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 Μονιμοποίηση διεκδικούν χιλιάδες συμβασιούχοι
Μεγάλη συμμετοχή στην κινητοποίηση των
υγειονομικών
Πηγή:

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 256.44 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Μονιμοποίηση διεκδικούν χιλιάδες συμβασιούχοι

Μεγάλη συμμετοχή στην κινητοποίηση των υγειονομικών
Τη μετατροπή των συμβάσεων tous σε πλήρουε και μόνιμηε απα
σχόλησηε διεκδικήσαν χθεε με μία ακόμα κινητοποίηση περίπου
20.000 συμβασιούχοι σε όλη τη χώρα, ενώ εδώ και χρόνια καλύ
πτουν πάγιεε και διαρκείε ανάγκεε στο σύστημα υγείαε και στιε
δομέε πρόνοιαε αλλά σε καθεστώε πιο ελαστικήε απασχόλησηε.
Η πανδημία επανέφερε με ένταση στο προσκήνιο όχι τόσο τα
προβλήματα των εργασιακών τουε σχέσεων με τιε ελαστικέε μορφέε απασχόλησηε, όσο το γεγονόε πωε χωρίε τουε συμβασιούχουε τα νοσοκομεία δε θα είχαν αντιμετωπίσει στοιχειωδώε έστω
την πανδημία και την πίεση που ασκήθηκε από την αρχή και ασκεί
ται μέχρι και σήμερα.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Ιωαννίνων, που συνο
λικά και στα δύο νοσοκομεία εργάζονται 700 συμβασιούχοι σε διάφορουε ευαίσθητουε και κομβικήε σημασίαε τομείε.
Η ΠΟΕΔΗΝ κήρυξε για χθεε Πέμπτη, πανυγειονομική, πανελλα
δική στάση εργασίαε των συμβασιούχων εργαζόμενων και στο
κέντρο τηε πόληε πραγματοποιήθηκε συμβολική κινητοποίηση που
ολοκληρώθηκε με πορεία προε το δημαρχείο τηε πόληε. Εκπρό
σωποι των συμβασιούχων από τα δύο νοσοκομεία, όπωε η Μαρία
Μπακόλα , η Ελένη Γκόγκου και ο Ζαχαρίαε Καραγεώργοε, έδω
σαν το στίγμα τηε κινητοποίησηε και τηε διεκδίκησηε των αιτημά
των τουε.
Στο πλευρό των συμβασιούχων εργαζόμενων αλλά και του συ
νόλου των υγειονομικών, τα αιτήματα των οποίων για ένταξη στα
βαρέα και ανθυγιεινά εκκρεμούν χρόνια, εξέφρασαν με δηλώσειε
τουε και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων και σωματείων. Το
ποθετήθηκαν ο γεν. σύμβουλοε τηε ΠΟΕΔΗΝ Χρ. Γιωτόπουλοε,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

οι πρόεδροι των Συλλόγων Εργαζομένων στα δύο νοσοκομεία
Κων. Καλαμπόκαε και Γ. Φλούδαε αντίστοιχα, ο περκρ. σύμβουλοε
με τη Λαϊκή Συσπείρωση Γ. Πρέντζαε, ο πρόεδροε του NT Ιωαννί
νων τηε ΑΔΕΔΥ Χρ. Γρίβαε και τέλοε, εκ μέρουε τηε διοίκησηε του
ΕΚΙ, ο Δημ. Ροσιλόβαληε.
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 «Μέσα σε οκτώ μήνες έγιναν όσα δεν κατάφεραν
χρόνια!»
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 897.85 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Διαμαρτυρία εργαζομένων για τη διάλυση του Νοσοκομείου Αμαλιάδας

«Μέσα σε οκυώ μήνες έγιναν
όσα δεν κατάφεραν χρόνια!»
ην διαμαρτυρία τους, για
όλα όσα έχουν συμβεί τους
τελευταίους οχτώ μήνες
στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας
όπου λόγω των μετακινήσεων
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού,
δεν μπορεί πλέον να λειτουργή
σει και να προσφέρει τις υπηρε
σίες του στους πολίτες της
ευρύτερης περιοχής, εξέφρασαν
για ακόμα μια φορά χθες οι ερ
γαζόμενοι της Νοσηλευτικής Μο
νάδας.
Παράλληλα όμως,
συμμετείχαν και στην πανυγειονομική κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ διεκδικώντας πέρα από τα
τοπικά θέματα της επιστροφής
όλων των μετακινημένων, μόνι
μες προσλήψεις προσωπικού,
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ και μισθολογική
και
θεσμική
αναβάθμιση.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργα
ζομένων και Γενικός Σύμβουλος
της ΠΟΕΔΗΝ Σωκράτης Σωτηρόπουλος, αρχικά αναφέρθηκε
στον ένα χρόνο πανδημίας τονί
ζοντας πως οι υγειονομικοί μέσα
σε αυτό το διάστημα, από ήρωες
που τους χειροκροτούσαν και
τους υπόσχονταν ένταξη στα ΒΑΕ
και προσλήψεις νέων νοσηλευ
τών και γιατρών, μόλις τα πράγ
ματα δυσκόλεψαν, ξεκίνησαν οι
διώξεις σε βάρος τους γιατί λένε
την αλήθεια για όλες τις δεσμεύ
σεις που δεν υλοποιήθηκαν και
για την κατάσταση που έχει δια
μορφωθεί. «Καμία Προκήρυξη
για Μόνιμο Προσωπικό μετά
από 20 μήνες ,μείωση των Προ-

Τ
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«Μετά την
Παθολογική
αποχαιρετάμε
και τον
Χειρουργικό
τομέα»
δήλωσε ο πρ.
του Συλλόγου
Σ. Σωτηρόπου
λος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

υπολογισμών -20%,. Και ξεχάστηκαν και οι δεσμεύσεις για
προσλήψεις «τι να τους κάνουμε
τους επιπλέον γιατρούς όταν
λήξει η Πανδημία...». Και ξεχαστήκαν γρήγορα οι υποσχέσεις
για Ένταξη στα ΒΑΕ, γιατί « η
Πανδημία είναι πρόσκαιρη και
υπάρχει και Δημοσιονομική δυ
σκολία...» σύμφωνα με τον αρ
μόδιο Υπουργό. Και φτάσαμε και
στο Πάσχα, χωρίς κουβέντα για
Έκτακτο Επίδομα».

Υπήρχε σχέδιο διά
λυσης ίου Νοσοκο
μείου
Στη συνέχεια, ο κ. Σωτηρόπουλος, μίλησε για το Νοσοκομείο
Αμαλιάδας, υποστηρίζοντάς πως
μετά τα ψέματα και τις ανέξοδες
υποσχέσεις, αποκαλύφθηκαν οι
προθέσεις της κυβέρνησης για το
δημόσιο σύστημα υγείας. «Ένα
εγκληματικό σχέδιο που εφαρ
μόζεται μεθοδικά, με την διά
νοσοκομείων
και
λυση

υγειονομικών σχηματισμών με
πρόσχημα τις έκτακτες συνθήκες
covid. Τρανταχτό παράδειγμα το
νοσοκομείο μας. αφού αφαίμαξαν όλο τον παθολογικό τομέα
σειρά έχει και ο χειρουργικός το
μέας. Για να πάει που; Σε ένα
νοσοκομείο που έχει «υπερχειλί
σει» από τα covid περιστατικά
και τις τραγικές συνθήκες λει
τουργίας. Είναι γνωστό σε όλους
ότι δεν υπάρχουν χώροι νοση
λείας στον Πύργο για τον χει
ρουργικό
τομέα.
Άρα
συμπερασματικά ο χειρουργικός
τομέας εξοστρακίζεται από το
ΕΣΥ και το προσωπικό που ακο
λουθεί προορίζεται άρον ,άρον,
πρόχειρα και επιτακτικά ως
λύση ανάγκης στο τομέα covid».

«Αποχαιρετάμε»
και το χειρουργικό
τομέα
«Σήμερα σαν έτοιμοι από καιρό
αποχαιρετούμε τον χειρουργικό
τομέα, ότι είχε απομείνει όρθιο

και απάλυνε τον πόνο των δύ
στυχων κατοίκων όλου του
νομού» τόνισε ο κ. Σωτηρόπουλος και πρόσθεσε «Δεν έχουν
περάσει 5 μήνες που πάλι από
αυτήν την πύλη «ξεπροβοδί
ζαμε» τον παθολογικό τομέα.
Μέσα σε οκτώ μήνες έγιναν ότι
δεν κατάφεραν χρόνια τώρα. Οι
εργαζόμενοι πιστοί στις επάλ
ξεις δώσαμε και δίνουμε διαρ
κώς έναν άνισο αγώνα, χωρίς
υποστήριξη, χωρίς βοήθεια
μόνο με την φωνή μας και αυτή
πίσω από μάσκα.. Μα να γνωρί
ζουν όλοι ότι τα καλυμμένα στό
ματα έχουν φωνή ,φλόγα και
πάθος έχουν δύναμή και απο
φασιστικότητα. Δεν θα υποκύψουμε
σε
πιέσεις,
συμβιβασμούς, συμφωνίες, οπι
σθοχωρήσεις
και πολιτικές
σκοπιμότητες. Υποστηρίζουμε
και προάγουμε το δίκαιο ,το
σωστό, το ωφέλιμο για την κοι
νωνία ,για τους εργαζόμενους,
για τους Ηλείους που δεν ελπί
ζουν πλέον σε τίποτα».

Αύξηση θανάτων
άλλων παθήσεων
Επίσης ο κ. Σωτηρόπουλος ανα
φέρθηκε στα επίσημα στοιχεία
πανελλαδικά για το 2020, σύμ
φωνα με τα οποία υπήρξε μια
αύξηση των θανάτων κατά
10.000 περίπου, σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια. «Εάν οι
5.000 ήταν covid, οι υπόλοιποι
5.000 αφορούν ασθενείς άλλων
παθήσεων, που πιθανόν χάθη
καν λόγω μη προσβασιμότητας,
παραμέλησης, φόβου ή δυνατό
τητας αντιμετώπισης από ένα
ΕΣΥ που τελεί και σήμερα σε
αναστολή και ομηρία. Για αυ
τούς, θα αναζητηθούν άραγε οι
ποινικές ευθύνες (που σίγουρα
υπάρχουν...) της Κυβέρνησης
και των εκτελεστικών τους οργά
νων για τον τρόπο που διαχειρί
στηκαν τη Πανδημία και
διέλυσαν την δημόσια υγεία» κα
τέληξε.
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 ΥΓΕΙΑ Χιλιάδες συμβασιούχοι διεκδικούν τα
αυτονόητα
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 367.51 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΥΓΕΙΑ

Χιλιάδες συμβασιούχοι διεκδικούν τα αυτονόητα
Τα δίκαια αιτήματα τους για μετατροπή των
εργασιακών τους σχέσεων από ελαστικής μορ
φής σε πλήρους και μόνιμης απασχόλησης,
από τη στιγμή που εδώ και χρόνια καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο σύστημα
υγείας και στις δομές πρόνοιας, διεκδικούν
20.000 περίπου συμβασιούχοι σε όλη τη χώρα.
Η πανδημία επανέφερε με ένταση στο προ
σκήνιο όχι τόσο τα προβλήματα των εργασιακών
τους σχέσεων με τις ελαστικές μορφές απασχό
λησης, όσο το γεγονός πως χωρίς τους συμβασιούχους τα νοσοκομεία δε θα είχαν αντιμετωπί
σει στοιχειωδώς έστω την πανδημία και την πίεση
που ασκήθηκε από την αρχή και ασκείται μέχρι
και σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
των Ιωαννίνων, που συνολικά και στα δύο νοσο
κομεία εργάζονται 700 συμβασιούχοι σε διάφο
ρους ευαίσθητους και κομβικής σημασίας τομείς.
Η ΠΟΕΔΗΝ κήρυξε για χθες Πέμπτη, πανυγειονομική, πανελλαδική στάση εργασίας των συμ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τα δύο νοσοκομεία, όπως η Μαρία Μπακόλα , η
Ελένη Γκόγκου και ο Ζαχαρίας Καραγεώργος,
έδωσαν το στίγμα της κινητοποίησης και της διεκ
δίκησης των αιτημάτων τους.
Στο πλευρό των συμβασιούχων εργαζόμενων
αλλά και του συνόλου των υγειονομικών, τα αιτή
ματα των οποίων για ένταξη στα βαρέα και ανθυ
γιεινά εκκρεμούν χρόνια, εξέφρασαν με δηλώσεις
τους και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων
και σωματείων.
Τοποθετήθηκαν ο γεν. σύμβουλος της ΠΟΕ
ΔΗΝ Χρ. Γιωτόπουλος, οι πρόεδροι των Συλλό
γων Εργαζομένων στα δύο νοσοκομεία Κων. Κα
λαμπάκας και Γ. Φλούδας αντίστοιχα, ο περιφ.
σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση Γ. Πρέντζας,
ο πρόεδρος του NT Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ Χρ.
Γρίβας και τέλος, εκ μέρους της διοίκησης του
ΕΚΙ, ο Δημ. Ροσιλόβαλης.
βασιούχων εργαζόμενων και στο κέντρο της πό
λης πραγματοποιήθηκε συμβολική κινητοποίηση

που ολοκληρώθηκε με πορεία προς το δημαρχείο
της πόλης. Εκπρόσωποι των συμβασιούχων από
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 Μόνιμη απασχόληση ζητάνε οι συμβασιούχοι
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 292.83 cm² Κυκλοφορία:
:

1
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0

ΠΟΕΔΗΝ

Μόνιμη απασχόληση ζητάνε οι συμβασιουχοι
Στα δύο νοσοκομεία της πόΑης εργάζονται 700 συμβασιούχοι
σε διάφορους κομβικής σημασίας τομείς
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

