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Μητσοτάκης: “Εκφράζω την ευγνωμοσύνη όλων μας         
προς τον Έλληνα γιατρό και ειδικότερα                                                      

τον Έλληνα πνευμονολόγο” 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΗΡΥΞΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 29ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Με μια κίνηση που εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλες τις βαθμίδες Υγείας της 
ιατρικής κοινότητας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε και κήρυξε 
την έναρξη του 29ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου, που διοργανώνει η 
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμβολή των 
πνευμονολόγων, οι οποίοι μάχονται στην «πρώτη γραμμή της πρώτης 
γραμμής»,δίνουν “ανάσα” στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τον 
κορονοϊό και επεσήμανε: 

«Ο ιός επιτίθεται ακριβώς σε αυτό που εσείς έχετε ταχθεί να προστατεύετε: Τους 
πνεύμονες του ανθρώπου, αυτούς που προφέρουν το οξυγόνο της ζωής. 

»Δεν θα ήθελα σε αυτή την επικοινωνία μας να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της 
προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής 
κρίσης. Ούτε για την έντασή της, που ήδη λυγίζει κραταιά συστήματα υγείας, μαζί με 
τις οικονομίες πανίσχυρων κρατών. 

»Θα θυμίσω μόνο ότι τους τελευταίους μήνες οι 557 κλίνες εντατικής θεραπείας 
έγιναν 1.322. Κι ότι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του Μητρώου 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί κατά 10.786 σε σύγκριση με το 2019. 

»Θα τονίσω ωστόσο ότι σε αυτόν τον πόλεμο που ακόμη διαρκεί, ανάμεσα σε νίκες 
ή αστοχίες που μπορούν να συζητηθούν, προβάλουν και διδάγματα που δύσκολα 
θα αμφισβητηθούν». 

»Μερικοί αιφνιδιάστηκαν καθώς, αν δεν κάνω λάθος, είμαι ο πρώτος 
Πρωθυπουργός που χαιρετίζει συνέδριο της Εταιρείας σας. Τους απαντώ ότι το 
θεώρησα χρέος μου. Γιατί τα νοσήματα του αναπνευστικού προκαλούν κάθε χρόνο 
1 εκατομμύριο θανάτους στην Ευρώπη. Αλλά και γιατί ξέρω καλά πως η δική σας 
ειδικότητα είναι αυτή που, κυριολεκτικά, δίνει ανάσα στους συμπολίτες μας που 
δοκιμάζονται από τον κορονοϊό» 

(Επισυνάπτουμε ολόκληρο τον χαιρετισμό του Πρωθυπουργού-κείμενο και video) 



 

 

Στην Τελετή Έναρξης τους διαδικτυακούς συνέδρους καλωσόρισαν ο Πρόεδρος της 
ΕΠΕ, καθηγητής ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος Λουκίδης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΕ, καθηγητής 
Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Νικόλαος Τζανάκης.  

Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν: Η πρόεδρος της ΕΠΝΕΛ κα ΜάταΤσικρικά, 
ο Πρόεδρος ΕΝΘΕ κ. Ηρακλής Τιτόπουλος, η Πρόεδρος, η Πρόεδρος ERS – Mrs. 
AnitaSimonds, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος ΠΙΣ κ. 
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η Πρόεδρος ΚΕΣΥ κα Μίνα Γκάγκα και ο Πρύτανης 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιος Δημόπουλος. 

Η καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία έγινε από τον κ. Ηλία Μόσιαλο, καθηγητή της 
πολιτικής της υγείας στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου, με θέμα: «Η σημασία 
της πανδημίας COVID-19 στη μελλοντική διαχείριση πανδημικών εξάρσεων 
λοιμωδών νοσημάτων». 

Η τελετή έναρξης έκλεισε με την απονομή των Βραβείων των Ερευνητικών 
Υποτροφιών της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τις οποίες επιχορήγησαν οι 
Φαρμακευτικές Εταιρείες.   

 


