 Απεργεί σήμερα η Υγεία και στα Ιωάννινα
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιφάνεια:

114.92 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-11-2020

Κυκλοφορία:

0

Απεργεί σήμερα η Υγεία
και στα Ιωάννινα
Στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ σήμερα
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ενάντια στις προωθούμενες αλλαγές
που ελαστικοποιούν περαιτέρω στις εργασιακές σχέσεις και
περιορίζουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα παίρνουν μέρος οι
εργαζόμενοι στην Υγεία.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκο
μείων (ΠΟΕΔΗΝ) ενημερώνει τα μέλη της ότι οργανώνουν τοπι
κές μορφές δράσης στα νοσοκομεία με συγκεντρώσεις στην
πύλη των νοσοκομείων 8πμ.
Σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων αναφέ
ρει και τα εξής: «Συνεχίζουμε πιο δυναμικά τον αγώνα μας γιατί
είναι ο μόνος δρόμος που μας έχει απομείνει. Απορρίπτουμε τις
προκλητικές δικαιολογίες της κυβέρνησης που εγκαλεί όποιον
κινητοποιείται. Δεν το κάνει για την προστασία της υγείας του
λαού, αλλά για να περάσει τις αντιλαϊκές πολιτικές της χωρίς να
ανοίξει ρουθούνι. Το λαϊκό κίνημα μπορεί να δρα παίρνοντας
κάθε μέτρο προστασίας, σε αντίθεση με την ίδια που έχει αφή
σει το λαό απροστάτευτο. Καλούμε κάθε συνάδελφο και κάθε
σωματείο επαγγελματιών να πάρει τη θέση του στον αγώνα.
Διεκδικούμε την άμεση υλοποίηση των παρακάτω δίκαιων αιτη
μάτων μας, πρώτα και κύρια για όσους τα έχουν περισσότερο
ανάγκη, αυτούς που βρίσκονται σε αναστολή και όσων έχουν μι
κρότερα εισοδήματα, κάτω των 12.000 ευρώ».
Μάλιστα ο Εμπορικός Σύλλογος σημειώνει πως σήμερα στις
10.30 το πρωί θα πραγματοποιήσει συμβολική παράσταση στην
Περιφέρεια.
Παράλληλα κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία απευθύνει
και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Ιωαννίνων, όπως και το
Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων
νομού Ιωαννίνων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΠΟΕΔΗΝ: Ξεφεύγει η κατάσταση με τη διασπορά
κοροναϊού σε υγειονομικούς
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Επιφάνεια:

129.28 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-11-2020

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΕΔΗΝ: Ξεφεύγει η κατάσταση με τη διασπορά
κοροναϊού σε υγειονομικούς
Ακόμη ένα μέλος ίου υγειονομικού προσωπικού σε δη
μόσιο νοσοκομείο έχασε την ζωή ίου από τον κορωνοϊό.
Πρόκειται για μια νοσηλεύτρια 54 χρόνων από το νοσοκο
μείο της Δράμας που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ νοσοκομείου
της Θεσσαλονίκης.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), που έκανε γνωστό τον θάνατό της
απέστειλε συλλυπητήρια στους συναδέλφους και τους οι
κείους της νοσηλεύτριας, καταγγέλλοντας ωστόσο «λάθη
και παραλείψεις» που οδήγησαν σε μεγάλη διασπορά εντός

του νοσοκομείου.
«Μαζί με τη θλίψη υπάρχει και οργή. Για τα λάθη και τις
παραλείψεις που οδήγησαν σε μεγάλη διασπορά του ιού
εντός του νοσοκομείου» αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος,
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλη μια νοσηλεύτρια 52 χρονών
από το ίδιο νοσοκομείο δίνει τη μάχη για τη ζωή στη ΜΕΘ του
νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και είναι διασωληνωμένη.
Είχε βρεθεί θετική η κόρη της που γέννησε με καισαρική
στο νοσοκομείο και η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΠΟΕΔΗΝ κόλλησε στο νοσοκομείο.
Επίσης, ακόμη δύο μέλη του υγειονομικού προσωπικού
από το νοσοκομείο Δράμας μεταφέρθηκαν με σοβαρά συ

μπτώματα στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για
έναν τραυματιοφορέα και μια διοικητική υπάλληλο.
Τέλος, κάνει γνωστό πως συνολικά 70 υγειονομικού
υπάλληλοι νοσούν στο νοσοκομείο Δράμας.
«Ξέφυγε η κατάσταση με σημαντικές ευθύνες στην κα
κή διαχείριση των περιστατικών που οδήγησε σε μεγάλη
διασπορά του ιού εντός του νοσοκομείου» καταλήγει, ο κ.
Γιαννάκος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Ναι» στο εμβόλιο από το 64% των Ελλήνων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

454.11 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

14860

1

«Ναι» σιο εμβόλιο
από ίο 64%
των Ελλήνων
Ερευνα της Pulse
«0α κάνετε το εμβόλιο για τον νέο κορωνοϊό, όταν αυτό εγκριθεί και είναι
διαθέσιμο, δωρεάν για εσάς;». Το 64%
απαντά θετικά στην έρευνα της Ρίηςε
για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Παράλληλα,
αυξάνεται η ανησυχία των πολιτών
μετά τον πολλαπλασιασμό των κρου
σμάτων και των θανάτων, αλλά και
την οριακή εικόνα των νοσοκομείων
στη Βόρεια Ελλάδα. Το 78% δηλώνει
ότι ανησυχεί πολύ ή αρκετά, ενώ το
ποσοστό στα τέλη Οκτωβρίου ήταν
στο 70%. Σελ. 5

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Ναι» στο εμβόλιο από το 64% των Ελλήνων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-11-2020
Εσείς προσωπικά, με βάση
τη μέχρι σήμερα πορεία
της πανδημίας στη χώρα μας,
τι θα λέγατε ότι είναι καλύτερο
να γίνει όσον αφορά τον γενικό
περιορισμό - lockdown;

40%

Πρόθεση ψήφου
(με αναγωγή επί των εγκύρων)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
(χωρίς Λευκό, Ακυρο, Αποχή)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Αμεση
χαλάρωση

170/
χ,/°

Μικρή παράταση
και επανεξέταση
των δεδομένων

9,5%

I

40%

Παράταση για
όσο χρειαστεί

δγ/δα

17%

παργ6σ^

ΑΝΑΠΟ
ΦΑΣΙΣΤΟΙ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Pulse RC · Ενιολέας: ΣΚΑΪ τηλεόραση · Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική (enhanced C.A.T.I., C.A.S.I.) με χρήση δομημένου
^ ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου · Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική · Δείγμα: 1.312 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου · Διάστημα
I πL tr tYIMAZ. συλλογής στοιχείων: 24-26 Νοεμβρίου 2020 · Δειγματοληπτικό σφάλμα: Με διάστημα βεβαιότητας 95%, κυμαίνεται εντός
του διαστήματος +/- 2,7%
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εντείνεται η ανησυχία για τον κορωνοϊό
Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ
Μεγαλώνει η ανησυχία των πο
λιτών για τον κορωνοϊό μετά
τον πολλαπλασιασμό των κρου
σμάτων και των θανάτων, αλλά
και την οριακή εικόνα που πα
ρουσιάζουν τα νοσοκομεία στη
Βόρεια Ελλάδα. Στην έρευνα της
Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ,
αποτυπώνεται ο αυξημένος προ
βληματισμός σε σχέση με τη
σφυγμομέτρηση που πραγματο
ποιήθηκε ένα μήνα πριν.
Το 78% ανησυχεί πολύ (52%)
και αρκετά (26%), ενώ το ποσο
στό στα τέλη Οκτωβρίου ήταν
στο 70% και τον Σεπτέμβριο στο
66%. Μέτρια ανησυχεί το 11%,
λίγο το 4% και ελάχιστα έως κα
θόλου επίσης το 4%. Ενδεικτικό
του σκεπτικισμού που καταγρά
φεται σε όλη την περιφέρεια εί
ναι ότι σε ποσοστό 76% οι ερωτηθέντες απαντούν πως θέλουν
παράταση του lockdown για όσο
χρειαστεί (36%) ή μικρή παρά
ταση και επανεξέταση των δε
δομένων (40%). Μόλις το 17%
υποστηρίζει πως θα ήθελε άμε
ση χαλάρωση.
Στην ερώτηση «θα κάνετε το
εμβόλιο για τον νέο κορωνοϊό,
όταν αυτό εγκριθεί και είναι δια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θέσιμο, δωρεάν για εσάς;» το
64% είναι θετικό. «Σίγουρα ναι»
απαντά το 37% και «μάλλον ναι»
το 27%. Διατακτικό, ωστόσο, εμ
φανίζεται το 30% των πολιτών.
Οι ηλικίες από 60 ετών και άνω
στη συντριπτική τους πλειονό
τητα (82%) ισχυρίζονται ότι θα
κάνουν το εμβόλιο, σε αντίθεση

Προβάδισμα
17 μονάδων της Ν.Δ.
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ,
σύμφωνα με έρευνα
της Pulse για τον ΣΚΑΪ
- Το 64% δηλώνει
ότι θα κάνει το εμβόλιο.
με τους νεότερους (17-29 ετών),
που οι μισοί δηλώνουν πως σί
γουρα ή μάλλον δεν θα προβούν
σε εμβολιασμό. Τους πρώτους
μήνες απαντά ότι θα κάνει το
εμβόλιο το 55%.
Πιο συγκεκριμένα, εφόσον
δοθεί η έγκριση και είναι δωρε
άν, το 34% απαντά πως θα με
ταβεί στα εμβολιαστικά κέντρα
το συντομότερο δυνατόν και

το 21% ύστερα από 2-3 μήνες.
Αρκετά αργότερα δηλώνει πως
θα κάνει το εμβόλιο το 21% και
ποτέ το 16%.
Η κυβέρνηση, πάντως, παρά
την κρίση του κορωνοϊού, εξα
κολουθεί να διατηρεί ευρύ προ
βάδισμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, της
τάξης των 17 μονάδων (18% τον
Οκτώβριο). Η Ν.Δ. συγκεντρώνει
ποσοστό 40% (41,5% πριν από
ένα μήνα) και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολου
θεί με 23% χάνοντας μισή μο
νάδα. Σταθερά παραμένουν το
ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ με 7% και
6% αντίστοιχα, 5% η Ελληνική
Λύση (έναντι 4,5%) και 3% το
ΜέΡΑ25 (ίδιο ποσοστό). Η ζώνη
των αναποφάσιστων αποτυπώνεται στο 8%.
Στα ελληνοτουρκικά, με βά
ση τη στάση που έχουν τηρή
σει έως τώρα οι εταίροι στην
Ε.Ε., δεν καταγράφεται αισιοδο
ξία για την επιβολή κυρώσεων
στην Τουρκία στην επικείμενη
Σύνοδο Κορυφής. «Σίγουρα ναι»
απαντά μόνο το 5% και «μάλ
λον ναι» το 25%. Οτι οι γείτονες
θα πέσουν πάλι στα «μαλακά»
πιστεύει το 62% των ερωτηθέντων. Σίγουρα ότι δεν θα υπάρ
ξουν κυρώσεις υποστηρίζει το
16% και μάλλον όχι το 46%.
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 Να ντρέπεστε, κύριε Τσίπρα!
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

312.25 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

4

Αρθρογράφος:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

6345

Να ντρέπεστε,
κύριε Τσίπρα!
Β’ Μέρος
ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, τέσσερις μήνες πριν από
τις εκλογές, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων δημοσιοποιεί την έκθεσή της
για την κατάσταση του ΕΣΥ: «Οι γιατροί στις Εντατικές
-Φεβρουάριος 2018- αποφασίζουν κατ’ ανάγκη, χωρίς
να έχουν άλλη επιλογή, ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει». Συνεχίζω την ανάγνωση της έκθεσης. «Κανονικά,
για ένα Σύστημα Υγείας που λειτουργεί στοιχειωδώς θα
έπρεπε να εξυπηρετούνται όλοι οι ασθενείς που οι γιατροί
κρίνουν ότι χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ, ανεξαρτήτως
ηλικίας και πάθησης. Ελάχιστα περιστατικά βρίσκουν
κλίνη ΜΕΘ τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα.

ΠΟΛΛΟΙ ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι στους θα
λάμους σε ράντζα, περιμένοντας τη
σειρά τους για ημέρες. Οι ανάγκες
είναι συνεχώς αυξανόμενες αφενός
γιατί σοβαρές λοιμώξεις από ιώσεις
καθίστανται όλο και πιο επικίνδυνες
-Σημείωση: ΕΙ διαπίστωση γράφεται
δύο χρόνια πριν από την επέλαση
του κορονοϊού- και αφετέρου η ζή
τηση είναι συνεχώς αυξανόμενη στα
δημόσια νοσοκομεία εξαιτίας της οι
κονομικής κρίσης. ΕΙ λίστα αναμονής
ανανεώνεται καθημερινά. Πολλοί
ασθενείς εμφανίζονται τη μία ημέρα
και δεν εμφανίζονται την επομένη.
Διαγράφονται από τη λίστα γιατί
δυστυχώς δεν άντεξαν».

ΙΔΟΥ η κατάσταση στις ΜΕΘ σε
74 νοσοκομεία της χώρας. Οι ΜΕΘ
είναι ο καθρέφτης του Συστήμα
τος Υγείας. Και όμως είναι θολός.
Ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ είναι
ελάχιστος σε σχέση με τις ανάγκες.
ΕΙ αύξηση των κλινών ΜΕΘ που
ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι πλασματική. Ο κ. Πολάκης παρέλαβε 540 κλίνες ΜΕΘ από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις. Μειώθηκαν το έτος 2016 σε 438 με τις
άστοχες ενέργειές του. Εληξαν τότε οι συμβάσεις 500
γιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούσαν στη ΜΕΘ
και ο αν. υπουργός έκανε καταλήψεις στην τότε διοίκη
ση του ΚΕΕΛΠΝΟ, μη επιτρέποντας την πρόσληψη νέου
προσωπικού που έχει ήδη επιλεγεί προς αντικατάσταση
του αποχωρούντος.
Η ΑΥΞΗΣΗ κλινών που ανακοινώνει κάθε φορά η κυβέρ
νηση αφορά τη σταδιακή επαναλειτουργία των 100 κλινών
που έκλεισαν το έτος 2016, με δικές της αστοχίες, λόγω της
ακύρωσης της προκήρυξης του ΚΕΕΛΠΝΟ με το ρεσάλτο
Πολάκη στα γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ την ώρα που συνεδρί
αζε η διοίκηση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν διατίθενται
στο ΕΚΑΒ οι 540 κλίνες ΜΕΘ που υποτίθεται ότι λειτουρ
γούν. Περιμένουν στη λίστα αναμονής καθημερινά για ΜΕΘ
40-50 διασωληνωμένοι ασθενείς. Πολλοί εξ αυτών δεν
εμφανίζονται στη λίστα αναμονής της επόμενης ημέρας.
Μεγάλη έλλειψη κλινών ΜΑΦ, οι οποίες σε πολλές περι
πτώσεις βαπτίζονται ΜΕΘ. Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή
αριθμό κλινών ΜΕΘ που διαθέτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Δεν υπήρξε ποτέ επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο
Υγείας που να ενημερώνει για τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ.
Με στοιχεία και όχι με επικοινωνιακές δηλώσεις του αν.
υπουργού Υγείας, με τις οποίες προσπαθεί να συγκαλύψει
το μείζον πρόβλημα των ελλείψεων κλινών ΜΕΘ.
ΑΥΤΗ είναι η κατάσταση που παρέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να πάτε να κρυφτείτε, κύριε Τσίπρα. Οχι
να του κουνάτε και το δάκτυλο!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ερωτήματα για το εμβόλιο της Οξφόρδης
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

777.84 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,9

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

14860

• Εμβόλιο: Η AstraZeneca είναι
πιθανό να διενεργήσει πρόσθετη πα
γκόσμια δοκιμή για να αποτιμήσει εκ
νέου την αποτελεσματικότατα του εμ
βολίου της κατά της C0VID-19, μετά τα
ερωτήματα που ανέκυψαν. Σελ. 9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ερωτήματα για το εμβόλιο της Οξφόρδης
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
27-11-2020

Ερωτήματα
για το εμβόλιο
της Οξφόρδης

Θέμα ημερών
η σφραγίδα της Ε,Ε
στα σκευάσματα
Τα εμβόλια της COVID-19 είναι

Ασαφή τα αποτελέσματα της κλινικής
μελέτης που δημοσιοποιήθηκαν
Των REBECCA ROBINS
και BENJAMIN MUELLER
THE NEW YORK TIMES
Ενθουσιασμό και αισιοδοξία προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα η
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
της κλινικής δοκιμής του εμβολί
ου κατά της COVID-19 που αναπτύ
χθηκε από το Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης και τη φαρμακοβιομηχα
νία ΑςίταΖεηετα. Είναι ένα φθηνό
σκεύασμα που παρασκευάζεται και
μεταφέρεται εύκολα και έχει απο
τελεσματικότατα 90%.
Ο αρχικός ενθουσιασμός, όμως,
έδωσε τη θέση του στην αμφιβολία
και τη δυσπιστία, μετά τη δημοσιο
ποίηση των στοιχείων της κλινικής
μελέτης. Η φαρμακοβιομηχανία πα
ραδέχθηκε σφάλματα στη δοσολο
γία του εμβολίου που χορηγήθηκε
στους εθελοντές, γεγονός που δη
μιούργησε εύλογα ερωτήματα, κλο
νίζοντας την εμπιστοσύνη των επι
στημόνων και της κοινής γνώμης.
Αμερικανοί επιστήμονες επισήμαναν ότι τα συμπεράσματα που δημοσιεύθηκαν ήταν ασαφή και ελλιπή,
γεγονός το οποίο εκτιμούν ότι θα
μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες
επείγουσας έγκρισής του από τους
ρυθμιστικούς μηχανισμούς. Η απο
τελεσματικότατα κατά 90% του εμ
βολίου αφορά εθελοντές που έλαβαν
τη μισή αρχική δόση του εμβολίου
και έπειτα από ένα μήνα την πλήρη
δοσολογία. Παραδόξως, υποδεέστε
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ρα αποτελέσματα είχε η χορήγηση
δύο πλήρων δόσεων.
Ενα από τα βασικά ερωτήματα
που παραμένει αναπάντητο, τόσο
από τη φαρμακοβιομηχανία όσο
και από το Πανεπιστήμιο της Οξ-

Ο διευθύνων σύμβουλος
της AstraZeneca δήλωσε
ότι θα δρομολογηθεί νέα
έρευνα για την αξιολό
γηση της αποτελεσματι
κότατος της μικρότερης
δόσης του σκευάσματος.

Η παραδοχή εκ μέρους της φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca για σφάλμα
τα στη δοσολογία του εμβολίου που χορηγήθηκε στους εθελοντές κλόνισε
την εμπιστοσύνη των επιστημόνων και της κοινής γνώμης.

φόρδης, είναι η αιτία της μεγάλης
διακύμανσης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, σε διαφορετική
δοσολογία, όπως και ο λόγος που
η μικρότερη δοσολογία επέφερε
καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης,
επισημαίνουν οι επιστήμονες, από
τις ανακοινώσεις της ΑςσύΖβηθτα
απουσιάζουν πολύτιμα στοιχεία. Η
εταιρεία υποστηρίζει ότι η αρχική
ανάλυση των αποτελεσμάτων βασί
στηκε σε 131 συμπτωματικούς φο
ρείς COVID-19 που συμμετείχαν στη
μελέτη. Πουθενά, όμως, δεν αναφέρεται πόσα κρούσματα καταγράφηκαν σε κάθε ομάδα εθελοντών: σε
αυτούς που έλαβαν τη μισή αρχική
δόση, την πληρη αρχική δόση ή το
ψευδοφάρμακο.

Συμβάλλοντας στη γιγάντω
ση της σύγχυσης, η ΑςίταΖεηετα
ενοποίησε τα αποτελέσματα δύο
κλινικών μελετών, διαφορετικού
σχεδιασμού, μία στη Βρετανία και
μία στη Βραζιλία, κάτι που απέχει
από τη συμβατική μέθοδο ανακοίνω
σης των συμπερασμάτων κλινικών
μελετών για φάρμακα και εμβόλια.
Ενα άλλο πρόβλημα που αναδύ
θηκε την τελευταία εβδομάδα εί
ναι η αιτία που κάποιοι εθελοντές
έλαβαν αρχικά μόνο τη μισή δόση
του σκευάσματος. Ο επικεφαλής
Ερευνας και Ανάπτυξης της φαρμα
κοβιομηχανίας, Μενέλαος Πάγκα
λος, απέδωσε την παραδοξότητα
σε υπολογιστικό λάθος, το οποίο
όμως κατέληξε σε μία σημαντική

επιστημονική διαπίστωση, όπως
δήλωσε. Πάντως, η χαμηλή δοσο
λογία χορηγήθηκε αποκλειστικά σε
νεαρότερους εθελοντές, μέχρι 55
ετών, και όχι στους μεγαλύτερους
σε ηλικία που είναι πιο ευπαθείς
στην COVID-19.
Προκειμένου να δοθούν απαντή
σεις σε όλα τα ερωτήματα γύρω από
το βρετανικό εμβόλιο, ο διευθύνων
σύμβουλος της ΑςίταΖθηετα, Πασκάλ Σεριό, δήλωσε ότι θα δρομο
λογηθεί νέα έρευνα για την αξιο
λόγηση της αποτελεσματικότατος
της μικρότερης δόσης του σκευά
σματος, κάτι που ο ίδιος εκτιμά ότι
δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη για
την έγκρισή του από τους ρυθμι
στικούς μηχανισμούς.

εδώ και ο Ευρωπαϊκός Οργανι
σμός Φαρμάκων αναμένει, εντός
των ημερών, την πρώτη αίτηση
επείγουσας έγκρισής τους, ώστε
να είναι δυνατή η διάθεσή τους
και στην Ευρώπη. Ο οργανισμός,
ωστόσο, δεν κατονόμασε ποια
φαρμακοβιομηχανία θα καταθέ
σει πρώτη το σχετικό αίτημα.
Παρά την επικρατούσα αισι
οδοξία για την προσέγγιση του
τέλους της πανδημίας, η Αγκελα Μέρκελ, απευθυνόμενη στο
γερμανικό Κοινοβούλιο, τόνισε
χθες ότι τα μέτρα για τον περι
ορισμό της διασποράς της παν
δημίας θα ισχύσουν τουλάχιστον
μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, χω
ρίς να δεσμεύεται για χαλάρωσή
τους κατά την εορταστική πε
ρίοδο, εκτός της δυνατότητας
συνάθροισης δέκα ατόμων. Επί
σης, κάλεσε τους συμπατριώτες
της να αποφύγουν τα ταξίδια, ζη
τώντας από την Ε.Ε. να κλείσει
όλα τα χιονοδρομικά κέντρα κατά
την περίοδο των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, κίνηση
στην οποία αντιδρά η Αυστρία.
Την ίδια βούληση εξέφρασε και
ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, τονίζοντας ότι επιθυμεί
να παραμείνουν κλειστά, μέχρι
τις 10 Ιανουάριου, όλα τα κέντρα
χειμερινών σπορ. Ο Γάλλος ομό
λογός του Ζαν Καστέξ δήλωσε
ότι τα χιονοδρομικά κέντρα στη
Γαλλία θα μείνουν ανοικτά, αλλά
δεν θα λειτουργούν οι αναβατή
ρες. Στην Ελβετία, που δεν είναι
μέλος της Ε.Ε., δεν πρόκειται να
ληφθούν περιοριστικά μέτρα για
τη λειτουργία τους.
Η Γερμανία είναι, επί του παρό

ντος, η χώρα της Ε.Ε. με την καλύ
τερη προετοιμασία για την έναρ
ξη μαζικών εμβολιασμών κατά
της COVID-19. Ηδη στο Βερολίνο
έχουν δημιουργηθεί έξι εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία θα επισκέ
πτονται τέσσερις χιλιάδες άνθρω
ποι ημερησίως. Την ίδια στιγμή,
ο πρωθυπουργός της Θουριγγίας,
Μπόντο Ραμέλοφ, ανακοίνωσε τη
μαζική διενέργεια διαγνωστικών
τεστ στα παιδιά της πόλης Χιλντμπουργκχάουζεν, όπου έχουν

Αντιγνωμία για
τη λειτουργία των χιο
νοδρομικών κέντρων
στη Γηραιό Ηπειρο.
καταγράφει πολλά κρούσματα.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι
ο εντοπισμός του βαθμού που τα
παιδιά συμβάλλουν στην εξάπλωση της πανδημίας.
Στον χορό των περιοριστικών
μέτρων μπήκε χθες και η Κροα
τία, όπου καταγράφεται τις τε
λευταίες εβδομάδες έξαρση των
λοιμώξεων. Ετσι, αποφασίστηκε
κλείσιμο εστιατορίων και μπαρ
και απαγόρευση των γόμων μέ
χρι τα Χριστούγεννα. Τη βασιλική
οικογένεια της Σουηδίας χτύπησε
ο κορωνοϊός, καθώς ο πρίγκιπας
Κάρολος Φίλιππος και η σύζυγός
του πριγκίπισσα Σοφία βρέθηκαν
θετικοί και απομονώθηκαν σπίτι
τους. Τέλος, θύμα του κορωνοϊού
φαίνεται ότι είναι η ισότητα των
δύο φύλων, και η πρόοδος των
τελευταίων 25 ετών κινδυνεύει
να εξαλειφθεί.
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 Η μετάλλαξη «614G» «614G» του ιού τον έκανε να…
τρέχει
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

338.7 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

10

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

6345

1

► ► ΕΡΕΥΝΕΣ: ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Η μετάλλαξη «614G» του ιού τον έκανε να... τρέχει
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΧΘΡΟΣ έχει κινητοποιήσει μια
παγκόσμια προσπάθεια καταπολέμησης της
πανδημίας του κορονοϊού και σε ένα χρόνο οι
επιστήμονες έχουν καταφέρει να γνωρίσουν
πολύ καλύτερα τον Sars-Cov-2, διεξάγοντας
συνεχώς έρευνες και μελέτες. Νέα ευρήματα
προκύπτουν για την εξάπλωση του ιού παγκοσμίως και τις μεταλλάξεις που καταγράφηκαν
τους τελευταίους μήνες που όμως οι περισσό
τερες δεν επηρέασαν την συμπεριφορά του.
Μία μετάλλαξη, όμως, γνωστή ως «614G» που
ανιχνεύθηκε στην αρχή της πανδημίας, όπως
υποδεικνύουν πρόσφατες μελέτες, έκανε τη με
γάλη διαφορά, αυξάνοντας τη μεταδοτικότητα
του παθογόνου παράγοντα και δυσχεραίνοντας
τον έλεγχο της πανδημίας.
Η μετάλλαξη αρχικά εντοπίστηκε στην Κίνα
και γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και στη
Νέα Υόρκη, εκτοπίζοντας σταδιακά όλα τα υπό
λοιπα στελέχη του μολυσματικού παράγοντα.
Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα
στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα στελέχη
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με τη μετάλλαξη 614G προκαλούν βαρύτερα
συμπτώματα, είναι πιο θανατηφόρα ή μειώνουν
την απόδοση των μέτρων κοινωνικής αποστα
σιοποίησης και τη χρήση μάσκας.
Παρά την πρόοδο, οι επιστήμονες δεν γνω
ρίζουν πόσο διαρκεί η ανοσία. Οι ερευνητές
φαίνεται πως δεν μπορούν να έχουν ολοκλη
ρωμένη εικόνα, αφού τα αντισώματα στον
οργανισμό εξαφανίζονται σταδιακά κι έτσι οι
μελέτες ανίχνευσής τους δεν είναι αντιπρο
σωπευτικές.

ΜΕΛΕΤΗ
Οσοι έχουν αρνητική ομάδα
αίμακκ, αρνητικό ρέζου$ έχουν
21% μικρότερο κίνδυνο
να κολλήσουν τον κορονοϊό,
ενώ με ομάδα αίμακ» Ο έχουν
κατά μέσο όρο 12% μικρότερη
πιθανότητα να μολυνθούν

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόλη
ψης των Ασθενειών (CDC) έδωσαν χθες στη
δημοσιότητα μελέτη, όπου σημειώνουν ότι «η
πτώση του επιπέδου των αντισωμάτων δεν
σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι οι άνθρωποι δια
τρέχουν τον κίνδυνο να ξαναμολυνθούν, καθώς
άλλα στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος
συνεχίζουν να προστατεύουν και να παρεμβαί
νουν μετά την αρχική λοίμωξη».
Ενα ακόμη «λιθαράκι» στον γρίφο «γιατί
κάποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να
νοσήσουν» βάζει νέα καναδική επιστημονική
μελέτη που εξετάζει την ομάδα αίματος. Σύμ
φωνα με τα ευρήματα, οι άνθρωποι με ομάδα
αίματος Ο έχουν, κατά μέσο όρο, 12% μικρό
τερη πιθανότητα να μολυνθούν από κορονοϊό,
σε σχέση με τις άλλες ομάδες αίματος. Επίσης,
όσοι έχουν αρνητική ομάδα αίματος, αρνητικό
ρέζους (Ο-, Α-, Β- ή ΑΒ) έχουν 21 % μικρότερο
κίνδυνο να κολλήσουν τον κορονοϊό σε σχέση
με όσους έχουν θετική ομάδα.

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ

Η μετάλλαξη αρχικά εντοπίστηκε στην Κίνα
και γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ευρώπη
και στη Νέα Υόρκη.
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 ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

3181.84 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

1,6-9

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

6345

1

ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
ΔΙΑΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΣΟΕΝΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΟΗΝΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9

 ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-11-2020

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ 01 ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ

Στη «μάχη» και
οι αεροδιακομιδέβ
ξαντλήθηκαν οι αντοχές ίου
Συστήματος Υγείας στη Βό
ρεια Ελλάδα και οι πρώτοι
τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν
με C-130, μέσα στις ειδικές κάψου
λες, σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι
αεροδιακομιδές εντάσσονται στον
επιχειρησιακό σχεδίασμά του υπουρ
γείου Υγείας, με τη χώρα να λογίζε
ται ως μία Υγειονομική Περιφέρεια,
υπό την ασφυκτική πίεση που δέχο
νται οι ΜΕΘ.
Παρά τη σχετική μείωση των κρου
σμάτων, ο αριθμός των διασωληνωμένων διαρκώς αυξάνεται - χθες
έφτασαν τους 608. Εκτός από ιούς
τρεις ηλικιωμένους που διακομίστη
καν από τη Δράμα στην Αθήνα, ακόμη
πέντε ασθενείς μεταφέρθηκαν από
το βράδυ της Τετάρτης έως και χθες
από Ανδρο και Πάτμο προς Αττική,
Κρήτη και Ρόδο.

Ε

Από Ρόδο στην Κρήτη
Ειδικότερα, το βράδυ της Τετάρτης
δύο ασθενείς διακομίστηκαν από
τη Ρόδο στην Κρήτη με C-130. Πα
ράλληλα, ένας ασθενής χρειάστηκε
νοσηλεία σε νοσοκομείο και μειαφέρθηκε από την Πάτμο στη Ρόδο,
σύμφωνα με πληροφορίες. Επι
πλέον, ακόμη ένας ηλικιωμένος με
Covid-19, του οποίου η κατάσταση
της υγείας επιβαρύνθηκε, μεταφέρ
θηκε με ελικόπτερο από την Ανδρο
στην Αθήνα. Χθες, εκτός από τους
τρεις ασθενείς από τη Δράμα, ακόμη
ένας μεταφέρθηκε από την Πάτμο
στη Ρόδο.
Οι αεροδιακομιδές ήταν μέρος του
σχεδίου «οχύρωσης» της νησιωτικής
χώρας κατά τη διάρκεια του καλοκαι
ριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, πε
ρίπου 50 ασθενείς είχαν διακομιστεί
τους προηγούμενους μήνες από τα
νησιά. Από τη Βόρεια Ελλάδα όμως,
η οποία δοκιμάζεται έντονα από τον
περασμένο μήνα, η χθεσινή ήταν η
πρώτη αεροδιακομιδή, που σημαί
νει ουσιαστικά ότι τα νοσοκομεία

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

□

mgeorganta@e-typos.com

χθες
της Θεσσαλονίκης δεν μπορούν να
δεχθούν ασθενείς από όμορους νο
μούς. Οπως προκύπτει από τις πλη
ροφορίες, η συμπρωτεύουσα χθες
είχε διαθέσιμες μόλις... δύο κλίνες
Εντατικής για κορονοϊό.
Οι τρεις ασθενείς, άνδρες, οι δύο
ηλικίας 76 ετών και ο τρίτος 73,
νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της
Δράμας. Η κατάσταση της υγείας
τους ήταν μέχρι χθες ιδιαίτερα κρί
σιμη και οι γιατροί έκριναν, ελλείψει
κλινών Εντατικής, ότι πρέπει να με
ταφερθούν στην Αθήνα. Η υγεία των
τριών ασθενών με Covid-1 9 ήταν
τόσο σοβαρή που απαιτήθηκαν πέ
ντε ώρες από τη στιγμή που έφτασε

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Tpeis ασθενείδ
μεταφέρθηκαν με C-130,
μέσα axis ειδικέδ κάψουλεε,
από Β. Ελλάδα σε
νοσοκομεία tns AxxiKns
το C-1 30 στο αεροδρόμιο της Κα
βάλας για να μπορέσουν οι γιατροί
να δώσουν το «πράσινο φως» να
ταξιδέψουν.
Η άφιξή τους στα νοσοκομεία της
Αττικής (ένας στο «Αττικό», ένας στο
«Σωτηρία» και ένας στον «Ευαγγε
λισμό») αναμενόταν χθες νωρίς το
βράδυ.
Το νοσοκομείο της Δράμας είναι
από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της
Βόρειας Ελλάδας, πλην της Θεσσα
λονίκης, που δέχονται ισχυρή πίεση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ίο
βράδυ τρεις ασθενείς ήταν διασωληνωμένοι στα διαμορφωμένα χει
ρουργεία, καθώς όλες οι κλίνες ΜΕΘ
ήταν γεμάτες.
Τα νοσοκομεία Καβάλας και Σερ
ρών είναι, επίσης, νοσοκομεία της

Βόρειας Ελλάδας που βρίσκονται
στα όριά τους.