α αυτονόητα και απόλυτα δίκαια αιτήματά τους για μετατροπή των ερ
γασιακών τους σχέσεων από ελα
στικής μορφής σε πλήρους και μόνιμης
απασχόλησης, από τη στιγμή που εδώ
και χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρ
κείς ανάγκες στο σύστημα υγείας και
στις δομές πρόνοιας διεκδικούν 20.000

Τ
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περίπου συμβασιούχοι σε όλη τη χώρα.
Η πανδημία επανέφερε με ένταση στο
προσκήνιο όχι τόσο τα προβλήματα των
εργασιακών τους σχέσεων με τις ελαστι
κές μορφές απασχόλησης, όσο το γεγο
νός πως χωρίς τους συμβασιούχους τα νο
σοκομεία δε θα είχαν αντιμετωπίσει στοι
χειωδώς έστω την πανδημία και την πίεση
που ασκήθηκε από την αρχή και ασκείται
μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα των Ιωαννίνων, που συνολικά
και στα δύο νοσοκομεία εργάζονται 700
συμβασιούχοι σε διάφορους ευαίσθητους

και κομβικής σημασίας τομείς. Η ΠΟΕΔΗΝ
κήρυξε για χθες Πέμπτη, πανυγειονομική,
πανελλαδική στάση εργασίας των συμβασιούχων εργαζόμενων και στο κέντρο της
πόλης πραγματοποιήθηκε συμβολική κι
νητοποίηση που ολοκληρώθηκε με πο
ρεία προς το δημαρχείο της πόλης. Εκ
πρόσωποι των συμβασιούχων από τα δύο
νοσοκομεία, όπως η Μαρία Μπακόλα , η
Ελένη Γκόγκου και ο Ζαχαρίας Καραγεώργος, έδωσαν το στίγμα της κινητοποίησης
και της διεκδίκησης των αιτημάτων τους.
Στο πλευρό των συμβασιούχων εργα
ζόμενων αλλά και του συνόλου των υγει
ονομικών, τα αιτήματα των οποίων για
ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά εκκρεμούν χρόνια, εξέφρασαν με δηλώσεις
τους και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φο
ρέων και σωματείων. Τοποθετήθηκαν ο
γεν. σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ Χρ. Γιωτόπουλος, οι πρόεδροι των Συλλόγων Ερ
γαζομένων στα δύο νοσοκομεία Κων. Κα
λαμπάκας και Γ. Φλούδας αντίστοιχα, ο
περιφ. σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπεί
ρωση Γ. Πρέντζας, ο πρόεδρος του NT Ιω
αννίνων της ΑΔΕΔΥ Χρ. Γρίβας και τέλος,
εκ μέρους της διοίκησης του ΕΚΙ, ο Δημ.
Ροσιλόβαλης.

4

 Ομόθυμο το αίτημα μονιμοποίησης των
συμβασιούχων
Πηγή:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 184.78 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 01 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ομόθυμο το αίτημα μονιμοποίησης των συμβασιούχων
ε τους συμβασιούχους σης δημόσιες
δομές υγείας και πρόνοιας να φτάνουν
τις 20.000 και μόνο στα δύο νοσοκομεία
πόλης να ξεπερνούν τους 700, ιδιαίτερα αυτή
την περίοδο της πανδημίας, το αίτημα για την
μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου
χρόνου, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
Έτσι, η πανελλαδική κινητοποίηση της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία, που συνοδεύτηκε από στάση εργα
σίας και συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πό
λεις, όπως τα Γιάννενα, στηρίχθηκε από πλήθος
σωματείων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην κε
ντρική πλατεία και ακολούθησε πορεία στο κέ
ντρο της πόλης, με το αίτημα της μονιμοποίησης
των συμβασιούχων, αλλά και την ένταξη όλων
των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα, ένα αίτημα ώριμο, λογικό και δί
καιο, όπως αναφέρουν οι υγειονομικοί.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκ μέρους της
ΠΟΕΔΗΝ οι Γενικοί της Σύμβουλοι Χρήστος
Γιωτόπουλος και Γιώργος Πρέντζας, οι Σύλλογοι
Εργαζομένων του ΠΓΝΙ και του Νοσοκομείου
«Χατζηκώστα», οι Επιτροπές Αγώνα Συμβασιού

Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

της

χων των δύο νοσοκομείων, το Νομαρχιακό Τμή
μα της ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο και ο Σύλ
λογος Εργαζομένων ΟΤΑ του νομού Ιωαννίνων.
«Δυστυχώς η λίστα με τις διεκδικήσεις μας αντί
να μικραίνει, μεγαλώνει συνεχώς, γιατί έως τώ
ρα οι κυβερνήσεις δεν έχουν φρονήσει διαχρο
νικά να ικανοποιήσουν τα αιτήματα μας», σημεί

ωσε εκ μέρους του Συλλόγου Εργαζομένων του
«Χατζηκώστα» ο πρόεδρος Κ. Καλαμπάκας, τονί
ζοντας πως «αν αποχωρήσουν οι συμβασιούχοι,
κινδυνεύει η λειτουργία του νοσοκομείου».
Οι παλινωδίες του ΕΣΥ οφείλονται στην υποχρηματοδότηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του
Συλλόγου Εργαζομένων στο ΠΓΝΙ, Γ. Φλούδα,

ο οποίος τόνισε ότι οι συμβασιούχοι «κράτησαν
όρθιο το σύστημα υγείας στην περίοδο της παν
δημίας».
«Τουλάχιστον ας υπάρξει μια δικαίωση στο
θέμα των συμβασιούχων», κατέληξε ο Γ. Πρέ
ντζας, επισημαίνοντας παράλληλα τα ζητήματα
των ελλείψεων σε μέσα, του χαμηλού ποσοστού
εμβολιασμού, αλλά και τον επερχόμενο αντεργατικό νόμο.
Τη στήριξη του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ εξέφρασε ο
πρόεδρος Χρ. Γρίβας, σημειώνοντας πως «δεν
πρέπει να συνεχιστεί το επαίσχυντο καθεστώς
της ελαστικής μορφής απασχόλησης», ενώ εκ
μέρους του ΕΚΙ ο Δημήτρης Ροσιλόβαλης κάλεσε τα σωματεία σε συντονισμό και αγώνα ενόψει
της απεργιακής κινητοποίησης για την Πρωτο
μαγιά, στις 6 Μαΐου, όπως έχει αποφασίσει το
ΕΚΙ.
Τις ευχαρισπες τους προς τα σωματεία που
στηρίζουν τον αγώνα τους, εξέφρασαν εκ μέρους
των Επιτροπών Αγώνα των δύο νοσοκομείων οι
Ελένη Γκόγκου, Μαρία Μπακόλα και Ζαχαρίας
Καραγεώργος, τονίζοντας πως θα συνεχίσουν
μέχρι να δικαιωθούν.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΑΤΣΗ
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 Στήριξη του ΕΣΥ ζητούν οι υγειονομικοί
Πηγή:

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 276.12 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Στήριξη του ΕΣΥ ζητούν οι υγειονομικοί
Συγκέντρωση μπροστά στην 3η και 4η ΥΠΕ και πορεία προς το ΥΜΑΘ πραγ
ματοποίησαν νοσοκομειακοί γιατροί και άλλοι υγειονομικοί, διαμαρτυρόμενοι
για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία λόγω της πανδημίας.
Οι υγειονομικοί ζητούν: αύξηση των κλινών ΜΕΘ στις 3500, μαζικές προ
σλήψεις, καθολική επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών, μονιμοποίηση
επικουρικών και συμβασιούχων, ενίσχυση της ΠΦΥ, ένταξη στα ΒΑΕ, αύξη
ση της χρηματοδότησης στη δημόσια υγεία, μαζικό εμβολιασμό και μαζικούς
ελέγχους σε όλο τον πληθυσμό.
Η πρόεδρος της ΕΝΙΘ Δάφνη Κατσίμπα χαρακτήρισε «εγκληματική» τη δια
χείριση της πανδημίας, τονίζοντας ότι στη Θεσσαλονίκη οι ΜΕΘ είναι γεμά
τες και ότι επεκτείνονται σε άλλες κλινικές για να καλυφθούν οι ανάγκες, ενώ
μη ειδικό προσωπικό καλείται να νοσηλεύσει περιστατικά Covid. Σημείωσε δε
ότι τα εξωτερικά ιατρεία είναι κλειστά από τον Οκτώβριο και ότι οι χρόνια πάσχοντες και οι μη Covid ασθενείς ωθούνται στον ιδιωτικό τομέα.
Η Ελένη Μπακιρλή, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΓΊΟΕΔΗΝ, κατηγό
ρησε την κυβέρνηση για μετατροπή των νοσοκομείων σε μιας νόσου και μη
επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, ενώ σημείωσε ότι οι διοικήσεις των νοσο
κομείων τρομοκρατούν εργαζόμενους και συνδικαλιστές.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στα κάγκελα... η ΠΟΕΔΗΝ για τα εμβολιαστικά
κέντρα «γαλέρες»
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 208.96 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-04-2021
8215

ΠΟΕΔΗΝ

Στα κάγκελα... η ΠΟΕΔΗΝ για τα εμβολιασηκά κέντρα «γαλέρεβ»
ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της προς τον υπουργό Υγείας Βα
σίλη Κικίλια και τον αναπληρωτή Βασίλη Κοντοζαμάνη, η ΠΟΕΔΗΝ καυτηριάζει ης νέες προχει
ρότητες που διατηρούν την πολιτική της κυβέρ
νησης στην αποφυγή προσλήψεων στο ΕΣΥ παρά
την πανδημία. Αφορμή αποτελεί η τροπολογία με
την οποία τα εμβολιασηκά κέντρα θα λειτουργούν
επτά ημέρες την εβδομάδα και ως τα μεσάνυχτα,
χωρίς να προβλέπεται ενίσχυση ούτε σε προσω
πικό ούτε σε κονδύλια.
Η ΠΟΕΔΗΝ θέτει τέσσερα πρακτικά ερωτήματα
στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας γτα τα εμβολιασυκά κέντρα σπς μονάδες του ΕΣΥ:
-Πώς θα στελεχωθούν με προσωπτκό, όταν εί
ναι ήδη εξουθενωμένο το ελάχιστο που δίνει τη
μάχη της πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία;
-Πώς θα γίνει το ίδιο με το ελάχιστο προσωπι
κό των Κέντρων Υγείας;
-Πώς θα καλυφθεί χωρίς επιπλέον κονδύλι η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

επιπλέον δαπάνη για νυχτερινά και αργίες;
-Πώς θα αποχωρούν οι εργαζόμενοι μετά ης
24.00, όταν δεν λειτουργούν ΜΜΜ;
Ολόκληρη η επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ:
«Κύριοι υπουργοί,
Ασφαλώς και πρέπει να προχωρά με ταχύτα
τους ρυθμούς το εμβολιασηκά πρόγραμμα
Εχουμε όμως επισημάνει τους κινδύνους και
την επιβάρυνση της λεπουργίας των νοσοκομεί
ων με τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων.
Με την τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφί
στηκε επεκιείνεται το ωράριο λεπουργίας των εμβολιασηκών κέντρων έως σης 24.00 και όλες ης
ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων και
των αργιών), χωρίς να ληφθεί υπόψη όη μετά τη
12η νυχτερινή δεν κυκλοφορούν τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και ήθεται ζήτημα με η μέσο θα απο
χωρούν οι εργαζόμενοι.
Τα νοσοκομεία με το ελάχιστο εξουθενωμέ

νο προσωπικό που διαθέτουν, ειδικά τώρα με την
αθρόα εισαγωγή και νοσηλεία περισταηκών κορονοϊού, είναι αδύνατον να στελεχώσουν με προ
σωπικό τα εμβολιασηκά κέντρα στη νέα λειτουρ
γία τους.
Εάν επιμείνετε να συνεχίσουν τα εμβολιασηκά
κέντρα να λειτουργούν στα νοσοκομεία, θα πρέ
πει να προσλάβετε εξειδικευμένο προσωπικό για
τη στελέχωσή τους. Επίσης το ίδιο ισχύει και για
τα Κέντρα Υγείας που αδυνατούν να στελεχώσουν
με προσωπικό ης επιπλέον ημέρες και ώρες λει
τουργίας τους.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να επιχορηγείτε τα νο
σοκομεία με επιπλέον κονδύλια πρόσθετων αμοι
βών για να είναι σε θέση να πληρώνουν νυχτερινά
και αργίες στο προσωπικό, αφού στο ήδη εγκεκρι
μένο κονδύλι θα συμπεριληφθούν οι αυξημένες
ανάγκες σε υπερωρίες, εφημερίες των εργαζομέ
νων των εμβολιαστικών κέντρων».
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 Ομερτά του Μαξίμου με τους ειδικούς
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,81

Επιφάνεια 1018.44
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-04-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΠΟΕΔΗΝ

• Σφοδρές αντιδράσεις
για τη σκανδαλώδη
νομοθέτηση της
ομερτά για πολιτικά και
επιστημονικά μέλη τριών
επιτροπών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ομερτά του Μαξίμου με τους ειδικούς
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

► TnsriflTAI ΤΕΣΣΗ

φόδρες αντιδράσεις,
όχι μόνο από την αντι
πολίτευση αλλά ακόμα
και από μέλη της επι
τροπής των ειδικών
του υπουργείου Υγείας
jgv-ws Υια την πανδημία και
την ΠΟΕΔΗΝ έχει προκαλέσει η τροπολογία που προ
βλέπει το δικαστικό ακαταδίωκτο
για τα μέλη της Εθνικής Επιτρο
πής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορονοϊού,
της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας
Υγείας από Λοιμογόνους Παράγο
ντες και της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών. Στην εκπρόθεσμη
τροπολογία, που κατατέθηκε σε
νομοσχέδιο του υπουργείου Δι
καιοσύνης για τον Κώδικα Δικα
στικών Υπαλλήλων και πέρασε
μόνο με ψήφους της Ν.Δ., αναφέρεται ότι τα μέλη των παραπάνω
επιτροπών όχι μόνο «δεν ευθύνονται και δεν διώκονται», αλλά
ούτε «και εξετάζονται για γνώμη
που διατύπωσαν ή ψήφο που
έδωσαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Δίωξη επιτρέ
πεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση ή εξύβριση».

