16.11.2011 αίρεται η διαθεσιμότητα των Καρδιοχειρουργών, 

(όπως και έγινε), και από 21.11.2011 θα ξαναξεκινούσε τη λειτουργία του το 

Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο (πράγμα που ακόμα δεν έχει γίνει!!!)  

Στις 17.11.2011, περιμένοντας μάταια την πρόσκληση για την ΕΔΕ, η οποία δεν ήρθε 

ποτέ, πήγαμε με αντιπροσωπεία γονέων στον κ. Παπασάββα να ρωτήσουμε για 

την έκβασή της. Ο κ. Παπασάββας μας έδιωξε κακήν κακώς, χωρίς να σεβαστεί ούτε 

μητέρα με βρέφος (Χαρίτου) που ήταν μαζί μας και μας παρέπεμψε στον κ. 

Οικονομίδη, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Περιμένοντας έξω από 

την πόρτα του κ. Οικονομίδη για να μας δεχθεί, τον ακούσαμε σε έντονο ύφος και 

με δυνατή φωνή να λέει από τηλεφώνου: «Έλα ρε Αντώνη (εννοούσε το 
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συντονιστή του κέντρου κ. Κουρτέση), εσύ τα έκανες όλα, εσύ έκλεισες το κέντρο 

και τώρα δεν έρχεσαι καν να καταθέσεις! Και τι μου έχεις φέρει; Τέσσερις 

αναφορές για τον Καλαβρουζιώτη (έτερος, κατηγορούμενος καρδιοχειρουργός) 

για «απρεπή συμπεριφορά»; Άστα αυτά και έλα να καταθέσεις. Πρέπει να 

παραδώσω σε δύο μέρες...». Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, επανέλαβε όσα είπε 

προηγουμένως, σε πρόσωπο που ήταν μέσα για κατάθεση. Όταν μισάνοιξε η πόρτα, 

μας είδε και μας ρώτησε τι θέλουμε. Ανέφερα την υπόσχεση του κ. Πολύζου να με 

δεχθεί να καταθέσω εκ μέρους των γονέων και δεν είχε καμία ιδέα περί του 

θέματος. Μετά από δική μου πίεση, είπε ότι ίσως με δεχθεί την επομένη, αν είχε 

χρόνο. 

18.11.2011 Περιμένω έξω από το γραφείο του κ. Οικονομίδη. Κάποια στιγμή με 

δέχεται, χωρίς, όμως, να καταγράψει την κατάθεσή μου. Απλώς ενημερώνεται για 

τις απόψεις των γονέων, οι οποίες, ομολογουμένως, του κάνουν εντύπωση. Του 

ανέφερα ότι σε περιπτώσεις γονέων ζητήθηκαν χρήματα για εγχείρηση στο 

Ωνάσειο, ενώ είχαν ανακοινώσει ότι τα πάντα θα γίνονται δωρεάν (μέχρι σήμερα, 

ζητούνται 60-100 ευρώ για κάθε επίσκεψη των γονέων, όπως φαίνεται κι από τα 

συνημμένα 22-23). Μου έδειξε με απαξίωση μικρό, κίτρινο χαρτάκι που του είχε 

φέρει ο κ. Κουρτέσης και έγραφε ότι δεν μπορεί να προσέλθει να καταθέσει στην 

ΕΔΕ για αντικειμενικούς λόγους και δήλωσε ότι θα το κατέθετε κι αυτό. Μου 

εξομολογήθηκε ότι αν ήταν στο χέρι του, θα άνοιγε εκείνη τη στιγμή το Κέντρο. 

Παραπονέθηκε όμως, ότι ο Διοικητής δεν του δίνει την εξουσία. Ότι ζητάει από τον 

κ. Παπασάββα να πάρει ο ίδιος αποφάσεις, ότι του λέει: «Μου δίνεις το δικαίωμα;» 

κι εκείνος δεν του το δίνει. Μου είπε να μην πιστεύω κανένα και ότι, αν θέλει το 

υπουργείο, μπορεί να ανοίξει το Κέντρο, οπότε να πάμε εκεί να το ζητήσουμε. Με 

συνεχάρη για τη δράση μας να ανοίξει το Κέντρο και βεβαίωσε ότι θα καταθέσει τη 

θετική στάση των γονέων και τη συμπαράστασή τους (σημείωση: ο ίδιος 

άνθρωπος, λίγο καιρό αργότερα, άλλαξε εντελώς συμπεριφορά, μου μίλησε πολύ 

απότομα και σε άλλη μητέρα, την κ. Ράπτη, φώναξε ότι αν μείνουν οι γιατροί μας 

στο κέντρο και δεν εκδιωχθούν, θα φύγει εκείνος!!!) 

21.11.2011: Ολοκληρώνεται η ΕΔΕ του κ. Οικονομίδη. Μια ΕΔΕ που είναι διάτρητη, 

καθώς εφευρίσκει γεγονότα, μιλώντας π.χ. για διαπληκτισμό (σε άλλο χειρουργείο) 
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του οποίου «έλαβε γνώση όλο το προσωπικό», ενώ πουθενά δεν υπάρχει καμία 

τέτοια κατάθεση (συνημμένο 24) 

23.11.2011: Το ΔΣ του Νοσοκομείου παραπέμπει με νέες κατηγορίες τους τρεις  

Καρδιοχειρουργούς στο πειθαρχικό της 1ης Υ.ΠΕ.  

Στις 25.11.11, με δελτίο τύπου της η ΕΙΝΑΠ, μιλά για νέο σοβαρό ατόπημα του κ. 

Λοβέρδου (συνημμένο 25).  

Στις 26.11.11 απευθύνουμε οι γονείς, 4ο δελτίο τύπου-2η ανοιχτή επιστολή προς τον 

υπουργό υγείας (συνημμένο 26). Με επιχειρήματα αντικρούουμε τις άτοπες θέσεις 

του. Ο υπουργός, ενώ μέχρι πρότινος κώφευε στις φωνές μας και εθελοτυφλούσε 

στην παρουσία μας, ξαφνικά εξαπέλυσε μύδρους προς τους γονείς! Ίσως είναι 

πρωτοφανές, υπουργός υγείας να απειλεί γονείς ασθενών παιδιών και μάλιστα, 

επειδή δε σταματούν, όχι να παραπονούνται για το σύστημα υγείας, αλλά επειδή το 

επιβραβεύουν! Ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Μουσιώνης μας απείλησαν ακόμα και με 

ένδικα μέσα. Αυτά εκφράστηκαν μέσω μίας ΕΔΕ, την οποία έστησαν ουσιαστικά για 

να «εγκλωβίσουν» εμάς τους γονείς και να αποδείξουν ότι δε λέμε αλήθεια. 

Δυστυχώς για αυτούς, εμείς προσήλθαμε οικειοθελώς και καταθέσαμε στοιχεία τα 

οποία δε θέλουν, μέχρι και σήμερα, να δημοσιοποιήσουν, γιατί δεν τους συμφέρει. 

Θα επανέλθουμε στο πόρισμα αυτής της ΕΔΕ, λίγο παρακάτω. 

 Από την άλλη, τα ΜΜΕ δεν προλάβαιναν να οικτίρουν γιατρούς και γονείς και να 

μιλούν για πόρισμα που τάχα «καίει του γιατρούς» (συνημμένο 27). Εδώ να 

τονίσουμε ότι, ελλείψει κατηγοριών, ο υπουργός κι ο Διοικητής της 1ης ΥΠΕ, 

«φόρτωσαν» σκόπιμα και στους τρεις καρδιοχειρουργούς αδιακρίτως, μια «παλιά 

αμαρτία»: την προώθηση αδικαιολόγητα μεγάλου αριθμού περιστατικών στο 

εξωτερικό και μάλιστα σε συγκεκριμένα κέντρα. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο 

καρδιοχειρουργοί που όλοι οι γονείς στηρίζουμε (κ.κ. Καλαβρουζιώτης και 

Καλλικούρδης) δεν είναι διευθυντές, όπως ο τρίτος (κ. Κουρτέσης) και επομένως σε 

καμία περίπτωση δεν μπορούν να κατηγορηθούν γι’αυτό. Χρήσιμο, όμως, θα ήταν 

να διαλευκανθεί μια και καλή αυτό το θέμα, διότι, όπως έχουμε ακούσει, υπήρξε 

το 2007 εισαγγελική έρευνα γι’αυτό, το πόρισμα της οποίας αγνοείται… 
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Στις 27.11.11, ο Συνήγορος του πολίτη απευθύνει προς τη Διοίκηση του Παίδων 

σειρά καταγγελομένων θεμάτων, για τα οποία ζητά απάντηση (συνημμένο 28). Να 

σημειώσουμε πως δεν γνωρίζουμε αν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα και 

πιθανολογούμε πως , όχι. Στις 22.2.12, πάντως, ο συνήγορος απευθύνει υπενθύμιση 

αναπάντητου εγγράφου Αρχής, ζητώντας εξηγήσεις από τον κ. Παπασάββα 

(συνημμένο 29) για την τόση, αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Στις 7.12.11 η ΟΕΝΓΕ οργανώνει στα γραφεία της συνέντευξη τύπου. Εκεί δίνεται, 

για πρώτη φορά, ευκαιρία στους αδίκως διωκόμενους γιατρούς και σε μας τους 

γονείς, να εκφράσουμε ελεύθερα τις απόψεις μας. Φυσικά, αυτή η συνέντευξη 

«θάφτηκε» από τα περισσότερα ΜΜΕ, που αρκέστηκαν σε μια υποτονική 

παρουσία, χωρίς, ουσιαστικά, να αναμεταδώσουν τίποτε από όσα είπαμε (μικρή 

εξαίρεση, το συνημμένο 30). Στο τέλος της συνέντευξης και σε συνομιλία μας με 

δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, στην επίμονη ερώτησή μας γιατί μιλούσε για το πόρισμα 

της ΕΔΕ, πριν καλά-καλά ανακοινωθεί και γιατί αναφερόταν μόνο σε δύο 

καρδιοχειρουργούς που «θα δουν την πόρτα εξόδου» κι όχι στους τρεις που 

κατηγορούνται, ομολόγησε ότι αυτά την έβαλαν να πεί! Την ίδια ημέρα, η ΟΕΝΓΕ 

κυκλοφόρησε και ενημερωτικό έγγραφο με τον εύγλωττο τίτλο: «Το κλείσιμο του 

ΕΚΑΣΚΑΠ - Αίτια που υποκρύπτονται» (συνημμένο 31). Τα όσα αναφέρει είναι 

αποκαλυπτικά του ενορχηστρωμένου σχεδίου διάλυσης του ΕΚΑΣΚΑΠ. 

Την επομένη, 8.12.11, σε συνέντευξη των κ.κ. Λοβέρδου και Μουσιώνη (συνημμένο 

32), έχουμε αλυσίδα ψευδών δηλώσεων, όπως π.χ. για το κατασκευασμένο  

περιστατικό του ναρκωμένου παιδιού που, όπως, αναφέρουν, ο Διοικητής κ. 

Παπασάββας που εμπιστεύονται, τους επιβεβαίωσε ότι ξύπνησε λόγω 

διαπληκτισμών και δεν εγχειρίστηκε, ότι σε λιγότερο από 1,5 μήνα (δηλ τέλος 

Νοεμβρίου), όλα τα παιδιά της λίστας του Παίδων εγχειρίστηκαν (για κακή τους 

τύχη, την ίδια μέρα, 8.12.11, το Ωνάσειο, σε δικό του δελτίο τύπου[συνημμένο 33] 

αναγράφει ότι έχουν εγχειρίσει μόνο 13 παιδιά!), συκοφαντούν ότι τάχα το Παίδων 

ήταν «κλειστό τις προηγούμενες 2-3 χρονιές» (το συνημμένο 34 απαντά, 

αποτυπώνοντας σχεδόν 260 χειρουργεία σε 1,5 χρόνο!) και τέλος, κατηγορούν τους 

γονείς που συμπαραστέκονται και θυμώνουν γιατί ασκούν πίεση, εφόσον τα παιδιά 
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μερικών έχουν ήδη χειρουργηθεί (λες και τότε σταματάς να υπερασπίζεσαι την 

αλήθεια ή λες και κάνοντας ένα χειρουργείο καρδιάς, εξασφαλίζεις ότι δε θα 

χρειαστεί άλλο...). 

Τον Ιανουάριο 2012, καταθέτουμε επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο 

(συνημμένο 35).  

Στις 19.03.12, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κριτσωτάκης απευθύνει επίκαιρη ερώτηση 

στη Βουλή για το άνοιγμα του ΕΚΑΣΚΑΠ (υπήρχαν και παλαιότερα ερωτήσεις από 

όλα σχεδόν τα κόμματα). Η απάντηση που δόθηκε από τον κ. Τιμοσίδη ήταν 

καθησυχαστική, ότι πρόθεσή τους είναι το κέντρο να ανοίξει σύντομα (συνημμένο 

36 και ηχητικό συνημμένο 37). 

Στις 27.03.2012 και ενόψει του Πειθαρχικού που περνούσαν οι καρδιοχειρουργοί, 

στείλαμε νέα επιστολή  στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (συνημμένο 38), αλλά και 

στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά, ΕΙΝΑΠ, ΟΕΝΓΕ, με 

την παράκληση να στηρίξουν τα άξια μέλη τους και να μην τους αφήσουν βορά σε 

όσους καταπατούν την αλήθεια λόγω συμφερόντων.  

Στις 30.03.12, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει την ομόφωνη απόφασή 

του να ζητηθεί η επαναλειτουργία του ΕΚΑΣΚΑΠ και τη στήριξή του στους 2 

διωκόμενους γιατρούς (συνημμένο 39). Το ίδιο κάνει και ο ΙΣΠ (συνημμένο 40), 

γεγονός που καταγράφεται και στον τύπο (συνημμένο 41). 

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Πειθαρχικού κι επειδή πάλι δε μας έδωσαν τη 

ευκαιρία να εκφράσουμε, ως γονείς, την άποψή μας (γιατί άραγε;), αναγκαστήκαμε 

να προβούμε σε κατάθεση ένορκης βεβαίωσης, ώστε να δώσουμε, έστω με αυτόν 

τον τρόπο, το στίγμα μας (συνημμένο 42).  

Στις 3.05.12, δημοσιεύεται κι άλλο ενημερωτικό σημείωμα από την ΟΕΝΓΕ για το 

Κέντρο και την απαράδεκτα στάσιμη κατάσταση που επικρατεί (συνημμένο 43), το 

οποίο τροφοδοτεί κάποια άρθρα στον τύπο (συνημμένα 44-47). 
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Ενδεικτικό του παραλόγου αυτής της τραγικής κατάστασης είναι το εξής γεγονός: 

Στις 6.06.12, στην τηλεοπτική εκπομπή “Πρώτη Γραμμή”, βρίσκονται καλεσμένοι οι 

κ.κ. Λοβέρδος και Βαρνάβας (πρόεδρος ΟΕΝΓΕ). Σε ερώτηση τηλεθεατών προς τον 

υπουργό γιατί έκλεισε το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και πότε 

θα ανοίξει, ο ίδιος απαντά ότι «ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ». Ο άνθρωπος που διέσυρε 

από Βουλής άξιους γιατρούς και που απείλησε γονείς με ένδικα μέσα, ενώ δε 

σταματούσε διαρκώς να απαξιώνει το έργο του κέντρου, τόλμησε και είπε ότι δε 

γνωρίζει το θέμα. Καταλαβαίνουμε πολλά από αυτό το γεγονός.. 

Άλλες 3 περιπτώσεις παιδιών, που καταγγέλλουμε ότι ο θάνατός τους (Φεβρ-

Μάρτιο 2012) οφείλεται και στο κλείσιμο του ΕΚΑΣΚΑΠ (Τσόχας, Νάκα, Ντρίζα) 

Στις 22.06.12, δεκατρείς γονείς καταθέσαμε μηνυτήριο αναφορά στην Εισαγγελία 

Πλημμελειοδικών Αθηνών, να διερευνήσει ο Εισαγγελέας εάν οι θάνατοι των 

παιδιών που αναφέρουμε σχετίζονται με πράξεις και παραλείψεις ιατρών ή 

υπηρεσιακών παραγόντων του Ωνασείου ή του Παίδων κι αν το κλείσιμο του 

κέντρου είχε συνέπειες και ποιες στους θανάτους τους. Τα αδικήματα που 

αναφέρουμε είναι ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονία εξ 

αμελείας ή δια παραλείψεως τελουμένη, ή άρνηση παροχής ιατρικής βοήθειας 

(συνημμένο 48). 

Οι περιπτώσεις στις οποίες αναφερόμαστε, είναι οι εξής: 

1) Νήπιο 20 μηνών, ονόματι Τσόχας Ευάγγελος, διακομίσθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 

2012 από την Ικαρία στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», λόγω κατάποσης 

ξένου σώματος (μπαταρίας). Το παιδί εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 

του Νοσοκομείου. Το ξένο σώμα αφαιρέθηκε από τον οισοφάγο του παιδιού με 

ενδοσκόπηση. Όμως μετά την αφαίρεση, υπήρχε συνεχιζόμενη αιμορραγία από τον 

οισοφάγο, η ακριβής προέλευση της οποίας χρειαζόταν να διερευνηθεί με 

αγγειογραφία. Όμως, το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Παίδων «Η 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», μοναδικό στο ΕΣΥ και το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να καλύψει το 

περιστατικό, δεν λειτουργεί από τις 19.10.2011, οπότε η Διοίκηση του Νοσοκομείου 

Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής 
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Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) αποφάσισε και έκλεισε το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του 

«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».  

Το Κέντρο αυτό, μοναδικό στο ΕΣΥ, περιελάμβανε: α) το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, 

β) το Καρδιολογικό Τμήμα και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, γ) το 

Καρδιοαναισθησιολογικό Τμήμα και δ) την Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα. 

Από τους θεράποντες ιατρούς του παιδιού στο «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» αναζητήθηκε 

λύση στο Ωνάσειο. Όμως, λόγω φόρτου εργασίας, δεν υπήρξε δυνατότητα να γίνει η 

αγγειογραφία εκεί. Εξ ανάγκης και με καθυστέρηση, το παιδί παραπέμφθηκε σε 

ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου πραγματοποιήθηκε η αγγειογραφία. Το παιδί, 

όμως, απεβίωσε αμέσως μετά την αγγειογραφία. 

 

2) Πρόωρο βρέφος, βάρους 500 γρ (Nάκα, θήλυ αεροβαπτισμένο Ζωή), γεννήθηκε 

20.2.12 και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του 

Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» . Χρειάσθηκε να υποβληθεί σε 

καρδιοχειρουργική επέμβαση για απολίνωση ανοικτού βοταλείου πόρου. Η 

επέμβαση αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει εντός του Νοσοκομείου, όπως 

γινόταν για περισσότερα από είκοσι χρόνια, και με ελάχιστη ταλαιπωρία και έκθεση 

σε κίνδυνο για το βρέφος. Όμως, επειδή το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του 

«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» είναι κλειστό από τον Οκτώβριο 2011, το παιδί χρειάστηκε να 

διακομιστεί στο Ωνάσειο. Εκεί, στις 5 Μαρτίου 2012 υποβλήθηκε στην 

απαιτούμενη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Αμέσως μετά την επέμβαση, 

επέστρεψε για συνέχιση της νοσηλείας του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 

Νεογνών του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», αφού το Ωνάσειο δεν διαθέτει ανάλογη Μονάδα. Το 

βρέφος απεβίωσε λίγες μέρες αργότερα, στις 26.3.12)  

Θεωρούμε ότι η ταλαιπωρία της άσκοπης μεταφοράς του, επιβάρυνε την ήδη 

κρίσιμη (λόγω προωρότητας) κατάστασή του... 