Περιοχές με «βαρύ» φορτίο
Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Μα
γνησία, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Λέ
σβος είναι περιοχές με βαρύ επιδημι
ολογία φορτίο, που παρά τη γενική
τάση σταθεροποίησης δείχνουν να
επιμένουν.
Με βάση τη χθεσινή επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, στη Θεσ
σαλονίκη εντοπίστηκαν 562 νέα
περιστατικά κορονοϊού, στην Αιτω
λοακαρνανία 42, στη Λάρισα 115,
στις Σέρρες 64, στη Μαγνησία 52,
στην Αχάία 1 7 και στη Λέσβο 14.
Υψηλά σιον μολυσματικό «χάρτη»
είναι και η Πιερία, με 113 νέα περι
στατικά χθες.
Οι χθεσινές ανακοινώσεις που
αφορούν σε 2.018 νέα κρούσματα
συντηρούν την εικόνα σταθερο
ποίησης και ελαφράς πτώσης που
παρατηρείται από τα τέλη της προη
γούμενης εβδομάδας. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι την αντίστοιχη ημέρα της
περασμένης εβδομάδας καταγράφη
καν 3.227 νέα περιστατικά.
Η σύγκριση των δύο ημερών, όπως
κάνουν ειδικοί και κυβέρνηση, δεί
χνει ξεκάθαρη μείωση, όχι όμως στο
βαθμό που να επιτρέπεται χαλάρω
ση. Και αυτό γιατί οι νοσηλείες και οι
διασωληνωμένοι εξακολουθούν να
κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
Ο αριθμός των ασθενών με μηχα
νική υποστήριξη της αναπνοής τους
έφτασε χθες τους 608, ενώ κατα
γράφηκαν επιπλέον 99 θάνατοι. Ο
συνολικός αριθμός των θανάτων
έσπασε το «φράγμα» των 2.000
και έφτασε χθες τους 2.001. Αξίζει
να σημειωθεί όιι οι 1.000 θάνατοι
είχαν ξεπερασιεί μόλις 12 ημέρες
πριν, στις 14 Νοεμβρίου. Ο τρέχων
μήνας είναι ο πιο φονικός της επιδη
μίας στην Ελλάδα, καθώς σε 26 ημέ
ρες έχουν χάσει τη ζωή τους 1.375
ασθενείς. ■

Στον «Ευαγγελισμό» μεταφέρθηκε
ο ένας από τους τρεις ασθενείς
που διακομίστηκαν με C-1 30 από
τη Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα.
Οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο
«Αττικό» και το «Σωτηρία».

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.018

408

2.001

κρούσματα χθες

στην Αττική

θάνατοι συνολικά

2

99.306

608

στις πύλες εισόδου

το σύνολο των κρουσμάτων

διασωληνωμένοι

562

99

524

στη Θεσσαλονίκη

θάνατοι χθες

ασθενείς έχουν εξέλθει από ΜΕΘ
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Ncopis για σχέδια
apons ίων μέτρων
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ν αναμονή ίων επιδημιολογικών δεδομέ
mgeorganta@e-typos.com
νων που θα ιούς επιτρέψουν να ανοίξουν
τη συζήτηση για τη σταδιακή επάνοδο
σε μερική κανονικότητα είναι οι ειδικοί της αρ
ατηρήσει την ανωνυμία του. Προσθέτει δε ότι
μόδιας για τον κορονοϊό Επιτροπής. Προς το
η χώρα βρίσκεται με ένα ποτήρι που μονίμως
παρόν οι τηλεδιασκέψεις των λοιμωξιολόγων
ξεχειλίζει.
και επιδημιολόγων είναι συνεχείς, δεν έχει όμως
Με τα λόγια αυτά θέλει να δείξει ότι τα μέχρι
τεθεί προς συζήτηση πλάνο ανοίγματος, με το
σήμερα δεδομένα στην Ελλάδα παρά την τάση
μείωσης που έχουν ξεκινήσει να δείχνουν - αυτή
σύνολο των μελών να συμφωνούν πως κάτι
τέτοιο είναι πρώιμο.
την εβδομάδα μέχρι τώρα έχουν παγιωθεί λίγο
Οι ειδικοί επισημαίνουν στον «Ε.Τ.» ότι είναι
πάνω από τα 2.000 και έχουν κατέβει κατά πολύ
νωρίς να αξιολογηθεί εάν στις 7 Δεκεμβρίου,
από το όριο των 3.000 - εξακολουθούν να μην
ημερομηνία μέχρι την οποία έχει πάρει προς το
αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού.
παρόν παράταση το «απαγορευτικό», μπορεί να
Ακόμη, όμως, και οι πιο μετριοπαθείς της Επι
ανοίξει μέρος της κοινωνίας και της οικονομί
τροπής θέλουν να δουν στοιχεία μιας εβδομά
ας καθώς δεν είναι προβλέψιμη η πορεία των
δας ακόμη για να μπορέσουν να τοποθετηθούν
επιδημιολογικών δεδομένων. Μπορεί, για πα
επί του ανοίγματος της κοινωνίας. Τη μόνη πε
ράδειγμα, ο ρυθμός μείωσης - που έχει αρχίσει
ρίπτωση την οποία ορισμένοι θα συζητούσαν
να φαίνεται - να αυξηθεί.
ακόμη και πριν τα μέσα του Δεκεμβρίου είναι
Με τις έως τώρα, βέβαια, ενδείξεις, οι πε
το άνοιγμα των νηπιαγωγείων και των δημοτιρισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι η χώρα δεν θα
έχει φτάσει στην επιθυμητή βελτίωση ούτε στις
ΑΡΓΟΤΕΡΑ...
7 Δεκεμβρίου, με κάποιους από αυτούς να ευελπιστούν πως τότε τα στοιχεία θα επιτρέψουν
Με xis seas χώρα ενδείξειε,
έστω το άνοιγμα νηπιαγωγείων και δημοτικών,
οι περισσόχεροι ειδικοί θεωρούν
και πάλι μπορεί όχι για όλη την Ελλάδα.

Ε

«Οχι χαλάρωση»
Το κλίμα που επικρατεί στην Επιτροπή, όπως
φάνηκε από τις συνομιλίες του «Ε.Τ.» με μέλη
της, είναι πως μεγάλη χαλάρωση, μέσω του
ανοίγματος καταστημάτων και κινητικότητας
των πολιτών, είναι παράτολμη τουλάχιστον μέ
χρι τις 15 Δεκεμβρίου. Με δεδομένο ειδικά ότι
το Σύστημα Υγείας εξακολουθεί να πιέζεται. Η
έναρξη αεροδιακομιδών από τη βόρεια Ελλάδα
στην Αττική αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη
ότι τα κρεβάτια Εντατικής είναι δυσεύρετα. Η
πτώση των ημερήσιων διαγνώσεων σε τριψήφιο
αριθμό και του αριθμού των διασωληνωμένων
στα νοσοκομεία σε διψήφιο είναι κατά τους πιο
«σκληρούς» της Επιτροπής μια καλή βάση για
να ανοίξει η κοινωνία και η οικονομία.
Πρόκειται, άλλωστε, για μια εκτίμηση στην
οποία έχει προχωρήσει και η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Υγείας. Ο υπουργός Υγείας,
Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του (Mega)
στα μέσα του μήνα, ερωτηθείς για την άρση του
lockdown στις 30 Νοεμβρίου είχε απαντήσει
πως «θα έχουμε άρση μόνο εάν τα κρούσματα
φτάσουν τα 500».
Αντίστοιχα, η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ρά
πτη, μιλώντας χθες στην τηλεόραση του Σκάι
ανέφερε πως πρέπει να φτάσουν τα κρούσματα
σε τριψήφιο αριθμό για να ανοίξει η κοινωνία.
Οι απόλυτοι αριθμοί, βέβαια, από μόνοι τους
δεν αποτελούν «οδηγό» των αποφάσεων, καθώς
συνυπολογίζονται πολλοί παράγοντες, όπως
ο δείκτης «R» και, φυσικά, η επιβάρυνση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.
«Η συζήτηση για άρση των μέτρων τώρα είναι
παρόμοια με συζήτηση τι μαγιό να αγοράσου
με για το καλοκαίρι του 2021. Τόσο άκαιρη»,
επισημαίνει στον «Ε.Τ.» γνωστό μέλος της Επι
τροπής Εμπειρογνωμόνων που επιθυμεί να δι-
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D

όχι η χώρα δεν θα έχει φχάσει
σχην επιθυμηχή βελτίωση
axis 7 Δεκεμβρίου

κών. Αλλά ακόμη και αυτό, τονίζουν ότι πρέπει
να αξιολογηθεί με τα δεδομένα της ερχόμενης
εβδομάδας. Υπάρχουν, πάντως, μέλη της Επι
τροπής που υποστηρίζουν ότι η κινητικότητα
που προκύπτει από το άνοιγμα των σχολείων
μπορεί να αποβεί επιζήμια εάν δεν έχει πέσει
κατά πολύ η μεταδοτικότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη εκτίμησή
του το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων
(ECDC) αναφέρει ότι εάν οι χώρες που εφάρ
μοσαν μέτρα τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο και
τα άρουν στις 21 Δεκεμβρίου 2020 θα υπάρξει
επακόλουθη αύξηση στις εισαγωγές περιστατι
κών με Covid-1 9 στα νοσοκομεία κοντά στην
πρώτη εβδομάδα του Ιανουάριου 2021. Εάν
καταργηθούν τα μέτρα στις 7 Δεκεμβρίου, αυτή
η αύξηση της νοσηλείας μπορεί να αρχίσει να
συμβαίνει πριν από τις 24 Δεκεμβρίου.

Τα σχολεία
Τα σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα ανοί
ξουν όταν αρχίσει η χαλάρωση του lockdown,
με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να ξαναρχί
ζει πρώτη την διά ζώσης διδασκαλία, τόνισε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
την διαδικτυακά σύνδεση που είχε χθες με την
ψηφιακή τάξη της ΣΤ’ δημοτικού του 8ου Δη
μοτικού Σχολείου Χανιών.
«Λίγη υπομονή θα κάνετε ακόμα και πιστεύω
ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερες
ειδήσεις να σας πούμε», ανέφερε στους μαθη
τές και εξήγησε ότι «θα ανοίξουμε τα σχολεία
όποτε μας το επιτρέψουν οι ειδικοί» και «θα μας
επιτρέψουν όποτε αισθάνονται ότι θα είμαστε
ασφαλείς να το κάνουμε». ■
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7+1 «απειλέβ»
στο χάρτη
ms Ελλάδαε
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
πληθώρα ενεργών κρουσμάτων,
pspyropoulos@e-typos.com
οι στενές επαφές τους, η ανευθυνότητα κάποιων πολιτών, οι
αναποτελεσματικοί έλεγχοι και οι αριθ
Αξίζει να σημειωθεί πως από την περασμέ
νη Κυριακή έως και την Τετάρτη η Θεσσαλο
μοί των προστίμων σε τουλάχιστον 7 + 1
περιοχές της χώρας, τις έχουν τοποθετήσει
νίκη είχε καταγράψει 2.451 νέα κρούσματα,
στην «κόκκινη» λίστα του επιδημιολογιοι Σέρρες 262 κρούσματα, η Λάρισα 551,
κού χάρτη. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρρες,
η Μαγνησία 284, η Αιτωλοακαρνανία 142,
Μαγνησία, Αχάία, Λέσβος, Αιτωλοακαρ
η Αχάία 129 και η Λέσβος 143 κρούσματα.
νανία μαζί με την Αττική, καταγράφουν
Χθες ανακοινώθηκε η παράταση ίων
14.864 ενεργά κρούσματα και 37.158
περιοριστικών μέτρων έως τις 7 Δεκεμβρί
επαφές, σχεδόν τα μισά από το σύνολο
ου 2020, ωστόσο μετά τη σταδιακή άρση
της χώρας. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί
του lockdown θα αρχίσει ο «πονοκέφαλος»
εντοπίζουν ανοικτό καφέ-πανιοπωλείο
του... ρεβεγιόν. Σύμφωνα με πληροφορίες
στα... Αγραφα, μπαρ, οπωροπωλείο και
την εορταστική περίοδο αναμένεται να πα
«καθισιό» take away σε Χανιά και Ηρά
ραμείνουν οι απαγορεύσεις μετακινήσεων
κλειο, ενώ ένα γυμναστήριο στην Πρέβεζα
εκτός νομού διαμονής, των συναθροίσεων
φρόντιζε τη... φυσική κατάσταση, αλλά όχι
άνω των 9 ατόμων, ενώ παραμονή Χριστου
την υγεία, έξι πελατών.
γέννων και Πρωτοχρονιάς θα παραμείνουν
κλειστά όλα τα καταστήματα εκτός από τα
φαρμακεία. Γρίφος παραμένει ο περιορισμός
Υψηλό επιδημιολογικό φορτίο
των εσωτερικών μετακινήσεων από «σπίτι
Παρότι υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις
μείωσης του αριθμού των κρουσμάτων, κυρί
σε σπίτι» καθώς είτε θα παραμείνει η απο
ως στην Αττική, υπάρχουν επτά περιοχές της
στολή SMS για τις εσωτερικές μετακινήσεις
Ελλάδας που ο αριθμός είναι στάσιμος και
με εξαίρεση τον προορισμό σε φαρμακείο ή
ανησυχητικός. Αυτή η ανησυχία εκφράστηκε
νοσοκομείο τις νυχτερινές ώρες, είτε η απα
και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο
γόρευση κυκλοφορίας 21:00-05:00, όπως
Πέτσα καθώς σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάκαι κατά τη διάρκεια του απαγορευτικού.

D

Η

ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Την εορτασχική περίοδο
αναμένεται να παραμείνουν οι
απαγορεύσει μετακινήσεων εκτόε
νομού διαμονήε,
των συναθροίσεων
άνω των 9 ατόμων
ρισα, Μαγνησία, Αιτωλοακαρνανία, Αχάία
και Λέσβο, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι
υψηλός συγκριτικά με τον πληθυσμό ίων
περιοχών. Ιδιαίτερη ήταν η επισήμανση για
την πόλη της Πάτρας, εν όψει του εορτα
σμού του Αγίου Ανδρέα, με τον κ. Πέτσα να
αναφέρει πως όλοι πρέπει να αποφύγουν
τον συγχρωτισμό και τις επισκέψεις, προκειμένου να μη γίνει μια μεγάλη γιορτή, εστία
υπερμετάδοσης.
Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι, καθώς η
Θεσσαλονίκη χθες μετρούσε 6.245 ενεργά
κρούσματα και 1 5.612 στενές επαφές, η
Αττική 4.926 κρούσματα και 12.31 5 επα
φές, η Λάρισα 1.327 και 3.31 7 αντίστοι
χα, η Μαγνησία 739 και 1.847, οι Σέρρες
783 και 1.957, η Αιτωλοακαρνανία 252
και 630, η Αχάία 314 και 785 και η Λέσβος
278 ενεργά κρούσματα και 695 στενές
επαφές τους.
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ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

Ενεργά κρούσματα Στενές επαφές

Αττική

4.926

12.315

Θεσσαλονίκη

6.245

15.612

739

1.847

Μαγνησία
Λάρισα

1.327

3.317

Σέρρες

783

1.957
630

Αιτωλοακαρνανία

252

Αχαΐα

314

785

Λέσβος

278

695

Οι έλεγχοι
Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία ελέγχων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, καθώς από τις 06:00
το πρωί της Τετάρτης έως την ίδια ώρα της
Πέμπτης, σε όλη την επικράτεια είχαν γίνει
54.580 έλεγχοι και είχαν επιβληθεί 1.784
πρόστιμα, εκ των οποίων τα 1.309 για άσκο
πη μετακίνηση, τα 469 για μη χρήση μάσκας
και απόστασης και έγιναν 27 συλλήψεις για
απαγόρευση λειτουργίας καταστημάτων.
Από αυτούς τους ελέγχους στη Θεσσα
λονίκη είχαν γίνει 5.276, βεβαιώθηκαν 181
παραβάσεις από τις οποίες οι 36 για μη χρήση
μάσκας και 145 για άσκοπη μετακίνηση. Στις
Σέρρες έγιναν 240 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν
11 παραβάσεις, οι 6 για μάσκα και 5 για άσκο
πη μετακίνηση. Στη Λάρισα έγιναν 1.193 έλεγ
χοι και επιβλήθηκαν 23 πρόστιμα, τα 18 για
μετακίνηση και 5 για μάσκα, ενώ στη Μαγνη
σία έγιναν 692 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 30
παραβάσεις, εκ των οποίων οι 20 για άσκοπη
μετακίνηση και 10 για μη χρήση μάσκας. Στην
Αχάία έγιναν 496 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 40
πρόστιμα, τα 33 για περιορισμό κίνησης και 7
για μη χρήση μάσκας. Στην Αιτωλοακαρνανία
έγιναν 262 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 29 πα
ραβάσεις, οι 26 για άσκοπη μετακίνηση και 3
για μάσκα. Στη Λέσβο έγιναν 1.439 έλεγχοι
και επιβλήθηκαν 31 πρόστιμα, τα 22 για με
τακίνηση και 9 για μάσκα. ■
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Μόλις 4 κλίνες ΜΕΘ Covid ελεύθερες στο ΑΧΕΠΑ
ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ μόλις τέσσερις κλίνες
ΜΕΘ Covid, οι οποίες βρίσκονται στη Στε
φανιαία μονάδα, άρχισε χθες το πρωί την
εφημερία του το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της
Θεσσαλονίκης. Πλήρως καλυμμένες ήταν
και οι 43 κλίνες που υπάρχουν στη ΜΕΘ
του νοσοκομείου.
Το σύστημα υγείας της συμπρωτεύουσας
συνεχίζει να πιέζεται αφόρητα, με τα στελέχη
να κάνουν συνεχώς εκκλήσεις στους πολίτες
να είναι προσεκτικοί και να μένουν στα σπίτια
τους. «Οι συνθήκες εργασίας στα νοσοκο
μεία της Θεσσαλονίκης είναι πρωτόγνωρες,
τραγικές, χαοτικές και εξουθενωτικές (τόσο
σωματικά όσο και ψυχολογικά), ιδιαίτερα τις
τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, όλοι
επιλέξαμε το επάγγελμα (κατά την προσωπική
μου άποψη λειτούργημα) του ιατρού συνειδη
τά, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι ίσως χρεια
στεί να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας κάτω
από αντίξοες συνθήκες με μοναδικό στόχο
την υγεία του συνανθρώπου μας. Για το λόγο
αυτό, θα ήθελα να είστε όλοι σίγουροι ότι θα
συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας
εαυτό προκειμένου να προασπίσουμε τον πα
ραπάνω στόχο. Οπως ακριβώς έκαναν και θα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

συνεχίσουν να κάνουν οι αναρίθμητοι πλέ
ον συνάδελφοι που έχουν νοσήσει από τον
SARS-Cov-2, ο συνάδελφος που συνέχισε να
εφημερεύει στη χθεσινή εφημερία με 39,5oC
μέχρι που ενημερώθηκε ότι το τεστ του βγήκε
θετικό, ο συνάδελφος που προσφέρθηκε να
εφημερεύσει δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο και
το απόγευμα βγήκε θετικός, ο 30χρονος υγι
ής συνάδελφος και αθλητής που νοσηλεύεται
τις τελευταίες εννέα ημέρες στην κλινική μας,
όπως θα συνεχίσουμε να κάνουμε και εμείς
οι ελάχιστοι που δεν έχουμε νοσήσει ακόμη»,
ανήρτησε στο προφίλ του στο Facebook ο
γιατρός του «Ιπποκράτειου», Κωνσταντίνος
Σταυρόπουλος.

30 κρούσματα στο Προκόπειο
Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 30 τρόφιμοι του
Προκόπειου ιδρύματος Καβάλας βρέθηκαν
θετικοί στον κορονοϊό, μετά από τεστ που
έκανε ο ΕΟΔΥ. Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια συμπτώματα. Δύο
τρόφιμοι μεταφέρθηκαν ήδη στο τοπικό νο
σοκομείο. Χθες μεγάλη ήταν η προσέλευση
του κόσμου στο πάρκινγκ του λιμανιού της
Καβάλας προκειμένου να υποβληθεί σε drive

through τεστ κορονοϊού. Ο κόσμος προσέρ
χονταν είτε με αυτοκίνητα, είτε με δίκυκλα
περιμένοντας υπομονετικά μέχρι να έρθει
η σειρά του να κάνει το γρήγορο τεστ ανί
χνευσης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 225
τεστ, έξι εκ των οποίων (ποσοστό 2,66%)
ήταν θετικά.
Στο μεταξύ, ενθαρρυντικά ήταν τα απο
τελέσματα των rapid tests που διενεργήθηκαν χθες στην Καστοριά. Συγκεκριμένα,
εισερχόμενοι στον τρίτο γύρο εξέτασης των
απασχολουμένων στις μονάδες, τα νέα rapid
tests που έγιναν επιβεβαίωσαν το αποτέλε
σμα της προηγούμενης εβδομάδας για μηδε
νική διασπορά του κορονοϊού στις φάρμες
της περιοχής. Οπως δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Κα
στοριάς, Απόστολος Τσούκας, στα 60 τεστ
που διενεργήθηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ,
βρέθηκε ένας εργαζόμενος θετικός στην
covid-19, ο οποίος απασχολείται σε μονάδα
που βρίσκεται ήδη υπό στενή παρακολούθη
ση από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε
ο ιός σε φάρμα. Σήμερα θα διενεργηθούν
τεστ σε μονάδες της Κοζάνης.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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 Κινητοποιήσεις σωματείων για εργασιακά και
δημόσια υγεία
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιφάνεια:

190.21 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

0

1

Κινητοποιήσεις σωματείων για εργασιακά και δημόσια υγεία
Συμβολικές κινητοποιήσεις για τα ερ
γασιακά και για τη δημόσια υγεία - με τή
ρηση των αποστάσεων και με χρήση μα
σκών προφύλαξης από τον κορωνοϊό πραγματοποίησαν χθες, στο πλαίσιο της
24ωρης απεργίας, σωματεία, από διάφο
ρους χώρους δουλειάς, του δημοσίου και
του ιδιωτικού τομέα.
Στις 10.30 πμ, σωματεία από το χώρο
της υγείας, των κλάδων των τροφίμων
και ποτών, του επισιτισμού και του τουρι
σμού, κ.α. πραγματοποίησαν διαμαρτυ
ρία, έξω από το ΥΜΑΘ, ζητώντας ενί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σχυση των μέτρων υγιεινής και ασφάλει
ας στους μαζικούς χώρους δουλειάς και
μαζικά τεστ, απόσυρση των νέων ρυθμί
σεων για τα εργασιακά, μεγαλύτερη κά
λυψη των ανέργων και μόνιμες προσλή
ψεις υγειονομικών στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας.
Νωρίτερα, το πρωί, σωματεία από το
χώρο της δημόσιας υγείας και της δημό
σιας εκπαίδευσης και εκπρόσωποι κομ
μάτων και οργανώσεων της εξωκοινο
βουλευτικής αριστερός πραγματοποίησαν
διαμαρτυρία, στο νοσοκομείο «Ιπποκρά-

τειο», με αιχμή τα ζητήματα της δημόσιας
υγείας και ζήτησαν μόνιμες προσλήψεις
στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας και
ενίσχυση των μέτρων προστασίας από
την πανδημία, για μαθητές και εκπαιδευ
τικούς, με το άνοιγμα των σχολείων.
Το πρωί, έγιναν συμβολικές συγκεν
τρώσεις υγειονομικιόν στα προαύλια και
άλλων νοσοκομείων της πόλης.
Επίσης, στο πλαίσιο της απεργιακής κι
νητοποίησης, μηχανοκίνητη πορεία δια
μαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι
εργαζόμενοι στον επισιτισμό και στον

τουρισμό, μέλη του ΣΕΙ ΕΙ ΙΕ, για εργα
σιακά θέματα και ζητήματα υγιεινής και
ασφάλειας στην εργασία.
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 200 νοματαίοι ξευτίλισαν πάλι κυβέρνηση,
υπουργείο Προ.Πο. και ΕΛ.ΑΣ.
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Επιφάνεια:

1046.15 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,9

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

6090

15

 200 νοματαίοι ξευτίλισαν πάλι κυβέρνηση, υπουργείο Προ.Πο. και1
ΕΛ.ΑΣ.
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

«Έξω οι μαυραγορίτες της ιδιωτικής υγείας»
Τα μέτρα είναι μόνο
για τα «κορόιδα»,
οι ακραίοι δείχνουν
ξανά noios ελέγχει
το πεζοδρόμιο.
Τρέμει το
«πολιτικό κόστοε»
ο Μητσοτάκηε
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Φρούριο το
υπουργείο
Υγείας. Τέσσερεις
ακίνδυνοι
διαδηλωτές,
σαράντα
πάνοπλοι
αστυνομικοί,
να φυλάνε τον
Βασίλη Κικίλια

200 νοματαίοι ζεατίλισαν πάλι

κυβέρνηση, υπουργείο Προ.Πο. και ΕΛ.ΑΣ.
Πορεία σαν κύριοι
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Η ΑΑΕΑΥ κήρυξε απεργία
και οι ακραίοι κατέλαβαν για
μια ακόμα φορά «τα πόστα»
tous στο πεζοδρόμιο, για να
δείξουν noios πραγματικά
κάνει κουμάντο εκεί έξω.
Νόμοι και μέτρα, κίνδυνος μετάδοσης
ίου ιού, στα παλιά τους τα παπούτσια. Το
ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκε έξω απ’ το υπουρ
γείο Εργασίας στην οδό Σταδίου και αφού
έκανε το «επαναστατικό του καθήκον»,
φωνάζοντας μερικά συνθήματα για το
ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς, για την κυ
βέρνηση που τους στερεί τα δικαιώματα,
αποχώρησαν κύριοι όπως ήρθαν. Προφα
νώς, δεν επιθυμούσαν και νέα αναμέτρηση
με τις κατασταλτικές αστυνομικές δυνά
μεις, αφού η πρώτη έδειξε ότι θα έτρω
γαν τζάμπα χημικά και πολύ νερό από τις
υδροφόρες αύρες. Μόλις το ΠΑΜΕ εγκατέλειψε το σημείο, μερικά μέτρα πιο πέρα,
στην Πλατεία Κλαυθμώνος, συγκεντρώ
θηκαν αναρχικοί και ακροαριστεροί, μαζί
με κάτι σκόρπιους του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαί
ως αιχμή του δόρατος της πάντα μαχητι
κής ΠΟΕΔΗΝ και τους νοσοκομειακούς
της, μπροστά-μπροστά. Συνθήματα ακού
στηκαν δυνατά, ενώ έγινε προσπάθεια να
κρατηθούν αποστάσεις ανάμεσα στους δι
αδηλωτές. Ωστόσο, η Αστυνομία, παρούσα
με ισχυρές δυνάμεις, έδειχνε ότι αν δεν δι
αλυθούν σύντομα, θα επέμβουν οι υδρο
φόρες και θα επαναληφθεί το σκηνικό που
έγινε στον ίδιο χώρο στις 17 Νοεμβρίου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διακοσμητικοί οι αστυνομικοί του νέου Σώματος ελέγχου συγκεντρώσεων. Ποιος έλεγχος;

«Μαυραγορίτες»
αποκάλεσαν
οι διαδηλωτές
την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας
και τους ιδιώτες
επιχειρηματίες
υγείας, που
δήθεν «επίταξε»
χρυσοπληρώνοντάς
τους ο κ. Κικίλιας.

ΜΑΤ έχουμε παντού, ΜΕΘ δεν υπάρχουν. Ολόσωστο το σύνθημα
των μοτοσυκλετιστών του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, για
να λέμε και του στραβού το δίκιο

Το μήνυμα σαφώς ελήφθη από τους περίπου 250
διαδηλωτές, οι οποίοι, ξευτιλίζοντας εντελώς τις
αστυνομικές δυνάμεις, που πάλι ήταν απροετοί
μαστες να διαχειριστούν σωστά τη συγκέντρωση,
απλώθηκαν στην οδό Σταδίου και έκαναν κανονική
πορεία μέχρι την Πλατεία Ομονοίας. Η ιδιαιτερότητα
της εικόνας, πάντως, ήταν ότι η Τροχαία δεν πρόλα
βε ούτε καν να κόψει την κυκλοφορία κι έτσι είχαμε
την παγκόσμια πρωτοτυπία: με κίνδυνο να τραυμα
τιστούν πολίτες, διαδηλωτές να κινούνται μέσα στον
δρόμο αντίθετα στο ρεύμα, με τα οχήματα να κινού
νται κανονικά ανάμεσά τους. Πίσω ακολουθούσαν
δεκάδες άνδρες των ΜΑΤ, σαν... ουρά της πορεί
ας. Όσο για το νέο αστυνομικό Σώμα ελέγχου συ
γκεντρώσεων, κρίμα οι γαλάζιες στολές. Στην Πλα
τεία Ομονοίας όπου οι διαδηλωτές διαλύθηκαν, οι
αστυνομικοί παρέμειναν να... φυλάνε τους δεκάδες
δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ και τα τηλεοπτικά
συνεργεία, χωρίς κανείς να ξέρει τους σκοπούς τους.
Η ιστορία, ωστόσο, δεν έληξε εκεί, καθώς οι δι
αδηλωτές της ΠΟΕΔΗΝ κατευθύνθηκαν συντεταγ
μένα προς το υπουργείο Υγείας στην οδό Αριστοτέλους, όπου τους περίμεναν τρεις διμοιρίες των ΜΑΤ.
Παρ’ όλα αυτά, δεν δημιουργήθηκαν εντάσεις,
καθώς ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλης Γιαννάκος και άλλα 3 μέλη του Δ.Σ. άνοιξαν ένα πανό
χωρίς να ενοχληθούν από την Αστυνομία. Την ίδια
ώρα, ο ίδιος έκανε λόγο για «Κομπογιαννιτισμό»
του υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, ο οποίος όχι
μόνο δεν είχε το πολιτικό θάρρος να επιτάξει τις ιδι
ωτικές κλινικές, αλλά, τις «ενοίκιασε» δίνοντας τε
ράστια ποσά, τέτοια που έκαναν τους επιχειρηματί
ες της ιδιωτικής υγείας να... τρίβουν τα χέρια τους.
Και μάλιστα, τη στιγμή που αρχίζουν να μεταφέρονται περιστατικά Covid από τη Β. Ελλάδα προς την
Αθήνα, επειδή πλέον στη Θεσσαλονίκη και τις άλλες
μεγαλουπόλεις δεν υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ.
Παράλληλα, η κυβέρνηση έδειξε για μια ακόμη
φορά αδυναμία ν’ αναλάβει το πολιτικό κόστος και
να εφαρμόσει πραγματικά τα μέτρα και τις απαγο
ρεύσεις που έχει επιβάλλει, καθώς καμιά 20ριά μη
χανάκια έκαναν μοτοπορεία μπροστά από την αμερι
κανική πρεσβεία, φτάνοντας μέχρι και το υπουργείο
Υγείας, όπου η Αστυνομία... μέριασε για να διαβούν.
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 7 περιοχές κρίνουν τον μεγάλο αγώνα αντοχής του
ΕΣΥ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

1495.95 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

8-9

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

13695

1

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Νο2
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

7 περιοχές κρίνουν τον μεγάλο
αγώνα αντοχής του ΕΣΥ

ι επόμενες δέκα ημέρες και
συνολικά επτά περιοχές με
κόκκινο επιδημιολογικό
φορτίο κρίνουν τον μεγάλο αγώνα
αντοχής του ΕΣΥ αλλά και το «μέλ
λον» της εθνικής καραντίνας, μετά
και την ανακοίνωση επισήμως από
την κυβέρνηση ότι παρατείνεται το
πανελλαδικό lockdown - σε πρώτη
φάση - έως τις 6 το πρωί της 7ης
Δεκεμβρίου. Στο διάστημα αυτό η
κυβέρνηση προσδοκά μια δυνατή
ανάσα σε νοσοκομεία που εξακο
λουθούν να λειτουργούν υπό ασφυ
κτική πίεση. Και το ίδιο δεκαήμερο
περιλαμβάνει τις πρώτες πολιτικές
αποφάσεις και ανακοινώσεις για
το σχέδιο σταδιακής επανόδου της
χώρας «σε κάποιας μορφής κανονι
κότητα», ένα νέο επιχειρησιακό κρας
δομένη θα πρέπει να θεωρείται μόνο
τεστ (στην Πάτρα, για την ακρίβεια)
η πρόθεση της κυβέρνησης για άρση
καθώς και τη μετάβαση του Πρωθυ
του lockdown, με αρχή τα δημοτικά
πουργού στη Θεσσαλονίκη - βασική
και τα νηπιαγωγεία. Κατά τα άλλα,
πηγή ανησυχίας για κυβερνητικούς
όλα είναι ρευστά και εναλλακτικά
και επιστήμονες.
σενάρια βρίσκονται υπό ταυτόχρονη
Το Μαξίμου «τρενάρει» τον σχεδί
επεξεργασία. Ανάμεσά τους, ακόμα
ασμά για την κλιμακωτή άρση περιο
και αυτό της άρσης «δύο ταχυτήτων»,
ρισμών, προσπαθώντας να κερδίσει
δηλαδή η επαναφορά του χάρτη με
χρόνο μπροστά στην (ανησυχητική)
γκρίζες, κόκκινες και κίτρινες ζώνες,
διαπίστωση για πολύ αργό ρυθμό
στις οποίες θα καθορίζονται μέτρα,
απόδοσης του lockdown. Είναι αυτός
ανάλογα με τα δεδομένα κάθε πε
που οδήγησε στην αναμενόμενη - με
ριοχής.
βάση την κοινή λογική - απόφαση για
πρώτη παράταση στην καραντίνα. Εί
«ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ». Μέχρι τις ει
ναι ο κίνδυνος να τιναχτεί στον αέρα
σηγήσεις των ειδικών, εντείνεται η
από βεβιασμένες κινήσεις ή άστοχες
προσπάθεια της κυβέρνησης να κλεί
επιλογές συνολικά η προσπάθεια των
σει κάθε χαραμάδα χαλάρωσης των
τελευταίων εβδομάδων αυτός που
πολιτών αλλά και σεναριολογίας για
ανησυχεί έντονα το πρωθυπουργικό
τα επόμενα βήματα μετά τις 7 Δεκεμ
επιτελείο. Δεν είναι τυχαίο ότι πλη
βρίου. «Τηρήστε τα μέτρα, κάθε άλλη
συζήτηση είναι πρόωρη και άκαιρη»
θαίνουν οι επιφυλακτικές «φωνές»
είναι το κοινό μότο κυβέρνησης και
σε ό,τι αφορά τα «πώς» και «που»
ειδικών. Αλλωστε, τη συνέχεια στη
του σταδιακού ανοίγματος. Ετσι, δεμάχη ανάσχεσης της πανδημίας πι
στοποιούν οι αεροδιακομιδές που
Δεδομένη θα πρέπει
άρχισαν χθες, το «εργαλείο» της επί
ταξης που παραμένει στο τραπέζι και
να θεωρείται μόνο
πρωχίστως οι δραματικοί αριθμοί
η πρόθεση της κυβέρνησης
νεκρών και διασωληνωμένων.