Σελ.:

1,81

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-04-2021

Δημόσιας Υγείας έναντι στον κορονοϊό) δεν είναι συμβουλευτική
επιτροπή επιστημόνων αλλά κυ
βερνητικό όργανο».
«Η τροπολογία αποτελεί στυ
γνή ομολογία ενοχής της κυβέρ
νησης για την τραγική διαχείριση
της πανδημίας, κυρίως προσβάλ
λει τους επιστήμονες και διαλύει
την όποια εμπιστοσύνη της ελ
ληνικής κοινωνίας έχει απομείνει απέναντι στην επιστημονική
κοινότητα, γεγονός εξαιρετικά δυ
σάρεστο και επικίνδυνο. Ωστόσο,
ας είμαστε ειλικρινείς. Η ασυλία
δεν αφορά τους επιστήμονες.
Ούτως ή άλλως βάσει του νόμου
ο ρόλος τους είναι γνωμοδοτικός.
Η ασυλία αφορά τα κυβερνητι
κά στελέχη και τους συνεργάτες
του κ. Μητσοτάκη που απαρτί
ζουν τις Επιτροπές. Που μαζί με
υπουργούς συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις, ασκώντας ισχυ
ρές πιέσεις προς την κατεύθυνσή,
προειλημμένων κυβερνητικών
αποφάσεων. Γι' αυτό άλλωστε και
η τροπολογία δεν εξαντλείται στο
ακαταδίωκτο, αλλά επεκτείνεται
στην απαγόρευση κατάθεσης
των μελών της Επιτροπής σε πε
ριπτώσεις δικαστικής διερεύνησης», σχολίασε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Αλέξης Τσίπρας.

Ομερτά του Μαξίμου
με τους ειδικούς
Με ιροπολογία-πρόκληση για ιούς συγγενείς των χιλιάδων θυμάτων
της Covid-19 η κυβέρνηση απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τα μέλη τριών
επιτροπών · Δεν διώκονται, δεν λογοδοτούν, δεν εξετάζονται σε
ενδεχόμενη ποινική διερεύνηση · Ασπίδα προστασίας και για
κυβερνητικά στελέχη, ενώ άφησαν εκτεθειμένο σε μηνύσεις το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Προστασία

Σκληρή ανακοίνωση

Είναι επίσης χαρακτηριστι
κή η επιλογή της κυβέρνησης
να απλώσει ασπίδα προστασίας
μόνο στους ειδικούς, τους οποί
ους εργαλειοποίησε για την ομολογουμένως αποτυχημένη δια
χείριση της πανδημίας, και όχι
στο υπόλοιπο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό, το οποίο, αν και κα
ταχειροκροτούμενο, αφήνεται έρ
μαιο απέναντι στη Δικαιοσύνη.
Αλλά, εκτός από τους επιστήμο
νες, η τροπολογία παρέχει πλήρη
προστασία και σε κυβερνητικά
στελέχη, όπως: ο γενικός γραμμα
τέας Δημόσιας Υγείας του υπουρ
γείου Υγείας και πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορονοϊού Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο γ.γ. Υπηρεσιών Υγείας του
υπουργείου Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ
Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο πρό
εδρος του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων Δημήτρης Φιλίππου
και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος
Παπαευσταθίου.
Οσο για το χρονικό σημείο
ψήφισης της τροπολογίας, συ
μπίπτει με το επαναλαμβανόμε
νο αίτημα της αντιπολίτευσης
να δοθούν στη δημοσιότητα τα
πρακτικά συνεδριάσεων των λοιμωξιολόγων, αλλά και με την εν
εξελίξει έρευνα της Εισαγγελίας
για ενδεχόμενες ευθύνες της Επι
τροπής Λοιμωξιολόγων σχετικά
με τη διαχείριση της πανδημίας
στη Θεσσαλονίκη ύστερα από

Σε πολύ υψηλούς τόνους η
ανακοίνωση της «Εναλλακτικής
Παρέμβασης - Δικηγορικής Ανω
τροπής», η οποία τονίζει ότι «η
ψήφιση της τροπολογίας αναδίδει οσμή συγκάλυψης πολιτικών
και ποινικών ευθυνών για τους
χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας. Προσβάλλει πρώτα και κύρια
τους γιατρούς που συμμετέχουν
στην Επιτροπή των ειδικών, τη
στιγμή που οι χιλιάδες συναδέλφισσες και συνάδελφοί τους που
εργάζονται στην πρώτη γραμμή
δεν καλύπτονται από τέτοιου
είδους ασυλία, αλλά και που μα<
χόμενοι νοσοκομειακοί γιατροί
απολύονται, διώκονται ποινικά
και πειθαρχικά και τιμωρούνται
με πρόστιμα επειδή εξέφρασαν
γνώμη και άσκησαν τα συνδικα
λιστικά τους καθήκοντα(Καταραχιάς, Κατσίμπα, Σούλης, Σκούφογλου κ.ά.).
Οι υπόνοιες για υπόγειες συ
ναλλαγές και δούναι καιλαβείν
που αναπόδραστα δημιουργούνται από την τροπολογία, που ψη
φίστηκε νύχτα μόνον από τους
βουλευτές της Νέας Δημοκρατί
ας, ρίχνουν μαύρη σκιά στις οι
κογένειες των χιλιάδων θυμάτων
του Covid-19, που ήδη πενθούν
τους δικούς τους ανθρώπους.
Αναρωτιόμαστε: Ποιο Πάσχα και
ποια Ανάσταση να γιορτάσουν
αυτές οι οικογένειες, αντιμέτω
πες με μια απόφαση κρατικής
ομερτά που προσιδιάζει σε μαφία
και όχι σε νόμιμο κράτος;».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Evioves διαφωνίες για ιην ιροποϋογία εξέφρασε η ΠΟΕΔΗΝ, ενώ και η ΕΙΝΑΠ ζήτησε την απόσυρσή ins

σχετικές δηλώσεις του διευθυντή
της ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Γ.
Παπανικολάου», Ν. Καπραβέλου,
τον περασμένο Νοέμβριο. Είναι
προφανές ότι η ψήφιση της τρο
πολογίας ισοδυναμεί με παύση
της εισαγγελικής έρευνας.
Χθες ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος αποποιήθηκε, ως μέλος της
Επιτροπής του υπουργείου Υγεί
ας, τα προνόμια που του παρέχει
η τροπολογία «μέχρι να προβλεφθεί ασυλία για όλους τους για
τρούς και νοσηλευτές της χώρας
που εμπλέκονται στην πανδημία
και δίνουν καθημερινά τη μάχη
στα νοσοκομεία», ενώ στο ίδιο
πλαίσιο η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Συλλόγων Επιστημονικού
Υγειονομικού Προσωπικού Δημο
σίου Συστήματος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας ανακοίνωσε ότι
η τροπολογία θα πρέπει να επε
κταθεί σε όλους τους γιατρούς

που εμπλέκονται στην αντιμετώ
πιση του κορονοϊού, διαφορετικά
«οι παρενέργειες της απόφασης
θα επηρεάσουν αρνητικά και τις
σχέσεις των γιατρών, δημιουρ
γώντας γιατρούς δύο ταχυτήτων
και δίδοντας αφορμή για σωρεία
αγωγών κατά των λειτουργών
υγείας, αγωγές που ήδη έχουν
ξεκινήσει».
Δριμύτατη κριτική εναντίον
της κυβέρνησης άσκησε και ο
πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης
Γιαννάκος, κατηγορώντας την ότι
«επιδιώκει τη σιωπή των μελών
της Επιτροπής για τις πολιτικές
παρεμβάσεις που έγιναν στις
αποφάσεις που ελήφθησαν στη
διαχείριση και εξασφαλίζει την
επιστημονική κάλυψη σε λάθη
και παραλείψεις σε επίπεδο πρό
ληψης και νοσοκομειακής περί
θαλψης. Μέχρι και για τις μάσκες
μας έλεγαν ότι δεν χρειάζονται

στην πρώτη φάση, επειδή πωλούνταν στη μαύρη αγορά». Οπως
σχολιάζει ο κ. Γιαννάκος, «την
ώρα που τα μέλη της επιτροπής
απαλλάσσονται, συνδικαλιστικά
στελέχη και υγειονομικοί διώ
κονται υπηρεσιακά και ποινικά
από τους διοικούντες το σύστημα.
Επαγγελματίες υγείας καλούνται
να πληρώσουν υπέρογκα ποσά με
αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνε
δρίου που καταλογίσθηκαν σε
βάρος των νοσοκομείων σε προ
σφυγές συγγενών ασθενών. Εδώ
καμία ευαισθησία η κυβέρνηση».
Την άμεση κατάργηση της τρο
πολογίας ζήτησε με επιστολή της
στον υπ. Υγείας, Β. Κικίλια, η Ενω
ση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών
Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) κάνοντας
λόγο για «απαράδεκτη ρύθμιση»
και σημειώνοντας ότι «η επιτρο
πή που αναφέρεται πρώτη στην
τροπολογία (Εθνική Επιτροπή
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 «Πυρά» για τις ελλείψεις σε κλίνες ΜΕΘ
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 395.47 cm² Κυκλοφορία:
:

1
24-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΟ ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΚΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ 67ΧΡΟΝΗΣ

«Πυρά» για τις ελλείψεις σε κλίνες ΜΕΘ
πίθεση στη ΝΔ για τις ελλείψεις σε κλίνες ΜΕΘ

Ε

67χρονη ασθενή που έχασε τη ζωή της από σοβαρό

εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας σε ανακοίνωσή

αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο περιμένοντας επί

ίου, με αφορμή τη μη εύρεση μονάδας για την

36 ώρες να βρεθεί μία κλίνη ΜΕΘ, καταδεικνύει τη

εισαγωγή Βολιώτισσας μετά από αιμορραγικό εγκε
δραματική έλλειψη που υπάρχει, παρά τις κυβερνη

φαλικό.

τικές διαβεβαιώσεις για αύξηση των κλινών ΜΕΘ σε

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του επισημαίνει: «Το να

1.400», τόνισε ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ψεύδεται, γενικώς, ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με τις δή

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος ζητώντας με Ερώτηση από

θεν επιτυχίες της κυβέρνησής του, πλέον είναι κωμικό.

τον υπουργό Υγείας να αυξήσει τις κλίνες ΜΕΘ στη Μα

Η απόκρυψη, όμως, της αλήθειας αναφορικά με τις

γνησία, ώστε να αποφευχθούν νέα τραγικά περιστατικά

αντοχές του ΕΣΥ καταντά εγκληματικό.

ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους.

Μια 67χρονη συμπολίτισσά μας έχασε τη ζωή της από

Όπως ανέφερε ο βουλευτής, σε προηγούμενες κοι

σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, παραμέ-

νοβουλευτικές παρεμβάσεις του είχε επανειλημμένα

νοντας επί 36 ώρες εκτός ΜΕΘ, μιας και δεν υπήρχε

επισημάνει τον κίνδυνο να μετατραπεί το Νοσοκομείο

διαθέσιμη κλίνη σε κανένα νοσοκομείο της χώρας.

Βόλου σε Νοσοκομείο μίας νόσου, αυτής του Covid,

«Αποδεικνύεται και από τον Βόλο ότι το επικίνδυνο

Η κυβέρνηση διατυμπανίζει εδώ και μήνες πως κατά-

υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα αύξησηςτων κλι

«κοκτέιλ» των ελλιπών μέτρων προστασίας σε χώ

φερε και αύξησε τις κλίνες ΜΕΘ σε 1400. Σύμφωνα με

νών ΜΕΘ στην περιοχή. «Δυστυχώς, στη Μαγνησία,

ρους δουλειάς και σε σχολεία, σε συνδυασμό με τις

τα σημερινά στοιχεία οι διασωληνωμένοι συμπολίτες

όπως και σε άλλες περιοχές στη χώρα, επιβεβαιώ

ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό στο νοσοκο

μας είναι 802 και όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ οι ασθε

θηκαν οι ανησυχίες πολιτών και εργαζομένων στο

μείο και στα κέντρα υγείας συνιστούν μια εγκληματική

νείς εκτός ΜΕΘ στο λεκανοπέδιο είναι 48.

Νοσοκομείο και μία γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς

πολιτική. Η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες αντί

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί ή δεν είναι κα

δεν μπορούσε επί μιάμιση ημέρα να βρεθεί ένα κρεβάτι

για την προστασία της ζωής.Ήδη έχει διαθέσει δισε

λοί στα μαθηματικά ή λένε συνειδητά ψέματα.

ΜΕΘ σε ολόκληρη τη χώρα», σημείωσε.

κατομμύρια ευρώ σε επιχειρηματικούς ομίλους και

Μοναδική αλήθεια στην όλη διαχείριση της πανδημίας

«Σήμερα, ο κύριος όγκος των εμβολιασμών στη Μα

ετοιμάζεται να χαρίσει το προσεχές χρονικό διάστημα
τεράστια κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε.

