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1) [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Σελ. 17 ] [] Γ Γιατρός στο Ασκληπιείο Βούλας καταγγέλλεται για μαϊμού
εμβολιασμούς! Ε 50χρονος ειδικευόμενος
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2) [ONTIME, Σελ. 1,8-9 ] [] Σοκ στο «Ασκληπιείο» με γιατρό για... δέσιμο
3) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 9 ] [] «Αιτία πολέμου» η υποβάθμιση ή το κλείσιμο του Νοσοκομείου Θήβας
4) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 1,8 ] [] Στα σχέδια για συγχωνεύσεις και «Αουκέτα», απαντούν με αγώνα για θωράκισα της
υγείας του Ααού
5) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 5 ] [] Επιταχύνει τον αντιλαϊκό προγραμματισμό σε Υγεία - Παιδεία
6) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 1,3 ] [] Εγκληματικός «εξορθολογισμός»
7) [ΤΑ ΝΕΑ, Σελ. 17 ] [] Την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώσει για ious υποχρεαπικούς εμβολιασμούς
8) [KONTRANEWS, Σελ. 1,9 ] [] Πώς οργάνωσε τους εμβολιασμούς «μαϊμού» ο δΟχρονος γιατρός
9) [KONTRANEWS, Σελ. 14 ] [] Η ιδέα των πιστοποιητικών εμβολιασμού
10) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 23 ] [] E.E. - Ρωσία: Αμοιβαία αναγνώριση εμβολίων
11) [POLITICAL, Σελ. 1,15 ] [] Απίστευτο! Γιατρός στο «Ασκληπιείο» έκανε εμβολιασμούς-μαϊμού
12) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 1,12 ] [] «ΦΟΥΣΚΑΝΕΙ» ^ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΜΑ
13) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 13 ] [] Η Κρήτη βάφεται «κόκκινη»
14) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 10-11 ] [] Ανακοινώνονται υποχρεωτικοί εμβο
15) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 2 ] [] Υποχρεωτικότητα υπέρ της δημόσιας υγείας
16) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 1,5-6 ] [] Έκρηξη κρουσμάτων, επανεξέταση μέτρων
17) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 1,5 ] [] Δικογραφία για εικονικούς εμβολιασμούς
18) [POLITICAL, Σελ. 1,3 ] [] ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ μέτρηση για υποχρεωτικότητα και μέτρα σε μαγαζιά - ταξίδια
19) [ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Σελ. 5 ] [] Ηλιόπουλος: Εγκληματικό το σχέδιο για κλείσιμο νοσοκομείων
20) [ΑΥΓΗ, Σελ. 1,8-9 ] [] Αφήνουν στον δρόμο 16.000 νοσηλευτές από το φθινόπωρο
21) [ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Σελ. 1-2 ] [] Έρχεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός
22) [ΑΥΓΗ, Σελ. 4-5 ] [] Εμβολιασμός διά της Επιτροπής Βιοηθικής
23) [ΑΥΓΗ, Σελ. 1,3 ] [] Απορρίψτε τον διχασμό, εμβολιαστείτε, βάλτε μάσκα
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 Γ Γιατρός στο Ασκληπιείο Βούλας καταγγέλλεται για
μαϊμού εμβολιασμούς! Ε 50χρονος ειδικευόμενος
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 323.94 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Γιατρός στο Ασκληπιείο Βούλας
καταγγέλλεται για μαϊμού εμβολιασμούς!
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβίαση μέτρων
πρόληψης ασθενειών και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης
νας δΟχρονος ειδικευόμε
νος του νοσοκομείου Ασκλη
πιείο Βούλας είναι ο γιατρός
που αναζητείται από τις αστυνομικές
αρχές, καθώς σύμφωνα με τις κα
ταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος
που αντί να εμβολιάσει πολίτες, πέταξε δόσεις και σύριγνες στα σκουπί
δια. Την περίεργη υπόθεση ερευνά το
Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης.

του κορονοϊού σε πολίτες, αλλά τελικώς
δεν το έκανε ποτέ και πετούσε τις σύριγ
γες στο καλάθι των αχρήστων.
Πριν από δύο ημέρες, ο γιατρός πήγε
στο νοσοκομείο όπου εργάζεται, μαζί
με άλλα πέντε άτομα, και ζήτησε από τη
νοσηλεύτρια που έκανε το εμβόλιο να
αναλάβει ο ίδιος τη διαδικασία.
Οταν η νοοηλεύτρια επέστρεψε,
όμως, εντόπισε τη ούριγγα με το δόοη
του εμβολίου στο καλάθι απορριμμάτων
και ειδοποίησε τον προϊστάμενό της και
εκείνος την ηγεσία του νοσοκομείου.
Οπως διαπιστώθηκε, έλειπαν τρεις
σύριγγες με ιοόποσες δόσεις του εμβο
λίου. Σύμφωνα με το OPEN, μετά τον δή
θεν εμβολιασμό ο γιατρός έφυγε από το
νοσοκομείο, ενώ η διοίκηση ενημέρω
σε την αστυνομία για το συμβάν.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μαϊμού για να πάρουν οι γνωστοί του τα
πιστοποιητικά εμβολιασμού. Στο πρώτο
άτομο που πήγε να εμβολιάσει πέταξε
πρώτα το υγρό έξω. Έγινε αντιληπτός
από το προσωπικό του έγιναν παρατη
ρήσεις. Έφυγε παίρνοντας μαζί του
δύο, τρία φλακόν εμβολίων».

«Ντροπή»
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕ

Ε

Ο υγειονομικός φαίνεται ότι αναλάμ
βανε ο ίδιος να κάνει το εμβόλιο κατά

υπήρχε σχέδιο να κάνει εμβολιασμούς

ΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, «η διοίκηση του
νοσοκομείου, έπραξε τα δέοντα. Δεν
ανανέωσε τη σύμβαση, έστειλε την υπό
θεση στον εισαγγελέα και διέταξε επεί
γουσα ΕΔΕ.
Εάν πράγματι αποδειχθεί αυτό που
ενυπόγραφα καταγγέλθηκε είναι ντρο
πή, καθώς επίσης σοβαρό πειθαρχικό

Η καταγγελία έγινε από το προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου του
Ασκληπιείου Βούλας

και ποινικό αδίκημα. Τέτοια άτομα δεν
έχουνθέση ανάμεσά μας. Θίγουντηντιμή
και την υπόληψη, συκοφαντούν τη μεγά
λη προσπάθεια που κάνουμε για την κα

Αστυνομικοί ψάχνουν να βρουν τον

έκανε μαϊμού εμβολιασμούς, «για να

ταπολέμηση της πανδημίας, αναιρούν

γιατρό, ο οποίος δεν ήταν στο σπίτι του
και παραμένει άφαντος. Είναι, παράλ

πάρουν κάποιοι γνωστοί του τα πιστο
ποιητικά εμβολιασμού».

την προσπάθεια που κάνουμε για την

ληλα, πολλά τα ερωτηματικά που έχουν
δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, από το
προσωπικό του εμβολιαοτικού κέντρου

καθώς παραμένει άγνωστο εάν όσοι

του Ασκληπιείου Βούλας καταγγέλθηκε

«εμβολιάστηκαν» από τον γιατρό, γνώρι

ενυπόγραφα το εξής:

ζαν τι θα κάνει ή εάν τους ξεγέλασε. Για

«Στις 4.14 μ.μ. την Κυριακή ειδικευό

την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογρα
φία για παραβίαση μέτρων πρόληψης

μενος γιατρός του νοσοκομείου, 50
χρονών, επισκέφθηκε το εμβολιαστικό

ασθενειών και υφαρπαγή ψευδούς βε
βαίωσης.

κέντρο καιζήτησεαπότοπροσωπικόνα
κάνει ο ίδιος τα εμβόλια σε πέντε γνω

ΠΟΕΔΗΝ:
Οργή για τον γιατρό

συμμετοχή των πολιτώνστονεμβολιασμό
με εθελοντικό τρόπο ως ανάγκη ζωής».

στούς του, 3 ανδρες και 2 γυναίκες που
είχαν κλεισμένα ραντεβού, γιατί δήθεν
φοβόταν.

«Τέτοια άτομα δεν έχουν θέση ανάμεσά μας», τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ, αναφερό-

0 ίδιος ως γιατρός είχε απασχοληθεί
στο εμβολιαστικό κέντρο και δενπροκά-

μενη στον γιατρό που καταγγέλλεται ότι

λεσε υποψίες. Από τα καταγγελόμενα
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 Σοκ στο «Ασκληπιείο» με γιατρό για... δέσιμο
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 631.56 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σοκ στο
«ΑσκΑηπιείο»
με γιατρό
για... δέσιμο

ΚΡΙΜΑ Ο ΟΡΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Έκανε «μαϊμού» εμβολιασμό σε
πέντε φίλους του αρνητές,
δίνοντας τους και πιστοποιητικό.

12-14.000
ανεμβοΑίαστοι
θα πεθάνουν
το χειμώνα»
«

Εφιαλτική πρόβλε
ψη από τον καθηγη
τή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας Δημήτρη
Κουρέτα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σοκ στο «Ασκληπιείο» με γιατρό για... δέσιμο
Πηγή:

ONTIME

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-07-2021

3

 Σοκ στο «Ασκληπιείο» με γιατρό για... δέσιμο
Πηγή:

ONTIME

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-07-2021

raps έκανε
υαϊϋοϋ» εμβολιασμό
καΚαφανίστηκε

\
Ο 50χρονος
ειδικευόμενος
ορθοπεδικός.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ια απίστευτη ιστορία
με πρωταγωνιστές ένα
γιατρό και πέντε αρνη
τές εμβολίου αποκαλύ
φθηκε τη Δευτέρα, στο
Ασκληπιείο Βούλας. Σύμφωνα με
την Αστυνομία, ο 50χρονος γιατρός
συνόδευε την περασμένη Κυριακή
τους πέντε αρνητές στο νοσοκομείο,
μπήκε στον ειδικό χώρο εμβολιασμού
και ζήτησε από τη νοσοκόμα που είχε
βάρδια να φύγει για να κάνει ο ίδιος
το εμβόλιο στους φίλους του, αφού
μόνο σε αυτόν είχαν εμπιστοσύνη.
Όμως, σύμφωνα με την καταγγελία
της νοσηλεύτριας, αντί να τους εμ
βολιάσει, τις δόσεις και τις σύριγγες
τις πέταγε στα σκουπίδια. Η νοσο
κόμα, όταν διαπίστωσε ότι δεν εμ
βόλιαζε αλλά είχε πετάξει τα υλικά
στα σκουπίδια, ζήτησε εξηγήσεις και
τότε εκείνος πήρε τους δήθεν «εμ
βολιασμένους» και έγιναν καπνός!
Παρά τις αναζητήσεις, στο πλαίσιο
του Αυτοφώρου, ο ειδικευόμενος
ορθοπεδικός δεν εντοπίστηκε για να
συλληφθεί, ενώ σε βάρος του σχη
ματίστηκε δικογραφία για απόπει
ρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης,
καθώς αυτό που εκτιμάται είναι ότι
ο γιατρός ενήργησε με αυτόν τον
τρόπο για να εξυπηρετήσει αρνητές
που ήθελαν να πάρουν τη βεβαίω
ση εμβολιασμού χωρίς να κάνουν
το εμβόλιο. Όπως προκύπτει, ο για
τρός προσπάθησε να εξυπηρετήσει

Προσπάθησε να
βοηθήσει tods πέντε
αρνητέ3 φίλουs του
να πάρουν
ίο πιστοποιητικό
τους αρνητές φίλους του, προκειμένου να πάρουν το πιστοποιητικό
εμβολιασμού, χωρίς ωστόσο να το
έχουν κάνει.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το
περιβάλλον του νοσοκομείου όπου
εργαζόταν, ο 50χρονος που ειδικευό
ταν στον τομέα της Ορθοπεδικής είχε
εκφράσει στους συναδέλφους του
πολλές φορές την άρνησή του στους
εμβολιασμούς για τον COVID-19.
Την ίδια ώρα, η διοίκηση του νο
σοκομείου έχει διατάξει τη διενέρ
γεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτα
σης. Ωστόσο, ο ίδιος μιλώντας στο
newsit.gr, δήλωσε άγνοια για όλα
όσα κατηγορείται.
«Δεν ξέρω τίποτα. Αυτό που ξέρω
είναι ότι από αύριο δεν θα είμαι στην
εργασία μου. Δεν με έχει καλέσει
κανένας από πουθενά. Ούτε από το
νοσοκομείο ούτε από την αστυνομία.
Θα σταματήσω πλέον να εργάζομαι,
χωρίς να ξέρω ποιο είναι το αίτιο»,
αναφέρει από την πλευρά του ο ορ
θοπεδικός.

4

 «Αιτία πολέμου» η υποβάθμιση ή το κλείσιμο του
Νοσοκομείου Θήβας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 243.77 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΗΒΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΟΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Αιτία πολέμου»
η υποβάθμιση
ή το κλείσιμο
του Νοσοκομείου
Θήβας
Να μην τολμήσει η κυβέρνηση νο
φέρει σχέδιο για την κατάργηση ή την
περαιτέρω υποβάθμιση του Νοσοκο
μείου Θήβας, τονίζει σε ανακοίνωσή
της η Τομεακή Επιτροπή Θήβας - Οινοφύτων του ΚΚΕ με αφορμή τα όσσ
ανέφερε ο πρωθυπουργός σε πρό
σφατη συνέντευξή του, προαναγγέλ
λοντας λουκέτα και συγχωνεύσεις για
τον «εξορθολογισμό του υγειονομι
κού χάρτη».
«Οι χιλιάδες εργαζόμενοι και κάτοι
κοι της περιοχής δεν θα επιτρέψουν
μία περιοχή 60.000 κατοίκων, με τη 2η
μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώ
ρας, δύο στρατόπεδα, ένα συγκρότη
μα φυλακών, δύο δομές προσφύγων
και 50 χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού να
μείνει χωρίς Γενικό Νοσοκομείο. Δεν
θα γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω!», ανα
φέρει στην ανακοίνωσή της η Οργά
νωση του Κόμματος.
Τονίζει παράλληλα ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια της πανδημίας η κυβέρνη
ση της ΝΔ δεν προχώρησε σε προ
σλήψεις μόνιμου προσωπικού, οδη
γώντας σε «στραγγαλισμό» τα νοσο
κομεία, και μπροστά σε ένα νέο κύ
μα είναι απαράδεκτο να προτείνεται
ως λύση η συγχώνευση νοσοκομείων.
Και προσθέτει: «Το ΕΣΥ λένε, "έχει
παθογένειες". Ομως αντί να θεωρούν
παθογένεια την πολιτική που οι ίδιοι
μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ εφαρμόζουν επί σειρά ετών, η
οποία έχει φέρει το σύστημα Υγείας
σε οριακό σημείο, θεωρούν παθογένεια την ίδια την ύπαρξη νοσοκομείων
και Κέντρων Υγείας. Ετσι σκέφτονται
οι οπαδοί της "ελεύθερης αγοράς". Α
φού η πραγματοποίηση μόνιμων προ
σλήψεων αποτελεί κόστος, είναι ανα
χρονισμός. Αντίθετα, εφόσον το κλεί
σιμο μονάδων αφήνει πεδίο δράσης
στους ιδιώτες, είναι "εκσυγχρονισμός".
Ομως η Υγεία δεν είναι ούτε κόστος
ούτε εμπόρευμα, είναι αυτονόητη α
νάγκη του κάθε ανθρώπου».
Στο πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζει «αι
τία πολέμου» οποιαδήποτε εξέλιξη που
οδηγεί στην υποβάθμιση ή το κλείσι
μο του Νοσοκομείου Θήβας και καλεί
όλους τους κοινωνικούς φορείς της
περιοχής να αντιδράσουν άμεσα, δυ
ναμικά και αποφασιστικά, σημειώνο
ντας παράλληλα ότι τα μέλη και οι φί
λοι του ΚΚΕ στην περιοχή θα δώσουν
τον καλύτερο εαυτό τους στον δίκαιο
αυτό αγώνα.
Καταλήγοντας, η ΤΕ Θήβας - Οινοφύτων τονίζει: «Εάν πραγματικά νοιά
ζονται για τις "παθογένειες" που οι ί
διοι δημιούργησαν, να υλοποιήσουν
εδώ και τώρα τα δίκαια αιτήματα των
δεκάδων φορέων της περιοχής. Οπως
την κάλυψη όλων των κενών του νοσο
κομείου και των άλλων δομών Υγείας
με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
την πλήρη στελέχωση και άμεση λει
τουργία του ΚΕΦΙΑΠ, τη δημιουργία
Σταθμού ΕΚΑΒ στα Οινόφυτα κ.λπ.».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στα σχέδια για συγχωνεύσεις και «Αουκέτα»,
απαντούν με αγώνα για θωράκισα της υγείας του Ααού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 961.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Στα σχέδια για συγχωνεύσεις
και «Αουκέτα», απαντούν με αγώνα
για θωράκισα της υγείας του Ααού
• Κινητοποιήσεις
χτες σε Χαλκίδα και
Κρήτη για τις τραγι
κές ελλείψεις και τις
συνθήκες εργασίας
• Σύσκεψη σωματεί
ων και φορέων της
Δυτικής Αττικής, την
Τετάρτη 14 Ιούλη, για
την υπεράσπιση του
Νοσοκομείου «Ατ
τικόν»
ΣΕΛ. 8

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στα σχέδια για συγχωνεύσεις και «Αουκέτα», απαντούν με αγώνα 1για
θωράκισα της υγείας του Ααού
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κραυγή αγωνίας και οργάνωση
της πάλης για τη θωράκιση
των νοσοκομείων
Κινητοποιήσεις χτες σε Χαλκίδα και Κρήτη για τις τραγικές
ελλείψεις και τις συνθήκες εργασίας
η μεγάλη υποστελέχωση
του Νοσοκομείου Χαλκί
δας που το έχει οδηγήσει
σε οριακή κατάσταση, τη
λειτουργία του συνόλου σχε
δόν των τμημάτων και το προ
σωπικό στα όρια των αντοχών
του ανέδειξε και κατήγγειλε
για μία ακόμη φορά το Σωμα
τείο Εργαζομένων, απαιτώντας
την άμεση πρόσληψη μόνι
μου προσωπικού.
Κατά τη διάρκεια κινητο
ποίησης που πραγματοποι
ήθηκε χτες, στην πύλη του
Νοσοκομείου Χαλκίδας, τα
μέλη της διοίκησης του σω
ματείου και εργαζόμενοι
περιέγραψαν με γλαφυρό
τρόπο τις τεράστιες ελλεί
ψεις σε ιατρικό, νοσηλευ
τικό και παραϊατρικό προ
σωπικό, τις συνθήκες ε
ντατικοποίησης της εργα
σίας, αλλά και τα προβλήματα και την πο
λύωρη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση
περιστατικών.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, τμήμα

Τ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Σύσκεψη σωματείων
και φορέων για την υπεράσπιση
του νοσοκομείου «Αττικόν»
Την Τετάρτη 14 Ιούλη, στις 12 μ.,
στο νοσοκομείο
Με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του
Νοσοκομείου «Αττικόν» θα πραγματοποιηθεί την Τε
τάρτη 14 Ιούλη, στις 12 μ. (στο μεγάλο αμφιθέατρο),

