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14 Απριλίου 2020 

 

Προς: Πρόεδρο Ε.Ο.Δ.Υ. 

Κοιν: 1. Συντονιστή Ε.Ο.Δ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης 
2. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» 
3. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» 
 

Κύριε Πρόεδρε,  

 

Η περιοχή της Κοζάνης, αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας, πλήττεται από την 

εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, μιας πανδημίας που δοκιμάζει τις αντοχές ολόκληρου 

του πλανήτη.  

Η υπεύθυνη στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων που υπακούει στα κελεύσματα 

και τις προτροπές των αρμόδιων επιστημόνων, αλλά και ο επαγγελματισμός, η αυτοθυσία και ο 

ηρωισμός των επαγγελματιών υγείας έχουν κατορθώσει ως σήμερα να βρίσκεται υπό έλεγχο η 

κατάσταση χωρίς, δυστυχώς, να μπορέσουμε να αποτρέψουμε σημαντικές απώλειες 

συμπολιτών μας. 

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποτροπής της εξάπλωσης των κρουσμάτων, χρειάζεται να 

ενταθούν οι προσπάθειες για τον έλεγχο της πανδημίας, ιδιαίτερα σε μαζικές δομές και 

πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση από τους επιστήμονες. 

Στον Νομό Κοζάνης υπάρχουν πλείστες τέτοιες περιπτώσεις που χρήζουν αυξημένης προσοχής 

και μέριμνας. Ενδεικτικά σας αναφέρω, το Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης, την 9η 

Ταξιαρχία Πεζικού, τις δομές προσφύγων στη Νεράιδα Σερβίων, τη δομή ασυνόδευτων 

προσφυγόπουλων στο Πεντάλοφο. Επίσης, έχουμε αυξημένη πληθυσμιακή πύκνωση σε 

συνοικισμούς Ρομά στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα.   
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Θεωρώ ότι θα συμβάλλει στον γενικότερο σκοπό, μια ενημερωτική καμπάνια, η οποία να 

συνοδεύεται με δειγματοληπτικές ή καθολικές εξετάσεις των ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν 

στις παραπάνω δομές ή πληθυσμιακές ομάδες. Με αυτό τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί ότι όλοι 

οι κάτοικοι γνωρίζουν και υιοθετούν τις βασικές αρχές ατομικής υγιεινής, τηρούν τις συστάσεις 

των αρμόδιων οργάνων και, επίσης, θα διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν έχει νοσήσει από τον 

κορονοϊό.  

Είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε πως κανείς συμπολίτης μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως 

πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Είναι ζήτημα ανθρωπισμού, ατομικής και δημόσιας υγείας, 

αλληλεγγύης. Είναι ζήτημα πολιτισμού. 

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τις ενέργειές σας αναφορικά με τις συγκεκριμένες 

προτάσεις μου. 

  

 

Με εκτίμηση,  

Καλλιόπη Βέττα 

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης 

 