είναι οι άοκνες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευ

γνησία εξακολουθεί να γίνεται από τα εμβολιαστικά

τικού προσωπικού, που προσπαθούν να στηρίξουν ένα

κέντρα του Νοσοκομείου, έχοντας παραμερίσει επί

Κεφάλαια που δεν προορίζονται ούτε για τη δημόσια

υποστελεχωμένο και σκόπιμα απαξιωμένο δημόσιο

της ουσίας το έργο του ως τη μόνη δευτεροβάθμια

υγεία ούτε για την παιδεία ούτε για τις πραγματικές

σύστημα υγείας.

υγειονομική δομή της περιοχής», τόνισε ο βουλευτής,

ανάγκες των εργαζομένων.

Επιτέλους σοβαρευτείτε κύριοι της κυβέρνησης. Πλη

ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να εντάξει αποτε

Η ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους,

σιάζουμε τους 10.000 θανάτους και εσείς μιλάτε ακόμη

λεσματικότερα τις δομές ΠΦΥ και τον ιδιωτικό τομέα

τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς αγρότες,

για ατομική ευθύνη. Η λαθροεπικοινωνία δεν σώζει

στην εμβολιαστική διαδικασία αλλά και στην αντιμετώ

τους νέους και τις νέες, με αφορμή τον άδικο και ανα

ζωές και ούτε πρόκειται να διασώσει το πολιτικό σας

πιση περιστατικών Covid ώστε να αποσυμφορηθεί το

πάντεχο χαμό ακόμη ενός ανθρώπου, να μην ανεχθούν

μέλλον».

Νοσοκομείο Βόλου και να διευκολυνθεί στη διαχείριση

άλλο το έγκλημα διάρκειας εις βάροςτων δικαιωμάτων

κρίσιμων περιστατικών λοιπής νοσηρότητας.

τους στην εργασία, στην υγεία, στη μόρφωση. Να μην

Το ΚΚΕ

ση» εξυπηρετεί μόνο και μόνο την κυβερνητική εναλ

Αλ. Μεϊκόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρει:

Σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ Μα

λαγή για να συνεχίσει να εφαρμόζεται η ίδια εχθρική

«Το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στη Μαγνησία με

γνησίας μεταξύ άλλων αναφέρει:

πολιτική για τα λαϊκά στρώματα».

Δήλωση Αλ. Μεϊκόπουλου
Σε δήλωσή του ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πέσουν στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, που ως «αντιπολίτευ
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 ΝΕ Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ: Η απόκρυψη της αλήθειας για
το ΕΣΥ καταντά εγκληματική
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 132.26 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-04-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

INE Μαγνησίας
ΣΥΡΙΖΑ:
Η απόκρυψη
της αλήθειας
για το ΕΣΥ καταντά
εγκληματική
Ανακοίνωση της τοπικής
οργάνωσης για την έλλειψη
κλινών Μ ΕΘ

έχασε τη ζωή της από σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, παραμένοντας επί 36 ώρες εκτός ΜΕΘ,
μιας και δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη
σε κανένα νοσοκομείο της χώρας.
Η κυβέρνηση διατυμπανίζει εδώ
και μήνες πως κατάφερε και αύξησε
τις κλίνες ΜΕΘ σε 1400. Σύμφωνα
με τα σημερινά στοιχεία οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 802
και όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ οι
ασθενείς εκτός ΜΕΘ στο λεκανοπέ
διο είναι 48.
Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι
υπουργοί ή δεν είναι καλοί στα μαθη

Επίθεση στη ΝΔ για τις ελλείψεις σε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ματικά ή λένε συνειδητά ψέματα.

κλίνες ΜΕΘ εξαπέλυσε η ΝΕ Μαγνη
σίας ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, με

Μοναδική αλήθεια στηνόλη διαχεί
ριση της πανδημίας είναι οι άοκνες

αφορμή την μη εύρεση κλίνης ΜΕΘ
για την εισαγωγή Βολιώτισσας μετά

λευτικού προσωπικού, που προσπα

από αιμορραγικό εγκεφαλικό.

θούν να στηρίξουν ένα υποστελεχω

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του
επισημαίνει: «Το να ψεύδεται, γενι

μένο και σκόπιμα απαξιωμένο δημό
σιο σύστημα υγείας.

κώς, ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με τις
δήθεν επιτυχίες της κυβέρνησης

Επιτέλους σοβαρευτείτε κύριοι της
κυβέρνησης. Πλησιάζουμε τους

προσπάθειες του ιατρικού και νοση

του, πλέον είναι κωμικό. Η απόκρυ

10.000 θανάτους και εσείς μιλάτε

ψη, όμως, της αλήθειας αναφορικά
με τις αντοχές του ΕΣΥ καταντά εγ

ακόμη για ατομική ευθύνη. Η λαθροεπικοινωνία δεν σώζει ζωές και ούτε

κληματικό.
Μια 67χρονη συμπολίτισσά μας

πρόκειται να διασώσει το πολιτικό
σας μέλλον».
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 Επιστημονικό χαστούκι στο ακαταδίωκτο
Μητσοτάκη
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4-5

Επιφάνεια 1056.33
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-04-2021

Κυκλοφορία:

950

ΠΟΕΔΗΝ

Βατόπουλος

Δημοσιοποίηση των
πρακτικών χωρίς ονόματα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Επιστημονικό χαστούκι στο ακαταδίωκτο Μητσοτάκη
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

24-04-2021

Προβάλλοντας τη
βρετανική «καλή πρακτική
δημοσιοποίησης των
πρακτικών χωρίς ονόματα
στο Ηνωμένο Βασίλειο» ο
Βατόπουλος κάρφωσε το
Μαξίμου

Επιστημονικό χαστούκι στο
ακαταδίωκτο Μητσοτάκη
Ο Εξαδάκιυλος αποποιείται την ασυλία και τα προνόμια «μέχρι να προβλεφθεί ασυλία για όλους
τους γιατρούς και νοσηλευτές της χώρας που δίνουν καθημερινά τη μάχη στα νοσοκομεία»

Ο Γεωργιάδης
έδειξε ότι
φοβάται τις
αγωγές του
εμπορικού
κόσμου και
επιρρίπτει
στους
επιστήμονες
τις ευθύνες
για τα
lockdown

Του

τική αντιπολίτευση για «αλλοπρό

γνωμόνων- Αθανάσιος Εξαδάκτυ-

ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

σαλλη λογική» λέγοντας ότι «από τη

λος τόνισε ότι αποποιείται τα προνό

μια κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χει

μια της τροπολογίας «μέχρι να προ

ραγωγεί την Επιτροπή και δεν ακού
ει την επιστημονική άποψη και από
την άλλη αντιδρά γι’ αυτή την τροπο

βλεφθεί ασυλία για όλους τους για
τρούς και νοσηλευτές της χώρας που

λογία που διασφαλίζει ακριβώς την

νουν καθημερινά τη μάχη στα νοσο

χηρό ράπισμα σιην κυ

Η

βερνητική

τροπολογία

που θεσπίζει το ακαταδίω
κτο των μελών επιτροπών

ανεξαρτησία
των μελών της».
για τη διαχείριση της πανδημίας
απο
ρεσιτάλ υποκρισίας κλιμάκωσε
τελούν οι αντιδράσεις στους Το
κόλ
ο Άδωνις Γεωργιάδης χύνοντας
πους των εμπειρογνωμόνων, του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, αλλά
και των συνδικαλιστικών παρατάξε

κροκοδείλια δάκρυα για τους επι

κομεία».
Ταυτόχρονα ο καθηγητής Μικρο
βιολογίας και επίσης μέλος της επι
τροπής Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μι

στήμονες που πρόσφατα εγκαλούσε
διότι δεν άναβαν το πράσινο φως για

λώντας σε εκδήλωση της ευρωομά-

Να θολώσει τα νερά για τους σκο

το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων.

πούς της γαλάζιας ρύθμισης επιχεί

«Όσο περνάει η πανδημία αυξάνο
νται οι εχθρικές αναρτήσεις εναντίον
των επιστημόνων που έβαλαν το κε

μου υπογραμμίζοντας «την καλή
πρακτική δημοσιοποίησης των πρα

ων των δικηγόρων.

ρησε η κυβερνητική εκπρόσωπος
αναφερόμενη μόνο στα μέλη της επι

δας του ΣΥΡΙΖΑ, κάρφωσε το Μαξί

κτικών χωρίς ονόματα στο Ηνωμένο
Βασίλειο» και τόνισε ότι «η κυβέρνη

τροπής των ειδικών -και όχι της δο
τής επιτροπής στελεχών υπουργεί

φάλι τους στον ντορβά. Ένας μαγα

ση πολλές φορές, όταν δεν συμφω

ζάτορας που θεωρεί ότι έπαθε ζημιά

νούν οι προτάσεις της με αυτές των

ων- λέγοντας ότι «πρέπει να διασφα
λιστεί η ανεξαρτησία της επιτροπής.

το μαγαζί του επειδή εισηγήθηκε ο X

ειδικών, κρύβεται πίσω από τις απο
φάσεις των επιστημόνων».

λοιμωξιολόγος το lockdown θα μπο

Πρέπει οι επιστήμονες να είναι ελεύ

ρούσε να κάνει μήνυση και αγωγή

θεροι να εκφέρουν την επιστημονική
τους άποψη χωρίς να φοβούνται μη

στον X λοιμωξιολόγο που ψήφισε το
lockdown» είπε χαρακτηριστικά!

νύσεις από τον οποιονδήποτε».

Ευθύνες στον... ΣΥΡΙΖΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εμπλέκονται στην πανδημία και δί

ΟΕΝΓΕ: Διώκονται μόνοι όσοι
αγωνίζονται υπέρ των ασθενών
«Θυμάστε τις καταγγελίες που εί

Βατόπουλος: Κρύβονται
πίσω μας

χαν γίνει από τους εργαζόμενους στο
‘Σωτηρία’ για εμβολιασμούς κάποι
ων παρατρεχάμενων εκτός σειράς;

Η Αριστοτελία Πελώνη -χωρίς να

Μετά τις πρωινές δηλώσεις των

θίξει το καίριο σημείο που διασφαλί
ζει ότι τα μέλη των επιτροπών δεν θα
να κληθούν να καταθέσουν στις δι

Πελώνη - Γεωργιάδη ακολούθησε
θύελλα διαφοροποιήσεων στις τά

Έχουμε ενημερωθεί ότι ξεκίνησε ει-

ξεις της επιστημονικής κοινότητας,

δεν προστατεύονται από την τροπο

καστικές αρχές- επιχείρησε να πετά-

που βύθισε σε αμηχανία τους ενοί

λογία» τόνισε ο γενικός γραμματέας

ξειτη μπάλα στην εξέδρα της... Κου-

κους του Μαξίμου. Ο πρόεδρος του

της ΟΕΝΓΕ Πάνος Παπανικολάου.

σαγγελική έρευνα. Άρα οι γιατροί

μουνδούρου. Με αποπροσανατολι

Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου -

Υπενθύμισε μάλιστα ότι «δεν υπάρ

στική διάθεση εγκάλεσε την αξιωμα

και μέλος της επιτροπής εμπειρο

χει κανένα ακαταδίωκτο για την πρό-

Οσμή
συγκάλυψης,
λένε οι
δικηγόροι
Για «οσμή συγκάλυψης
πολιτικών και ποινικών
ευθυνών για τους χιλιάδες
νεκρούς της πανδημίας»
κάνει λόγο Εναλλακτική
Παρέμβαση - Δικηγορική
Ανατροπή. Η δικηγορική
παράταξη τονίζει ότι η
τροπολογία «προσβάλλει τους
γιατρούς που συμμετέχουν
στην επιτροπή των ειδικών, τη
στιγμή που οι χιλιάδες
συνάδελφοί τους εργάζονται
στην πρώτη γραμμή δεν
καλύπτονται από τέτοιου
είδους ασυλία». Υπογραμμίζει
μάλιστα ότι «οι υπόνοιες για
υπόγειες συναλλαγές και
δούναι και λαβείν που
αναπόδραστα δημιουργούνται
από την τροπολογία ρίχνουν
μαύρη σκιά στις οικογένειες
των χιλιάδων θυμάτων της
Covid-19».
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 Επιστημονικό χαστούκι στο ακαταδίωκτο Μητσοτάκη
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

24-04-2021

εδρο της ΟΕΝΓΕ που διώκεται, για
τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ που
διώκεται, τον πρόεδρο των γιατρών
του ΑΧΕΠΑ ο οποίος διώκεται -για
τί είπαν την αλήθεια και αγωνίζονται
υπέρ των δικαιωμάτων των ασθε
νών».
Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για «επι
στημονική κάλυψη σε λάθη και πα
ραλείψεις σε επίπεδο πρόληψης και
νοσοκομειακής περίθαλψης» και
υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, πως
«την ώρα που τα μέλη της επιτροπής
απαλλάσσονται συνδικαλιστικά στε
λέχη και υγειονομικοί διώκονται
υπηρεσιακά και ποινικά από τους διοικούντες το σύστημα».