σύσκεψη φορέων και σωματείων της Δυτικής Αθή
νας για την πάλη υπεράσπισης του νοσοκομείου, για
να παρθεί οριστικά πίσω το σχέδιο οργανισμού που
προτάθηκε εν κρυπτώ και μετατρέπει το νοσοκο
μείο σε επιχείρηση.
Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο οργανισμού προβλέ
πει μεταξύ άλλων: Το νοσοκομείο να απολύσει τον
όποιο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα είχε ως ίδρυμα α
ποκλειστικά ενταγμένο στο ΕΣΥ και να μετατραπεί,
μέσω ΣΔΙΤ, σε ιδιωτικοποιημένο, εμπορευματοποιη
μένο και επιχειρηματικό ίδρυμα. Να διοικείται από μία
ελίτ κάποιων πανεπιστημιακών και τη νομοθεσία της
Ιατρικής Σχολής ως πολιορκητικό κριό για την εφαρ
μογή των ΣΔΙΤ. Τη μετατροπή του νοσοκομείου σε
αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, με δικό της προϋ
πολογισμό, κονδύλια και έσοδα, ώστε σταδιακά να α
ποκοπεί από την κρατική χρηματοδότηση. Οι συμβασιούχοι και οι εργαζόμενοι υπό προθεσμία να αποτε
λούν πλέον την πλειοψηφία στον χώρο. Οι οργανικές
θέσεις να προβλέπονται όλο και λιγότερες. Για τους
ασθενείς να συνεχιστεί και να γιγαντωθεί το αίσχος
των ράντζων (που βαφτίζονται έκτακτη κατάσταση).
«Αυτό το σχέδιο οργανισμού το απορρίπτουμε στο
σύνολό του», ξεκαθαρίζει το Σωματείο και καλεί την
«επιτροπή σοφών» που προτείνει αυτήν την αθλιότη
τα να την αποσύρει άμεσα. Καλεί επίσης τους διευ
θυντές των υπηρεσιών του «Αττικόν» (νοσηλευτικής,
διοικητικής, τεχνικής υπηρεσίας) που τυγχάνουν και
μέλη του Σωματείου να διαχωρίσουν άμεσα τη θέση
τους από αυτό το τερατούργημα.
«Για μας είναι αιτία πολέμου οποιαδήποτε προσπά
θεια αλλοίωσης του χαρακτήρα του νοσοκομείου ε
νάντια στους ασθενείς και το προσωπικό, ενάντια στη
δημόσια υγεία», υπογραμμίζει.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τα του νοσοκομείου όπως η Παθολογική
και Χειρουργική κλινική έχουν πληρότη
τα που αγγίζει το 100%, στο ΤΕΠ υπάρχει
πολύωρη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση
περιστατικών, εξαιτίας της έλλειψης ιατρι
κού και νοσηλευτικού προσωπικού. «Η κα
τάσταση αυτή δημιουργεί ασφυξία σε όλο
το προσωπικό. Από το ιατρικό, νοσηλευτι
κό, παραϊατρικό προσωπικό, έως τις καθα
ρίστριες, τους βοηθούς θαλάμου, τα μαγει
ρεία, την τεχνική υπηρεσία», ανέφερε χα
ρακτηριστικά η Ιωάννα Ιωάννου, πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομένων, τονίζοντας
παράλληλα ότι το σύνολο του προσωπικού
που είναι ήδη εξαντλημένο από τις δύσκο
λες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης.
Παράλληλα, εργαζόμενοι στο ΤΕΠ κατήγ
γειλαν την πολύωρη καθυστέρηση στην ε
ξυπηρέτηση ασθενών, σημειώνοντας χαρα
κτηριστικά ότι απευθύνονται σε γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων όπως καρδιολόγους
και ΩΡΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
περιστατικά από τροχαία ατυχήματα ή μικροατυχήματα που απαιτούν κάποια ράμματα.
Τη μεγάλη υποστελέχωση, τις κανονικές
άδειες που οφείλονται στο προσωπικό α
πό το 2020 και το 2021, τα δεκάδες ρεπό
και τις συνθήκες εντατικοποίησης τόνισε
ο Παναγιώτης Τζουβάρας, αντιπρόεδρος
του Σωματείου, σημειώνοντας μάλιστα ότι
σε πολλά τμήματα του νοσοκομείου το προ
σωπικό κινδυνεύει να μην πάρει άδεια ούτε
αυτό το καλοκαίρι. Πρόσθεσε μάλιστα ότι

οφείλονται δεκάδες μέρες ρεπό ακόμη
και σε επικουρικούς εργαζόμενους που
υπηρετούν στο νοσοκομείο λίγους μήνες.
Παράλληλα, προσδιόρισε ότι την ώρα που
οι εργαζόμενοι βιώνουν την εντατικοποίη
ση και βρίσκονται στα όρια της κατάρρευ
σης, η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει τα νο
σοκομεία με προσωπικό, προωθεί σχεδιασμούς για συγχωνεύσεις νοσοκομείων και
για περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Υ
γείας και εξυπηρέτηση του ιδιωτικού τομέα.
Χαρακτηριστικό της εντατικοποίησης της

εργασίας που επικρατεί στο Νοσοκομείο
Χαλκίδας είναι το εργατικό ατύχημα που
σημειώθηκε στα πλυντήρια, με το χέρι ε
πικουρικής εργαζόμενης να εγκλωβίζεται
στον κύλινδρο του σιδερωτήριου. Η εργα
ζόμενη γλίτωσε τον σοβαρό τραυματισμό,
καθώς έτυχε εκείνη τη στιγμή να βρίσκεται
κοντά μία άλλη εργαζόμενη που πρόλαβε
και σταμάτησε το μηχάνημα. Παράλληλα,
ενδεικτικό της έλλειψης προσωπικού είναι
το γεγονός ότι η εργαζόμενη που τραυμα
τίστηκε αντικαταστάθηκε από εργαζόμε
νη στην καθαριότητα.

Το ΚΚΕ στο πλευρό
των εργαζομένων
Στην κινητοποίηση των εργαζομένων του
Νοσοκομείου Χαλκίδας βρέθηκε κλιμάκιο
της ΤΕ Εύβοιας του ΚΚΕ, ενώ ο βουλευ

τής Εύβοιας και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ, Γιώργος Μαρίνος, με αφορμή την κι
νητοποίηση των εργαζομένων, σε δήλωσή
του αναφέρει:
«Το ΚΚΕ σταθερά βρίσκεται στο πλευρό
των υγειονομικών, των εργαζομένων του Νο
σοκομείου Χαλκίδας, στον αγώνα που δίνουν
για την ενίσχυση του νοσοκομείου, που πα
ρά τη μεταφορά του στο νέο κτίριο οι ελ
λείψεις από τη διαχρονική υποχρηματοδότηση συνεχίζουν να φωνάζουν.
Ενόψει ενός ενδεχόμενου 4ου κύματος
της πανδημίας η κυβέρνηση έχει ευθύνες
για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων των
υγειονομικών για προσλήψεις μόνιμου προ
σωπικού και μονιμοποίηση συμβασιούχων και
επικουρικών ώστε να λειτουργήσουν ομαλά
όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου.
Η τραγική κατάσταση στο Νοσοκομείο
Χαλκίδας, όπως και συνολικά στην Υγεία, ο
δηγεί τους "ήρωες υγειονομικούς" να απει
λούνται να μείνουν χωρίς καλοκαιρινή άδεια
ώστε να πάρουν τις αναγκαίες ανάσες για να
συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους, δημιουρ
γώντας έτσι ασφυξία σε όλο το προσωπικό.
Αντί για στήριξη των δημόσιων δομών Υ
γείας η κυβέρνηση με την προώθηση με
ταρρυθμίσεων το επόμενο διάστημα επιδι
ώκει να επεκτείνει: Την ''αυτονομία1' των μο

νάδων Υγείας, τη λειτουργία τους με
κριτήρια "κόστους - οφέλους", τις Συ
μπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Το
μέα, τη μείωση της κρατικής χρημα
τοδότησης, μέχρι και συγχωνεύσεις
βάζοντας στο στόχαστρο νοσοκομεία
όπως της Λιβαδειάς και της Θήβας.
Ετσι, χτίζοντας πάνω στην πολιτική
των προηγούμενων κυβερνήσεων
στην Υγεία αναπτύσσει τους παρά
γοντες κατάρρευσης των συστημά
των Υγείας σε όλο τον καπιταλιστι
κό κόσμο προς όφελος της
επιχειρηματικής δράσης.
Ο αγώνας των υγειονο
μικών, που ενάμιση χρόνο
τώρα βρίσκονται στην πρώ
τη γραμμή, είναι παρακατα
θήκη για την πάλη για σύγ
χρονη δημόσια και δωρε
άν Υγεία - Πρόνοια για όλο
τον λαό. Σε αυτόν τον αγώ
να το ΚΚΕ δίνει καθημερι
νά το "παρών" με όλες του
τις δυνάμεις, με την απαίτη
ση να ικανοποιηθούν τα αι
τήματα των εργαζομένων του Νοσοκομεί
ου της Χαλκίδας».

Στΐ)ν Κρήτη
«Τέρμα πια η κοροϊδία, μονιμοποιήσεις
στα νοσοκομεία», απαίτησαν χτες κατά τη
διάρκεια παράστασης διαμαρτυρίας στην
7η ΥΠΕ εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές
Υγείας στην Κρήτη. Τα Σωματεία Εργαζο

μένων των νοσοκομείων «Βενιζέλειο» και
«Αγιος Νικόλαος», ο Σύλλογος Εργαζο
μένων 7ης ΥΠΕ, ο Σύλλογος Επιστημονι
κού Προσωπικού ΠΦΥ Κρήτης, ύστερα α
πό κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων
ΠαΓΝΗ, πραγματοποίησαν συγκέντρωση,
με τους προέδρους τους να απευθύνουν
σύντομο χαιρετισμό, απαιτώντας τη μονι

μοποίηση όλων των εργαζομένων με ελα
στικές σχέσεις εργασίας, καταγγέλλοντας
την κυβέρνηση για τα τεράστια κενά σε μό
νιμο προσωπικό, την αποψίλωση των υγει
ονομικών δομών προκειμένου να λειτουρ
γήσουν τα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσαν και στους σχεδιασμούς για το «νέο ΕΣΥ» της κυβέρνησης.
Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη δι
οίκηση της 7ης ΥΠΕ, οι εκπρόσωποι των
εργαζομένων παρουσίασαν τα σοβαρά οξυμένα προβλήματα, τα οποία θα επιδεινω
θούν με τις επικείμενες απολύσεις μετά τη
λήξη των συμβάσεων. Απ’ τη μεριά της, η
διοίκηση αρκέστηκε στα γνωστά ευχολό
για και «τις καλές προθέσεις» της κυβέρ
νησης να μη φύγει κανείς εργαζόμενος και
ταυτόχρονα έκανε σαφές ότι θα συνεχιστεί
η πολιτική της ομηρίας και της ανακύκλω
σης της ανεργίας. Οπως ανέφερε, όποιες
θέσεις μόνιμου προσωπικού θα προκηρυ
χθούν τους επόμενους μήνες και η προκή
ρυξη - μέσω μοριοδότησης - θα αφορά έ
να πολύ μικρό μέρος από τα 25.000 κενά
στα νοσοκομεία.
Οι εργαζόμενο: στις δημόσιες δομές Υ
γείας θα συντονίσουν και το επόμενο διά
στημα τη δράση τους, κλιμακώνοντας τον
αγώνα για αποκλειστικά δημόσιο και δω
ρεάν σύστημα Υγείας.
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 Επιταχύνει τον αντιλαϊκό προγραμματισμό σε Υγεία
- Παιδεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 381.38 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επιταχύνει τον αντιλαϊκό
προγραμματισμό σε Υγεία - Παιδεία
Οχυρώνεται πίσω από τον αναγκαίο εμβολιασμό, για να κρύψει τις ευθύνες της
και να μην πάρει κανένα μέτρο ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας
πιταχύνει η κυβέρνηση τα σχέ
διά της εν μέσω πανδημίας
να προχωρήσει σε κλείσιμο
νοσοκομείων, παρουσιάζοντας
προκλητικά ως «εξορθολογισμό»
του υγειονομικού χάρτη τη συρ
ρίκνωση των δομών του δημόσι
ου συστήματος Υγείας, που απο
δείχτηκε εγκληματική τους προ
ηγούμενους μήνες.
Στη χτεσινή ενημέρωση των
δημοσιογράφων, η κυβερνητική
εκπρόσωπος Αριστοτελϊα Πελώνη περιέγραψε «ένα νέο Εθνικό
Σύστημα Υγείας, το οποίο θα ξε
κινάει από την πρόληψη και τη
δημόσια Υγεία, θα περνάει στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
θα ενισχύσει και θα εξορθολογίσει τον νοσοκομειακό χάρτη της
χώρας μας», κρύβοντας ότι πίσω
απ’ αυτόν τον σχεδιασμό υπάρχει μόνο η πολιτι
κή που αντιμετωπίζει ως «κόστος» την Υγεία και
προωθεί την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση, σε βάρος των λαϊκών αναγκών.
Σε ό,τι αφορά εξάλλου την πορεία της πανδη
μίας, η κυβερνητική εκπρόσωπος διαπίστωσε ό
τι «το τελευταίο δεκαήμερο παρατηρείται αύξη
ση των κρουσμάτων και σημαντική πτώση του μέ
σου όρου ηλικίας των συμπολιτών μας που προ
σβάλλονται από τον ιό, στα 27 έτη».

νοίξει - ύστερα από θετική γνώμη
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια
σμών - η πλατφόρμα των ραντε
βού για τον εθελοντικό εμβολια
σμό των εφήβων ηλικίας 15 έως
17 ετών, μετά από γονεϊκή συ
ναίνεση. Την προσεχή Δευτέρα,
θα δοθούν οδηγίες σε ό,τι αφο
ρά τα ερωτήματα για το πώς θα
κλείνεται το ραντεβού και πώς θα
εξασφαλίζεται η συναίνεση των
γονέων και κηδεμόνων.
Το μαύρο άσπρο προσπαθεί να
κάνει η κυβέρνηση και σε ό,τι α
φορά την επίθεση που εξαπέ

Ε

Είναι αυτά τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την
ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ενίσχυσης του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λυσε εκ νέου στα μορφωτικά
δικαιώματα μαθητών και φοι
τητών. Η κυβερνητική εκπρό

δημόσιου συστήματος Υγείας, αντί της παραπέ
ρα συρρίκνωσης και αποδυνάμωσης που κάνει η
κυβέρνηση, προσπαθώντας να κρύψει τις ευθύ
νες γι’ αυτό πίσω από τον αναγκαίο εμβολιασμό.
Οπως είπε η Αρ. Πελώνη, «μόνη λύση παρα
μένει ο εμβολιασμός, καθώς έχει εισβάλει και
στη χώρα μας και αναμένεται να επικρατήσει το
επόμενο διάστημα η μετάλλαξη "Δέλτα", που εί
ναι 100% πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλε
χος του ιού και 60% πιο μεταδοτική από το βρε
τανικό στέλεχος».
Τέλος, δήλωσε ότι την επόμενη βδομάδα θα α

σωπος μιλούσε χτες για «ανα
βάθμιση του δημόσιου σχολεί
ου» μέσα από «μεταρρυθμίσεις»
και προσλήψεις.
Κι αυτό όταν με το νέο αντιδραστικό νομοσχέ
διο που προωθεί στη Βουλή, μετατρέπει το σχο
λείο σε επιχείρηση, γενικεύει τις μορφωτικές α
νισότητες και απαξιώνει τον εκπαιδευτικό, μεθο
δεύει την παραπέρα «απαλλαγή» του κράτους α
πό την υποχρέωση της χρηματοδότησης, της στελέχωσης, της επιμόρφωσης στις σχολικές μονά
δες, εισάγοντας διευθυντές - manager που θα
αναζητούν χρηματοδοτήσεις και χορηγούς. Η δε
«αξιολόγηση» έρχεται ως περαιτέρω έλεγχος του
εκπαιδευτικού για την εφαρμογή των παραπάνω.
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 Εγκληματικός «εξορθολογισμός»
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 395.4 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

Κυκλοφορία:

2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Εγκληματικός «εξορθολογισμός»
Μπορεί εδώ και πάνω από έναν χρόνο ο λαός να
πληρώνει πανάκριβα τις συνέπειες της επιχειρημα
τικής δράσης στην Υγεία, την προσαρμογή της λει
τουργίας νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας στη λο
γική του «κόστους - οφέλους», οδηγώντας σε κλει
σίματα κρίσιμων μονάδων τα προηγούμενα χρόνια,
όμως η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να ολο
κληρώσει το έγκλημα.
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εγκληματικός «εξορθολογισμός»
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,3

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ

Εγκληματικός «εξορθολογισμός»
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Και ενώ η πανδημία συνεχίζεται ακάθεκτη, μαζί της συνε
χίζονται και οι διακηρύξεις: Οχι για ουσιαστική ενίσχυση του
δημόσιου συστήματος Υγείας, όπως διεκδικούν υγειονομικοί,
σωματεία και φορείς, αλλά για «εξορθολογισμό του υγειονο
μικού χάρτη» με νέο γύρο συγχωνεύσεων και λουκέτων σε νο
σοκομεία, με το καθ’ όλα ...«επιστημονικό» κριτήριο της χιλιο
μετρικής απόστασης μεταξύ τους.
Κυβερνητικές διαρροές μάλιστα εστιάζουν σε συγκεκριμένα
παραδείγματα, όπως των Νοσοκομείων Θήβας και Λιβαδειάς,
που απέχουν λιγότερο από 50 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο,
οπότε ένα από τα δύο «προγράφεται» να εξαφανιστεί.
Αλήθεια, όμως, πόση σχέση έχει μια τέτοια προσέγγιση με
τις υγειονομικές ανάγκες του λαού της περιοχής; Μήπως ήταν
η ύπαρξη και των δύο νοσοκομείων που εμπόδισε τη σημερι
νή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις να στελεχώσουν π.χ. το
Νοσοκομείο Θήβας, που καλείται να καλύψει τις ιδιαίτερες α
νάγκες σε μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, με συχνά εργα
τικά ατυχήματα;
Η απόσταση μεταξύ των δύο νοσοκομείων ήταν αυτή που ε
μπόδισε τη λειτουργία έστω και μίας ΜΕΘ σε κάποιο από αυτά
ή μίας Πνευμονολογικής κλινικής εν μέσω πανδημίας;
Επιπλέον, το Νοσοκομείο Θήβας βρίσκεται σε απόσταση α
ναπνοής από την Εθνική Οδό, εύκολα προσβάσιμο σε περίπτω
ση τροχαίου ατυχήματος. Ομως η υποστελέχωσή του έχει μοι
ραία αποτελέσματα για τραυματίες που θα μπορούσαν να εί
χαν σωθεί, κάτι που προφανώς δεν χωράει στις περιβόητες «α
ντοχές της οικονομίας».
Δεν είναι καινούργια όσα διακηρύττει η κυβέρνηση. Το 2013
έκλεισαν 8 νοσοκομεία, ανάμεσά τους το Νοσοκομείο Δυτικής
Αττικής (πρώην «Λοιμωδών»), το οποίο έμεινε κλειστό από ό
λες τις επόμενες κυβερνήσεις (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ). Πόσο
αναβάθμισε την υγειονομική περίθαλψη για τους κατοίκους
της περιοχής αυτός ο «εξορθολογισμός»;
Αντίστοιχα, τα Νοσοκομεία «θριάσιο» και «Αττικόν» στη Δυτι
κή Αττική απέχουν 17 χιλιόμετρα μεταξύ τους, παραβιάζοντας
τη ...νόρμα της κυβέρνησης. Περισσεύουν ή υπάρχουν ακόμα
περισσότερες ανάγκες στην περιοχή, όπου μέσα στην πανδη
μία αναστάλθηκε ακόμα και η μονάδα εγκαυμάτων του «θριασίου», στην καρδιά της βιομηχανικής ζώνης, με εργοστάσια πε
τρελαιοειδών και άλλων επικίνδυνων δραστηριοτήτων;
Σημειώνεται ότι ένας τέτοιος «εξορθολογισμός» προφανώς
δεν αγγίζει τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία θα συνεχίζουν τις
μπίζνες τους, βρίσκοντας «επενδυτικό έδαφος» στα κενά και τις
ελλείψεις του δημόσιου συστήματος Υγείας, που μεγαλώνουν.
Αυτή είναι και η ουσία της «συνύπαρξης» δημόσιου και ιδι
ωτικού τομέα, που μέσα στην πανδημία έφερε στην επιφάνεια
όλο τον παρασιτισμό της επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία,
με τα ιδιωτικά μεγαθήρια είτε να μένουν εκτός σχεδιασμού εί
τε να μοσχοπουλάνε υπηρεσίες δίχως κανένα κόστος.
Το «Νέο ΕΣΥ» λοιπόν που διαφημίζει η κυβέρνηση είναι φτιαγ
μένο από τα πιο σάπια υλικά: Αυτά της ιδιωτικοοικονομικής λει
τουργίας, των «καινοτόμων» ΣΔΙΤ που προώθησε ο ΣΥΡΙΖΑ όπως
με το πρώτο «Νοσοκομείο ΑΕ» στη Σαντορίνη, των σχέσεων ερ
γασίας - λάστιχο με θύματα τους υγειονομικούς, αλλά και με τις
υποβαθμισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας.
Αυτή η κατεύθυνση σπρώχνεται από τους στόχους του Τα
μείου Ανάκαμψης της ΕΕ για ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση
της επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία, στόχος στον οποίο συ
γκλίνουν όλα τα αστικά κόμματα.
Αποτελεί πρόκληση μάλιστα η εφαρμογή αυτής της πολιτι
κής να παρουσιάζεται ως «ενίσχυση της πρόληψης», την ίδια
στιγμή που ο φετινός προϋπολογισμός για την ΠΦΥ είναι πετσο
κομμένος μέχρι και κατά 40%, με Κέντρα Υγείας και τις άλλες
πρωτοβάθμιες μονάδες να παραμένουν μεταξύ φθοράς και α
φθαρσίας, αποτελώντας έτσι την «κότα με τα χρυσά αυγά» για
τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
Αυτά που σήμερα έχει ανάγκη ο λαός, αυτά που σήμερα μπο
ρεί να του εξασφαλίσει η ανάπτυξη της επιστήμης, ούτε μπο
ρεί ούτε θέλει να του τα διασφαλίσει η πολιτική της εμπορευματοποίησης της Υγείας.
Αυτή η πολιτική το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάζει
εμπόδια στην απρόσκοπτη, δωρεάν παροχή σύγχρονων υπη
ρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου, να μετατρέπει την Υγεία σε
πολυτέλεια για λίγους, όσο οι πολλοί υποφέρουν σε αναμονές,
ουρές, ράντζα κ.ο.κ.
Αυτή η πολιτική είναι που πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο
της οργανωμένης συλλογικής δράσης σωματείων και φορέων
του εργατικού - λαϊκού κινήματος, συνεχίζοντας την πάλη που
είναι σε εξέλιξη από την αρχή της πανδημίας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώσει για ious
υποχρεαπικούς εμβολιασμούς
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 189.61 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ «ΝΕΩΝ»