 

3) Νήπιο 20 μηνών, ονόματι Ντρίζα Βαλέρια, με πολύπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια 

και σύνδρομο DiGeorge, βρισκόταν σε παρακολούθηση από το Παιδοκαρδιο-

χειρουργικό Κέντρο και τα άλλα σχετικά Τμήματα του Νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 

Όταν αυτό έκλεισε, το παιδί παραπέμφθηκε από τους γιατρούς του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

για χειρουργική αντιμετώπιση στο Ωνάσειο. Το βρέφος είχε, εκτός των άλλων, 
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πρόβλημα στην αιμοληψία από περιφερικές φλέβες. Λόγω του υποκειμένου 

καρδιολογικού προβλήματος, η αιμοληψία έπρεπε να γίνεται με την λιγότερη 

δυνατή ταλαιπωρία και πόνο του παιδιού, ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του από 

κυάνωση καθώς θα «σφίγγεται». Όσες φορές το βρέφος χρειάστηκε να υποβληθεί 

σε εξετάσεις αίματος, τα όποια προβλήματα, μερικά σοβαρά, κατά τη διάρκεια της 

αιμοληψίας είχαν αντιμετωπιστεί με επιτυχία στο «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», γιατί οι γιατροί 

του ήξεραν το πρόβλημα και πώς να το χειριστούν. Στο Ωνάσειο, το παιδί 

προγραμματίστηκε για καρδιακό καθετηριασμό στις 23 Μαρτίου 2011. Για τον 

καθετηριασμό, χρειάστηκε να γίνει αιμοληψία. Κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας, 

το παιδί έκανε έντονη κυανωτική κρίση και απεβίωσε. 

Ακολούθησαν δυστυχώς «προφητικά» δημοσιεύματα που, εκτός της μνημόνευσης 

της δικής μας μηνυτηρίου αναφοράς, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου να ανοίξει 

το κέντρο, για να μη χαθούν κι άλλα παιδιά (συνημμένα 49-50). 

6ο παιδί - θύμα των ιδιωτικών συμφερόντων (περίπτωση Ζέλα) 

Παιδί ηλικίας 19 μηνών, έπασχε από σύνδρομο Down και συγγενή καρδιοπάθεια 

(τετραλογία του Fallot). Για την καρδιοπάθειά του έπρεπε να χειρουργηθεί και ήταν 

στη λίστα για χειρουργείο εντός του 2011, από τον κ. Καλαβρουζιώτη, 

Καρδιοχειρουργό στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». ΄Ομως, επειδή το 

Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» έκλεισε τον Οκτώβριο 2011, το 

παιδί παραπέμφθηκε από τους γιατρούς του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για χειρουργείο καρδιάς 

στο Ωνάσειο. Εκεί, εξετάστηκε τον Νοέμβριο του 2011, όπου διαπιστώθηκε η 

καρδιοπάθειά του. Επειδή το παιδί ήταν ανασφάλιστο, οι γονείς ενημερώθηκαν ότι 

για να χειρουργηθεί έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσουν ασφαλιστική κάλυψη. Το 

παιδί επανήλθε στο Ωνάσειο τον Φεβρουάριο του 2012, δεν εξετάστηκε, γιατί δεν 

είχε να πληρώσει, και του δόθηκε ιατρική γνωμάτευση (με ημερομηνία 28 

Φεβρουαρίου 2012), που αναφέρει οτι: «… πάσχει από σοβαρή σύμπλοκη συγγενή 

καρδιοπάθεια, τετραλογία του Fallot… Ο ασθενής παρουσιάζει σοβαρότατη 

κυάνωση και πιθανές υπερκυανωτικές κρίσεις… Λόγω της σοβαρότητος και 

επικινδυνότητος της κατάστασης από τη σοβαρότατη κυάνωση συνιστάται 
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επείγουσα αιμοδυναμική και αγγειογραφική μελέτη και πιθανότατα επείγουσα 

χειρουργική παρέμβαση». 

Όμως, ούτε καθετηριασμός ούτε χειρουργική επέμβαση έγιναν στο παιδί, διότι 

εξακολουθούσε να μην έχει ασφάλεια.   

Την 1.06.2012, οι γονείς έφεραν το παιδί τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ» με βαρειά κυάνωση και πυρετό. Εξετάσθηκε από τους γιατρούς του 

Νοσοκομείου, Καρδιολόγους (Νικόλαος Ελευθεράκης, Αικατερίνη Γιαννακοπούλου) 

και Εντατικολόγους, και έκανε εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 

Νοσοκομείου. Ενημερώθηκα για το περιστατικό και ειδοποίησα τη δικηγόρο μας και 

δύο δημοσιογράφους. Μετά από ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη Διοίκηση του 

Ωνασείου και εξώδικο της δικηγόρου μας κ. Κουλοχέρη, το Ωνάσειο το πήρε το 

παιδί την ίδια ημέρα. Εκεί, χειρουργήθηκε μετά από 18 ημέρες και κατέληξε στη 

διάρκεια του χειρουργείου (συνημμένα 51-56). Η κατάθεση του ιδίου του πατέρα, 

που περιγράφει τα τραγικά γεγονότα,  φαίνεται και σε ένορκη βεβαίωσή του 

(συνημμένο 57)  

[Μάρτυρες: γονείς, Καλαβρουζιώτης, Κουλοχέρη, Ελευθεράκης, Γιαννακοπούλου]  

Στις 28.06.12, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αιτείται, για μια φορά ακόμη, την 

επαναλειτουργία του Καρδιοχειρουργικού Κέντρου του Παίδων (συνημμένο 58). Το 

ίδιο κάνει με επιστολή του κι ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (συνημμένο 59). 

 31.08.2012: Με πρόσκληση του Υπουργού Υγείας έγινε συνάντηση στο Υπουργείο 

των τριών Καρδιοχειρουργών, των κ.κ. Μουσιώνη, (τότε) Διοικητή της 1ης ΥΠΕ, 

Παπασάββα και συμβούλων του Υπουργού. Εκεί δήλωσαν ενώπιον του Υπουργού 

ότι θέλουν και μπορούν να επαναλειτουργήσουν το Κέντρο. 

Ακολούθησαν τρεις πολύωρες συσκέψεις στο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ υπό την προεδρία του κ. 

Μουσιώνη, με συμμετοχή όλων των Διοικητικών και θεσμικών οργάνων του 

Νοσοκομείου, των Διευθυντών των εμπλεκομένων Τμημάτων (Καρδιολογικό - 

Αναισθησιολογικό) και των τριών Καρδιοχειρουργών. Εκεί συζητήθηκαν διεξοδικά 

όλα τα προβλήματα του Κέντρου. Αποφασίστηκε να ενισχυθεί το Κέντρο με τους 
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απαραίτητους γιατρούς. Τόνισαν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα η πειθαρχική 

διαδικασία και υπήρξε η υπόσχεση από τον κ. Μουσιώνη ότι αυτό θα γίνει σύντομα.  

3.10.2012:Το ΔΣ του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ αποφάσισε την επαναλειτουργία του Κέντρου 

(συνημμένο 60).  

8.10.2012: Ακριβώς 10 (!!!) μήνες από την έναρξή της, ολοκληρώνεται η ΕΔΕ της κ. 

Ανδρούτσου. Η ΕΔΕ αυτή αποσιωπάται προκλητικά και οι λόγοι είναι προφανείς: 

Αναδεικνύει ως κύριους υπεύθυνους για την κατάσταση διάλυσης του ΕΚΑΣΚΑΠ 

μέχρι το οριστικό κλείσιμό του, το Διοικητή του Παίδων κ. Παπασάββα και το 

Συντονιστή του ΕΚΑΣΚΑΠ κ. Κουρτέση! (συνημμένο 61).  

7ο περιστατικό θανάτου καρδιοπαθούς παιδιού (περίπτωση Ψαθά) 

Δυστυχώς, οι θάνατοι συνεχίζονται. Ακούσαμε την περίπτωση του κ. Ψαθά, από 

προσωπική του αφήγηση σε ραδιοφωνικό σταθμό (ηχητικό συνημμένο 37). 

Παρακολουθούσαμε, επίσης, την περίπτωση και μέσω της δικηγόρου, Κας 

Κουλοχέρη, στην οποία απευθύνθηκε ο πατέρας, προκειμένου να κάνει εξώδικο 

προς το Ωνάσειο, για να δώσουν άδεια επείγουσας μεταφοράς του στο εξωτερικό. 

Δυστυχώς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και το παιδάκι κατέληξε.. 

Στις 23.10.12, μετά από επιστολή γονέων στα ΜΜΕ, Ιατρικούς Συλλόγους και φορείς 

που ενημέρωναν για την απόφαση ανοίγματος του καρδιοχειρουργικού κέντρου, ο 

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χαιρέτησε, με δελτίο τύπου, την απόφαση. 

28.10.2012: Οι γονείς καρδιοπαθών παιδιών, ιδρύουμε τον «Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενή Καρδιοπάθεια “Η Αγία Σοφία”», του οποίου 

προσωρινή πρόεδρος είναι η υπογράφουσα. Με την ιδιότητα αυτή, επισκεφθήκαμε 

αρκετές φορές τον κ. Παπασάββα, ο οποίος κάθε φορά μας διαβεβαίωνε ότι κάνει 

το πάν για να ανοίξει το κέντρο, πλην όμως αποτέλεσμα δε βλέπαμε. Στα πλαίσια 

του συλλόγου μας, επισκεφθήκαμε στο γραφείο του και τον κ. Κουρτέση, για να τον 

ενημερώσουμε για την ύπαρξη του συλλόγου που ως στόχο έχει τη στήριξη του 

ΕΚΑΣΚΑΠ. Δυστυχώς, η συνάντηση απέβη ατυχής και άκαρπη, διότι ο κ. Κουρτέσης 

επέδειξε εριστική συμπεριφορά εναντίον μας. Το θέμα είχε και συνέχεια. Όπως 
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ανακαλύψαμε λίγες μέρες μετά, ο κ. Κουρτέσης είχε κάνει και σε μας τους γονείς 

μήνυση (!!!) (συνημμένο 65), θεωρώντας ότι τον προσβάλαμε με τη μηνυτήριο 

αναφορά μας κατά παντός υπευθύνου (συνημμένο 48), αναφέροντας ότι η 

πρόταση για το κλείσιμο της ΚΕΜ ανήκε στον ίδιο (γεγονός που μας είχε 

αποκαλύψει ο ΓΓ του υπουργείου, κ. Πολύζος και δεν ήταν δική μας σκέψη). Έτσι, 

πριν καν τελεσιδικήσει η δική μας αναφορά, ο κ. Κουρτέσης έσπευσε να μας 

μηνύσει και μάλιστα ισχυριζόμενος ότι η συμπαράστασή μας προς τους δύο 

έτερους καρδιοχειρουργούς δεν ήταν αυθόρμητη και πηγαία, λόγω ευγνωμοσύνης, 

αλλά προκλήθηκε «με πειθώ και φορτικότητα» από εκείνους!!! Να σημειώσουμε, 

τέλος, ότι ως μάρτυρα υπεράσπισής του κάλεσε και τον κ. Οικονομίδη, πράγμα 

παράνομο, διότι είναι ο ίδιος άνθρωπος, που θα διεξήγε και τη συμπληρωματική 

ΕΔΕ “εναντίον του”, λίγο αργότερα. 

Ενώ είχαμε διαβεβαιώσεις ότι το κέντρο θα άνοιγε από μέρα σε μέρα, πηγαίνοντας 

στο υπουργείο πριν τα Χριστούγεννα για να δώσουμε κι εκεί γνωριμία ως Σύλλογος, 

ανακαλύψαμε με έκπληξη ότι το κλίμα είχε άρδην αλλάξει. Αντί για διορισμούς και 

την αναμενόμενη στελέχωση του κέντρου, ακούσαμε απειλές για διαθεσιμότητα 

των ήδη υπαρχόντων γιατρών. Κι αυτό, με την πρόφαση ότι βρίσκονται σε 

διαδικασία πειθαρχικού (16 μήνες!) και  ψεύδη που συνέχιζαν να τους μεταφέρουν 

κάποιοι ότι τάχα διαφωνούν διαρκώς μεταξύ τους. Στις 21.12.12 απευθύναμε νέο 

δελτίο τύπου  προς τα ΜΜΕ για να ενημερώσουμε για το παράλογο του θέματος 

(συνημμένο 66). 

Την ίδια μέρα (21.12.12) κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση εννέα (9) βουλευτών της 

Νέας Δημοκρατίας για τη λειτουργία του Ωνασείου (συνημμένο 67). Ενώ οι 

ερωτήσεις ήταν σαφείς, η απάντηση που δόθηκε δια στόματος του νυν υπουργού 

υγείας κ. Λυκουρέντζου, ήταν, το λιγότερο, ανεπαρκής (συνημμένο 68) και εγείρει 

εύλογες υποψίες για το γενικόλογο ύφος της. 

Στις 3.01.13, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκφράζει εκ νέου (πόσες φορές 

ακόμα θα χρειαστεί;) το αίτημά του για επαναλειτουργία του κέντρου (συνημμένο 

69).  
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Στις 11.01.13 η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι σε συνάντησή τους με τον νέο Διοικητή της 1ης 

ΥΠΕ, κ. Κοντοζαμάνη, ο τελευταίος δήλωσε πως επιθυμεί την άμεση 

επαναλειτουργία της παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής του «Αγία Σοφία» 

(συνημμένο 70). Ως σύλλογος, καταθέτουμε μέχρι και στον Πρωθυπουργό το δίκαιο 

αίτημά μας για να λήξει, επιτέλους, ο εφιάλτης τόσων γονέων και των καρδιοπαθών 

παιδιών τους (συνημμένο 71). 

Στις 21.01.13, ακούμε τον υπουργό κ. Λυκουρέντζο σε εκπομπή της κρατικής 

τηλεόρασης να δηλώνει ότι αποκλειστικοί υπεύθυνοι που το Κέντρο δε λειτουργεί 

ακόμα είναι οι γιατροί, τους οποίους που όλοι οι γονείς εμπιστευόμαστε. 

Απαντούμε με ανοικτή επιστολή (συνημμένο 72), όπου, για μια ακόμη φορά, 

αναδεικνύουμε τη μία και μόνη αλήθεια, που από την αρχή ομολογούμε: η 

υποστελέχωση είναι το μείζον πρόβλημα του κέντρου και όχι οι γιατροί. Η Διοίκηση 

βρέθηκε με βαρύνουσες ευθύνες κι αυτή είναι υπόλογη.  

Σήμερα, σχεδόν πέντε μήνες από το «άνοιγμα» του Κέντρου και 16 μήνες από την 

έναρξη «αναβάθμισής του» : 

1. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία καρδιοχειρουργική επέμβαση, ούτε η πιο 

απλή, ενώ το Κέντρο διαθέτει τους ίδιους Καρδιοχειρουργούς και 

Καρδιοαναισθησιολόγους, όπως τον Οκτώβριο του 2011 που έκλεισε.  

2. Η πειθαρχική διαδικασία κατά των Καρδιοχειρουργών ακόμα δεν έχει 

ολοκληρωθεί…  

Το πόρισμα της ΕΔΕ Ανδρούτσου καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στη Διοίκηση του 

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και τον Συντονιστή του Κέντρου κ. Κουρτέση για τη δυσλειτουργία του 

Κέντρου. Πως μπορούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη δυσλειτουργία του 

Κέντρου, να εξακολουθούν να έχουν τα ηνία; Μπορεί ο εν λόγω «κύριος» να 

συντονίσει ένα τέτοιας σημασίας νευραλγικό κέντρο του ΕΣΥ, το μοναδικό στη χώρα, 

όταν έχει τέτοιο έλλειμμα επικοινωνίας, συνεργασίας και επάρκειας, με το σύνολο 

σχεδόν του νοσηλευτικού και Ιατρικού προσωπικού του κέντρου;  

Η προηγούμενη διοίκηση της 1ης ΥΠΕ (Μουσιώνης) που ενορχήστρωσε το κλείσιμο 

του κέντρου κατηγορούσε τους καρδιοχειρουργούς ότι «έχουν μετατρέψει το 
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Κέντρο σε πρακτορείο Υγειονομικού τουρισμού». Παρά τις επανειλημμένες 

διαψεύσεις των δύο καρδιοχειρουργών και τις εκκλήσεις τους να ερευνηθεί το 

“πόθεν έσχες” όλων αυτών, που είχαν το δικαίωμα αποστολής παιδιών στο 

εξωτερικό, εντούτοις η πολιτεία κωφεύει προκλητικά. Πότε θα διαλευκανθεί αυτό το 

θέμα;     

Εντύπωση προκαλεί η, σχεδόν, τριπλάσια χρηματοδότηση του Ωνασείου, αν 

συγκρίνουμε τα έτη 2010 και 2012 (συνημμένο 68). Μήπως προδίδεται άλλος ένας  

λόγος που συμφέρει κάποιους να κρατούν το «Αγία Σοφία» κλειστό; 

Επιτέλους, πότε θα έχουμε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ έναρξη χειρουργείων στο «Αγία Σοφία»; 

Πότε θα διοριστεί το αναγκαίο ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό για να αρχίσει το 

Κέντρο να λειτουργεί πλήρως; Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου ότι θέλει να 

το ανοίξει, όλες οι κινήσεις ως τώρα, πείθουν για το αντίθετο. 

. Σημείωση: εδώ τελειώνει η αφήγηση της κ. Χρυσάνθης Κοκολάκη 

 

ΜΕΡΟΣ 5ον : ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΥ) 

Όπως φαίνεται από την αλληλογραφία μεταξύ νοσοκομείου ‘’ΑΓ. ΣΟΦΙΑ’’ και Α’ ΥΠΕ 

(ΣΥΝ.38) (Υγειονομική Περιφέρεια)  η αρχική απόφαση (ΣΥΝ.39)για προκήρυξη της 

θέσεως της κ. Δραγώγια άλλαξε γιατί προφανώς άλλαξαν οι εντολές που πήρε ο 

διοικητής! Στη συνέχεια (ΣΥΝ.40) υποβαθμίζοντας παράλογα η σκόπιμα την 

σημασία της συγκεκριμένης  θέσης ζητήθηκε να μετατραπεί αυτή η θέση από 

διευθυντού σε επιμελητή Β’!!! (ΣΥΝ.41) Διευθυντής χρειαζόταν και όχι επιμελητής! 

Με αυτή την αλλαγή της απόφασης στην ουσία το Καρδιοαναισθησιολογικό τμήμα 

έμεινε ακέφαλο και όπως θα δούμε στην συνέχεια παραδόθηκε στην Διευθύντρια 

του Γενικού Αναισθησιολογικού τμήματος κ. Παναγούλα Μαμμή! Η οποία άρχισε να 

επαίρεται ότι εκείνη είναι η Διευθύντρια του ενιαίου από τον Οργανισμό 

Αναισθησιολογικού τμήματος. 

Στα παρακάτω έγγραφα φαίνεται καθαρά η οργανωμένη αποψίλωση του ΕΚΑΣΚΑΠ 

μέχρι το οριστικό κλείσιμό του με πρόσχημα την αναβάθμιση! 
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Σύμφωνα με την εφημερίδα της κυβερνήσεως που παραθέτω, φαίνεται ότι το 

ΕΚΑΣΚΑΠ  λειτουργούσε σαν ανεξάρτητο οργανωμένο κέντρο μέσα στο Αγ. Σοφία με 

υπουργική απόφαση. 