ΕΙΝΑΠ: Απαράδεκτη
«Απαράδεκτη» χαρακτηρίζει η ΕΙΝΑΠ την επίμαχη τροπολογία. «Η
επιτροπή που αναφέρεται πρώτη
στην τροπολογία (σ.α: Εθνική Επι
τροπή Δημόσιας Υγείας έναντι του
Κορωνο^ού) δεν είναι συμβουλευτι
κή επιτροπή επιστημόνων, αλλά κυ
βερνητικό όργανο» τονίζει με νόη
μα. Με αφορμή δε πως «αναφέρεται
ότι όλοι οι παραπάνω απαγορεύεται
να εξετάζονται ακόμα και ως μάρτυ
ρες» επισημαίνει σε καυστικό τόνο
πως «δεν μπορεί να θεσπίζεται ακα
ταδίωκτο για την έκφραση ‘επιστη
μονικής γνώμης’»...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ασυλία για την κυβέρνηση με φίμωτρο στους
επιστήμονες
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 1343.38
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-04-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΠΟΕΔΗΝ

Ασυλία για
την κυρερνηση
με φίμωτρο
στους επιστήμονες
Αποκαλύπτεται ο
ς
ύ\Μ

Δημιουργούν καθεστώς
και παραλείψεις κυ
Μπλοκάρουν υφιστάμενες ή
μελλοντικές δικαστικές έρευνες
τα χέρια της Δικαιοσύνης απαγο
στους επιστήμονες να καταθέσουν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ασυλία για την κυβέρνηση με φίμωτρο στους επιστήμονες
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

24-04-2021

Ανοδος στην Αττική

2.754

νέα κρούσματα (343 στη Θεσσαλονίκη,
81 στη Λάρισα, 74 στην Αχάίά).
Στα 329.134 ο συνολικός αριθμός

Τομέα, 217 στον Δυτικό Τομέα, 196 στον
Πειραιά). Άνοδος σε σχέση με προχθές

819

οι διασωληνωμένοι ασθενείς

76

i

ι

θάνατοι ανακοινώθηκαν χθες,
ανεβάζοντας σε 9.864 τους νεκρούς
από την πανδημία

Φίμωτρο στους επιστήμονες για να
μπλοκάρουν τις δικαστικές έρευνες
Ο πραγματικός στόχος της τροπολογίας είναι να μην ελεγχθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης και οι πιέσεις στην επιτροπή

Του
ΚΩΣΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ
εν ήταν τόσο η ανάγκη
προστασίας των επιστη

Δ

• Της Εθνικής Επιτροπής Προστα
σίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
Κορωνοϊού.
• Της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας

Υγείας από Λοιμογόνους Παράγο
μόνων, όπως ισχυρίζεται
ντες.
η κυβερνητική προπα
• Της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολια
γάνδα, που έφερε την τροπολογία
της

σμών.
ντροπής όσο η ανάγκη της κυβέρνη
σης να σταματήσουν υφιστάμενες
Στις επιτροπές αυτές δεν συμμετέ
χουν μόνο επιστήμονες, αλλά και κυ
και μελλοντικές έρευνες για τις απο
βερνητικά στελέχη που λαμβάνουν
φάσεις της κυβέρνησης.
αποφάσεις και δεν περιορίζονται σε
Δέκα υπουργοί υπέγραψαν να μην
εισηγήσεις, όπως οι:
ελέγχονται οι αποφάσεις που λαμβά
νουν τα κυβερνητικά όργανα. Επει
δή, μην γελιέστε, αυτός ήταν ο βασι
κός στόχος. Το ότι η κυβέρνηση εξέ
θεσε τον επιστημονικό κόσμο της χώ
ρας στα μάτια της κοινής γνώμης εί
ναι παράπλευρη απώλεια. Άλλωστε
το έχει ξανακάνει...
Η τροπολογία ορίζει ότι «δεν ευθόνονται, δεν διώκονται και δεν εξετά
ζονται» τα μέλη των τριών επιτροπών
που έχουν συσταθεί για την πανδημία:

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Παναγιώτης Πρεζεράκος (γενικός
γραμματέας Δημόσιας Υγείας και
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του Κορωνοϊού).
• Ιωάννης Κωτσιόπουλος (γενικός
γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας).
• Παναγιώτης Αρκουμανέας (πρόε
δρος του ΕΟΔΥ).
• Δημήτρης Φιλίππου (πρόεδρος του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων).

• Νίκος Παπαευσταθίου (πρόεδρος
του ΕΚΑΒ).
Η παροχή ασυλίας και ακαταδίω
κτου στους επιστήμονες είναι το φύλ
λο συκής για την παροχή ακαταδίω
κτου στα κυβερνητικά στελέχη και
για να μην υπάρχουν έρευνες οι
οποίες θα φτάνουν σε δικές τους τυ
χόν ευθύνες που θα προκύπτουν από
τις αποφάσεις τους. Στην πραγματι
κότητα η κυβέρνηση δεν θέλει να
υπάρξει σε καμία δημόσια αρχή μαρ
τυρία των επιστημόνων για τις απο
φάσεις της και για όσα γίνονται πίσω
από τις κλειστές πόρτες. Έτσι δεν θα
μάθουμε και για τις πιέσεις υπουρ
γών του Μαξίμου...

Υποθέσεις στις οποίες
δεν θα καταθέσουν
ως μάρτυρες
Η πλειονότητα της κοινής γνώμης,
όσο φορτισμένη κι αν είναι, δεν έχει
ως προτεραιότητα να δει τους επι

στήμονες να ταλαιπωρούνται στη Δι
καιοσύνη. Η παροχή ασύλου, λοι
πόν, μπορεί να εξηγηθεί και αντικρούεται επί της ουσίας μόνο για λό
γους αρχής (π.χ. ουδείς απλός πολί
της έχει ασυλία στην Ελλάδα). Αλλά
και οι επιστήμονες που είναι μέλη
των επιτροπών είχαν ζητήσει να λυ
θεί το θέμα -μάλιστα το είχαν θέσει
εδώ και περίπου ένα χρόνο, αλλά
τους τελευταίους μήνες πιο επιτακτι
κά.
Εκείνο που δεν είχαν ζητήσει οι
επιστήμονες -και έπεσαν από τα σύν
νεφα όταν το είδαν- ήταν το «δεν εξε
τάζονται». Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν
μπορούν να κληθούν να καταθέ
σουν, για παράδειγμα, στην έρευνα
του εισαγγελέα για την καθυστέρηση
στην επιβολή lockdown στη Θεσσα
λονίκη τον Οκτώβριο, ένα λάθος που
έχει αναγνωρίσει και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι στις
22 Οκτωβρίου έγινε σύσκεψη στη
Θεσσαλονίκη, προτάθηκε η επιβολή

lockdown, αλλά η κυβέρνηση δεν το
δέχτηκε.
Επίσης δεν μπορούν να καταθέ
σουν τα μέλη της Επιτροπής Εμβο
λιασμών για τους εκτός σειράς εμβο
λιασμούς και για το αν παραβιάστη
καν οι κανόνες που είχαν θέσει. Για
την περίπτωση του «Σωτηρία» είναι
γνωστό ότι ασχολείται η Δικαιοσύνη,
ενώ έρευνες ακούγεται ότι διατάχθηκαν στα Γιάννενα και στη Θεσσαλο
νίκη για το Κέντρο Πρόνοιας Κε
ντρικής Μακεδονίας, στο οποίο προ
εδρεύει ο άνθρωπος του πρωθυ
πουργού στη Βόρεια Ελλάδα.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι νοσο
κομειακοί γιατροί που δίνουν την κα
θημερινή μάχη δεν απολαμβάνουν
κανένα ακαταδίωκτο. Δεκάδες είναι
οι υποθέσεις -λέγεται ότι φτάνουν τις
80- με μάχιμους γιατρούς που κατηγορούνται. Επίσης διώκονται η πρό
εδρος της ΟΕΝΓΕ, ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, ο πρόεδρος των γιατρών
του ΑΧΕΠΑ κ.ά.
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 ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ - Αμνήστευε και μη ερεύνα
Πηγή:

DOCUMENTO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4-8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 6048.9 cm² Κυκλοφορία:
:

1
25-04-2021
12000

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ

Αμνήστευε
και μη ερεύνα
• Βουλώνουν στόματα
για να θωρακίσουν
τον Κυριάκο και
την κυβέρνηση
• Οργή από τον ιατρικό,
νομικό και πολιτικό κόσμο
για την παράνομη
νομοθέτηση
• Απαιτείται διαφάνεια
με τη δημοσίευση
των πρακτικών
Σελ.4-8

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ - Αμνήστευε και μη ερεύνα
Πηγή:

DOCUMENTO

Σελ.:

1,4-8

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2021

Καθεστώςακαταδίωκτου

Βουλώνουν
στόματα για
να θωρακίσουν
Κυριάκο και
κυβέρνηση
Οργή από τον ιατρικό, νομικό και πολιτικό κόσμο,
που καταδικάζουν την παράνομη νομοθέτηση Μητσοτάκη
και απαιτούν διαφάνεια με τη δημοσίευση των πρακτικών

Επιμέλεια
Σοφία Αναστασίου
Ρεπορτάζ
Βαγγέλης Τριάντης
Αντιγόνη Μιχοποϋλου
•Εν συντομία
Ακόμη μία εξόφθαλμα αντισυνταγ
ματική ρύθμιση ασυλίας που προ
σβάλλει το κράτος δικαίου και™
αφοπλίζει τους εισαγγελικούς λει
τουργούς από κάθε δυνατότητα διερεύνησης και απόδοσης ποινικών
ευθυνών για την τραγική διαχείριση
της πανδημίας ψήφισε η κυβέρνη
ση Μητσοτάκη.

•Γιατί ενδιαφέρει
Η προληπτική ασυλία δεν παρέχε
ται τυχαία
Οι απροστάτευτοι πολίτες την ατο
μική ευθύνη και οι ανέμελοι κυβερνώντες το ακαταδίωκτο. Δρώντας καθεστωτικά, προσβάλλοντας
κατάφωρα την καθημαγμένη κοι
νωνία αλλά και το κράτος δικαίου,
καθώς ακυρώνει τον ανεξάρτητο
λειτουργικό ρόλο των δικαστικών
λειτουργών, η κυβέρνηση Μητσο
τάκη νομοθέτησε άλλη μία φορά
με γνώμονα τη διασφάλιση του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«αποφασίζομεν και πράττομεν»
χωρίς να λογοδοτούμε πουθενά.
Εντρομη μπροστά στο κύμα των
αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει τα τραγικά λάθη τα οποία έχει
διαπράξει στη διαχείριση της παν
δημίας και επιθυμώντας να παραμείνει στο σκοτάδι το ζοφερό παρα
σκήνιο των ατελέσφορων μέτρων
που έχει λάβει, τα οποία συνθέ
τουν ένα πλέγμα και ποινικών ευ
θυνών εκτός από τις πολιτικές, η
κυβέρνηση με πρόσημο την προ
σχηματική ευαισθησία απέναντι
στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων
ξεπέρασε τον κακό της εαυτό νομο
θετώντας προληπτικά το δικό της
ακαταδίωκτο.
Νομοθετώντας παράνομα, κα
θώς δεν επιτρέπεται σε μη πολι
τικά εγκλήματα συγκαλυμμένη
αμνηστία σε ποινικά ελεγκτέες κυ
βερνητικές πράξεις ή παραλείψεις.
Θεωρώντας ότι βρίσκεται υπεράνω νόμων και συντάγματος η
κυβέρνηση ψήφισε την κατάπτυ
στη τροπολογία, που έχει ήδη προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις
στη νομική και την ιατρική κοινό
τητα, με την οποία θέσπισε για
κάθε γνώμη, για κάθε ψήφο, για
κάθε απόφαση το ακαταδίωκτο των
μελών τριών επιτροπών:
• Της Εθνικής Επιτροπής Προ
στασίας της Δημόσιας Υγείας ένα
ντι του κορονοϊού, της Επιτροπής

Απώτερος σκοπός
είναι να παραμείνουν
στο σκοτάδι ποινικά
κολάσιμες πράξεις
κυβερνητικών
στελεχών
που οδήγησαν
σε απώλειες ζωών
και στην κατάρρευση
της οικονομίας.
Απαιτείται λοιπόν
να δοθούν
στη δημοσιότητα
τα πλήρη πρακτικά
των συνεδριάσεων

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβά
ντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνι
κής Επιτροπής Εμβολιασμών.
Ετσι, από τυχόν ποινικές ευθύνες
αμνηστεύονται όχι μόνο οι λοιμωξιολόγοι που συμμετέχουν στην εθνι
κή επιτροπή αλλά και κυβερνητικά
στελέχη. Συγκεκριμένα ο γενικός
γραμματέας Δημόσιας Υγείας του
υπουργείου Υγείας και πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Προστασί
ας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορονοϊού Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο γενικός γραμματέας Υπη
ρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγεί
ας Ιωάννης Κωχσιόπουλος, ο
πρόεδρος του Εθνικού Οργανι
σμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Δημήτρης Φιλίππου, ο πρόεδρος του
ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου
και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Πανα
γιώτης Αρκουμανέας.
Μέσω αυτών, αλλά και διά της
σιωπής των λοιμωξιολόγων, τους
οποίους εξαιρεί ακόμη και από την
υποχρέωση κατάθεσης, καθίστα
ται ηλίου φαεινότερο ότι απώτε
ρος σκοπός είναι η θωράκιση του
ίδιου του Κυριάκου Μητσοτά
κη και των αρμόδιων υπουργών
του απέναντι σε μια μελλοντική διερεύνηση των πεπραγμένων τους.
Και τι καλύτερο από... στόματα
ερμητικά κλειστά και με τη βούλα
του νόμου!

Τρίτη κατά σειρά
νομοθετική ασυλία
Από την πρώτη στιγμή που ο Κυρ.
Μητσοτάκης ανέλαβε την εξου
σία φρόντισε να προστατεύσει διά
του ακαταδίωκτου τους τραπεζίτες
που διώκονταν για επισφαλή δά
νεια εκατομμυρίων αλλά και τους
ηθικούς αυτουργούς τους, όπως
στελέχη των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, για
τα θαλασσοδάνεια των δύο κομμά
των. Η συνταγματικότητα ή μη του
συγκεκριμένου νόμου, τον οποίο
τουλάχιστον τρία δικαστικά συμ
βούλια αρνήθηκαν να εφαρμόσουν,
εκκρεμεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ακολούθησε η νομο
θέτηση ποινικής «ασυλίας» για τα
μέλη του ΤΧΣ, σε μια προσπάθεια
κάλυψης τυχόν ευθυνών τους σε
κρίσιμες αποφάσεις όπως αυτή της
σκανδαλώδους αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Η επίμαχη είναι ακόμη μία «αντι
συνταγματική» ρύθμιση που βάζει
προσκόμματα σε ανοικτές ευαγγε
λικές έρευνες, όπως για παράδειγ
μα στην υπόθεση με τα «διπλά βι
βλία» του ΕΟΔΥ, όπου προΐσταται
ο κ. Αρκουμανέας.