Ο

2021, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο,

Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πάτρα, Λάρισα, Μαγνησία, Αιτωλοακαρνανία και
Λέσβος εμφανίζουν υψηλό αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό
τους ■ Παρατείνεται - και επίσημα - έως το πρωί της 7ns Δεκεμβρίου
το lockdown I Ποια είναι τα επόμενα βήματα που εξετάζει το Μαξίμου

για άρση ίου lockdown,
με αρχή τα δημοτικά
και τα νηπιαγωγεία. Κατά
τα άλλα, όλα είναι ρευστά

«ΑΥΤΟΨΙΑ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Εξου και νέα πρωθυπουργικό μηνύ
ματα στήριξης στους ανθρώπους της
πρώτης γραμμής αναμένονται κατά

ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΟΥΣ 608

Νέο ρεκόρ διασωληνωμένων
Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ - όπως όλα δείχνουν - των κρουσμάτων δεν
συμβαδίζει με ης εικόνες «πολέμου» στα νοσοκομεία της Βόρειας
Ελλάδας αλλά και της Θεσσαλίας, όπως άλλωστε είχε προειδοποιήσει
το επιστημονικό προσωπικό της χώρας.
Μοιραία, και ενώ και χθες τα κρούσματα ξεπέρασαν κατά μόλις
18 τα 2.000, καταγράφτηκε ακόμη ένα μαύρο ρεκόρ στον αριθμό
των διασωληνωμένων ασθενών που ξεπέρασαν για πρώτη φορά
τους 600, φτάνοντας τους 608 (προχθές ήταν 597).
Βαρύ, όμως, είναι το τίμημα που πληρώνει η χώρα μας και σε αν
θρώπινες ζωές καθώς οι νεκροί ξεπέρασαντους 2.000, δεδομένου ότι
μόλις χθες ακόμη 99 ασθενείς νικήθηκαν από τον πανδημικό ιό. Είναι
σημαντικό, δε, να σημειωθεί ότι από την αρχή του μήνα συνολικά
1.375 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στα νοσοκομεία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

την «αυτοψία» στη Θεσσαλονίκη. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμ
ματίζει επισκέψεις, μεταξύ άλλων,
στα μεγάλα νοσοκομεία - όπως το
Παπαγεωργίου, απ’ όπου γιατροί,
νοσηλευτές και εργαζόμενοι μετα
φέρουν εξαντλητικές, «πολεμικές»
συνθήκες τα τελευταία 24ωρα - αλλά
και συνάντηση με φορείς στο υπουρ
γείο Μακεδονίας - Θράκης. Ηδη έχει
προαναγγείλει μονιμοποίηση για
γιατρούς στις ΜΕΘ και νοσηλευτές,
ενώ ανοιχτό αλλά θολό είναι το το
πίο σχετικά με ενδεχόμενο επίδομα
στους υγειονομικούς. Στόχος, όπως

7’* ΣΕΡΡΕΣ
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«ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ». Αρμόδια στελέχη
τόνιζαν, πάντως, ότι «η μάχη συ
νεχίζεται παντού, δεν έχει κριθεί
τίποτα και πάμε βήμα βήμα», λίγη
ώρα αφότου ο Στέλιος Πέτσας ανα
κοίνωσε αυτό που όλοι γνώριζαν και
είχε υπονοήσει εμμέσως πλην σαφώς
και ο Μητσοτάκης. «Παρατείνονται
τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα...»
είπε, μιλώντας για «επιβεβλημένη
απόφαση». Στα χέρια του Μαξίμου
και των ειδικών υπάρχουν οι πρώ
τες ενδείξεις μείωσης του αριθμού
των κρουσμάτων, ωστόσο συγκε
κριμένες περιοχές εξακολουθούν

είπε προ ημερών ο Πρωθυπουργός,
είναι ένας: «όι Ελληνες να συναντη
θούμε με το εμβόλιο όρθιοι και από
την άνοιξη του 2021 να ανοίξει νέα
εποχή». Ετσι, παράλληλα με τη δι
αχείριση της πίεσης στις ΜΕΘ, η
κυβέρνηση προετοιμάζει τη στρα
τηγική εμβολιασμού, από τη στιγμή
που οι πρώτες παρτίδες φτάσουν
στην Ελλάδα. Τα νέα είναι ενθαρ
ρυντικά για ασφαλή εμβόλια από
το τέλος του Δεκεμβρίου ή τις αρχές
Ιανουάριου, με στόχο της κυβέρνη
σης να εμβολιαστεί το σύνολο του
πληθυσμού στο πρώτο εξάμηνο του

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
Ο

υπάρχει η δυνατότητα να εμβολιά
ζονται πάνω από 2.100.000 πολίτες
τον μήνα «προκειμένου να φτάσουμε
μετά τον Μάρτιο σε ένα ικανοποιη
τικό ποσοστό».

ΤΗΝΟΣ

_

Ο

Ο ΝΑΞΟΣ

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΘΗΡΑ

Κρούσματα
κατά lous
ελέγχου που
διενεργήθηκαν
oris πύλεβ
εισόδου ins
xtopas

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΧΑΝΙΑ
0 ΡΕΘΥΜΝΟ

Ο

Φ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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 7 περιοχές κρίνουν τον μεγάλο αγώνα αντοχής του ΕΣΥ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

8-9

να εμφανίζουν υψηλό αριθμό κρου
σμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό
τους: Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πάτρα,
Λάρισα, Μαγνησία, Αιτωλοακαρνα
νία και Λέσβος. Υστερα από σχεδόν
τέσσερις εβδομάδες περιοριστικών
μέτρων στη Θεσσαλονίκη, η προσοχή
εξακολουθεί να εστιάζει στην πόλη,
όπου ενισχύθηκαν οι αστυνομικές
δυνάμεις και αναμένεται να μεταβούν
στελέχη της Εθνιχής Αρχής Διαφά
νειας για συντονισμό.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΙΤΗΝ ΠΑΤΡΑ. Επί
ποδός τίθενται το υπουργείο Προ
στασίας του Πολίτη και η Πολιτική
Προστασία και για την Πάτρα, ενόψει
του εορτασμού του Αγίου Ανδρέα
(πολιούχος της πόλης) στις 30 Νοεμ
βρίου. Ο κυβερνητικός αναβρασμός
αφορά τυχόν... εικόνες συγχρωτι
σμού και ήδη άρχισαν σχετικές εκ
κλήσεις «όχι επισκέψεις, όχι τοπιχή
γιορτή που μπορεί να γίνει εστία
υπερμετάδοσης».

Ασθενείβ από τη Βόρεια
Ελλάδα διακομίσθηκαν
με C-130 στην Αθήνα
και μεταφέρθηκαν μέσα
σε ειδικέβ κάψουλεβ σε
νοσοκομεία τηδ πόληβ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ημερομηνία
έκδοσης:

Αερογέφυρα
για ασθενείς
ms Βόρειος
Ελλάδας

1

27-11-2020

εφεδρείες. Είναι ενδεικτικό ότι
στο ΑΧΕΠΑ υπάρχει η δυνατότητα
μετατροπής ακόμη τεσσάρων κλι
νών ανάνηψης σε ΜΕΘ (δηλαδή,
από 42 να αυξηθούν σε 46), χωρίς
όμως να υπάρχουν άλλα περιθώρια
ελιγμού.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και
στο Παπανικολάου αλλά και στο
Ιπποκράτειο, ενώ σήμα κίνδυνου
εξέπεμψαν χθες και οι εργαζόμενοι
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα, σε

αυτό νοσηλεύονται 100 ασθενείς
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

με Covid-19, εκ των οποίων οι 21
είναι διασωληνωμένοι. Μοιραία
άνω σε... κινούμενη άμμο
και ενώ η ΜΕΘ λειτουργούσε υπό
σχεδιάζει την έξοδό της
κανονικές συνθήκες με εννέα κλί
από το lockdown η χώρα,
νες, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν
καθώς προς το παρόν τα επιδητριπλασιαστεί με το ιατρικό και το
μιολογικά δεδομένα και η πίεση
νοσηλευτικό προσωπικό να εργά
που ασκείται στο σύστημα Υγείας
ζονται υπό εξοντωτικές συνθήκες.
δεν επιτρέπουν τη λήψη άμεσων
Ενδεικτικό της αφόρητης πίε
αποφάσεων. Ηδη τα νοσοκομεία
σης που δέχεται η Βόρεια Ελλάδα
της Βόρειας Ελλάδας βρίσκονται
είναι ότι στα νοσοκομεία της λαμ
στο σημείο «μηδέν» με τις αεροδιαβάνουν φροντίδα 304 διασωληνωκομιδές στην Αθήνα να αποτελούν
μένοι ασθενείς (δηλαδή, το 50% των
μονόδρομο.
ασθενών με λοίμωξη Covid-19 που
Χθες το απόγευμα έφτασαν στο
βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη
αεροδρόμιο της Ελευσίνας οι τρεις
αναπνοής στο σύνολο της χώρας).
πρώτοι ασθενείς από τη Δράμα, που
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα τε
δέχεται επί εβδομάδες ένα ανελέη
λευταία 24ωρα έχουν πραγματοποι
το «σφυροκόπημα» από τον κορωηθεί τρεις ακόμη αεροδιακομιδές,
νοϊό, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο
συνολικά τεσσάρων ασθενών με
της πόλης να έχει ξεπεράσει προ
λοίμωξη Covid-19. Δύο ασθενείς
πολλου τα όριά του.
από τη Ρόδο μεταφέρθηκαν στην
Οι ασθενείς διακομίστηκαν σε
Κρήτη, ένας ασθενής από την ΠάΕυαγγελισμό, Σωτηρία και Αττικόν
τμο στη Ρόδο και ακόμη ένας από
με την κατάσταση της υγείας τους
την Ανδρο στην Αθήνα.
να θεωρείται κρίσιμη. Και παρότι
Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει

Π

η ηγεσία του υπουργείου Υγείας

σημάνει στην Καβάλα, μετά τον

επισημαίνει σε κάθε ευκαιρία ότι
η χώρα λειτουργεί σαν να ήταν μία
υγειονομική περιφέρεια, δεδομέ
νης της υγειονομικής κρίσης και
των πρωτόγνωρων αναγκών που
προκύπτουν, το ταξίδι των ασθε
νών από τη Βόρεια Ελλάδα στη...
μακρινή Αθήνα με αεροσκάφος
C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας
έχει βαρύ συμβολισμό, αναφορικά
με την κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει το ΕΣΥ.
Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες είχαν
πραγματοποιηθεί συνολικά 50 αεροδιακομιδές ασθενών με λοίμωξη
Covid-19, οι περισσότερες εκ των
οποίων, εντούτοις, αφορούσαν
ασθενείς που νοσηλεύονταν στη
νησιωτική χώρα με πεπερασμένες
υγειονομικές δυνατότητες, ακολου
θώντας συνεπακόλουθα τον κανόνα
που καθορίζουν οι γεωγραφικές
ιδιαιτερότητες της χώρας μας.
Πλέον, η μεταφορά ασθενών σε
νοσοκομεία της Αττικής αποκα
λύπτει ότι το σύστημα Υγείας στη
Βόρεια Ελλάδα έχει κορεστεί. Σύμ
φωνα με μαρτυρίες εργαζομένων,
οι δυνατότητες των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων στην Ανατολική Μα
κεδονία έχουν πλέον ξεπεραστεί,
καθώς εκτός από τη Δράμα, σε υγει
ονομικό συναγερμό βρίσκονται η
Ξάνθη και η Καβάλα.
Οριακή είναι, όμως, η κατάστα
ση και στη Θεσσαλονίκη, καθώς
εξαντλούνται και οι τελευταίες

εντοπισμό τουλάχιστον 30 κρου
σμάτων κορωνοϊου στο Προκόπειο
Γηροκομείο, έπειτα από έλεγχο που
διενήργησε ο ΕΟΔΥ. Η αιτία της
μετάδοσης στους ηλικιωμένους
τροφίμους παραμένει άγνωστη.
Υπό τις συνθήκες αυτές τα μέλη
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,
κατά τις τακτικές συσκέψεις τους,
αφοσιώνονται κυρίως στην «ανά
γνωση» των δεδομένων που αφο
ρούν την πορεία της επιδημίας. Και
παρότι υπάρχουν εμφανή σημάδια
συγκράτησης του δεύτερου, σφο
δρού κύματος - κάτι που ωστόσο
δεν αντανακλάται ακόμη στα νοσο
κομεία -, τα ίδια παραδέχονται ότι
χρειάζονται χρόνο ώστε να κατα
λήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.
ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ. «Περιμέ
νουμε τις επόμενες ημέρες, για
να διαπιστωθεί αφενός η μείωση
των κρουσμάτων και σε δεύτερο
χρόνο η μείωση της πίεσης που
συνεχίζει και δέχεται το σύστημα
Υγείας», υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ» ο
αναπληρωτής καθηγητής Επιδημι
ολογίας και Προληπτικής Ιατρικής
και μέλος της Επιτροπής Εμπειρο
γνωμόνων, Δημήτρης Παρασκευής.
Ο ίδιος συμπληρώνει ότι σημαντι
κοί δείκτες που θα «κλειδώσουν»
την αποσυμπίεση του ΕΣΥ είναι το
σύστημα να καταγράφει μικρότερο
αριθμό εισαγωγών, ώστε να προκό
ψει «πλεόνασμα» στις διαθέσιμες
υπηρεσίες του.
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 «Είστε φωτεινά παραδείγματα προσφοράς»,
ανέφερε ο Καράογλου σε νοσηλευτές
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιφάνεια:

496.25 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

0

1

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

«Η δεύτερη
οικογένεια σας
οι θεσσαλονικείς»

Ο ΥΜΑΘ υποδέχθηκε αντιπρο
σωπεία του νοσηλευτικού προσω
πικού που ήρθε εθελοντικά στη
Θεσσαλονίκη και προσφέρει τις
υπηρεσίες του στο ΕΣΥ. ΣΕΛ 4

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Είστε φωτεινά παραδείγματα προσφοράς», ανέφερε ο Καράογλου1 σε
νοσηλευτές
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

«Είστε φωτεινά παραδείγματα
προσφοράς», ανέφερε
ο Καράογλου σε νοσηλευτές
Ο ΥΜΑΘ υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του νοσηλευτικού προσωπικού που ήρθε
εθελοντικά στη Θεσσαλονίκη και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΕΣΥ
ε τη φράση «οι
Θεσσαλονικείς θα
είναι πάντα για
εσάς δεύτερη οικο
γένεια», ο κ. Θεό
δωρος Καράογλου υποδέχθηκε χθες
στο Διοικητήριο αντιπροσωπεία του
νοσηλευτικού προσωπικού που ήρθε
εθελοντικά στη Θεσσαλονίκη και προ
σφέρει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας της πόλης που μάχε
ται την πανδημία με όλες τις δυνάμεις
που διαθέτει.
Με τη λιτή εκδήλωση που διοργάνωσε προς τιμήν τους, ο Υφυπουργός τους για να ενισχύσουν τους συναδέλ
Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θρά
φους τους στη Θεσσαλονίκη «είναι
κης) εξέφρασε την «απεριόριστη ευ πράξη βαθύτατα πατριωτική που επι
γνωμοσύνη» που νιώθουν οι Βορει
βεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι οι
οελλαδίτες για τη «σπουδαία πράξη Έλληνες, τις δύσκολες στιγμές, συν
αλληλεγγύης» των νοσηλευτριών και
τασσόμαστε με το εμείς, παραμερίζον
των νοσηλευτών από την Κρήτη, την
τας το εγώ».
Κομοτηνή, το Άργος, την Κέρκυρα και
Στην τελετή βράβευσης που πραγ
τα Ιωάννινα, που ακολούθησαν το
ματοποιήθηκε στο Διοικητήριο, πα
δρόμο του καθήκοντος, της ευθύνης
ρουσία του Διοικητή της 4ης Υ.Π.Ε. κ.
και της συνείδησής τους.
Δημήτρη Τσαλικάκη, το νοσηλευτικό
«Είστε φωτεινά παραδείγματα προ
προσωπικό εκπροσώπησαν η κα. Βασι
σφοράς και έχετε τον απεριόριστο σε
λική Γιαννούση (από το Γενικό Νοσο
βασμό όλων μας για το μεγαλείο ψυ
κομείο Ρεθύμνου στο Γενικό Νοσοκο
χής που επιδεικνύετε» ανέφερε στο
μείο Ιπποκράτειο), ο κ. Παναγιώτης
σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Καράο
Οικονομίδης (από το Γενικό Νοσοκο
γλου, προσθέτοντας πως η απόφαση
μείο Κομοτηνής στο Γενικό Νοσοκο
να αφήσουν την ασφάλεια των σπιτιών
μείο Ιπποκράτειο), η κα. Αναστασία

Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γιαννακούδη (από το Γενικό Νοσοκο
μείο Άργους στο Πανεπιστημιακό Γε
νικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ), ο κ. Μιχάλης Κολιογιάννης (από το Γενικό Νο
σοκομείο Κέρκυρας στο Πανεπιστη
μιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ)
και η κα. Δήμητρα Τζιντσοπούλου
(από το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο
μείο ΑΧΕΠΑ).
Καλωσορίζοντάς τους στο ιστορικό
κτήριο του Διοικητηρίου ο κ. Καράο
γλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Εκ μέρους όλων των Βορειοελλαδι
τών εκφράζω την απεριόριστη ευγνω
μοσύνη που νιώθουμε για τη σπουδαία
πράξη αλληλεγγύης να αφήσετε την
ασφάλεια των οικογενειών σας στο Ρέ

θυμνο, την Κομοτηνή, το Άργος, την
Κέρκυρα, τα Ιωάννινα και ακολουθών
τας το δρόμο του καθήκοντος, της συ
νείδησης και της ευθύνης προς το συ
νάνθρωπο να προσφέρετε εθελοντικά
υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
και τους εδώ συναδέλφους σας.
Η συγκινητική απόφασή σας είναι
πράξη βαθύτατα πατριωτική που επι
βεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι οι
Έλληνες, τις δύσκολες στιγμές, συν
τασσόμαστε με το εμείς, παραμερίζον
τας το εγώ. Είστε φωτεινά παραδείγ
ματα προσφοράς και αλληλεγγύης και
έχετε τον απεριόριστο σεβασμό όλων
μας για το μεγαλείο ψυχής που σας
διακρίνει».
Από την πλευρά του ο Διοικητής της
4ης Υ.Π.Ε., κ. Δημήτρης Τσαλικάκης,
δήλωσε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευ
χαριστώ σε όσες και όσους ήρθαν εθε
λοντικά στη Θεσσαλονίκη και βοήθη
σαν πραγματικά. Από την πρώτη στιγ
μή που ανέλαβαν υπηρεσία, προσέφεραν ώστε να ανοίξουν και άλλες κλίνες
ΜΕΘ και άλλες κλίνες Covid. Ο εθε
λοντισμός τους είναι συγκινητικός.
Ευχαριστώ, επίσης, όλους τους Διοικη
τές των Υγειονομικών Περιφερειών
της χώρας, οι οποίοι μας συμπαραστέ
κονται και βρίσκονται δίπλα μας σε
ό,τι χρειαζόμαστε».
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 ΒΑΡΥ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

284.81 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

9

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

8215

Η ΘΕΣΗ IVLfLZS
ΒΑΡΥ ΠΛΗΓΜΑ
ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ρεπορτάζ των «Financial Times»
για τις «αμφιβολίες που εγείρονται» σχετικά με το
λεγόμενο εμβόλιο της Οξφόρδης για τον κορονοϊό
ήχησε ως μια πραγματική βόμβα από πολλές πλευ
ρές. Υστερα από τη φρενίτιδα που παρατηρήθη
κε για την επίσπευση των διαδικασιών εμβολια
σμού , ήρθε το δημοσίευμα αυτό για να πυροδοτή
σει έναν νέο κύκλο συζητήσεων και, αν μη τι άλλο,
να βάλει φρένο στους βιαστικούς...

ΟΙ «FINANCIAL TIMES» είναι μια εφημερί
δα την οποία δεν μπορεί να εντάξει κανείς στους
«διεθνείς συνωμοσιολόγους» ή στους εκφραστές
του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Αλλες σκοπι
μότητες μπορεί να της αποδώσει ή και να υπάρ
χουν. Αυτό που όμως έχει σε κάθε περίπτωση ση
μασία είναι ότι ακυρώνεται η επικίνδυνη θεωρία
του «άσπρου - μαύρου» σχετικά με την υπόθεση
του εμβολίου.

ΕΩΣ ΤΩΡΑ η κυρίαρχη τάση που είχε αναπτυ
χθεί δεν υποστήριζε απλώς τα επιχειρήματα για
τον άρον άρον εμβολιασμό του παγκόσμιου πλη
θυσμού, αλλά έθετε κατ' ουσίαν υπό διωγμόν όχι
μόνο την αντίθετη άποψη. Οποιοσδήποτε αποτολ
μούσε να ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις βρι
σκόταν αντιμέτωπος με λοιδορίες, αφορισμούς,
ακόμη και με τον κίνδυνο ποινικοποίησης των
απόψεών του με το πρόσχημα της διάδοσης fake
news σε βάρος της δημόσιας υγείας.
ΑΥΤΟΣ ο παραλογισμός πρέπει λοιπόν να στα
ματήσει έστω και τώρα. Προτού λάβει μεγαλύτε
ρες και πιο σοβαρές διαστάσεις. Στα προβλήματα
και στις παρενέργειες που αντιμετωπίζει η κοινω
νία από την πανδημία δεν χρειάζεται να προστε
θεί και ένας τέτοιος διχασμός. Είναι κυριολεκτι
κά περιττή η πολυτέλεια του διαχωρισμού σε φα
νατικούς τού «ναι» και τού «όχι» για το εμβόλιο.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ χρειάζεται είναι, αντί της σπουδής,
να δοθούν όλες οι απαραίτητες -κατά κύριο λόγο
επιστημονικές- απαντήσεις που θα πείθουν για την
αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα του
εμβολίου. Χρειάζεται να τηρηθούν όλες οι διαδι
κασίες, να γνωστοποιηθούν όλα τα σχετικά πρω
τόκολλα που θα τεκμηριώνουν την αξιοπιστία του
και θα διαλύουν κάθε αμφιβολία. Οταν μάλιστα,
εκτός των άλλων, τα οικονομικά συμφέροντα που
διακυβεύονται διεθνώς είναι αμύθητα, η καχυπο
ψία γίνεται ευλόγως μεγαλύτερη. Kl αυτό που δυ
στυχώς συμβαίνει τώρα είναι ένα σχήμα πρωθύ
στερο: Πριν ακόμη δοθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις
και πριν ενημερωθούν η επιστημονική κοινότητα
καιη κοινή γνώμη για όλα τα δεδομένα, καλούμα
στε να «πειθαρχήσουμε» αδιαμαρτύρητα...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Με C-130 μεταφέρθηκαν από την Καβάλα στην Αθήνα
διασωλη νωμένοι ασθενεϊε μεκορονοϊό
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

470.92 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

17

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

8215

1

Η διακομιδή των ασθενών με C-130 από το αεροδρόμιο της Καβάλας

Με C-130 μεταφέρθηκαν από την Καβάλα στην
Αθήνα διασωλη νωμένοι ασθενεϊε μεκορονοϊό
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ταινία θυμί
ζουν όσα συμβαίνουν στο αερο
δρόμιο Καβάλας, απ’ όπου πραγ
ματοποιούνται αεροδιακομιδές
ασθενών με Covid-19 προς την
Αθήνα, ελλείψει μονάδων εντατι
κής θεραπείας στη βόρεια Ελλάδα!
Η πτητική ομάδα του Τμήμα
τος Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ, αποτελούμενη από τρεις γιατρούς και
τρεις διασώστες, πέταξε στις 10 το
πρωί με C-130 προκειμένου να δι
ακομίσει τρία διασωληνωμένα πε
ριστατικά Covid-19 από το αερο
δρόμιο της Καβάλας στην Αθήνα.
Πρόκειται για δύο 76χρονους
και έναν 75χρονο από τη Δράμα,
που νοσούν βαριά και εισήχθησαν τελικά το μεσημέρι σε ΜΕΘ
του Ευαγγελισμού και των Νοσο
κομείων «Αττικόν» και «Σωτηρία».
Στο αεροσκάφος είχε τοποθε
τηθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλι
σμός του ΕΚΑΒ, μεταξύ του οποί
ου η ειδική κάψουλα, όπου το
ποθετούνται οι ασθενείς με κορονοϊό, φιάλες οξυγόνου κ.ά.,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

προκειμένου να γίνει η αεροδιακομιδή ασθενών από το Νοσοκο
μείο Δράμας.
«Τραγική» χαρακτήρισε την κα
τάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο
Δράμας η πρόεδρος των γιατρών
του νοσοκομείου Παρθένα Κιόρτεβε: «Εχουν γεμίσει οι ΜΕΘ και οι
ασθενείς διασωληνώνονται σε χει
ρουργεία, ενώ άλλοι ασθενείς δια
κομίζονται σε Σέρρες, Αλεξανδρού
πολη και Καβάλα, ενώ θα χρειαστεί
να γίνει αεροδιακομιδή και άλλων
ασθενών. Το Νοσοκομείο Δράμας
πλήττεται περισσότερο σε σχέση με
νοσοκομεία άλλων νομών και δεν
επαρκούν οι γιατροί, κάνουμε έκ
κληση να μας βοηθήσουν».

Εγκληματική αμέλεια
Από την πλευρά του ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος
υπογράμμισε ότι «δυστυχώς η κα
τάσταση στη Δράμα είναι τραγι
κή, η μπάλα χάθηκε, για να μι
λήσουμε με τη γλώσσα της αλή
θειας». Σύμφωνα με δηλώσεις του

ίδιου, έχουν υπάρξει εγκληματι
κές αμέλειες, αφού «στις κλινικές
έχουν αναμειχθεί ασθενείς που
νοσούν με Covid-19 με άλλους
ασθενείς, που πάσχουν από άλ
λα νοσήματα».
Χτες το πρωί, μάλιστα, υπήρ
ξαν πληροφορίες για μεγάλη πί
εση και προβλήματα με τη διά
θεση οξυγόνου στο Νοσοκομείο
Δράμας, ωστόσο σε ανακοίνω
ση διαψεύδονται τα δημοσιεύμα
τα: «Κανένα απολύτως πρόβλη
μα δεν δημιουργήθηκε με την
απαραίτητη παροχή οξυγόνου σε
κλινική Covid. Ολοι οι νοσηλευ
όμενοι ασθενείς στο νοσοκομείο
μας έχουν την απαιτούμενη ια
τροφαρμακευτική και νοσηλευτι
κή φροντίδα. Η παρέμβαση στην
οποία έχει ήδη προβεί το νοσο
κομείο και για την οποία χρημα
τοδοτείται από την Περιφέρεια
ΑΜΘ, με τήρηση όλων των νόμι
μων διαδικασιών, αφορά την αύ
ξηση της παροχής οξυγόνου του
υποσταθμού».
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 ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Πηγή:

POLITICAL

Επιφάνεια:

153.69 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

20

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

0

i ipno£iousvoonnaji£s
ωτεινά παραδείγματα
αντιπροσωπεία του εθελοντικού νο
προσφοράς χαρακτήρισε
σηλευτικού προσωπικούτηνοποία
ο υφυπουργός Εσωτερι
τίμησε για τον δρόμο του καθήκον
κών Θεόδωρος Καράοτος, της ευθύνης και της συνείδησης
γλου τους νοσηλευτές και τις νοσηπου ακολούθησαν.
λεύτριες από την Κρήτη, την Κομοτη
Εμπειρία ζωής και μια πρωτόγνω
νή, το Άργος, την Κέρκυρα και τα
ρη κατάσταση που δεν συναντούν οι
Ιωάννινα που βρέθηκαν εθελοντικά
νοσηλευτές που εργάζονται σε κά
στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν
ποιο νομαρχιακό νοσοκομείο χαρα
τους συναδέλφους τους που πα
κτήρισε όσα έζησε στη Θεσσαλονίκη
λεύουν με τον κορονοϊό στις ΜΕΘ των
η Αναστασία Γιαννακούδη, νοσηνοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειλεύτρια από τον Νομό Αργολίδας.
ου. Ο υφυπουργός διοργάνωσε μια
Χαρακτηριστικό της ποιότητας των
λιτή εκδήλωση, όπου παρευρέθηκε
συγκεκριμένων ανθρώπων είναι το

Φ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γεγονός ότι δεν έκαναν δηλώσεις σε
δημοσιογράφους, γιατί αισθάνονταν
άσχημα που όλα τα φώτα της δημο
σιότητας έπεσαν πάνω τους, τη στιγμή που συνάδελφοί τους από τη
Θεσσαλονίκη αγωνίζονται με αντί
ξοες συνθήκες εδώ και μέρες και θα
συνεχίσουντον αγώνα τους, αφού οι
εθελοντές αποχωρήσουν από την
πόλη. Ο υφυπουργός δώρισε σε όλα
τα μέλη της αντιπροσωπείας και σε
όλουςτους εθελοντές νοσηλευτές
από ένα βιβλίο με την ιστορία του
Αγίου Όρους.
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 Σε πολιορκία το Νοσοκομείο Καρπενησιού
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

300.79 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

21

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

8215

Το Νοσοκομείο Καρπενησιού. Ενθετη: Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «δημοκρατίας» στις

Σε πολιορκία το Νοσοκομείο Καρπενησιού
δύο γιατρών βγήκε εκτός μάχης,
ΜΠΟΡΕΙ τα φώτα να πέφτουν στα
έχοντας νοσήσει από κορονονοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ή
ϊό, με αποτέλεσμα να πέφτει τώρα
της Λάρισας, που δέχονται αφό
όλο το βάρος στον δεύτερο παθο
ρητες πιέσεις τον τελευταίο καιρό,
λόγο και με ορατή την απειλή για
ωστόσο η κατάσταση είναι απελ
«μπλακάουτ» της κλινικής, με ό,τι
πιστική και σε άλλες περιφερεια
αυτό συνεπάγεται για
κές μονάδες.
τους ασθενείς, δεδο
Μία τέτοια περί
Κίνδυνος για
μένου ότι ήδη χθες
πτωση είναι και του
ένας 76χρονος έχασε
Νοσοκομείου Καρ
«μπλακάουτ»
τη μάχη με τον «αόρα
πενησιού, του οποί
στην Παθολογική
το εχθρό».
ου η λειτουργία πελόγω έλλειψης
Κοινή πάντως εί
ριγράφεται ως σκηνι
ναι η πεποίθηση των
κό πολέμου, λόγω των
γιατρών
κατοίκων του νομού
τεράστιων ελλείψεων
ότι θα έφτανε η κατά
στο υγειονομικό προ
σωπικό. Η «δημοκρατία» είχε επισταση σε αυτό το σημείο, ως απο
τέλεσμα της αδιαφορίας της διοί
σημάνει από ης 11 Σεπτεμβρίου ης
κησης του νοσοκομείου, της Υγει
τεράσπες ανάγκες της μονάδας, εν
ονομικής Περιφέρειας και κυρίως
όψει του δεύτερου κύματος της
του υπουργείου Υγείας, που, πά
πανδημίας που ήδη διανύουμε.
ρα ης δραματικές εκκλήσεις εδώ
Η αποδυναμωμένη Παθολο
και καιρό, δεν έχει μεριμνήσει για
γική Κλινική του νοσοκομείου, η
την ενίσχυση τουλάχιστον με έναν
οποία διαθέτει μόνο δύο παθολό
επιπλέον παθολόγο της κλινικής, η
γους, βρίσκεται σε κατάσταση πο
φύση της οποίας είναι άμεσα συλιορκίας, αφού ο πρώτος εκ των

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νυφασμένη με τα κρούσματα κορονοϊού. Είναι λοιπόν επιτακτική
ανάγκη όχι σήμερα, αλλά χθες, να
προσληφθεί παθολόγος με συνοττπκές διαδικασίες και όχι να αναζητείται λύση με μπαλώματα, όπως
μετακίνηση αγροτικού ιατρού από
κέντρο υγείας του νομού, όπως
ακούγεται. Πρέπει να ληφθεί σο
βαρά υπ’ όψιν το γεγονός ότι οι
ανάγκες θα γίνουν πιο πιεστικές
σύντομα, αφού θα βρεθούμε ανημέτωποι με την εποχική γρίπη
και ειδικά στον νομό Ευρυτανίας,
όπου σημειώνονται χαμηλές θερ
μοκρασίες και είναι συγκεντρωμέ
νος γηρασμένος πληθυσμός. Αξί
ζει να σημειωθεί ότι οι υγειονομι
κές υπηρεσίες του νομού από τα
μέσα του μήνα πλήττονται σημα
ντικά από κρούσματα που έχουν
εντοπιστεί σε εργαζομένους -κατά
κύριο λόγο στο Νοσοκομείο Καρ
πενησιού-, σε νοσηλευπκό κυρίως
προσωπικό, με τα θετικά κρούσμα
τα να πλησιάζουν τα 20.
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 Συναγερμό» στα νοσοκομεία Λαρίακ και Ηρακλείου
με γιατρού s
Πηγή:

ESPRESSO

Επιφάνεια:

1393.17 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

10-11

Αρθρογράφος:

Ξεκίνησαν οι πρώτες αεροδιακομιδές ασθενών με κορονοϊό στην Αθήνα με αεροσκά
φος C-130, μέσα σε ειδικές κά
ψουλες.
Συγκεκριμένα, τρεις ασθενείς
από το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης Καβάλας μεταφέρθηκαν
στην πρωτεύουσα. Επίσης, έχουν
γίνει ακόμα δύο διακομιδές, η
μία με C-130 δύο διασωληνωμένων από τη Ρόδο σε ΜΕΘ του
Ηρακλείου Κρήτης και η δεύτε
ρη με ελικόπτερο της Πυροσβε
στικής Super Puma από Ανόρο
για Αθήνα.
Χθες Πέμπτη στις 10.00 το
πρωί απογειώθηκε πτητική ομά
δα του τμήματος Αεροδιακομεδών ΕΚΑΒ, αποτελουμενη από
τρεις ιατρούς και τρεις διασώστες, με C-130, προκειμένου να
διακομίσουν τα τρία διασωληνωμένα περιστατικά Covid-19
από το αεροδρόμιο της Καβά
λας στην Αθήνα.