Συγκεκριμένα το καρδιοαναισθησιολογικό τμήμα στο οποίο προίστατο η κ. Εύα 

Δραγώγια αποτελούνταν από 5 ακόμη Επιμελητές, εξειδικευμένους των οποίων το 

πρόγραμμα (εφημερίες και καθημερινή κάλυψη) ήταν ανεξάρτητο από αυτό των 

άλλων επιμελητών του Αναισθησιολογικού τμήματος. Είναι σημαντικό να ειπωθεί 

ότι παρά το ότι στον Οργανισμό του νοσοκομείου το τμήμα ήταν ενιαίο, στην πράξη 

και για πάνω από 20 χρόνια λειτουργούσε ανεξάρτητα σαν 

καρδιοαναισθησιολογικό. 

Η κ. Ελένη Μανώλη προσελήφθη το 1999 και λόγω προηγούμενης εμπειρίας της 

στην καρδιοαναι/κή τοποθετήθηκε αμέσως στο ΕΚΑΣΚΑΠ στο οποίο και υπηρετούσε 

μέχρι το κλείσιμό του. 

Στο τέλος Απριλίου του 2010 συνταξιοδοτήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα η κ. Δραγώγια 

και η κ. Χριστοδούλου που την αναπλήρωνε.  Σε προηγούμενα χρόνια είχαν 

αποχωρήσει και οι άλλοι 4 Επιμελητές του τμήματος χωρίς το νοσοκομείο να 

φροντίσει να τους αναπληρώσει. Έτσι από τους 3 υπηρετούντες στο 

Καρδιοαναισθησιολογικό τον Απρίλιο του 2010 απέμεινε η κ. Ελένη Μανώλη η 

οποία είχε εξελιχθεί σε επιμελήτρια Α’. 

Στις 28/07/10 το Δ.Σ. του νοσοκομείου πήρε μια ορθή απόφαση δείχνοντας 

τουλάχιστον ότι ήθελε να διαφυλάξει το κέντρο. Στο έγγραφο που επισυνάπτουμε 

φαίνεται καθαρά ότι οι Διευθυντές Αναισθησιολόγοι είχαν αναλάβει γραπτώς την 

ευθύνη να ξεκαθαρίσουν την θέση τους ως προς το Καρδιοχειρουργικό τμήμα, αφού 

ποτέ δεν εργάσθηκαν σε αυτό και ούτε την εμπειρία ούτε την γνώση διέθεταν. Μαζί 

με αυτούς η σημερινή Συντονίστρια Διευθύντρια κ. Παναγούλα Μαμμή η οποία 

προίστατο του υπολοίπου τμήματος. (ΣΥΝ 41α) 

Μετά από αυτή την δήλωση των αναισθησιολόγων και της κ. Μαμμής το Δ.Σ. 

αποφασίζει να δώσει την ευθύνη του Καρδιοαναισθησιολογικού στην κ. Ελένη 

Μανώλη η οποία και δέχθηκε με την προϋπόθεση να ενισχυθεί το τμήμα, να 
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αναπληρωθούν οι ελλείψεις του και το σημαντικότερο από όλα να προκηρυχθεί η 

θέση της Συντονίστριας- Διευθύντριας κ.  Δραγώγια η οποία ήταν νευραλγικής 

σημασίας. Ο κ. Παπασσάβας δέχθηκε και αρχικά εργάστηκε προς αυτό το σκοπό 

όπως φαίνεται από τα έγγραφα που επισυνάπτονται. Πρέπει εδώ να επισημανθεί 

ότι η κ. Μανώλη εργάστηκε στο Καρδιοαναισθησιολογικό έχοντας την Διοικητική και 

Επιστημονική ευθύνη του τμήματος επιτυχώς όπως φαίνεται και από το έγγραφο 

της τότε Συντονίστριας Διευθύντριας του Αναισθησιολογικού κ. Ηούς Τσακίρη! 

(ΣΥΝ.42) 

Στη συνέχεια όμως τα πράγματα άλλαξαν! Η κ. Μαμμή προκειμένου να  αναλάβει 

ισχυρή θέση στο νοσοκομείο δεν διστάζει να μειώνει την κ. Μανώλη και κατ’ 

επέκταση να απαξιώνει το ΕΚΑΣΚΑΠ αφού ούτε η ίδια αλλά ούτε και κανείς από 

το προσωπικό που διέθετε δεν μπορούσε να το υπηρετήσει! Στο έγγραφο που σας 

επισυνάπτουμε φαίνεται ότι η κ. Μαμμή έφτασε στο σημείο να στέλνει μέχρι και 

προσβλητικά έγγραφα (ΣΥΝ.43 σελίδα 4) για την κ. Μανώλη δείχνοντας όλο το 

μένος της και το κόμπλεξ της για μια νεότερη γιατρό η οποία κάνοντας το καθήκον 

της, έκανε αυτό που υποχρεούνταν να κάνει εκείνη. Βέβαια τα όσα υποστήριζε ήταν 

γελοία και αφού η ίδια δεν είχε δείξει τις καινούργιες μεθόδους αναισθησίας στην 

καρδιοχειρουργική, τοποθέτησε πάλι την κ. Μανώλη στο πρόγραμμα, τώρα που η 

Καρδιοχειρουργική του Αγ. Σοφία επαναλειτουργεί! Ηταν φανερή η ενόχλησή της 

τότε και τώρα που το ΕΚΑΣΚΑΠ ξανανοίγει και προσπάθησε μαζί με την γνωστή 

πλέον ομάδα να βλάψει τους ανθρώπους που το κρατούσαν στην πλάτη τους! Θα 

τους αφήσετε κύριε Εισαγγελεύ να ξανακλείσουν το ΕΚΑΣΚΑΠ; οι ελπίδες των 

γονιών κρέμονται σε εσάς! Περιμένουν δε όλοι στο ΕΚΑΣΚΑΠ ακόμα την κ. Μαμμή 

να προσέλθει στην Χειρουργική Αίθουσα αφού δεν προσήλθε την Τετάρτη 

20/03/2013(ημέρα του υποτιθέμενου ανοίγματος του κέντρου) να τους δείξει τις 

καινούργιες Αναισθησιολογικές μεθόδους στην Καρδιοχειρουργική Παίδων όπως 

οφείλει να κάνει σύμφωνα με τις δηλώσεις της! Σε κάθε περίπτωση που ψευδώς 

αναφέρει τέτοιες μεθόδους είναι νόμιμη η παραμονή της στην Διεύθυνση της 

Αναισθησιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Αγ. Σοφία : Φέρει ευθύνη ο κ. 

Παπασάββας γι αυτό το γεγονός: Σημειωτέον ότι η κ. Ελένη Μανώλη ζήτησε 2 φορές 

εκπαιδευτική άδεια επίσημα και το 2010 και το 2011 και όχι μόνο δεν έγινε δεκτό το 
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αίτημά της αλλά οι παράγοντες του νοσοκομείου και τα θεσμικά του όργανα ούτε 

που της απάντησαν με ΝΑΙ η ΟΧΙ! 

Η κ. Ελένη Μανώλη όπως μαθαίνουμε παρ’ όλη την υποστελέχωση του ΕΚΑΣΚΑΠ 

σηκώνει μόνη της το φορτίο και δεν πάει και στο σπίτι της πολλές φορές! Ο 

Διοικητής κ. Παπασάββας ουδόλως ενδιαφερόμενος για την υποστελέχωση 

φιγουράρει στις εφημερίδες και στα περιοδικά σαν πετυχημένος μάνατζερ έστω και 

αν κατάφερε με μια αισχρή μεθόδευση να κλείσει το μοναδικό δημόσιο 

παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο! Αλήθεια ποια άλλη μεγαλύτερη καταστροφή θα 

μπορούσε να επιτύχει ένας διοικητής του είδους του από το να κλείσει το ΕΚΑΣΚΑΠ; 

Η κ. Μανώλη στέλνει έγγραφες διαμαρτυρίες απευθυνόμενη στην Α’ Υγειονομική 

Περιφέρεια και στο Υπουργείο, επισημαίνοντας τους κινδύνους και κάνοντάς τους 

γνωστό σε ποια κατάσταση βρίσκεται το κέντρο. Κανείς δεν άκουσε κανείς δεν 

απήντησε! Πιθανολογούμε δεν τους συγκίνησαν οι 8 θάνατοι παιδιών μετά το 

κλείσιμο του κέντρου! Μετά από μια αλληλογραφία που αντάλλαξε με τον Διοικητή 

του νοσοκομείου και αφού πλέον κατάλαβε ότι δεν ήταν δυνατή η διατήρηση του 

τμήματος, η κ. Μανώλη παραιτείται (ΣΥΝ.44,45,46) από την ευθύνη του 

Καρδιοαναισθησιολογικού τμήματος. Τότε η διοίκηση του νοσοκομείου βρίσκει την 

ευκαιρία, θέλοντας να καλύψει την κ. Μαμμή η οποία δεν είχε στο τμήμα της 

Αναισθησιολόγο εξειδικευμένο να εφημερεύσει, παρ’ όλο που ήταν υποχρέωσή 

τους λόγω του ενιαίου τμήματος – ‘όπως υποστήριζαν- και αναστέλλει την 

λειτουργία της Καρδιοεντατικής Χειρουργικής Μονάδας! (ΣΥΝ.47,48,49) 

Είναι πασιφανής κύριε Εισαγγελεύ ο τρόπος που λειτούργησε η διοίκηση 

Παπασάββα και η παρέα του στο να κλείσουν το μοναδικό δημόσιο 

παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο στην Ελλάδα! Χρησιμοποιώντας στην συνέχεια 

κατασκευασμένα πορίσματα ΕΔΕ, τα οποία θα σας παρουσιάσουμε πιο κάτω, 

έστειλαν στο πειθαρχικό γιατρούς που χειρουργούσαν παιδάκια ανασφάλιστα και 

από την αλλοδαπή χωρίς κανένα προσωπικό όφελος! Βέβαια κανείς δεν αναφέρετε 

στο πόρισμα της ΕΔΕ της κ. Ανδρούτσου, που επιρίπτει ευθύνες τόσο στην διοίκηση 

του νοσοκομείου όσο και στον κ. Κουρτέση τον συντονιστή Διευθυντή του ΕΚΑΣΚΑΠ! 

Θα σας την παρουσιάσουμε πιο κάτω και αυτήν!  
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Θα θέλαμε επίσης να σας θυμίσουμε κύριε Εισαγγελεύ ότι όταν έκλεισε η 

εφημερία του νοσοκομείου Αλεξάνδρα για μία ημέρα στο Υπουργείο σήμανε 

συναγερμός και αμέσως άλλαξαν όλα τα θεσμικά όργανα του Υπουργείου! Τον κ. 

Παπασάββα που έκλεισε ολόκληρο κέντρο και το μοναδικό στην Ελλάδα δεν θα 

τον τιμωρήσει κανείς; Την κ. Μαμμή που κατέχει παράνομα την Διευθύντρια του 

Αναισθησιολογικού  τμήματος γιατί δεν την μετακινεί κανείς;  Έχετε συναντήσει 

ποτέ Διευθυντή να δηλώνει ενυπόγραφα ότι δεν γνωρίζει το αντικείμενο του 

τμήματος και να συνεχίζει να είναι διευθυντής στο τμήμα του; πάντα μόνο με την 

ανοχή της διοίκησης και στην προκειμένη περίπτωση εκθέτοντας με την άγνοιά 

της παιδιά σε κίνδυνο για την ζωή τους! 

Μετά από ένα τεράστιο αγώνα κύριε Εισαγγελεύ, ο υπογράφων την αναφορά- 

καταγγελία, καταφέρνω να φτάσω στον κ. Διοικητή του Εθνικού Κέντρου 

Επιχειρήσεων Υγείας ο οποίος ακούγοντάς με να του εκθέτω αλήθειες και 

διασταυρώνοντάς τες δίνει εντολή στον διοικητή της Α’ Υγειονομικής Περιφέρειας κ. 

Κοντοζαμάνη το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσει η λειτουργία του ΕΚΑΣΚΑΠ! 

Κατόπιν αυτού ορίζεται ημέρα χειρουργείου η 20/03/2013 με δύο χειρουργεία! Στο 

πρόγραμμα χειρουργίου οι ίδιοι παιδοκαρδιο-χειρουργοί που βρίσκονται εδώ και 

χρόνια στο ΕΚΑΣΚΑΠ και αναισθησιολόγος η κ. Μανώλη (που όπως υποστήριζε η 

κ. Μαμμή σε έγγραφό της δεν γνωρίζει σύγχρονη αναισθησιολογία), ενώ η κ. 

Μαμμή άφαντη από το πρόγραμμα χειρουργείου! Στο επόμενο έγγραφο που 

παραθέτουμε (ΣΥΝ.50) φαίνεται ότι οι δυό παιδοκαρδιοχειρουργοί κ.κ.  

Καλαβρουζιώτης και Καλλικούρδης απορούν γιατί δεν ερωτήθηκε η κ. Μανώλη να 

πεί την γνώμη της για την επαναλειτουργία του κέντρου, παρ’ ότι που είναι. Όπως 

όλα δείχνουν είναι η μοναδική εξειδικευμένη στην παιδοκαρδιοαναισθησιολογία! 

Επίσης εμείς στο ίδιο έγγραφο βλέπουμε α) την προχειρότητα του συντονιστή κ. 

Αντώνη Κουρτέση (δεν ενεχειρεί προσχέδιο προτάσεων προς τους υφισταμένους 

του και προς τους καρδιολόγους και Καρδιοχειρουργούς του κέντρου! γιατί;) β) δεν 

έχει κοινοποιήσει την σχετική απόφαση γ) αφού η απόφαση αυτή είναι από τον 

Οκτώβριο του 2012 γιατί δεν ξεκινούσε τις επόμενες ημέρες του 2012το κέντρο και 

χρειάστηκε η δική μας παρέμβαση, όπως προαναφέραμε, για να ξεκινήσει την 

λειτουργία του; μήπως ήταν σκόπιμο αυτό; Εμείς πιστεύουμε και το λέμε ευθέως ότι 
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ο διοικητής κ. Παπασάββας καλύπτει ασύστολα την χειρουργική ανεπάρκεια του κ. 

Κουρτέση καθώς και την κ. Μαμμή η οποία ναι μεν ισχυρίζεται ότι γνωρίζει 

σύγχρονες μεθόδους αναισθησιολογίας, στο προγραμματισμένο χειρουργείο στις 

20/3/2013 τοποθέτησε ως αναισθησιολόγο την κ. Μανώλη!  

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Σ.Κ.Α.Π.  

1. Η λειτουργία του ΕΚΑΣΚΑΠ σε πλήρη ανάπτυξη,  είναι οικονομικά ασύμφορη για τον 

υπάρχοντα  προϋπολογισμό του νοσοκομείου και του Υπουργείου γενικότερα! Αν 

ανατρέξουμε στην ΕΔΕ Ανδρούτσου θα δούμε ότι σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του 

νοσοκομείου στο ΕΚΑΣΚΑΠ έπρεπε να υπάρχουν: α) 2 καρδιοχειρουργικά τμήματα με 

6 συνολικά καρδιοχειρουργούς, β) 1 ενιαίο και ανεξάρτητο καρδιοαναισθησιολογικό 

τμήμα με 7 καρδιοαναισθησιολόγους και τον Διευθυντή καρδιοαναισθησιολόγο, γ) 

ένα Παιδοκαρδιολογικό τμήμα, με ενσωματωμένο το Επεμβατικό Αιμοδυναμικό 

εργαστήριο για τους διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς καθετηριασμούς, με συνολική 

δύναμη 11 Παιδοκαρδιολόγων, δ) το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό της ΚΕΜ 

με δύναμη 21 νοσηλευτών για την κάλυψη 7 κρεβατιών ΜΕΘ σε τρεις βάρδιες και ε) 

εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό χειρουργείου για την κάλυψη 2 αιθουσών 

χειρουργείου για καθημερινή χρήση από τα δύο καρδιοχειρουργικά τμήματα. Το 

σύνολο του προσωπικού με τη συνάθροιση και των νοσηλευτριών του καρδιολογικού 

τμήματος θα έπρεπε να είναι πάνω από  60 άτομα! Με μέση μεικτή αποζημίωση 

περίπου 30000 ευρώ ανά εργαζόμενο/έτος, φτάνουμε στο 1,8-1,9 εκατ./έτος μόνο η 

μισθοδοσία! Κάθε καρδιοχειρουργικό περιστατικό κοστολογείται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία  Λοβέρδου - Κουτρουμάνη για τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (τα 

περιβόητα ΚΕΝ), 17600 €. Με βάση τα 169 περιστατικά που έγιναν το 2010 και την 

προοπτική με την έλευσή μου τον Απρίλιο του 2011, να φτάσουμε τα 230-250 για το 

2012 (108 κάναμε το 6μηνο μέχρι τον Οκτώβριο που κλείσαμε), το κόστος θα έφθανε 

περίπου 4,5 εκατ. € , χωρίς να υπολογισθούν τα περιστατικά που θα έμεναν πολλές 

μέρες στην ΚΕΜ λόγω επιπλοκών , διάφορα ακριβά υλικά όπως μοσχεύματα και 

βαλβίδες  που ενίοτε χρειάζονται κλπ. Πρόσθεσε στα παραπάνω και 300-400 

καθετηριασμούς στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο με μέσο κόστος 3000 € και έχεις άλλο 

1-1,2 εκατ. €. Με αδρούς υπολογισμούς το ΕΚΑΣΚΑΠ χρειαζόταν περίπου 8 εκατ. 
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€/έτος, με δυναμική ανόδου σε χειρουργεία και καθετηριασμούς,  συνεπώς και σε 

κόστος λειτουργίας! Πόσοι εργαζόμενοι υπήρχαν πριν το κλείσιμο; Λιγότεροι από 

τους μισούς προβλεπόμενους! Πόσες μέρες χειρουργείου; ΜΙΑ (1),σε μία αίθουσα 

για ένα ενιαίο τμήμα! Είναι άθλος που βγήκαν και τα περιστατικά εκείνα.                                                                                     

Πόσα κρεβάτια στην ΚΕΜ λειτουργούσαν; 5 και με μεγάλη δυσκολία, αφού είχαν 

μόνο 13 νοσηλεύτριες. Η λίστα με τις ελλείψεις είναι μεγάλη και φυσικά ήταν σε 

επίγνωση του ΔΣ και του Υπουργείου από το 2008! Η πολιτική συγκυρία εκείνης της 

περιόδου, με τη χώρα υπό ΔΝΤ-Τρόικα και το ΠΑΣΟΚ να ψάχνει διάδοχο του τότε 

Προέδρου του, συνετέλεσαν καθοριστικά.                                                                                                                              

α) ο κ. Λοβέρδος είχε ήδη αποδεχθεί τις εντολές της Τρόικας για εξοντωτικές 

περικοπές στην Υγεία( το σχέδιο περικοπών 661 κλινικών και 11500 θέσεων εργασίας 

στο ΕΣΥ, που τόσο ευλαβικά συνεχίζει και ο παρών Υπουργός, ήταν σύλληψη 

Λοβέρδου). 

β)  Η τυχοδιωκτική και αλαζονική εξουσιομανία του, τον οδήγησαν σε πολλές 

επιλογές με βάση το «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Το φιλολαϊκό και σκληρό  προφίλ 

του  αρχιερέα της κάθαρσης, που του επέβαλλαν οι ξένοι οίκοι δημιουργίας 

επικοινωνιακής εικόνας (image makers), για να μπορέσει να διεκδικήσει το μετα-

παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ, ήταν η αιτία που δέχθηκε αδιασταύρωτα, την  

παραπληροφόρηση του πρωτοπαλίκαρου του κ. Μουσιώνη (κ. Παπασάββα), ώστε να 

τολμήσει να λασπολογήσει αβασάνιστα και να κατασυκοφαντήσει τους γιατρούς 

και το ΕΚΑΣΚΑΠ από το βήμα της βουλής, 1 μήνα πριν διαταχθεί η οποιαδήποτε 

(προαποφασισμένη όπως αποδείχθηκε)  ΕΔΕ! 