Την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώσει
για ious υποχρεαπικούς εμβολιασμούς
αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. Ειδικό
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις
τερα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, τα
κυβερνητικές ανακοινώσεις που
1.117 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική
αφορούν το ζήτημα της υποχρεωτικαι ακόμη 226 στην Κρήτη (119 στο Ηράκλειο,
,
κότητας του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες
89 στο Ρέθυμνο και 18 στα Χανιά).
επαγγελματικές ομάδες, με έμφαση στους
Στο πλαίσιο αυτό και όπως σημείωσε η κα|ί υγειονομικούς και τους εργαζομένους στις
θηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα
~ μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Οπως
Παπαευαγγέλου, η παρατηρούμενη μεγάλη
σημείωσε χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος
αύξηση των κρουσμάτων αλλάζει την επιδημιοΑριστοτελία Πελώνη, σχετικές αποφάσεις
θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα
λογική εικόνα, φέρνοντας νέα έξαρση. Πρόσθεσε,
δε, ότι οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία βρί
καθώς επίσης και οι λεπτομέρειες για το
πώς θα λειτουργήσουν οι κλειστοί χώροι
σκονται στις 48 ανά ημέρα, με έναν στους τρεις
ασθενείς να είναι 25-55 ετών και έναν στους 10
από τις 15 Ιουλίου.
Εν τω μεταξύ, ισχυρή σύσταση προς τους
κάτω των 24 ετών.
παραθεριστές για τη διενέργεια self test κατά
την επιστροφή τους από τα νησιά απεύθυ
«ΜΑΪΜΟΥ» ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. Υπό
νε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
τις εξελίξεις αυτές, αλγεινή εντύπωση προκαΝίκος Χαρδαλιάς, καθώς από τα στοιχεία
λεί η περίπτωση των «μαϊμού» εμβολιασμών
προκύπτει ότι το στέλεχος «Δέλτα» επελαύπου διενεργήθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο
y/i νει στη νησιωτική χώρα με την πανδημία
50χρονος γιατρός, που φέρεται να διεξήγαγε
^
να χτυπά κυρίως τους νέους. Ιδιαίτερη
εικονικούς εμβολιασμούς σε πέντε αρνητές (που
^
αναφορά έκανε και στην αυστηροποίηση
όμως ήθελαντο... πιστοποιητικό), αναζητείται
&
των ποινών στα καταστήματα διασκέδασης
έπειτα από καταγγελία νοσοκόμας που βρήκε
ί
(εστίαση και μπαρ).
τα άθικτα φιαλίδια του εμβολίου στον κάδο.
Σημειώνεται, πάντως, ότι και ο ίδιος φέρεται
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ. Αλλωστε, η χθεσινή «ψυ
ως αντιεμβολιαστής και το νοσοκομείο έχει
χρολουσία», όταν οι νέες επιβεβαιωμένες
ήδη διακόψει τη σύμβασή του.
λοιμώξεις ξεπέρασαν τις 2.000 (2.107), δεν
ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πώς οργάνωσε τους εμβολιασμούς «μαϊμού» ο
δΟχρονος γιατρός
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 403.02 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
2650

ΠΟΕΔΗΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ricibs οργάνωσε
tous εμβολιασμοί^

«μαϊμού» ο
γιατρόε

50xpovos
i ςελ. 9

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Πώς οργάνωσε τους εμβολιασμούς
«μαϊμού» ο δΟχρονος γιατρός
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ είναι ο γιατρός ο οποίος φέρεται να πρω
ταγωνιστεί στο απίστευτο περιστατικό στο Ασκληπιείο Βού
λας με τους «μαϊμού» εμβολιασμούς. Ο 50χρονος γιατρός
ο οποίος αναζητείται φαίνεται πως ανήκει στους αρνητές
των εμβολίων και μαζί με κάποιους γνωστούς του, πέντε
στον αριθμό, πήγαν την περασμένη Κυριακή στο νοσο
κομείο της Βούλας δήθεν για εμβολτασμό. Σύμφωνα με
όσα έχουν καταγγελθεί από νοσοκόμα στην αστυνομία, ο
ορθοπεδικός μπήκε στο χώρο που γίνονται εμβολιασμοί
και ζήτησε να κάνει ο ίδιος τα εμβόλια στα άτομα που τον
συνόδευαν επειδή όπως ισχυρίστηκε φοβόντουσαν και
δεν μπορούσαν να εμπιστευθούν κανέναν πλην εκείνου.
Η νοσοκόμα, η οποία είχε βάρδια εκείνη την ώρα,
δέχτηκε να κάνει αυτή την παραχώρηση, αλλά, όπως
κατήγγειλε, αντί ο γιατρός να προχωρήσει στη διαδικα
σία πέταξε τις δόσεις των εμβολίων και τις σύριγγες στα
σκουπίδια. Αμέσως μόλτς η νοσοκόμα αντιλήφθηκε το
περιστατικό ζήτησε εξηγήσεις από τον ορθοπεδικό αλλά
εκείνος αντί απαντήσεων έφυγε σχεδόν τρέχοντας με τα
άτομα που τον συνόδευαν. Παρά τις αναζητήσεις, στο πλαί
σιο του Αυτοφώρου, ο γιατρός δεν κατάφερε να εντοπι
στεί και να συλληφθεί ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε
δικογραφία για απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίω
σης, καθώς αυτό που εκτιμάται είναι όπ ο γιατρός ενήργησε με αυτό τον τρόπο για να εξυπηρετήσει αρνητές που
ήθελαν να πάρουν τη βεβαίωση εμβολιασμού χωρίς να
κάνουν το εμβόλτο.
Ο γιατρός παραμένει άφαντος, ενώ η σύμβασή του
με το νοσοκομείο διακόπηκε ήδη από τη Δευτέρα. Σύμ
φωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δηλώνει άγνοια για τους
λόγους που βρέθηκε εκτός νοσοκομείου και φέρεται να
υποστηρίζει ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις ούτε από
το νοσοκομείο, ούτε από την αστυνομία.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του
νοσοκομείου
«Με αφορμή το περιστατικό της 4ης Ιουλίου 2021 που
συνέβη στο εμβολαστικό κέντρο του Γ.Ν. “Ασκληπιείο
Βούλας και είδε το φως της δημοσιότητας, αναφέρου
με τα κάτωθι:
Την Κυριακή 04.07.21 και ώρα 16.10 περίπου, ο
Διοικητής του νοσοκομείου ενημερώθηκε από την εφημερεύουσα νοσηλεύτρια του εμβολαστικού κέντρου, ότι
προσήλθε ιατρός του νοσοκομείου, ειδικότητας Ορθο
πεδικής και ισχυρίστηκε ότι για ψυχολογικούς λόγους,
θα ήθελε να προβεί εκείνος στον εμβολασμό πέντε (5)
πολτών γνωστών του, οι οποίοι είχαν κλείσετ ραντεβού
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια
της εμβολαστικής διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντελήφθη ότι ο εν λόγω ιατρός προσποιήθηκε την πράξη του
εμβολασμού, ενώ απέρρτπτε το περιεχόμενο του φιαλδίου στον κάλαθο των αχρήστων.
Εκείνη τη στιγμή επενέβη, τον απομάκρυνε από τον
χώρο του εμβολαστικού κέντρου, μη ολοκληρώνοντας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

την εμβολαστική δταδικασία για το συγκεκριμένο πολτη, και άμεσα ενημέρωσε την προϊσταμένη της και τον
διοικητή του νοσοκομείου. Ο Διοικητής του νοσοκομεί
ου ενημέρωσε άμεσα τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, ζήτησε
έγγραφη αναφορά από τη νοσηλεύτρια, αύξησε τη φύλα
ξη του εμβολαστικού κέντρου και διέταξε για το συγκε
κριμένο συμβάν Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.).
Την επόμενη ημέρα κατατέθηκε από τον Διοικητή του
νοσοκομείου μήνυση, εντός αυτοφώρου, στο αστυνομικό
τμήμα Βάρης -Βούλας -Βουλαγμένης, για παράβαση των
άρθρων 42,220 Π. Κ. “Απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς
βεβαίωσης” και του άρθρου 285 Γ. Κ. “Παραβίαση μέτρων
για την πρόληψη ασθενειών”. Οτιδήποτε άλλο αναφέρετατ σχετικά με το εν λόγω γεγονός, είναι ανακρτβές και δεν
επιβεβαιώνεται. Είναι αυτονόητο ότι ουδείς εκ των ανω
τέρω πολτών καταχωρήθηκε ως εμβολασθείς εξασφαλζοντας το αδιάβλητο της εμβολαστικής διαδικασίας, η
οποία συνεχίζεται ομαλά και απρόσκοπτα».

Για το θέμα ανακοίνωση έβγαλε και η ΠΟΕΔΗΝ
μέσω ίου προέδρου της Μιχάλη Γταννάκου ο
οποίος ανέφερε:
«Εάν πράγματι αποδειχθεί αυτό που ενυπόγραφα καταγ
γέλθηκε στο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ είναι ντροπή,
καθώς επίσης σοβαρό πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα.
Τέτοια άτομα δεν έχουν θέση ανάμεσά μας. θίγουν την
τιμή και την υπόληψη, συκοφαντούν τη μεγάλη προσπά
θεια που κάνουμε για την καταπολέμηση της πανδημίας,
αναιρούν την προσπάθεια που κάνουμε για την συμμε
τοχή των πολτών στον εμβολασμό με εθελοντικό τρό
πο ως ανάγκη ζωής. Τι καταγγέλθηκε ενυπόγραφα από το
προσωπικό του εμβολαστικού κέντρου του νοσοκομείου;
Στις 4.14 μ.μ. την Κυριακή ειδικευόμενος γιατρός
του νοσοκομείου Ασκληπιείου 50 χρονών επισκέφθηκε το εμβολαστικό κέντρο του νοσοκομείου και φτησε
από το προσωπικό να κάνει ο ίδιος τα εμβόλα σε πέντε
γνωστούς του, 3 άνδρες και 2 γυναίκες, που είχαν κλει
σμένα ραντεβού, γιατί δήθεν φοβόταν. Ο ίδιος ως για
τρός είχε απασχοληθεί στο εμβολαστικό κέντρο και δεν
προκάλεσε υποψίες.
Από τα καταγγελλόμενα υπήρχε σχέδιο να κάνει
εμβολασμούς μαϊμού για να πάρουν, οι γνωστοί του τα
πιστοποιητικά εμβολασμού. Στο πρώτο άτομο που πήγε
να εμβολάσει πέταξε πρώτα το υγρό έξω. Έγινε αντιλη
πτός από το προσωπικό του έγιναν παρατηρήσεις.Έφυγε
παίρνοντας μαζί του δύο, τρία φλακόν εμβολών. Η διοί
κηση συνομίλησα με τον αν. Διοικητή έπραξε τα δέοντα.
Δεν του ανανέωσε τη σύμβαση, έστειλε την υπόθεση στον
εισαγγελέα και διέταξε επείγουσα ΕΔΕ».
Τελκά δεν είναι θέμα μόρφωσης η συμμετοχή στον
εμβολασμό όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Τη βαρύτερη
τιμωρία αν αποδειχθούν τα καταγγελλόμενα». Όπως είπε
στο protothema.gr ο κ.Γιαννάκος το νοσοκομείο ήδη δεν
ανανέωσε τη σύμβαση στον γιατρό, ενώ έχει προχωρή
σει και η διαδικασία της ΕΔΕ.
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 Η ιδέα των πιστοποιητικών εμβολιασμού
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 525.06 cm² Κυκλοφορία:
:

09-07-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ιδέα των πιστοποιητικών εμβο

Η

λιασμού φαίνεται ότι αρχίζει
και ...ξεθωριάζει καθώς χώρες
που τα υιοθέτησαν προχωρούν στην

ανάκληση τους, λόγω της μετάλλαξης
Δέλτα.
Αρχικά η Βρετανία η οποία υποτί
θεται θα ακολουθούσε το Ισραήλ και
θα επέτρεπε την είσοδο σε χώρους δια
σκέδασης, θέατρα, γήπεδα κτλ. μόνο

σε όσους είχαν πιστοποιητικό COVID
(όπως δηλαδή ανακοινώθηκε για την
Ελλάδα) αποφάσισε πριν λίγες ημέρες
πως δεν θα εφαρμοστεί το συγκεκρι
μένο μέτρο. Μάλιστα μέχρι και για τα
παιχνίδια της Premier League ανακοι
νώθηκε πως τα γήπεδα θα είναι γεμά
τα, χωρίς να υπάρχει κανένας διαχω
ρισμός μεταξύ εμβολιασμένων και μη.
Στη συνέχεια, ηχώρα «πρότυπο», για
πολλούς στην Ελλάδα, το Ισραήλ ετοιμά
ζεται να βάλει στοπ στα «πράσινα πιστο
ποιητικά», που έδιναν μεγαλύτερες ελευ
θερίες στους εμβολιασμένους, σύμφω
να με δημοσίευμα των Financial Times.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημο
σίευμα, το Ισραήλ αναμένεται να
αλλάξει την στρατηγική με την οποία
αντιμετωπίζει την πανδημία, λόγω
της μετάλλαξης Δέλτα, ανάμεσα στα
μέτρα που αναμένεται να επανεξετάσει
είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού,
προχωρώντας στην ανάκληση του.
εμβολιασμού παγκοσμίως, αλλά μετά τπν

μέρες, αν και λίγα

εξ αυτών αφορούν

φέρει υψηλότερα ποσοστά μολύνσεων.

σε βαριά περιστατικά σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας του Ισραήλ. Οι πτέ

Αλλά ο αριθμός των σοβαρά νοσούντων

εξωτερικό.
«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
παραλλαγή Δέλτα καλπάζει ανά την

άρση όλων των εναπομεινάντων μέτρων
τπν 1η Ιουνίου τα κρούσματα αυξήθηκαν
με πολλούς άδικούς να επιρρίπτουν την
ευθύνη am λίαν λοιμογόνο παραλλαγή

υφήλιο σε πολύ υψηλότερο ποσοστό
από ό,τι όλες οι προηγούμενες παραλ

ρυγες Covid-19 στα ισραηλινά νοσο
κομεία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό
κενές, αλλά οι ειδικοί Υγείας ζητούν

τες που επέστρεφαν από το εξωτερικό.

χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς,

λαγές», διεμήνυσε προ ημερών ο πρω
θυπουργός της χώρας, Ναφτάλι Μπένετ.