Ελάχιστα κρεβάτια

27-11-2020

Κυκλοφορία:

8330

ναι από ελάχιστα έως κανένα.
Την ίδια στιγμή, τραγική εί
ναι η κατάσταση στο Νοσοκο
μείο Δράμας. Σε δηλώσεις του ο
διοικητής του Γενικού Νοσοκο
μείου Καβάλας Κωνσταντίνος
Κλειτσιώτης είπε σχετικά: «Μι
λάμε για τρεις νοσηλευόμενους
του Νοσοκομείου Δράμας που
έφτασαν εδώ με σκοπό να είναι
πιο κοντά στο αεροδρόμια. Από
δω θα έρθει το ΕΚΑΒ και θα
τους παραλάβει. Σ’ εμάς ήρθαν
πριν από μισή ώρα, τους διασωληνώσαμε και θα μεταφερθούν
μέσα στις ειδικές κάψουλες. Δυ
στυχώς, και στο νοσοκομείο μας
οι κλίνες ΜΕΘ είναι γεμάτες. Μι
λάμε για δώδεκα κρεβάτια, τα
οποία έχουν καταληφθεί. Πλέον
έχουμε μόνο απλές κλίνες για κορονόίό».
Την άσχημη κατάσταση στη
Δράμα περιέγραψε μιλώντας στο
Πρώτο Πρόγραμμα και ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γιάννης
Παπαόόπουλος, ο οποίος τόνισε
ότι όλη την εβδομάδα το νοσοκο
μείο είχε μεγάλο πρόβλημα, κα
θώς δεν υπήρχαν φιάλες οξυγό
νου. «Σήμερα θα τελειώσει αυτό
το μαρτύριο» είπε και εξήγησε
πως διαμορφώνοντας τρεις κλι
νικές Covid οι νοσηλείες ξεπέρασαν κάθε δεδομένο, με το σύστη
μα να φτάνει στα όριά του.

ΜΗ

Οι ασθενείς μεταφέρονχαι στα
νοσοκομεία Ευαγγελισμός, «Σωτηρία» και Αττικόν προκειμέ
νου να εισαχθούν σε ΜΕΘ. Οι
διασωληνώσεις παραμένουν σε
υψηλά ποσοστά, με αποτέλεσμα
τα κρεβάτια ΜΕΘ στις κλινικές
Covid-19 των νοσοκομείων να εί

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

Συναγερμό» στα
νοσοκομεία Λαρίακ
και Ηρακλείου
με γιατρούs
δετικού s στον ιό
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Αναστάτωση προκλήθηκε
χθες στο Γενικό Νοσοκομείο
Λαμίας, όταν βρέθηκε θε
τική στον κορονοϊό μία γιατρός.Το αποτέλεσμα ήταν να
κλείσουν προληπτικά τα χει
ρουργεία, ώστε να γίνει απο
λύμανση.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα,
όλοι οι συνάδελφοι της για
τρού υποβλήθηκαν σε έλεγχο
που έδειξε ότι όλοι ήταν αρνη
τικοί στον ιό. Ωστόσο, οι εξε
τάσεις θα επαναληφθούν για
να αποκλειστεί εντελώς το εν
δεχόμενο διασποράς.
Παράλληλα, ένας χει-
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Δύο μήνες
απλήρωτοι
διασώστες
τουΕΚΑΒ
Απλήρωτο παραμένει το επικου
ρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ εν μέ
σω πανδημίας, καθώς δεν έχει
λάβει τα δεδουλευμένα για τον
Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, σύμ
φωνα με όσα καταγγέλλει η Ελέ
νη Αναστασιάδου, μία από τους
επικουρικούς εργαζομένους.
«Εγώ ανήκω στο επικουρικό
προσωπικό, που ήρθαμε για να
αντιμετωπίσουμε την πανδημία
του κορονόίού και να στηρίξου
με το ΕΣΥ. Το δυσκολότερο κομ
μάτι για εμάς είναι ότι έχουμε μεί
νει δύο μήνες απλήρωτοι και δεν
μας εγγυάται κανένας ότι θα μο
νιμοποιηθούμε τουλάχιστον στην
πορεία» κατήγγειλε η κυρία Ανα
στασιάδου.
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αναφέρθηκε στη δύσκολη κα
θημερινότητα των εργαζομένων.

flj

«Παίρνουμε μία κλήση για
ένα περιστατικό το οποίο μπο
ρεί να είναι ύποπτο κρούσμα.
Ντυνόμαστε, παίρνουμε όλα τα
μέτρα προστασίας, μπαίνουμε
στον χώρο τους, που είναι ένας
χώρος σίγουρα με αυξημένο ιικό φορτίο, ρισκάροντας έτσι και
την υγεία μας, και κάνουμε όλη
τη διαδικασία για την αντιμετώ
πιση του περιστατικού» εξήγη
σε και συμπλήρωσε: «Το πιο δύ
σκολο κομμάτι όμως είναι ότι
πολλές φορές καλούμαστε για
ένα άλλου είδους περιστατικό
και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται
πως πρόκειται για κορονοϊό, ενώ
δεν φοράμε mv άσπρη στολή για
Covid-19».
Από την πλευρά του, ο πρό
εδρος των εργαζομένων του
ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος μί
λησε για την απεργία των εργαζο
μένων, τονίζοντας πως πάγιο αί
τημά τους είναι η ένταξη στα βα
ρέα και ανθυγιεινά.

ρουργός διαγνώοτηκε με τον
ιό στο Πανεπιστημιακό Γενι
κό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Ο γιατρός είχε κάνει την πε
ρασμένη Παρασκευή προ
ληπτικό τεστ, το οποίο βγή
κε αρνητικό.
Ωστόσο, την Κυριακή
έκανε ξανά τεστ, τα αποτε
λέσματα του οποίου βγήκαν
θετικά.
Μάλιστα, πληροφορίες
αναφέρουν πως την ημέρα
που έκανε το δεύτερο τεστ εί
χε κάνει χειρουργείο. Πλέον,
ο γιατρός, ο οποίος έχει ήπια
συμπτωματολογιά, βρίσκεται

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ
ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία
ιχνηλάτησης των επαφών του.

0 finuapxos
Επίσης, στην Κρήτη ανησυχία
επικρατεί στο χωριό Ασκοί
Καστελιού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας μετά τον ενιοπισμά πέντε κρουσμάτων. Τα
αρχικά κρούσματα ήταν τρία,
ενώ στο μεταξύ θετικό βρέθη
κε και ένα ζευγάρι.
Ο δήμαρχος του χωριού
Μανώλης Φραγκάκης έστει
λε επιστολή προς τον ΕΟΔΥ,
ώστε να πάει στο χωριό κινη

τή μονάδα και να κάνουν όλοι
οι κάτοικοι τεστ κορονόίού.
Εν τω μεταξύ, στο Νοσο
κομείο Τρικάλων χρειάστη
κε να διακομιστεί ο δήμαρχος
Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος,
ο οποίος είχε διαγνωστεί θετι
κός στον ιό από το περασμέ
νο Σάββατο. Σε δήλωσή του
ανέφερε πως έπειτα από επι
κοινωνία με τον θεράποντα
ιατρό του εισήχθη στο νοσο
κομείο για προληπτικούς λό
γους και για να υποβληθεί σε
περαιτέρω εξετάσεις. Εκεί οι
εξειδικευμένοι γιατροί έκρι
ναν ότι θα ήταν καλό να πα-

ραμείνει για νοσηλεία και πα
ρακολούθηση.
Τέλος, την Τετάρτη ο ΕΟ
ΔΥ εντόπισε συνολικά 144 θε
τικά δείγματα σε διάφορες πε
ριφερειακές ενότητες της Ελ
λάδας στις οποίες βρέθηκε
πραγματοποιώντας δωρεάν
rapid tests, μέσα από το αυτο
κίνητο (drive through). Συγκε
κριμένα, στην Πέλλα τα θε
τικά ήταν 48, στην Καρδίτσα
35, οτη Λάρισα 16, στην Ξάν
θη επίσης 16, στην Κομοτηνή
11, στην Ημαθία, 9, οτη Μυ
τιλήνη 5, στη Σύρο 3 και στην
Καστοριά 1.
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ΕΜΒΟΛΙΑ Τα 87,7 δισ. των παραγγελιών
Ο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ»
ΤΩΝ 3+1 ΚΟΛΟΣΣΩΝ
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και τα ανοικτα ερωτήματα

• Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ PFIZER/BIOMTECH, MODERNA, ASTRO/ZENECA
• ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΠΟΥ «ΨΑΧΝΟΥΝ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ TO SPUTNIK-V
α φτάσουν για όλους; Πότε
ακριβώς θα είναι διαθέσιμα;
Πόσο αποτελεσματικά θα εί
ναι, ποιες παρενέργειες θα έχουν και
πόσο επικίνδυνες αυτές μπορεί να εί
ναι και για ποιους; Πόσο θα διαρκεί
η προστασία τους για τον άνθρωπο;
Πόσο γρήγορα θα ανοσοποιηθούν με
γάλες ομάδες των πληθυσμών;

«Χωρίς ταβανι» π
αγορά του
εμβολίου για τον
Covid-19, με τις
φαρμακευτικές να
«τρίβουν τα χέρια

Θ

¥*C»

Πώς ακριβώς θα γίνει η διανομή
τους; Θα υπάρχει δικαίωμα/δυνατότητα επιλογής εταιρίας; Αυτά και άλ
λα πολλά είναι τα απλά, αλλά ταυτό
χρονα μεγάλα αναπάντητα ερωτή
ματα, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για
τον εμβολιασμό απέναντι στον Covid19 έχει αρχίσει, με τις φαρμακευτι
κές εταιρίες/κολοσσούς να ζητούν
και να παίρνουν διαδοχικά, η μια με
τά την άλλη τις εγκρίσεις και πιστο
ποιήσεις από τους αρμόδιους Οργα
νισμούς Υγείας για την παρασκευή
και στη συνέχεια διανομή σε «θη
ριώδεις» ποσότητες, αυτού που η
ανθρωπότητα περιμένει με αγωνία
ως το «ύψιστο αγαθό»: Το αποτε
λεσματικό εμβόλιο που θα βάλει
φραγμό στη φονική διασπορά του
κορωνοϊού σε όλες τις άκρες του πλα
νήτη.
Το μόνο ίσως, ερώτημα που απα
ντάται εύκολα είναι το κόστος του καθενός από τα 3+1 από τα ήδη εγκε
κριμένα εμβόλια. Της Pfizer/BionTech
θα στοιχίζει 20 δολάρια η δόση, της

eavι

Vaccine
COVID-19
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Moderna 32-37 $, της AstraZeneca
/Οξφόρδης 3-4 $ και το ρωσικό SputnicV 10 δολάρια.
Οι 4 αυτές εταιρίες ήδη δίνουν αγώ
να δρόμου, μαζί με άλλες 7 που συνεχί
ζουν τις έρευνές τους και φιλοδοξούν
να συνθέσουν το δικό τους εμβόλιο στις
επόμενες εβδομάδες, σε έναν ανταγω
νισμό μιας αγοράς, χωρίς «ταβάνι» ακό
μα. Κινούνται επιπλέον, 3 κινεζικές εται
ρίες με 4 εμβόλια (δύο από την Sinopharm, ένα από την Sinovac και ένα
από την CanSino), η ευρωπαϊκή CureVac
και ακόμη οι αμερικανικές Janssen και

Novavax, καθώς και μια ινδική εταιρία.
Μόνο οι παραγγελίες που έχουν οι «4»,
υπό μορφή προ-ζητήσεων συγκροτούν
μια καταρχήν αγορά 87,7 δισ. δολαρίων,
που όμως μπορεί και να 5πλασιαστεί, αν
υπολογίσει κανείς ότι ο πληθυσμός του
πλανήτη υπολογίζεται γύρω στα 7,8 - 8,0
δισ. σύμφωνα μετά στοιχεία του ΟΗΕ και
θα χρειαστούν δυο δόσεις ανά κάτοικο
και σε επαναλαμβανόμενο βάθος χρόνου,
μέχρι ο ιός να πάψει να είναι επικίνδυνος.
Μια αγορά με ένα μέγεθος που μπο
ρεί να φαίνεται μικρό, όταν την ίδια ώρα
η αντιμετώπιση της πανδημίας με μέτρα

στήριξης των οικονομιών έχει στοιχίσει
2,7 τρισ. δολάρια στις ΗΠΑ, 2,2 τρισ. στην
Ιαπωνία, 1,35+750 δισ. ευρώ συλλογι
κά για την ΕΕ, χώρια οι δαπάνες του κά
θε κράτους ξεχωριστά. Πρόκειται όμως
για μια κούρσα εξαιρετικά ανταγωνιστι
κή, καθώς το «έπαθλο» της επιστημονι
κής αναγνώρισης για την αποτελεσματι
κή δράση του κάθε εμβολίου πέρα από το
δεδομένο άμεσο επιχειρηματικό κέρδος,
προσθέτει απροσμέτρητη σήμερα «υπε
ραξία» υπεροχής στην όλη φαρμακευτι
κή παραγωγή της κάθε εταιρίας.
Άλλωστε οι προ-παραγγελίες προς την

2 ΔΙΣ. ΔΟΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η ευρωπαϊκή στρατηγική με επίκεντρο τις «δυτικές» εταιρίες
Η Κομισιόν έχει ήδη προχωρήσει στο πλαίσιο της
στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια, 6 συμβάσεις με
φαρμακευτικές εταιρίες, τις AstraZeneca, Sanofi-GSK,
Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac
και Moderna. Αυτό το διαφοροποιημένο χαρτοφυλά
κιο εμβολίων στοχεύει να είναι τα κράτη-μέλη έτοι
μα για εμβολιασμό, μόλις τα συγκεκριμένα εμβόλια
αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κρά
τη-μέλη μπορούν επίσης, να αποφασίσουν να δωρί
σουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου ει
σοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρω
παϊκές χώρες.
Σε ό,τι αφορά την Κομισιόν, μέσω της πρώτης σύμ
βασης με την Astra Zeneca, που υπογράφτηκε σε πο
λύ πρώιμο στάδιο, στις 27 Αυγούστου, τα κράτη-μέ
λη θα μπορούν να αγοράσουν 300 εκατ. δόσεις του
εμβολίου της εταιρίας με δικαίωμα προαίρεσης για
ακόμη 100 εκατ., που θα διανεμηθούν κατ' αναλο
γία βάσει του πληθυσμού της ΕΕ ανά χώρα. Αντίστοιχα,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με 6 ομίλους έχει υπογράψει
συμβάσεις η Ε.Ε.
η συμφωνία με τις BioNTech και Pfizer προβλέπει αρ
χική αγορά 200 εκατ. δόσεων και προαίρεση για άλ
λα 100 εκατ. επιπλέον, με τη Moderna (υπογράφτη
κε την Τετάρτη) 80+80 εκατ. δόσεων κατά το ίδιο μο
ντέλο, με τις Sanofi-GSK (που βρίσκονται σε ερευ
νητικό στάδιο ακόμη) έως 300 εκατ. δόσεων, με τη
Janssen Pharmaceutica NV (θυγατρική του κολοσσού
της Johnson & Johnson, σε ερευνητικό στάδιο ακόμη)
προμήθεια 200+200 εκατ. δόσεων και με την CureVac
(επίσης σε ερευνητικό στάδιο) την προμήθεια 225+180
εκατ. δόσεων.
Για να εξασφαλίσει το δικαίωμα αγοράς των συ
νολικά περίπου 2 δισ. δόσεων εμβολίου ανά εταιρία
και στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, η Κομισιόν έχει

χρηματοδοτήσει μέρος του αρχικού κόστους που βα
ρύνει τους παρασκευαστές εμβολίων με τη μορφή των
συμφωνιών προαγοράς ως ένα είδος προκαταβολής
για τα εμβόλια που θα αγοραστούν εν συνεχεία.
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Pfizer/Biontech από χώρες και φορείς/οργανισμούς φτάνουν ήδη τα ΤΙ δισ. $, προς
την Moderna 38,74 δισ., την AstraZeneca
12 δισ. και για το Sputnik V 10 δισ. Πρώ
το βήμα, ακολουθούν τα επόμενα. Ενώ κα
θόλου τυχαία, με τις ανακοινώσεις του κά
θε κολοσσού για το κάθε πετυχημένο βή
μα που προχωρεί, οι μετοχές του εκτο
ξεύονται στα ύψη. Και επίσης καθόλου
τυχαία, όλοι οι managers/Ceos των πο
λυεθνικών αυτών ομίλων σπεύδουν να ρευ
στοποιήσουν μέρος των κερδών από τις
ίδιες μετοχές που κατέχουν. Όπως ο Έλληνας'ΑλμπερτΜπουρλά, Ceo της Pfizer, που
πουλώντας 132.508 μετοχές της εταιρίας
στα 41,94 $, αποκόμισε 5,6 εκατ. δολά
ρια (η αντιπρόεδρος της ίδιας εταιρίας Sally
Susman, επίσης πούλησε 43.662 μετοχές
στην ίδια τιμή εισπράττοντας 1,8 $) και ο
Ceo της Moderna Stephane Bancel, ρευ
στοποίησε μετοχές του αξίας 1,8 εκατ. $.

Η ΡΩΣΙΚΗ «ΣΦΗΝΑ»
Στην παγκόσμια αγορά και παρότι οι
Βρυξέλλες προτίμησαν να εμπιστευτούν
τα 3 «δυτικά» εμβόλια, «εισβάλλει» ήδη
με ισχυρές αξιώσεις και το πιστοποιημέ
νο ρωσικό Sputnik V, για το οποίο υπάρ
χουν παραγγελίες από πολλές τρίτες χώ
ρες, ενώ είναι απολύτως ανταγωνιστικό
τόσο σε επίπεδο τιμής τουλάχιστον σε
σχέση μετά αμερικανικής προέλευσης εμ
βόλια, αλλά και χρόνου προετοιμασίας
και παραγωγής. Γι'αυτό και προκαλεί το
ενδιαφέρον πολλών χωρών - μελών της
ΕΕ, με την Ουγγαρία ήδη να «σπάει» το
άτυπο εμπάργκο και να προχωρεί σε ανε
ξάρτητη συμφωνία για την προμήθειά του.
Οι Ρώσοι ποντάρουν στην υψηλότερη
όλων των μέχρι στιγμής εγκεκριμένων
εμβολίων αποτελεσματικότητα το Sputnik
V (πάνω από 95%). Και ετοιμάζονται να
ανοίξουν κι άλλους «δρόμους» με άλ
λες χώρες της ΕΕ, με κρούσεις να έχουν
γίνει και προς (και από) την Ελλάδα.

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Από εκεί και πέρα, στα δύσκολα ερω
τήματα, ακόμη πιο δύσκολες και ορισμέ
νες φορές σχεδόν αδύνατες είναι οι ακρι
βείς απαντήσεις. Αυτή την ώρα, η
Pfizer/BionTech έχει ανακοινώσει αποτε
λεσματικότητα για το εμβόλιό της 95%,
η Moderna 94,5%, η AstraZeneca 62%90%, ενώ το ρωσικό Sputnik-V άνω του
95%. Ωστόσο, όλα αυτά είναι σχετικό. Από
λυτα επαρκή τεκμηριωμένα στοιχεί για την
αποτελεσματικότητα ανά ηλικιακή ομάδα
δεν υπάρχουν ούτε πολύ περισσότερο για
άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Επίσης,
η απάντηση των εταιριών για τη διάρκεια
της προστασίας που παρέχουν τα εμβό
λια τους είναι κοινή: «Δεν ξέρουμε, θα με
τρηθεί, δυστυχώς στην πράξη».
Πότε θα φτάσουν τα εμβόλια στους αν
θρώπους που αγωνιούν; Κι εδώ η απά
ντηση δεν είναι εύκολη, καθώς η πρώτη
παράμετρος αφορά τις τεχνικές δυνατό
τητες κάθε εταιρίας και μια δεύτερη τις
παραγγελίες/προσυμφωνίες που έχει κά
νει. Η τρίτη αφορά τις προτεραιότητες κά
θε κυβέρνησης για τη σειρά των ομά
δων που θέλει να «θωρακίσει», αν και εί
ναι δεδομένο ότι οι υγειονομικοί παντού
έχουν το προβάδισμα. Η Pfizer/Biontech
προγραμματίζει 50 εκατ. δόσεις μέσα στο
Δεκέμβριο και 1,3 δισ. το 3 = 2921, η
Moderna αντίστοιχα 20 εκατ. και 1 δισ.,
η Astro/Zeneca 3 δισ. ετησίως και το
Sputnik V 1 δισ. δόσεις μέσα στο 2021.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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TO BIG GAME ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ»

Η παγκόσμια γεωστρατηγική μάχη
Η παγκόσμια διαμάχη που βρίσκεται σε
εξέλιξη, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, για
το ποια χώρα και ποια εταιρία θα αποδειχθεί η πλέον επιτυχημένη σε ό,τι αφορά
την ανάπτυξη του πιο αποτελεσματικού εμ
βολίου για τον Covid-19 και ενώ η παν
δημία μαίνεται, έχει και μια «αθέατη» αλ
λά τεράστιας σημασίας πτυχή. Το ότι εξε
λίσσεται συγχρόνως σε μια γεωστρατηγι
κή μάχη, στην οποία Ευρώπη, ΗΠΑ, Ρωσία,
αλλά και Κίνα προσπαθούν να μετατρέ
ψουν τις έρευνες για την ανακάλυψη και
πιστοποίηση του εμβολίου και στη συνέ
χεια τις εκστρατείες εμβολιασμού σε πα
γκόσμια κλίμακα, σε μια αναμέτρηση με
ταξύ τους σε σχέση με την επιρροή τους
ως διεθνείς δυνάμεις.
Για τη χώρα που θα έρθει πρώτη σε αυ
τόν τον «αγώνα δρόμου», το τεράστιο κέρ
δος θα είναι πέρα από το ότι θα αποκομίσει
οικονομικό όφελος, διότι θα μετριάσει πρώ
τη την ύφεση, το γεγονός πως θα «νομι
μοποιηθεί» ενώπιον των πολιτών της, αλ
λά και θα ενισχύσει τη θέση της στον πα
γκόσμιο ανταγωνισμό.
Στο πλαίσιο αυτής της μάχης, ήδη διά
φορες κυβερνήσεις, καθώς και άλλοι δη
μόσιοι οργανισμοί έχουν διαθέσει περισ
σότερα από 12 δισ. δολάρια για την ανά
πτυξη εμβολίων τουλάχιστον στις δυτικές
εταιρίες που ξεπέρασαν με επιτυχία και την
τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών και ετοι
μάζονται πλέον για μαζική παραγωγή και
διανομή. Η Pfizer δεν έχει πάρει μεν χρη
ματοδότηση για την έρευνά της από την
αμερικανική κυβέρνηση, αλλά η γερμανι
κή BioNTech με την οποία συνεργάζεται
έχει λάβει 475 εκατ. ευρώ από την κυ
βέρνηση Μέρκελ και την ΕΤΕπ .

ΔΥΤΙΚΟΙ VS ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
Σε αυτό τον «αγώνα δρόμου» της κρί
σιμης τρίτης φάσης των κλινικών δοκιμών
μετείχαν (και συνεχίζουν) τα 11 υποψή
φια εμβόλια από δύο γεωπολιτικά στρατό
πεδα: Στο ένα στρατόπεδο υπάρχουν 4
(υποψήφια ακόμη) εμβόλια από την Κίνα
(δύο από το Sinopharm, ένα από το Sinovac
και ένα από το CanSino) και αυτό της Ρω
σίας που ήδη ανακοινώθηκε και μάλιστα
πρώτο (Sputnik V).
Στο άλλο «στρατόπεδο» βρίσκονται τα 3
αμερικανικά εμβόλια (Janssen, Moderna και
Novavax), το Γερμανοαμερικανικό (BioNtech

12 δισ. δολάρια έχουν
διαθέσει διάφορες
κυβερνήσεις για την
ανάπτυξη εμβολίων
και Pfizer, αλλά και με την υποστήριξη του
κινεζικού πολυεθνικού ομίλου Fosun) και
ένα βρετανικό (AstraZeneca). Υπάρχει επί
σης και ένα ινδικό εμβόλιο.
Ο αμείλικτος γεωστρατηγικός και γεωοικονομικός ανταγωνισμός είναι έκδηλος σε
όλα τα επίπεδα. Δεν είναι τυχαίο το γεγο
νός ότι η διαδικτυακή Σύνοδος των G-20 το
περασμένο Σαββατοκύριακο, με οικοδε
σπότη τη Σαουδική Αραβία, επισκιάστηκε
πλήρως απάτην πανδημία. Μετον Γ.Γ. του
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να καλεί τις 20
πλουσιότερες χώρες του κόσμου να δώσουν
28 δισ. δολάρια για τη μαζική παραγωγή,
προμήθεια και διανομή εμβολίων κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις φτω
χότερες χώρες. Βέβαια, οι δεσμεύσεις επί
αυτού περίσσεψαν, την ώρα όμως που 1,3
εκατ. άνθρωποι σε όλον τον κόσμο έχουν
χάσει τη ζωή τους και πάνω από 55 εκα

τομμύρια έχουν μολυνθεί!
Και ενώ το αμερικανικό πανεπιστήμιο
Duke στη Βόρεια Καρολίνα που παρακο
λουθεί όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται παγκοσμίως για τα εμβόλια, ανακοί
νωσε ότι ενώ έχουν ήδη αγοραστεί 6,4 δισ.
δόσεων πιθανών εμβολίων και άλλα 3,2 δισ.
είτε βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση είτε
δεσμεύονται ως «προαιρετικές επεκτάσεις
υφιστάμενων συμφωνιών» και δυνητικό αυ
τές οι δόσεις καλύπτουν το σύνολο του πλη
θυσμού του πλανήτη μας, εντούτοις η έρευ
να διαπιστώνει πως η «συντριπτική πλειοψηφία» των δόσεων εμβολίου που έχουν
αγοραστεί μέχρι τώρα πηγαίνει σε χώρες με
υψηλό εισόδημα. Και προειδοποιεί ότι «κατευθυνόμαστε σε ένα σενάριο όπου οι πλού
σιες χώρες θα έχουν τα εμβόλια και οι φτω
χότερες χώρες είναι απίθανο να έχουν πρό
σβαση».
Όμως η «λύση» πρέπει να περιλαμβά
νει και τους πάνω από 729 εκατ. ανθρώ
πους στον πλανήτη που ζουν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας, δηλαδή μελιγότερα από
1,9 δολάρια/ημέρα, σύμφωνα με την Πα
γκόσμια Τράπεζα. Είναι το 9,4% του πα
γκόσμιου πληθυσμού και όποια γεωπολιτι
κή δύναμη τους «προσεγγίσει» πρώτη, θα
αποκομίσει και τεράστια οφέλη οτην αντί
στοιχη παγκόσμια σκακιέρα.

Πώς θα εμβολιαστούν οι Έλληνες
Ενώ η ΕΕ κεντρικά έχει διασφαλίσει από τις 6 (προς το
παρόν) φαρμακευτικές εταιρίες, περίπου 2 δισ. (για την ακρίβεια 1,965 δισ.) δόσεις εμβολίων για όλες τις χώρες-μέλη,
στην Ελλάδα αντιστοιχούν απ' αυτά ήδη 25 εκατ., αλλά
και με το δικαίωμα να ζητήσει και περισσότερα, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε όλες τις χώρες η παράδοση των δόσεων
των εμβολίων θα γίνεται ταυτόχρονα, με ίδια αναλογία εμβολίων με βάση τον πληθυσμό της κάθε χώρας και στην ίδια
τιμή για όλες. Τα εμβόλια θα φτάσουν από την ΕΕ στις κεντρικές αποθήκες κάθε χώρας και από εκεί θα μεταφερθούν στα εμβολιαστικά κέντρα.
Στην Ελλάδα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυ-

ξη 1.018 εμβολιαστικών κέντρων στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, περιφερειακά ιατρεία), ώστε να εμβολιάζουν μέχρι 2.117.440 πολίτες ανά
μήνα. Με λειτουργία σε 2 βάρδιες, πρωί και βράδυ, έξι ημέρες/εβδομάδα, με τη διαδικασία για κάθε πολίτη να διαρκει 10 λεπτά. Αν απαιτηθεί θα αναπτυχθούν και άλλα σημεία εμβολιασμού. Πρώτοι θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα, στη συνέχεια τα άτομα που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα, καθώς και όσοι διαβιούν σε κλειστές
δομές. Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει ο εμβολιασμός
των υπόλοιπων.
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 Μοιράζουν τα λεφτά μας, νέο δώρο στους
κλινικάρχες!
Πηγή:
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Επιφάνεια:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

2

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:
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Μοιράζουν ία λεφτά μας,
νέο δώρο στους κλινικάρχες!
υνεχίζουν να μοιράζουν χρήμα. Το
δικό μαε χρήμα. Αυτό που πήραν και
θα πάρουν απο tous φόρουε μαε.
Αυτήν τη φορά, το δίνουν και πάλι στουε
ιδιώτεε τηε Υγείαε, υπέρ των οποίων, προ
κλητικά, μεροληπτούν. Αυτών που δήθεν
«επιτάσουν», πληρώνοντάε τουε διπλάσιο
νοσήλιο.