γ) το ίδιο διάστημα το ΩΚΚ, ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας ( ανέτρεξε σε σχετικά 

δημοσιεύματα του τύπου εκείνη την εποχή για τις διαρκείς κινητοποιήσεις των 

εργαζομένων του , που ήταν απλήρωτοι για μήνες). 

 Είχε ήδη πάρει επιχορήγηση 10 εκατ. € και δεν του έφθαναν! Τα πολιτικά 

παρασκήνια και τα ερείσματα του ΩΚΚ στο Λοβέρδο πολλά και γνωστά (Κρεμαστινός- 

Στήνιος- Κόκκινος κλπ)  

δ) Είχε ήδη δώσει εντολή μέσω κ. Μουσιώνη και είχε υπογραφτεί η λεγόμενη 

επιστημονική διασύνδεση ΩΚΚ- Αγία Σοφία (με ποιο νόμο μπορούσε να κάνει κάτι 

τέτοιο δεν το ξέρω), το καλοκαίρι του 2010, αυξάνοντας την επιχορήγηση από τα 8 
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στα 10 εκατ. €. Μέχρι που έφτασε ο κ. Μουσιώνης, εκτός των ευχαριστιών του για το 

ΩΚΚ στα ΜΜΕ, να λέει στις κοινές  συνεδριάσεις με το ΔΣ του νοσοκομείου, τον 

Οκτώβριο του 2012, ότι για το 2012 έχουν ήδη πάρει 25 εκατ. € και θα πάρουν άλλα 

10 εκατ. €                                                 

2. Με το Πυροτέχνημά του από το κανάλι της Βουλής και το κλείσιμο του ΕΚΑΣΚΑΠ, ο 

Λοβέρδος κατόρθωσε βάση σχεδίου να πετύχει:                                                                             

α) Σημαντική οικονομική και κοινωνική υποστήριξη του ΩΚΚ, αφού υπερδιπλασίασε 

την επιχορήγησή του (23,5 εκατ. €) και διπλασίασε η Παιδοκαρδιοχειρουργική  

κλινική του (η 4η καρδιοχειρουργική του ΩΚΚ) τον αριθμό των περιστατικών της! 

β) να επιχαίρει ο κ. Παπασάββας στα ΜΜΕ για τις οικονομίες που κατόρθωσε να 

κάνει στο Αγία Σοφία( Καθημερινή , ΝΕΤ, Έθνος κλπ) φτάνοντας στο σημείο να 

θεωρείται ως  «ο καλύτερος μάνατζερ υγείας στη χώρα!!!» αποκρύπτοντας βέβαια 

ότι είχε κλείσει το ΕΚΑΣΚΑΠ και υποστελεχώσει το τμήμα «Κυστικής Ίνωσης» και 

Μεσογειακής Αναιμίας…                                                                                                                          

γ) Κάλυψε ξεδιάντροπα όλα τα προηγούμενα εγκλήματα ( θανάτους παιδιών , 

κάκιστα χειρουργικά αποτελέσματα συγκεκριμένων διευθυντών, πλήθος 

αναφορών στο υπουργείο και την ΥΠΕ από γιατρούς και γονείς, παντελή έλλειψη 

ελέγχου παραγωγικότητας και αποτελεσμάτων του κέντρου, συστηματική 

υποστελέχωση κλπ) καθώς επίσης και την κλίκα των διαπλεκόμενων, που 

πρωτοστάτησαν στις αερομεταφορές παιδιών στο εξωτερικό και πλούτισαν από τις 

υπογραφές των πιστοποιητικών αποστολής και τις μίζες κυρίως του Royal Brompton 

(σας έχουμε ήδη ζητήσει κύριε Εισαγγελεύ το άνοιγμα τραπεζικών και φορολογικών 

απορρήτων). Ποιο το πόρισμα της εισαγγελικής  παραγγελίας του κ. Σανιδά το 2007; 

όταν οι ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης ερεύνησαν το θέμα. Υπολογίζω αδρά ότι 

στα 18 χρόνια διεύθυνσης του Στήνιου και 6 του Αζαριάδη , έφυγαν στο εξωτερικό 

πάνω από 1400 παιδιά, με κόστος ,συμπεριλαμβανομένων εισιτηρίων και 

διαμονής γονέων, περί τα 100.000.000 €!!! Το νούμερο είναι εύκολο να βρεθεί από 

τα αρχεία της Ανώτατης Υγειονομικής Υπηρεσίας , για τις αποστολές παιδιών στο 

εξωτερικό και τις υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΓΑ και λοιπών 

ταμείων. Αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο συγκάλυψης ημετέρων της διαπλοκής και 

γι αυτό πολλάκις είχαμε επισήμως ζητήσει , να ελεγχθεί το πόθεν έσχες όλων όσων 
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είχαν δικαίωμα υπογραφής για αποστολή παιδιού στο εξωτερικό από καταβολής 

κέντρου το 1986!   

3. Το κλείσιμο του ΕΚΑΣΚΑΠ , γνώριζαν ότι θα έχει πολύ μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο 

και φυσικά τεράστια πολιτική πίεση και ευθύνη! Γι αυτό το σχέδιό τους να 

κατασκευάσουν εξιλαστήρια θύματα τους δυο γιατρούς και να τους ρίξουν βορρά 

στα ΜΜΕ ως «επίορκους, που τάχιστα θα απολυθούν, για να αναβαθμιστεί το 

κέντρο», θα πετύχαινε το στόχο του, αν δεν γινόταν η αλλαγή της πολιτικής 

κατάστασης στην χώρα και στο ΠΑΣΟΚ, με απομάκρυνση κ. Λοβέρδου και κ. 

Μουσιώνη. Αυτό γιατί και η ΕΔΕ ήταν κατά παραγγελία χαλκευμένη, από τον 

άνθρωπο της διοίκησης και του ποδοσφαιρικού κόσμου (κ. Οικονομίδης) και η τότε 

σύνθεση του πειθαρχικού της ΥΠΕ εγγύηση καταδίκης  και παραπομπής των γιατρών-

εξιλαστηρίων θυμάτων στο κεντρικό πειθαρχικό του Υπουργείου για την απόλυσή 

τους! Έτσι ο κ. Λοβέρδος θα θριάμβευε στα φίλια ΜΜΕ, οι απολυμένοι γιατροί θα 

έπαιρναν  όλη την Πολιτική, Ηθική και Ιατρική ευθύνη και θα περιμέναμε την 

Ελληνική Δικαιοσύνη να τους δικαιώσει (;;;) μετά 5-10 χρόνια και φυσικά το ΕΚΑΣΚΑΠ 

ποτέ δεν θα ξαναλειτουργούσε, αφού με επικουρικούς γιατρούς δεν κάνεις 

Παιδοκαρδιοχειρουργική! 

Σε αυτό το σημείο κύριε Εισαγγελεύ θέλω να σας παρουσιάσω τα πεπραγμένα του Α΄ 

Καρδιοχειρουργικού τμήματος του ΕΚΑΣΚΑΠ κάτι που δεν βρήκαμε πουθενά 

δημοσιευμένο για το Β΄ Καρδιοχειρουργικό τμήμα όπως ο σχετικός νόμος 

υποχρεώνει! Το γιατί; το φανταζόμαστε αφού έχει διευθυντή τον κ. Κουρτέση με τα 

χειρουργικά αποτελέσματα που αναφέραμε πιο πάνω! (ΣΥΝ.51). Περιμένουμε 

βέβαια και την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α΄ Καρδιοχειρουργικού 

τμήματος από τον Ιούλιο του 2009 μέχρι την ημέρα που σταμάτησε την λειτουργία 

του! 

 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΡΗΖΟΝΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με την κ. Μανωλιτσάκη η οποία μας έστειλε το 

παρακάτω έγγραφο προς τον ‘’ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ’’ το οποίο και σας 

επισυνάπτουμε.(ΣΥΝ.52) 
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Επικοινωνήσαμε με τον κ. Βλάστο Αχχιλέα ο οποίος μας απέστειλε τα κάτωθι με 

ηλεκτρονικό μήνυμα: 

Το παιδί μου ο Δημήτρης ηλικίας σήμερα τεσσάρων ετών γεννήθηκε στην κλινική 

Μητέρα. Εκεί τέσσερις μέρες από τη γέννησή του διαγνώστηκε ότι πάσχει από 

σοβαρή καρδιοπάθεια. Ο γυναικολόγος μας είπε ότι στην κλινική είναι ο 

παιδοκαρδιοχειρουργός ο κ. Σαρρής. Απευθυνθήκαμε στον κ. Σαρρή και μας είπε ότι 

πρέπει να γίνει χειρουργείο. πράγματι το παιδί χειρουργήθηκε σε ηλικία 15 ημερών. 

Πλέον η καρδιά του θα λειτουργεί με μια κοιλία κάτι που έχει κακή ποιότητα ζωής 

και μικρό προσδόκιμο επιβίωσης!  αυτά τα μάθαμε μετά. Σε 9 μήνες μετά από 

κυάνωση του παιδιού πήγαμε στο Αγία Σοφία όπου νοσηλευτήκαμε και περιμέναμε 

να πάει το παιδί 5 κιλά να το πάμε στον κ. Σαρρή να κάνει το δεύτερο χειρουργείο 

κάτι που δεν γινόταν γιατί το παιδί δεν έπαιρνε βάρος. Οι καρδιολόγοι που βλέπανε 

το παιδί στο Αγία Σοφία μας έλεγαν ότι μπορεί να λειτουργήσει και η δεξιά κοιλία 

του παιδιού. Πήγαμε λοιπόν στον κύριο Σαρρή και το είπαμε! Ο κ, Σαρρής θεώρησε 

αδύνατο κάτι τέτοιο. Γυρίσαμε στο Αγία Σοφία και βρήκαμε τον κ. Καλαβρουζιώτη ο 

οποίος μας είπε ότι πράγματι μπορεί να γίνει ολική αποκατάσταση της καρδιάς του 

παιδιού μας, είπε ακόμη ότι σε 15 μέρες θα ερχόταν ο κ. Κάρνε ο καθηγητής του και 

θα μας έλεγε περισσότερα. Πράγματι ήρθε ο κ. Κάρνε και είδε το παιδί και είπε ότι 

μπορούσε να κάνει το χειρουργείο. Πράγματι στις28/2/10 έγινε το χειρουργείο από 

τον κύριο Κάρνε ο οποίος βγαίνοντας μας είπε ότι έγινε ολική αποκατάσταση της 

καρδιάς του παιδιού με μόνη διαφορά ότι έβαλε βόειο μόσχευμα λόγω ελλείψεως 

του περικαρδίου του παιδιού,(είχε χαθεί κατά την διάρκεια της εγχείρησης από τον 

κ. Σαρρή στο Μητέρα) και θα χρειαζόταν σύντομα να μπει ομοιομόσχευμα από 

ανθρώπινους ιστούς. Πράγματι σε ενάμιση χρόνο περίπου το μόσχευμα 

παρουσίασε στένωση και έπρεπε να γίνει η αλλαγή κάτι που δεν γινόταν στην 

Ελλάδα.  Ο κ. Καλαβρουζιώτης μας είπε ότι μπορούμε εμείς να επιλέξουμε που θα 

πάμε το παιδί και εμείς είπαμε ότι το καλύτερο θα ήταν να το χειρουργήσει ο κ. 

Καρνε που είχε κάνει και το δεύτερο χειρουργείο και ήξερε την καρδιά του παιδιού 

κάτι που βρήκε σύμφωνο και τον κ. Καλαβρουζιώτη.  Πήραμε τη βεβαίωση από το 

Αγία Σοφία το Ωνάσειο και το Αγλαΐα Κυριακού τα καταθέσαμε στην επιτροπή του 

ΙΚΑ. Εκεί  μας είπαν ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του κυρίου Σαρρή από το 



 69 

Μητέρα. Εμείς αντιδράσαμε ξέροντας ότι ο κύριος Σαρρής δεν θα έδινε τη 

συγκατάθεσή του.  Πράγματι ο κ. Σαρρής έστειλε αρνητική επιστολή λέγοντας ότι 

μπορεί ο ίδιος να αναλάβει το περιστατικό ξεχνώντας ότι το θεωρούσε  αδύνατο 

πριν ενάμιση χρόνο. Τελικά πήγαμε στην διοίκηση του ΙΚΑ όπου καταφέρανε να 

παρακάμψουν τον κ Σαρρή και την τελευταία  ημέρα καταφέραμε να πάμε στην 

Αγγλία στο Σαουθάμπτον όπου χειρουργήθηκε το παιδί με μεγάλη επιτυχία. 

Σας επισυνάπτουμε επίσης ιστορικό της Σοφίας- Μαρίας όπου ο τραυματισμός του 

πνεύμονα από τον χειρουργό γιατρό του Ωνασείου την οδήγησε σε χυλοθώρακα και 

κατά συνέπεια στον θάνατο μόλις 2.5 μήνες από την γέννησή της! (ΣΥΝ.52α) 

Σας αναφέρουμε το περιστατικό του Ζέλα Αρμάντο 

Είμαι ο πατέρας του ΖΕΛΑ ΑΡΜΑΝΤΟ, ο οποίος γεννήθηκε την 2 Νοεμβρίου 2010. 

Αμέσως μετά τη γέννησή του το παιδί μου διαγνώστηκε από τους γιατρούς του 

«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ότι πάσχει από «μεσοκοιλιακή επικοινωνία, στένωση πνευμονικής 

αρτηρίας και μικρές πνευμονικές αρτηρίες». Μου σύστησαν να μιλήσω με τους 

καρδιοχειρουργούς του Κέντρου. Έτσι, τον Απρίλιο του 2011 ήλθα σε επαφή με τον 

καρδιοχειρουργό κ. Καλαβρουζιώτη, ο οποίος μου είπε ότι το παιδί θα χρειαστεί 

καρδιοχειρουργική επέμβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα (3-4 μήνες). Επειδή 

πέρασαν μερικοί μήνες, συνάντησα ξανά τον κ. Καλαβρουζιώτη τον Οκτώβριο του 

2011, ο οποίος μου είπε οτι το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» έχει 

κλείσει και το παιδί θα πρέπει να χειρουργηθεί στο Ωνάσειο. Έτσι, πήγα με το παιδί 

στο Ωνάσειο τον Νοέμβριο του 2011, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς του 

Ωνασείου. Επειδή το παιδί δεν είχε ασφάλεια, μου είπαν να ξαναπάω μόνον αφού 

θα έχει ασφαλιστεί το παιδί. Όμως εγώ δεν κατάφερα να ασφαλίσω το παιδί και 

επειδή η κατάστασή του χειροτέρευε ξαναπήγα με το παιδί στο Ωνάσειο τον 

Φεβρουάριο του 2012. Εκεί μας αντιμετώπισαν «σαν ζώα» και αρνήθηκαν ακόμη 

και να εξετάσουν το παιδί μου αφού ήταν ανασφάλιστο και το μόνο που κατάφερα 

ήταν να μου υποσχεθούν ότι θα μου δώσουν ένα χαρτί για την κατάσταση του 

παιδιού ώστε να μπορέσω να βγάλω τα χαρτιά για την ασφάλεια. Έτσι τον Μάρτιο 

του 20120 έλαβα ένα πιστοποιητικό με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2012, το 

οποίο αναφέρει ότι το παιδί μου: «… πάσχει από σοβαρή σύμπλοκη συγγενή 
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καρδιοπάθεια, τετραλογία του Fallot… Ο ασθενής παρουσιάζει σοβαρότατη 

κυάνωση και πιθανές υπερκυανωτικές κρίσεις… Λόγω της σοβαρότητος και 

επικινδυνότητος της κατάστασης από τη σοβαρότατη κυάνωση συνιστάται 

επείγουσα αιμοδυναμική και αγγειογραφική μελέτη και πιθανότατα επείγουσα 

χειρουργική παρέμβαση». 

Τέλος Μαΐου κάναμε στο παιδί κάποια εμβόλια τα οποία του προκάλεσαν μικρό 

πυρετό, όμως στη συνέχεια τη 1η Ιουνίου 2012 το παιδί πήρε χρώμα σκούρο μπλέ 

και έτσι το πήγαμε αμέσως στο «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» όπου είδαμε τους γιατρούς 

Καλαβρουζιώτη, Γιαννακοπούλου και Ελευθεράκη. Του έκαναν υπερηχογράφημα 

και του μέτρησαν το οξυγόνο που το βρήκαν πολύ χαμηλό. Ετσι ήρθαν οι γιατροί 

από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Μετά μίλησα με τη δικηγόρο των γονέων 

καρδιοπαθών παιδιών η οποία έστειλε την ίδια ημέρα εξώδικο στη Διοίκηση του 

Ωνασείου, με το οποίο ζήτησε την άμεση διακομιδή του παιδιού στο ΩΝΑΣΕΙΟ 

καθώς και την άμεση διενέργεια της επέμβασης, ζητώντας εξηγήσεις γιατί δεν έχει 

αντιμετωπιστεί το παιδί μέχρι τότε. Την ίδια ημέρα (1.06.2012) που τους πήγε το 

εξώδικο πήραν το παιδί μας στο ΩΝΑΣΕΙΟ.. Εκεί οι γιατροί μετά από 2-3 μέρες 

έκαναν στο παιδί επέμβαση καθετηριασμού ενώ για τον πυρετό μας είπαν ότι δεν 

επηρέαζε την κατάσταση αφού δεν ήταν υψηλός και οφειλόταν στα εμβόλια . Στη 

συνέχεια όμως άφησαν να περάσουν άλλες δέκα μέρες, και τελικά στις 18 Ιουνίου 

2012 έβαλαν το παιδί στο χειρουργείο όπου και το χάσαμε κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης. Το παιδί μου μπορούσε να ζεί σήμερα αν δεν μας είχαν φερθεί έτσι οι 

αρμόδιοι του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ που κλείσανε το Κέντρο και το ΩΝΑΣΕΙΟ που μας φέρθηκε 

σαν να είμαστε ζώα ενώ ακόμα και σήμερα μετά το θάνατο του παιδιού μας έχουν 

το θράσος να ρίχνουν τα βάρη σε μάς τους χαροκαμένους γονείς. 

Σας αναφέρουμε τα περιστατικά Κάκας άρεν και Κόκας Αριστείδης. 

 

Α. Ασθενής Κάκας, άρρεν 

Στην Α’ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Α’ ΜΕΝΝ) του Νοσοκομείου 

Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» νοσηλευόταν για ένα μήνα το βρέφος Κάκας, άρρεν, 

ηλικίας 2,5 μηνών, με συγγενή καρδιοπάθεια (Τετραλογία του Fallot).  
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Η Τετραλογία του Fallot είναι σοβαρή συγγενής καρδιοπάθεια, επικίνδυνη για τη 

ζωή, η οποία χρειάζεται οπωσδήποτε χειρουργική διόρθωση σε κάποια χρονική 

στιγμή της ζωής. Η διόρθωση μπορεί να γίνει με μία ή δύο χειρουργικές επεμβάσεις, 

αναλόγως των συμπτωμάτων του ασθενούς και της ηλικίας – βάρους του.  

