
 

 

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Με γεμάτες ΜΕΘ Μητροπολίτης βρήκε κρεβάτι ΜΕΘ το ίδιο βράδυ 

Σύμφωνα με πολλά  δημοσιεύματα του Τύπου έχουν προκληθεί αντιδράσεις, 

από την άμεση μεταφορά του Μητροπολίτη Κοσμά από το Αγρίνιο, σε ΜΕΘ 

του Ευαγγελισμού τη στιγμή που συνολικά, αλλά και στο ίδιο Νοσοκομείο, 

υπάρχουν πολίτες που περιμένουν για μέρες να αδειάσει ένα κρεβάτι.  

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι «ο Μητροπολίτης Κοσμάς μόλις χρειάστηκε 

ΜΕΘ μεταφέρθηκε αμέσως, από το Νοσοκομείο Αγρινίου σε ΜΕΘ του 

Ευαγγελισμού τη στιγμή που πάνω από 100 άτομα σε όλη τη χώρα 

περιμένουν διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας.» 

Ωστόσο και η ΠΟΕΔΗΝ προχωρά  σε μια σοβαρή καταγγελία για το θέμα 

γνωστοποιώντας ότι  

«Πάνω από 120 διασωληνωμένοι ασθενείς με κοροναϊό βρίσκονται εκτός 

ΜΕΘ σήμερα με στοιχεία του ίδιου του υπουργείου Υγείας. Δεν νοσηλεύονται 

σε ΜΑΦ όπως ισχυρίζονται. Οι περισσότεροι εξ αυτών  βρίσκονται σε απλούς 

θαλάμους κλινικών κοροναϊού μαζί με άλλους ασθενείς. Οι ηλικιωμένοι 

διασωληνωμένοι ασθενείς δεν μεταφέρονται ποτέ. 

Κοιτάξτε όμως τι συνέβη στο Αγρίνιο. Υπάρχει ένας 50χρονος ασθενής με 

κοροναϊό, εμβολιασμένος που είναι επί πέντε ημέρες διασωληνωμένος σε 

απλό θάλαμο του νοσοκομείου Αγρινίου και μάλιστα με σοβαρά υποκείμενα 

νοσήματα. Δεν βρίσκεται ΜΕΘ, όχι μόνο για αυτόν τον ασθενή, αλλά και για 

δεκάδες άλλους ειδικά ηλικιωμένους μπορεί να υπάρχουν λίγα διαθέσιμα 

κρεβάτια, δεν διατίθενται όμως για όλους και με σειρά προτεραιότητας. 

Φυσικά γιατί δεν φθάνουν. 

Ο Μητροπολίτης κοντά στα 80 του έτη, που του ευχόμαστε περαστικά 

ολόψυχα, ανεμβολίαστος και πολέμιος του εμβολίου και του κοροναϊού, μπήκε 

στο νοσοκομείο με εισαγωγή την Τετάρτη το μεσημέρι και το ίδιο βράδυ βρήκε 

ΜΕΘ και μάλιστα από τις πιο οργανωμένες. Πού τέτοια τύχη οι άλλοι 

διασωληνωμένοι ασθενείς που βρίσκονται εκτός ΜΕΘ. Παράδειγμα στο 
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ΑΧΕΠΑ, χθες Πέμπτη υπήρχαν 13 διασωληνωμένοι στις κλινικές και σήμερα 

6. Κανείς δεν μπήκε σε ΜΕΘ και κανείς δεν έγινε καλά. Τι έγιναν; Αυτή είναι η 

κατάσταση σε πολλά νοσοκομεία.». 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως σε ένα ευνομούμενο κράτος 

όλοι οι πολίτες οφείλουν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις διαθέσιμες 

δημόσιες υπηρεσίες υγείας, με βάση τη σοβαρότητα της κατάστασής τους και 

όχι με βάση ταξικά κριτήρια, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

1. Έχει ενημερωθεί για το περιστατικό με τον Μητροπολίτη; 

2. Ισχύει πως στο συγκεκριμένο νοσοκομείο υπήρχαν ασθενείς που 

έχρηζαν νοσηλείας σε ΜΕΘ και παρόλα αυτά προκρίθηκε η 

περίπτωση του Μητροπολίτη; 

3. Αν ναι, με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 
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