Σ

Τη στιγμή που θα έπρεπε να βοηθά το Εθνι
κό Σύστημα Υγείαε, το οποίο πολεμά μόνο του
και αβοήθητο τον «αόρατο εχθρό», η κυβέρνη
ση Μητσοτάκη «ενισχύει» με επιπλέον 30 εκα
τομμύρια ευρώ, κατ’ ελάχιστο, την ιδιωτική
Υγεία, η οποία δεν έχει πάθει ζημιά, απολύτωε
καμία, λόγω κορονοϊού. Το αντίθετο, μάλιστα.
Βρίσκεται στο απυρόβλητο και βγάζει ειρωνικά
τη γλώσσα στουε «μπαρουτοκαηνισμένουε»
γιατρούε και νοσηλευτέε του ΕΣΥ.
Και δεν είναι η πρώτη φορά.
Πριν από οκτώ μήνεε, η κυβέρνηση προσέφερε το πρώτο τριπλό δώρο στουε ιδιώτεε κλινικάρχεε, αξίαε, πάλι, 30 εκατομμυρίων ευρώ,
κατ’ ελάχιστο.

£ ί
" ?

Συνολικά, μέχρι τώρα, έχουν μοιραστεί πάνω άπό 60 εκατομμύρια
ευρώ δημοσίου xpfipaios στην ιδιωτική Υγεία. Κι όλο αυτό, τη
στιγμή που η ίδια κυβέρνηση μείωσε κατά 600 εκατομμύρια ευρώ
τα λεφτά που θα δώσει το 2021, από τον Προϋπολογισμό ms,
για τη δημόσια Υγεία, ώστε να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό.

ότε συμφωνήθπκε ο υπερδιπλασιασμόε τηε τιμήε αποζημίωσηε των κλι
νών ΜΕΘ, τουε δόθηκε η δυνατότητα
μίαε. «Κερδάμε», όμωε, στη στήριξη των πλού
ση μείωσε κατά 600 εκατομμύρια ευρώ τα λε
να επεκτείνουν τιε ιδιωτικέε ΜΕΘ κατά 40%,
φτά που θα δώσει το 2021, από τον Προϋπολο
σιων μετόχων τηε ιδιωτικήε Υγείαε, αυτήε που
με το ίδιο προσωπικό, ενώ ο ΕΟΔΔΥ δεν κά
γισμό τηε, για τη δημόσια Υγεία, ώστε να αντι
εκμεταλλεύεται το χαλασμό για να πλουτίσει,
λυψε ποτέ το κόστοε των τεστ κορονοιού, με
με τη βοήθεια πρόθυμων κυβερνώντων.
μετωπίσει τον κορονοϊό.
αποτέλεσμα να υπερκοστολογούνται και να
Τελικά, δεν ξέρουμε εάν το δυστύχημα για
υτήν τη δημόσια Υγεία που έχει μεί
επιβαρύνονται οι πολίτεε που τα χρυσοπλη
τη χώρα είναι ο κορονοϊόε ή αυτή η κυβέρνη
νει μόνη και αβοήθητη να παλεύει
ρώνουν, από τιε τσέπεε τουε.
ση. Υποτίθεται ότι εκλέχθηκε για να διασώσει
στην πρώτη γραμμή,με χαμηλέε
Συνολικά, μέχρι τώρα, έχουν μοιραστεί πά
αμοιβέε, χωρίε εφεδρείεε και με μεγάλεε
το δημόσιο χρήμα και να μειώσει τιε δημόσιε?
νω από 60 εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήελλείψειε σε φάρμακα και υλικά.
δαπάνεε προε όφελοε των φορολογουμένων.

Τ

■

Α

ματοε στην ιδιωτική Υγεία.
Κι όλο αυτό, τη στιγμή που η ίδια κυβέρνη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προτελευταίοι στην Ευρώπη στιε δαπάνεε
προε το ΕΣΥ, για την αντιμετώπιση τηε πανδη-

Όχι για να κάνει το ακριβώε αντίθετο.

Ο Καθέναε
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ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Μήνυμα ελπίδας και αγωνιστικής
ανάτασης από χιλιάδες απεργούς
✓ Με επιτυχία δόθηκε η απεργίακή μάχη! Δεν θα περάσουν ο φόβος, η τρομοκρατία,

η απαισιοδοξία, η λογική «να λογαριαστούμε μετά»
✓ Δ. Κουτσουμπας: Το δίκιο και η ελπίδα βρίσκονται στους αγώνες του λαού
• Μεγάλοι χώροι δουλειάς σε όλους
τους κλάδους δεν δούλεψαν χτες |
Σταματημένα τα καράβια, το Μετρό
και ο Ηλεκτρικός J «Νέκρωσαν» οι
προβλήτες του ΟΛΠ και όλα τα κα
τασκευαστικά έργα στο παραλιακό
μέτωπο της Αττικής
• Συμβολικές διαμαρτυρίες των υγειο
νομικών στις πύλες των νοσοκομεί
ων | Στο υπουργείο Εργασίας αντι
προσωπεία των συνδικάτων ΐ Μοτοπορείες, εξορμήσεις και άλλες απεργιακές δράσεις
• Στο κενό η προσπάθεια τρομοκράτη
σης και καταστολής | Εκδηλώσεις και
μηνύματα αλληλεγγύης από εργαζό
μενους σε άλλες χώρες
8

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,8-13
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27-11-2020

8 ΙΑΠΕΡΓΙΑ

ϋ26 ΝΟΕΜΒΡΗ 2020

—

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Ισχυρό απεργιακό μήνυμα: Μπαίνουμε μπροστά για την
Η πετυχημένη απεργία μέσα σε συνθήκες πανδημίας έδωσε απάντηση στην επίθεση κυβέρνησης - εργοδοσίας,
στην επιχείρηση να περάσουν η τρομοκρατία και η απαισιοδοξία
ε τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων σε μεγάλους χώ
καταθήκη για την αγωνιστική συνέχεια, έσπασε για μια ακόμα
ρους δουλειάς, αλλά και με πολύμορφες συμβολικές πα
φορά το σιωπητήριο που επιχειρούν να επιβάλουν στους λα
ρεμβάσεις σε όλη τη χώρα και σε κάθε κλάδο, η χτεσινή
ϊκούς αγώνες το κεφάλαιο, η κυβέρνηση και τα κόμματά του,
πετυχημένη απεργία που οργάνωσαν Ομοσπονδίες, Ερ
μαζί με την ηγεσία της ΓΣΕΕ και τους ανθρώπους της.
γατικά Κέντρα, Συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου το Με την ίδια τη συμμετοχή στην απεργία, με παρεμβάσεις
μέα έδωσε απάντηση στην εντεινόμενη επίθεση κυβέρνησης σε χώρους δουλειάς, με συμβολικές διαμαρτυρίες έξω από υ
και εργοδοσίας, στην επιχείρηση να περάσουν στο λαό η τρο
πουργεία, με νέες συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομεί
μοκρατία και η απαισιοδοξία.
ων και άλλες πολύμορφες πρωτοβουλίες, τηρώντας όλα τα α
Με την προετοιμασία της απεργίας όλο το προηγούμενο διά
ναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και αψηφώντας
στημα και τη χτεσινή απεργιακή μάχη, η οποία αποτελεί παρα
τη νέα μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων καταστολής από την

Μ

κυβέρνηση, λίγες μόλις μέρες μετά το όργιο καταστολής στις
εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, οι εργαζόμενοι και τα συνδι
κάτα τους ξεκαθάρισαν ότι ο αγώνας για την προστασία της

ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού δεν αναβάλ
λεται. Τώρα είναι η ώρα για ενίσχυση της πάλης απέναντι στην
πολιτική που αφήνει το λαό εκτεθειμένο στην πανδημία, απέ
ναντι στην εργοδοτική ασυδοσία που εντείνεται μέσα στη νέα
οικονομική κρίση, απέναντι στις νέες βάρβαρες ανατροπές με
το νομοσχέδιο - έκτρωμα που έχουν ήδη ετοιμάσει κυβέρνη
ση και εργοδοσία.

Η μάχη της απεργίας στους χώρους δουλειάς στην Αττική
την Αττική, η μάχη για την απερ
γία που αποφάσισαν τα Εργατικά
Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρί
ου - Ανατ. Αττικής και Σαλαμίνας,
μεγάλες Ομοσπονδίες με έδρα την Α
θήνα και πλήθος συνδικάτων, δόθηκε
χτες από πολύ νωρίς το πρωί.

or £1 Σ Τ Η ΜΑ'
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«Νέκρωσαν» όλα τα μεγάλα

fniPAinizotiKiTE ™ z«H w ·
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εργοτάξια
Στις Κατασκευές, η συμμετοχή
στην απεργία ήταν καθο
λική στα μεγάλα εργοτά
ξια, με το Συνδικάτο Οικο
δόμων Αθήνας να χαιρετί
ζει τους χιλιάδες εργαζόμε
νους του κλάδου που απήργησαν σε πρωτόγνωρες και
δύσκολες συνθήκες. Ενδει
κτικά, στους μεγάλους χώ
ρους που χτες «νέκρωσαν»
περιλαμβάνονται τα εργοτά
ξια κατασκευής του Μετρά,
το έργο κατασκευής προ
βλήτας στο λιμάνι του Πει
ραιά, τα εργοτάξια στο κτί
ριο της Πινακοθήκης, στο
'.... .. ““Jl
γήπεδο της ΑΕΚ και την υπογειοποίηση της οδού Π. Κωνσταντίνου, στο
πρώην ξενοδοχείο «Λα Μιράζ» της Ομόνοιας,
στον ΟΤΕ στη Βικτώρια, στον ΟΣΕ στα Σεπόλια, στην επέκταση του εμπορικού κέντρου
«River West» στη Λεωφ. Κηφισού. Από τα ξη-

δικατο τους και πήραν μέ
ρος στην απεργία.
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μερώματα στελέχη του Συνδικάτου βρέθηκαν
σε εργοτάξια και γειτονιές, δίνοντας με επιτυ
χία τη μάχη της περιφρούρησης. Οπου η εργο
δοσία και οι εργολάβοι προσπάθησαν να βάλουν
εμπόδια, οι οικοδόμοι στάθηκαν μαζί με το Συν-

Μηνύματα αλληλεγγύης στην απεργία από άλλες χώρες
Την αλληλεγγύη τους στους εργα
ζόμενους της χώρας μας και το ΠΑ
ΜΕ, με αφορμή τη χτεσινή απεργία,
εξέφρασαν συνδικαλιστικές οργανώ
σεις σε μια σειρά χωρών.
Τις προηγούμενες μέρες στο ΠΑ
ΜΕ είχαν φτάσει μηνύματα συνδικα
λιστικών οργανώσεων, μεταξύ άλ
λων, από Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Γαλ
λία, Παλαιστίνη, Ν. Αφρική, Πολω
νία και Τουρκία.
Χτες, εργαζόμενοι και συνδικάτα
της Γαλλίας, μέλη της ΠΣΟ στο Πα
ρίσι, έστειλαν δυνατό μήνυμα αλληλεγ
γύης στους εργαζόμενους της Ελλάδας
και τους εργατικούς αγώνες σε όλο τον κόσμο. Τα συνδικάτα, που πραγματοποιούσαν συγκέ
ντρωση ενάντια στις διώξεις συνδικαλιστών στην εταιρεία «Monoprix», συγκεντρώθηκαν μπροστά
στο Δικαστήριο και σήκωσαν αφίσες του ΠΑΜΕ και αφισάκια με το μήνυμα «Αλληλεγγύη στην
Εργατική Τάξη της Ελλάδας - Από το Παρίσι στην Αθήνα, δεν θα μας πάρετε το δικαίωμα να δι
αδηλώνουμε», καταγγέλλοντας την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό και στις δύο χώρες.
Τον αγώνα για την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων του λαού χαιρετίζει η Επιτροπή
Αγώνα Αμβούργου. «Στη Γερμανία αντιμετωπίζουμε από παρόμοια μέχρι ολόιδια προβλήματα»,
σημειώνει στο μήνυμά της και ενώνει τη φωνή της με την απεργία και την προσπάθεια να ακου
στεί δυνατή, πίσω από τις μάσκες, η φωνή της διεκδίκησης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η πάλη για μέτρα προστασίας των
εργαζομένων στο επίκεντρο στο Εμπόριο
Στο Εμπόριο, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων
Αθήνας έδωσε μάχη για να φτάσει το απεργιακό
μήνυμα σε δεκάδες καταστήματα, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα το ζήτημα της ανυπαρξίας ουσια
στικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων α
πό την πανδημία. Μεταξύ άλλων παρεμβάσεων,
στο σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» στη Ν. Χαλ
κηδόνα μοιράστηκε ανακοίνωση του Συλλόγου
από απεργούς, μέλη του, οι οποίοι ανάρτησαν
πανό στον χώρο με το σύνθημα: «Οχι στα πρω
τόκολλα της διασποράς - Τώρα μέτρα προστα
σίας της υγείας μας». Στο κατάστημα της αλυσί
δας «My Market» στην Αγία Παρασκευή, όπου τις
προηγούμενες μέρες επιβεβαιώθηκαν 2 κρού
σματα, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι η εργο
δοσία τούς εγκαλεί για ...αχαριστία, καθώς «δεν
φτάνει που η εταιρεία σάς κάνει δωρεάν τεστ»,
αυτοί θέλουν και να σχολάνε στην ώρα που προ
βλέπει το ωράριό τους! Ανταποκρινόμενος στην
καταγγελία, ο Σύλλογος έκανε χτες τηλεφωνική
παρέμβαση στην εργοδοσία.
Δίπλα στα αιτήματα για προστασία της υγείας
των εργαζομένων, ο Σύλλογος έθεσε στο επίκε
ντρο την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιω
μάτων των εργαζομένων που δουλεύουν με ε
ξαντλητικούς ρυθμούς, «κομμένα» ρεπό και κα
θημερινές υπερωρίες.
Αντίστοιχα, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων
και Εμποροϋπαλλήλων Δυτ. Αττικής προχώρησε
σε παρεμβάσεις στο «My Market» στα Ανω Λιό
σια, στο «Lidl» στην Ελευσίνα και σε αποθήκη του
«ΑΒ Βασιλόπουλου».

Σημαντική συμμετοχή στην απεργία σε
χώρους Ταχυμεταφορών
Σε Ταχυδρομεία - Ταχυμεταφορές, παρεμβά
σεις στο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ Courier και
στο Κέντρο Διανομής Αθήνας Ταχυδρόμων στη
Λένορμαν, στα κεντρικά γραφεία των ΕΛΤΑ Courier
στο Ρουφ, καθώς και στις ACS, «Courier Center»

και «Speedex» έκαναν το κλαδικό Σωματείο Ερ
γαζομένων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών και
συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ. Σε συνθήκες που διαρ
κώς αυξάνεται η εντατικοποίηση στον κλάδο λό
γω των συνθηκών της πανδημίας, ιδιαίτερα αυξη
μένα ήταν τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία
στο Κέντρο Διανομής της «Speedex» στον Κεραμεικό, που άγγιξαν το 100%, και στο Κέντρο Δι
ανομής της ίδιας εταιρείας στην Κηφισιά, που έ
φτασε το 80%.
Οι εργαζόμενοι απαίτησαν να ληφθούν τώ
ρα μέτρα προστασίας για την υγεία, με αφορμή
πρόσφατο κρούσμα στα ΕΛΤΑ Courier στη Λέ
νορμαν, με τη διοίκηση να απορρίπτει το αίτημα
για διενέργεια τεστ όλων των εργαζομένων. Πα
ράλληλα, με δεδομένο ότι έχει για λίγες μέρες
διώξει τους περισσότερους, προκειμένου να γί
νει απολύμανση, οι εργαζόμενοι επιστρέφοντας
στη δουλειά χωρίς να ξέρουν αν έχουν «κολλή
σει», θα είναι ταυτόχρονα αναγκασμένοι να δια
χειριστούν έναν τεράστιο όγκο δουλειάς.
Τις απαράδεκτες αυτές συνθήκες ανέδειξαν
στο σύνολο των παρεμβάσεών τους οι συνδικα
λιστές, κατήγγειλαν την υπερεντατικοποίηση της
εργασίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι εδώ
και ένα χρόνο είναι σαν να δουλεύουν κάθε μέρα
σαν να είναι «Black Friday». Απαιτούν να σταμα
τήσουν τα ΙΟωρα - 12ωρα, η δουλειά το Σαββατο
κύριακο, να γίνουν όσες προσλήψεις χρειάζονται.

Στο αεροδρόμιο και τις αστικές
συγκοινωνίες
Στο αεροδρόμιο στα Σπάτα έγινε εξόρμηση
στην είσοδο των αναχωρήσεων από το Εργα
τικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής μα
ζί με εκπροσώπους των Σωματείων Εργαζομέ
νων στην DHL και στη «Select Service», καθώς
και την Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στο Αε
ροδρόμιο. Νωρίτερα παρέμβαση είχε γίνει στους
χώρους δουλειάς σε DHL, «Newrest», «Sofitel»,
«Select Service».
Με κείμενα που διαβάζονταν με ντουντούκα
και με τα σϋ'ίζθή'μάτ’α’σΤα πανό'πόυ κρατούσαν,
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προστασία της ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων μας!
Κυβέρνηση και εργοδοσία έσπασαν ξανά χα μούτρα
τους - Συνεχίζουμε αγωνιστικά!
Σε ανακοίνωσή του για τη χτεσινή απεργία το Πανεργατικό Α
γωνιστικό Μέτωπο σημειώνει τα εξής:
«Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους που σήμερα έσπα
σαν ξανά τη σιωπή, την εργοδοτική βία, την κρατική καταστολή και
απέργησαν για τη ζωή τους, την υγεία τους, τα δικαιώματά τους.
Η κυβέρνηση έσπασε ξανά τα μούτρα της! Η απεργία πέτυχε, με
συμμετοχή σε μεγάλους χώρους δουλειάς, εργοστάσια, με σχε
δόν καθολική συμμετοχή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η επι
τυχία της σημερινής απεργίας έστειλε το πρώτο μήνυμα. Δεν θα
περάσουν ο φόβος, η τρομοκρατία, η απαισιοδοξία, η λογική "να

λογαριαστούμε μετά".
Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες για την έξαρση της
πανδημίας, για τα τεράστια κενά στο σύστημα Υγείας, για τα υγει
ονομικά πρωτόκολλα διασποράς του ιού στους χώρους δουλειάς,
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στους χώρους Εκπαίδευσης.
Ηταν προκλητική η στάση της κυβέρνησης που γέμισε από το
πρωί το κέντρο της Αθήνας και των άλλων πόλεων με ΜΑΤ, "αύρες",
αστυνομικούς και πρόστιμα για να καταστείλουν το απεργιακό μή
νυμα, για να χτυπήσουν τη σημερινή απεργία που πραγματοποιεί
ται με αποφάσεις Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, πρωτοβάθμι
ων σωματείων, σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς σε όλη τη χώρα.
Επιχειρηματικοί όμιλοι και κυβέρνηση νόμιζαν πως, μαζί τη θλι
βερή ηγεσία της ΓΣΕΕ, που την επέβαλαν με ΜΑΤ, κλούβες και
νοθεία την άνοιξη, θα μετέτρεπαν τη μάσκα σε φίμωτρο, όταν

,

την ίδια στιγμή φέρνουν τα αντεργατικά εκτρώματα του αιώνα,
το χτύπημα στο 8ωρο, τη νομοθετημένη απλήρωτη εργασία, νέο
Πτωχευτικό Κώδικα, τους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών, την
κρατική παρέμβαση στη συνδικαλιστική δράση για τη χειραγώγη
ση των σωματείων.
Η σημερινή μέρα πέρασε στην ιστορία των αγώνων της εργατι
κής τάξης της χώρας μας ως μέρα γενικής απεργίας που σε συν
θήκες πανδημίας μπήκαν μπροστά τα αιτήματα για την προστα
σία της ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων μας από τη μανία
των εκμεταλλευτών. Ενώθηκαν οι φωνές μας με τις φωνές των
εργαζομένων σε άλλες χώρες που αυτές τις μέρες απεργούν και
κινητοποιούνται.

Συνεχίζουμε αγωνιστικά! Και με τη μάσκα έχουμε φωνή και
διεκδικούμε!».

ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ!

Το δίκιο και η ελπίδα βρίσκονται
στους αγώνες του λαού
Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Απο παρέμβαση του κλαδικού
Σωματείου Χρηματοπιστωτικού
απαίτησαν άμεσα μέτρα προστασίας της υγεί
ας του λαού, κατήγγειλαν το όργιο καταστολής,
στιγμάτισαν τους αντεργατικούς σχεδιασμούς, ό
πως την κρατική οικονομική ενίσχυση της αερο
πορικής εταιρείας «Aegean» με 120 εκατομμύ
ρια ευρώ, η οποία πριν από λίγο καιρό είχε απο
λύσει 120 εργαζόμενους.
Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Σωματείου Ερ
γαζομένων DHL, Π. Κατσαρός, επεσήμανε με
ταξύ άλλων:«Δίνουμε το "παρών" στην απεργία
(...) το δημόσιο σύστημα Υγείας έχει αφεθεί στη
μοίρα του, τα μέτρα προστασίας της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων είναι ανύπαρκτα».
Την ίδια ώρα, «η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απο
τελειώσει τα εργασιακά δικαιώματα».
Στις αστικές συγκοινωνίες απεργία πραγμα
τοποιήθηκε στην Αττική σε Μετρό και Ηλεκτρι
κό, ενώ συμμετείχαν και εργαζόμενοι από τις ο
δικές συγκοινωνίες, παρά την απεργοσπαστική
στάση των συνδικαλιστικών πλειοψηφιών του χώ
ρου, που αρνήθηκαν να καλέσουν σε συμμετοχή
στην απεργία με το επιχείρημα ότι... δεν γνωρί
ζουν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου - εκτρώμα

,'it

τος που ήδη έχει παρουσιάσει
η κυβέρνηση και ότι τώρα είναι
πανδημία! Δυνάμεις της ΔΑΣ ΟΑΣΑ στο πλαίσιο
της απεργίας έκαναν περιοδείες στα αμαξοστά
σια των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σε άλλους κλάδους
Στις πύλες του εργοστασίου της «Πεταλού
δας» καλώντας στην απεργία βρέθηκαν μέλη
της Ομοσπονδίας και του κλαδικού Συνδικά
του Εργαζομένων Κλωστοϋφαντουργίας - Ι
ματισμού - Δέρματος. Με αφορμή τη χτεσινή
απεργία, συνέχισαν επίσης τις παρεμβάσεις σε
φασονατζίδικα του Ιματισμού, όπου οι μετανά
στες εργάτες έρχονται αντιμέτωποι με τις προ
σπάθειες εργοδοτών να «βάλουν στο χέρι» το
επίδομα αναστολής που δικαιούνται, αλλά και
με τις ανθυγιεινές συνθήκες δουλειάς. Σε μια
σειρά περιπτώσεις, οι εργάτες ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα και πήραν μέρος στην απεργία.
Απεργιακή περιφρούρηση στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Φυσικού Αερίου, στην Ανθούσα Ατ
τικής, οργανώθηκε από μέλη του Σωματείου

Ενέργειας και του Σωματεί
ου ΣΕΦΑ - ΔΕΠΑ. Τα σωμα

Σε δήλωσή του για τη χτεσινή απεργία, ο ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε τα εξής:
«Η σημερινή απεργία είναι μία μεγάλη μάχη. Οπως δεν α
ναστέλλεται η επίθεση του πλούτου και της κυβέρνησης ενά
ντια στο λαό μας, έτσι δεν μπορούν να αναστέλλονται και να
απαγορεύονται οι αγώνες για την ενίσχυση του δημόσιου συ
στήματος Υγείας, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων και όλου του λαού.
Η απεργία είναι πράξη ευθύνης και παράλληλα στέλνει έ
να ξεκάθαρο μήνυμα: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέ
ρει προς ψήφιση το αντεργατικό έκτρωμα - νομοσχέδιο για
τη ΙΟωρη δουλειά.
Η συκοφαντία και η κρατική καταστολή δεν μπορούν να φι
μώσουν το εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα, ευρύτερα το λα
ϊκό κίνημα.
Το γνωρίζουν όλοι αυτό: Το δίκιο είναι με τους απεργούς
και τους αγώνες τους. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα για ένα καλύ
τερο αύριο».

τεία εργαζομένων κατήγγει
λαν την προσπάθεια της ερ
γοδοσίας της ΔΕΠΑ να στή
σει απεργοσπαστικό μηχανι
σμό αποτελούμενο από δι
ευθυντικά στελέχη της εται
ρείας, τα οποία με προκλητι
κό τρόπο επιχείρησαν, χωρίς
να τα καταφέρουν, να σπά
σουν την απεργία των έργαζομένων.
Στον κλάδο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών,
κλιμάκια της Ομοσπονδίας, του κλαδικού Συν
δικάτου και των επιχειρησιακών σωματείων βρέ
θηκαν στο εργοστάσιο της «ΕΒΓΑ», όπου η συμ
μετοχή στην απεργία ήταν καθολική, στην «Α
θηναϊκή Ζυθοποιία», σε «Tasty» και «ΦΑΓΕ», ό
που επίσης καταγράφηκαν μεγάλα ποσοστά
συμμετοχής.
Στο Φάρμακο, εξορμήσεις σε πολλούς χώ
ρους δουλειάς, εργοστάσια και φαρμακαποθή
κες έκαναν η Ομοσπονδία και το κλαδικό Συν
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Παρεμβάσεις σε ξενοδοχεία και μοτοπορεία
στο κέντρο της Αθήνας
τον Επισιτισμό - Τουρισμό, το κλαδικό Συνδι
κάτο και επιχειρησιακά Σωματεία της Αττικής έ
δωσαν συνέχεια με την απεργία στον αγώνα για
τη διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων,
για την υπογραφή και υποχρεωτική εφαρμογή Συλ
λογικών Συμβάσεων. Αντιπροσωπείες τους βρέθη
καν έξω από μεγάλα ξενοδοχεία όπως το «Electra
Metropolis», το «Athens Marriott», το «Plaza» και τη
«Μεγάλη Βρετάνια», αλλά και στην επισιτιστική ε
πιχείρηση «Γευσήνους» στο Κρυονέρι.
Στη συνέχεια, έγινε συμβολική μοτοπορεία στο
κέντρο της Αθήνας. Με ντουντούκες, σημαίες και
συνθήματα, αντιπροσωπεία του Συνδικάτου έδωσε
το στίγμα των διεκδικήσεων των εργαζομένων, προ
σαρμόζοντας τη μορφή της κινητοποίησης στα α
Κινητοποιήθηκε ολόκληρος στόλος μηχανών της
παραίτητα μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης
αστυνομίας, επιχειρώντας - χωρίς αποτέλεσμα - να
του κορονοϊού.
σταματήσει τη συμβολική μοτοπορεία του Ιυνδιχάτου!
Ωστόσο και αυτή η συμβολική κινητοποίηση συνά

Σ
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ντησε την προκλητική στάση της αστυνομίας: Συγκε
κριμένα, ένας ολόκληρος στόλος μηχανών της ομάδας
ΔΙΑΣ έφτασε στο σημείο να σταματήσει την κυκλοφο
ρία στην οδό Πατησίων, στο ύψος του Πολυτεχνείου,
προκειμένου να «κόψει» τη μοτοπορεία, που είχε ξεκι
νήσει από το Μεταξουργείο, με το πρόσχημα της διε
νέργειας ελέγχων για τη μετακίνηση. Κάτω από πιν α
ποφασιστική στάση του Συνδικάτου, η μοτοπορεία συ
νεχίστηκε, φτάνοντας έξω από το υπουργείο Εργασίας.
Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια
να διαλύσει μια κινητοποίηση που παίρνει όλα τα μέ
τρα προστασίας, κατήγγειλε ο πρόεδρος του Συνδικά
του, Γιώργος Στεφανάκης, και πρόσθεσε ότι «αυτοί
που άνοιξαν τον Τουρισμό σύμφωνα με τα πρωτόκολλα
των επιχειρηματικών ομίλων» δεν μπορούν να «κουνά
νε το δάχτυλο» στο Συνδικάτο και τους εργαζόμενους,
για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες για την κατά
σταση στην Υγεία.

δικάτο, μοιράζοντας ανακοινώσεις, τοποθετώ
ντας πανό, μιλώντας στους εργαζόμενους. Ση
μαντικά ήταν τα ποσοστά συμμετοχής στα ερ
γοστάσια «Johnson» και «Boehringer».
Στον Τύπο - Χαρτί, αντιπροσωπεία της Ομο
σπονδίας και του Σωματείου Εργαζομένων στα
Πρακτορεία έκαναν περιοδεία νωρίς το πρωί στο
πρακτορείο «Αργος». Συζητώντας με τη βάρδια
εργαζομένων που σχόλαγε πριν την έναρξη της
απεργίας, ανέδειξαν τη σημασία της μαζικής
συμμετοχής σε αυτή. Εξορμήσεις έκανε και το
Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου σε τρία εργοστά
σια σε Ασπρόπυργο και Μενίδι. Στα δύο από αυ
τά η συμμετοχή έφτασε στο 50% και στο 85%.
Σε μεγάλες ελεγκτικές - συμβουλευτικές ε
ταιρείες (PwC, «Grant Thornton», «Deloitte»,
ΣΟΛ), λογιστικές εταιρείες (ASD, METALIGN)
και γραφεία σε Περιστέρι, Πετράλωνα, Ν. Ιω
νία, βρέθηκαν αντιπροσωπείες της Ομοσπον
δίας Λογιστών και της Ενωσης Λογιστών Ελε
γκτών Περιφέρειας Αττικής.
Παρέμβαση στο κεντρικό κτίριο της ICAP
στην Καλλιθέα έκανε η Σωματειακή Επιτροπή
του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας.
Στο Χρηματοπιστωτικό, έγινε εξόρμηση από
το κλαδικό Σωματείο έξω από την Τράπεζα Πει
ραιώς στην Πανεπιστημίου. Η τράπεζα για άλ
λη μια φορά καταφεύγει σε μεθοδεύσεις που
στόχο έχουν να αναγκάσουν εργαζόμενους που
απασχολούνται σε καταστήματα που κλείνουν,
να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους.
Στις Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορική, το
κλαδικό Συνδικάτο Αττικής από νωρίς το πρωί
έδωσε τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας
σε μεγάλους χώρους δουλειάς, όπως οι όμιλοι
«Intracom», «Vodafone», «Forthnet» και αλλού.
Συμβολική παρέμβαση έκαναν εργαζόμενοι
στην Εθνική Λυρική Σκηνή, με πανό και πικέ
τες που αποτύπωναν τα αιτήματά τους.
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Καθολικό απεργιακό «lockdown» σε βαπόρια,
ΣΕΜΠΟ και Ζώνη
άγωσε» κάθε δραστηριότητα, από τη μια άκρη έως
την άλλη στο λιμάνι του Πειραιά, στον στρατηγικό αυ
τό «κόμβο» για τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών
ομίλων. Από το επιβατηγό λιμάνι και τις προβλήτες δι
αμετακόμισης (Σταθμοί Εμπορευματοκιβωτίων - ΣΕΜΠΟ) έως τη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, εκεί που η άγρια εκμετάλλευση
και η εργασιακή ζούγκλα «σπάνε κόκαλα», οι εργαζόμενοι θαρ
ραλέα και με αποφασιστικότητα συμμετείχαν μαζικά στην απερ
γία. Πήραν στα χέρια τους την υπόθεση της περιφρούρησης, απέκρουσαν τις εργοδοτικές απειλές και την προσπάθεια να στη
θεί απεργοσπαστικός μηχανισμός και έστειλαν ηχηρό το μήνυμα:
«Κάτω τα ξερά σας από το 8ωρο και τα Σωματεία. Δεν περισσεύ
ει κανείς στον αγώνα για μια ζωή στο μπόι μας», όπως ανέγραφε
το πανό που αναρτήθηκε στην πύλη της COSCO.