Το συγκεκριμένο παιδί έκανε κυανωτικές κρίσεις (πέφτει το οξυγόνο του αίματος), 

όταν σιτιζόταν ή έκλαιγε. Βρισκόταν σε αγωγή με οξυγόνο και σε ενδοφλέβια 

χορήγηση προπρανολόλης. Το φάρμακο αυτό χορηγείται προς αποφυγή σοβαρής 

κυανωτικής κρίσης, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία, μέχρι την ώρα της 

χειρουργικής επέμβασης. Το παιδί έπρεπε να χειρουργηθεί. Χρειαζόταν 

ανακουφιστική καρδιοχειρουργική επέμβαση (ΒΤ shunt), προκειμένου η κατάστασή 

του να βελτιωθεί και να μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. Με αυτό 

συμφωνούσαν και οι ιατροί του Καρδιολογικού Τμήματος του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», όπως 

φάνηκε και στις παρουσιάσεις του περιστατικού στις κοινές συναντήσεις 

Καρδιολόγων – Καρδιοχειρουργών, που γίνονταν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Οι 

γονείς του παιδιού επέλεξαν για χειρουργό του παιδιού τους τον Γ. Καλαβρουζιώτη 

(ΓΚ). Ως θεράπων Καρδιοχειρουργός του παιδιού, ο ΓΚ πρότεινε στις 13.10.2011 

στον κ. Κουρτέση, Συντονιστή-Διευθυντή του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος και 

Συντονιστή του «Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα 

παιδιά» (ΕΚΑΣΚΑΠ) να προγραμματίσει το περιστατικό για τακτικό χειρουργείο την 

επομένη ημέρα, Παρασκευή, 14.10.2011, που είναι η μία από τις τρεις ημέρες 

χειρουργείου καρδιάς που διαθέτει το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα την εβδομάδα 

(Τρι-Πεμ-Παρ). 

Όμως, αυτός αρνήθηκε να εκδώσει και υπογράψει Πρόγραμμα Χειρουργείου. Ο 

λόγος που προέβαλλε (προφορικώς) ήταν ότι πρέπει πρώτα να λυθούν 

προβλήματα που έχει θέσει στη Διοίκηση του Νοσοκομείου με επιστολή του, που 

αγνοούμε.  

Σημειωτέον, ότι πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις καρδιάς στις 11.10, ημέρα Τρίτη 

(τακτικό χειρουργείο), και στις 12.10, ημέρα Τετάρτη (το περιστατικό που 

αναβλήθηκε την Τρίτη ως επείγον), αλλά χωρίς τη συμμετοχή του κ. Κουρτέση.   
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Τα θεσμικά όργανα του Νοσοκομείου, Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα κ. 

Προδρόμου και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Οικονομίδης στα οποία 

απευθύνθηκε ο θεράπων Καρδιοχειρουργός προφορικώς και εγγράφως, δεν 

έδωσαν καμία λύση, με αποτέλεσμα να μην χειρουργηθεί το παιδί στην 

προγραμματισμένη ημερομηνία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πραγματοποιήθηκε κανένα χειρουργείο εκείνη την 

ημέρα (14.10.2011), ενώ το ΔΣ του Νοσοκομείου συνεδρίασε εκτάκτως και 

αποφάσισε την αναστολή όλων των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στο Κέντρο 

και τη μεταφορά των παιδιών που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο και περίμεναν 

χειρουργείο καρδιάς στο Ωνάσειο.   

Το παιδί Κάκας μεταφέρθηκε στις 18.10.2011 στο ΜΗΤΕΡΑ (επιλογή των γονιών 

του) για χειρουργείο. Εκεί έγινε δύο ημέρες μετά (20.11.2011) η αναγκαία για το 

βρέφος χειρουργική επέμβαση (μάλιστα ο χειρουργός του παιδιού κ. Σαρρής είπε 

στους γονείς ότι καθυστέρησαν!!!).  

 

Β. Ασθενής Κόκας Αριστείδης 

Βρέφος ηλικίας 13 μηνών και βάρους σώματος 5 kg, με συγγενή καρδιοπάθεια 

(μεσοκοιλιακή επικοινωνία, πνευμονική υπέρταση) και σύνδρομο Down. Ενδειξη 

για χειρουργείο καρδιάς έχει τεθεί από τους θεράποντες Παιδοκαρδιολόγους της 

Θεσσαλονίκης, όπου ζει το παιδί, από τον Μάρτιο 2011. Ο θεράπων 

καρδιοχειρουργός (Γ. Καλαβρουζιώτης) έθεσε από τότε τον ασθενή στη λίστα 

αναμονής για χειρουργείο. Λόγω συνθηκών (λίγες ημέρες χειρουργείου -  πολλοί 

ασθενείς), ο Καρδιοχειρουργός κάλεσε τον ασθενή για χειρουργείο μετά 6 μήνες και 

έγινε εισαγωγή στο Καρδιολογικό Τμήμα του ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ στις 22.09.2011.  

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε καρδιακό καθετηριασμό στις 26.09.2011, προκειμένου 

να διαγνωστεί ότι η πνευμονική υπέρταση που έχει λόγω της υποκείμενης 

καρδιοπάθειας και η οποία το εμποδίζει να έχει φυσιολογική σωματική ανάπτυξη, 

είναι αναστρέψιμη. Οντως, στον καθετηριασμό διαπιστώθηκε ότι το παιδί πάσχει 

μεν από βαρειά πνευμονική υπέρταση (όπως θα περίμενε κανείς), αλλά αυτή είναι, 
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ακόμα, αναστρέψιμη. Αρα, χρειάζεται άμεση χειρουργική διόρθωση (σύγκλειση της 

μεσοκοιλιακής επικοινωνίας), η οποία έχει καθυστερήσει! 

Όμως, μετά από 3 εβδομάδες που το παιδί νοσηλεύεται περιμένοντας χειρουργείο,  

Συντονιστής-Διευθυντής του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος δεν προγραμματίζει την 

επέμβαση, με αποτέλεσμα ο πατέρας του παιδιού να αναγκαστεί να διαμαρτυρηθεί 

στο ραδιόφωνο του Αντέννα στις 14.10.2011, ημέρα που το ΔΣ έκλεισε το Κέντρο. 

 

Σας αναφέρουμε το περιστατικό Ιμάμογλου. 

Η σοβαρότατη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο 

Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» σε 

συνδυασμό με τις καλοκαιρινές άδειες, οδήγησαν για δεύτερη χρονιά σε κλείσιμο 

του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκομείου, του μοναδικού στο είδος 

του δημόσιου κέντρου στη χώρα.  

Η Διοίκηση του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», γνωρίζοντας ότι είναι αναπόφευκτο το «κλείσιμο» 

του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκομείου, είχε έρθει σε 

«συμφωνία» με το Ωνάσειο για κάλυψη των καρδιοχειρουργικών περιστατικών του 

«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για ένα μήνα, από τέλος Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου 2011. Όμως, 

για λόγους επικοινωνιακούς, Υπουργείο και Διοίκηση Νοσοκομείου δεν ήθελαν να 

φαίνεται ότι είναι «κλειστό» το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο, όπως είχε συμβεί 

πέρυσι τον Ιούλιο και είχε δοθεί μεγάλη δημοσιότητα από τα ΜΜΕ. Ετσι, το 

Νοσοκομείο συνέχισε να δέχεται καρδιολογικά - καρδιοχειρουργικά περιστατικά, 

παρόλο που η Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα έκλεισε στο τέλος Ιουλίου και 

οι νοσηλευόμενοι σε αυτήν ασθενείς μεταφέρθηκαν στη Γενική Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας (ΠΜΕΝ).  

Στις 2.08.2011 εισάγεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» το βρέφος Ράνα 

Χαφσά Ιμάμογλου, ηλικίας ενάμιση μηνός, με σοβαρή συγγενή καρδιοπάθεια. Η 

καρδιοπάθεια διαγνώσθηκε από Παιδοκαρδιολόγο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος 

συνέστησε άμεση μεταφορά του μωρού στην Αθήνα για αντιμετώπιση.  
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Οι εφημερεύοντες Παιδοκαρδιολόγοι του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (κ.κ. Γιαννακοπούλου, 

Ελευθεράκης) επικοινωνούν με τους γιατρούς του Ωνασείου, για να διακομισθεί το 

παιδί εκεί, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ετσι, οι γιατροί του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» αναγκάζονται 

να αντιμετωπίσουν το μωρό επειγόντως με επεμβατικό καθετηριασμό, για να 

ανακουφιστεί προσωρινά το καρδιολογικό πρόβλημα και να κερδηθεί λίγος χρόνος, 

μέχρι να γίνει το χειρουργείο. Δυστυχώς, ο επεμβατικός καθετηριασμός δεν πέτυχε 

το στόχο του, ενώ επιβάρυνε το μωρό, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη 

Γενική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΠΜΕΝ) σε βαρειά κατάσταση.  

Μετά από λίγες ημέρες, η κατάσταση του μωρού βελτιώνεται και μπαίνει το θέμα 

της καρδιοχειρουργικής αντιμετώπισης. Οι θεράποντες γιατροί του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

ενημερώνουν εγγράφως στις 12.08.2011 τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την 

ανάγκη άμεσης διακομιδής του ασθενούς στο Ωνάσειο, ενώ έρχονται και πάλι σε 

επαφή με τον Διευθυντή Παιδοκαρδιοχειρουργικής του Ωνασείου κ. Αζαριάδη για 

τη διακομιδή του ασθενούς εκεί.  

Ο κ. Αζαριάδης μετά από μερικές μέρες ζητά να μιλήσει με τους γονείς του παιδιού. 

Αυτό γίνεται στις 23.08 κι ενώ δέχεται να πάρει τον ασθενή, όταν διαπιστώνει ότι η 

ασφάλεια του ασθενούς είναι «Πρόνοια», λέει ότι δεν μπορούν να δεχτούν τον 

ασθενή χωρίς έγκριση του ΔΣ του Ωνασείου.  

Στις 24.08. η Διευθύντρια του Καρδιολογικού κ. Βέκιου ετοιμάζει παραπεμπτικό για 

επείγουσα διακομιδή του ασθενούς στο Ωνάσειο και σε συνάντηση με γιατρούς του 

ΕΚΑΣΚΑΠ ακούγεται να λέει ότι προσπαθεί να βρει τον κ. Κουρτέση να 

συνυπογράψει το παραπεμπτικό, ότι δεν τον βρίσκει στο χώρο του νοσοκομείου και 

δεν απαντάει στα τηλέφωνα, ενώ ο κ. Καλαβρουζιώτης τονίζει διαρκώς ότι το 

περιστατικό ήταν εξαιρετικά επείγον και το παραπεμπτικό έπρεπε οπωσδήποτε να 

σταλεί την ίδια μέρα στο Ωνάσειο με fax.  

Το παιδί δεν διακομίσθηκε ποτέ στο Ωνάσειο και στις 26.08 πέθανε στην Εντατική 

του «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».  

 

Σας αναφέρουμε το περιστατικό Ιμπραλίου θήλυ. 
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Βρέφος με δύσκολη συγγενή καρδιοπάθεια που νοσηλεύεται από τη γέννησή του 

στη Μονάδα Νεογνών του «Αγλαϊα Κυριακού». Καθετηριάστηκε αρκετές φορές για 

να εκτιμηθεί το πρόβλημα και να αποφασιστεί τι επέμβαση χρειάζεται να κάνει.  

Ο χειρουργός του Γ. Καλαβρουζιώτης προτείνει στον Διευθυντή κ. Κουρτέση να 

έρθει ξένος Καρδιοχειρουργός για να βοηθήσει στην επέμβαση. Αυτό δεν γίνεται.  

Το παιδί χειρουργείται στις αρχές Ιουνίου από τον Καλαβρουζιώτη. Εχει δύσκολη 

και μακριά μετεγχειρητική πορεία. Στις 26/07, με απόφαση της Διοίκησης του 

«Αγία Σοφία», η ΚΕΜ κλείνει και οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στο «Αγία 

Σοφία» αναστέλλονται για ένα μήνα (26/07 έως 26/08/2011), λόγω καλοκαιρινών 

αδειών (και έλλειψης προσωπικού, φυσικά!). Στο διάστημα αυτό όλα τα 

(επείγοντα) περιστατικά για χειρουργείο θα παραπέμπονται στο Ωνάσειο.     

Το παιδί μεταφέρθηκε στην ΠΜΕΝ (γενική ΜΕΘ) του Νοσοκομείου για συνέχιση της 

νοσηλείας του. Εκεί πέθανε λίγες ημέρες μετά, λόγω λοίμωξης.  

Σας επισυνάπτουμε αντίγραφα του περιστατικού Μαρκουλάκη άρρεν.(ΣΥΝ.52β). 

Σας επισυνάπτουμε τι μας δηλώνει η κ. Μανωλιτσάκη μητέρα του Μανωλιτσάκη 

Νεκτάριου- Ιωάννη (ΣΥΝ.52γ) 

Σας μεταφέρουμε τι μας αναφέρει η κ. Γούλα Σοφία μητέρα του Χαρίτου Νικολάου 

(ΣΥΝ. 52δ) 

 

Τι μας δηλώνουν οι γονείς Λευτέρης Σταμόπουλος και Σοφία 

Παναγοπούλου.(ΣΥΝ.52 ε) 

Η δικιά μας ιστορία ξεκινάει τον Ιούλιο του 2007 όταν ο γυναικολόγος μου ο κ. 

Δασκαλάκης από το μαιευτήριο Αλεξάνδρα σε έναν απλό υπέρηχο που μου έκανε 

είδε πως κάτι δεν πήγαινε καλά με την καρδιά του μωρού. Μας πρότεινε να πάμε 

να δούμε πιο εξειδικευμένα την καρδούλα μόνο ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς 

συμβαίνει. Έτσι λοιπόν το ίδιο απόγευμα μάθαμε πως το μωρό μας πάσχει από μια 

σύμπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια, ίσως να ήταν τετραλογία fallot (η ακριβής 
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διάγνωση θα γινόταν όταν το μωρό θα είχε γεννηθεί). Ο κ. Δασκαλάκης μας εξήγησε 

πως έπρεπε να βρούμε έναν καρδιοχειρουργό, ο οποίος θα αναλάμβανε το παιδί 

μας αμέσως μετά την γέννηση του. Ο καρδιοχειρουργός θα έπρεπε όταν εγώ θα 

πήγαινα να γεννήσω να στείλει το ειδικό για αυτές τις περιπτώσεις ασθενοφόρο 

ώστε να παραλάβει το μωρό και να το μεταφέρει άμεσα σε μια εξειδικευμένη 

εντατική μονάδα. Είχαμε 2 επιλογές, η μια ήταν το Παίδων Αγία Σοφία και η άλλη 

ήταν το Ωνάσειο. (Ο ίδιος μας πρότεινε το Παίδων γιατί το Ωνάσειο τους είχε στήσει 

πολλές φορές με το ασθενοφόρο). Οπότε την επομένη μέρα πήγαμε στο παίδων και 

αφού εξηγήσαμε τι θέλαμε μας έστειλαν στην καρδιολογική και εκεί συναντήσαμε 

τον κ. Καλαβρουζιώτη. Αφού μιλήσαμε μαζί του μας είπε πως θα μας αναλάμβανε ο 

ίδιος και μας έδωσε τα τηλέφωνα του ώστε να τον βρίσκαμε όταν θα ερχόταν η ώρα 

της γέννας. Πράγματι στις 23/08/2007 στις 2 περίπου τα ξημερώματα έσπασαν τα 

νερά και ήρθε αυτή η ώρα. Πήραμε απευθείας τηλέφωνο τον κ. Καλαβρουζιώτη (ο 

οποίος βρισκόταν σε άδεια και ήταν διακοπές με την οικογένεια του), ώστε να 

στείλει το ασθενοφόρο και μετά καλέσαμε και τον γυναικολόγο. Όλα πήγαν καλά 

και το παιδί γεννήθηκε, το ασθενοφόρο ήταν εκεί και το πήγε απευθείας στην 

εντατική του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Μετά από 2 μέρες το μωρό έκανε 

καθετηριασμό και εκεί μας είπαν πως η διάγνωση ήταν Διπλοέξοδος  Δεξιά Κοιλία. 

Πέρασαν οι μέρες, γύρισε και ο κ. Καλαβρουζιώτης και μας είπε, άμεσα ευτυχώς 

δεν θα χρειαζόταν να γίνει κάποιο βοηθητικό χειρουργείο γιατί το μωρό είχε 

ισορροπήσει από μόνο του. Κάτσαμε περίπου 20 μέρες στην εντατική και μετά 

πήγαμε σπίτι (στην Λαμία) και κάθε 3 μήνες μας έβλεπε η καρδιολόγος του Γιάννη η 

κ. Κωνσταντοπούλου μαζί με τον κ. Καλαβρουζιώτη και παρακολουθούσαν την 

πορεία της καρδιοπάθειας. Σε κάποια επίσκεψη μας ο κ. Καλαβρουζιώτης μας 

εξήγησε πως αυτή η καρδιοπάθεια είναι αρκετά δύσκολη και δεν θα μπορούσε ο 

ίδιος να κάνει μόνος του αυτό το χειρουργείο, μας καθησύχασε όμως λέγοντας μας 

πως θα φρόντιζε να μας φέρει έναν ικανό χειρουργό από το εξωτερικό ώστε να γίνει 

το χειρουργείο στην Ελλάδα. Πάντα μας έλεγε, εσείς θα σκέπτεστε μόνο το μωρό, 

να μην αγχωθείτε ποτέ για το οικονομικό, γιατί δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ούτε 

1 ευρώ όποιος γιατρός και να έρθει. Τον Δεκέμβριο του 2009 κάναμε εισαγωγή στο 

Αγία Σοφία γιατί ο κ. Καλαβρουζιώτης είχε φέρει έναν Φιλανδό καρδιοχειρουργό 

για να κάνει κάποια δύσκολα χειρουργεία και ίσως να γινόταν και το δικό μας. 
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Κάναμε καθετηριασμό για να είμαστε έτοιμοι όμως τελικά δεν θα γινόταν το 

χειρουργείο του Γιάννη γιατί το παίδων είχε υλικά μόνο για 2 χειρουργεία. Τελικά, 

στις 27/04/2010 κάναμε πάλι εισαγωγή και την επομένη μέρα ο Γιάννης 

χειρουργήθηκε από τον Ιταλό καρδιοχειρουργό Marco Pozzi. Το χειρουργείο είχε 

επιτυχία, αν και κατά την διάρκεια του είδαν πως το παιδί δεν είχε καθόλου 

πνευμονική βαλβίδα (οι 2 καθετηριασμοί έδειχναν στένωση πνευμονικής 

βαλβίδας). Η πρόγνωση για την καρδιά ήταν πως μετά από 3 χρόνια θα έπρεπε να 

γίνει το δεύτερο χειρουργείο (σε 20 μέρες κλείνουμε τα 3 χρόνια). Τον Σεπτέμβριο 

του 2012 κάναμε μαγνητική καρδιάς και μας είπαν πως οι μετρήσεις του Γιάννη 

έχουν αλλάξει και είναι εντελώς οριακά, με οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θα πρέπει να 

προγραμματίσουμε χειρουργείο. Με το ΕΚΑΣΚΑΠ κλειστό πως θα γίνει το 2ο 

χειρουργείο; Το λογικό είναι να έρθει ο ίδιος καρδιοχειρουργός ή έστω κάποιος 

άλλος με πείρα ώστε να το κάνει. Το να φύγουμε έξω για να κάνουμε ένα τέτοιο 

χειρουργείο είναι κάτι που δεν θέλω ούτε να το σκέπτομαι. Στο πρώτο χειρουργείο 

το θέμα της καρδιάς πήγε καλά, όμως ο Γιάννης στην διάρκεια του έπαθε ισχαιμική 

εγκεφαλοπάθεια και όπως μας είπε η κ. Μανώλη αυτό το χειρουργείο σε άλλα 

παιδιά μπορεί να πειράξει τα νεφρά, σε άλλα τα πνευμόνια, στον Γιάννη μάλλον 

πείραξε τον εγκέφαλο. Το παιδί έμεινε 15 μέρες σε κώμα μέσα στην ΚΕΜ ευτυχώς 

μετά συνήρθε. Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις για να τις περνάς σε μια 

ξένη χώρα μόνος σου.  

