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23 Λαρτίοσ 2020 

ΔΕΚΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ΠΑΣΥΝΜ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εμειίμεηο θαη ηα 

γεγνλόηα ζε ό,ηη αθνξά ζηελ παλδεκία από COVID -19 επηζπκεί λα ηνλίζεη όηη 
ζε απηέο ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο πνπ βηώλεη ν ηόπνο, ζε απηή ηελ άληζε κάρε πνπ 

έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ζηελ νπνία βάιιεηε ην Σύζηεκα Υγείαο ηεο ρώξαο καο 
νη Ννζειεπηέο θαη νη Μαίεο δειώλνπλ παξόληεο. Σε απηόλ ηνλ ζθιεξό αγώλα  

γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο αιπζίδαο κεηάδνζεο θαη ηε θξαγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ 
λένπ θνξσλντνύ, νη Ννζειεπηέο θαη νη Μαίεο καο βξίζθνληαη ζηελ πξώηε 

γξακκή. Σε απηή ηελ πάιε κε ηνλ αόξαην ερζξό βξίζθνληαη ζην πιεπξό ησλ 
αζζελώλ ηνπο σο λνζειεπηέο θαη καίεο, σο νηθνγέλεηα σο ζπκπαξαζηάηεο. 

Δειώλνπλ παξόλ θαη κάρνληαη 24ώξεο ην 24σξν παξόια ηα θηππήκαηα πνπ 
δέρνληαη ζπζηάδνληαο πηζηεύσ, ζπζηάδνληαο παηδηά θαη νηθνγέλεηεο, κεηξώληαο 

απώιεηεο, ελαληίνλ ελόο αόξαηνπ θαη επηθίλδπλνπ ερζξνύ. Ελόο ερζξνύ, πνπ 

δελ είλαη αλίθεηνο. Οη έπαηλνη αλήθνπλ ζηνπο απαληαρνύ ΜΟΗΚΕΤΣΕ και 
ΛΑΘΕ, πνπ κε θόπν, κόρζν θαη αθνζίσζε, ζα θέξνπλ ηε λίθε. Σηνπο 

αλζξώπνπο απηνύο πνπ κε απηνζπζία παιεύνπλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο κε 
πεξηνξηζκέλν πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό θαη κε ζπλερή θίλδπλν γηα ηε δηθή ηνπο 

πγεία.    

Έλα κεγάιν ΕΤΥΑΡΘΣΩ ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο !!  

Μηα κεγάιε ΕΙΣΘΛΗΗ, ζε απηνύο ηνπο ήξσεο!!  

Σηεθόκαζηε όινη καδί θαη αλαγλσξίδνπκε ηε ζπζία, ηε δέζκεπζε θαη ηνλ 

εξσηζκό όισλ ησλ Ννζειεπηώλ θαη Μαηώλ καο. 

Αγαπεηνί, 

Οη επόκελεο εβδνκάδεο είλαη θξίζηκεο. Απαηηνύληαη ηνικεξέο πξσηνβνπιίεο. Ο 
ΠΑΣΥΝΜ εληόο ησλ επόκελσλ εκεξώλ ζα εμαγγείιεη κέηξα ζηήξημεο ησλ κειώλ 

ηνπ ζηνλ αγώλα γηα επηβίσζε θαη παξνρή πνηνηηθήο θξνληίδαο κε αζθάιεηα.  

 

Γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηελ Υγεία όισλ καο, ην πνιπηηκόηεξν αγαζό ηεο δσήο 

καο, 

Γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηηο επάισηεο νκάδεο, ηνπο ειηθησκέλνπο καο, ηνπο 

γνλείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο καο, 

#ΛΕΜΟΤΛΕ ΠΘΣΘ 

 

Προτεραιότητα μας είναι μία. Μα σώσοσμε ΖΩΕ 

#ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
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