Ασυλία με αντάλλαγμα
τη σιωπή
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι κοροϊδεύ
ει τους πολίτες.
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Οσμή συγκάλυψης
τυχόν ευθυνών
Εντονες αντιδράσεις από τον δικηγορικό κόσμο

Θεόφιλος
Ξανθόπουλος

τις ευθύνες της. Η κοινωνία
όμως έχει ερωτήματα και ζητά
επίμονα απαντήσεις. Ας το έχουν
υπόψη στο Μαξίμου: ό,τι κι αν
απεργάζονται, όσες μεθοδεύσεις
κι αν επινοήσουν, οι απαντήσεις
θα δοθούν και οι ευθύνες θα
αποδοθούν στο ακέραιο.

Βουλευτής Δράμας ΣΥΡΙΖΑ
Π.Σ., χομεάρχης δικαιοσύνης

Η κυβέρνηση
θέλει να κρύψει
τις ευθύνες της

Ενώ από την αρχή της πανδη
μίας οχυρωνόταν για τις αποφά
σεις της πίσω από την επιτροπή
των λοιμωξιολόγων, έρχεται τώρα
να μας πει ότι ο ρόλος της ήταν
απλώς συμβουλευτικός, εκμεταλ
λευόμενη και το γεγονός ότι όλες
οι σχετικές συνεδριάσεις γίνονται
εν κρυπτώ.
Γι’ αυτό άλλωστε εδώ και μή
νες το Documento έχει θέσει στον
δημόσιο διάλογο το ζήτημα της
δημοσιοποίησης των πρακτικών
της επιτροπής. Ηδη η δημοσιο
ποίηση μόνο ενός μικρού μέρους
των πρακτικών από την εφημερί
δα «Δημοκρατία» κατέδειξε ότι η
περιβόητη επιτροπή άγεται και φέ
ρεται από κυβερνητικά στελέχη.
Επομένως η κυβέρνηση δεν
αμνηστεύει μόνο τους λοιμωξιολόγους αλλά και τα κυβερνητικά
στελέχη που εδώ κι έναν χρόνο τα
ρίχνουν στους λοιμωξιολόγους
για την τραγική διαχείριση της
πανδημίας. Γι’ αυτό απαιτείται να
δοθούν στη δημοσιότητα τα πλή
ρη πρακτικά των συνεδριάσεων.
Η ασυλία βέβαια δεν παρέχεται
τυχαία, αλλά με αντάλλαγμα τη
σιωπή των μελών της επιτροπής
σε τυχόν μελλοντική προσπάθεια
απόδοσης ευθυνών, αφού ορίζει
ακόμη και την απαγόρευση κλήτευσής τους ως μαρτύρων.
Η απόφαση αυτή έρχεται επί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σης σε αντιδιαστολή με τη συ
μπεριφορά τους απέναντι στους
γιατρούς, σε βάρος των οποίων
έχουν ασκηθεί ποινικές και πει
θαρχικές διώξεις επειδή ζητού
σαν επιπλέον ΜΕΘ και προσω
πικό, ενώ διοικητές νοσοκομείων
έφτασαν στο σημείο ακόμη και να
τους αποπέμψουν. Χαρακτηριστι
κή είναι η στάση του Πανελλήνι
ου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) που
ζητεί «πρόνοια ασυλίας για όλο
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
που εμπλέκεται στην αντιμετώπι
ση του κορονοϊού», όπως δήλωσε
στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο
πρόεδρός του Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Ο ίδιος δήλωσε ότι
αποποιείται την ασυλία που του
παρέχει ο νόμος ως μέλους της
επιτροπής «μέχρι να καλυφθεί και
ο τελευταίος γιατρός και νοσηλευ
τής της χώρας με τον ίδιο λογικό και
δίκαιο τρόπο».
Γιατροί, δικηγόροι και μέλη της
επιτροπής μιλούν στο Documento
και εκφράζουν τη δικαιολογημέ
νη οργή τους για τη σκανδαλώ
δη τροπολογία. Οπως καταγγέλ
λουν, «η ψήφισή της αναδίδει οσμή
συγκάλυψης, πολιτικών και ποινι
κών ευθυνών για τους χιλιάδες νε
κρούς της πανδημίας», ενώ παράλ
ληλα «προσβάλλει τους γιατρούς
της πρώτης γραμμής που δεν καλύ
πτονται από καμία ασυλία».

Ηπαραθεσμική λειτουργία
της κυβέρνησης συνεχίζεται
κανονικά. Η σπουδή της να
προχωρήσει στη νομοθετική
πρωτοβουλία χωρίς να υπάρχει
ούτε αίτημα προς αυτήν ούτε
απόφαση καμιάς των επιτροπών
ούτε καν ένα έγγραφο και
πολύ περισσότερο χωρίς να
έχει προηγηθεί συζήτηση με τα
κόμματα για την ενδεχόμενη
ανάγκη θωράκισης των μελών
των επιτροπών δημιουργεί
βάσιμες υπόνοιες ότι θέλει
να αποσείσει τις ευθύνες
της για τη διαχείριση της
πανδημίας, που εξακολουθεί
να σαρώνει τη χώρα και να
προκαλεί περαιτέρω θύματα
Η θέσπιση της ασυλίας εκτός από
πολιτικά άστοχη ενέργεια είναι
και κοινωνικά επικίνδυνη. Διότι
διασπά τον δεσμό εμπιστοσύνης
που πρέπει να υφίσταται μεταξύ
της κοινωνίας και των ειδικών,
αφήνει χώρο για ανορθολογικές
απόψεις, αποπροσανατολίζει
τους πολίτες και υπονομεύει
το κλίμα συναίνεσης που
πρέπει να επικρατεί για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ως ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία όχι απλώς
καταγγείλαμε την απαράδεκτη
τροπολογία αλλά αποχωρήσαμε
από τη διαδικασία για να μη
νομιμοποιήσουμε, έστω με την
παρουσία μας, την κυβερνητική
επιλογή. Η κυβέρνηση ψήφισε
μόνη της την επίμαχη διάταξη.
Αντί να επιδιώξει συναινέσεις,
προκαλεί εντάσεις. Κι αυτό
σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο,
όπως αυτή που διανύουμε,
είναι καταστροφική επιλογή.
Η κυβέρνηση θέλει να κρύψει

Αγγελική
Αδαμοπούλου
Βουλευτής A' Αθήνας
ΜέΡΑ25, τομεάρχης
δικαιοσύνης

Αντισυνταγματική
διάταξη
Καταρχήν η εγκαθίδρυση
ακαταδίωκτου για την εκφορά
άποψης και για την ψήφο σε
απλώς γνωμοδοτικό όργανο
μπορεί ενίοτε να αποτελεί
δικαιοκρατικά ανεκτή
επιλογή -υπό αυστηρές,
βέβαια, προϋποθέσεις- ώστε
να προστατεύεται επαρκώς
η ελευθερία έκφρασης
επιστημονικού λόγου από
αθέμιτες στοχοποιήσεις.
Μάλιστα παρόμοιες ρυθμίσεις
δεν είναι άγνωστες στην
ελληνική δικαιοταξία.
Από εκεί και πέρα,
όμως, ξεδιπλώνεται η
πραγματική εκτροπή:
• Η ρύθμιση εξαιρεί
κατηγορηματικά ακόμη και
τη δυνατότητα απλώς να
εξεταστούν στο μέλλον τα
συγκεκριμένα πρόσωπα από κάθε
αρμόδια αρχή, δηλαδή ιδίως από
εισαγγελικούς και δικαστικούς
λειτουργούς ή από εξεταστική
επιτροπή της Βουλής. Θα είναι
αδύνατο, συνεπώς, να αναζητηθεί
και να ληφθεί μαρτυρία μέλους
επιτροπής, ακόμη και στο πλαίσιο
τυχόν διερεύνησης ευθυνών
τρίτων, οι οποίες ως προς τη
διαχείριση της πανδημίας
προφανώς θα σχετίζονται με
ύψιστο δημόσιο συμφέρον.
• Το πραγματικό βάρος
προστασίας φαίνεται ότι αφορά

κατά μείζονα λόγο συγκεκριμένα
μέλη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορονοϊού, η οποία
στελεχώθηκε κατά βάση από
κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς
παράγοντες και συν τω χρόνω
«υποκατέστησε» ως εισηγητικό
όργανο την «επιτροπή των
λοιμωξιολόγων». Εκεί μετέχουν
δύο γενικοί γραμματείς του
υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος
του ΕΟΔΥ και ο διοικητής του
ΕΚΑΒ, οι οποίοι -αντίθετα
με την πολιτική ηγεσία- δεν
καλύπτονται από τις διατάξεις
περί ευθύνης υπουργών.
Εν ολίγοις, την ίδια στιγμή
που λόγω της κυβερνητικής
διγλωσσίας και της διάχυτης
αποτυχίας των υγειονομικών
μέτρων προκύπτει έντονο
κοινωνικό και πολιτικό
ενδιαφέρον για διαφάνεια
ως προς τα πεπραγμένα των
επιτροπών, η πανικόβλητη ΝΔ
αφενός σπεύδει με δόλο να ρίξει
βαρύ νομικό πέπλο σιωπής στο
δικαίωμα ενημέρωσης, στην
ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και την
ίδια την αλήθεια, αφετέρου να
προστατέψει σκανδαλωδώς
δοτούς αξιωματούχους και
την ίδια την κυβέρνηση.

Βασίλης
Παπαστεργίου
Δικηγόρος, μέλος
του ΔΣτουΔΣΑ

Αντίκεινται στη
δημοκρατική αρχή
Δεν χωράει αμφιβολία ότι το έργο
της επιτροπής λοιμωξιολόγων
είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
Καλούνται να γνωμοδοτήσουν
για κρίσιμα ζητήματα της
κοινωνικής ζωής πάνω στην
κινούμενη άμμο των συνεχώς
μεταβαλλόμενων δεδομένων.
Η κριτική που τους ασκείται θα
ήταν καλό να λαμβάνει υπόψη
αυτή την πολύ ευαίσθητη
συνθήκη. Ωστόσο η θέσπιση

19

 ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ - Αμνήστευε και μη ερεύνα
Πηγή:

DOCUMENTO

ασυλίας για τα μέλη της έναντι
σχεδόν παντός ποινικού
αδικήματος είναι εμφανώς
προβληματική πρακτική.
Τέτοιου τύπου ρυθμίσεις
υπονομεύουν την εμπιστοσύνη
της κοινωνίας στην επιτροπή και
αυξάνουν τα ερωτήματα, ιδίως
καθώς θεσπίζονται στον απόηχο
της διαρροής των πρακτικών
της επιτροπής. Είναι βέβαιο
ότι οι εισαγγελικές αρχές πρωτίστως αυτές- θα πρέπει να
είναι προσεκτικές και φειδωλές
κατά την επεξεργασία τυχόν
εγκλήσεων και μηνύσεων σε
βάρος προσώπων για γνώμη
που έχουν εκφράσει στο πλαίσιο
κάποιας δημόσιας λειτουργίας.
Αυτό όμως θα πρέπει να αφορά
όλες τις περιπτώσεις και θα έλεγα
ότι δυστυχώς οι εισαγγελικές
αρχές συχνά αποτυγχάνουν
στην αποστολή αυτή. Αυτό όμως
είναι εντελώς διαφορετικό από
τη θέσπιση αδικών προνομίων
ασυλίας που αντίκεινται στη
δημοκρατική αρχή και την
ανάγκη διερεύνησης κρίσιμων
ζητημάτων όταν αυτό απαιτείται.
Ιδίως σε σχέση με αυτό το
τελευταίο, η θέσπιση εξαίρεσης
των μελών της επιτροπής και
από την υποχρέωση εξέτασης
(προφανώς όχι μόνο ως υπόπτων,
αλλά και ως μαρτύρων) είναι
παντελώς αδικαιολόγητη και
ιδιαίτερα προβληματική.

Γιάννης
Μαντζουράνης

Σελ.:

1,4-8

άκρον άωτον της συγκάλυψης,
αφού δημιουργεί ανυπέρβλητα
εμπόδια στη δικαστική
διερεύνηση ενδεχόμενων
εγκλημάτων, ενώ πρωτίστως
προστατεύει υπουργούς και
υφυπουργούς από μαρτυρίες
μελών των προαναφερόμενων
επιτροπών που θα θεμελίωναν
υπουργικές ποινικές ευθύνες.
Ετσι, ενώ αρχικά φαίνεται να
επιδιώκεται ασυλία επιστημόνων,
σε προσεκτικότερη ανάγνωση
αποκαλύπτεται ο τελικός
στόχος του αποκλεισμού
κάθε δυνατότητας ποινικής
διερεύνησης υπουργικών
ευθυνών. Δηλαδή θωρακίζεται
το ποινικά απυρόβλητο
υπουργών και υφυπουργών.
Σημειωτέον ότι η απαγόρευση
μαρτυρικής κατάθεσης είναι
δικονομική διάταξη και
καταργείται με νέα διάταξη νόμου
στην οποία μπορεί να υπαχθούν
όλες οι περιπτώσεις, που
ερευνώνται εφεξής ακόμη και
εάν αφορούν την περίοδο μέχρι
23.4.2021, που ενδιαφέρει τους
τρομοκρατημένους εμπνευστές
της επίμαχης ρύθμισης.
Στην πράξη αυτή η ζοφερή
μεθόδευση συνιστά ομολογία
ενοχής εγκληματικών ευθυνών
στη διαχείριση μιας πανδημίας
με αποτέλεσμα τον θάνατο
χιλιάδων συμπολιτών και τον
πλουτισμό λίγων εκλεκτών
προμηθευτών του δημοσίου
με μαυραγορίτικη νοοτροπία.
Με την επάνοδο στη δημοκρατική
ομαλότητα η ανεξάρτητη
Δικαιοσύνη θα βρει τον τρόπο
ώστε κάθε κατεργάρης να κάτσει
στον πάγκο, άλλως στο εδώλιό
του, εάν και εφόσον προκύπτουν
σχετικές ενδείξεις ή αποδείξεις.

