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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Οι Δθμοτικζσ παρατάξεισ ΒΑΡΕΛΑ και ΚΟΤΜΠΕΣΟΤ ψιφιςαν να
κλείςει το Θριάςιο για όλουσ τουσ αςκενείσ και να δζχεται μόνο
περιςτατικά COVID– 19
Σθν Παραςκευι 2 Απριλίου, φςτερα από πρόςκλθςθ του
Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ ταμοφλθ ςυνιλκε εκτάκτωσ και
κατεπειγόντωσ το Δθμοτικό υμβοφλιο για να ςυηθτιςει και να λάβει
ςχετικι απόφαςθ, αν πρζπει το Θριάςιο Νοςοκομείο να κλείςει για
όλουσ τουσ αςκενείσ και να λειτουργιςει, από 7 Απριλίου αποκλειςτικά
και μόνον για αςκενείσ Κορωνοϊοφ, όπωσ ανακοινϊκθκε από τον
Τπουργό Τγείασ.
Ο Διμαρχοσ ςτθν ειςιγθςι του τόνιςε ότι το κζμα είναι
εξαιρετικά ςοβαρό γιατί πράγματι θ πανδθμία είναι ςτα όρια
ςυναγερμοφ όμωσ με δεδομζνθ τθν υποςτελζχωςθ του Κζντρου Τγείασ
Μεγάρων θ κυβερνθτικι απόφαςθ, που ορίηει το Θριάςιο ωσ
Νοςοκομείο COVID– 19 μπορεί να δίνει λφςθ ςτισ ανάγκεσ νοςθλείασ
περιςτατικϊν Κορωνοϊοφ,όμωσ απειλεί ςοβαρά τθν Δθμόςια Τγεία
τωνςυμπολιτϊν, για όλα τα περιςτατικά όλων τωνάλλων πακιςεων με
ότι αυτό ςυνεπάγεται, αφοφ αν κάποιοσ αςκενιςει με ςοβαρό
περιςτατικό ι γίνει κάποιο επικίνδυνο ατφχθμα,κα πρζπει να
μεταφερκεί ο αςκενισ ι τραυματίασ ςε άλλο Νοςοκομείο πολφ μακριά
από τα Μζγαρα και τθ Νζα Πζραμο, αφοφ το Θριάςιο είναι το
μοναδικό Νοςοκομείο, που καλφπτει τθν μείηονα περιοχι.
Η ςυηιτθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο,
τθλεδιάςκεψθ, κατζλθξε ςτο παρακάτω ΨΗΦΙΜΑ:

που

ζγινε

με

«

6)O Διμοσ παραχωρεί ςτο Τπουργείο Τγείασ το κτίριο του Γθροκομείου,

προκειμζνου να καλφψει υγειονομικι ανάγκθ του Τπουργείου»

τθν απόφαςθ αυτι, δυςτυχϊσ, μειοψιφιςανοι Δθμοτικοί
φμβουλοι των ςυνδυαςμϊν των κ.κ. ΒΑΡΕΛΑ ΚΛΕΑΝΘΗ και ΓΕΩΡΓΙΟΤ
ΚΟΤΜΠΕΣΟΤ ςυμφωνϊντασ με τθν Κυβερνθτικι απόφαςθ να μθν
δζχεται το Θριάςιο αςκενείσ, όςο ςοβαρά κι επείγοντα να είναι τα
περιςτατικά, παρά μόνονCovid.
Και προφανϊσ είναι εφλογο το ερϊτθμα, τα ςοβαρά περιςτατικά
αςκενϊν και τραυματιϊν, ποφ κα πθγαίνουν, όταν το Θριάςιο είναι το
ΜΟΝΑΔΙΚΟ Νοςοκομείο, που καλφπτει τθν περιοχι μασ; Είναι γνωςτό
ότι ςτθν περίπτωςθ π.χ. ενόσ καρδιακοφ επειςοδίου ο χρόνοσ

μεταφοράσ του αςκενοφσ ςε Νοςοκομείο είναι πολφτιμοσ και μπορεί να
χακεί μία ανκρϊπινθ ηωι για λίγα λεπτά. Θα μποροφςε το Θριάςιο να
λειτουργεί , όπωσ μζχρι τϊρα και να δζχεται περιςτατικά όλων των
αςκενϊν. Νοςοκομείο μόνο covidμπορεί να γίνει εκεί που υπάρχουν
πολλά π.χ Ακινα, Πειραιά κ.λ.π.
Με τθν ειςιγθςθ του Δθμάρχου Γρθγόρθ ταμοφλθ ςυμφϊνθςαν
οι Δθμοτικζσ παρατάξεισ του Γιϊργου Μπερδελι, Αγγελου
Μακρυγιάννθ και Αντϊνθ Χοροηάνθ.
Δυςτυχϊσ κάποιοι φαίνεται ότι ζβαλαν τισ κομματικζσ τουσ
προτιμιςεισ πιο ψθλά από τθν προςταςία τθσ Τγείασ και τθσ ηωισ των
ςυμπολιτϊν.
Εξαίρεςθ ο ίδιοσ ο κ. Γιϊργοσ Κουμπζτςοσ, ο οποίοσ ψιφιςε
κετικά τθν ειςιγθςθ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου, τθν οποία όμωσ
κεϊρθςε λάκοσ, κατά διλωςι του.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτουσ Διμουσ Ελευςίνασ, Αςπροπφργου,
Μάνδρασ –Ειδυλλίαστα ψθφίςματα, που ιταν ςτο ίδιο πνεφμα με το
δικό μασ, όπωσ και θ τοποκζτθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ
Αττικισ κ. ΚοςμόπουλουΕλευκζριου,ιταν ΟΜΟΦΩΝΑ, και κατά
πλειοψθφία ιταν ΜΟΝΟΝ ςτον Διμο Μεγαρζων, με ευκφνθ των
δθμοτικϊν παρατάξεων των κ. Βαρελά και κ. Κουμπζτςου που
μειοψιφιςαν, επειδι ζβαλαν τθν κομματικι τουσ ταυτότθτα, πάνω από
τθν αςφάλεια τθσ υγείασκαι τθσ ηωισ των ςυμπολιτϊν μασ και φυςικά
αυτό ςτο μζλλον κα τουσ βαραίνει.
Αυτά βζβαια οι πολίτεσ πρζπει να τα μακαίνουν, για να βγάηουν
τα ςυμπεράςματά τουσ.
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