Με εκτίμηση,  

Σοφία Παναγοπούλου - Ελευθέριος Σταμόπουλος 

 

Σας αναφέρουμε το περιστατικό της Μαρίας – Ελένης Κυρίδου και τι μας είπαν οι 

γονείς.(ΣΥΝ.52 στ) 

Στις σελίδες που ακολουθούν σας παραθέτουμε το ιστορικό της 7 μηνών κορούλας 

μας που νοσηλεύτηκε από την πρώτη μέρα της ζωής της στο Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έως την ημέρα του θανάτου της, και αναφερόμαστε στο 

φαινόμενο της γραφειοκρατικής νοοτροπίας και εγκληματικής αδιαφορίας που 
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αντιμετωπίσαμε. 

Κατά την διάρκεια της κύησης, και συγκεκριμένα στις 30/12/2009 διαγνώστηκε στον 

υπέρηχο Β’ επιπέδου σύμπλοκη συγγενής καρδιοπάθεια (Διπλοέξοδος Δεξιά κοιλία-

DORV). Ο γυναικολόγος που έκανε την εξέταση μας παρέπεμψε στο Ωνάσειο και 

συγκεκριμένα στην παιδοκαρδιολόγο κ. Μαρία Κιάφφα. Στις 4/1/2010 η παραπάνω 

διάγνωση επιβεβαιώθηκε από τον ιδιώτη παιδοκαρδιολόγο κ.Φώτη Ρούβαλη. 

Στις 2/2/2010 επισκεφτήκαμε την παιδοκαρδιολόγο του Ωνασείου κ.Κιάφφα η 

οποία επιβεβαίωσε με την σειρά της τη διάγνωση αυτή. Μας είπε ότι η 

αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος γίνεται μόνο με χειρουργική επέμβαση. 

Την ίδια μέρα συναντήσαμε και τον παιδοκαρδιοχειρουργό κ.Φώτη Μητρόπουλο, 

ο οποίος μας δήλωσε κατηγορηματικά ότι μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Σε 

ερώτηση μας σχετικά με την εμπειρία του στη συγκεκριμένη καρδιοπάθεια μας 

απάντησε ότι αντιμετωπίζει χειρουργικά 5 έως 10 αντίστοιχα περιστατικά το 

χρόνο.  

Στις 8/4/2010 μεταβήκαμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούμε, στην Αθήνα. Η 

Μαρία Ελένη Κυρίδου γεννήθηκε στις 20/04/2010 και αμέσως μεταφέρθηκε στο 

ΩΚΚ. Στις εβδομάδες που ακολούθησαν οι παιδοκαρδιολόγοι του ΩΚΚ 

παρακολουθούσαν την κατάσταση της υγείας της με σκοπό να κρίνουν αν θα 

χειρουργηθεί άμεσα ή όχι. Τελικά ορίσθηκε η ημερομηνία χειρουργείου στις 

31/05/2010. Τέσσερις μέρες πριν την ημερομηνία αυτή μας επισκέφτηκε ο 

διευθυντής της παιδοκαρδιολογικής κλινικής κ. Ράμμος για να συζητήσουμε για 

το επικείμενο χειρουργείο. Στη διάρκεια της συζήτησης μας μίλησε για τις 

δυσκολίες του χειρουργείου (υψηλά ποσοστά θνητότητας σε αυτές τις ηλικίες) και 

πρόσθεσε ότι «όλοι μας θέλουμε να πετύχει ένα χειρουργείο που κάνουμε για 

πρώτη φορά». Όπως είναι φυσικό η ανησυχία μας κορυφώθηκε. Σε σχετική μας 

ερώτηση ο κ. Μητρόπουλος το αρνήθηκε. Επειδή η ανησυχία μας παρέμεινε 

τηλεφωνήσαμε στον κ. Ρούβαλη για να τον συμβουλευτούμε, εξετάζοντας την 

πιθανότητα να μεταβούμε στο εξωτερικό σε πιο έμπειρο ιατρικό κέντρο. Ο κ. 

Ρούβαλης εκτίμησε ότι η Μαρία Ελένη στην κατάσταση που ήταν κινδύνευε 

περισσότερο από μία πτήση παρά από ένα χειρουργείο (λόγο αυξημένων 

πνευμονικών πιέσεων). 

Τελικά στις 31/5/2010 πραγματοποιήθηκε χειρουργική επέμβαση με σκοπό την 
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ολική αποκατάσταση της ανωμαλίας της καρδούλας της. Ο κ. Μητρόπουλος 

απέτυχε να δώσει λύση στο πρόβλημα θέτοντας τη ζωή της σε μεγάλο κίνδυνο. Η 

επέμβαση που τελικά πραγματοποιήθηκε ήταν μία παρηγορητική, όπως μας είπαν, 

επέμβαση (Περίδεση πνευμονικής αρτηρίας) για να βγει ζωντανή από το 

χειρουργείο και να τις δοθεί κάποιος χρόνος ζωής έως το επόμενο χειρουργείο. 

Τις ημέρες που ακολούθησαν στην εντατική διαπιστώθηκε και ανεπάρκεια σε 

όλες τις βαλβίδες της καρδιάς η οποία όπως μας είπαν προκλήθηκε στο 

χειρουργείο. Η κόρη μας παρέμεινε στην εντατική μονάδα για 49 μέρες, στη 

διάρκεια των οποίων κινδύνεψε πολλές φορές η ζωή της. Στις 2/7/2010 έγινε 

καθετηριασμός και μας ανακοινώθηκε από τον κ. Μητρόπουλο παρουσία της κ. 

Κιάφφα ότι δεν μπορεί να γίνει ολική διόρθωση του προβλήματος στο ΩΚΚ. Η 

μόνη λύση που μπορούσαν να δώσουν ήταν οι εγχειρήσεις Glen και Fontan που θα 

έκαναν την καρδιά της να λειτουργεί με μία κοιλία. Στις 19/7/2010 η Μαρία Ελένη 

κατάφερε να βγει από την εντατική μονάδα και μεταφέρθηκε σε δωμάτιο νοσηλείας 

όπου παρέμεινε περίπου για 2 μήνες. Στη διάρκεια εκείνων των ημερών η 

κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σταδιακά και οι γιατροί του ΩΚΚ μας 

καθησύχαζαν ότι δεν επείγει το επόμενο χειρουργείο. Με δική μας έρευνα μάθαμε 

ότι οι ασθενείς με μονήρη κοιλία μετά από τις εγχειρήσεις Glen και Fontan έχουν 

ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67%, έχουν πολύ κακή ποιότητα ζωής και 

χρειάζονται μεταμόσχευση ως ενήλικες. Όπως είναι φυσικό θελήσαμε να 

ερευνήσουμε και το ενδεχόμενο μετάβασης μας σε νοσοκομείο του εξωτερικού 

όπου υπάρχει η εμπειρία και η γνώση στην αποκατάσταση της βλάβης της καρδιάς 

της που θα της παρείχε μία φυσιολογική ζωή. 

Στις 8/9/2010 εξήλθε από το ΩΚΚ και για πρώτη φορά μετά από τόσους μήνες 

επιστρέψαμε στο σπίτι μας στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς μετά από 3 μέρες εισήχθη 

στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εικόνα κυκλοφορικής καταπληξίας 

και σηπτικό σοκ. Τις ημέρες της νοσηλείας της πραγματοποιήθηκε υπέρηχος, μετά 

από δική μας απαίτηση, από τον κ. Ρούβαλη, ο οποίος διέγνωσε ότι και η 

παρηγορητική επέμβαση που της έγινε ήταν ανεπιτυχής και ότι έπρεπε να 

χειρουργηθεί άμεσα. Επίσης διέγνωσε ότι λόγω της ανατομίας της καρδιάς της 

μπορεί να πραγματοποιηθεί επέμβαση ολικής αποκατάστασης σε νοσοκομεία του 

εξωτερικού. Στις 15/9/2010 μεταφέρθηκε με στρατιωτικό αεροπλάνο στο ΩΚΚ 
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λόγω αδυναμίας του Ιπποκράτειου να περιθάλψει παιδοκαρδιολογικό 

περιστατικό. Η κατάστασή της βελτιώθηκε σταδιακά αλλά μας ανακοινώθηκε από 

τους παιδοκαρδιολόγους ότι η επόμενη χειρουργική επέμβαση έπρεπε να γίνει 

σύντομα γιατί η καρδιά της δεν είχε πολλές εφεδρείες.  

Μετά από έρευνές μας καταφέραμε να έρθουμε σε επικοινωνία με νοσοκομεία του 

εξωτερικού από τα οποία μας ζητήθηκαν τα παρακάτω: 

-  Έκθεση χειρουργείου 

-  Αποτελέσματα και video καθετηριασμού  

-  Video του τελευταίου υπέρηχου καρδιάς 

-  Ιατρικό ιστορικό 

Στις 23/9/2010 ζητήσαμε από το αρχείο του ΩΚΚ τα παραπάνω. Το μόνο που ήταν 

διαθέσιμο και μας δόθηκε ήταν το video και τα αποτελέσματα του καθετηριασμού. 

Η έκθεση του χειρουργείου, που όπως προαναφέρουμε πραγματοποιήθηκε στις 

31/5/2010 δεν υπήρχε και οι υπεύθυνοι του αρχείου μας παρέπεμψαν στον 

χειρουργό. Στο μεταξύ η κορούλα μας είχε ένα σοβαρό επεισόδιο αναπνευστικής 

δυσχέρειας στις 13/10/2010 και μεταφέρθηκε και πάλι στην μονάδα εντατικής 

θεραπείας. Οι θεράποντες ιατροί της μονάδας και η παιδοκαρδιολόγος που την 

παρακολουθούσε εκτίμησαν ότι η ανεπάρκεια της καρδιάς της έχει επιδεινωθεί 

και ότι αν δε δοθεί χειρουργική λύση άμεσα, δεν της μένει πολύς χρόνος ζωής.  

Τελικά στις 17/10/2010 (24 μέρες μετά από την ημέρα που τα ζητήσαμε) είχαμε τα 

απαραίτητα στοιχεία που μας ζητήθηκαν από τα νοσοκομεία του εξωτερικού. 

Σημειωτέον δε, ότι όταν διαπιστώσαμε την άσκοπη καθυστέρηση για την έκθεση 

του χειρουργείου ζητήσαμε να κάνουμε εγγράφως αίτηση στο αρχείο και η 

απάντηση που πήραμε ήταν: «Ας μη φτάσει το θέμα στην διοίκηση»! Αμέσως τα 

ταχυδρομήσαμε και περιμέναμε τις εκτιμήσεις των γιατρών. Επιπλέον ζητήσαμε 

από τον διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής κ.Αζαριάδη την 

γνωμάτευση που να πιστοποιεί την αδυναμία τους στην χειρουργική διόρθωση 

δύο κοιλιών, για να μπορέσουμε έτσι να επιταχύνουμε τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες όπως ορίζει η νομοθεσία για νοσηλεία στο εξωτερικό. Ο εν λόγω 

διευθυντής δεσμεύτηκε πως θα μας δώσει το ιατρικό πιστοποιητικό όταν θα 

παραλάβουμε τις απαντήσεις των νοσοκομείων του εξωτερικού. 

Οι απαντήσεις έφτασαν άμεσα και επαλήθευσαν το σοβαρό πρόβλημα της 
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καρδούλας της και την ανάγκη να χειρουργηθεί άμεσα. Ο παιδοκαρδιοχειρούργος 

Mark de Leval της Harley Street Clinic του Λονδίνου μας έδωσε ποσοστό επιτυχίας 

το πολύ 80% και ο παιδοκαρδιοχειρούργος Pedro Del Nido του Children’s Hospital 

Boston μας έδωσε ποσοστό επιτυχίας έως και 90%. Η εκτίμηση των 

παιδοκαρδιολόγων με τους οποίους συζητήσαμε είναι ότι η καλύτερη επιλογή, και 

για κάποιους η μοναδική, για την αποκατάσταση της υγείας της Μαρίας Ελένης, 

ήταν το Children’s Hospital Boston. Σύμφωνα με μαρτυρία του κ. Ρούβαλη προς 

εμάς ο κ. Μητρόπουλος του τηλεφώνησε και του ζήτησε το λόγο κατηγορώντας 

τον ότι υποκινεί τους ασθενείς του να φύγουν από το ΩΚΚ.  

Από το νοσοκομείο της Βοστώνης ορίσθηκε ημερομηνία εισαγωγής στις 

8/11/2010, ημερομηνία καθετηριασμού 10/11/2010 και ημερομηνία 

χειρουργείου στις 16/11/2010. Έχοντας στα χέρια μας τις απαντήσεις, ο κ. 

Αζαριάδης, παρόλο που γνώριζε τις παραπάνω ημερομηνίες, καθυστέρησε 4 μέρες 

να μας δώσει το πιστοποιητικό, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που είχαμε για να 

διεκπεραιώσουμε τις διαδικασίες (μία εργάσιμη μέρα). Στις 4/11/2010 στις 14:30 

περίπου είχαμε το ιατρικό πιστοποιητικό και με αυτό προσπαθήσαμε να 

ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Στις 5/11/2010 απευθυνθήκαμε στον Διευθυντή της 

Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου παίδων “Αγία Σοφία” κ. 

Κουρτέση για να μας δώσει μία αντίστοιχη ιατρική γνωμάτευση, διότι έτσι 

ορίζεται από το νόμο που αφορά νοσηλεία στο εξωτερικό. Ο κ. Κουρτέσης 

αρνήθηκε να εξετάσει τον ιατρικό φάκελο της Μαρίας Ελένης αλλά με μεγάλη 

ευκολία αντέγραψε το πιστοποιητικό του κ. Αζαριάδη. Οι δύο γνωματεύσεις 

πιστοποιούν ότι λόγω της λίαν σύμπλοκης καρδιοπάθειας της και της επιβαρυμένης 

γενικής της κατάστασης συνιστάται η μετάβαση της σε εξειδικευμένο κέντρο του 

εξωτερικού που έχει δυνατότητα και εμπειρία στην αντιμετώπιση παρόμοιων 

περιστατικών. 

Την ίδια μέρα Παρασκευή 5/11 προσπαθήσαμε να καταθέσουμε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σε κεντρικό κατάστημα του ΙΚΑ στην οδό Αγησιλάου, όπου η 

υπάλληλος κ. Καπετανάκου μας απάντησε ότι πρέπει να καταθέσουμε τα 

δικαιολογητικά στο κατάστημα του ΙΚΑ που ανήκουμε στην Θεσσαλονίκη. Επίσης 

μας ειρωνεύτηκε όταν της είπαμε ότι την Δευτέρα 8/11/2010 έπρεπε να 

φτάσουμε στην Βοστώνη και ότι τα δικαιολογητικά που καταθέσαμε δεν 
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επαρκούσαν διότι δεν ήταν διατυπωμένα όπως ορίζει η νομοθεσία για νοσηλεία 

στο εξωτερικό. 

Αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε, είναι να μεταθέσουμε την ημερομηνία 

εισαγωγής στις 12/11/2010 χάνοντας την ημερομηνία καθετηριασμού και την 

αρχικά προγραμματισμένη πτήση, έτσι ώστε να φέρουμε εις πέρας τις τυπολατρικές 

διαδικασίες που απαιτούνται. Επιπλέον η κ. Καπετανάκου μας είπε ότι δεν αρκούν 

τα πιστοποιητικά που εξαιρούν το ΩΚΚ και όλα τα νοσοκομεία ΕΣΥ, αλλά οι 

Διευθυντές πρέπει να εξαιρέσουν όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και της 

Ευρώπης. 

Την ίδια μέρα 5/11 προσπαθήσαμε να απευθυνθούμε στη διοίκηση του ΙΚΑ 

εκθέτοντας τα παράπονα μας και την αγανάκτηση μας. Ο υποδιοικητής του ΙΚΑ κ. 

Σαριβουγιούκας συμμερίστηκε την απόγνωση μας και επικοινώνησε με την κ. 

Καπετανάκου ώστε να αποδεχθεί την αίτηση μας. Επίσης επικοινώνησε με τον 

πρόεδρο του ΩΚΚ κ. Αλιβιζάτο στον οποίο είπε χαρακτηριστικά ότι, λόγω του 

επείγοντος της κατάστασης και για να παρακάμψει την τυπολατρία των 

υπαλλήλων του ΙΚΑ, να διατυπωθεί διαφορετικά από τον κ. Αζαριάδη το ιατρικό 

πιστοποιητικό. Ο κ. Αλιβιζάτος αρνήθηκε παρότι του δήλωσε ότι γνώριζε το 

περιστατικό.  

Τελικά την Τρίτη 9/11 ο κ. Αζαριάδης, παρά την παράκληση μας να αλλάξει την 

διατύπωση που να εξαιρεί την Ευρώπη, αρνήθηκε κατηγορηματικά και δήλωσε: ” 

Ακόμη κι αν μου τηλεφωνήσει ο Υπουργός Υγείας εγώ δεν αλλάζω τίποτε”. 

Σημειωτέον δε, ότι ζητήσαμε να δούμε τον κ. Αλιβιζάτο τρεις φορές αλλά δεν 

υπήρξε ανταπόκριση. Την ίδια μέρα περάσαμε από την Επιτροπή Εξωτερικού ώστε 

να εγκρίνουν την μετάβασή μας στην Βοστόνη. Η παραπάνω επιτροπή αποτελείται 

από τρεις γιατρούς η οποία, όπως αναγράφεται στο νόμο, γνωματεύει κατά 

περίπτωση. Τα μέλη της επιτροπής δεν ενέκριναν την μετάβασή μας στην 

Βοστόνη, αλλά μόνο σε χώρα της Ευρώπης, λέγοντάς μας πως δεν γνωματεύουν 

αλλά μόνο εγκρίνουν ή απορρίπτουν και τα δικαιολογητικά μας δεν επαρκούσαν 

για νοσηλεία εκτός Ευρώπης. Τελικά ενέκριναν το 30% της συνολικής δαπάνης για 

την Βοστόνη. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμη φορά διαπιστώσαμε την ανικανότητα του 

Ελληνικού Κράτους, λόγω της νομοθεσίας του, να βοηθήσει τους σοβαρά 

άρρωστους πολίτες του. 
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Το κόστος για την χειρουργική επέμβαση και 15 ημερών νοσηλείας στην Βοστόνη, 

ήταν 88,510$. Το κόστος της, ειδικά ναυλωμένης πτήσης επειδή η Μαρία Ελένη 

ήταν σε πλήρη υποστήριξη από τον αναπνευστήρα, ήταν 72,700€. Στην ερώτησή 

μας προς τον κ. Σαριβουγιούκα, πόσο ήταν το κόστος νοσηλείας της κόρης μας για 

τον ασφαλιστικό μας φορέα στις 200 μέρες νοσηλείας της μέχρι τότε, η απάντησή 

του ήταν περισσότερο από 500,000€. 