Τα μονοψήφια ημερήσια ποσοστά κρου
σμάτων που παρατηρούνταν επί εβδο

να ξανανοίξα διαγνωστικά κέντρα, ενώ

Το Ισραήλ ηγήθηκε της εκστρατείας

μάδες ξεπέρασαν τα 400 τις τελευταίες

Παράλληλα τις τελευταίες ημέρες το
Ισραήλ ανακοινώνει ολοένα και περισ
σότερα περιοριστικά μέτρα, λόγω της
μετάλλαξης Δέλτα, καθώς η κυβέρνη
ση του Ισραήλ υποχρεώθηκε για πρώ
τη φορά από τον περασμένο Ιανουά
ριο να επαναφέρει μέτρα, όπως η υπο
χρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αναμένονται κι άλλα όπως η αυστηρό
τερη καραντίνα για ταξιδιώτες από το

Δέλτα, που έφεραν στη χώρα ταξιδιώ

είναι πολύ χαμηλότερος και το σύστη
μα υγείας δεν θα καταρρεύσει. Πρέπει
να αγρυπνούμε, όχι να φοβόμαστε ή να
μας πιάσει υστερία», δήλωσε ο διευθυ

επαγρύπνηση και ηρεμία.
«Τα νούμερα αυξάνονται και θα

ντής της Μονάδας Ελέγχου και Πρόλη

συνεχίσουν, είμαστε σίγουρα στην αρχή

ψης Λοιμώξεων του Ιατρικού Κέντρου

του τέταρτου κύματος, που μπορεί να

Sheba, καθηγητής Γκίλι Ρεγκέβ Γιοχάι.
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 E.E. - Ρωσία: Αμοιβαία αναγνώριση εμβολίων
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 145.62 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

E.E. - Ρωσία: Αμοιβαία
αναγνώριση εμβολίων
ΠΡΟΤΑΣΗ στη Ρωσία να συζητήσουν
από κοινού το ενδεχόμενο της αμοιβαί
ας αναγνώρισης πιστοποιηηκών εμβο
λιασμού κατά του Covid-19 κατέθεσε η
Ε.Ε., μετέδιδε χθες το ρωσικό πρακτο
ρείο TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του
πρεσβευτή της Ε.Ε. στη Μόσχα, ενώ το
Κρεμλίνο εξέφρασε την πεποίθηση όη
το ρωσικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού
θα αναγνωριστεί από ης Βρυξέλλες, χα
ρακτηρίζοντας συγχρόνως ης δηλώσεις
του πρεσβευτή της Ε.Ε. «θετικές».
«Είναι για μας αναγκαίο να βρούμε
λύση για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.
Γνωρίζετε όη η Ε.Ε. έχει ψηφιακό πιστοποιηηκό, που επιτρέπει στους πολίτες
να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ε.Ε.,
όπως και νόμο, που προβλέπει το ενδε
χόμενο να αναγνωρίζονται τα πιστοποι
ητικά αυτά ως ισοδύναμα με άλλα παρό
μοια πιστοποιητικά. Σ’ αυτό το πνεύμα
απευθυνθήκαμε στο υπουργείο Υγείας
της Ρωσίας και προτείναμε να συζητή
σουμε αν η Ρωσία ενδιαφέρεται για μια
τέτοια διαδικασία» δήλωσε ο πρεσβευ
τής της Ε.Ε. στη Ρωσία Μάρκους Εντερερ, προσθέτοντας όη «θα ήταν πολύ
ωφέλιμο εάν τα δικά μας και της Ρωσί
ας πιστοποιητικά ήσαν ισοδύναμα». «Οι
δηλώσεις του πρεσβευτή της Ε.Ε. είναι
πολύ θετικές» δήλωσε ο εκπρόσωπος
του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Απίστευτο! Γιατρός στο «Ασκληπιείο» έκανε
εμβολιασμούς-μαϊμού
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 321.36 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

ΓΙΑΤΡΟΣ
ΕΚΑΝΕ «ΜΑΪΜΟΥ»
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Απίστευτο! Γιατρός στο «Ασκληπιείο» έκανε εμβολιασμούς-μαϊμού
1
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,15

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

Απίστευτο! Γlaipos στο «Ασκληπιείο» έκανε εμβοΑιασμούε-μαϊμού
Ένας 50χρονος ορθοπεδικός -αρνητής των εμβολίων- εί
ναι ο «πρωταγωνιστής» μιας απίστευτης ιστορίας με εικονι
κούς εμβολιασμούς, γνήσια πιστοποιητικά και μία δικογρα
φία σε βάρος του. Μάλιστα, παρά τις αναζητήσεις της
ΕΛ.ΑΣ.. μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης τα ίχνη του δεν
είχαν εντοπιστεί, ενώ δεν είχε φανεί και στο σπίτι του. στο
Πόρτο Ράφτη.
Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής,
όταν ο ΘΟχρονος γιατρός εμφανίστηκε στο «Ασκληπιείο»
της Βούλας όπου εργάζεται (σ.σ.: για την ακρίβεια, μέχρι
πριν από λίγες ώρες, καθώς διακόπηκε η σύμβασή του) μα
ζί με ακόμη πέντε άτομα, τα οποία πήγαν δήθεν για να εμ
βολιαστούν. Μπήκε σε ένα από τα δωμάτια εμβολιασμών
και ανέφερε στη νοσηλεύτρια ότι πρόκειται για γνωστούς
του, που θέλουν να κάνουντο εμβόλιο, αλλά θέλουννατους
το κάνει ο ίδιος, γιατί φοβούνται. 0 ισχυρισμός του φάνηκε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λίγο περίεργος στη νοσηλεύτρια, η οποία άρχισε να παρα
τηρεί προσεκτικά τις κινήσεις του ορθοπεδικού και των
ατόμων τα οποία είχε φέρει μαζί του.
Εκεί, όπως κατήγγειλε στη διοίκηση του νοσοκομείου και
στην ΕΛ.ΑΣ.. διαπίστωσε ότι ο ΘΟχρονος γιατρός, αντί να
προχωρήσει στη διαδικασία, πέταξε τις δόσεις των εμβο
λίων και τις σύριγγες στα σκουπίδια. Όταν τον ρώτησετι κά
νει. ο ορθοπεδικός όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά έφυγε από
το νοσοκομείο τρέχοντας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δι
κογραφία για απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης,
καθώς εκτιμάται ότι επιχείρησε να εξυπηρετήσει (σ.σ.:
προφανώς έναντι αντιτίμου) αρνητές που ήθελαν να πάρουν
τη βεβαίωση εμβολιασμού χωρίς να έχουν υποβληθεί στη
διαδικασία. Σε ανακοίνωσή της. η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει: «Εί
ναι ντροπή! Τέτοια άτομα δεν έχουν θέση ανάμεσά μας».
Κώστας Παπαδόπουλος
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 «ΦΟΥΣΚΑΝΕΙ» ^ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΜΑ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 996.62 cm² Κυκλοφορία:
:

09-07-2021
6725

ΠΟΕΔΗΝ

η

• ΒΟΥΛΗ:

«ΦΟΥΣΚΑΝΕΙ» ^
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΜΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ομοβροντία από
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛΛ.,
ΚΚΕ κατά της
κυβέρνησης για
τα νέα μέτρα

• Εκκληση
Τσίπρα στους
πολίτες να
εμβολιαστούν,
σφοδρή επίθεση
σε Μητσοτάκη

• Ταχύτατη
αύξηση των
κρουσμάτων,
με μέση
ηλικία μόλις
τα 23 έτη!

• Καμπανάκι
για Ρέθυμνο,
Ηράκλειο,
νότια προάστια
Αθήνας
ΣΕΛ. 10-13
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 «ΦΟΥΣΚΑΝΕΙ» ^ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΜΑ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,12

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ

Το στέλεχος «Δ» τρέχει
με οδηγό τους νέους
Συναγερμός στην Επιτροπή και την Πολιτική
Προστασία · Η αύξηση των κρουσμάτων στη
χώρα μας αφορά κυρίως νέους, με τα 23 έτη να
είναι πλέον η διάμεση ηλικία όσων μολύνονται
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ
ρχεται με φόρα to τέιαριο κύμα
του ιού της πανδημίας στη
χώρα, εν μέσω καλοκαιριού, με
οδηγό το δυναμικό στέλεχος «Δ»
που θα επικρατήσει λόγω ξεκά
θαρου πλεονεκτήματος διεισ
δυτικότητας. Ενδεικτικός είναι
ο αριθμός των διαγνώσεων που
υπερδιπλασιάστηκαν (2,5 φορές
πάνω) την τελευταία εβδομάδα,
ανεβαίνοντας σε περισσότερες
από 1.000 διαγνώσεις ημερησίως και χθες σε περισσότερες
από 2.000 διαγνώσεις (2.107).
Οπλα προστασίας του πληθυ
σμού παραμένουν τα εμβόλια
και τα μέτρα προφύλαξης (μά
σκες, αποστάσεις, υγιεινή των
χεριών, εξωτερικοί χώροι), ενώ
παραμένουν ανεμβολίαστοι 3

στους 10 άνω των 60 ετών, σύμ
φωνα με χθεσινή ανάρτηση του
επικεφαλής της επιχείρησης
«Ελευθερία», γ.γ. του υπουργείου
Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους.
«Αν αφεθούν τα πράγματα
έτσι όπως είναι, τα κρούσμα
τα θα διπλασιάζονται σχεδόν
κάθε εβδομάδα», προειδοποί
ησε ο γιατρός και ερευνητής
στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης,
χθες, στον ΣΚΑΪ και μίλησε για
ανάγκη πειθούς των διατακτι
κών πολιτών της χώρας, που
υπολογίζει στο 35%, καθώς οι
απαιτήσεις του τείχους ανοσίας
αυξάνονται με το «Δ», όπως είπε,
τουλάχιστον στο 80%.
Η σημαντικότατη αύξηση
του συνολικού αριθμού δι
αγνώσεων στην επικράτεια,
στην οποία αναφέρθηκε χθες

Κινητή μονάδα τουΕΟΔΥ
πραγματοποιείrapid τβστ για
κορονοϊό στη Γήυφάδα

,

c
|
if
ι
|
^
=§
ο
g
ο εκπρόσωπος του υπουργείου
Υγείας για τον κορονοϊό, Γκίκας Μαγιορκίνης, ανησυχεί τις
Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων
και Εμβολιασμών, όσο και αν

«Αν αφεθούν τα
πράγματα έτσι όπως
είναι, τα κρούσματα θα
διπλασιάζονται σχεδόν κάθε
εβδομάδα», προειδοποίησε ο
γιατρός και ερευνητής στις
ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης

Αύξηση του ιικού φορτίου στα Αύματα ins
Θεσσαλονίκη κατά 82% σε μία εβδομάδα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

► Του ΝΙΚΟΥ ΦΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Σαρηγιάννη, «καμπανάκι»
και από τον πρύτανη του ΑΠΘ για αύξηση του ιικού
φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης! Εκτοξεύθηκε κατά 82% σε μία εβδομάδα.
Πρόκειται για το αποτέλεσμα των καταγραφών
που κάνει καθημερινά η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυ
μάτων του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ και την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του
Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ. Την περασμένη Δευτέρα
ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, που από την αρχή της
πανδημίας «δουλεύει» το υπολογιστικό μοντέλο για
την πορεία των μέτρων για τον κορονοϊό, είχε προ
ειδοποιήσει για «δύο χιλιάδες κρούσματα τη μέρα».
Γεγονός είναι ότι το ιικό φορτίο των λυμάτων
μετρήθηκε στις 30 Ιουνίου στο χαμηλότερο επίπεδο
των τελευταίων εννέα μηνών, αλλά από τις 2 Ιουλί
ου και μετά παρουσιάζει αυξητικές τάσεις καθημε
ρινά. Σύμφωνα με τον επιστημονικά υπεύθυνο του
ερευνητικού έργου, καθηγητή Νίκο Παπαϊωάννου
(πρύτανης του ΑΠΘ), «το ιικό φορτίο παραμένει ακό
μη σε χαμηλά επίπεδα, αλλά οι τελευταίες μετρή
σεις αποτελούν σίγουρα μια προειδοποίηση για το τι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

§

μπορεί να συμβεί αν σε αυτή τη φάση δεν τηρηθούν
τα ελάχιστα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας
ή δεν τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που
διέπουν τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηρι
ότητες».
Τα λύματα, βεβαίως, δείχνουν μια τάση πριν αυτή
αποτυπωθεί κλινικά και επιτρέπουν τον σχεδίασμά
προληπτικών παρεμβάσεων ή και στοχευμένων μέ
τρων, όσο ακόμη η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.
«Τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών πρέ
πει να μας ανησυχήσουν χωρίς να μας τρομάξουν»,
εξήγησε ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, Θοδωρής
Καραπάντσιος. Θύμισε μάλιστα ότι «έχουμε ξαναβρεθεί σε παρόμοια κατάσταση στις αρχές Οκτωβρί
ου 2020 και στα τέλη Ιανουάριου 2021».
Λίγες μέρες πριν, ο καθηγητής Παθολογίας-Υπέρτασης και διευθυντής της Γ’ Πανεπιστημιακής
Κλινικής του ΑΠΘ στο ΓΝΘ «Παπαγεωργίου», Βα
σίλης Κώτσης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό
της Θεσσαλονίκης, σημείωσε με νόημα ότι «πολύ
γρήγορα βγάλαμε τη μάσκα, καθώς η κατάργησή της
στους εξωτερικούς χώρους έστειλε... λάθος μήνυμα
στους πολίτες». Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετάλλαξη
«Δέλτα» του ιού «είναι σαν να ξεκινάμε από την αρ

η πίεση στο σύστημα υγείας
συνεχίζει να αποκλιμακώνεται,
οι εισαγωγές είναι λίγες (50
ημερησίως), οι νοσηλευόμενοι
σε ΜΕΘ μειώνονται (21% την
τελευταία εβδομάδα), καθώς και
οι θάνατοι (50%). Κι αυτό διότι
το «Δ» έχει επικρατήσει σε του
λάχιστον 100 χώρες, ακόμα και
απομονωμένες, όπως είναι η
Αυστραλία, εκτός των ΗΠΑ και
του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου
ταχύτατα επικράτησε. Επιπλέον,
οι σημερινές διαγνώσεις θα με
ταφραστούν σε νοσηλείες και

διασωληνώσεις έπειτα από ένα
15νθήμερο.
Η αύξηση των κρουσμάτων
στη χώρα μας αφορά κυρίως
νέους, τόνισε η Βάνα Παπαευαγγέλου. Τα 23 έτη είναι πλέον η
διάμεση ηλικία όσων μολύνονται
και η τιμή της έπεσε κατά μία δε
καετία μέσα σε μία βδομάδα! Οι
περισσότερες διαγνώσεις αφο
ρούν τις ηλικίες μεταξύ 15 έως
24 ετών, ενώ το 75% του συνό
λου των κρουσμάτων είναι άτομα
νεότερα από την ηλικία των 34
ετών. Μικρή αύξηση παρατηρείται και στην ηλικιακή ομάδα 3555 ετών, ενώ θετικό χαρακτήρισε
η κ. Παπαευαγγέλου το γεγονός
ότι μέχρι στιγμής δεν σημειώνεται αύξηση στις ηλικίες άνω των
65 ετών.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς απηύθυνε
ισχυρή σύσταση για διενέργεια
self tests για τις χερσαίες μετακινήσεις, καθώς και στην επι
στροφή από τα νησιά για όλους
όσοι είναι άνω των 12 ετών.
Ανακοίνωσε ακόμα ανακατατά
ξεις στον επιδημιολογικό χάρτη
της χώρας, με την Περιφερειακή
Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών
και τους δήμους Θήρας και Ιητών να ανεβαίνουν επίπεδο επικινδυνότητας και να εισέρχονται
στο «πορτοκαλί» (Επίπεδο 3) και
τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Ηλείας, Κέρκυρας, Αργο
λίδας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής και
Θήρας -εκτός των Δήμων Θήρας
και Ιητών- να εισέρχονται στο
«κίτρινο» (Επίπεδο 2).

Haipos πραγματοποιούσε
εμβοδιασμούε-μαϊμού
ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ καταγγελία προχώρησε το προσωπικό του εμβολιαστικού
κέντρου του Ασκληπιείου Βούλας σχετικά με γιατρό που πραγματοποιούσε
εμβολιασμούς-μαϊμού, ηροκειμένου να λάβουν γνωστοί του πιστοποιητικά
εμβολιασμού!
Το θέμα δημοσιοποίησε, χθες, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος,
κάνοντας λόγο για «ντροπή», πέραν του σοβαρού πειθαρχικού αδικήματος που
αποτελεί η εν λόγω πράξη η οποία «θίγει και συκοφαντεί την προσπάθεια των
υγειονομικών στην καταπολέμηση της πανδημίας και αναιρεί την προσπάθειά
τους για να πείσουν τους πολίτες να προσέλθουν στον εμβολιασμό».
Τι συνέβη; Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο γιατρός ισχυρίστηκε
πως ήθελε να εμβολιάσει εκείνος, για ψυχολογικούς λόγους, πέντε γνωστά
του πρόσωπα, αλλά νοσηλεύτρια αντελήφθη πως τελικά δεν τα εμβόλιασε και
πέταξε στα σκουπίδια τα εμβόλια. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια απομάκρυνε τον
γιατρό από τον χώρο του εμβολιασμού και άμεσα ενημέρωσε τον διοικητή του
νοσοκομείου, ο οποίος ζήτησε έγγραφη αναφορά από τη νοσηλεύτρια, αύξησε
τη φύλαξη του εμβολιαστικού κέντρου και διέταξε για το συγκεκριμένο συμβάν
Ενορκη Διοικητική Εξέταση. Επιπλέον, κατέθεσε μήνυση, εντός αυτοφώρου, στο
αστυνομικό τμήμα Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, για παράβαση των άρθρων
42, 220 Π.Κ. «Απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης» και του άρθρου 285
Γ.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών». «Είναι αυτονόητο ότι
ουδείς εκ των ανωτέρω πολιτών καταχωρήθηκε ως εμβολιασθείς, εξασφαλίζο
ντας το αδιάβλητο της εμβολιαστικής διαδικασίας, η οποία συνεχίζεται ομαλά
και απρόσκοπτα», τονίζεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου.
ΝΤΑ.Β.

χή, γι’ αυτό δεν επιτρέπεται εφησυχασμός».
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 Η Κρήτη βάφεται «κόκκινη»
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Επιφάνεια 456.3 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η Κρήτη βάφεται «κόκκινη»
Αυξημένα ημερήσια κρούσματα, χαμηλοί
εμβολιασμοί και πανελλαδική πρωτιά στο
ποσοστό θετικότητας χτυπούν «καμπανάκια»
για τον μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό
της χώρας
► Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΕΛΛΗ

το «κόκκινο» βρί
σκονται οι περιοχές
του Ρέθυμνου και
του Ηρακλείου στην
Κρήτη, με τα επιδημιολογικά στοιχεία
πλέον να ξεπερνούν
ακόμα και τα δεδο
μένα του δεύτερου
και του τρίτου κύματος της παν
δημίας. Αίσθηση προκάλεσε η
πανελλαδική πρωτιά του νομού
Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά το ποσο
στό θετικότητας επί των τεστ που
διενεργούνται, εικόνα που αποτυπώνεται και στα καθημερινά ημε
ρήσια κρούσματα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ
για την περασμένη εβδομάδα (28/6
με 4/7), το ποσοστό θετικότπτας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στον νομό Ρεθύμνου έφτασε στο
1,89%, το μεγαλύτερο στην Ελλά
δα και σε μεγάλη απόσταση από
τον δεύτερο στην κατάταξη νομό
Γρεβενών (0,93%) αλλά ακόμα και
πάνω από την Αττική που ήταν
στο 0,84% (στον νότιο τομέα). Χθες,
από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν 241
νέα κρούσματα στην Κρήτη. Για
ακόμα μια φορά, στο Ηράκλειο και
το Ρέθυμνο εντοπίστηκαν οι μεγα
λύτερες συγκεντρώσεις, με 119 και
89 νέες μολύνσεις αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο
Ρεθύμνου, Αννα Ελευθεριάδου, για
τη ραγδαία αύξηση των κρουσμά
των ευθύνεται τόσο η μη τήρηση
των μέτρων και η χαλάρωση στους
χώρους εστίασης και στα κέντρα
νυχτερινής διασκέδασης όσο και ο
μεγάλος αριθμός επισκεπτών που
βρίσκεται αυτή την περίοδο στο
Ρέθυμνο, σε συνδυασμό και με τον

Γιαννούση, επιστημονικά υπεύθυ
νη της παιδιατρικής κλινικής και
διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρε
σίας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου,
«τις τελευταίες ημέρες καταγρά
φουμε καθημερινά τρία με τέσσερα
κρούσματα σε παιδιά ηλικίας από
μερικών μηνών, δηλαδή βρέφη μέ
χρι εφήβους. Το θετικό είναι πως
εκτός ελάχιστων περιπτώσεων δεν
είναι περιστατικά που χρειάζονται
νοσηλεία. Ωστόσο, το φαινόμενο
είναι ανησυχητικό, γιατί δείχνει
πλέον πως ο ιός προσβάλλει και
μικρότερες ηλικίες».