Δικηγόρος, μέλος
ΚΕΑΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το άκρον άωτον
της συγκάλυψης
Με τροπολογία η οποία
ψηφίστηκε από τη ΝΔ παρέχεται
ποινική ασυλία στα μέλη τριών
επιτροπών, που μαζί με την
κυβέρνηση διαχειρίστηκαν την
πανδημία δηλαδή δεν διώκονται
για γνώμη ή ψήφο και δεν
εξετάζονται ως μάρτυρες.
Αυτή η διάταξη είναι
αντισυνταγματική γιατί
παραβιάζει τη συνταγματική
αρχή της ισότητας ενώπιον του
νόμου, περιορίζει ασύμμετρα το
συνταγματικά κατοχυρωμένο
δικαίωμα των πολιτών σε
δικαστική προστασία και
αποτελεί συγκαλυμμένη
αμνηστία, που απαγορεύεται
σε μη πολιτικά εγκλήματα.
Επιπλέον αποδεικνύει τη
δυσπιστία της ΝΔ στην
ανεξαρτησία και αμεροληψία
των δικαστών και εισαγγελέων,
αφού αντιμετωπίζονται ως
εγκληματικά στοιχεία έναντι των
οποίων πρέπει να προφυλαχτούν
επιστήμονες και πολιτικοί
οι οποίοι με αδιαφάνεια,
αλληλοσυγκρουόμενες
αποφάσεις, εν αγνοία Βουλής
και πολιτών διαχειρίστηκαν
την πανδημία με 10.000
νεκρούς μέχρι σήμερα.
Η εν λόγω απαγόρευση
μαρτυρικής εξέτασης συνιστά το

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεόδωρος
Π. Μαντάς
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Σε πλήρη
σύγκρουση
με ίο σύνταγμα
Η ρύθμιση αυτή δεν αποτελεί
παρά μια απροκάλυπτη
αμνηστία, εγείροντας
σοβαρούς προβληματισμούς
για τη συνταγματικότητα της.
Η ψηφισθείσα φωτογραφική
διάταξη και η αλά καρτ
εφαρμογή της έρχονται σε
πλήρη σύγκρουση με το άρθρο
47 του συντάγματος όπου ρητά
αναφέρεται ότι «αμνηστία
για κοινά εγκλήματα δεν
παρέχεται ούτε με νόμο». Η
τόσο επιπόλαιη και συστηματική
καταστρατήγησα βασικών
αρχών του συντάγματος υπό το
πρόσχημα έκτακτων συνθηκών
δεν μπορεί να είναι ανεκτή σε
μια ευνομούμενη πολιτεία.
Το ποινικό απυρόβλητο και η
πλήρης -εκ προοιμίου- απαλλαγή
ευθυνών ενός θεσμικού οργάνου
της πολιτείας προκαλούν το κοινό
περί δικαίου αίσθημα, θέτοντας
παράλληλα ζητήματα προσβολής
της διάκρισης των εξουσιών και

Ημερομηνία
έκδοσης:

της απονομής δικαιοσύνης.
Η ίδια η νομοθετική πρωτοβουλία
της κυβέρνησης προξενεί
στους πολίτες έντονη ανησυχία
και καχυποψία. Διαφορετικά
σε τι συνίσταται η ανάγκη
για την προληπτική έννομη
προστασία της επιτροπής των
λοιμωξιολόγων; Δημιουργείται
έτσι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο
νομικό προηγούμενο, με την
επίκληση του οποίου η πολιτεία
θα παρεμβαίνει νομοθετικά
και θα εξασφαλίζει το
ακαταδίωκτο επιτροπών που η
ίδια συστήνει για αντιμετώπιση
έκτακτων συνθηκών.

1
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να περάσει στην κοινή γνώμη
την ψευδή εντύπωση ότι
δήθεν για το εγκληματικό
φιάσκο της κυβερνητικής
διαχείρισης της πανδημίας
φταίει η επιτροπή των γιατρών.

Νικόλαος Διαλυνάς
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
διδάκτωρ Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Μονάχου

Πρωτοφανής
αμνήστευση

Κώστας
Παπαδάκης
Δικηγόρος

Η κυβέρνηση είναι
η μόνη υπεύθυνη
Τα μέλη της Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας
δεν έχουν ευθύνη για τις
κυβερνητικές πράξεις διότι
η αρμοδιότητά τους είναι
εισηγητική. Η κυβέρνηση είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση της
πανδημίας, εκείνη αποφασίζει.
Και έχει αποδειχτεί ότι
αρκετές φορές επικαλείται
προσχηματικά εισηγήσεις της
επιτροπής λοιμωξιολόγων.
Θυμίζω την απαγόρευση των
συναθροίσεων το τετραήμερο του
Πολυτεχνείου που σύμφωνα με
την απόφαση αρχηγού της ΕΛΑΣ
στηρίχτηκε ως μοναδικό στοιχείο
στην προηγούμενη γνώμη της
επιτροπής των λοιμωξιολόγων
και όταν αυτή δημοσιοποιήθηκε
στο ΣτΕ αποκαλύφθηκε ότι
τελικά δεν έλεγε τίποτε
από αυτά που ισχυριζόταν ο
αρχηγός της αστυνομίας.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο
ότι αρνούνται, δυστυχώς με
τη συναίνεση και κομμάτων
της αντιπολίτευσης, να
δημοσιοποιούν τα πρακτικά
των συνεδριάσεων αυτών.
Συνεπώς χαρίζονται ευθύνες
οι οποίες δεν υπάρχουν και η
σημασία της τροπολογίας είναι
περισσότερο επικοινωνιακή,
διότι εκείνο το οποίο θέλει
η κυβέρνηση να περάσει
στον κόσμο είναι ότι για όσα
αποφασίζονται για τη διαχείριση
της πανδημίας ευθύνονται
τα μέλη της Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας.
Και δεν δείχνει φυσικά την
ίδια μεγαλοψυχία απέναντι
σε γιατρούς που διώκονται
επειδή πραγματικά ασκούν
τα καθήκοντά τους, είτε τα
ιατρικά είτε τα συνδικαλιστικά,
και καλούνται σε απολογίες ή
απολύονται ή τους επιβάλλονται
πρόστιμα, όπως είναι η
Δάφνη Κατσίμπα, ο Κώστας
Καταραχιάς, ο Θανάσης
Σιούλης, ο Νίκος Σκούφογλου.
Συνεπώς η τροπολογία αυτή
είναι προφανώς απορριπτέα
γιατί ο κύριος ρόλος τον οποίο
επιτελεί είναι ότι προσπαθεί

Η εν λόγω τροπολογία εισάγει μια
πασιφανώς αντισυνταγματική
ρύθμιση. Είναι πάγια αρχή του
νομικού μας συστήματος πως
όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον
του νόμου, κάτι που προβλέπεται
από το ελληνικό σύνταγμα στο
άρθρο 4 παρ. 1. Εξαιρούνται
από την εν λόγω αρχή μόνο οι
βουλευτές, για την απρόσκοπτη
άσκηση των καθηκόντων
των οποίων κατοχυρώνεται,
στο άρθρο 62 παρ. 1 του
συντάγματος, το «ακαταδίωκτο»,
ήτοι η απαγόρευση κίνησης
οιασδήποτε ποινικής (και μόνο)
διαδικασίας εναντίον τους.
Παρ’ όλα αυτά, μέσω της
τροπολογίας αυτής οι
λοιμωξιολόγοι παύουν να
έχουν κάθε ευθύνη, αστική,
ποινική είτε ακόμη και
πειθαρχική (!), για τη γνώμη
και την ψήφο τους, άρα, κατ’
αποτέλεσμα για τις αποφάσεις
τους. Αυτή η πρωτοφανής
αμνήστευση προβληματίζει,
καθώς δεν υπάρχβ κανένας
βάσιμος νομικός λόγος γι’
αυτήν τη θέση της επιτροπής
λοιμωξιολόγων υπεράνω των
ελληνικών νόμων. Η τροπολογία
αυτή υπηρετεί μια πολιτική
σκοπιμότητα προστασίας των
λοιμωξιολόγων από τις συνέπειες
της λήψης λανθασμένων (ή
ακόμη και καταστροφικών)
αποφάσεων και παράλληλα
σιγουρεύει και εξασφαλίζει
τη διαρκή σιωπή τους.
Κάθε προσπάθεια αποσιώπησης
λαθών και αποποίησης ευθυνών
από όσους έχουν προβεί στα λάθη
που οδήγησαν στην εξάπλωση
της πανδημίας στη χώρα μας
και στον θάνατο χιλιάδων
πολιτών δεν θα ευδοκιμήσει,
ιδίως όταν τόσο φανερά
αντιτίθεται σε βασικές αρχές
του ελληνικού συντάγματος.
Δύο τελικές παρατηρήσεις:
Γιατί δεν ευθύνονται και τα
μέλη της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών; Εχουν λάβει
λανθασμένες αποφάσεις για
τη χορήγηση εμβολίων που
δεν έπρεπε; Γιατί διώκονται οι
πρόεδροι των εργαζομένων στα
Νοσοκομεία Γιαννιτσών και
Εδεσσας; Επειδή είπαν αλήθειες
που δεν έπρεπε; Ως μαχόμενος
δικηγόρος και νομικός ντρέπομαι
και ζητώ συγγνώμη από τους
συμπολίτες μου για λογαριασμό
τους. Ως νομικός θα αντιδράσω
με όλα τα όπλα που μου
παρέχει το κράτος δικαίου.
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Προσβολή για
τους γιατρούς
Ξεσπαθώνει η ιατρική κοινότητα
για την (ν)τροπολογία

Σπάρος Ζακυνθινός
Καθηγητής Εντατικής
Θεραπείας Πνευμονολογίας του
ΕΚΠΑ και πρώην μέλος της
επιτροπής των ειδικών

Αποσκοπετ κυρίως
στην προστασία
της ίδιας
της κυβέρνησης

do]
«Τέτοιου τύπου
ρυθμίσεις
υπονομεύουν
την εμπιστοσύνη
της κοινωνίας
στην επιτροπή
και αυξάνουν
τα ερωτήματα,
ιδίως καθώς
θεσπίζονται
στον απόηχο
της διαρροής
των πρακτικών
της επιτροπής»
υπογραμμίζει
ο δικηγόρος
Βασίλης
Παπαστεργίου
σχολιάζοντας
τη σκανδαλώδη
τροπολογία του
υπουργείου
Υγείας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι επιστήμονες της επιτροπής
των εμπειρογνωμόνων έχουν...
λιώσει τα παντελόνια τους στα
θρανία για να φτάσουν εκεί όπου
έχουν φτάσει επιστημονικά.
Προσωπικά απορώ πώς δέχονται
να τους χρησιμοποιούν για
ίδιον πολιτικό όφελος. Λυπάμαι
που το λέω, αλλά δεν φτάνει η
επιστημονική επάρκεια για να
είναι ένας επιστήμονας σωστός.
Πρέπει να έχει και τον αντίστοιχο
αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια
και όταν αντιλαμβάνεται ότι τον
χρησιμοποιούν να αντιδρά.
Θεωρώ ότι πλέον έχει γίνει
φανερό ότι η κυβέρνηση
χρησιμοποίησε την επιτροπή,
που πλέον είναι εκτεθειμένη σε
διάφορες δικαστικές προσφυγές,
συνήθως άδικες. Προφανώς τα
μέλη της επιτροπής πρέπει να
προστατευτούν από ποικίλες
κατηγορίες προερχόμενες από
διάφορους «ψεκασμένους».
Θεωρώ όμως ότι η παρούσα
τροπολογία του υπουργείου
Υγείας δεν αποσκοπεί τόσο
στην προστασία της επιτροπής
όσο κυρίως στην προστασία της
ίδιας της κυβέρνησης, μια και
τα μέλη της επιτροπής δεν θα
μπορούν να καταθέσουν την
άποψή τους σε πολύ βάσιμες
προσφυγές που αφορούν
εγκληματικές παραλείψεις
και λάθη της κυβέρνησης στη
διαχείριση της πανδημίας και έτσι
θα μπορεί η κυβέρνηση άνετα
να ισχυριστεί ότι ακολουθούσε
πάντα τις εισηγήσεις των
επιστημόνων της επιτροπής.
Οι πιο πολλοί επιστήμονες
της επιτροπής έχουν εργαστεί
σκληρά όλο αυτό το χρονικό
διάστημα της πανδημίας και
έχουν δαπανήσει άπειρες ώρες
προσφέροντας τις γνώσεις
τους για το κοινό καλό. Το να
προστατευτούν από ποικίλες

κατηγορίες προερχόμενες από
διάφορους «ψεκασμένους» είναι
απόλυτα λογικό. Δεν είναι λογικό
να φιμωθούν έμμεσα μέσω αυτής
της τροπολογίας του υπουργείου
Υγείας και να εκτεθούν άδικα
στα μάτια της κοινωνίας.
Γιατί η κοινωνία και ακούει
και βλέπει και είναι τελείως
άδικο τα κυβερνητικά λάθη και
παραλείψεις να χρεωθούν στην
επιτροπή. Η όποια νομοθετική
παρέμβαση της κυβέρνησης
που θα στόχευε στην προστασία
της επιτροπής από παράλογες
προσφυγές δεν θα είχε καμία
σχέση με τις απαράδεκτες και
αντισυνταγματικές νομοθετικές
παρεμβάσεις της κυβέρνησης για
την αμνήστευση των τραπεζικών
στελεχών για παράνομα δάνεια
σε εγκληματίες του λευκού
κολάρου, κόμματα, ΜΜΕ κ.λπ. Η
παράβαση καθήκοντος, ο δόλος
και ο πιθανός χρηματισμός είναι
παραπάνω από εμφανή στην
τελευταία αύτή περίπτωση.