Π

Κουρέλιασαν τις τρομοκρατικές
μεθοδεύσεις
Σημειώνεται ότι παραμονές της απεργίας, με έγγραφό του ο
ΟΛΠ δηλαδή η COSCO, το οποίο υπέγραφε ο διευθύνων σύμ
βουλος της εταιρείας Zhang Anming, απαιτούσε από τις λιμε
νικές αρχές, το υπουργείο Ναυτιλίας, το αρχηγείο του Λιμενι
κού Σώματος, την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και την Ει
σαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά «ως αρμόδια για την έννομη τάξη αρχή» η κάθε μία, να ενεργήσουν «στο πλαίσιο της
κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμε
να στον Ν. 4703/2020 (...)», δηλαδή του νόμου Χρυσοχοΐδη για
την απαγόρευση της απεργίας και της περιφρούρησής της.
Η εργοδοσία αξίωνε από τις παραπάνω αρχές να «μην υπάρ
ξει συνάθροιση», καλώντας τις μάλιστα να λάβουν υπόψη τις
«συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID 19»,
κάνοντας δηλαδή ό,τι και η κυβέρνηση, αξιοποιώντας τον κορονοϊό ως πρόσχημα καταστολής.
Και, φτάνοντας και στο διά ταύτα ανέγραφε: «Επιφυλασσόμενοι
παντός νομίμου δικαιώματος μας, κρίνεται σκόπιμο να αναφερ
θεί ότι πράξεις, ως ο αποκλεισμός της οδικής πρόσβασης προς
τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας (ΟΛΠ ΑΕ), αποτελούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, πλήττουν την έννομη τάξη
και δημιουργούν οικονομική ζημία στην ΟΛΠ ΑΕ», επιβεβαιώνο
ντας για το λογαριασμό ποιου «λειτουργεί» ο νόμος Χρυσοχοΐδη.
Το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, σε μια άμεση αντίδραση, εξέδωσε
ανακοίνωση για το «όργιο καταστολής», τονίζοντας ότι εργο
δοσία και κυβέρνηση «καίγονται να μην ακουστεί η φωνή των
εργαζόμενων στο λιμάνι. Εχουν το θράσος δε να προφασίζο
νται την πανδημία, όταν οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τα ελλιπή
μέτρα προστασίας, για την απόκρυψη επιβεβαιωμένων κρου
σμάτων, για τις συνθήκες γαλέρας που έχουν επιβάλει στους
εργαζόμενους». Και έκανε καθαρό ότι «εμείς δεν κάνουμε βή-
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ρη να «τροφοδοτεί» το μονοπώλιο με φτηνούς εργαζόμενους.

Δεμένοι οι κάβοι στα βαπόρια ·
ούτε σφυριά στη Ζώνη!
μα πίσω από τον αγώνα μας».
Παρά την τρομοκρατία από την εργοδοσία, από τις 4 τα ξη
μερώματα, οι εργαζόμενοι στις προβλήτες των Σταθμών Εμπο

ρευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) άρχισαν να παίρνουν τις θέσεις
στα πόστα τους μπροστά στην πύλη της COSCO, τηρώντας
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ενώ στο πλάι τους άρχι
σαν να καταφτάνουν απεργοί και από άλλους κλάδους.
Λίγο πριν από τις 6 το πρωί, που θα έπρεπε να πιάσει δου
λειά η βάρδια, καταφτάνει στα κινητά των εργαζομένων μήνυ
μα από την εργοδοσία: «Η DPORTκαι οι συνεργαζόμενες εται
ρείες σάς ενημερώνουν ότι λόγω των απεργιακών κινητοποι
ήσεων δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στο λιμάνι για την πρω
ινή βάρδια». Η απεργία είχε κριθεί, η αποφασιστικότητα των
εργατών είχε ακυρώσει στην πράξη τις εργοδοτικές απειλές.
Οι εργαζόμενοι με την περήφανη στάση τους έκοψαν κάθε
διάθεση των μονοπωλίων (COSCO, μεταφορικές ναυτιλιακές
εταιρείες) να χτυπήσουν τον απεργιακό αγώνα τους. Γερανο
γέφυρες, νταλίκες, ανυψωτικά μηχανήματα, τα πάντα είχαν ακινητοποιηθεί, δείχνοντας στην πράξη πως ό,τι και να σκαρφι
στούν η εργοδοσία και οι κυβερνήσεις τους, τα πάντα τελικά
εξαρτώνται από τον εργάτη, τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί χω
ρίς τη δική του δύναμη.
Το δίκιο του αγώνα των εργαζομένων, άλλωστε, επιβεβαιώ
νει το καθεστώς εργασιακής ζούγκλας που επικρατεί στο λιμά
νι, ακόμα και με συμβάσεις μιας μέρας.«Δύο μήνες δουλεύω,
δεν έχω υπογράψει κανένα χαρτί. Χτυπάω κάρτα όταν μπαίνω
και απολύομαι όταν βγαίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας
εργαζόμενος, ενώ συνάδελφός του, που δουλεύει με τον ίδιο
τρόπο μας λέει ότι αυτό το αίσχος είναι η συμφωνία που έχει
συναφθεί ανάμεσα στους εργολάβους της COSCO και την ΟΦΕ (Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας), με τη δεύτε-

Καταστολή και αστυνομοκρατία και στην Κω
Στην Κω, μια πανστρατιά αστυνομικών δυνάμεων βρήκε απέναντι τους αντιπρο
σωπεία του Εργατικού Κέντρου Βόρειου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, που έ
κανε εξόρμηση με συνθήματα και ανακοινώσεις σε γειτονιές του νησιού. Μάλιστα,
επιβλήθηκαν στους συνδικαλιστές και πρόστιμα για «άσκοπη μετακίνηση»!
Αυτό το κυβερνητικό όργιο καταστολής καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο, σημειώνο
ντας μάλιστα ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν στηθεί από το πρωί έξω από την πόρ
τα του κτιρίου του, παρακολουθώντας ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Στη συνέχεια,
«σε αποστολή παρακολούθησαν (!) κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου αποτελούμενο α
πό την πρόεδρο, την αντιπρόεδρο και τον οργανωτικό γραμματέα», που περιόδευαν
με ντουντούκα. Και ο αυταρχισμός κορυφώθηκε όταν κατά τη διάρκεια της περιοδεί
ας «ισχυρή αστυνομική δύναμη περικύκλωσε τους συνδικαλιστές και επέβαλε πρόστι
μα, διώκοντας και απαγορεύοντας ουσιαστικά τη συνδικαλιστική δράση». Το Εργατικό
Κέντρο, ξεκαθαρίζοντας στην πράξη ότι η συνδικαλιστική δράση δεν σταματά με την
προσπάθεια καταστολής και τρομοκράτησης, συνέχισε την περιοδεία του. «Η σημερι
νή προσπάθεια να σταματήσει η συνδικαλιστική δράση και να μην ενημερωθούν οι ερ
γαζόμενοι έπεσε στο κενό! Το μήνυμα της Απεργίας έφτασε!», τονίζει και καλεί σωμα
τεία, συλλόγους και φορείς να καταδικάσουν το όργιο αυταρχισμού.

Διάβημα διαμαρτυρίας από την βουλευτή του ΚΚΕ
Διάβημα διαμαρτυρίας για τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα αυταρχισμού σε βά
ρος μελών της διδίκησης του Εργατικού Κέντρου Κω έκανε η βουλευτής του ΚΚΕ

Μαρία Κομνηνάκα.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό αστυνομικό διευθυντή Περιφέρει
ας Νότιου Αιγαίου, υποστράτηγο Ιωσήφ Κανακουσάκη, τον ενημέρωσε για τη συνεχιζό
μενη αυταρχική συμπεριφορά του διοικητή της αστυνομίας της Β’ Περιφέρειας Δωδε
κανήσων σε βάρος τής διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, καταγγέλλοντας όλα τα πα
ραπάνω. Τόνισε ότι μιλάμε για απαράδεκτα φαινόμενα, που συνιστούν απαγόρευση της
συνδικαλιστικής δράσης. Ακόμα, επισήμανε ότι με τον ίδιο προκλητικό τρόπο ο συγκε
κριμένος διοικητής παρεμπόδισε τη δράση της διοίκησης του ΕΚ και στον συμβολικό ε
ορτασμό του Πολυτεχνείου. Τέλος, ζήτησε να σταματήσει αυτή η αυταρχική δράση και
να ανακληθούν τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους συνδικαλιστές.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τ*τ'Τ?"7.

Μαζικά συμμετείχαν στην απεργία και οι ναυτεργάτες, τόσο
στα καράβια στο λιμάνι του Πειραιά όσο και σε όλα τα λιμάνια
της χώρας, που δεν έλυσαν κάβους. Κάποιες απόπειρες για απεργοσπαστικό μηχανισμό που πήγε να στηθεί από εφοπλιστές,
όπως στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου επιχειρήθηκε ο απόπλους
του πλοίου «ΜΑΡΜΑΡΙ», αποτράπηκαν ακαριαία. Την ίδια ώρα
και ενώ ήταν σε εξέλιξη η απεργία των ναυτεργατών για την υ
περάσπιση των δικαιωμάτων και την προστασία της υγείας και
της ζωής στη θάλασσα, το υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνο
ντας ότι πάνω από όλα για την κυβέρνηση είναι τα κέρδη του
κεφαλαίου, κατέθετε τροπολογία που παρατείνει τα πιστοποιη
τικά αξιοπλοΐας στα «σαπάκια» για άλλους τέσσερις μήνες, ενώ
προβλέπει και επιθεωρήσεις πλοίων ...εξ αποστάσεως!
Ούτε «σφυριά» δεν ακούστηκε και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, όπου και εκεί οι μεταλλεργάτες έδιναν από τα χαρά
ματα τη μάχη της απεργίας και της περιφρούρησης.
Στις 10.30 το πρωί αντιπροσωπείες από τα σωματεία των ναυτεργατών, των μεταλλεργατών και άλλων σωματείων και ο πρόε
δρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Ν. ζουράφης, έκαναν πα
ρέμβαση στο υπουργείο Ναυτιλίας όπου και επέδωσαν ψήφισμα.
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΝΗΗΕΝ, ΠΕΠΡΝ με ανακοίνωσή τους χαιρετίζουν «τους
ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων για τη μαζική - καθολική
συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που είναι
σε εξέλιξη, στέλνοντας αγωνιστικό μήνυμα αντίστασης στην α
ντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, του υπουργείου Ναυτιλίας,
των εφοπλιστών». Καλούν την κυβέρνηση «να μην τολμήσει»
να φέρει τον νόμο-έκτρωμα, που καταργεί το 8ωρο και θέλει
να βάλει ταφόπλακα στη συνδικαλιστική δράση», ενώ καταθέ
τουν το διεκδικητικό πλαίσιο, που ανταποκρίνεται στις σημε
ρινές σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Στο υπουργείο Οικονομικών οι αυτοαπασχολούμενοι
αράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
Οικονομικών, στο πλαίσιο της χτεσινής απεργίας, πραγματοποίησαν Ο
μοσπονδίες και Επιτροπές Αγώνα αυτοα
πασχολούμενων. Στην παρέμβαση συμμε
τείχαν αντιπροσωπείες της Ομοσπονδίας

Π

Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ)
και της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωμα
τείων Κατεργασίας ζύλου (ΠΟΒΣΚΞ), κα
θώς και των Επιτροπών Αγώνα Μηχανι
κών, Δικηγόρων και Οικονομολόγων. Οι
φορείς επέδωσαν ψηφίσματα με αιτήμα
τα για μέτρα στήριξής τους, ενώ η ηγεσία
του υπουργείου αρνήθηκε να συναντηθεί
με εκπροσώπους τους.
«Οι αναστολές πληρωμών, οι επιστρεπτέες προκαταβολές που λίγοι θα πάρουν δεν καλύ
πτουν στο ελάχιστο την πτώση του τζίρου, τα έξοδα
παραμένουν στα ύψη, η εφορία παραμένει ίδια με πέ-.
ρυσι. Ταυτόχρονα, με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, οι
τράπεζες βάζουν χέρι στα σπίτια και τα μαγαζιά μας»;·
τονίζει η ΟΒΣΑ και διεκδικεί μέτρα στήριξης για τους
αυτοαπασχολούμενους που η λειτουργία των επιχειρήσεών τους έχει ανασταλεί ή έχουν ετήσιο εισόδη
μα μικρότερο από 12.000 ευρώ.
Σε ανακοίνωσή τους οι Επιτροπές Αγώνα καταγγέλ
λουν τον κυβερνητικό εμπαιγμό σχετικά με το «επίδο
μα στήριξης» των επιστημόνων. Οπως εξηγούν, αυτό
που παρουσιάζεται .ως έκτακτο επίδομα για τον κο-

ρονοϊό δεν είναι παρά οι κεφαλαιοποιημένες εισφο
ρές, δηλαδή τα χρήματα που έχουν καταβάλει οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι με την ασφάλισή τους. Επισημαίνουν
επίσης ότι στην προσπάθειά της να διαφυλάξει κον
δύλια για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ο
μίλων, η κυβέρνηση «τρώει τον κουμπαρά των ασφα
λισμένων», ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετήσει
και αποδώσει επίδομα για τους άνεργους αυτοαπα
σχολούμενους και μισθωτούς με Δελτίο Παροχής Υ
πηρεσιών. Διεκδικούν επίδομα στήριξης από τον κρα
τικό προϋπολογισμό και απαλλαγή από την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς απώλεια ασφαλιστικών
δικαιωμάτων, για το επόμενο τρίμηνο.
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Στο υπουργείο Εργασίας παραδόθηκε
το απεργιακο μήνυμα
Μαχητική παρέμβαση συνδικαλιστών με τα αιτήματα προστασίας
της ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων
ο απεργιακο μήνυμα στάλθηκε. Τα αιτήματα για την
προστασία της ζωής, της υγείας και των εργατικών
δικαιωμάτων ακούστηκαν δυνατά χτες το πρωί και
έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα, στη
συμβολική παρέμβαση που έκαναν συνδικαλιστές από
Ομοσπονδίες, Σωματεία και το ΕΚΑ, στο πλαίσιο της
24ωρης απεργίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Κρα
τώντας τα πανό και τις σημαίες των συνδικάτων και του
ΠΑΜΕ και τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστα
σίας, βροντοφώναξαν αυτό που σήμερα σε συνθήκες
πανδημίας προβάλλει ως η μεγίστη κοινωνική ανάγκη
και επιταγή: «Η Υγεία δεν είναι κονσέρβα να πουλιέ
ται, δικαίωμά μας είναι, με αγώνες κατακτιέται» και

Τ

Η μηχανοκίνητη πορεία του Συνδικάτου Επισιτισμού φτάνει
στο υπουργείο Εργασίας

«Δεν υπολογίζουν ανθρώπινες ζωές, αυτοί μιλάνε για
κέρδη και ζημιές»!
Ταυτόχρονα κατήγγειλαν το γεγονός ότι, για μια φο
ρά ακόμα, ο υπουργός Εργασίας ήταν άφαντος, παρότι τα συνδικάτα είχαν ζητήσει συνάντηση μαζί του, αλλά
προτιμά την ...«ανοιχτή ακρόαση» με τον ΣΕΒ και τους
επιχειρηματικούς ομίλους.
Αντί αυτού, οι συνδικαλιστές βρέθηκαν μέσα σε έναν κλοιό πολυ
άριθμων αστυνομικών δυνάμεων, με την αστυνομοκρατία να είναι έ
ντονη και προκλητική από το πρωί. Σε ολόκληρο το κέντρο της Αθή
νας, κλούβες και δυνάμεις των ΜΑΤ ήταν διασκορπισμένες παντού,
ενώ σε θέσεις μάχης στην Κλαυθμώνος, στην Παλιά Βουλή και στο
Σύνταγμα βρίσκονταν τα οχήματα «Αίαντας» της ΕΛ.ΑΣ. («αύρες»), με
τους αστυνομικούς να μοιάζουν περισσότεροι από ό,τι οι κάτοικοι. Δίκυκλα της ΔΙ.ΑΣ. διεξήγαγαν περιπολίες για τον εντοπισμό «συναθροί
σεων», ενώ αστυνομικοί με στολή και με πολιτικά πραγματοποιούσαν
ελέγχους σε διάφορα σημεία του κέντρου για να αποσοβήσουν συ
γκεντρώσεις απεργών.
Ενα κλίμα «σιωπητηρίου» που έσπασε από τα συνθήματα και την
παρέμβαση στο υπουργείο, ενώ με ενθουσιασμό έγινε δεκτή από
τους συνδικαλιστές η μηχανοκίνητη πορεία του Συνδικάτου Επι
σιτισμού - Τουρισμού όταν έφτασε έξω από το υπουργείο Εργα

σίας. Με ντουντούκες, σημαίες, κορναρίσματα, μετέφεραν τον απεργιακό τόνο και το αγωνιστικό μήνυμα με τις διεκδικήσεις τους
(βλ. σχετικό θέμα).
«Το όργιο καταστολής και αυταρχισμού της κυβέρνησης δεν θα πε
ράσει», σχολίασε ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της ΕΕ του ΕΚΑ και
της διοίκησης της ΓΣΕΕ, προσθέτοντας: «Το αντεργατικό νομοσχέδιο
- έκτρωμα που ετοιμάζεται να φέρει τις επόμενες μέρες η κυβέρνη
ση, να μην τολμήσει να το καταθέσει».
«Η σημερινή απεργία είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τους
αγώνες που είναι μπροστά μας», σημείωσε στην ομιλία του ο Γιάννης
Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας. «Είναι
απάντηση στο έκτρωμα της κυβέρνησης που φέρνει για ψήφιση. Α
πάντησε σε μια κυβέρνηση που σχεδιάζει να νομοθετήσει την κατάρ
γηση του δώρου, τις απλήρωτες υπερωρίες. Είναι αγωνιστική απάντη
ση στην έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, στις τε

ράστιες ελλείψεις και στην υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος Υ
γείας. Είναι ταυτόχρονα απάντηση στην άθλια προπαγάνδα της κυβέρ
νησης που επιχειρεί να ενοχοποιήσει τους εργαζόμενους και τους α
γώνες τους. Απάντηση στη βία και στην καταστολή. Αν νομίζει η κυ
βέρνηση πως έτσι θα σταματήσει τους αγώνες είναι βαθιά νυχτωμέ
νη. Δεν μπορούν να μας φιμώσουν ούτε να σταματήσουν τους αγώ
νες της εργατικής τάξης».
«Είμαστε εδώ για να μην πληρώσει τα βάρη της κρίσης και της παν
δημίας πάλι ο λαός», τόνισε στον χαιρετισμό της η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και πρόεδρος της ΟΣΥΑΠΕ, που αναφερόμενη στο σχέδιο «Πισσαρίδη» σημείωσε ότι εκτός των άλλων «ε
μπορευματοποιεί παραπέρα την Υγεία και την Παιδεία, ενισχύει τη λε
γάμενη ανταποδοτικότητα, ιδιωτικοποιεί την Κοινωνική Ασφάλιση. Εί
μαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα Δημόσιο στην
υπηρεσία του λαού...».
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Γιώργος Μυλωνάς, πρόεδρος του Ερ
γατικού Κέντρου Αθήνας, σημειώνοντας ότι είναι αδιαπραγμάτευτα
τα εργασιακά δικαιώματα.
Στο πλευρό των συνδικάτων βρέθηκε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος
της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη
συμπαράσταση του Κόμματος στους αγώνες τους.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

«Στο πόδι» για να μπει «lockdown» στην αντιλαϊκή πολιτική
κετ «Σκλαβενίτη» στο
ε τη συμβολική κινητοποίηση μπροστά στο υ
Βαρδάρη, αφού στο συ
πουργείο Μακεδονίας - Θράκης, κορυφώθηγκεκριμένο κατάστη
καν οι παρεμβάσεις των εργατικών συνδικάτων
και σωματείων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο τηςμα, τις τελευταίες μέ
ρες καταγράφονται 11
πανελλαδικής 24ωρης απεργίας.
κρούσματα, ενώ συνο
Μετά τη μάχη της περιφρούρησης της απεργίας
που δόθηκε από τα χαράματα στους χώρους δου
λικά στα καταστήματα
της Θεσσαλονίκης αυ
λειάς, ομάδες εργαζομένων από μια σειρά κλάδων
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποίησαν
τήν την περίοδο περισ
σότεροι από 30 εργα
μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, σπάζοντας για άλλη
μια φορά την πολιτική των απαγορεύσεων.
ζόμενοι νοσούν ή βρί
Συγκεντρώθηκαν μπροστά στο ΥΜΑΘ, λαμβάνοσκονται σε καραντίνα.
ντας όλα τα μέτρα προστασίας, και με τα πανό, τις
Με καθολική συμμε
Στον ΟΤΕ Φοίνικα
πικέτες και τις σημαίες των σωματείων, φωνάζοτοχή δόθηκε η απεργιντας συνθήματα, διαδήλωσαν μαχητικά ότι δεν θα
ακή μάχη στην επιχεί
επιτρέψουν να περάσει η σιγή νεκροταφείου που
ρηση «ΧΑΡΤΕΛ - ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» στη Σίνδο, όπου οι
θέλουν να επιβάλουν κυβέρνηση - εργοδοσία στους
εργαζόμενοι για πρώτη φορά, μέσα από Γενική Συ
νέλευση, αποφάσισαν οι ίδιοι την πραγματοποίηση
χώρους δουλειάς, θα συνεχίσουν τον αγώνα για να
επιβληθεί «Lockdown στην πολιτική που θυσιάζει
στάσεων εργασίας 13.00 -15.00 και 15.00 -17.00.
την υγεία και τα δικαιώματά μας».
Παρεμβάσεις έγιναν επίσης στις επιχειρήσεις με
Απαίτησαν μέτρα προστασίας για τη ζωή και την
τάλλου ΣΙΔΕΝΟΡ και «ΠΥΡΑΜΙΣ», σε φαρμακαπο
υγεία στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μεταφο
θήκες, σε βιομηχανίες τροφίμων, ξύλου («Almeco»),
ράς, άμεση ενίσχυση του δημόσιου τομέα της Υ
στην επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», όπου το Σωματείο
γείας με μαζικές προσλήψεις, και επίταξη τώρα,
κατάφερε να αποσπάσει τη δέσμευση της εργο
χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.
δοσίας για διενέργεια τεστ σε όλο το προσωπικό.
Στη συγκέντρωση, μίλησαν η Ελένη Μπακιρλή,
Ακόμη, στον ΟΤΕ στην περιοχή του Φοίνικα και
μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων ΑΧΕ
στα κεντρικά γραφεία του ομίλου στην Καρόλου
ΠΑ, του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ, και ο Νί
Ντηλ, στις υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας Μα
κος Νατζμέ, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υ
κεδονίας - Θράκης, στις υπηρεσίες και στα αμαξο
παλλήλων Θεσσαλονίκης.
στάσια των δήμων.
Η μάχη είχε ξεκινήσει από τα ξημερώματα:
Στο πλαίσιο της απεργίας, αντιπροσωπείες εκπαι
Οι υγειονομικοί συμμετείχαν στην απεργία με
δευτικών από τις πέντε ΕΛΜΕ, μαζί με την Επιτροπή
συμβολικές συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσο
Αγώνα αναπληρωτών πραγματοποίησαν συμβολική
κομείων (Ιπποκράτειο, θεαγένειο, «Παπανικολάου»,
διαμαρτυρία έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση
«Αγ. Δημήτριος») και άλλες παρεμβάσεις.
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Το Συνδικάτο Οικοδόμων βρέθηκε στις πύλες του
Στη Νάουσα, με σχεδόν καθολική συμμετοχή δό
εργοταξίου επέκτασης του αεροδρομίου «Μακεδο
θηκε η μάχη της απεργίας στα κλωστήρια «Βαρβανία», αλλά και στα εργοτάξια του μετρό δίνοντας με
ρέσος», όπου τα χρωστούμενα δεδουλευμένα φτά
επιτυχία τη μάχη για μαζική συμμετοχή στην απεργία.
νουν τους 2,5 μήνες.
Στο Εμπόριο έγινε συμβολική κινητοποίηση έ
Στις Σέρρες, εργατικά σωματεία και μαζικοί φο
ξω από το κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρρείς πραγματοποίησαν συμβολικές παραστάσεις δι
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;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αμαρτυρίας στο ΣΕΠΕ, απαιτώντας να αυξηθούν οι
έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, καθώς και στο δη
μαρχείο και στη διεύθυνση εκπαίδευσης.
Στην Κατερίνη, πραγματοποιήθηκαν παραστά
σεις διαμαρτυρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ
ση, σε κατάστημα «Μασούτης» και στο νοσοκομείο.
Ανάλογες δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε Βέ
ροια, Γιαννιτσά, και άλλες πόλεις της Κεντρικής
Μακεδονίας.

Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη
Στην Αλεξανδρούπολη, αγωνιστικές παρεμβά
σεις πραγματοποιήθηκαν από σωματεία στη ΒΙ-

ΠΕ, σε καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ,
το αμαξοστάσιο του δήμου και τον ΟΑΕΔ Αλε
ξανδρούπολης. Στον ΟΑΕΔ της πόλης πραγμα
τοποίησαν επίσης συμβολική κινητοποίηση συν
δικάτα της Καβάλας, ενώ συμβολικές παραστά
σεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν και στα
Νοσοκομεία Δράμας και Κομοτηνής. Στην Κο
μοτηνή ακολούθησε παρέμβαση της Ενωσης Ιδι
ωτικών Υπαλλήλων σε σούπερ μάρκετ με το κά
λεσμα στην τρίωρη στάση εργασίας.

Στο πλαίσιο της 4ωρης στάσης εργασίας που
προκήρυξε, η Ενωση^Ιδιωτικών Υπαλλήλων και
Εμποροϋπαλλήλων Ξάνθης προχώρησε σε συμ
βολικές δράσεις με πανό και ανακοινώσεις σε μια
σειρά από χώρους δουλειάς.

Στη Δυτική Μακεδονία
Παρεμβάσεις και συμβολικές κινητοποιήσεις πραγ
ματοποίησαν στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας ερ
γατικά σωματεία και μηζικοί φορείς στην Κοζάνη:
Στο εργοτάξιο του ΑΗΣ «Πτολεμαΐδα V», σε σούπερ
μάρκετ αλλά και στο δημαρχείο. Η Επιτροπή Αγώνα
Υγειονομικών ΓΝ Κοζάνης και ΚΥ Σιάτιστας προ
χώρησε σε συμβολική συγκέντρωση στην πύλη του
«Μαμάτσειου» ΓΝ Κοζάνης, ενώ αντίστοιχη συγκέ
ντρωση έγινε και στο ΚΥ Σιάτιστας, αλλά και στην
πύλη του «Μποδοσάκειου» Πτολεμαίδας.
Στις πύλες των Νοσοκομείων Γρεβενών και
Καστοριάς πραγματοποιήθηκαν, επίσης, συμβο
λικές συγκεντρώσεις, όπου αναδείχθηκαν οι δι
εκδικήσεις για μέτρα προστασίας στους χώρους
δουλειάς και ενίσχυση του δημόσιου Συστήματος
Υγείας, ενώ στη Φλώρινα, μέλη σωματείων έκα
ναν εξόρμηση στο κέντρο της πόλης.
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Νέα προσπάθεια καταστολής
και εκφοβισμού
Επεσε στο κενό, κάτω από την αποφασιστικότητα
των απεργών και την αλληλεγγύη

Παρακαταθήκη η απεργιακή
Στιγμιότυπα από την απεργία και τις συμβολικές
παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα
ις επείγουσες διεκδικήσεις για την προ
στασία της υγείας, της ζωής και των δι
καιωμάτων των εργαζομένων και του
λαού ανέδειξαν με τις πολύμορφες πα
ρεμβάσεις τους τα σωματεία και οι μαζικοί
φορείς σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας
στην απεργία.

Τ

Στη Θεσσαλία

Με περιφρουρήσεις σε μεγάλους χώρους δουλειάς και παρεμβάσεις στα νοσοκο
μεία της πόλης έστειλαν το απεργιακό μήνυμα το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και
σωματεία της περιοχής, κόντρα στην τρομοκρατία και την καταστολή που συνεχί
στηκε και χτες.
Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων βρέθηκαν
έξω από τα πτηνοσφαγεία της «Πίνδου» και του «Νιτσιάκου», καθώς και στο σούπερ
μάρκετ της εταιρείας «Market In», απαιτώντας μέτρα προστασίας της υγείας των ερ
γαζομένων.
Εξω από το κατάστημα του «Market In», η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές
επτά συνδικαλιστών και επέβαλε πρόστιμα σε ακόμα περισσότερους. Παράλληλα,
το κτίριο του Εργατικού Κέντρου «περικυκλώθηκε» χτες για ώρες από δυνάμεις της
ασφάλειας, της ΟΠΚΕ και των ΜΑΤ.
«Είναι προφανές ότι ο ζήλος της κυβέρνησης και των κρατικών μηχανισμών δεν εί
ναι η "προστασία της υγείας", αλλά η καταστολή των αγώνων, των διεκδικήσεων των
εργαζομένων για ζωή, υγεία και δικαιώματα·>, τονίζει το Εργατικό Κέντρο. «Η φωνή
των εργατών δεν φιμώνεται», ήταν η απάντηση των σωματείων που συνέχισαν τις πα
ρεμβάσεις τους σε μεγάλους χώρους εργασίας.
Παράλληλα, μαζί με υγειονομικούς, έγιναν παραστάσεις στο Πανεπιστημιακό Νο
σοκομείο Ιωαννίνων και στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα».
Στην Πρέβεζα, συνδικαλιστές σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ προχώ
ρησαν σε συμβολική κινητοποίηση έξω από το σούπερ μάρκετ «Μασούτης», με τις
δυνάμεις της αστυνομίας να προχωρούν σε επιβολή προστίμων. «Δεν φοβόμαστε. Η
τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει», τόνισε η Γραμματεία
του ΠΑΜΕ στην Πρέβεζα.
Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, τέλος, πραγματοποίησε απεργιακές παρεμβά
σεις σε χώρους δουλειάς και οργάνωσε αυτοκινητοπορεία στους δρόμους της πόλης.

Καθολική συμμετοχή των εργατών της ΑΑΡΚΟ

Στη Θεσσαλία, ξεχώρισε η συμμετοχή σε
ποσοστό 90% των εργαζομένων στη ΦΑΓΕ
στα Τρίκαλα, αλλά και στο εργοτάξιο του νέ
ου δημαρχείου στην Καρδίτσα, όπου κανένας
εργαζόμενος δεν πήγε για δουλειά.
Πιο συγκεκριμένα, στη Λάρισα, μετά τις πα
ρεμβάσεις που έγιναν σε μεγάλους χώρους
δουλειάς, σωματεία και φορείς βρέθηκαν δι
αδοχικά έξω από τις πύλες των 2 νοσοκομεί
ων της πόλης, για να ενώσουν τη φωνή τους
με τους υγειονομικούς.
Χαρακτηριστικό είναι ότι και χτες δεν υπήρ
χε κενή ΜΕΘ covid σε όλη τη Θεσσαλία, ε
νώ στις υπόλοιπες κλίνες η πληρότητα άγγι
ζε το 90% και την ίδια ώρα η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να επιτάξει τον ιδιωτικό το
μέα, που μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή δι
αθέτει περίπου 2.500 κλίνες.
Ακολούθησε συμβολική παρέμβαση έξω α
πό τα γραφεία του Συνδέσμου θεσσαλικών Ε
πιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ενώ εκπαιδευ
τικοί μαζί με την Ενωση Γονέων βρέθηκαν έ
ξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαί
δευσης, διεκδικώντας μέτρα για την ασφα
λή λειτουργία των σχολείων και αναδεικνύοντας τα τεράστια προβλήματα με την τηλεκπαίδευση. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν
στα Κέντρα Υγείας Ελασσόνας και Τυρνάβου.
Στα Τρίκαλα, μετά την πετυχημένη περιφρούρηση της α
περγίας στη ΦΑΓΕ, έγινε συγκέντρωση στην είσοδο του ΤΕΠ,
του Γενικού Νοσοκομείου σε συντονισμό με τα σωματεία των
υγειονομικών και των εργαζομένων του νοσοκομείου. Ιδιαίτε
ρη στιγμή ήταν όταν η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών, Πετράκη Ειρήνη, παρέδωσε στον πρόεδρο των νοσοκομειακών
γιατρών παιδικές ζωγραφιές σε ένδειξη αλληλεγγύης αλλά
και τα αγωνιστικά τραγούδια που έπαιξαν μέλη του Παραρτή
ματος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.
Την ίδια ώρα, άλλη αντιπροσωπεία σωματείων μαζί με γο
νείς και εκπαιδευτικούς συγκεντρώθηκε μπροστά από το δη
μαρχείο, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της δημοτικής αρχής
για τη μη ασφαλή λειτουργία των σχολείων.
Στην Καρδίτσα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στα γρα
φεία του ΟΑΕΔ, έξω από το Κέντρο Υγείας και ταυτόχρονα οι
αγρότες πραγματοποιούσαν συμβολική κινητοποίηση στο Κέ
ντρο Υγείας Παλαμά. Στο Βόλο, οργανώθηκαν εξορμήσεις σε
εργοστάσια, σούπερ μάρκετ. Ταυτόχρονα, έγινε συμβολική κι
νητοποίηση στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου, όπου ανα
δείχτηκε η υποστελέχωσή του, καταδικάστηκε η μείωση των
δαπανών στην Υγεία με τον νέο προϋπολογισμό.

Σε Στερεό και Εύβοια
Με καθολική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση
στις εγκαταστάσεις της ΑΑΡΚΟ στη Λάρυμνα. Στην πύλη του εργοστασίου βρέ
θηκαν χτες τα ξημερώματα μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λαμί
ας, του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας και του Επιχειρησιακού Σωματείου,
στήνοντας μικροφωνική από όπου ακούγονταν αγωνιστικά τραγούδια.
Σύντομο χαιρετισμό στους εργαζόμενους της νυχτερινής βάρδιας που αποχω
ρούσαν απηύθυνε ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου
Φθιώτιδας και μέλος του ΔΣ του Επιχειρησιακού Σωματείου. Αναφερόμενος με
ταξύ άλλων στην τελευταία εξέλιξη, με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο
ντος για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΑΑΡΚΟ που έχουν περιέλθει στον ειδικό διαχειριστή, τόνισε ότι έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής δι
άλυσης της ΑΑΡΚΟ και η οποία σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει την ενιαία
λειτουργία της επιχείρησης, τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζο
μένων. Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε ο Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος του Ερ
γατικού Κέντρου Λαμίας.