Τριψήφια νούμερα

Ηανυδήμαρχος Ρεθύμνου, Αννα Εήευθεριάδου, και δίπβα η Εβισάθετ Γιαννούση,
διευθύντρια ms Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ms noflns

χαμηλό ρυθμό εμβολιασμών στην
περιοχή. «Εγιναν στρατηγικά λάθη.
Σε ολόκληρες περιοχές της ενδοχώρας του Ρεθύμνου δόθηκε η δυ
νατότητα για εμβολιασμούς μόνο
με το εμβόλιο της AstraZeneka,
γεγονός που φρέναρε όλη τη δια
δικασία, αφού μετά τα τελευταία
γεγονότα υπήρξε δυσπιστία για το
συγκεκριμένο σκεύασμα. Πέρασαν
μέρες που δεν πραγματοποιήθηκε

ούτε ένας εμβολιασμός από όσους
είχαν προγραμματιστεί σε συγκε
κριμένα εμβολιαστικά κέντρα», λέει
στην «Εφ,Συν.» η κ. Ελευθεριάδου.
Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα ανη
συχητικό είναι το γεγονός πως τις
τελευταίες ημέρες καταγράφονται
κρούσματα και σε παιδιά σε έναν
ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό στην
περιοχή του Ρεθύμνου. Οπως ανα
φέρει στην «Εφ,Συν.» η Ελισάβετ

Παρά την κινητοποίηση που έχει
υπάρξει τις τελευταίες ημέρες με τις
κινητές μονάδες εμβολιασμών και
κάποιους εμβολιασμούς κατ’ οίκον
στπν Κρήτη, η συνολική εικόνα
δεν είναι ακόμα θετική. Ειδικά στο
Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, οι πλήρως
εμβολιασμένοι είναι λίγο περισσό
τεροι από 3 στους 10 πολίτες (Ηρά
κλειο 31,94% και Ρέθυμνο 30,76%).
Στον αντίποδα, ο ημερήσιος αριθ
μός νέων κρουσμάτων στην Κρή
τη θυμίζει περιόδους δεύτερου και
τρίτου κύματος της πανδημίας, με
τριψήφια νούμερα και τα περισσό
τερα από αυτά καταγράφονται στο
Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Ειδικά
στο Ρέθυμνο, την Τρίτη 6 Ιουλίου
καταγράφηκαν 98 κρούσματα, αρ
νητικό ρεκόρ για την περιοχή από
την αρχή της πανδημίας.
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 Ανακοινώνονται υποχρεωτικοί εμβο
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
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10-11

1

Ημερομηνία
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Επιφάνεια 712.68 cm² Κυκλοφορία:
:

09-07-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ανακοινώνονται υποχρεωτικοί εμβο
Η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη
υπογράμμισε ότι έπειτα από
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
η κυβέρνηση σκέφτεται να
υποχρεώσει συγκεκριμένες
επαγγελματικές ομάδες, όπως
υγειονομικοί και υπάλληλοι
σε οίκους ευγηρίας, να
εμβολιαστούν · Παράλληλα
ο Γιώργος Γεραπετρίτης άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να
επεκταθεί το μέτρο και σε άλλες
κατηγορίες εργαζομένων
► Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΣΚΑΚΗ

λέπονιας την έκρηξη των κρουσμάτων
και με τη γνωστή εδώ και καιρό αποτυχία
της να πείσει τους δύσπιστους πολίτες να
πάνε να εμβολιαστούν, η κυβέρνηση έχει
αποφασίσει την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού για συγκεκριμένες κατη
γορίες εργαζομένων και προγραμματίζει
να προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώ
σεις την επόμενη εβδομάδα με τις πλη
ροφορίες να μιλούν για την ερχόμενη
Δευτέρα.
Το είπε άλλωστε ρητά χθες η κυβερνη
τική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη,
δηλώνοντας ότι «όπως γνωρίζετε, η κυ
βέρνηση, μετά από σχετικό ερώτημά της,
έλαβε σχετική εισήγηση από την Εθνική

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής,
που αφορά την υποχρεωτικότητα του εμ
βολιασμού σε συγκεκριμένες επαγγελ
ματικές ομάδες. Η κυβέρνηση, λοιπόν, θ’
ανακοινώσει τις σχετικές αποφάσεις την
επόμενη εβδομάδα».
Οσον αφορά το ποιες κατηγορίες θα
αφορούν οι ανακοινώσεις, συνεργάτες
του πρωθυπουργού έλεγαν στην «Εφ.
Συν.» ότι πρόκειται γι’ αυτές για τις οποί
ες ήδη γίνεται λόγος, δηλαδή για τους
εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων και για τους υγειονομικούς.
Για τους πρώτους στην κυβέρνηση εξε
τάζουν την εφαρμογή της υποχρεωτικό-

τητας άμεσα, ίσως και εντός του Ιουλίου,
ενώ για τους δεύτερους συζητούν να
εφαρμοστεί αργότερα, προς τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο. Οι ίδιοι συνεργάτες
του πρωθυπουργού έλεγαν ότι αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση για άλλες
κατηγορίες εργαζομένων.
Στο ίδιο πλαίσιο ο υπουργός Επικρά
τειας Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε (ρ/σ
ΣΚΑΪ) για υποχρεωτικό εμβολιασμό «για
εκείνες τις αναγκαίες υποδομές, δηλαδή
όπου υπάρχει συγχρωτισμός ευάλωτων
κατηγοριών», προσθέτοντας στις υγειο
νομικές δομές και στις δομές φροντίδας
ηλικιωμένων και τις δομές όπου βρίσκο

νται άτομα με αναπηρία. Ωστόσο παρότι
είπε ότι σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση
μιλά συγκεκριμένα για τις παραπάνω
δομές, άφησε ανοιχτό, σε δεύτερη φάση,
η υποχρεωτικότητα να επεκταθεί και σε
άλλες κατηγορίες εργαζομένων.
Ειδικότερα ρωτήθηκε για κατηγορίες
όπως η Αστυνομία, τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, οι Ενοπλες Δυνάμεις και
οι εκπαιδευτικοί και απάντησε ότι «θα
τεθούν σε ένα δεύτερο στάδιο», ενώ
ειδικά για την εκπαίδευση είπε ότι «η
προδιάθεσή μας είναι να λειτουργήσουν
με κάθε τίμημα τα Πανεπιστήμια και τα
σχολεία μας. Θα έχουμε τους κανόνες
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 Ανακοινώνονται υποχρεωτικοί εμβο
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
09-07-2021

λτασμοί
προστασίας που έχουμε, θα υπάρξει
ένα συνολικό σχέδιο για την προστασία
τους. Κλειστή εκπαίδευση δεν μπορεί
να γίνει ανεκτή».
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Βιοηθικής έχει μιλήσει για υποχρεωτικότητα
μόνο «ως έσχατη λύση», με συγκεκριμέ
νο χρονικό ορίζοντα, και μόνο εφόσον
πραγματοποιηθούν προσαρμοσμένες σε
κάθε επαγγελματική ομάδα εκστρατείες
στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκούσιο εμβολιασμό και
εφαρμοστούν και μέτρα ενθάρρυνσης/
αποθάρρυνσης και όλα τα παραπάνω δεν
αποδώσουν, ενώ έχει επισημάνει ότι η
παραπάνω σύσταση αφορά μόνο τις
συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες
του προσωπικού των μονάδων υγείας
και των μονάδων περίθαλψης ευπαθών
ομάδων.

Δυσμενής μεταβολή
Και βέβαια παραμένει το σοβαρό ερώ
τημα ποιες θα είναι οι συνέπειες γι’ αυ
τούς που δεν θα κάνουν το εμβόλιο και αν
αυτό θα συνεπάγεται δυσμενή μεταβολή
της εργασιακής τους κατάστασης. Επι
πλέον, μετά την έκρηξη των κρουσμάτων,
η κυβέρνηση εξετάζει και διαφοροποι
ήσεις στο μέτρο διαχωρισμού σε «αμι
γείς» και «μεικτούς» χώρους εστίασης
και ψυχαγωγίας που έχει εξαγγείλει για
τις 15 Ιουλίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με
πληροφορίες, για τους κλειστούς χώ
ρους σκέφτεται από Σεπτέμβρη να μη
λειτουργήσουν ως «μεικτοί», αλλά μόνο
για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, ενώ
εξετάζει και ενδεχόμενη μετάθεση της
εφαρμογής του μέτρου για μετά τις 15
Ιουλίου, με τις ανακοινώσεις να αναμέ
νονται επίσης στις αρχές της ερχόμενης
εβδομάδας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Υποχρεωτικότητα υπέρ της δημόσιας υγείας
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 158.63 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Υποχρεωτικότητα υπέρ
της δημόσιας υγείας
Η ΜΕΓΑΛΗ αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφεται
τα τελευταία 24ωρα, σε συνδυασμό με τη διάδοση της επι
κίνδυνης μετάλλαξης «Δέλτα», καθιστούν ακόμα περισσότερο
αναγκαίο τον εμβολιασμό όλου του ενήλικου πληθυσμού και
θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της υποχρεωτικότητας για ορι
σμένες κατηγορίες. Αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις από
την επόμενη εβδομάδα σχετικά με την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού στο υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό των
νοσοκομείων και δομών υγείας, γιατί μπορεί στους γιατρούς
το ποσοστό των εμβολιασμένων να είναι υψηλό, ωστόσο στο
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό είναι χαμηλό.
ΣΥΜΦΩΝΑ με έρευνα της Pulse και του ΣΚΑΪ, το 65% των
Ελλήνων τάσσεται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά
του κορονοϊού για ομάδες εργαζομένων που έρχονται σε επαφή
με πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα όσοι εργάζονται στην
εκπαίδευση, στην εστίαση και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Με
άλλα λόγια, η μεγάλη πλειονότητα της κοινής γνώμης πιστεύει
ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα όχι μόνο στους υγειο
νομικούς, αλλά και σε άλλες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων,
προκειμένου να αναχαιτιστεί η διασπορά του ιού.
ΤΟ ΘΕΜΑ θα τεθεί αναγκαστικά προς αντιμετώπιση και από
την πραγματικότητα που λέει ότι ένα μεγάλο μέρος της αγοράς,
που αφορά καταστήματα εστίασης, μπαρ, κέντρα διασκέδασης
κ.λπ., θα είναι σίγουρα αμιγώς για εμβολιασμένους. Ουσιαστικά,
δηλαδή, οι εμβολιασμένοι θα έχουν τα δικαιώματα που είχαν
προ κορονοϊού και κάποια περιοριστικά μέτρα που θα λαμβάνονται για τους μπ εμβολιασμένους θα είναι για τη δική τους
προστασία. Τα μηνύματα είναι ανησυχητικά, ο κορονοϊός χτυπάει
πλέον ολοένα και νεότερες ηλικίες, με τον μέσο όρο ηλικίας των
κρουσμάτων να έχει πέσει στα 23 έτη, αλλά να κινδυνεύουν
περισσότερο με βαριά νόσηση όσοι από τις μεγαλύτερες ηλικίες
μένουν ανεμβολίαστοι από άρνηση, αμέλεια ή δισταγμό.
Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ θα ξεκινήσει από το χώρο της Υγείας, π
οποία ήδη εφαρμόζεται στην Ιταλία, αλλά θα πρέπει να επεκτα
θεί με βασικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Έκρηξη κρουσμάτων, επανεξέταση μέτρων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5-6

Επιφάνεια 1516.31
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

Κυκλοφορία:

14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εκρηξη
κρουσμάτων,
επανεξέταση
μέτρων
Στο τραπέζι οι κλειστοί χώροι εστίασης
Η έκρηξη ίων κρουσμάτων, που υπερέβησανχθεε tis 2.000, οδηγεί την
κυβέρνηση στην επανεξέταση μέ
τρων που είχαν εξαγγελθεί. Στο επί
κεντρο βρίσκεται η επαναλειτουρ
γία, από τιε 15 του μηνόε, κλειστών
χώρων εστίασηε που θα χωρίζονταν
σε «αμιγείε» -δηλαδή μόνο για εμ
βολιασμένοι- και σε «μεικτούε».
Σύμφωνα με πληροφορίεε, πλέον
εξετάζεται το ενδεχόμενο οι κλει
στοί χώροι να λειτουργήσουν απο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κλειστικά για εμβολιασμένουε ή να
ανοίξουν αργότερα. Επίσηε, είναι
πιθανό να μετατεθεί χρονικά η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για
τουε υγειονομικούε και η αρχή να
γίνει μόνο με τουε εργαζομένουε
σε μονάδεε φροντίδαε ηλικιωμέ
νων. Τέλοε, όπωε ανακοινώθηκε,
θα έχουμε πληρότητα έωε και 80%
στα γήπεδα, με το 75% να είναι εμ
βολιασμένοι ή νοσήσαντεε και το
5% παιδιά. Σελ. 5,6
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 Έκρηξη κρουσμάτων, επανεξέταση μέτρων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,5-6

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
09-07-2021

«Θα μολυνθούν οι ανεμβολίαστοι»
Οι εκτιμήσεις του καθηγητή Νίκου Σύψα για την πορεία της πανδημίας
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
«Το στέλεχος “Δ” είναι η τελευταία

πράξη του δράματοε. Θα προσβά
λει όσουε δεν έχουν εμβολιαστεί.
Επομένωε του χρόνου τέτοια επο
χή θα έχουμε αντισώματα είτε από
το εμβόλιο είτε από τη νόσηση. Και
κάπου εκεί θα τελειώσει η ιστορία»
εκτιμά ο καθηγητήε Λοιμωξιολογία5
του ΕΚΠΑ και μέλοε ms Επιτροπήε
Εμπειρογνωμόνων του υπουργεί
ου Υγεία$ για τον κορωνοϊό, Nikos
Σύψαε. Μιλώνταε σε διαδικτυακά
ημερίδα με θέμα «OVID-19, η αντι
μετώπιση και η επόμενη μέρα» την
οποία διοργάνωσε η Ιατρική Εται
ρεία Δυτικήε Ελλάδαε και Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Πε
ριφέρεια Δυτικήε Ελλάδο$ και την
Παθολογική Κλινική του Πανεπι
στημιακού Νοσοκομείου Πατρών
στο Ρίο, ο κ. Σύψαε τόνισε: «Νομίζω
ότι όλεε οι πανδημίεε τελειώνουν
σε τρία χρόνια. Αρα το καλοκαίρι
του 2022 θα έχουμε απαλλαγεί από
την COVID-19, η οποία είτε θα έχει
μετατραπεί σε μια εποχική ίωση
είτε θα εξαφανιστεί εντελά^, onus
εξαφανίστηκε η ισπανική γρίπη».
Ο καθηγητή3, περιγράφονταε την
επιδημιολογική εικόνα ms xcbpas
σήμερα, έκανε λόγο για «επέλαση»
ms παραλλαγή5 «Δ» που oncos εί
πε είναι εξαιρετικό μεταδοτική, με
δείκτη αναπαραγωγήε που πλησιά
ζει το 7. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχιkos i0s είχε δείκτη αναπαραγωγή5
μεταξύ 2 και 3. «Οι vzts ηλικίε5 αυ
τήν τη στιγμή μολύνονται ταχύτα
τα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι το στέλεχοε “Δ” θα καλύψει όλη
την Ελλάδα iacos και εντό5 του Ιου
λίου, οπωσδήποτε όμω3 εντό5 του
Αυγούστου, και ο μεγάλοε αριθμόε
των κρουσμάτων θα έρθει ans αρxts Αυγούστου, με βάση ns προβοXes που κάνουμε αυτήν τη στιγμή.
Μέχρι στιγμή3 το πρόβλημα είναι

«Κακή ιδέα» χαρακτήρισε ο κ. Σόψας τη μη χρήση μάσκας, τη στιγμή που η πανδημία ξαναμπαίνει σε εκθετική πορεία.

«Το παιχνίδι παίζεται
στο πόσο γρήγορα θα
εμβολιαστούμε», ανέφερε
το μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων
κατά τη διάρκεια
διαδικτυακάς ημερίδας.
διαχειρίσιμο, με την έννοια ότι προ
σβάλλονται νέοι άνθρωποι που δεν
χρειάζονται νοσηλεία. Opcos ταχύ
τατα θα περάσει omus ανθρώπου
που είναι ευπαθεώ, δηλαδή σε άτο
μα άνω των 60 ετών με υποκείμε
να νοσήματα. Και εκεί θα αρχίσει η
κρίση στο σύστημα uysias, η οποία
πιστεύω ότι θα παρατηρηθεί τον
Αύγουστο ή ons apx0s Σεπτεμβρί
ου» επεσήμανε ο κ. Σύψα3. Ο i6ios
σημείωσε ότι το 40% των πλήρω3
εμβολιασμένων θα βοηθήσει ώστε

να μη φτάσει στα όριά του το ΕΣΥ,
ωστόσο πρόσθεσε ότι οι απόλυτοι
αριθμοί των ανεμβολίαστων είναι
αρκετοί για να πιεστεί το σύστημα.
«Επομένωε το παιχνίδι παίζεται στο
πόσο γρήγορα θα εμβολιαστούμε και
πόσο γρήγορα θα εμβολιαστούν οι
ευπαθεώ ομάδε3», πρόσθεσε.
Ο καθηγητήε χαρακτήρισε «πο
λύ κακή ιδέα» το να βγάλουμε τη
μάσκα τώρα που η πανδημία ξανα
μπαίνει σε εκθετική πορεία. Onus
επεσήμανε, «όσον αφορά ns paaicss
είναι προφανέ5 ότι συνεχίζουμε να
ns φοράμε παντού, σε κλειστούε και
εξωτερικού3 xcopous, με την εξαί
ρεση βέβαια περιοχών χωρώ συ
νωστισμό, oncos σε έναν ερημικό
δρόμο ή στο βουνό. Στην πόλη μέ
σα, όπου γύρω μα5 κυκλοφορούν
άνθρωποι, δεν είναι καλή ιδέα να
βγάλουμε τη μάσκα ακόμα και αν
έχουμε εμβολιαστεί». Κατά τη διάρ
κεια ms ημερίδα5 ο αναπληρωτή5
καθηγηαώ Πνευμονολογία3 Αργύ-

pios Τζουβελέκηε αναφέρθηκε στη
θεραπεία ms COVID-19 και η καθηγήτρια Εργαστηριακά Αιματολογίas - Aipo6oaias Αθανασία Μουζάκη
στην εργαστηριακή διερεύνηση του
SARS-CoV-2 και ns παραλλαγέ5 του.
Τόσο ο κ. Σύψαε όσο και η πρόεδρο5
του ΚΕΣΥ Μίνα Γκόγκα έστιασαν
στην επόμενη μέρα για το σύστημα
υγείαε αλλά και στα «pa00para»ms
πανδημία5.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, η
πανδημία ανέδειξε την απουσία
πρωτοβάθμκΒ περίθαλψή, επαρ
κών κλινών ΜΕΘ σε αριθμό και
ποιότητα, συστήματοε συνεχούε
εκπαίδευσή και αξιολόγησή των
γιατρών αλλά και ms επείγουσα3
Ιατριιαώ. Πρόσθεσε ότι η κρίση ms
πανδημίαε κατέδειξε την ανάγκη αλλαγή5 του μοντέλου διοίκησή των
νοσοκομείων και ms τοποθέτησή
ατόμων με ειδική εκπαίδευση στη
διοίκηση νοσοκομείων και τη δια
χείριση κρίσεων.

Ισχυρές συστάσεις για self tests
Σε νέα ισχύ ρή σύσταση για αυτοδιαγνωσηκό έλεγχο όσων επιστρέφουν
από ns διακοπέ5 tous στα νησιά, αλ
λά και για ns χέρσας μετακινήσει
εκτόε νομού, i«i0cos και στην επαναδιατύπωση των οδηγιών για τη
χρήση μάσκαε σε όλουε tous εσωτερικούε και tous πολυσύχναστοι
ανοιχτούβ xciipous, προχώρησαν
x0ss ειδικοί επιστήμονε5 και κυβέρ
νηση. Αν και κατά τη διάρκεια ms
χθεσππώ συνεδρίασή ms επιτροn0s εμπειρογνωμόνων, που πραγ
ματοποιήθηκε υπό τη σκιά ms ραY6aias αύξησή των κρουσμάτων,
συζητήθηκε το ενδεχόμενο να κα
ταστεί υποχρεωτικό3 ο μοριακό$
eXeyxos ή ο έλεγχοϊ με rapid test
όσων ανεμβολίαστων ταξιδιωτών
παίρνουν το πλοίο ή το αεροπλάνο
ms επιστροφή από τα νησιά, τε
λική απόφαση δεν ελήφθη KaOcos,
oncos εξήγησε ο υφυπουργόε Πολιτικήε npooraoias Niicos Χαρδαλιάε,
θα πρέπει να διερευνηθούν πρώτα
οι euvanrams των νησιών για τη
διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
Χθε5 η καθηγήτρια Παιδιατριms Λοιμωξιολογία3 του ΕΚΠΑ Βάνα Παπαευαγγέλου και ο επίκουρο3
καθηγητή3 Επιδημιολογία5 Tidicas
MaYiopKivns περιέγραψαν το «νέο
πρόσωπο ms πάνδημέ», που αφο
ρά πλέον νεαρά άτομα lcupicos λόγω
του εμβολιασμού των μεγαλύτερων.
«Σήμερα πια βρισκόμαστε αντιμέ
τωποι με μια νέα έξαρση ms επιδημία5, με κύριο χαρακτηριστικό
τη σημαντική αύξηση των κρου
σμάτων otous νέου3», τόνισε η κ.
Παπαευαγγέλου, σημειώνοντα5 ότι
πλέον η διάμεση ηλικία των νέων
κρουσμάτων είναι τα 23 έτη, που
σημαίνει μείωση κατά σχεδόν μία
δεκαετία to τελευταίεε δύο εβδομόδε3. Χθε3 ανακοινώθηκαν 2.107
νέα κρούσματα ms COVID-19, εκ
των οποίων 1.115 στην Αττική, 89
στο Ρέθυμνο, 79 στα Ιωάννινα και 74
στη Θεσσαλονίκη. Ο μέσθ5 opos των
ημερήσιων κρουσμάτων to τελευ
τάν επτά ημέρε3 έχει αυξηθεί στα
1.081 έναντι 442 που ήταν την πε
ρασμένη εβδομάδα, ο αριθμό5 των
ενεργών κρουσμάτων είναι περίπου
9.000 εκ των οποίων 4.000 στην Ατ
τική. Χθε3 δηλώθηκαν 10 νέοι θάνα-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της επιτροπής εμπειρογνω
μόνων, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτικός ο μοριακός
έλεγχος ή ο έλεγχος με rapid test όσων ανεμβολίαστων ταξιδιωτών παίρ
νουν το πλοίο ή το αεροπλάνο της επιστροφής από τα νησιά.

