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Ηλιόπουλος: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετατρέπει το εμβόλιο από 
δικαίωμα σε προνόμιο» 

30/12/2020, 13:31 5 

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των εμβολιασμών από τον εκπρόσωπο 
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - «Δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται υγειονομικοί για να εμβολιάζονται και 
να βγάζουν selfies κυβερνητικά στελέχη 36 και 40 ετών» 

Σοβαρές ευθύνες επέρριψε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με τη διαχείριση των εμβολιασμών ο 
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος, κατηγορώντας ευθέως τη Ν.Δ. 
πως «μετατρέπει το εμβόλιο από δικαίωμα σε προνόμιο». Εξήγησε, ειδικότερα, πως «δεν είναι δυνατόν 
να αποκλείονται από τους εμβολιασμούς υγειονομικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για 
να εμβολιάζονται και να... βγάζουν selfies κυβερνητικά στελέχη 36 και 40 ετών». 
 
«Ο συμβολισμός των εμβολιασμών τελειώνει με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους πολιτικούς 
αρχηγούς και ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα ρουσφέτια. Ούτε μπορεί 
ο εμβολιασμός να μετατρέπεται σε επικοινωνιακό σόου»,   τόνισε στο ρ/σ North. 

Ο Ν. Ηλιόπουλος έκανε, δε, ιδιαίτερη αναφορά στις καταγγελίες εργαζόμενων του νοσοκομείου Σωτηρία 
ότι «21 κυβερνητικά στελέχη είχαν προτεραιότητα στους εμβολιασμούς έναντι των υγειονομικών!». 
«Δυστυχώς η κυβέρνηση κάνει σοβαρά λάθη. Το πρώτο το είδαμε να επαναλαμβάνεται και το καλοκαίρι, 
όταν καλλιεργούσε κλίμα εφησυχασμού λέγοντας ότι νικήσαμε την πανδημία. Το επανέλαβε ενόψει των 
δήθεν 2 εκατ. εμβολίων που θα λαμβάναμε. Για άλλη μια φορά δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να 
σώσει ανθρώπινες ζωές. Αλήθεια, αν σας έλεγε κανείς την άνοιξη ότι μέσα στο Νοέμβρη και Δεκέμβρη 
θα είχαμε 4.104 νεκρούς, δεν θα μιλούσατε για τραγωδία; Τραγωδία βιώνουμε, και από την κυβέρνηση 
δεν έχουμε ακούσει ούτε μία συγγνώμη. Παρά μόνο κυβερνητικά στελέχη να δηλώνουν... περηφάνια!», 
διεμήνυσε ο Ν. Ηλιόπουλος. 

Το δεύτερο μεγάλο λάθος της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι ότι «αφού κατέρρευσε το σχέδιο για τα 2 
εκατ. εμβόλια μέσα στο Γενάρη, δεν έχει αλλάξει το σχέδιό της για τη στήριξη της υγείας, της κοινωνίας 
και της οικονομίας». «Δεν γίνεται η κατάσταση στα νοσοκομεία -ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα- να 
παραπέμπει ακόμη σε κατάσταση πολέμου, και αντί να μιλάμε για επιτάξεις ιδιωτικών ΜΕΘ, να 
στέλνουμε ασθενείς από τη Δράμα στην Αθήνα. Δεν γίνεται γιατροί να φεύγουν από νοσοκομεία της 
Αθήνας -όταν στη δυτική Αττική έχουμε το πιο σκληρό lockdown- για να πάνε στη Μακεδονία», 
συμπλήρωσε. 
 
Μαζικά δωρεάν τεστ και επίταξη ιδιωτικών κλινικών 

Επανέλαβε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης «περί μαζικών δωρεάν τεστ για τους πολίτες, 
περί επίταξης των ιδιωτικών κλινικών ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, περί ενίσχυσης του ΕΣΥ, και λήψης 
μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας». Υπενθύμισε, δε, ότι όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 
2015 παρέλαβε 430 ΜΕΘ και τις αύξησε κατά 30% εν μέσω περιοριστικών δημοσιονομικών συνθηκών. 
Μάλιστα «επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν 18.000 προσλήψεις υγειονομικών -9.000 ήταν μόνιμες- ενώ επί ΝΔ και με 
βάση την τελευταία απογραφή εν μέσω πανδημίας έχουμε 5.000 λιγότερους υγειονομικούς». 

Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «συνειδητά επέλεξε να μην ενισχύσει το ΕΣΥ, καθώς 
άπτεται του πολιτικού της σχεδίου η ιδιωτικοποίηση της υγείας». 

«Η κοινωνία πλειοψηφικά πλέον απορρίπτει τις κυβερνητικές επιλογές και στηρίζει τις προτάσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την υγεία, τη στήριξη της εργασίας, τον πτωχευτικό. Γι' αυτό και η κυβέρνηση 
αναγκάστηκε να τον παγώσει. Όπως αναγκάστηκε να πάρει πίσω τη διακοπή των δωρεάν φαρμάκων σε 
600 χιλ. χαμηλοσυνταξιούχους», σημείωσε. 
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