Απεργιακή κινητοποίηση στην πλατεία Κοραή
Συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή πραγματοποίησαν χτες το πρωί δυνάμεις α
πό την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστερός,
με αντιεξουσιαστές. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και υπό αστυνομικό κλοιό
βρέθηκαν εργαζόμενοι από νοσοκομεία, εκπαιδευτικοί και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ο
επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης τους κάλεσε να απομακρυνθούν και η συ
γκέντρωση ολοκληρώθηκε με πορεία μέχρι την Ομόνοια.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στη Χαλκίδα, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο
και τα Σωματεία Τροφίμων και Ποτών, Μετάλλου και Ιδιωτι
κών Υπαλλήλων Εύβοιας και το Παράρτημα Εύβοιας του Πα
νελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, πραγματοποίησαν απεργία-

κή συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου, ενώ παράστα
ση διαμαρτυρίας έγινε και στα γραφεία του ΕΦΚΑ Χαλκίδας.
Σε Οινόφυτα και Σχηματάρι, μέλη του Συνδικάτου Φαρ
μάκου και Καλλυντικών Εύβοιας - Βοιωτίας - Αυλώνας πραγ
ματοποίησαν παρέμβαση στο εργοστάσιο της «Anfarm», ε
νώ το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Βοιωτίας βρέθηκε έ
ξω από το εργοστάσιο της BAKE HELLAS στο Σχηματάρι και
της «Eurodrip» στα Οινόφυτα, όπου το Επιχειρησιακό Σωμα
τείο είχε πάρει απόφαση συμμετοχής στην απεργία. Στη συ
νέχεια, τα Σωματεία μαζί με φορείς της περιοχής πραγματο
ποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και αυτοκινητοπομπή στους δρόμους του Σχηματαρίου και των Οινοφύτων.
Στη Λαμία, το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, πραγματοποίησε
συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου, ενώ παράσταση
διαμαρτυρίας έγινε και στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης α
πό τον Αγροτικό Σύλλογο Μακρακώμης. Συμβολική συγκέ
ντρωση στο Κέντρο Υγείας Ιτέας πραγματοποίησε το Εργα

τικό Κέντρο Φωκίδας.
Να μην κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
στην Τιθορέα και να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, α
παιτούν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας και
η Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη σύσταση Αγροτικού Συλλό
γου Αμφίκλειας - Ελάτειας, με παράσταση διαμαρτυρίας έ
ξω από το υποκατάστημα της Τιθορέας.

Σε Πελοπόννησο
και Δυτική Ελλάδα
Tir\ Ρλχ/πτίι/Ά Vό\/τηΓ\ Πγιτλπγ» ι ιπ7ί
ι-ΚΥ'-ιιΐίχν/ Ι^ν
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ματεία, εργαζόμενους και φορείς της πόλης
οργάνωσε συμβολική παράσταση διαμαρτυ
ρίας στα κεντρικά γραφεία της 6ης ΥΠΕ παραδίδοντας υπόμνημα με τα αιτήματά τους
στον διοικητή της. Κατά τη διάρκεια της πα
ρέμβασης δόθηκε και συνέντευξη Τύπου α
πό τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κώ

στα Μαρμούτα.
Παρενέβησαν ο δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης, και εκ μέρους της Ενωσης Ιατρών Νο
σοκομείων Αχαΐας ο Χρηστός Δάβουλος, για
τρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Χαιρετισμό στην κινητοποίηση απηύθυνε
επίσης ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγ
γελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματεί
ων, Παναγιώτης Σκέντζος.
Από νωρίς, το πανό που αναρτήθηκε στο
κτίριο του Εργατικού Κέντρου καλούσε στην
απεργία.
Στην Ηλεία, αντιπροσωπείες σωματείων
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δράση μέσα στην πανδημία
Το μήνυμα του αγώνα ακούστηκε δυνατα
και στα νοσοκομεία
τις πύλες των δημόσιων νοσοκομείων όλης της χώρας, υγειο
νομικοί μαζί με άλλα συνδικάτα και φορείς πραγματοποίησαν

Σ

χτες το πρωί συμβολικές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της 24ωρης
απεργίας, απαιτώντας άμεσα μέτρα ουσιαστικής θωράκισης του δη
μόσιου συστήματος Υγείας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπι
κού και άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας για την αντιμετώ
πιση της πανδημίας.

Στον «Ευαγγελισμό»
οργάνωσαν συμβολικές κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία
Πύργου και Αμαλιάδας, ενώ πανό αναρτήθηκε στο Κέντρο
Υγείας Ναυπάκτου. Πολύμορφες απεργιακές κινητοποι
ήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε Κορινθία, Αργολίδα.
Με συμβολική συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομεί
ου Λευκάδας κορυφώθηκε η δράση για την 24ωρη πανελ
λαδική απεργία στην πόλη της Λευκάδας, στην οποία καλούσαν το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας, ο Σύλ
λογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λευκάδας και ο
Σύλλογος Εργαζομένων OTA Ν. Λευκάδας.
Νωρίτερα το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας εί
χε πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε σούπερ μάρκετ, στις
οποίες συμμετείχε και το Συνδικάτο Επισιτισμού.
Παραστάσεις διαμαρτυρίας στον ΕΟΠΥΥ και στο νο
σοκομείο της πόλης πραγματοποίησε το Εργατικό Κέ

ντρο Αγρίνιου.
Συμβολική απεργιακή κινητοποίηση στην Κέρκυρα πραγ
ματοποιήθηκε έξω από το νοσοκομείο, ενώ όπως καταγ
γέλλει η ΕΛΜΕ «για μία ακόμα φορά το κέντρο της Κέρ
κυρας ήταν αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυ
νάμεις, αλλά και στις εισόδους της πόλης γίνονταν εντα
τικοί έλεγχοι». Κινητοποίηση έξω από το νοσοκομείο έγι
νε και στη Ζάκυνθο.

Σε Κρήτη και νησιά του Αιγαίου
Στα Χανιά, απεργοί συμμετείχαν συμβολικά στην κι
νητοποίηση έξω από την πύλη του Γενικού Νοσοκομεί
ου Χανιών, μαζί με τον Σύλλογο Εργαζομένων του νοσο
κομείου, απαιτώντας μέτρα ενίσχυσης των δημόσιων δο
μών Υγείας και επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας. Στο
Ηράκλειο, δεκάδες εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν στην
πύλη του ΠΑΓΝΗ.
Στο Λασίθι το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού ένω
σε τη φωνή του με τους υγειονομικούς του ΓΝ Αγίου Νι
κολάου και στο Ρέθυμνο έξω από τη πύλη του νοσοκο
μείου γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα απαίτησαν άμεσα μέτρα στήριξης του
δημόσιου συστήματος Υγείας.
Στην Ικαρία, παρεμβάσεις έγιναν στο Περιφερειακό Ι
ατρείο Ραχών και στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας
Ευδήλου. Στην πλατεία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή
του Αγίου Κηρύκου έντονη ήταν η παρουσία αστυνομι

κών δυνάμεων, όπου εμπόδισαν απεργιακή συγκέντρω
ση των Συλλόγων ΕΛΜΕ και Εργαζομένων Νοσοκομεί
ου Ικαρίας, καλλιεργώντας κλίμα εκφοβισμού και αυταρχικότητας απέναντι σε απεργούς.
Συμβολική απεργιακή κινητοποίηση έγινε έξω από το
Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, όπως και στο Γενικό Νοσο
κομείο Σάμου και στο ΚΥ Καρλοβάσου. Μέλη των διοι
κήσεων του Εργατικού Κέντρου Λέσβου και των σωμα
τείων του, παραβρέθηκαν στη συγκέντρωση των γιατρών
που είχε προγραμματιστεί στον προαύλιο χώρο του Βοστάνειου Νοσοκομείου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο «Ευ
αγγελισμός» συγκεντρώθηκαν γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι όλων
των ειδικοτήτων.
Απεργία«υπεράσπισης της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων των
υγειονομικών» χαρακτήρισε τη χτεσινή κινητοποίηση ο Ηλίας Σιώρας,
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο.
Μιλώντας στους συγκεντρωμένους, κατήγγειλε την παραπέρα μείωση
της κρατικής δαπάνης για την Υγεία κατά 600 εκατομμύρια ευρώ μέσα
από τον προϋπολογισμό για το 2021, αλλά και το γεγονός ότι η κυβέρνη
ση «χρυσοπληρώνει» τις ιδιωτικές κλινικές, αντί να προχωρήσει σε επί
ταξή τους. Την ίδια στιγμή, αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις, «αποδυ
ναμώνει τα νοσοκομεία από προσωπικό έμπειρο», μεταφέροντας εργα
ζόμενους για να καλύψει τις ιδιωτικές κλινικές, τη στιγμή μάλιστα που η
πληρότητα στις ΜΕΘ βρίσκεται σε ποσοστά 95% με 100%.
Οσο για τα δικαιώματα των υγειονομικών, επισήμανε ότι «οι ελαστικές
σχέσεις εργασίας παραμένουν», αφού οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για
συμβάσεις αορίστου χρόνου αφορούν μόνο όσους συμβασιούχους δου
λεύουν στις ΜΕΘ και αφήνουν απέξω χιλιάδες επικουρικούς νοσηλευ
τές, γιατρούς και εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων. Αντίστοιχα, το αίτη
μα για ένταξη όλου του προσωπικού στα ΒΑΕ όχι μόνο δεν ικανοποιεί
ται, αλλά με βάση την έκθεση «Πισσαρίδη» προδιαγράφονται νέες περι
κοπές στο σχετικό καθεστώς ασφάλισης.
Στη συγκέντρωση μίλησε επίσης η Βιβή Πασχάλη, μέλος της διοίκη
σης του Σωματείου.
Στο μεταξύ, αντιμέτωποι με συστηματική καθυστέρηση στην καταβολή
των δεδουλευμένων τους βρίσκονται οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στην
Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. Το Σωματείο έχει προχωρήσει σε
καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας.«Στο πρώτο κύμα της πανδημί
ας είχαμε κάνει παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για να μας χορηγηθούν
τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας», υπενθυμίζει ο Γιώργος Μούτσιος, εργολαβικός εργαζόμενος στο τμήμα ιατρικών αερίων. Οπως εξη
γεί, το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας εργάζεται σε όλους τους χώ
ρους του νοσοκομείου,«από το υπόγειο μέχρι την ταράτσα», ενώ σε μια
σειρά ειδικότητες, όπως και τη δική του, «μπαίνουμε καθημερινά στα
τμήματα Covid-19». Παρότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς του ι
ού, ο εργολάβος δεν χορηγεί μέσα προστασίας, ούτε αναλαμβάνει τη δι
ενέργεια προληπτικών τεστ. Επιπλέον, σε μια υπηρεσία που λειτουργεί
με προσωπικό που μόλις φτάνει το 1/3 του οργανογράμματος, εργαζόμε
νοι κινδυνεύουν να νοσήσουν, ολόκληρα συνεργεία να τεθούν σε καρα
ντίνα, αφήνοντας το νοσοκομείο «γυμνό» σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία.
Ακόμα και σήμερα τα απαραίτητα (στολή, γυαλιά, αντισηπτικά) παρέχο
νται από το νοσοκομείο και όχι από τον εργολάβο, ο οποίος τώρα καθυ
στερεί σε μόνιμη βάση τη μισθοδοσία. «Ο,τι έχουμε κερδίσει το έχουμε
κερδίσει με το Σωματείο», τονίζει ο Γ. Μούτσιος και σημειώνει πως στον
ίδιο δρόμο θα συνεχίσουν.

Σε άλλα νοσοκομεία της Αττικής
Στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», εργαζόμενοι του νοσοκομείου συγκε
ντρώθηκαν στην πύλη, ανάμεσά τους και επικουρικοί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ. 500 επικουρικοί διασώστες του ΕΚΑΒ στη χώρα, που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή, είναι απλήρωτοι εδώ και δύο μήνες. Οι εργαζόμε
νοι διαμαρτυρήθηκαν στη
διοίκηση του ΕΚΑΒ, η ο
ποία επικαλέστηκε ...γρα
φειοκρατικά κωλύματα για
την απληρωσιά. Την ίδια ώ
ρα, στο «Γεννηματάς», τα 12
κρεβάτια ΜΕΘ Covid είναι
κατειλημμένα, ενώ σύμφω
να με καταγγελίες εργαζο
μένων, εδώ και δύο μέρες
2 διασωληνωμένοι ασθε
νείς με υποκείμενα νοσή
ματα νοσηλεύονται σε α
πλές κλίνες. Τις τελευταίες μέρες, πάνω από 30 εργα
ζόμενοι νόσησαν με κορονοϊό, ενώ δεν έχουν καν ιχνηλατηθεί οι στενές επαφές τους...
Στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», εργαζόμενοι πραγματο
ποίησαν διαμαρτυρία και εξόρμηση, ενώ καταγγέλλουν ό
τι από νωρίς έκαναν την εμφάνισή τους αστυνομικές δυ
νάμεις. Οπως επισημαίνουν, οι πολυσυζητημένες 50 κλί
νες ΜΕΘ από τη δωρεά της Βουλής «άνοιξαν όπως όπως,
με σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού να βγαίνει από τις
πρώτες κιόλας μέρες εκτός μάχης (αναπνευστήρες κ.λπ.)
και με δανεικό προσωπικό, που στη συντριπτική πλειο-
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ψηφία του δεν έχει εμπειρία σε ΜΕΘ. Οι λίγοι έμπειροι κι εξειδικευμένοι
γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονται μέσα στους θαλάμους ως και 8 ώρες
συνεχόμενες, ντυμένοι, χωρίς διάλειμμα»... Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο
πλέον λειτουργεί μόνο μία Πνευμονολογική κλινική, το Βρογχολογικό α
ναστέλλει τη λειτουργία και το χειρουργείο φυτοζωεί...
Στο Νοσοκομείο «Νίκαιας» οι εργαζόβενοι έστειλαν μήνυμα συνέχι
σης του αγώνα, έχοντας στο πλευρό τους σωματεία και φορείς της πε
ριοχής. Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε και η Διαμάντω Μανωλάκου,
μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του
Κόμματος στον αγώνα που δίνουν οι υγειονομικοί και τα αιτήματά τους.
Την ίδια ώρα και εδώ καταγράφεται πληρότητα 100% στις 30 απλές κλί
νες Covid, ενώ κανένα από τα 12 κρεβάτια ΜΕΘ («δωρεά») που είχε ε
ξαγγείλει η κυβέρνηση το καλοκαίρι, δεν έχει ανοίξει ακόμη. Χαρακτηρι
στικά, μόνο τις τελευταίες μέρες, 3 περιστατικά που χρειάζονταν διασω
λήνωση έχουν διακομιστεί στο Νοσοκομείο ...Κορίνθου.
Καζάνι που βράζει και το Νοσοκομείο «Λαϊκό», όπου δόθηκε ηχηρό
αγωνιστικό μήνυμα. Ηδη και οι 50 κλίνες Covid είναι καλυμμένες. Στην
προχτεσινή εφημερία στις πρώτες 12 ώρες το νοσοκομείο φράκαρε και
στις 2 π.μ. ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για κλείσιμο της εφημερίας. Οι εργα
ζόμενοι σημειώνουν ότι οι διακομιδές μέχρι και για Πύργο πλασάρονται
πλέον ως «κανονικότητα», με πολύτιμο χρόνο να χάνεται για τους ασθε
νείς, αλλά και για τους υγειονομικούς που τους συνοδεύουν, αποδυνα
μώνοντας τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία προέλευσης.
Στο ΚΑΤ, το Σωματείο Εργαζομένων πραγματοποίησε εξόρμηση. Με
ταξύ άλλων αναδεικνύει την επικείμενη κατάργηση 7 κρεβατιών ΜΑΦ και
τη μετατροπή τους σε ΜΕΘ Covid με... τον ίδιο εξοπλισμό και με 12 νοσηλεύτριες δανεικές, χωρίς τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, από άλλα νοσο
κομεία. Την ίδια αρπαγή θα υποστούν και οι 3 θάλαμοι της κλινικής Πλα
στικής και Εγκαυμάτων (χρησιμοποιούνται για πλαστική αποκατάσταση
τραυμάτων κ.λπ.), αφήνοντας πλέον ελάχιστα κρεβάτια σε όλη την Αττική.
Συμβολική κινητοποίηση έγινε και στο Νοσοκομείο «Παμμακάρι
στος», όπου οι εργαζόμενοι επισημαίνουν την ακαταλληλότητα του νο
σοκομείου για αποκλειστική νοσηλεία Covid-19, καθώς δεν διαθέτει ού
τε ένα κρεβάτι ΜΕΘ, δεν πληροί προϋποθέσεις για λειτουργία ΜΑΦ, δεν
έχει ούτε μία οργανική θέση για πνευμονολόγο, έχει μία μόνο Παθολο
γική κλινική, δεν έχει προσληφθεί κανένας επιπλέον ειδικός γιατρός για
τα τμήματα Covid...
Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έγιναν στην Αττική στα Νοσοκομεία «Αττι
κόν», «Μεταξύ», Παίδων «Αγία Σοφία», «Αγία Ολγα», «Τζάνειο» κ.α. (για

τις κινητοποιήσεις σε νοσοκομεία στην υπόλοιπη χώρα βλ. σελ. 12).
Τη δική τους μάχη έδωσαν και οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική Υγεία,
με το Κλαδικό Σωματείο της Αθήνας να βρίσκεται στις εισόδους μεγά
λων νοσοκομείων.
Το μεσημέρι, επίσης, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκομεία πραγματοποίησε διαμαρτυρία στο υπουργείο Υ
γείας και ζήτησε συνάντηση με τον υπουργό, ο οποίος ήταν πάλι «απών».
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 ΑΠΟ TO EΚΑΒ
Πηγή:

KONTRANEWS

Επιφάνεια:

325.35 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

1
Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

2650

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΤΑΞΗ UUQTIKON ΚΛΙΝΙΚΟΝ ΖΗΤΑ Ο ΕΤΡΙΖΑ

01ΑΓΟΝΙΟΑΕΙΕ ΑΕΡΟΑΙΑΚΟΜΙΑΕΣ ΔΙΑΣΟΑΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΑΕΟΕΝΟΝ ΜΕ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΠΟ TO EΚΑΒ
Πηγή:

KONTRANEWS

1
Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

ΑΠΟ TO ΙΚΑΒ
Καρέ καρέ οι αεροδιακομιδές
διασωΑηνωμένων ασθενών
μεκορωνοϊό
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ γραμμή ins... μάχπΒ κατά του κορωνοϊού βρίσκο
νται οι διασώστεε και οι γιατροί του ΕΚΑΒ που συνεχώε πραγ
ματοποιούν αεροδιακομιδέε για την μεταφορά ασθενών που
έχουν προσβληθεί με τον ιό. Την Τετάρτη το βράδυ χρησιμοποιώνταε πτητικό μέσο τηε ΠΑ C-130 το ΕΚΑΒ μετέφερε δυο διασωληνωμένα περιστατικά Covid-19 από την Ρόδο σε ΜΕΘ του
Ηρακλείου Κρήτηε. Παράλληλα ήταν σε εξέλιξη αεροδιακομιδή περιστατικού Covid-19 με το ελικόπτερο τηε Πυροσβεστικήε
Super Puma απόΆνδρο για Αθήνα. Χθεε το πρωί στιε 10:00 απο
γειώθηκε πτητική ομάδα του τμήματοε Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ
αηοτελούμενη από τρειε ιατρούε και τρειε διασώστεε με C-130
προκειμένου να διακομίσουν τρία διασωλπνωμένα περιστατικά
Covid-19 από το αεροδρόμιο τηε Καβάλαε στην Αθήνα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΣΥΡΙΖΑ: Το ΕΣΥ και οι υγειονομικοί βρίσκονται υπό
κατάρρευση
Πηγή:

KONTRANEWS

Επιφάνεια:

156.04 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

2650

1

ΕΤΡΙΖΑ: Το ΙΧΥ και οι υγειονομικοί βρίσκονται υπό κατάρρευση
«ΤΟ ΕΣΥ και οι υγειονομικοί βρίσκονται υπό κατάρρευση»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΓΥΡΙΖΑ με την οποία απαντά
στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και κατηγορεί την κυβέρνη
ση για δημιουργική λογιστική και ψέματα στην παρουσίαση
των στοιχείων. Στην ανακοίνωσή του ο ΓΥΡΙΖΑ αναφέρει:
«Ξεκίνησαν οι αεροδιακομιδέε γιατί δεν υπάρχουν κλίνεε
για τουε ασθενείε στη Βόρεια Ελλάδα και η κυβέρνηση και
ο κ. Πέτσαε συνεχίζουν κυνικά τουε πανηγυρισμούε πωε τα
έχουν κάνει όλα καλά και τα χυδαία ψέματα με δημιουργική
λογιστική. Δυστυχώε, οι αλχημείεε τουε διαψεύδονται από
τη ζοφερή πραγματικότητα του τριψήφιου αριθμού νεκρών
κάθε μέρα και του αδιεξόδου του ΕΣΥ.
Την ώρα που ο ΟΟΣΑ βάζει την Ελλάδα προτελευταία
στιε χώρεε τηε ΕΕ σε επιηρόσθετεε δαπάνεε για την Υγεία
από την έναρξη τηε πανδημίαε και η κυβέρνηση εν μέσω παν-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δημίαε καταθέτει προϋπολογισμό με περικοπέε 600 εκατ.
ευρώ στην Υγεία για το 2021, ο κ. Πέτσαε ανακαλύπτει αύξη
ση του προϋπολογισμού για το ΕΣΥ. Την ώρα που τα στοι
χεία τηε απογραφήε από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι
κού του Ελληνικού Δημοσίου είναι σαφέστατα και δείχνουν
αρνητικό ισοζύγιο στο προσωπικό του ΕΣΥ, ο κ. Πέτσαε ανα
καλύπτει για αύξηση κατά 14%». Καταλήγονταε υποστη
ρίζει ότι «η δραματική αλήθεια όμωε είναι πωε σε όλουε
τουε φορείετηε υγείαετο προσωπικό είναι μειωμένο καώ
περίπου 6 χιλιάδεε εργαζόμενουε το Σεπτέμβριο 2020 ένα
ντι του Σεπτεμβρίου 2019 (100.338 τον Σεπτέμβριο 201996.424 τον Σεπτέμβριο του 2020)» και επισημαίνει: «Ακό
μη και στο διάστημα Φεβρουάριοε 2020- Σεπτέμβριοε 2020,
δηλαδή μέσα στην περίοδο τηε πανδημίαε, το μόνιμο προ
σωπικό μειώνεται σταθερά».
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 0 κορωνοϊός σκοτώνει πλέον και τους νέους
Πηγή:

KONTRANEWS

Επιφάνεια:

258.15 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

8

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

2650

1

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΪΕΣΠΑΣΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ

0 κορωνοϊός σκοτώνει πίΐέον και τους νέους
ΟΛΟΕΝΑ και πιο έντονο αφήνει η επιδημία το αποτύ
πωμά της στον πληθυσμό, καθώς ο κορωνοϊός επελαύνει στη χώρα, με τους νεότερους να καταλαμβάνουν συνε
χώς χώρο μέσα στο «κάδρο» των σοβαρά νοσούντων, των
διασωληνωμένων και των θυμάτων, μαζί με τους ηλικι
ωμένους άνω των 65 χρόνων, που αποτελούν την ανα
μενόμενη κατηγορία ατόμων που απειλούνται από τον ιό
και τις επιπλοκές του. Το άλλο βασικό χαρακτηριστικό της
επιδημίας πλέον, όπως το επισήμαναν οι ειδικοί κατά την
καθιερωμένη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, είναι
η ευρύτατη εξάπλωση του ιού σε όλη τη χώρα, που μπο
ρεί να πυροδοτήσει τοπικές επιδημίες ανά πάσα στιγμή.
Όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, είναι ανεδα
φικό να μιλάμε αυτή τη σπγμή για άρση του lockdown, και
όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθεί παράταση.
Οι δύο άνδρες ηλικίας 39 και 25 χρόνων που έχα
σαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες, έδειξαν με τον πιο
τραγικό τρόπο τη θανατηφόρα έκβαση του κορωνοϊοΰ.
Είναι ενδεικτικό ότι και στην επιδημιολογική έκθε
ση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),
αναφέρονται 15 ασθενείς ηλικίας 18-39 χρόνων διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ. Ενώ την ίδια σοβαρή επιδημιολογική εικόνα για τον νεότερο κομμάτι του πληθυσμού περιέγραψαν οι ειδικοί της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατά
τη σημερινή ενημέρωση για την επιδημία από το υπουρ
γείο Υγείας. «Μόνο τον Νοέμβριο κατέληξαν πάνω από
1.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία. Το 85% των νεκρών
ήταν ηλικίας άνω των 65 χρόνων. Αλλοι 117 άνθρωποι
που έχουν καταλήξει είναι ηλικίας κάτω των 65 χρόνων.
Κατά το ίδιο διάστημα έχουν διασωληνωθεί 183 άνθρω
ποι ηλικίας κάτω των 65 χρόνων» είπε η καθηγήτρια Παι
διατρικής Λοιμωξιολογίας, κ. Βάνα Παπαευαγγέλου. Ερωτηθείσα η άδικός για το αν συνδέεται ο συνεχώς αυξανό
μενος αριθμός νέων ατόμων που νοσούν σοβαρά, διασωληνώνονται και καταλήγουν, με τυχόν καθυστέρηςη στην
αναζήτηση ιατρικής βοήθειας ή με δυσκολία των γιατρών
να κάνουν ασφαλή και ορθή εκτίμηση για την πορεία της
νόσου αλλά και με την απρόβλεπτη συμπεριφορά του ιού,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

απάντησε ότι όπως και στην εποχική γρίπη, και στην επι
δημία του κορωνοϊού, καταγράφονται περιστατικά νέων
ασθενών που θα εμφανίσουν επιπλοκές.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Επιδημιολογίας, κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, στην ηλικιακή ομάδα 18-39 χρόνων
η μεγάλη επίπτωση που καταγραφόταν τις περασμένες
εβδομάδες έχει μειωθεί, αχπόσο παραμένει δραματική η
αύξηση της επίπτωσης της επιδημίας στα άτομα ηλικίας
40-64 χρόνων και 65 χρόνων και άνω. Ο αριθμός των
1.388 κρουσμάτων κορωνοιού που καταγράφηκε σήμε
ρα επέτρεψε στους ειδικούς να δηλώσουν συγκρατημέ
νη αισιοδοξία για την πορεία της επιδημίας και να επαναλάβουν πως καταγράφεται σαφής σταθεροποίηση στην
κυκλοφορία του κορωνοιού. Προειδοποίησαν, ωστόσο,
ότι θα συνεχιστεί το κύμα των ασθενών προς τα νοσοκο
μεία. «Οι εισαγωγές σε ΜΕΘ και οι απώλειες θα συνεχι
στούν τις επόμενες ημέρες» είπε η κυρία Παπαευαγγέλου,
κάνοντας έκκληση για μέγιστη τήρηση των μέτρων τονί
ζοντας ότι το ΕΣΥ είναι υπερφορτωμένο και είναι κρίσι
μο να μην φτάσει σε κατάσταση αδυναμίας βέληστης φρο
ντίδας των ασθενών.
Ενδεικτικό της επιβάρυνσης του ΕΣΥ είναι όπ η πανελ
λαδική πληρότητα των ΜΕΘ έιναι στο 86%, στην Αττι
κή φτάνει το 81% ενώ στη Βόρειο Ελλάδα η κάλυψη των
Εντατικών είναι στο 99%. Οι διασωληνωμένοι σήμερα
ανήλθαν στους 549, ενώ 84 κατέληξαν.
Οι άδικοί υπογράμμισαν την σημασία της δημιουργίας
μιας «κοινωνικής φούσκας» για κάθε οικογένεια, με εναν
στενό πυρήνα ανθρώπων, φίλων και συγγενών μέσα σε
αυτή, και με προστασία στα ευάλωτα άτομα κάθε σπιηού.
Μάλιστα, επισήμαναν την ανάγκη για τπν τήρηση των
μέτρων σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως της επιβάρυνσης των
περιοχών. Μπορεί η Αττική και η Θεσσαλονίκη να πρω
ταγωνιστούν στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων - με 252
και 300 κρούσματα, αντίστοιχος σήμερα- ωστόσο όπως
εξήγησε ο κ. Μαγιορκίνης «η εξάπλωση είναι ευρύτατη,
σε όλη τη χώρα, κάτι που σημαίνει ότι εν δυνάμει τοπι
κές επιδημίες μπορεί να ανακύψουν ανά πάσα σπγμή».
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 Στήριξη της Υγείας ζήτησαν οι απεργοί - διαδηλωτές
Πηγή:

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Επιφάνεια:

471.92 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

0

1

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Στήριξη της Υγείας ζήτησαν οι απεργοί - διαδηλωτές
Απεργιακές κινητοποιήσεις
πραγματοποιήθηκαν χθες στο
κέντρο της Αθήνας, τη Θεσ
σαλονίκη και άλλες πόλεις
στο πλαίσιο της 24ωρης απερ
γίας που είχαν κηρύξει πλήθος
εργατικών σωματείων στο δη
μόσιο και ιδιωτικό τομέα, ανά
μεσα τους η ΑΔΕΔΥ, η ΟΛΜΕ,
το ΕΚΑ και η ΠΟΕΔΗΝ. Με
κεντρικό σύνθημα «ανατροπή
των αντεργατικών μέτρων»
και «δώστε λεφτά για την
υγεία» πρωτοβάθμια σωματεία
στον ιδιωτικό και στο δημόσιο
τομέα συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία Κοραή και στη συνέ
χεια πραγματοποίησαν πορεία

ότι είχαν ζητήσει συνάντηση
με τον υπουργό Εργασίας,
που όμως δεν πραγματοποι
ήθηκε.
Επιπλέον
συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε γύρω στις
12 το μεσημέρι έξω από το
υπουργείο Υγείας από την
ΠΟΕΔΗΝ και εργαζόμενους
στην Υγεία.
Ισχυρή ήταν η παρουσία
των αστυνομικών δυνάμεων
κατά τη διάρκεια των συγκε
ντρώσεων.
Παράλληλα σωματεία, ομο
σπονδίες κι ενώσεις στο χώρο
του πολιτισμού πραγματοποί
ησαν μοτοπορεία που ξεκί

έως την πλατεία Ομονοίας
όπου και διαλύθηκαν.
Νωρίτερα, χθες το πρωί εκ
πρόσωποι των Διοικητικών

νησε από το Πεδίον του Άρεως και κατέληξε στο υπουργείο
Υγείας ζητώντας ενίσχυση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Συμβουλίων των Ομοσπον
διών, Σωματείων και του ΕΚΑ,
πραγματοποίησαν συμβολική

Επίσης, μοτοπορεία πραγ
ματοποίησαν το πρωί, στους

παρέμβαση στο υπουργείο Ερ

κεντρικούς δρόμους της Αθή
νας, μέλη του Συνδικάτου Επι

γασίας, οι οποίοι κατήγγειλαν

σιτισμού- Τουρισμού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ στην
αντιλαϊκή πολιτική «Στο πόδι» για να «lockdown»
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Επιφάνεια:

499.67 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

11

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

2300

1

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

«Στο πόδι» για να μπει «lockdown» στην αντιλαϊκή πολιτική
κετ «Σκλαβενίτη» στο
ε τη συμβολική κινητοποίηση μπροστά στο υ
Βαρδάρη, αφού στο συ
πουργείο Μακεδονίας - Θράκης, κορυφώθηγκεκριμένο κατάστη
καν οι παρεμβάσεις των εργατικών συνδικάτων
και σωματείων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο τηςμα, τις τελευταίες μέ
ρες καταγράφονται 11
πανελλαδικής 24ωρης απεργίας.
κρούσματα, ενώ συνο
Μετά τη μάχη της περιφρούρησης της απεργίας
λικά στα καταστήματα
που δόθηκε από τα χαράματα στους χώρους δου
της Θεσσαλονίκης αυ
λειάς, ομάδες εργαζομένων από μια σειρά κλάδων
τήν την περίοδο περισ
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποίησαν
σότεροι από 30 εργα
μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, σπάζοντας για άλλη
ζόμενοι νοσούν ή βρί
μια φορά την πολιτική των απαγορεύσεων.
σκονται σε καραντίνα.
Συγκεντρώθηκαν μπροστά στο ΥΜΑΘ, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, και με τα πανό, τις
Με καθολική συμμε
πικέτες και τις σημαίες των σωματείων, φωνάζοτοχή δόθηκε η απεργιντας συνθήματα, διαδήλωσαν μαχητικά ότι δεν θα
ακή μάχη στην επιχεί
ρηση «ΧΑΡΤΕΛ - ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ» στη Σίνδο, όπου οι
επιτρέψουν να περάσει η σιγή νεκροταφείου που
θέλουν να επιβάλουν κυβέρνηση - εργοδοσία στους
εργαζόμενοι για πρώτη φορά, μέσα από Γενική Συ
χώρους δουλειάς, θα συνεχίσουν τον αγώνα για να
νέλευση, αποφάσισαν οι ίδιοι την πραγματοποίηση
επιβληθεί «Lockdown στην πολιτική που θυσιάζει
στάσεων εργασίας 13.00 -15.00 και 15.00 -17.00.
την υγεία και τα δικαιώματά μας».
Παρεμβάσεις έγιναν επίσης στις επιχειρήσεις με
Απαίτησαν μέτρα προστασίας για τη ζωή και την
τάλλου ΣΙΔΕΝΟΡ και «ΠΥΡΑΜΙΣ», σε φαρμακαπο
υγεία στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μεταφο
θήκες, σε βιομηχανίες τροφίμων, ξύλου («Almeco»),
ράς, άμεση ενίσχυση του δημόσιου τομέα της Υ
στην επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», όπου το Σωματείο
γείας με μαζικές προσλήψεις, και επίταξη τώρα,
κατάφερε να αποσπάσει τη δέσμευση της εργο
χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.
δοσίας για διενέργεια τεστ σε όλο το προσωπικό.
Στη συγκέντρωση, μίλησαν η Ελένη Μπακιρλή,
Ακόμη, στον ΟΤΕ στην περιοχή του Φοίνικα και
μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων ΑΧΕ
στα κεντρικά γραφεία του ομίλου στην Καρόλου
ΠΑ, του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ, και ο Νί
Ντηλ, στις υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας Μα
κος Νατζμέ, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υ
κεδονίας - Θράκης, στις υπηρεσίες και στα αμαξο
παλλήλων Θεσσαλονίκης.
στάσια των δήμων.
Η μάχη είχε ξεκινήσει από τα ξημερώματα:
Στο πλαίσιο της απεργίας, αντιπροσωπείες εκπαι
Οι υγειονομικοί συμμετείχαν στην απεργία με
δευτικών από τις πέντε ΕΛΜΕ, μαζί με την Επιτροπή
συμβολικές συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσο
Αγώνα αναπληρωτών πραγματοποίησαν συμβολική
κομείων (Ιπποκράτειο, θεαγένειο, «Παπανικολάου»,
διαμαρτυρία έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση
«Αγ. Δημήτριος») και άλλες παρεμβάσεις.
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Το Συνδικάτο Οικοδόμων βρέθηκε στις πύλες του
Στη Νάουσα, με σχεδόν καθολική συμμετοχή δό
εργοταξίου επέκτασης του αεροδρομίου «Μακεδο
θηκε η μάχη της απεργίας στα κλωστήρια «Βαρβανία», αλλά και στα εργοτάξια του μετρό δίνοντας με
ρέσος», όπου τα χρωστούμενα δεδουλευμένα φτά
επιτυχία τη μάχη για μαζική συμμετοχή στην απεργία.
νουν τους 2,5 μήνες.
Στο Εμπόριο έγινε συμβολική κινητοποίηση έ
Στις Σέρρες, εργατικά σωματεία και μαζικοί φο
ξω από το κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρρείς πραγματοποίησαν συμβολικές παραστάσεις δι

Μ
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αμαρτυρίας στο ΣΕΠΕ, απαιτώντας να αυξηθούν οι
έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, καθώς και στο δη
μαρχείο και στη διεύθυνση εκπαίδευσης.
Στην Κατερίνη, πραγματοποιήθηκαν παραστά
σεις διαμαρτυρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ
ση, σε κατάστημα «Μασούτης» και στο νοσοκομείο.
Ανάλογες δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε Βέ
ροια, Γιαννιτσά, και άλλες πόλεις της Κεντρικής
Μακεδονίας.

Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη
Στην Αλεξανδρούπολη, αγωνιστικές παρεμβά
σεις πραγματοποιήθηκαν από σωματεία στη ΒΙ-

ΠΕ, σε καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ,
το αμαξοστάσιο του δήμου και τον ΟΑΕΔ Αλε
ξανδρούπολης. Στον ΟΑΕΔ της πόλης πραγμα
τοποίησαν επίσης συμβολική κινητοποίηση συν
δικάτα της Καβάλας, ενώ συμβολικές παραστά
σεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν και στα
Νοσοκομεία Δράμας και Κομοτηνής. Στην Κο
μοτηνή ακολούθησε παρέμβαση της Ενωσης Ιδι
ωτικών Υπαλλήλων σε σούπερ μάρκετ με το κά
λεσμα στην τρίωρη στάση εργασίας.

Στο πλαίσιο της 4ωρης στάσης εργασίας που
προκήρυξε, η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων και
Εμποροϋπαλλήλων Ξάνθης προχώρησε σε συμ
βολικές δράσεις με πανό και ανακοινώσεις σε μια
σειρά από χώρους δουλειάς.

Στη Δυτική Μακεδονία
Παρεμβάσεις και συμβολικές κινητοποιήσεις πραγ
ματοποίησαν στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας ερ
γατικά σωματεία και μηζικοί φορείς στην Κοζάνη:
Στο εργοτάξιο του ΑΗΣ «Πτολεμαΐδα V», σε σούπερ
μάρκετ αλλά και στο δημαρχείο. Η Επιτροπή Αγώνα
Υγειονομικών ΓΝ Κοζάνης και ΚΥ Σιάτιστας προ
χώρησε σε συμβολική συγκέντρωση στην πύλη του
«Μαμάτσειου» ΓΝ Κοζάνης, ενώ αντίστοιχη συγκέ
ντρωση έγινε και στο ΚΥ Σιάτιστας, αλλά και στην
πύλη του «Μποδοσάκειου» Πτολεμαΐδας.
Στις πύλες των Νοσοκομείων Γρεβενών και
Καστοριάς πραγματοποιήθηκαν, επίσης, συμβο
λικές συγκεντρώσεις, όπου αναδείχθηκαν οι δι
εκδικήσεις για μέτρα προστασίας στους χώρους
δουλειάς και ενίσχυση του δημόσιου Συστήματος
Υγείας, ενώ στη Φλώρινα, μέλη σωματείων έκα
ναν εξόρμηση στο κέντρο της πόλης.
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 Επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος υγείας
Πηγή:

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σελ.:

Επιφάνεια:

820.43 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αρθρογράφος:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

0

1

Επιτακτική ανάγκη η
ενίσχυση του δημόσιου
συστήματος υγείας
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μ Χωρίς εφημερεύοντα γιατρό χθες κλινική
covid και επείγοντα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου
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 Επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας
Πηγή:

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-11-2020

Επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση
του δημόσιου συστήματος υγείας
Επιτακτική είναι η ανάγκη άμεσης πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο Ρεθύμνου Αόγ'-ν
ω Έΐηις
πίεσης που έχει δημιουργηθεί με την πανδημία καθώς παρουσιάζονται τεράστιες ελλείψεις στην κλινική Covid όπως
και σε άλλες βασικές μονάδες του νοσοκομείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες Πέμπτη, με 11 άτομα να νοσηλεύο
νται στην κλινική για τον κορωνοϊό, δεν υπήρχε εφημερεύοντας ιατρός, όπως επίσης το ίδιο συνέβη και στα Επεί<
γοντα και όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου Γιάννης Σαριδάκης, αυτό είχε ως
'

jsssrfSνοσοκομείο Ρεθύμνον

αποτέλεσμα ένας γιατρός να καλύπτει τρία τμήματα!
Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα πιεστικά και αυτό αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης που
πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πανελλαδική απεργία, που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ και άλλα εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες
του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα. Στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου, οι γιατροί ζήτησαν την κρατική χρηματοδότηση για το δη
μόσιο σύστημα υγείας που έχει πληγεί σε βάθος και την μονιμοποίηση μεταξύ άλλων των συμβασιούχων γιατρών όπως και μαζικές προσλήψεις γιατρών πλήρους και απο
κλειστικής απασχόλησης για το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ: «ΗΔΗ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΠΙΕΣΗ»
Ο Πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, Γιάννης Σαριδάκης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στο Νοσοκομείο του Ρεθύμνου καθώς ο αριθμός των νοσηλευόμενων στην κλινική
Covid είναι σταθερά υψηλός για τα δεδομένα του ενώ δεν υπάρχουν εφημερεύοντες γιατροί. Μάλιστα εξήγησε πως τη χθεσινή μέρα είχε εφημερία ένας γιατρός σε τρία τμήματα του νοσοκομείου.
Στη συνέχεια τόνισε πως η διαδικασία της διακομιδής ασθενών στα νοσοκομεία άλλων νομών είναι ιδιαίτερα προβληματική για τους γιατρούς, και ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα νοσηλείας στη ΜΕΘ
του Ρεθύμνου.
Πάγιο αίτημα των γιατρών, σύμφωνα με τον κ. Σαριδάκη, είναι η άμεση ενίσχυση με υγειονομικό προσωπικό του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, του Αναισθησιολογικού, του Παθολογικού αλλά
και των ΜΕΘ ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει το νοσοκομείο στην πίεση της πανδημίας. «Το άγχος μας είναι μεγάλο εδώ το νοσοκομείο γιατί ο ιός είναι απρόβλεπτος και αν χρειαστεί κάποιος ασθενής να
διασωληνωθεί άμεσα εμείς δεν θα μπορούμε να τον βοηθήσουμε» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου.
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 Παρατείνεται μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου το
lockdown
Πηγή:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.:

Επιφάνεια:

324.12 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αρθρογράφος:

2

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

0

Παρατείνεται μέχρι
και τις 7 Δεκεμβρίου
το lockdown
Η πρώτη αεοοδιακοιιιδή διασωληνωυένων
από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα
«Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για μείωση του αριθμού των
κρουσμάτων. Εφόσον συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός τότε θα αρχίσει να μει
ώνεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», τόνισε ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. «Τότε θα μπορούμε να σχεδιάσουμε
μια σταδιακή επάνοδο σε κάποιου είδους κανονικότητα. Προς το παρόν
παρατείνονται τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα για την προστασία
από τον κορονοϊό μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00
το πρωί».
Υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή είναι επιβεβλημένη καθώς το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι υψηλό.
Την ίδια στιγμή το ΕΣΥ εξακολουθεί να δέχεται ασφυκτική πίεση
καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ για covid εξακολουθούν να είναι ελά
χιστες, με το σύστημα να λειτουργεί στα όρια του, ενώ ενδεκτικό είναι
ότι εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αεροδιακομιδή ασθενών από τη βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα.
Επίκεντρο της πανδημίας παραμένει η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η
Θεσσαλονίκη, και ακολουθουν η Αττική, η Λάρισα και η Πέλλα.
Υπό αυτά τα δεδομένα, είναι προφανές πως ο σχεδιασμός της κυβέρ
νησης για την άρση του lockdown μέσα στον Δεκέβριο είναι εν πολλοίς
στον αέρα, καθώς ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ο
οποίος το Σάββατο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διαπι
στώσει από κοντά πως έχει η κατάσταση στο ΕΣΥ, έχει υποστηρίξει πως
η επιστροφή σε κανονικούς ρυθμοΰς θα γίνει, όταν μειωθεί σημαντική η
πίεση στο σύστημα υγείας.
Η πρώτη αεροδιακομιδή διασωληνωμένων ασθενών από τη Βόρεια
Ελλάδα στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε χθες. Τρεις διασωληνωμένοι
ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα από τη Δράμα στο στρατιω
τικό νοσοκομείο της Καβάλας. Και από εκεί, μέσα στις ειδικές κάψου
λες μεταφέρθηκαν με C-130, στην Αθήνα.
Οι τρεις ασθενείς θα μεταφερθουν στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός»
και «Αττικόν».
«Να μη μείνει κανείς χωρίς μηχανική υποστήριξη, ενώ τη χρειάζεται»
τονίζεται από την πλευρά της πολιτείας, ενώ την ίδια στιγμή η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι νοσηλεύονται ασθενείς διασωληνωμένοι και εκτός
Μονάδων σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας.
Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έχουν αρχίσει να φτάνουν λιγότεροι ασθενείς στις εφημερίες τις τελευταίες δυο ημέρες, ωστόσο ο μεγά
λος αριθμός των ήδη νοσηλευομένων (καθώς οι νοσηλείες διαρκούν
αρκετές ήμερες), έχει αρχίσει να πιέζει τις Μονάδες Εντατικής Θερα
πείας, αφού ένας στους πέντε χρειάζεται, τελικά, νοσηλεία στη Μονάδα
και διασωλήνωση.
Η κατάσταση στα νοσοκομεία εκτιμάται ότι θα αρχίσει να αποσυμπιέζεται μετά τις επόμενες 10 ημέρες.
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 Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ούτε μπορεί ούτε
θέλει να ενισχύσει το ΕΣΥ
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επιφάνεια:

590.17 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

11

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-11-2020

Κυκλοφορία:

0

1

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ούτε μπορεί
ούτε θέΑει να ενιοχύοει το εϊυ
ντιπροσωπεία της
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ Τρικάλων,
αποτελούμενη από τον
βουλευτή Σάκη
Παπαδόπουλο, τον
γραμματέα Σταύρο Νταούλα
και τον πρώην βουλευτή
Χρήστο Σιμορέλη
επισκέφθηκε το Γενικό
Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου
συναντήθηκε διαδοχικά με
τον Διοικητή κ,Γρηγορίου,
τον Διευθυντή Ιατρικής
Υπηρεσίας κ.Τσουρβάκα,
τον Διευθυντή της
Πνευμονολογικής Κλινικής
κ.Χαροκόπο, τους
Διευθυντές της Α και Β
Παθολογικής Κλινικής κ.κ.
Ζορμπά και Μυλωνά, τον
Πρόεδρο της Ένωσης
Νοσοκομειακών Γιατρών
κ,Τάσιο και την Πρόεδρο του
Σωματείου Εργαζομένων
κ.Κούκια.

Α

Από τη συνάντηση προέκυψε
ότι και στο Νοσοκομείο Τρικάλων
και στα Κέντρα Υγείας του Νομού
διαπιστώνεται οτι το ΕΣΥ είναι
ένα βήμα πριν τα όριά του. Τε
ράστιες είναι οι ελλείψεις κυρίως
σε γιατρούς και νοσηλευτές και
ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλος
αριθμός ειδικευμένων και ειδι
κευόμενων γιατρών, νοσηλευτών
και άλλων εργαζομένων που
έχουν νοσήσει απο τη πανδημία
ή βρίσκονται σε καραντίνα. Πα
ράλληλα, ο αριθμός των θανόντων
σε όλη τη χώρα το τελευταίο
Σαββατοκύριακο έφτασε σε «αρ
νητικό, θλιβερό ρεκόρ» ενώ η Ελ
λάδα με τους 211 θανάτους σε
δυο μέρες έφτασε στη 10η χει
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ρότερη θέση σε παγκόσμια κλί
μακα αναλογικά με τον πληθυσμό
της.
Κατά τη συνάντηση, ο Διοικη
τής του Νοσοκομείου και ο Διευ
θυντής Ιατρικής Υπηρεσίας πα
ρουσίασαν αναλυτικά τις προ
σπάθειες που κάνουν για να αυ
ξηθούν οι κλίνες ΜΕΘ, να υπάρ
ξουν χώροι νοσηλείας για τα δια
πιστωμένα κρούσματα, να αντι
μετωπιστούν τα επείγοντα περι
στατικά, να υπάρξουν νέες προσ
λήψεις, να βρεθούν και άλλες
κτιριακές λύσεις εαν υπάρξει πρό
σθετη επιβάρυνση. Οι εκπρόσω
ποι των λειτουργών του ΕΣΥ μί
λησαν για τις συνθήκες και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στη μάχη κατά του κορονοϊού.
Έθεσαν επιτακτικά τα όητήυατα:
-κατεπείγουσες μαζικές προσ
λήψεις όλου του αναγκαίου μό
νιμου προσωπικού πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης
-διορισμός σε μόνιμες θέσεις
των 2500 γιατρών που έκαναν αί
τηση για να στελεχώσουν το ΕΣΥ,
με έλεγχο μόνον των τυπικών
προσόντων
-μονιμοποίηση όλων των επι
κουρικών και συμβασιούχων
-άμεση επαναπροκήρυξη των
άγονων θέσεων για τα ΤΕΠ
-επίταξη του ιδιωτικού τομέα
υγείας και ειδικά των ιδιωτών για
τρών που έχουν ειδικότητες που
συμβάλλουν στη μάχη κατά της
πανδημίας
-ένταξη των λειτουργών του
ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά
-σημαντική αύξηση των δαπα
νών υγείας στον Κρατικό Προ
ϋπολογισμό του 2021
Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ
επισήμανε ότι τεράστια και ανυ

πέρβλητα σημαντική είναι η προ
σπάθεια που κάνει όλο το προ
σωπικό του ΕΣΥ σε αυτή την
μάχη, και η ελληνική κοινωνία το
καταλαβαίνει, αλλά επιτέλους
έχει έρθει η ώρα να το καταλάβει
και η Πολιτεία και να το ανταμεί
ψει.
Οφείλουμε να στηρίξουμε ου
σιαστικά το ΕΣΥ, να πάρουμε
πρωτοβουλίες προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε την τραγική,
δραματική κατάσταση, την τρα
γωδία αυτή που βιώνει η ελληνική
κοινωνία.
Αυτή η τραγωδία πρέπει να
μας προβληματίσει όλους. Είναι
γνωστές οι αδυναμίες, γνωστός
ο εφησυχασμός, γνωστές οι ευ
θύνες, το ερώτημα είναι πώς μπο
ρούμε από δω και στο εξής να
σώζουμε ότι μπορούμε να σώ
σουμε, να σώσουμε ανθρώπινες
ζωές και να ενισχύσουμε τον κα
θημερινό αγώνα γιατρών και νο
σηλευτών δίπλα στους ανθρώ
πους που έχουν ανάγκη, ένας
αγώνας που πρέπει να στηριχθεί
όχι μόνο με χειροκροτήματα και
με δηλώσεις, αλλά εμπράκτως.
Η κυβέρνηση έχει αποδείξει
ότι ούτε μπορεί ούτε θέλει, δυ

στυχώς, να ενισχύσει το ΕΣΥ, με
αφορμή τα επίσημα στοιχεία του
ΟΟΣΑ που δείχνουν ότι η Ελλάδα
είναι στην προτελευταία θέση
στις χώρες της ΕΕ σε δαπάνες
για το ΕΣΥ από την έναρξη της
πανδημίας και μετά και, το χει
ρότερο, με βάση τον προϋπολο
γισμό που κατατέθηκε και την
επόμενη χρονιά, τη χρονιά δηλα
δή της πανδημίας, προβλέπονται
λιγότερες δαπάνες για την υγεία
σε σχέση με το τρέχον έτος.
Η χώρα χρειάζεται αυτή την
κρίσιμη στιγμή μια κυβέρνηση
που να μπορεί και κυρίως να θέλει
να στηρίξει το δημόσιο σύστημα
υγείας και δυστυχώς η κυβερνη
τική επιλογή ακόμα και τούτη την
ώρα να είναι έξω από τη μάχη τα
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, που πα
ραμένουν καθαρά από covid και
νοσηλεύουν μονάχα άλλα περι
στατικά.
Τώρα δεν υπάρχει καμία δι
καιολογία να μην ενισχυθεί το
ΕΣΥ.
Υπάρχει μονάχα ιδεοληψία. Δη
λαδή εμμονή σε ένα πρόγραμμα
που θέλει να δώσει και την υγεία
βορά στην κερδοσκοπία. Αν ένα
μήνυμα πρέπει να βγάλουμε από

αυτό που μας βρήκε, είναι ότι ο
άνθρωπος και η ανθρώπινη ζωή
είναι πάνω από τα κέρδη.
Κατατέθηκαν επίσης οι 7 προ
τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την παν
δημία και το σχέδιο έκτακτης
ανάγκης.
Βασικοί άξονες του είναι:
1. Η διαφάνεια στη διαχείριση
της πανδημίας και η δημόσια πρό
σβαση στα επιδημιολογικά δεδο
μένα και στα στοιχεία για την κα
τάσταση στο ΕΣΥ.
2. Η πρόληψη της διασποράς
του ιού στην κοινότητα και ιδιαί
τερα στις «εστίες υπερμετάδοσης».
3. Η δραστική ενίσχυση του
προσωπικού των δημόσιων δο
μών, η παράταση όλων των συμ
βάσεων που λήγουν στο επόμενο
διάστημα, η αυτόματη προκήρυξη
όλων των κενού μενών θέσεων
στο ΕΣΥ, η έμπρακτη αναγνώριση
της προσφοράς με αναβάθμιση
των αποδοχών των εργαζομένων
και ένταξη στα ΒΑΕ και, κυρίως,
ένα πλάνο 15000 μόνιμων προσ
λήψεων γιατρών και λοιπού προ
σωπικού στα νοσοκομεία και Κέν
τρα Υγείας που θα δώσει το
«σήμα» της εργασιακής προοπτι

κής για τους συμβασιούχους και
της «θωράκισης» του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας.
4. Η επίταξη και πλήρης αξιο
ποίηση όλων των ιδιωτικών κλινι
κών- Κέντρων Αποκατάστασης
και η επιστράτευση των στρα
τιωτικών νοσοκομείων στη μάχη
κατά της πανδημίας.
5. Η δωρεάν πρόσβαση σε δια
γνωστικό τεστ όλων των πολιτών
με ύποπτα συμπτώματα, με συνταγογράφηση και αποζημίωση
από τον ΕΟΠΥΥ των τεστ για
covid-19 που γίνονται σε ιδιωτικά
εργαστήρια.
6. Η ενεργός εμπλοκή όλων
των δομών και των ανθρώπων
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας στην προνοσοκομειακή
διαχείριση της πανδημίας και στην
κατ’οίκον παρακολούθηση και
φροντίδα ασθενών με ήπια συμ
πτώματα covid, ανθρώπων που
είναι σε «καραντίνα» και χρονίως
πασχόντων από άλλα σοβαρά νο
σήματα.
7. Η σοβαρή αύξηση των δη
μόσιων δαπανών υγείας και η μέγιστη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων(ΕΣΠΑ-Ταμείο Ανάκαμψηςπρόγραμμα EU4Health) για μια
μόνιμου χαρακτήρα επένδυση
στο ΕΣΥ και στις Υπηρεσίες Δη
μόσιας Υγείας της χώρας.
Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες του
Πρωθυπουργού, τι πιο λογικό και
επιβεβλημένο λοιπόν από το να
ειπωθεί με σαφήνεια ότι, στο βαθ
μό που δεν αποδέχεται ο κ. Μητσοτάκης τη γραμμή της συστράτευσης των πολιτικών και κοινω
νικών δυνάμεων στην πιο δύσκολη
στιγμή, αναλαμβάνει ο ίδιος πλή
ρως την ευθύνη για τη διαχείριση
της πανδημίας και των συνεπειών
της.
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 «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου»: «Να γίνει άμεση
στελέχωση του Κέντρου Υγείας Σύμης»
Πηγή:

ΡΟΔΙΑΚΗ

Επιφάνεια:

222.01 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

0

1

«Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου»:

«Να γίνει άμεση
στελέχωση
του Κέντρου
Υγείας Σύμης»
«Στο απροχώρητο έχει φθάσει η κατά
σταση με την υποστελέχωση των δομών
υγείας σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.
Ψηλά στη λίστα με τα νησιά που παρουσιά
ζουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις είναι η
Σύμη. Απόδειξη, αποτελεί το εξώδικο που
έστειλε ο Δήμος του νησιού, στον υπουργό
Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, το οποίο έχει
κοινοποιηθεί στον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, την Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ρόδου και τον διοικητή του νοσοκομείου
Ρόδου και Καρπάθου κ. Γρηγόρη Ρουμάνη», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η
παράταξη «Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου»,
επισημαίνοντας επίσης τα εξής:
«Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, οι κάτοι
κοι του νησιού, υποχρεώνονται όταν έχουν
ανάγκη ιατρικών εξετάσεων ή πάσχουν
από κάποιο νόσημα να μεταβαίνουν στο
νοσοκομείο της Ρόδου για εξετάσεις. Αυτό
όμως τους θέτει αυτομάτως στον κίνδυνο
να νοσήσουν από κορωνοϊό και να διασπείρουν και τη νόσο στους υπολοίπους.
Το Κέντρο Υγείας του νησιού, όπως επι
σημαίνει και στο εξώδικο που έστειλε στον
υπουργό Υγείας ο δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας, χρειάζεται ένα μικροβιο
λόγο, έναν γιατρό με ειδικότητα Γενικής Ια
τρικής, έναν βοηθό ακτινολόγο, έναν
οδηγό ασθενοφόρου και μια καθαρίστρια.
Και αυτά για να καλυφθούν στοιχειωδώς
οι ανάγκες του νησιού.
Η κυβέρνηση που τόσες φορές έχει δια
τρανώσει πόσο πολύ στηρίζει τα νησιά και
τους κατοίκους τους ας το αποδείξει
άμεσα και γρήγορα. Εμπράκτως. Με προσ
λήψεις του ιατρικού και λοιπού προσωπι
κού που ζητά ο Δήμος Σύμης.
Και μην ακούσουμε αυτή τη φορά, τις συ
νήθεις δικαιολογίες περί άγονων προσλή
ψεων και έλλειψης ενδιαφέροντος από
τους γιατρούς.
Και ας τύχει το αίτημα του Δήμου Σύμης
στήριξης και από την Περιφερειακή αρχή.
Και ας μην ανήκει στους αρεστούς, γιατί
τολμά να εκφράζεται όπως πρέπει και να
διεκδικεί για τον τόπο του.
Γιατί πάνω από όλα και από όλους, σημα
σία έχουν οι ανθρώπινες ζωές που στην
εσχατιά του Αιγαίου φυλάττουν Θερμοπύ
λες».
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 Στις αρχές της εβδομάδας η λειτουργία της ΜΕΘ
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιφάνεια:

242.83 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

4

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Στις αρχές της εβδομάδας η λειτουργία της ΜΕΘ
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος να ξε
κινήσει η λειτουργία της ΜΕΘ για
ασθενείς με covid-19, δυναμικότη
τας τεσσάρων κλινών στο Πολυδύ
ναμο Κέντρο του Νοσοκομείου «Χα
τζηκώστα», καθώς αυτή προσδιορί
ζεται το αργότερο στις αρχές της
προσεχούς εβδομάδας.
Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ του
loannina TV, οι εργασίες διαμόρφω
σης μίας ξεχωριστής αίθουσας με
τέσσερις κλίνες ΜΕΘ, ξεκίνησαν την
περασμένη Πέμπτη, έχουν σχεδόν
ολοκληρωθεί σε τεχνικό επίπεδο,
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όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλ
λόγου Εργαζομένων Χατζηκώστα
Κων. Καλαμπάκας και εκτιμάται ότι
από την ερχόμενη εβδομάδα θα νοση
λεύει ασθενείς covid-19.
Το μείζον ζήτημα ωστόσο είναι η
ενίσχυση του «Χατζηκώστα» με προ
σωπικό, καθώς πλην των τριών ιατρών
που μετακινήθηκαν από τις ΤΟΜΥ για
τη λειτουργία των κλινών covid, δεν
έχουν γίνει άλλες προσθήκες.
«Ό,τι έχει γίνει, αναφέρεται στις δυ
νάμεις και το προσωπικό του νοσοκο
μείου Χατζηκώστα. Ούτε με χρηματο-

22

'

δότηση έχει ενισχυθείτο νοσοκομείο,
ούτε και βλέπουμε κάποιον σχεδίασμά
για να προετοιμαστούμε για ένα πι
θανό τρίτο κύμα της πανδημίας. Σε τε
χνικό επίπεδο, είμαστε σχεδόν έτοιμοι
και πιστεύουμε, ότι ως τις αρχές της
εβδομάδας θα μπορούμε, να νοση
λεύσουμε ασθενείς στη ΜΕΘ. Λει
τουργούμε όμως με ένα καθεστώς
ιδιότυπης ανακύκλωσης του προσωπι
κού, με τη μετακίνησή του από άλλα
τμήματα, κάτι που σημαίνει, ότι κά
ποιες άλλες λειτουργίες υποβαθμίζο
νται», σημείωσε ο κ. Καλαμπάκας.
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 «Θωράκιση» της δημόσιας υγείας, ζητούν οι
υγειονομικοί
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Επιφάνεια:

370.84 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

4

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-11-2020

Κυκλοφορία:

0

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«Θωράκιση» της δημόσιας υγείας, ζητούν οι υγειονομικοί
Πιο αναγκαία από ποτέ κρίνεται το διάστημα που διανύουμε
και λόγω της πανδημίας, η «θωράκιση» του δημόσιου συστήμα
τος υγείας που σηκώνει το βάρος αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Έτσι οι υγειονομικοί χθες, ζήτησαν για μια ακόμη φορά μαζικές
προσλήψεις και αύξηση των κονδυλίων, στο πλαίσιο της πανελλα
δικής απεργίας στην οποία μετείχαν οι εργαζόμενοι του Πανεπι
στημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Στην συγκέντρωση, που έγινε στην κεντρική πύλη του Νοσοκο
μείου, βρέθηκαν αστυνομικοί που ζήτησαν από τους υγειονομικούς
να διαλυθούν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Ωστόσο και
μετά τις συστάσεις η συγκέντρωση έγινε κανονικά.
Ο Γιώργος Πρέντζας μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων του
ΠΓΝΙ και του ΠΑΜΕ Υγείας και Πρόνοιας εξαπέλυσε σκληρή κριτική
κατά της κυβέρνησης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι χρησιμοποιεί την
πανδημία ως πρόσχημα για την κατάργηση εργασιακών και δημο
κρατικών δικαιωμάτων, με αστυνομική καταστολή και αντιδημοκρατικά νομοσχέδια που βάζουν τον κόσμο να εργάζεται για πα
ραπάνω από δέκα ώρες και χωρίς εργασιακά δικαιώματα.
Επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος
υγείας με προσλήψεις και αύξηση των δαπανών για τα δημόσια νο
σοκομεία και την πρωτοβάθμια περίθαλψη κάτι που δεν επιβεβαι
ώνεται όπως είπε καθώς και στον προϋπολογισμό του 2021 φαίνο
νται περικοπές και όχι αυξήσεις για τις δαπάνες που αφορούν τη
δημόσια υγεία.
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και επιβολή προστίμων.

Οι συμβασιούχοι

Στο πλευρό των υγειονομικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκο
μείου, βρέθηκαν και εργαζόμενοι του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα»,
που ανέδειξαν τις αδυναμίες και τα προβλήματα που υπάρχουν στα
δημόσια νοσοκομεία λέγοντας ότι δεν ετοιμάστηκαν έγκαιρα και
επεσήμαναν τις ελλείψεις για το δεύτερο κύμα της πανδημίας που
«σαρώνει» τη χώρα.
Τέλος, το δικό τους μήνυμα στήριξης έστειλαν και οι εστιακοί
φοιτητές δια της εκπροσώπου Νάντιας Τζώρτζη. Οι εστιακοί φοι
τητές κατήγγειλαν εκ νέου την καταστολή της Αστυνομίας που
έγινε και την Πέμπτη καθώς υπήρξαν προσαγωγές διαδηλωτών

Παράλληλα, την αγωνία ότι θα δουν την πόρτα της εξόδου, εκ
φράζουν ανοικτά οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι του Πανεπιστημια
κού Νοσοκομείου Ιωαννίνων που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας
χθες Πέμπτη, ημέρα πανελλαδικής απεργίας.
Πάνω από 400 εργαζόμενοι με συμβάσεις και οι καθαρίστριες
μιλούν για κατάφορη αδικία καθώς εξαιρέθηκαν από το επίδομα
που η κυβέρνηση αναμένεται να δώσει σε εργαζόμενους που υπη
ρετούν στις μονάδες οονίάΐθ.
Η εκπρόσωπός Ελένη Γκόγκου υποστήριξε ότι στο Πανεπιστη
μιακό Νοσοκομείο εργάζονται περίπου 134 καθαρίστριες με συμ
βάσεις που ανανεώνονται τα τελευταία τρία χρόνια, ωστόσο για 17
από αυτές οι συμβάσεις λήγουν στο τέλος του μήνα και δεν θα ανα
νεωθούν αλλά αντιθέτως θα αναλάβει εργολάβος το έργο του κα
θαρισμού . «επιστρέφει ο εργολάβος και θα φύγουν συνάδελφοι
που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν εμπειρία, που είναι σημαντική
στην πανδημία που ζούμε».
Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και για το επίδομα από το οποίο
εξαιρούνται οι καθαρίστριες ενώ προσφέρουν τα μέγιστα με την
καθαριότητα που είναι αναγκαία και απαραίτητη λαμβάνοντας μά
λιστα μισθούς χαμηλούς που δεν ξεπερνούν τα 550 ευρώ λέγοντας
ότι «ένα εισόδημα θα βοηθούσε και θα ενίσχυε τις οικογένειες τους
στις δύσκολες αυτές συνθήκες».
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