Σε όσους επιστρέφουν
από τα νησιά, αλλά και
για τις χερσαίες μετα
κινήσεις εκτός νομού Χθες ανακοινώθηκαν
2.107 νέα κρούσματα.
τοι. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονταν
153 ασθενεί. Σε χαμηλά επίπεδα, αν
και ελαφρά^ αυξημένοε, είναι και ο
αριθμό3 των νέων εισαγωγών (68).
Evas otous τρεΐ5 νοσηλευομένου3
είναι ndidas 25 έωε 55 ετών. Την τε
λευταία εβδομάδα, το ποσοστό των
νοσηλευομένων iL\udas κάτω των
24 ετών αυξήθηκε από 5% σε 9%.
Η νέα αύξηση οφείλεται στη χα
λάρωση των μέτρων σε συνδυασμό
με την επέκταση του στελέχου5 «Δ»,
που είχε ταυτοποιηθεί έω5 την Τρίτη
σε 121 περιστατικό ms νόσου. Το
70% αφορούσε άτομα κάτω των 40
ετών, το 84% ήταν Ελληνεε, το 14%
ήταν εμβολιασμένοι με μία δόση και

το 7% εμβολιασμένοι με δύο δόσεΐ3.
Το 13% των ασθενών με επιβεβαιω
μένο στέλεχο5 «Δ» χρειάστηκε νο
σηλεία, opcos κανέναε tous δεν ήταν
ττλήρωβ εμβολιασμένθ3.
Οι ειδικοί τόνισαν τον σημαντι
κό ρόλο που διαδραματίζει ο εμβολιασμόε στον έλεγχο ms επιδημία5.
Oncos ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου,
στον νότιο τομέα Αθηνών, ορισμέ
νοι δήμοι του οποίου έχουν εμβολιαστική κάλυψη άνω του 60%, τα
νέα κρούσματα αφορούν άτομα 15
0cos 19 ετών. Αντίθετα, στη Δυτική
Αττική, η οποία υπολείπεται στον
εμβολιασμό, η πανδημία «απλώθη
κε» και σε μεγαλύτερε5 ηλικίε3, με
πολλέ5 από to νέε3 διαγνώσεΐ5 να
αφορούν και άτομα 55 0cos 65 ετών.
Τέλοε, η Εθνική Επιτροπή Προuraaias ms Anpoaias Υγεία3 ένα
ντι ms COVID-19 ενέκρινε ομόφωνα
την εισήγηση των εμπειρογνωμό
νων, κι έτσι από τη νέα σεζόν θα
έχουμε πληρότητα έωε και 80% στα
γήπεδα, με το 75% να είναι εμβολια
σμένοι ή νοσήσανιν και 5% παιδιά.
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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 Έκρηξη κρουσμάτων, επανεξέταση μέτρων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,5-6

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
09-07-2021

Επανεξετάζονται όλα τα μέτρα
Μετά το άλμα στα κρούσματα - Τα σενάρια για κλειστούς χώρους, υγειονομικούς
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Η έκρηξη των κρουσμάτων χθεε,
που ξεπέρασαν και πάλι τα 2.000,
αναγκάζει την κυβέρνηση να τρο
ποποιήσει τα πλάνα τηε ενόψει
τηε συνέχειαε. Στο πλαίσιο αυτό,
ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να
αλλάξουν ακόμα και οι πρόσφατεε
εξαγγελίεε περί «αμιγών» και «μει
κτών» μαγαζιών που είχαν ανα
κοινωθεί πριν από μία εβδομάδα,
σε ένα χρονικό σημείο όμωε που
τα κρούσματα ήταν 633. Είναι
προφανέε πωε με σχεδόν τετραπλασιασμό των κρουσμάτων μέ
σα σε μία εβδομάδα, δεν μπορεί

Ο πρωθυπουργός
στο συνέδριο του
Economist έκανε
τον απολογισμό
των δύο ετών της
κυβέρνησης, λέγοντας
πως είναι με βεβαιότητα
θετικός.
να ισχύουν τα ίδια μέτρα. Τούτο
το άφησαν χθεε ανοικτό τόσο ο
Ακηε Σκέρτσοε όσο και η Αριστοτελία Πελώνη. Η κυβερνητική
εκπρόσωποε σημείωσε πωε «η
πανδημία δεν είναι μία γραμμική,
αλλά μία δυναμική κατάσταση»
και πρόσθεσε πωε «έχει ανακοι
νωθεί το πλαίσιο για το πώε θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν οι
χώροι εστίασηε και διασκέδασηε,
αλλά «σε κάθε περίπτωση θα αξι
ολογηθούν τα επίκαιρα δεδομέ
να και οι σχετικέε ανακοινώσειε
θα γίνουν στιε αρχέε τηε επόμενηε εβδομάδαε». Λίγο νωρίτερα
ο υφυπουργόε παρά τω Πρωθυ
πουργοί δήλωνε στο Mega πωε το
πλαίσιο για τουε αμιγείε και μεικτούε χώρουε έχει ανακοινωθεί
μεν, αλλά πρόσθετε πολύ προ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Η κυβέρνηση έλυσε γρίφους του παρελθόντος και του παρόντος, ανοίγοντας δρόμους του μέλλοντος», ανέφερε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
σεκτικά πωε «όλα τα ενδεχόμε
να είναι ανοικτά δεδομένου ότι
η πανδημία είναι ένα δυναμικό
φαινόμενο».

Υπο εξέταση
Με δεδομένο πωε τα κρούσμα
τα προέρχονται πλέον από τιε νέεε ηλικίεε -σε μία εβδομάδα ο μέσοε όροε ηλικίαε κατέβηκε κατά
δέκα έτη- και πολλαπλασιάζονται
στουε χώρουε διασκέδασηε, εξε
τάζεται σύμφωνα με πληροφορίεε
τηε «Κ» το σενάριο να ανακοινω
θεί το άνοιγμα των κλειστών χώ
ρων-που σήμερα δεν επιτρέπεται
η χρήση τουε- μόνο για εμβολιασμένουε. Σε αυτήν την περίπτω
ση ο διαχωρισμόε «μεικτών» και
«αμιγών» χώρων που ανακοινώθη
κε στο τέλοε Ιουνίου δεν θα ισχύ-

σει, καθώε όλοι οι κλειστοί χώροι
θα είναι μόνο «αμιγείε», δηλαδή
για εμβολιασμένουε πελάτεε. Ο
επιχειρηματίαε θα έχει το δικαί
ωμα να χρησιμοποιεί τον ανοι
κτό χώρο του κατά το δοκούν και
να φιλοξενεί και πολίτεε που δεν
έχουν κάνει το εμβόλιο. Η χρήση
των κλειστών χώρων μόνο για εμβολιασμένουε θα μπορεί να έχει
πληρότητα 80% -τούτο έχει ανα
κοινωθεί- και έτσι θα επιτυγχάνε
ται έναε κρίσιμοε, διπλόε στόχοε:
και οι επιχειρηματίεε θα κινηθούν
προε τη χρήση αμιγών χώρων για
επιπλέον έσοδα αλλά και οι νεαρότερεε ηλικίεε που θέλουν να
διασκεδάσουν θα έχουν έξτρα κί
νητρο για να κάνουν το εμβόλιο
ώστε να μπορούν να μπουν σε
κλειστούε χώρουε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πλη
ροφορίεε τηε «Κ» οι ανακοινώσειε
για την υποχρεωτικότητα του εμ
βολιασμού που θα γίνουν εντόε
τηε επόμενηε εβδομάδαε είναι υπό
συνολική εξέταση. Το βέβαιο εί
ναι πωε θα ακολουθηθούν πιστά
τα όσα έχει εισηγηθεί η Επιτρο
πή Βιοηθικήε, η οποία προτείνει
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ωε
έσχατο μέσο. Σε κάθε περίπτω
ση, οι πρώτεε κατηγορίεε για τιε
οποίεε θα γίνουν συστάσειε είναι
οι εργαζόμενοι σε οίκουε ευγηρίαε και σε νοσοκομεία. Στη δεύτε
ρη κατηγορία το ποσοστό είναι
πολύ υψηλό, καθώε ξεπερνά το
75%, αλλά προβληματίζει το γεγονόε πωε αν ο εμβολιασμόε κα
ταστεί υποχρεωτικόε άμεσα και
αυτό το 20%-25% δεν εμβολιαστεί
και μεταφερθεί στα μετόπισθεν,
θα υπάρχει πρόβλημα προσωπι
κού σε πολλά νοσοκομεία και μά
λιστα σε ένα χρονικό σημείο που
η πανδημία φουντώνει. Συνεπώε
θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό η υπο
χρεωτικότητα να μην ισχύσει άμε
σα. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και
με τουε εκπαιδευτικούε.
Τέλοε, στο συνέδριο του
Εοοηοπήεί μίλησε χθεε αργά το
βράδυ ο Κυριάκοε Μητσοτάκηε με
θέμα «Από την κοινωνική αποστα
σιοποίηση στην κοινωνική αλλη
λεγγύη». Ο πρωθυπουργόε έκανε
τον απολογισμό των δύο ετών τηε
διακυβέρνησήε του λέγονταε πωε
είναι με βεβαιότητα θετικόε. Ο κ.
Μητσοτάκηε είπε χαρακτηριστικά
πωε η κυβέρνησή του «έλυσε γρίφουε του παρελθόντοε και του παρόντοε, ανοίγονταε δρόμουε του
μέλλοντοε». Αναφέρθηκε ακόμα
στα πολλά θέματα που «έτρεξαν»
παράλληλα αυτά τα δύο χρόνια και
η κυβέρνηση τα κατάφερε: Οικο
νομική ανάταξη σε όλουε τουε τομείε. Μεταναστευτικό στον Εβρο.
Πανδημία σε όλη τη χώρα. Και μα
ζί, εθνικέε προκλήσειε στο Αιγαίο
και στη Μεσόγειο.
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 Δικογραφία για εικονικούς εμβολιασμούς
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 287.83 cm² Κυκλοφορία:
:

1
09-07-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

ΨΕΥΔΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 5

Δικογραφία
για εικονικούς
εμβολιασμούς
Δικογραφία για απόπειρα υφαρ-

παγήε ψευδούε βεβαίωσηε και
παραβίαση των μέτρων κατά τηε
εξάπλωσηε του κορωνοϊού σχη
ματίστηκε ειε βάροε γιατρού στο
Ασκληπιείο τηε Βούλαε. Κατόπιν
συνεννόησηε με πέντε άτομα,
πιθανόν αρνητέε του κορωνοϊού, προσπάθησε να προβεί στον
εικονικό εμβολιασμό τουε ώστε
να τουε χορηγήσει το σχετικό
πιστοποιητικό.
Σύμφωνα με αστυνομικέε
πηγέε, την 4η Ιουλίου ο κατηγορούμενοε γιατρόε παρουσιά
στηκε στο εμβολιαστικό κέντρο
συνοδεύονταε πέντε άτομα, με
το ένα απ’ αυτά να έχει προ
γραμματισμένο ραντεβού για
τον εμβολιασμό του με εμβό
λιο Pfizer.
Ενώ η νοσηλεύτρια ετοιμαζό
ταν να του χορηγήσει τη δόση,
ο γιατρόε, ορθοπεδικόε στην ει
δικότητα, δήλωσε ότι θα κάνει
εκείνοε το εμβόλιο. Αντ’ αυτού,
όμωε, η νοσηλεύτρια διαπίστω
σε ότι ο γιατρόε πέταξε το φιαλίδιο με τιε δόσειε των εμβολί
ων στα σκουπίδια. Η νοσοκόμα
αντέδρασε. Η διαδικασία διεκόπη, ενώ γιατρόε και πολίτεε
έφυγαν. Η νοσοκόμα κατήγγει
λε το συμβάν στη διοίκηση του
νοσοκομείου, που με τη σειρά
τηε κατέθεσε μήνυση κατά του
γιατρού στο Α.Τ. Βούλαε. Ο για
τρόε δεν εντοπίστηκε εντόε των
ορίων του αυτοφώρου, ωστόσο
ειε βάροε του σχηματίστηκε δι
κογραφία.
Από το Ασκληπιείο Βούλαε
επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση
το περιστατικό, καθώε και η μή
νυση που κατατέθηκε από τον
διοικητή του νοσοκομείου κατά
του γιατρού, του οποίου η σύμ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

βαση διεκόπη άμεσα, ενώ διατάχθηκε και η διενέργεια ΕΔΕ.
Σε ανακοίνωση του νοσοκο
μείου υπογραμμίζεται πωε «εί
ναι αυτονόητο ότι ουδείε εκ των
ανωτέρω πολιτών καταχωρίσθηκε ωε εμβολιασθείε εξασφαλίζονταε το αδιάβλητο τηε εμβολιαστικήε διαδικασίαε, η οποία
συνεχίζεται ομαλά και απρό
σκοπτα».
Η ΠΟΕΔΗΝ, από την πλευρά

Από γιατρό
του Ασκληπιείου
Βούλας - Σε
ετοιμότητα
οι εισαγγελικές αρχές.
τηε, ζήτησε «τη βαρύτερη τιμω
ρία αν αποδειχθούν τα καταγ
γελλόμενα».
Στην ανακοίνωσή τηε χαρα
κτηρίζει «ντροπή» το περιστα
τικό που καταγγέλθηκε, προσθέτονταε ότι συνιστά «σοβαρό
πειθαρχικό και ποινικό αδίκη
μα». «Τέτοια άτομα δεν έχουν
θέση ανάμεσά μαε. Θίγουν την
τιμή και την υπόληψη, συκοφα
ντούν τη μεγάλη προσπάθεια
που κάνουμε για την καταπολέ
μηση τηε πανδημίαε, αναιρούν
την προσπάθεια που κάνουμε
για τη συμμετοχή των πολιτών
στον εμβολιασμό με εθελοντικό
τρόπο ωε ανάγκη ζωήε» προστί
θεται στην ανακοίνωση.
Σε ετοιμότητα βρίσκονται και
οι εισαγγελικέε αρχέε προκειμένου να διακριβωθεί το εύροε
τηε υπόθεσηε, έπειτα από τιε
διαστάσειε που έλαβε το περι
στατικό.
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 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ μέτρηση για υποχρεωτικότητα και
μέτρα σε μαγαζιά - ταξίδια
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 1114.43
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιβεβαιώθηκε το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Political»

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
μέτρηση για υποχρεωιικότητα
και μέτρα σε μαγαζιά - ταξίδια
Πώςθα λειτουργήσουν οι κλειστοί
χώροιαπότις 15 Ιουλίου καιγια
ποιουςχτυπά η καμπάνα να πάνε
να εμβολιαστούν με... το ζόρι! HJ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ μέτρηση για υποχρεωτικότητα και μέτρα σε μαγαζιά1ταξίδια
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

POLITICAL "*"■
i®asa^

uwo< WW<wj(0i 15-17 αών

«ΚΛΕΙΛΑΣΒ

και η υποχρεωΐίκότητα
Ποιεςκαιηγορίεςερναζομέν*^
μ

| ^,νη°ουνμέοο
στον Auyouoto κοι ποιες
ώλλίςειν®... στο τραπέζι

53

immmsza
Δουλεύουμε ytoptoνέα
awsriometomfovikn

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
κύβος ερρίφθπ (για το πώς θα

0

Σε δεύτερο χρόνο, όπως υπογράμμισε

τως, ένα σενάριο έχει προβάδισμα, αυτό εί-

χθες ο υπουργός Επικράτειας Γιώργος Γε-

ναιτων αμιγώνχώρων μόνο για εμβολια

κλειστούς χώρους) και έτσι η κυ

ραπετρίτης, θα αξιολογηθεί η υποχρεωτι-

σμένους και με τις πληρότητες που, ούτως ή

βέρνηση προχωρά, εν μέσω και

κότητα στα σώματα ασφαλείας, μετο μον

άλλως, έχει περιγράψει η κυβέρνηση, κα

τέλο της ΕΜΑΚ να λειτουργεί ως «δεδικα-

θώς η παρουσία ανεμβολίαστων θαμώνων

σμένο» στους εκπαιδευτικούς αλλά και

θεωρείται υψηλού επιδημιολογικού ρίσκου.

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

λειτουργήσουνχα μαγαζιά σε

της εκστρατείας πειθούςτων ανεμβολία-

g_evgenidis@yahoo.gr

στων πολιτών, στις ανακοινώσεις για τους

υποχρεωτικούς εμβολιασμούς συγκεκριμέ
νων κοινωνικών και επαγγελματικών ομά
δων ήδη εντόςτου θέρους, ενώ το μεγαλύ
τερο κύμα υποχρεωτικών εμβολιασμών θα
έρθει μετά τις διακοπές του Αυγούστου.
Προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζτπς «Po
litical» του προηγούμενου Σαββάτου, την
ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέ
ρα, αναμένεται να ανακοινωθεί η έναρξη του

αναμένεται να ειπωθεί, εν είδει οδικού
χάρτη, ότι προς το τέλος του καλοκαιριού ή
στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν
και οι υγειονομικοί αλλά και το νοσηλευτι
κό και διοικητικό προσωπικό των μονάδων
υγείας. Ειδικά στις δύο τελευταίες κατηγο
ρίες υπήρχε πρόβλημα μεχαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Βιοηθικής, σταθ

προγράμματος υποχρεωτικών εμβολια

μίζοντας και συνταγματικές παραμέτρους,

σμών με βάση την εισήγηση της Επιτροπής

είχε προτείνει «πρόβλεψη υποχρεωτικότη

Βιοηθικής. η οποία, υπενθυμίζεται, γνωμο-

τας ως έσχατη λύση, η οποία πρέπει να έχει

δοτεί υπέρ της υποχρεωτικότητας ως

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και να

«έσχατου» μέτρου, ιδίως σε επαγγελματι

εφαρμοστεί μόνονεφόσοντα προηγούμενα

στους εργαζομένους στα ΜΜΜ. Ακόμη, δεν

Πάντως, η κυρία Πελώνη χθες δήλωσε ότι

αποκλείεται από Σεπτέμβριο να υπάρξει

ενισχύεται η προθυμία των πολιτών να κλεί-

πρόβλεψη για τους στρατευσίμους, όπου

σουντο ραντεβού τους για τον εμβολιασμό,

ήδη ισχύουν αυστηρά πρωτόκολλα testing

καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν κλειστεί

για όσους κατατάσσονται μετιςτρέχουσες

300.000 νέα ραντεβού πρώτης δόσης. Όσο

ΕΣΣΟ αλλά και για τους αθλητές σε επαγ

για το πρόγραμμα που ξεκίνησε απάτην

γελματικά και αθλητικά σωματεία. Ήδη.

