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ΘΕΜΑ: Ήρωας και όχι επίορκος ο καρδιοχειρουργός που επιστρέφει στο Παίδων "Η Αγία Σοφία". 

Οφειλόμενη  απάντηση σε επίορκους δημοσιογράφους του «ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ» 
 

  
Αν ο στόχος κάθε δημοσιογράφου είναι η αληθινή και έγκυρη ενημέρωση με σκοπό το δημόσιο 

συμφέρον, τότε πώς αλλιώς παρά «επίορκους» να χαρακτηρίσουμε με τη σειρά μας δημοσιογράφους και 
εφημερίδες που υπηρετούν την παραπληροφόρηση και τη διαστροφή; Ειδικά όταν έτσι συνεργούν στο να 
πλήττεται έτι περισσότερο η υγεία μικρών παιδιών, πώς αλλιώς παρά εγκληματική μπορεί αυτή η στάση να 
χαρακτηριστεί; 

Επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια, το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» υπηρετεί με εξαιρετική συνέπεια τη διασπορά 
ψευδών ειδήσεων για το μοναδικό Δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της Ελλάδας. Πρώτο διέδιδε 
πορίσματα αδημοσίευτων ΕΔΕ, Πρώτο ετυμηγορούσε, Πρώτο διέστρεφε την αλήθεια κατά το δοκούν. Η 
εμπάθεια σε όλο της το μεγαλείο! Και δεν νοιάστηκαν ούτε για την πιθανότητα συνεπειών των 
δημοσιευμάτων σε μικρούς ασθενείς, που στερούνταν άξιους γιατρούς επί μακρόν. 

Η έλλειψη αντικειμενικότητας της εφημερίδας είναι παροιμιώδης. Έτσι δεν ήξεραν για τα παιδιά που 
πέθαναν κατά το παράνομο κλείσιμο του Κέντρου, δεν έμαθαν ποτέ για την πολυπληθέστερη σε μάρτυρες 
ΕΔΕ που κατεδείκνυε ως κύριο υπεύθυνο της δυσλειτουργίας του Κέντρου τον ίδιο τον Διοικητή του 
Παίδων, δεν άκουσαν τις φωνές συμπαράστασης του συνόλου των γονέων προς τους ικανότατους 
παιδοκαρδιοχειρουργούς, δεν γνώριζαν καθόλου πως ουδεμία καταγγελία υπάρχει από ασθενείς-αντιθέτως 
στέλνουν διαρκώς επιστολές ευχαριστίας στους άξιους γιατρούς τους, δεν ενημερώθηκαν για την αμετάκλητη 
ποινή φυλάκισης που πήραν συνάδελφοι δημοσιογράφοι που διέδιδαν τα ίδια ψεύδη, δεν είδαν τη σκόπιμη 
υποστελέχωση και τις τραγικές ελλείψεις του Κέντρου που το κρατούν, με ευθύνη του Διοικητή, μονίμως σε 
υπολειτουργία. 

Ιδιαίτερα απεχθές είναι πρόσφατο άρθρο (21.9.15) στη διαδικτυακή έκδοση του «ΠΡΩΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ», αφού διασύρει για μια ακόμη φορά κορυφαίο καρδιοχειρουργό με διεθνή αναγνώριση, που 
άδικα τέθηκε σε διαθεσιμότητα και που κατεξοχήν ανελάμβανε δύσκολα περιστατικά (τα οποία μειώθηκαν 
δραματικά κατά την απουσία του). Αντί να συγχαρούν με τους γονείς που περίμεναν με αγωνία και 
ενδιαφέρον την επάνοδό του για να φροντίσει και πάλι τα καρδιοπαθή παιδιά τους, έριξαν και πάλι όση 
λάσπη μπορούσαν για να αμαυρώσουν τη δίκαιη επιστροφή του. Άθλια δημοσιογραφία! 

Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» για το «γνήσιο» ενδιαφέρον του για τα 
παιδιά μας! Δυστυχώς για σας, η αλήθεια είναι γνωστή σε όλους μας. Εμείς, οι ευγνώμονες γονείς 
εκατοντάδων καρδιοπαθών παιδιών, είμαστε ευτυχείς για την επιστροφή του ήρωα, ανάργυρου, εξαιρετικού 
καρδιοχειρουργού που συκοφαντήθηκε όσο κανείς κι ακόμα αντέχει. Σε σας μένει μόνο η ντροπή να 
υπηρετείτε μέχρι τέλους τη διαφθορά.  

         
  η Πρόεδρος                                                                ο Γραμματέας     
 

    
Χρυσάνθη Μιχαλοπούλου-Κοκολάκη                               Δημήτριος Λόντος 