Ελένη Ιωαννίδου
Παθολόγος λοιμωξιολόγος
στο Νοσοκομείο Ρέθυμνου

Ας μας πουν
ότι είναι πολιτικοί
και παίρνουν
βουλευτική ασυλία
Οι γιατροί είναι προφανώς
δύο ταχυτήτων. Οι αναλώσιμοι
«επιστήμονες της λάντζας»
που θα σηκώσουν όλο το
βάρος της πανδημίας, που θα
δουλέψουν ατέλειωτες ώρες,
που θα πάρουν το «εντέλλεσθε»
για να κάνουν πράγματα που
θεωρούν μη ασφαλή για τους
ασθενείς τους. Αυτοί που θα
βρεθούν εκτεθειμένοι να
παίρνουν αποφάσεις για τις ζωές
ανθρώπων, διότι κάποιοι άλλοι
δεν φρόντισαν νωρίτερα να
υπάρχει η δυνατότητα για όλους.
Αυτοί που θα αρρωστήσουν
μέσα στις Covid κλινικές,
που θα είναι υπεύθυνοι όταν
τελειώσουν όλα για αυτούς που
χάθηκαν διασωληνωμένοι στους
διαδρόμους των νοσοκομείων,
που θα απειληθούν από
συγγενείς, που θα βρεθούν
στα δικαστήρια. Αυτοί που
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αν τολμήσουν να αναφέρουν
δημόσια κάτι από αυτά, θα
διαψευστούν και θα διωχτούν.
Οι Ιδιοι που πήραν μετά το
χειροκρότημα και τη μούντζα.
Και οι άλλοι, οι «πραγματικοί»
επιστήμονες, που κρατούν και
το μαχαίρι και το καρπούζι. Που
χεράκι χεράκι με την κυβέρνηση
μας οδήγησαν ως εδώ. Αυτοί θα
βρίσκονται στο απυρόβλητο για
αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις
που επηρεάζουν εκατομμύρια
ζωές. Ο νόμος που είναι καλός για
εμάς δεν αρκεί να προστατέψει
τους εμπειρογνώμονες από τους
«ψεκασμένους» που θα τους
μηνύσουν. Ας μας πουν ότι δεν
είναι επιστήμονες αλλά πολιτικοί
και παίρνουν βουλευτική
ασυλία να το καταλάβουμε...

προστατεύονται οι ημέτεροι,
ενώ οι υπόλοιποι επιχειρείται
να φιμωθούν προκειμένου
να μην αποκαλύπτονται οι
κυβερνητικές ευθύνες.

Νίκος Καπραβέλος
Διευθυντής ΜΕΘ
νοσοκομείου
«Παπανικολάου»

Σε δημοκρατίες
δεν χωράνε τέτοιου
είδους προστασίες
διότι δημιουργούν
καχυποψία

Δάφνη Κατσίμπα
Ακτινολόγος, πρόεδρος
των νοσοκομειακών
γιατρών Θεσσαλονίκης

Ως προς τι
αισθάνονται ένοχοι
και σπεύδουν
άρον άρον
να οχυρωθούν;
Με την -τουλάχιστον προκλητικήτροπολογία περί «Ευθύνης της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορονοϊού Covid 19, της Επιτροπής
Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας
από Λοιμογόνους Παράγοντες
και της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών» επιχειρείται
η νομική θωράκιση της
εγκληματικής πολιτικής που
ασκείται από την κυβέρνηση στη
διαχείριση της πανδημίας Covid-19.
Ενώ για να συγκαλυφθούν
οι εγκληματικές ευθύνες της
κυβέρνησης έχει στηθεί μια
βιομηχανία διώξεων στους
άλλους επιστήμονες που δεν
είναι στις καρέκλες των ειδικών
αλλά στην πρώτη γραμμή της
μάχης δίπλα στους αρρώστους,
που τολμούν να πουν τη δική
τους άποψη όχι για νομιμοποίηση
των κυβερνητικών μέτρων αλλά
για την προάσπιση της υγείας
και της ζωής του λαού και να
αποκαλύψουν τις τραγικές
συνθήκες που βιώνουν· ενώ
δείχνει σαν υπεύθυνους για
θανάτους ασθενών που θα
μπορούσαν να αποσοβηθούν
τους ίδιους τους νοσοκομειακούς
γιατρούς που πάλεψαν, με
κίνδυνο της δικής τους ζωής, να
τους σώσουν- ενώ μετακυλίει
τις ευθύνες της στον λαό μέσω
της περιβόητης ατομικής
ευθύνης, των self tests και των
ανεμβολίαστων, η κυβέρνηση
επεκτείνει την ασυλία πέρα από
τους υπουργούς και βουλευτές
και σε κυβερνητικά στελέχη
που εμπλέκονται στη διαχείριση
της πανδημίας, αλλά και στις
επιστημονικές επιτροπές τις
οποίες έχει εργαλειοποιήσει για
νομιμοποίηση της πολιτικής

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

do]
«Η τροπολογία δεν αποσκοπεί τόσο στην προστασία της επιτροπής όσο κυρίως στην προστασία της
ίδιας της κυβέρνησης, μια και τα μέλη της επιτροπής δεν θα μπορούν να καταθέσουν την άποψή τους
σε πολύ βάσιμες προσφυγές που αφορούν εγκληματικές παραλήψεις και λάθη της κυβέρνησης στη
διαχείριση της πανδημίας και έτσι θα μπορεί η κυβέρνηση άνετα να ισχυριστεί ότι ακολουθούσε πάντα τις
εισηγήσεις των επιστημόνων της επιτροπής» αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής κ. Ζακυνθινός

της. Και μάλιστα ασυλία όχι
μόνο ως προς τις διώξεις
αλλά και για τη δυνατότητα
εξέτασης της άποψής τους! Τι
φοβούνται άραγε; Ως προς τι
αισθάνονται ένοχοι και σπεύδουν
άρον άρον να οχυρωθούν;

διαχειρίζεται σωστά την
πανδημία διώκεται από τους
εισαγγελείς. Και βλέπουμε εδώ
την αντίφαση να αμνηστεύει
για πράξεις και παραλείψεις
όλες τις επιτροπές οι οποίες
διαχειρίζονται την πανδημία,
με δεδομένο ότι σε πολλές
περιπτώσεις οι προβλέψεις τους
έχουν πέσει έξω και αυτό μπορεί
να σημαίνει πως τα λάθη και τις
παραλείψεις τα δικά τους μπορεί
να τα πληρώσει με τα μέχρι
τώρα δεδομένα το υγειονομικό
προσωπικό των νοσοκομείων.

βάζουν το ζήτημα της υγείας του
κόσμου πάνω από οποιαδήποτε
πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό
έχει αποδειχτεί πάρα πολλές
φορές μες στην πορεία της
πανδημίας και αυτήν τη στιγμή
με τη διαρροή των πρακτικών
επιβεβαιώθηκε η άποψη των
συνδικάτων των υγειονομικών.

Μιχάλης Γιαννάκος
Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

Θανάσης Σιούλης

Οποιος της χαλάει
το αφήγημα
διώκεται από
τους εισαγγελείς

Νεφρολόγος, πρόεδρος
νοσοκομειακών
γιατρών ΑΧΕΠΑ

Δυστυχώς μέχρι τώρα και για
συνδικαλιστικούς αλλά και για
υπηρεσιακούς λόγους διώκονται
υγειονομικοί του ΕΣΥ. Το
Ελεγκτικό Συνέδριο σε πλείστες
περιπτώσεις όταν κινήθηκαν
συγγενείς σε βάρος των νομικών
προσώπων νοσοκομείων και
καταδικάστηκαν τα νομικά
πρόσωπα για λάθη ή παραλείψεις
τα οποία στοίχισαν τη ζωή
ασθενών -καταλογίστηκαν στα
νομικά πρόσωπα εξαιτίας των
παραλείψεων των παθογενειών
του συστήματος- καταλογίζει τις
δαπάνες αυτές στο υγειονομικό
προσωπικό των νοσοκομείων.
Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν
πάρα πολλές τόσο σε γιατρούς
όσο και σε λοιπό προσωπικό
νοσηλευτικό. Εδώ το υπουργείο
δεν έχει αναλάβει καμία
πρωτοβουλία να καλύψει
το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό και βέβαια όποιος
της χαλάει το αφήγημα ότι

Κώστας Καταραχιάς
Ακτινολόγος, πρόεδρος ίου
σωματείου εργαζομένων
του Αγίου Σάββα μέλος ΔΣΕΙΝΑΠ

Είναι προκλητικό
Τη στιγμή που το υπουργείο έχει
επιδοθεί σε όργιο καταστολής και
διώξεων στους υγειονομικούς
όλο το προηγούμενο διάστημα,
με αποκορύφωμα τη δική μου
απόλυση της 1ης Απριλίου
αλλά και της συναδέλφου
Βασιλικής Τσακτσίρα στα
Γιάννενα, είναι προκλητικό να
ακούμε ότι ξαφνικά υπάρχει
τροπολογία για να προστατευτεί
και να έχει το ακαταδίωκτο
η επιτροπή λοιμωξιολόγων.
Μια επιτροπή την οποία τα
συνδικάτα και οι υγειονομικοί
είχαμε καταγγείλει από την
πρώτη στιγμή ότι παίζει τον ρόλο
κυβερνητικών εκπροσώπων και
όχι επιστημόνων της υγείας που

Προστατεύονται
οι ημέτεροι
ενώ οι υπόλοιποι
επιχειρείται
να φιμωθούν
Φαίνεται ακόμη μία φορά ότι η
κυβέρνηση με τον μηχανισμό
της προσπαθεί να προστατεύσει
τους ημετέρους κατοχυρώνοντάς
τους ακόμη και νομοθετικά
να παραμείνουν άτρωτοι για
όποιες αποφάσεις δηλώνουν ότι
λαμβάνουν οι ίδιοι - που, όπως
αποκαλύπτεται, στην ουσία συχνά
λαμβάνουν αποφάσεις αρεστές
στην κυβέρνηση. Η μέριμνα της
κυβέρνησης για να προστατεύσει
τα στελέχη των επιλεγμένων
επιτροπών προκαλεί την κοινή
γνώμη όταν τό τελευταίο
διάστημα έχουμε βιώσει
πανελλαδικά τη δίωξη πολλών
υγειονομικών που βγήκαν με
θάρρος να μιλήσουν για αλήθειες.
Επομένως διαπιστώνουμε
ότι ακόμη μία φορά

Για μένα είναι ανεπίτρεπτο, μου
προκαλεί πολύ αρνητική αίσθηση
και εικόνα το γεγονός ότι κάποιοι
θέλουν να με προστατεύσουν
ενώ η διάθεση η δική μου είναι
η πληροφόρηση με βάση τα
αντικειμενικά στοιχεία που
βλέπω, τα οποία δεν είναι τόσο
άδικά για τον οποιονδήποτε. Η
δική μου ματιά ως επιστήμονα
είναι τελείως διαφορετική.
Επομένως δεν νιώθω την ανάγκη
προστασίας, με τη λογική ότι η
έκφρασή μου είναι ελεύθερη.
Επειδή βρέθηκα στο επίκεντρο
και κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις,
το πήρα με τη λογική ότι όλες
οι εξουσίες αυτήν τη στιγμή
θα πρέπει να στρατευτούν για
την αποκάλυψη της αλήθειας
της πληροφόρησης, γιατί
έχουμε μια πανδημία η οποία
έχει αλλάξει τα δεδομένα
και πρέπει να προφυλαχτεί ο
κόσμος. Μου είναι αδιανόητο
ότι πρέπει να προστατευτώ
για κάτι το αυτονόητο. Ενα
δικαίωμα δημοκρατικό,
ελεύθερης έκφρασης της
επιστημονικής μου γνώμης.
Είναι ανεπίτρεπτη η παραμικρή
άσκηση δίωξης σε συναδέλφους
οι οποίοι δίνουν τη μάχη για
να κρατήσουν ανθρώπους
στη ζωή και εκφράζουν τις
απόψεις τους, ακόμη και
ακραίες να είναι. Δεν έχει
σημασία αν η ακραία αλήθεια
δίνει έναν βαθμό υπερβολής
για να τονίσει ένα αληθινό
περιστατικό. Η ουσία είναι η
απόκρυψη της αλήθειας. Αυτό
είναι το μελανό σημείο όλων, το
οποίο πάντα μου δημιουργούσε
πολύ αρνητική αίσθηση για το
επίπεδο δημοκρατίας το οποίο
έχουμε. Μου είναι αδιανόητη
κάθε δίωξη συναδέλφου όχι
από συναδελφικής αλλά από
επιστημονικής πλευράς. Είμαστε
σε μια υγειονομική κρίση
με πολλούς θανάτους και
πρέπει να ξέρουν όλοι όλα
τα δεδομένα. Δηλαδή όταν
βγαίνουμε εμείς και λέμε ότι
χάνουμε ανθρώπινες ζωές
δεν το κάνουμε για να τους
φοβίσουμε, αλλά για να δείξουμε
μια άλλη στρατηγική, όπου η
πρόληψη στην κοινωνία είναι
αυτό που σώζει και όχι το να
φτάσουμε σε μια μονάδα
εντατικής θεραπείας. Με αυτήν
τη λογική βγαίνουμε και μιλάμε.
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