Κρήτη με κινητά συνεργεία προκειμένου να

βεβαίως, αρκετές ομάδες στον επαγγελμα

καλυφθούν εμβολιαστικά και απομακρυ

τικό αθλητισμό έχουνδρομολογήσειτον

σμένες περιοχές, αυτό θα συνεχιστεί και αλ

εμβολιασμό των αθλητών και των προπο-

λού, καθώς ήδη η ανταπόκριση ήταν ενθαρ

νητικών επιτελείων ανεξαρτήτως κανονι

ρυντική.

στικής υποχρεωτικότητας.

300.000 νέα ραντεβού
Την ίδια ώρα. η κυβερνητική εκπρόσωπος

Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της

κούς κλάδους όπου η πρόνοια για τη δημό

μέτρα δεν αποφέρουν σημαντική αύξηση

σια Υγεία προέχειτου δικαιώματος αυτοδιά

του ποσοστού εμβολιασμού. Η ακριβής

Αριστοτελία Πελώνη παρέπεμψε στην επό

«Political» του προηγούμενου

θεσης εκάστου εργαζομένου.

εφαρμογή τέτοιου μέτρου αφενός πρέπει να

μενη εβδομάδα ως προςτις ανακοινώσεις

Σαββάτου και την ερχόμενη

ορίζεται με βάση το εργατικό ή το δημόσιο

αναφορικά με το πώς θα λειτουργήσει η

Ιουλίου - μιας και δεν υπάρχει ζήτημα

δίκαιο, αφετέρου απαιτεί να συνυπολογί

εστίαση στους εσωτερικούς χώρους. Στο

εβδομάδα αναμένεται να

επάρκειας και διαθεσιμότητας εμβολίων-

ζονται τυχόν συνέπειες στον καταμερισμό

Μαξίμου υπάρχει, όπως έγραψε από χθες η

ανακοινωθεί η έναρξη του

θα γίνει από το προσωπικό των μονάδων

καθηκόντων και τη στελέχωση των δομών

«Political», η σκέψηγιαεσωτερικούςχώ-

προγράμματος υποχρεωτικών

φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ λογικά στην

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ώστε να

ρους σε εστίαση και διασκέδαση αμιγώς για

ομάδα των υποχρεωτικώς εμβολιαζόμε

αποφεύγεται η υπολειτουργία των τελευταί

εμβολιασμένους και νοσήσαντες, αλλά ακό

εμβολιασμών

νων θα υπαχθούν και όσοι νέοι τρόφιμοι

ων ή η εργασιακή επιβάρυνση των άλλων

μη και για την καθυστέρηση της έναρξης

μπαίνουν στις δομές. Στις ανακοινώσεις

εργαζομένων».

λειτουργίας των κλειστών χώρων. Αν. πάν

Η αρχή, λοιπόν, πιθανότατα και εντός

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

28

 Ηλιόπουλος: Εγκληματικό το σχέδιο για κλείσιμο
νοσοκομείων
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 509.43 cm² Κυκλοφορία:
:

1

09-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ηλιόπουλος: Εγκληματικό το σχέδιο
για κλείσιμο νοσοκομείων
Χαρακτήρισε «υγειονομικό αρχισαμποτέρ» τον Μητσοτάκη
- Τι είπε για το θέμα Χαρδαλιά
«Υγειονομικό αρχισαμποτέρ» χαρακτήρισε
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύ
που του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,
Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στον ρ/σ «Στο
Κόκκινο 105.5 FM» και όπως μεταδίδει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ δήλωσε ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς πρέπει να δώσει απαντήσεις για το «αν
συνέβη ή όχι» αυτό που περιγράφει το ρε
πορτάζ της «Εφ.Συν.» και «πώς επιτρέπεται
να επικοινωνούν κρατικοί αξιωματούχοι με
“πακιστανικά” τηλέφωνα».
«Αυτό που η κυβέρνηση συνολικά και ο κ.
Μητσοτάκης οφείλουν να απαντήσουν, είναι
ποιος κάνει τελικά υγειονομικό σαμποτάζ σε
αυτή τη χώρα», ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος. Εί
πε ότι «αυτό που μάθαμε χθες από το ρεπορ
τάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, είναι ότι
στα τέλη Οκτωβρίου -ενώ η χώρα ετοιμαζό
ταν να μπει σε ένα από τα πιο παρατεταμένα
και αποτυχημένα lockdown στην Ευρώπηφαίνεται ότι δόθηκε εντολή από τον κ. Χαρδαλιά να μπουν στη χώρα 4 μέλη της απο
στολής της Φενερμπαχτσέ, παρά το ότι είχαν
ύποπτα συμπτώματα για κορωνοϊό». Υποστή
ριξε δε ότι το να γίνεται «συνεννόηση αξιωματούχων μέσα από ‘πακιστανικά’ τηλέφω
να», «θυμίζει πρακτικές του οργανωμένου
εγκλήματος». Ο κ. Ηλιόπουλος ανέφερε ότι
«ο κ. Χαρδαλιάς, στη χθεσινή του απάντηση,
δεν διέψευσε το περιστατικό, υποστηρίζει
μόνο ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλοκή». Σημεί
ωσε ότι επομένως «πρέπει να απαντήσει αν
όντως συνέβη ή δεν συνέβη αυτό που περι
γράφει το ρεπορτάζ της εφημερίδας και να
απαντήσει επίσης πώς επιτρέπεται να επικοι
νωνούν κρατικοί αξιωματούχοι με ‘πακιστανικά’ τηλέφωνα. Είτε ο κ. Χαρδαλιάς έχει εμ
πλοκή σε αυτήν την υπόθεση, είτε δεν γνωρί
ζει τι γίνεται ‘κάτω απ’ τη μύτη του’, σε κάθε
περίπτωση πρέπει να απομακρυνθεί από τη
θέση του».
Αναφορικά με την πρόσφατη συνέντευξη
του πρωθυπουργού, υπογράμμισε ότι «μάλ
λον δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευ
ρώπη αυτή τη στιγμή, η οποία, εν μέσω παν
δημίας και εν μέσω της αρνητικής εξέλιξης
με τη μετάλλαξη Δέλτα, να συζητά το εγκλη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ματικό σενάριο για κλείσιμο νοσοκομείων».
Επιπλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
«φρόντισε ήδη να μειώσει τον προϋπολογι
σμό για την υγεία κατά 600 εκατ. ευρώ για τη
φετινή χρονιά» και ότι «στο δημόσιο σύστη
μα υγείας εργάζονται σήμερα 1680 λιγότεροι
μόνιμοι εργαζόμενοι σε σχέση με ένα χρόνο
πριν».
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι
η Ελλάδα ήταν απ’ τις λίγες χώρες στην Ευ
ρώπη που επέλεξε να μην εμπλέξει τον ιδιω
τικό τομέα της υγείας στην αντιμετώπιση της
πανδημίας, «αλλά να τον κρατήσουμε ουσια
στικά covid-free και ενώ το ΕΣΥ γινόταν σύ
στημα της μίας νόσου, οι πολίτες αναγκαστι
κά κατευθύνονταν στον ιδιωτικό τομέα για
αντιμετώπιση άλλων ασθενειών, με αποτέλε
σμα αυτός να κερδοσκοπεί με τις πλάτες της
κυβέρνησης». «Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, το
κυβερνητικό σχέδιο για την υγεία είναι να
κλείσουν νοσοκομεία», ανέφερε, τονίζοντας
ότι «αυτό, πέρα από ένα εγκληματικό σχέδιο
αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι ο αρχισαμποτέρ
στο υγειονομικό πεδίο δεν είναι κανένας άλ
λος, παρά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης».
Σχετικά με τον εμβολιασμό είπε ότι «πρέ

πει κάποιος από την κυβέρνηση να αναλάβει
την ευθύνη για το γεγονός ότι έπεσαν 30%
έξω στο σχεδίασμά τους για το ποσοστό πλη
θυσμού που θα είχε εμβολιαστεί μέχρι τις αρ
χές καλοκαιριού». Διότι, πρόσθεσε, «είναι
βέβαιο ότι ο εμβολιασμός δεν θα μπορούσε
να ‘τρέξει’ γρήγορα, εφόσον η κυβέρνηση
ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε να ενισχύσει την
πρωτοβάθμια περίθαλψη και να την εμπλέξει
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδη
μίας, ενώ ακόμα δεν έχει λυθεί το ζήτημα με
τις κινητές μονάδες εμβολιασμού». Υποστή
ριξε πως επειδή η κυβέρνηση «δεν έχει λύσει
τα αυτονόητα, προσπαθεί να κατασκευάσει
εχθρούς, ότι δήθεν υπάρχει ένα μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα στη χώρα και ότι αυτό
ευθύνεται για όλα και γι’ αυτό το λόγο, η κυ
βέρνηση μετατοπίζει πλήρως τη συζήτηση
στο θέμα των προνομίων».
Ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι αυτός ο διαχωρι
σμός ανάμεσα σε εμβολιασμένους και μη,
«εκτός από κοινωνικά επικίνδυνος είναι και
υγειονομικά ανόητος, γιατί θα δημιουργηθούν εστίες, μέσα στην κοινωνία, στις οποίες
ο ιός θα μεταδίδεται πιο γρήγορα και πιο επι
θετικά».
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 Αφήνουν στον δρόμο 16.000 νοσηλευτές από το
φθινόπωρο
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Επιφάνεια 1124.86
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΠΟΕΔΗΝ

Λήγουν οι συμβάσεις

Εκτός ΕΣΥ 16.000 νοσηλευτές
από το φθινόπωρο
σελίδες 8-9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αφήνουν στον δρόμο 16.000 νοσηλευτές από το φθινόπωρο
ΑΥΓΗ

Επιχείρηση Υ γεία

Α.Ε.

Πηγή:

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-07-2021

Αφήνουν στον δρόμο
16.000 νοσηλευτές
από το φθινόπωρο
Ο Κικίλιας θύμισε ότι ιον Σεπτέμβριο ξεκινάει ο διαγωνισμός με αυξημένη μοριοδότηση
για τη μονιμοποίηση 4.000 νοσηλευτών, αλλά ξέχασε να πει ότι στο ΕΣΥ υπηρετούν
20.000
έκτακτοι συμβασιούχοι, των οποίων λήγουν οι συμβάσεις το φθινόπωρο.
Η ΠΟΕΔΗΝ έχει καταγγείλει το σχέδιο απολύσεων της Υγείας Α.Ε. του Μαξίμου

Του

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ποφασισμένη να δώσει
σάρκα και οστά στη διά

Α

λυση του δημόσιου χα
ρακτήρα του ΕΣΥ είναι

η κυβέρνηση, με όχημα σειρ
ταρρυθμίσεων οι οποίες θα

ξουν τον δρόμο για την είσοδο του
ιδιωτικού τομέα. Η επιχείρηση
Υγεία Α.Ε. του Μαξίμου αναμένεται
να γίνει σε διπλό πεδίο. Αφενός με
συγχωνεύσεις και κλείσιμο νοσο
κομείων, αφετέρου με υποστελέχωση και απολύσεις εργαζομένων.
Σε αυτό το πλαίσιο επανήλθε χθες
ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος, σε συ
νέντευξή του στη δημόσια τηλεόρα
ση, υπενθύμισε τις 4.000 μόνιμες
προσλήψεις νοσηλευτικού προσω
πικού. «Θυμίζω τη δήλωση του ίδι
ου του πρωθυπουργού, που ήρθε
να επιβεβαιωθεί από εμένα και τον
Μάκη Βορίδη, ότι τον Σεπτέμβριο
ξεκινάει ο διαγωνισμός με αυξημέ
νη μοριοδότηση για τη μονιμοποίη
ση 4.000 νοσηλευτών» ανέφερε χα
ρακτηριστικά, ξεχνώντας να επισημάνει τι θα γίνει με το σύνολο των
συμβασιούχων.
Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο
ΕΣΥ 20.000 έκτακτοι συμβασιούχοι (επικουρικοί, ΟΑΕΔ, ΣΟΧ
κ.ά.) που λήγουν οι συμβάσεις τους
το φθινόπωρο. Οι περισσότεροι εξ
αυτών θα συμμετάσχουν στον δια
γωνισμό των 4.000 θέσεων με αυ
ξημένη μοριοδότηση, με αποτέλε
σμα τουλάχιστον 16.000 νοσηλευ
τές να βρεθούν στο «κενό», σε μια
κρίσιμη περίοδο για την πορεία της
πανδημίας.
Με ανακοίνωσή της, τον Μάιο, η
ΠΟΕΔΗΝ είχε επιστήσει την προ
σοχή, τονίζοντας ότι οι συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες και δικαιούνται τη μετα
τροπή των συμβάσεών τους σε αο
ρίστου χρόνου. Επίσης, λόγω των
1.500 μόνιμων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο, η αποδυνάμωση παίρνει τραγικές διαστά
σεις. «Μόνο εάν μονιμοποιηθούν οι
συμβασιούχοι υπάλληλοι, η προκή
ρυξη των 4.000 μόνιμων είναι ενί
σχυση του ΕΣΥ. Με απόλυση των
συμβασιούχων, είναι τραγική αποδυνάμωση. Με την κυβερνητική
εξαγγελία για συμμετοχή τους στην
προκήρυξη με αυξημένη μοριοδότηση αποκαλύπτονται οι προθέσεις,
που είναι η απόλυση των συμβασι
ούχων» καταλήγει η ανακοίνωση.
Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας
δεν παρέλειψε να πάρει τη σκυτάλη
από τον πρωθυπουργό και να «κλεί
σει το μάτι» σε συγχωνεύσεις και
κλείσιμο νοσοκομείων. «Σχεδιά
ζουμε έναν Χάρτη Υγείας σε ό,τι έχει
να κάνει με τις δομές σε όλη τη
χώρα. Προφανώς και κάποιες δο
μές θα εξειδικευτούν και θα γίνουν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αφήνουν στον δρόμο 16.000 νοσηλευτές από το φθινόπωρο
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-07-2021

Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην
Ευρώπη αυτή τη στιγμή που να
συζητά το εγκληματικό σενάριο για
κλείσιμο νοσοκομείων, τονίζει ο
Ηλιόπουλος

μονοθεματικές ενδεχομένως» δή
λωσε ο υπουργός Υγείας, επιβεβαι
ώνοντας το χθεσινό ρεπορτάζ της
ΑΥΓΗΣ για πανελλαδικό σχέδιο της
κυβέρνησης, που έχει στο στόχα
στρο όλα τα νοσοκομεία της χώρας
που είναι κοντινά μεταξύ τους, διασυνδεόμενα και αποτελούν ένα νο
μικό πρόσωπο.

Ηλιόπουλος:
Εγκληματικό σχέδιο
«Υγειονομικό αρχισαμποτέρ» χα
ρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος μι
λώντας στον ρ/σ Στο Κόκκινο, με
αφορμή τη συζήτηση που ξεκίνησε
ο πρωθυπουργός για το κλείσιμο
νοσοκομείων.
Ασκώντας κριτική στον Κυριάκο
Μητσοτάκη, ο Ν. Ηλιόπουλος τόνι
σε ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στην
Ευρώπη αυτή τη στιγμή η οποία να
συζητά το εγκληματικό σενάριο για
κλείσιμο νοσοκομείων. «Και αυτό,
ενώ η Ν.Δ. φρόντισε ήδη να μειώσει
τον προϋπολογισμό για την Υγεία»
σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι δεν
εμπλέξαμε τον ιδιωτικό τομέα στην
αντιμετώπιση της πανδημίας. Το κυ
βερνητικό σχέδιο για την υγεία είναι
να κλείσουν νοσοκομεία, τόνισε και
πρόσθεσε: «Αυτό, πέρα από εγκλη
ματικό σχέδιο αυτή τη στιγμή, δεί
χνει ότι ο αρχισαμποτέρ στο υγειο
νομικό πεδίο δεν είναι κανένας άλ
λος, παρά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Τρέχουν στην Ιερά Σύνοδο
Στο μεταξύ, χείρα βοήθειας στην
Ιερά Σύνοδο αναζητεί η κυβέρνη
ση για να πείσει τους ανεμβολίαστους. Ο Βασίλης Κικίλιας αποκά
λυψε ότι την επόμενη Τρίτη μαζί με
τον Σωτήρη Τσιόδρα θα επισκεφθούν την Ιερά Σύνοδο για να μι
λήσουν σε όλους τους ιεράρχες,
στο πλαίσιο της προσπάθειας να
πειστούν οι πολίτες για την ανάγκη
του εμβολιασμού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Έρχεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός
Πηγή:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1-2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 325.79 cm² Κυκλοφορία:
:

1
09-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Έρχεται ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός
κύβος ερρίφθη για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε συγκεκριμένες κατη
γορίες εργαζομένων. Όπως αποκάλυψε η Αριστοτελία ΙΙελώνη, οι ανακοι
νώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, βάσει των εισηγήσεων της Επιτρο
πής Βιοηθικής.

Ο

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτοι στη λίστα είναι οι εργαζόμενοι στους οίκους ευ
γηρίας και το υγειονομικό προσωπικό, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός και για ένστολους και τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να έχουν ληφθεί ορι
στικές αποφάσεις. Στόχος της κυβέρνησης είναι να πειστούν και να αξιοποιήσουν το
«προνόμιο του ε μβολίου», όπως το χαρακτήρισε η κυρία Πελώνη, όσοι ακόμη αμφι
βάλλουν για την αποτελεσματικότητά του.
Σελ.2

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Έρχεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός
Πηγή:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.:

1-2

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
09-07-2021

Προς υποχρεωτικό
εμβολιασμό
συγκεκριμένες
κατηγορίες
εργαζομένων
Οκύβοςερρίφθη γιατονυποχρεωτικό
εμβολιασμό
σε
συγκεκριμένες
κατηγορίες εργαζομένων.
Όπως αποκάλυψε η Αριστοτελία
Πελώνη, κατά την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών, οι ανακοινώσεις
θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα,
βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής
Βιοηθικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτοι
στη λίστα είναι οι εργαζόμενοι στους
οίκους ευγηρίας και το υγειονομικό
προσωπικό, ενώ στο τραπέζι έχει
πέσει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και
για ένστολους και τους εκπαιδευτικούς,
χωρίς να έχουν ληφθεί οριστικές
αποφάσεις.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να
πειστούν και να αξιοποιήσουν το
«προνόμιο του εμβολίου», όπως
το χαρακτήρισε η κυρία Πελώνη,
όσοι ακόμη αμφιβάλλουν για την
αποτελεσματικότητά του.
«Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά
και δουλεύουν, μας προστατεύουν
όλους. Όσοι δεν το έχουν κάνει
ακόμη να σπεύσουν», υπογράμμισε,
προσθέτοντας πως τις τελευταίες
ημέρες έχουν κλειστεί 300.000 νέα
ραντεβού πρώτης δόσης.
Όσον αφορά στην πλατφόρμα για
τον εμβολιασμό των εφήβων 15-17
ετών, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε
πως θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.
Από χθες τέθηκαν σε ισχύ τα νέα
μέτρα για τους χώρους εστίασης, τα
μπαρ και τα κλαμπ.
Πλέον,
λόγω
αύξησης
των
κρουσμάτων,
θα
λειτουργούν
αποκλειστικά με καθήμενους και με
κανόνες χωρητικότητας.
Η κυρία Πελώνη προειδοποίησε για
«τσουχτερά» πρόστιμα σε όσους δεν
τηρούν τον νόμο.
«Το
τελευταίο
δεκαήμερο
παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων
και σημαντική πτώση του μέσου
όρου ηλικίας των συμπολιτών μας
που προσβάλλονται από τον ιό,
στα 27 έτη. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι στο Νότιο Τομέα Αθηνών
-όπου εντοπίζεται ιδιαίτερα αυξημένη
θετικότητα- το 66% των κρουσμάτων
είναι ηλικίας 15 έως 24 ετών», τόνισε η
κυρία Πελώνη.
Παράλληλα, άφησε ανοικτό το
ενδεχόμενο να μην ισχύσει η απόφαση
της κυβέρνησης για λειτουργία των
κλειστών χώρων, με διαχωρισμό τους
σε αμιγείς και μικτούς χώρους.
«Το
πλαίσιο
έχει
ανακοινωθεί
για τους χώρους εστίασης και
διασκέδασης σε κάθε περίπτωση θα
αξιολογηθούν τα επίκαιρα δεδομένα
και οι ανακοινώσεις θα γίνουν την
ερχόμενη εβδομάδα, στις αρχές»,
σημείωσε, απαντώντας σε ερώτηση
για το εάν η κυβέρνηση σκέπτεται να
αποφασίσει να λειτουργούν οι κλειστοί
χώροι μόνο με εμβολιασμένους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

34

 Εμβολιασμός διά της Επιτροπής Βιοηθικής
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 1412.47
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-07-2021

Κυκλοφορία:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μαστίγιο αντί καρότου

Θέματα:

4-5

1

Εμβολιασμός διά
της Επιτροπής Βιοηθικής
Ξεκινά από
το προσωπικό
των οίκων
ευγηρίας και
το νοσηλευτικό
προσωπικό.
Η κυβέρνηση
ξεχνά ότι η
Επιτροπή
Βιοηθικής
ζητούσε και
καμπάνια
ενημέρωσης και
πειθούς καθώς
και θετικά
κίνητρα και
κουνά μόνο το
μαστίγιο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Του

όλες οι βαθμίδες τής εκπαίδευσης.