Τελικά, δανειζόμενοι από συγγενείς και φίλους, καθώς και από εισφορές ανώνυμων 

πολιτών, συγκεντρώσαμε το παραπάνω ποσό. Η αναχώρησή μας 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12/11/2010 ώρα 06:00 με ειδικό αεροσκάφος 

(air ambulance) και συνοδεία ιατρού-εντατικολόγου και νοσηλεύτριας. Λίγο πριν 

την προκαθορισμένη στάση ανεφοδιασμού στην πόλη Gander του Καναδά, η Μαρία 

Ελένη έπαθε ανακοπή. Τελικά μεταβήκαμε στην πόλη St. John’s που υπάρχει 

παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο της πόλης όπου της δόθηκαν οι πρώτες 

βοήθειες. Μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά μαλάξεων και εντατικής χορήγησης 

φαρμάκων κατάφεραν να την επαναφέρουν. Δυστυχώς όμως η ζημιά στην 

καρδούλα της ήταν ανεπανόρθωτη και άφησε την τελευταία της πνοή στις 22:00 

τοπική ώρα στην αγκαλιά μας. 

Όπως γίνεται αντιληπτό ο πόνος και η αγανάκτησή μας είναι απερίγραπτη και 

θέλουμε να μην αφήσουμε στη μέση τον αγώνα που ξεκινήσαμε με την Μαρία 

Ελένη, γιατί πιστεύουμε ότι το οφείλουμε στην μνήμη της και σε όλα τα παιδιά που 

θα βρεθούν στην ίδια θέση. Στην προσπάθειά μας αυτή συναντήσαμε τον 

Υφυπουργό Υγείας κ. Αϊδόνη στις 24/11/2010 και του εξιστορήσαμε τι συνέβη σ’ 

αυτούς τους επτά μήνες. Ο κ. Αϊδόνης συμμερίστηκε τα συναισθήματά μας 

λέγοντας ότι δυστυχώς οι νόμοι του Κράτους μας είναι ιατροκεντρικοί κι όχι 

ανθρωποκεντρικοί, στην ερώτηση μας αν οι διευθυντές των κλινικών των 

δημοσίων νοσοκομείων όπως είναι και το ΩΚΚ αξιολογούνται από το Υπουργείο 

Υγείας, δεν μας απάντησε. Επίσης έχουμε απευθυνθεί ήδη σε τρεις δικηγόρους για 

να κινηθούμε νομικά εναντίον αυτών που θεωρούμε ηθικούς αυτουργούς για το 

χαμό της κόρης μας, αλλά δυστυχώς κανείς δεν δέχεται να αναλάβει την υπόθεση 

γιατί θεωρούν ότι είναι αδύνατο να αντιταχθούμε στο ιατρικό κατεστημένο της 

χώρας μας και ότι το σύστημα δικαιοσύνης δεν διαφέρει από το σύστημα υγείας. 

Όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα όσα 
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περιγράψαμε βρίσκονται στην κατοχή μας και είναι στη διάθεση όλων των 

ενδιαφερομένων. Επίσης η αντιπαράθεσή μας με το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 

Κέντρο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο blog του tromaktiko.gr με τους παρακάτω 

τίτλους: 

-Βοηθήστε την μικρή Μαρία Ελένη Κυρίδου 

-Οι νόμοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των γιατρών και όχι τις ανάγκες των 

ασθενών 

-Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο-Απάντηση 

-Απάντηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο από τους γονείς της Μαρίας 

Ελένης Κυρίδου 

Στην προσπάθειά μας αυτή συναντήσαμε και γιατρούς που τιμούν τον όρκο τους και 

βοήθησαν την Μαρία Ελένη.  

Αναρωτιόμαστε τελικά με βάση ποιον νόμο η κόρη μας ήταν καταδικασμένη να μη 

ζήσει και γιατί όλοι οι σοβαρά άρρωστοι πολίτες αυτής της χώρας δεν έχουν την 

μέριμνα και τη στήριξη από το κράτος για το δικαίωμα στη ζωή. Και επιπλέον το 

κράτος αφήνει να δρουν ανεξέλεγκτα κάποιοι «κύριοι» που υποτίθεται ότι ασκούν 

λειτούργημα και παίζουν με τις ζωές μικρών παιδιών. Δεν ξέρω αν η λέξη 

απογοήτευση είναι αρκετή για να περιγράψει αυτό που νιώθουμε απέναντι στα 

δημόσια νοσοκομεία και στο Ελληνικό κράτος. Νιώθουμε ότι ζούμε σε ένα 

περιβάλλον όπου δεν υπάρχει καμία ηθική αξία, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα 

σύστημα που μας οδήγησε στις σκέψεις ή να αυτοδικήσουμε ή να αυτοκτονήσουμε. 

Όμως επειδή θεωρούμε ότι εμείς σαν άτομα έχουμε ηθικές αξίες, αξιοπρέπεια και 

επιθυμία για ζωή θα επιλέξουμε να φύγουμε από τη χώρα αυτή και να ζήσουμε 

κάπου που οι θεσμοί και οι νόμοι σέβονται και προστατεύουν τους πολίτες. Ας μας 

αποδείξει κάποιος το αντίθετο.  

 

Με εκτίμηση 

Αργύρης Κυρίδης 

Λεμονιά Τσαρούχα 

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρακαλέσω θερμά κύριε Εισαγγελεύ να δείξετε 

αυξημένη προσοχή στα δύο προηγούμενα περιστατικά (Κυρίδου Ελένη- Μαρία  
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και Σταμόπουλος άρρεν) τα οποία περιστατικά σας επισυνάπτω σε έγγραφα για 

να σας βοηθήσω στην αντιπαραβολή τους! Δύο περιστατικά τα οποία πάσχουν 

από την ίδια πάθηση στην ίδια περίπου χρονική στιγμή (Απρίλιος του 2010) και 

την αντιμετώπιση που είχαν από το Αγ. Σοφία (Σταμόπουλος) και το Ωνάσειο 

(Κυρίδου Ελένη- Μαρία). 

 

Τι μας δηλώνει η κυρία Ζωή Λαμπρίδου 

Το δικό μας  περιστατικό έχει να κάνει με το πρώτο παιδί μας το οποίο είχε σοβαρό 

πρόβλημα στην καρδιά του, πιο συγκεκριμένα είχε ολική ανώμαλη εκβολή 

πνευμονικών φλεβών. Πρόκειται για μια πάθηση πάρα πολύ δύσκολη και σπάνια η 

οποία δεν μπορούσε  να αντιμετωπιστεί εδώ στην Ελλάδα.   

Η οικογένεια μου βρίσκεται στην Καβάλα εδώ και 17 χρόνια. Παλαιότερα 

κατοικούσαμε στην Αθήνα. Οταν λοιπόν γέννησα το πρώτο μου παιδί κανένας από 

τους γυναικολόγους που με παρακολουθούσαν δεν μου ανέφερε ότι το παιδί είχε 

πρόβλημα στην καρδούλα του. Οι γυναικολόγοι Δέσποινα Παπαδοπούλου και Θένη 

Παπαδοπούλου - Τσερπίτσαλη καθώς και η παιδίατρος Λία Κυρανούδη που 

εξέτασαν το μωρό μας μόλις γεννήθηκε μας αναφέρανε ότι είχαμε φέρει στον 

κόσμο ένα υγιέστατο μωρό. Το μωρό γεννήθηκε στις 22/11/2005 με καισαρική τομή 

λόγω μη εξέλιξης τοκετού. Παρέμεινα στην κλινική «ΕΛΕΥΘΩ» για έξι μέρες και  

στην συνέχεια οδηγήθηκα στο σπίτι μου όπου παρέμεινα εκεί για δεκαέξι μέρες. 

Στην διάρκεια αυτών των ημερών το παιδί δεν τρεφόταν κανονικά. Κάθε μέρα που 

περνούσε αντί να αυξάνονται τα γραμμάρια τις τροφής του, συνεχώς μειωνότανε με 

αποτέλεσμα να συμβουλευθούμε την παιδίατρο επί καθημερινής βάσης η οποία 

μας έλεγε ότι προφανώς δεν του αρέσει το γάλα που του δίνουμε. Αφού 

δοκιμάσαμε 7 διαφορετικά γάλατα και συνέχιζε να μην τρώει ζητήσαμε από την 

παιδίατρο να το εξετάσει και αρνήθηκε γιατί είχε προγραμματισμένο ταξίδι στην 

Βουλγαρία για Spa. Στις 15/12/2005 ξανατηλεφωνήσαμε στην παιδίατρο γιατί 

σταμάτησε εντελώς να τρέφεται και μας ανέφερε ότι πρέπει να πάμε στο Γενικό 

Νοσοκομείο Καβάλας. Την ίδια στιγμή μεταβήκαμε στο νοσοκομείο όπου 
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διαπιστώσανε οι γιατροί καθώς και εμείς ότι το μωρό είχε χάσει αρκετό βάρος. Ο 

γιατρός όπου ανέλαβε να μας καθοδηγήσει την επόμενη μέρα ήταν ο Νικολαίδης 

(παιδίατρος) όπου χαρακτηριστικά μας είπε ειρωνικά ότι θα έπρεπε να πάμε το 

μωρό εκεί που γεννήθηκε (δηλαδή στην κλινική). Εκεί μας ανέφερε ότι το παιδί έχει 

κάποιο πρόβλημα στην καρδιά του και ότι  έπρεπε να μεταφερθεί στο 

Παπαγεωργίου. 

 Όταν φτάσαμε εκεί διαπιστώσαμε ότι έλλειπε σε συνέδριο ο Παιδοκαρδιολόγος και 

στην συνέχεια καλέσανε τον κ. Ρούβαλη (Παιδοκαρδιολόγο) για να εξετάσει το 

μωρό. Ο κ. Ρούβαλης μας εξήγησε το πρόβλημα του μωρού και μας συνέστησε να 

γίνει αερομεταφορά για να μεταφερθεί το παιδί σε καρδιολογικό κέντρο στην 

Αθήνα.  

Φτάνοντας εκεί μας είπαν ότι πρέπει να γίνει καθετηριασμός (στεφανιογράφημα) 

για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η σοβαρότητα του προβλήματος. Στις 20/12/2005 

έγινε καθετηριασμός από τον καρδιολόγο Βασίλειο Θανόπουλο όπου ήταν 

Διευθυντής στο συγκεκριμένο τμήμα και αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση μας 

παρέδωσε την κασέτα.  Το αποτέλεσμα τις εξέτασης έδειξε ότι το μωρό έπασχε από 

«Ολική Ανώμαλη Εκβολή Πνευμονικών Φλεβών στο σύστημα Πυλαίας φλέβας 

(Υποδιαφραγματικού τύπου)»  Στην συνέχεια μας καλέσανε στο γραφείο του 

καρδιοχειρούργου όπου εκεί μας περίμεναν ο Αζαριάδης και ο Παφίτης και μας 

αναφέρανε ότι πρέπει να κάνουμε δεύτερο παιδί και αυτό θα έπρεπε να το 

ξεχάσουμε. Έκπληκτοι εμείς περιμένοντας να ακούσουμε την απόφαση τους 

διαπιστώσαμε ότι δεν θέλανε να το χειρουργήσουνε γιατί όπως μας ανέφερε ο 

Αζαριάδης είχε 80% πιθανότητες να μην αντέξει το χειρουργείο, επίσης μας 

ανέφερε ότι η δική μας περίπτωση ήταν η Πέμπτη περίπτωση που είχε 

διαπιστώσει σε όλη την θητεία τις καριέρας του και ότι τις προηγούμενες τέσσερις 

περιπτώσεις τις είχανε αφήσει να καταλήξουνε.  

Μετά από αυτό το περιστατικό ζητήσαμε την κασσέτα του καθετηριασμού για να 

την δείξουμε σε έναν οικογενειακό φίλο γιατρό όπου ήταν παιδοκαρδιολόγος σε 

εφήβους στο Ωνάσσειο. Εκεί διαπιστώθηκε από τον κ. Περρέα ότι χρειαζότανε 

άμεσα χειρουργείο γιατί δεν υπήρχε περιθώριο άλλο και μας πρότεινε να το 
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μεταφέρουμε σε κέντρο του εξωτερικού ή να έρθει κάποιος γιατρός που θα μας 

πρότεινε αυτός για να το χειρουργήσει στο Ωννάσειο.  

Μαθαίνοντας από εμάς ο Αζαριάδης αυτήν την κίνηση ζήτησε να μιλήσει με τον 

παππού του μωρού λέγοντας του ότι μπορεί να το χειρουργήσει και ότι δεν 

χρειαζόταν να μεταφερθούμε σε άλλο νοσοκομείο.  

Στις 27/12/2005 πραγματοποιήθηκε η επέμβαση όπου τελειώνοντας την μας 

ανέφερε ότι δεν είχε ξανακάνει τέτοιου είδους επέμβαση και ότι όλα κύλησαν 

ομαλά. Η ομάδα του συγκεκριμένου χειρούργου αποτελούταν από τον Παφίτη, 

Κουρτέση και αναισθησιολόγο την Σταυροπούλου. Ο συγκεκριμένος γιατρός 

(χειρούργος) ανέφερε στον σύζυγο μου ότι «παράτησε» την δουλειά του για να 

πραγματοποιήσει το χειρουργείο. Περιμένοντας την ανάρρωση του μωρού 

παρατηρήσαμε ότι η κατάσταση του παρέμεινε ίδια δηλαδή τρεφότανε ακόμη με 

ρινογαστρικό σωληνάκι και η πνευμονική υπέρταση και η ταχύπνοια του δεν 

υποχωρούσε. Βλέποντας αυτήν την κατάσταση και παραμένοντας δυο μήνες μετά 

από το χειρουργείο ζητήσαμε από τους γιατρούς να μας εξηγήσουν τι ακριβώς 

συμβαίνει όμως αυτοί ήταν αρνητικοί λέγοντας μας ότι είχανε κάνει ότι χρειαζότανε 

για να βελτιωθεί και ότι έπρεπε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας.  

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να πάρουμε κρυφά το παιδί και να μάθουμε τι ακριβώς 

συμβαίνει. Στις 8/02/2006 μεταφέραμε το μωρό στο ιατρείο εξωτερικού γιατρού 

μαζί με όλες τις εξετάσεις που μας είχε ζητήσει ο κ. Δασκαλόπουλος και αφού 

πραγματοποίησε το ηχοκαρδιογράφημα συνέταξε την ακόλουθη έκθεση. 

Κλινική περίληψη: Βρέφος ηλικίας δύο μηνών . Ολική ανώμαλη εκβολή 

πνευμονικών φλεβών (TAPVD) υποκαρδιακού τύπου (εκβολή φλεβών στο σύστημα 

της πυλαίας φλέβας). Χειρουργική διόρθωση την 27/12/2005 (Π. Αζαριάδης Αθήνα). 

Το παιδί νοσηλεύεται έκτοτε στο Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Αγία Σοφία (44η 

μετεγχειρητική ημέρα), με συμπτώματα ταχύπνοιας και εύκολης κόπωσης κατά τη 

σίτιση. 

Ευρήματα : (***Η μελέτη ήταν συντομευμένη και εστιασμένη σε αδρές και κυρίως 

ποιοτικές πληροφορίες επειδή το παιδί ήταν σε έντονη δύσπνοια και ταχυκαρδία. 
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Καρδιακή συχνότητα στη διάρκεια της μελέτης 180bpm ***). Σοβαρή διάταση των 

Δ. καρδιακών κοιλοτήτων. Ήπια  τριγλωχινική ανεπάρκεια. Προβλεπόμενη  Δ. 

κοιλιακή συστολική πίεση 100-115mmHg. Η γεωμετρία του μεσοκοιλιακού 

διαφράγματος κατά την συστολή είναι απολύτως ενδεικτική υπερσυστηματικής Δ. 

κοιλιακής πίεσης. Δεν κατέστη δυνατόν να αναλυθούν με Doppler echo τα 

χαρακτηριστικά της αιματικής ροής στις πνευμονικές φλέβες  και στο σημείο της 

χειρουργικής αναστόμωσης. Φυσιολογική μυοκαρδιακή συσταλτικότητα 

αμφοτέρων των κοιλιών. Λοιπά : αδρώς φυσιολογικά. 

Συμπέρασμα : Σοβαρή πνευμονική υπέρταση.  

Το μωρό συνέχισε να  έχει πρόβλημα μετά από 2 μήνες που παραμέναμε μέσα στο 

νοσοκομείο και όλα αυτά απλά και μόνο για να μην θιχτεί ο εγωισμός τους και μας 

πουν ότι δεν έκανε τίποτα ο χειρούργος . Τελικά αναγκαστήκαμε να απαγάγουμε το 

μωρό μας και να το μεταφέρουμε σε ιδιωτικό γιατρό (Δασκαλόπουλος) όπου και 

μάθαμε ότι το μωρό θα έπρεπε να βρίσκεται  στο κέντρο του Λονδίνου και να 

χειρουργείται την στιγμή εκείνη. Σημειωτέον ότι ήταν η πρώτη έκθεση από γιατρό 

που είχαμε στα χέρια μας.  

Την επόμενη ημέρα ζήτησα από τους γιατρούς του Παίδων να μου εξηγήσουν τι 

συμβαίνει δείχνοντας τους την έκθεση του κ. Δασκαλόπουλου. Ο χειρούργος 

εξαφανισμένος!!! Μόλις λοιπόν παρουσίασα τις εξετάσεις του εξωτερικού γιατρού 

όπου ανέφεραν πόση πνευμονική υπέρταση είχε το μωρό οι γιατροί του Παίδων 

κλειστήκανε μέσα στους υπέρηχους όλοι τους με τον φάκελο και το μωρό και 

προσπαθούσαν να μετρήσουν με τα αρχαία μηχανήματα του Παίδων όπου και 

τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν τις μετρήσεις που έκανε ο εξωτερικός γιατρός. Η 

απόφαση του χειρούργου ήταν ότι έπρεπε να πραγματοποιηθεί νέος 

καθετηριασμός, όμως με δική μας αρνητική απάντηση σε αυτήν την πράξη 

ζητήσαμε να μεταβούμε σε κέντρο του εξωτερικού όπου θα είχαν αντιμετωπίσει 

παρόμοια περίπτωση. Έτσι λοιπόν παραποιώντας ημερομηνίες συνέταξαν μια 

έκθεση η οποία δεν ήταν εύρημα τους με ημερομηνία μια ημέρα νωρίτερα από την 

εξέταση του κ. Δασκαλόπουλου. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι ουδέ ποτέ δεν 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροκαρδιογράφημα την προηγούμενη ημέρα από τους 
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γιατρούς του Παίδων. Η απόφαση μας τους προκάλεσε αναστάτωση γιατί τελικά θα 

μαθαίναμε την αλήθεια και οδηγηθήκαμε σε μια περιπετειώδη και ανάρμοστη 

αντιμετώπιση από μέρους τους. Η συμπεριφορά των γιατρών και του νοσηλευτικού 

προσωπικού ήταν η χειρότερη που έχουμε δει μέσα σε τέτοιου είδους χώρους και 

αφού τελικά μας αρνηθήκανε μετά από δική μας αναφορά ότι θα δημοσιεύσουμε 

το περιστατικό και τις ψευδείς πράξεις τους δεχτήκανε να μας δώσουνε την άδεια 

να μεταβούμε στο εξωτερικό. 

Στις 17/02/2006 πραγματοποιήθηκε ο καθετηριασμός στο κέντρο της Αγγλίας στο 

Royal Brompton Hospital όπου εκεί χωρίς να μας δώσουν οι γιατροί από την 

Ελλάδα  τον φάκελο του μωρού ξεκίνησαν να ψάχνουν την υπόθεση και αφού 

κάνανε τηλεmedicine με τους γιατρούς από την Ελλάδα αυτοί ζητούσαν να το 

αφήσουν να καταλήξει και ισχυρίζονταν ότι το χειρουργείο είχε γίνει σωστά. 

Τελικά το μωρό υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο από τον καρδιοχειρούργο Δρ 

Ντάριλ Σορ όπου με δική μας επιμονή δέχτηκε να το πραγματοποιήσει. Ο 

χειρούργος Σορ πραγματοποίησε με επιτυχία την αποκατάσταση της μη 

φυσιολογικής αριστερής πνευμονικής φλεβικής παροχέτευσης καθώς επίσης 

απάλυνε μερικώς την στένωση της δεξιάς πνευμονικής επιστροφής και 

χαρακτηριστικά  μας ανέφερε ότι «Άλλα περίμενε να βρει και άλλα βρήκε» και 

φυσικά γελούσε με την κατάντια των χειρούργων εδώ στην Ελλάδα. Μετά την 

επέμβαση το βρέφος εξακολουθούσε να είναι ταχυπνοϊκό και θεωρήθηκε ότι θα 

έπρεπε να πραγματοποιηθεί άλλο ένα χειρουργείο από μια βλάβη που είχε 

προκληθεί μετά από τοποθέτηση πεταλούδας (στο χεράκι του). Έτσι λοιπόν 

διενεργήθηκε σύγκλειση του συριγγίου με την βοήθεια stent .Το βρέφος είχε επίσης 

γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση και χορηγήθηκε αγωγή όπου είχε βελτιώσει 

αρκετά την κατάσταση του.  Η κατάσταση του βρέφους συνεχώς βελτιωνότανε και 

έτσι οι γιατροί αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να επιστρέψουμε στον Παίδων για να 

ρυθμιστεί η αγωγή των διουρητικών (λόγω διαφορετικών συνθηκών και 

θερμοκρασιών).  

Στις 22/05/2006 επιστρέψαμε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και παραμείναμε μέχρι 

να αποφασίσουν οι γιατροί ότι είμαστε έτοιμοι. Ο καιρός περνούσε και συνεχώς 

επιδιώκανε αλλαγές φαρμάκων με αντίστοιχα (όπως ισχυρίζονταν ) φάρμακα που 
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υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Μέχρι και δεκαπλάσια ποσότητα φαρμάκου  πήγε να 

χορηγηθεί στο βρέφος μας όπου αφού διαπιστώθηκε από μένα η ειρωνία τους 

υπήρξε μοιραία για το παιδί μου αφού τελικά αποφασίστηκε να διακοπεί 

συγκεκριμένο φάρμακο που βοηθούσε στην προαναφερόμενη παλινδρόμηση που 

είχε. Στις 26 Ιουνίου 2006 ο Συμεών – Παναγιώτης έπαθε εισρόφηση ενώ βρισκόταν 

μέσα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου και μεταφέρθηκε αμέσως στην εντατική χωρίς 

καμία βοήθεια. Τα ερωτήματα πολλά, η απελπισία μεγάλη, η αγανάκτηση ακόμη 

πιο μεγάλη και το θράσος τους ακόμη πιο μεγάλο, αφού βλέποντας το παιδί μας να 

χάνει την μάχη με την ζωή και βλέποντας εκεί μέσα κάποια άλλα παιδάκια να 

δίνουν αγώνα ζωής οι γιατροί που εφημέρευαν εκείνη την στιγμή καπνίζανε 

ανενόχλητοι μέσα στην εντατική.  

Ο λόγος που τόσα χρόνια σιωπούμε είναι ότι το κουράγιο και οι δυνάμεις μας 

μηδενίστηκαν. Βλέποντας και ακούγοντας τα αναρίθμητα περιστατικά που 

συμβαίνουν καθημερινά θέλουμε και εμείς σαν γονείς να βάλουμε το λιθαράκι μας 

σε αυτήν την αγωνία και περιπέτεια που βιώνουν όλοι οι γονείς αλλά και τα 

παιδάκια που βρίσκονται σε αυτήν την θέση ελπίζοντας κάποια στιγμή ότι θα 

δικαιωθούν όλες αυτές οι ψυχούλες. Δεν συζητάμε για τις δικές μας γιατί εμείς 

ζήσαμε και ζούμε την κόλαση τόσο κοντά. 

 

                                                                                                     Με εκτίμηση                                                                                                      

                                                                                           Λαμπρίδου  Ζωή  Καπαμάς  Ηλίας 

 

Σας επισυνάπτω κύριε Εισαγγελεύ σχετική αλληλογραφία μεταξύ Νοσοκομείου 

Παίδων ΄΄Αγλαΐα  Κυριακού΄΄ και Νοσοκομείου Παίδων ΄΄Αγ. Σοφία΄΄ για τα 

βρέφη  

α) Καμπουρόπουλος, άρρεν, ηλικίας 2.5 μηνών,  

β) Ιμπραλίου, θήλυ (ΣΥΝ. 52 ζ) 
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γ) Τσαγκαράκης, αγόρι,  

όπου φαίνεται ξεκάθαρα η αμέλεια του Συντονιστή-Διευθυντή του 

Καρδιοχειρουργικού Τμήματος και Συντονιστή του ΕΚΑΣΚΑΠ του ΄΄ Αγ. Σοφία΄΄ κ. 

Κουρτέση για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και κρίσιμη για την ζωή τους 

αντιμετώπιση του περιστατικού τους. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε πληροφορηθεί, 

το βρέφος Καμπουρόπουλος άρρεν χειρουργήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2012 στο 

Ωνάσειο, ενώ τα βρέφη Τσαγκαράκης και Μόσχος απεβίωσαν χωρίς να 

χειρουργηθούν.  

Σας επισυνάπτω(ΣΥΝ.52 η) και την σχετική αλληλογραφία μεταξύ των γονιών της 

Πετρίδου Θάλειας-Σπυριδούλας και των υπευθύνων ιατρών του Νοσοκομείου 

Παίδων ΄΄Αγ. Σοφία΄΄, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Συντονιστής - Διευθυντής κ. 

Κουρτέσης περιπαίζει γονείς και παιδί και θέτει σε άμεσο κίνδυνο το παιδί σε 

χρονικό διάστημα κρίσιμο για την υγεία του. (ΣΥΝ.64). Ο θεράπων ιατρός κ. Γ. 

Καλαβρουζιώτης δηλώνει στην κ. Εισαγγελέα Υπηρεσίας της 19-04-2013 ότι 

μπορεί να χειρουργήσει το παιδί στο ΄΄Αγ. Σοφία΄΄ και ότι υπάρχει το απαραίτητο 

προσωπικό και υποδομή, ενώ ο κ. Παπασάββας την ίδια ημέρα ΄΄κανονίζει΄΄ να 

χειρουργηθεί το παιδί στο Ωνάσειο από τον κ. Καλαβρουζιώτη, χωρίς την 

συγκατάθεση των γονιών, οι οποίοι το δηλώνουν στην ραδιοφωνική εκπομπή του 

ΑΛΦΑ 98.9.                             

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 

Σας επισυνάπτουμε το κοινό  δελτίο τύπου του κ. Λοβέρδου, ως Υπουργού Υγείας, 

και του κ. Μουσιώνη, ως Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με 

ενημερωτικό σημείωμα για τα λεγόμενά τους που σαν σκοπό έχουν να απαξιώσουν 

το ΕΚΑΣΚΑΠ! (ΣΥΝ.53) 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1) Στη σελίδα 10 διαβάζουμε ότι σε δημοσκόπηση από το ΄΄ΠΟΝΤΙΚΙ΄΄ έρχεται 

πρώτος ο κ. Λοβέρδος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ! Αυτά που λέμε στο 
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τμήμα του υπομνήματος (Η πολιτική διάσταση  του κλεισίματος του 

ΕΚΑΣΚΑΠ) επιβεβαιώνονται και γίνονται αποδεκτά από τον κ. Λοβέρδο! 

2) Στη σελίδα 11 μιλάει ο κ. Υπουργός ότι δεν υπήρχαν φακελάκια! Η κ. 

Κοκολάκη Χρυσάνθη, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών 

με Συγγενή Καρδιοπάθεια, διαθέτει έγγραφα υπογεγραμμένα από γονείς 

που δηλώνουν την ύπαρξη του ΄΄φακελακίου΄΄. 

3) Στο σημείο αυτό δηλώνει ΄΄ότι όσα μου έχει διαμηνύσει………. Τι άλλο εγώ 

έχω να πώ.΄΄ Η αλήθεια είναι μέσα από την κατάθεση της κ. Μανώλη Ελένη 

στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης Υ.Π.Ε. (ΣΥΝ.54). Τεράστιο το ψέμα του 

αφού πουθενά δεν αναφέρεται στην ΕΔΕ τέτοιο πόρισμα! Συνεπώς οι κ.κ. 

Λοβέρδος, Μουσιώνης και Παπασάββας ψεύδονται ασυστόλως με σκοπό να 

επιτύχουν το κλείσιμο του κέντρου ρίχνοντας τα βάρη στους γιατρούς! 

4) Μέχρι και τώρα δεν έχουν καλυφθεί οι κενές θέσεις που χρειάζονται στο 

νοσοκομείο! 

5) Δηλώνει ο κ. Μουσιώνης ΄΄Σε ότι αφορά το Αγία Σοφία…… γιατί είναι στη 

λίστα΄΄ η απάντηση έρχεται από το δελτίο τύπου του Ωνασείου 

Καρδιοχειρουργικού Κέντρου την ίδια ακριβώς ημέρα που ο κ. Μουσιώνης 

δήλωνε αυτά! (ΣΥΝ.55). Άλλο ένα ψέμα του κ. Μουσιώνη 

6) Δηλώνει ο κ. Βαρνάβας πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο www.iatronet.gr: (ΣΥΝ.56) 

7) Αν από τις 19-7-2011 αφαιρέσουμε δύο χρόνια θα πάμε στις 19-7-2009! 

Δηλώνει λοιπόν ο κ. Μουσιώνης ότι το κέντρο ήταν κλειστό τα προηγούμενα 

δύο χρόνια! Σας επισυνάπτουμε τα πεπραγμένα των δύο 

Καρδιοχειρουργικών τμημάτων Α΄ και Β΄ !257 περιστατικά αντιμετωπίζονται 

με κλειστό το κέντρο; Συνεπώς συνεχίζονται τα ψεύδη και η λασπολογία 

εναντίον του ΕΚΑΣΚΑΠ και των γιατρών του! (ΣΥΝ.57)   

8) ΄΄Η Διοίκηση γνώριζε…… μεταξύ των γιατρών΄΄. Από το 2008 είχαν αρχίσει οι 

διαμαρτυρίες για την συμπεριφορά του κ. Κουρτέση (ΣΥΝ.58 και 59 στο 

οποίο πρέπει να δώσετε ιδαίτερη προσοχή). Αν γυρίσουμε λίγο πίσω στο 

υπόμνημα αυτό και στο συνημμένο 30δ, θα δούμε ότι η ΄΄δράση΄΄ του κ. 

Κουρτέση εναντίον των συναδέλφων του ιατρών αρχίζει την εποχή που ήταν 

Διευθυντής του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος (ΣΥΝ.60) Η Διοικητής του 

΄΄Αγλαία Κυριακού΄΄ ζητάει από τον κ. Παπασάββα του ΄΄Αγ. Σοφία΄΄ να 

http://www.iatronet.gr/
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πράξει τα δέοντα σχετικά με τα χειρουργικά αποτελέσματα του κ. Κουρτέση. 

Επειδή λοιπόν ο κ. Κουρτέσης υποστηριζόταν από τους κ.κ. Παπασάββα, 

Οικονομίδη, Μουσιώνη και Λοβέρδο, έκανε διαρκώς αναφορές εναντίον των 

συναδέλφων του ιατρών Καλαβρουζιώτη και Καλλικούρδη στην Διοίκηση 

του νοσοκομείου, προκαλώντας την ΄΄ΕΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ΄΄ και την 

συμπληρωματική αυτής ΄΄ΕΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ΄΄, η οποία ΕΔΕ όπως 

αποδεικνύουμε περίτρανα σε αυτό το δελτίο τύπου ήταν προαποφασισμένη 

και καλοστημένη! Κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα στόματα των δύο ιατρών κλειστά 

λόγω ΕΔΕ, ο κ. Λοβέρδος και Μουσιώνης γέμισαν τον κόσμο με ψέματα τα 

οποία και αυτά αποδεικνύουμε περίτρανα, και το ΕΚΑΣΚΑΠ οδεύει για την 

οριστική διάλυσή του! 

9) Μάλλον ο κ. Μουσιώνης θα εννοούσε τον φίλο του και προστατευόμενό του 

κ. Κουρτέση! (Ας εξεταστούν τα χειρουργικά του αποτελέσματα). 

10) Ενώ στην αρχή του δελτίου μιλάει για 34 παιδιά, το Ωνάσειο την ίδια μέρα 

μιλάει για 18, ο κ. Μουσιώνης συνεχώς ψευδόμενος αναφέρει ΄΄πήραμε όλα 

τα παιδιά΄΄. 

11) Αυτό που ρωτάει η δημοσιογράφος αληθεύει καθώς των δύο οι υπογραφές 

υπάρχουν σε πιστοποιητικά του εξωτερικού (Αζαριάδης και Κουρτέσης) με 

καταγγελίες γονέων για την πίεση που τους ασκείται για το Brompton της 

Αγγλίας! 

12) Έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ (ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ) την οποία αποκρύπτουν επιμελώς 

διότι ρίχνει ευθύνες στον κ. Παπασάββα και στον κ. Κουρτέση. Βέβαια η νέα 

ΕΔΕ ποτέ δεν έγινε! Μετά έβαλαν τον κ. Οικονομίδη να συντάξει ΕΔΕ και 

αφού είδαν ότι δεν τους έβγαινε η πρώτη τον έβαλαν να συντάξει και 

συμπληρωματική για να επιτύχουν τον σκοπό τους! 

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΛΦΑ 98.9 στις 19/4/2013 λέει ο κ. 

Παπασάββας ΄΄το κέντρο δεν είναι στελεχωμένο για αυτό δεν λειτουργεί΄΄ 

και βέβαια ξέχασε το γεγονός που διαφήμιζε τόσο καιρό ΄΄ότι τσακώνονται 

οι γιατροί΄΄! Αυτή είναι η αθλιότητά του κύριε Εισαγγελεύ! Κρατάει αυτός 

και ο κ. Κουρτέσης το κέντρο κλειστό για να μην βγούν τα ΄΄άπλυτα΄΄ στην 

φόρα! 
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Σχετικά με τα Ομοιομοσχεύματα 

Αποτελεί συνήθη τακτική όταν χορηγείται ένα πιστοποιητικό για μετάβαση ενός παιδιού στο 

εξωτερικό , να παρουσιάζεται η αδυναμία πραγματοποίησης της αντίστοιχης επέμβασης στο 

Νοσοκομείο που δίνεται το πιστοποιητικό, ως έλλειψη αντίστοιχου ομοιομοσχεύματος και 

απουσία αντίστοιχης τράπεζας ιστών στη χώρα μας! Είναι μια βολική δικαιολογία μα στην 

ουσία ΨΕΥΔΗΣ και ΔΟΛΙΑ. 

Με βάση το κάτωθι προεδρικό διάταγμα , από τον Μάρτιο του 2008(συννημένο Α), 

επιτρέπεται η εισαγωγή και χρήση οποιουδήποτε ανθρώπινου ιστού και κυττάρου προς 

ιατρική χρήση, αρκεί η Τράπεζα Ιστών προέλευσής τους να είναι πιστοποιημένη με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Υπάρχουν πάμπολλες τέτοιες Τράπεζες Ιστών στην ΕΕ και το 

μόνο που χρειάζεται είναι η παραγγελία του μεγέθους του ιστού ( Πνευμονική βαλβίδα και 

αρτηρία, Αορτική βαλβίδα κλπ) που χρειάζεται ο καρδιοχειρουργός εν προκειμένω και η 

αποστολή γίνεται την επόμενη μέρα με courier. Τα οφέλη του ασθενούς είναι πολλά και 

σημαντικά από τη χρήση του ανθρώπινου κρυοσυντηρημένου μοσχεύματος (αλλομόσχευμα, 

μόσχευμα δηλαδή από άλλο άνθρωπο), σε  σχέση με τα χρησιμοποιούμενα Ξενομοσχεύματα 

(ξένου είδους , δηλαδή Βόεια, χοίρεια κλπ) , όπως θα δεις από το  άρθρο που δημοσίευσε η 

κα Αιμιλία Σταθάκου, σε ένθετο δισέλιδο στην «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», στις 

27/02/2010.(συννημένο Β και Γ). 

Ο δόλος βρίσκεται στο ότι τα βόεια μοσχεύματα( το Contegra, που είναι η έσω σφαγίτιδα 

φλέβα βοδιού) χρεώνονται  ως και τετραπλάσια τιμή στα ασφαλιστικά ταμεία και έτσι οι 

ντόπιοι αντιπρόσωποι, έχουν περιθώρια να δίνουν στους εμπλεκόμενους γιατρούς, 

αντίστοιχες μίζες!  

Όπως θα δεις στο (συννημένο Β), με βάση το ΦΕΚ της 27/03/2008 και την αντίστοιχη άδεια 

από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, πραγματοποίησα την πρώτη αντίστοιχη 

επέμβαση ( για ανάλογο πρόβλημα με της Πετρίδου), τον Νοέμβριο του 2009. Το αστείο της 

υπόθεσης είναι ότι όταν ανακοίνωσα την εμπειρία μου στη χρήση ανθρώπινων μοσχευμάτων 

, στο 8ο Πανελλήνιο Καρδιοχειρουργικό Συνέδριο( «Μεγάλη Βρετάνια» 19/11/ 2010), στην 

αίθουσα ήταν  οι περισσότεροι «συνάδελφοι» από τα τότε καρδιοχειρουργικά Κέντρα (ΩΚΚ, 

Μητέρα, Αγία Σοφία) που δεν είχαν κανένα αντίλογο! Και πώς να έχουν άλλωστε; Παρά τις 

δηλώσεις τους για έναρξη χρήσεως των μοσχευμάτων , αφού έθεσα τις επαφές μου με τις 

Τράπεζες Ιστών της ΕΕ, στην διάθεσή τους , ουδείς επικοινώνησε μετά το Συνέδριο μαζί μου. 

(«είναι πολλά τα λεφτά Άρη» όπως έλεγε και ο Σπύρος Καλογήρου).  

 

 

Α) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
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Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και 
ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την 
αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις 
συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 
294/25.10.2006). 

 
 

Β) Η πρώτη στην Ελλάδα («Ιατρικό Κέντρο Αθηνών» Νοέμβριος 2009), επιτυχής 

αποκατάσταση του χώρου εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας και των πνευμονικών αρτηριών, με 

χρήση ανθρώπινου κρυοσυντηρημένου μοσχεύματος Πνευμονικής αρτηρίας και βαλβίδας, 

σε κορίτσι 14 ετών με χειρουργηθήσα τετραλογία Fallot. Εκτενής δημοσίευση στις 

εφημερίδες α) « Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» Σάββατο  27/2/2010 και β) « Η ΠΑΤΡΙΣ» Τρίτη 

16/03/2010. 

Δεσμευόμαστε, κ. Εισαγγελεύ, τα οποιαδήποτε στοιχεία έρθουν στην κατοχή μας σε 

ανύποπτο χρόνο, να τα καταθέσουμε ενώπιον σας το ταχύτερο δυνατόν!  

 

                                                           Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

                                                                                     -Ο- 

                                                                    Πέτρος Καπερναράκος 

                                                                             2733051061 