είπε ότι «σε δεύτερο στάδιο θα ξεκι

ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Σ’ αυτό το πλαίσιο κινείται και η

νήσει η συζήτηση για τον υποχρεω

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το
Τμήμα Αναστολών της Ολομέλειας

του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση υπηέναρξη του εθελοντικού εμβολια
τικό εμβολιασμό των εργαζομένων
έλευση του τέταρτου
ρετούντων στην ΕΜΑΚ οι οποίοι
στα σώματα ασφαλείας και τα μέσα
σμού των παιδιών από 15 έως 17
πανδημικού κύματος
ζητούσαν να ανασταλεί η διαταγή
ετών. Χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης
μεταφοράς».
επισπεύδει και τις απο
φάσεις για τον υποχρεω
τικό εμβολιασμό συγκεκριμένων
επαγγελματικών ομάδων που θα
ανακοινωθούν την επόμενη εβδο
μάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα σύμ
φωνα με την κυβερνητική εκπρό
Αναφέρουν τον εμβολιασμό ως όρο πρόσληψης για υγειονομικούς
σωπο. Η αρχή, πιθανότατα εντός
Ιουλίου, θα γίνει από το προσωπι
κό των οίκων ευγηρίας και των μο
Οι ένοικοι του Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι το
του εμβολιασμού».
νάδων φιλοξενίας ευπαθών ατό
συγκεκριμένο ζήτημα (της υποχρεωτικότητας
Ωστόσο, το κυβερνητικό επιτελείο εστιάζει
μων. Στο τέλος Αυγούστου ή αρχές
των εμβολιασμών) «άπτεται του συντάγματος
ιδιαίτερα στο σημείο που «καταγράφει τη
φθινοπώρου η σκυτάλη θα περάσει
και άρα οι όποιες επιλογές πρέπει να είναι
δυνατότητα που παρέχει η νομοθεσία στον
στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοι
ιδιαίτερα ζυγισμένες» και σ’ αυτό το πλαίσιο
εκάστοτε υπουργό Υγείας να θέτει ως όρο για
κητικό προσωπικό των νοσοκομεί
υπογραμμίζουν ότι η «υποχρεωτικότητα δεν θα
την πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού στις
ων. Η Αρ. Πελώνη επικαλέστηκε
έχει γενικευμένο χαρακτήρα».
δομές Υγείας και φροντίδας ευαίσθητων
«τη σχετική εισήγηση της Επιτρο
Σε
περίπτωση αρνήσεων των εργαζομένων που
ομάδων τον εμβολιασμό τους για όσο διαρκεί η
πής Βιοηθικής που έλαβε η κυβέρ
υποχρεούνται να εμβολιαστούν, οι ίδιοι κύκλοι
πανδημία».
νηση έπειτα από αίτημά της».

Η

Επονται εκπαιδευτικοί,
αστυνομικοί, συγκοινωνίες
Γαλάζιες πηγές αναφέρουν ότι
στην παρούσα φάση δεν εντάσσο
νται στη σχετική λίστα άλλες ομάδες
εργαζομένων, ωστόσο αφήνουν
ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί
η υποχρεωτικότητα του εμβολια
σμού και στο εκπαιδευτικό προσω
πικό. Οι ίδιοι κύκλοι άλλωστε προ
τάσσουν τον στόχο να επαναλειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο χωρίς
περιορισμούς και τηλεκπαίδευση

Χωρίς επαφή με το κοινό όσοι αρνηθοόν

παραπέμπουν στην εισήγηση της Επιτροπής
Βιοηθικής, που προβλέπει «τη μετακίνησή τους
σε υπηρεσία όπου δεν θα έχουν επαφή με το
κοινό και τη λήψη μέτρων με βάση την
εργασιακή νομοθεσία».
Η ίδια απόφαση ωστόσο προέβλεπε ότι της
απόφασης «θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί μια
σειρά άλλων μέτρων, όπως καμπάνια
ενημέρωσης για τους μη εμβολιασμένους,
καθώς και μέτρα ενθάρρυνσής τους, όπως
διευκόλυνση του ραντεβού τους και
ελαστικότητα στο ωράριο εργασίας τις ημέρες

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν πως «το
υγειονομικό προσωπικό της χώρας θα έχει πιο
ώριμη στάση και δεν θα επαναληφθούν τα
φαινόμενα της Ιταλίας». Σημειώνεται ότι
νομοθετικό διάταγμα της 25ης ΜαΤου στην
Ιταλία υποχρεώνει το προσωπικό Υγείας να
εμβολιαστεί με ποινές ότι δεν θα μπορούν να
εξασκούν το επάγγελμά τους ερχόμενοι σε
επαφή με ασθενείς. Τριακόσιοι υγειονομικοί
προσέφυγαν δικαστικά και η υπόθεση
προγραμματίζεται να εκδικαστεί στις 14
Ιουλίου.
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 Εμβολιασμός διά της Επιτροπής Βιοηθικής
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
09-07-2021

Με φρένο Μαξίμου
έμεινε σκέτη
σύσταση η μάσκα
Σκέρισος - Γεραπετρίιης ανακοίνωναν
ότι δεν αλλάζει ίο υφιστάμενο πλαίσιο
μέτρων, ενώ συνεδρίαζε η επιτροπή των
ειδικών. Η μάσκα δεν έγινε
υποχρεωτική
ωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο μείγμα των μέ
τρων που έχουν ληφθεί στα πεδία της καθημερι

Χ

νότητας και της οικονομίας πορεύεται η χώρα, εν
μέσω πανδημικής έξαρσης, μετά το σχετικό φρέ
νο κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων. Η επιτροπή
των ειδικών δεν ανακοίνωσε τελικά χθες, έπειτα από ψη

φοφορία, την υποχρεωτική επαναφορά της χρήσης μάσκας
στους εξωτερικούς χώρους, καθώς, την ώρα της συνεδρία
σής της, ο Άκης Σκέρτσος ήδη διαμήνυε ότι «δεν έχουν φύ
γει από το τραπέζι τα μέτρα που ισχύουν» μιλώντας «για τή
ρηση των περιορισμών που ήδη γνωρίζουμε».
Το θέμα της μάοκας προκαλεί και διαφορετικές προσεγ
γίσεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Ενώ ο Νίκος Σύψας, φωτογραφίζοντας την κυβέρνηση, είχε αναφέρει ότι η
«επιτροπή δεν πρότεινε ποτέ να βγάλουν οι πολίτες τις μά
σκες», κάνοντας λόγο «για εντελώς λάθος μήνυμα που με

του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής για
υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπι
κού. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι επι
τακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επι
βάλλουν τον εμβολιασμό τους.

Με όπλο τις δημοσκοπήσεις
«Η θέσπιση των υποχρεωτικών εμβο
λιασμών σε συγκεκριμένες επαγγελματι
κές κατηγορίες έχει τη συναίνεση της κοι
νωνίας» εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου,
που παραπέμπουν στα ευρήματα της δη
μοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΪ. Το
65% των ερωτηθέντων συνολικά προ
σεγγίζει θετικά το μέτρο. Στην ερώτηση
για το αν θα ήταν καλό να είναι υποχρε
ωτικός ο εμβολιασμός σε κάποιες ομάδες
εργαζομένων που έρχονται σε στενή επα
φή με πολύ κόσμο, σχεδόν οι μισοί (49%)
απάντησαν «σίγουρα ναι», το 16% «μάλ
λον ναι», το 19% «σίγουρα όχι» και το 9%
«μάλλον όχι». Υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού τάσσονται με συ
ντριπτική πλειοψηφία (71 %) οι συνταξι
ούχοι, ακολουθούν οι εργαζόμενοι στον
δημόσιο τομέα σε ποσοστό 45%, οι επι
χειρηματίες με 44% και ο ιδιωτικός τομέ
ας με 34%. Τα ποσοστά των πολιτών που
τάσσονται υπέρ της υποχρεωπκότητας εί
ναι υψηλότερα στους πολίτες που έχουν
κάνει την πρώτη ή και τις δύο δόσεις ή
έχουν προγραμματισμένο ραντεβού.
Πάντως, ιδιαίτερα συγκρατημένος εμ
φανίστηκε ο Άκης Σκέρτσος λέγοντας
ότι «καλό θα είναι το 65% που τάσσεται
υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού να
εμβολιαστεί - όσοι δεν το έχουν κάνει
ακόμη».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ταφέρθηκε στην κοινωνία», η Βάνα Παπαευαγγέλου επέρριψε ευθύνες χθες στα ΜΜΕ για την αντίληψη που δια
μορφώθηκε συστήνοντας «τη χρήση μάσκας χωρίς εξαιρέ
σεις σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς
όπου υπάρχει συνωστισμός».

0 Γεωργιάδης αγνοεί το πλαίσιο Μαξίμου
Επιπλέον, διαψεύστηκαν και τα σενάρια περί λειτουργίας
κλειστών χώρων διασκέδασης και ψυχαγωγίας «μόνο για
εμβολιασμένους» από τη στιγμή που ο υφυπουργός παρά
τω Πρωθυπουργώ είχε δώσει γραμμή πως «παραμένουμε
πιστοί στο πλαίσιο που έχουμε ανακοινώσει». Ο κ. Σκέρτσος
είχε σημειώσει ότι «σε αυτή τη φάση πρέπει να δούμε πώς
θα λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο (σ.σ: αμιγών και μεικτών
χώρων) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες». Στο ίδιο πλαίσιο,
ο Γιώργος Γεραπετρίτης έσπευσε να προαναγγείλει ότι την
ερχόμενη Τρίτη θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες από τους
αρμόδιους υπουργούς «για το νέο καθεστώς που θα αφο
ρά τους χώρους διασκέδασης».
Την ίδια ώρα ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανιζό
ταν ανενημέρωτος για τις αποφάσεις του στενού πρωθυπουργικού πυρήνα καθώς δήλωνε ότι «είναι πιθανόν η επι
τροπή των ειδικών να αποφασίσει να λειτουργήσουν τα νυ
χτερινά κέντρα διασκέδασης ως Covid-free, αποκλειστικά
με εμβολιασμένους». Διαβεβαίωνε μάλιστα ότι «αν υπάρξει
σχετική εισήγηση, η κυβέρνηση θα την εφαρμόσει».

Με rapid test απ’ τα νησιά
Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς επιβεβαίωσε χθες πως «συζητήθηκε στην επιτροπή
των ειδικών το ενδεχόμενο στην επιστροφή από τα νησιά να
ζητείται μοριακό ή rapid test» αντί για self test που έχει αναχθεί σε υπερόπλο από την κυβέρνηση. «Πρώτα πρέπει να γί
νουν οι ανάλογες κινήσεις ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρ
χουν οι κατάλληλες υποδομές σε όλα τα νησιά» σημείωσε
χαρακτηριστικά αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο.

Κώστας Σαββόπουλος
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 Απορρίψτε τον διχασμό, εμβολιαστείτε, βάλτε
μάσκα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-07-2021

Επιφάνεια 1346.7 cm² Κυκλοφορία:
:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ολοι μαζί, με ενότητα και αλληλεγγύη,

!

ώσουμε τείχος απέναντι στην πανδημία
[Την ώρα που χρειάζεται σχέδιο
και (joPcιρότητα, η κυβέρνηση επιτίθεται
στο υς νέους, στους υγειονομικούς,
στους επιφυλακτικούς πολίτες,
0 τους πολιτικούς της αντιπάλους
Αντί να ενισχύσουν το ΕΣΥ
κλείνουν νοσοκομεία, αντί να πείσουν
τους πολίτες για τον εμβολιασμό
κάνουν παιδαριώδη διαχείριση
και δωροδοκούν τη νεολαία
σελίδα 3
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 Απορρίψτε τον διχασμό, εμβολιαστείτε, βάλτε μάσκα
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Ημερομηνία
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09-07-2021

Απορρίψτε τον διχασμό,
εμβολιαστείτε, βάλτε μάσκα
Κάλεσμα Τσίπρα σιους πολίτες ώστε «όλοι μαζί να ορθώσουμε τείχος απέναντι στην πανδημία».
Σφοδρή κριτική στον Μητσοτάκη: Δεν διαθέτει σχέδιο και αξιοπιστία, διχάζει αντί να ενώνει

Του
ΝΙΚΟΥ ΛΙΟΝΑΚΗ

κυβέρνηση και τον
Κυριάκο Μητσοτά
κη για τη διαχείριση

Σ

της πανδημίας άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, καταλογίζοντάς
του ότι «δεν διαθέτει ούτε σχέ
διο ούτε σοβαρότητα» και ότι
για να κρύψει την αποτυχία του
έχει επενδύσει στον διχασμό.
Κάθε κίνησή του αποσκοπεί

Αντί να κάνουν σοβαρούς
ελέγχους και ιχνηλάτηση,
άφηναν κρούσματα να
εισέρχονται στη χώρα την
ίδια ώρα που κουνούσαν το
δάχτυλο και έριχναν
αυστηρά πρόστιμα
στους πολίτες.

πολιτικούς του αντιπάλους»,
φτάνοντας στο σημείο να κα
τηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ - Προο
δευτική Συμμαχία για υγειο
νομικό σαμποτάζ «προκειμένου να κρύψει την ανεπάρκειά
του». Υποστήριξε πως ο πρω
θυπουργός δεν πείθει πια τους
πολίτες «όχι μόνο γιατί έχασε
το τεκμήριο της αθωότητας και
της αξιοπιστίας στις ποδηλα
τάδες της Πάρνηθας και στα

θυπουργός που διχάζει την
κοινωνία, τη στιγμή που ο τό
πος χρειάζεται ενότητα».
Όμως «η χώρα έχει ανάγκη
από σχέδιο, σοβαρότητα και
ενότητα», υπογράμμισε.

Η πανδημία χτυπά πάλι
την πόρτα μας
Διαλύοντας για ακόμη μια
φορά την απέλπιδα επικοινωνιακή προσπάθεια Μητσοτά
κη να στήσει το αφήγημα του

Είναι ο
πρωθυπουργός
που διχάζει
την κοινωνία,
τη στιγμή που
ο τόπος
χρειάζεται
ενότητα.
Η χώρα όμως
έχει ανάγκη
από σχέδιο και
σοβαρότητα.
Η κοινωνία
έχει ανάγκη
από ενότητα

επιφυλάξεις για τα εμβόλια,
υπογράμμισε ότι «η απειλή
της πανδημίας χτυπά πάλι την
πόρτα μας, την πόρτα των γο
νιών και των παιδιών μας» και
σημείωσε ότι «πρέπει όλοι
μαζί να ορθώσουμε τείχος
απέναντι στην απειλή της παν
δημίας». Προκειμένου, επισήμανε, να πάρουν πίσω οι νέοι
τη ζωή, τη διασκέδαση και τη
χαρά, οι μεγαλύτεροι την
ασφάλεια και την υγεία τους.
«Για να πάρουμε όλοι μαζί
πίσω τις ζωές μας και να βά

Έγνοια του η μεταβίβαση
της ευθύνης
Αφού επισήμανε ότι, δυ

προτάσσοντας την ανθρώπι
νη ζωή έναντι του κομματικού
συμφέροντος», σημείωσε.

στυχώς, «μπαίνουμε πάλι στη
λεωφόρο της αγωνίας» -κι
αυτό παρότι «για δεύτερη
φορά μέσα σε έναν χρόνο ο κ.

Φιέστες, επικοινωνία,
ηλιοβασιλέματα...
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Μητσοτάκης πανηγύρισε το

υπενθύμισε

τέλος της και μας διαβεβαίω

φορά ότι ζήτησε συνεννόηση,

νε ότι διανύουμε το τελευταίο
μίλι για την ελευθερία»-, ο Αλ.
Τσίπρας κατηγόρησε την κυ
βέρνηση πως «σε αυτές τις
κρίσιμες στιγμές έχουμε μια

για

πολλοστή

κατέθεσε προτάσεις, «ακόμη
και να μοιραστούμε την ευθύ
νη

με

κοινής

αποδοχής

υπουργό Υγείας», στήριξε τα
δύσκολα μέτρα και τον εμβο

λουμε φρένο στην αγωνία της
επιβίωσης. Για να χαράξουμε
μια νέα πορεία προς τη δικαι

κυβέρνηση που στερείται σχε

οσύνη, αφήνοντας πίσω μας
την ανικανότητα, την αναξιο-

θα μεταβιβάσει την ευθύνη
στους πολίτες και πώς θα επι

στη

τεθεί στην αντιπολίτευση,

προσδοκίες και εκμετάλλευση

ψουν τον διχασμό», «να εμβο

πιστία, την αδικία», τόνισε, κα
θώς «η ενότητα και η αλλη

παρά πώς θα αντιμετωπίσει

της πανδημίας ως ευκαιρίας

λιαστούν και να φοράνε μά
σκες». Απευθυνόμενους σε

λεγγύη όλων μας είναι το πιο
αποφασιστικό και αναγκαίο

την πανδημία», είπε, «κι αυτό

για αντικοινωνικά μέτρα και

παρά το γεγονός ότι από την

απευθείας αναθέσεις σε φί

αυτούς που διατηρούν ακόμα

όπλο για να νικήσει η ζωή».

πρώτη στιγμή βάλαμε πλάτη

λους και εκλεκτούς»...

περιβόητου

«υγειονομικού

σαμποτάζ», ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
απηύθυνε εκ νέου έκκληση
στους πολίτες «να απορρί-

0 Αλέξης Τσίπρας
σημείωσε ότι «δυστυχώς, ο
κ. Μητσοτάκης
αποδεικνύεται πολύ λίγος
για να διαχειριστεί μια τόσο
σοβαρή υγειονομική κρίση».
Επαναλαμβάνοντας τα
κεντρικά σημεία της
κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ ως
προς το τι έπρεπε να έχει
γίνει, επισήμανε:

Αντί να αγοράσουν
λεωφορεία και να αυξήσουν
τους συρμούς του μετρό,
έβαζαν τους επιστήμονες να
λένε ότι δεν ο ιός κολλάει
στα ΜΜΜ.

στην επίθεση, είπε, «είτε στους
νέους είτε στους υγειονομι
κούς, είτε σε όσους πολίτες
έχουν επιφυλάξεις είτε στους

πίσω και τις παλινωδίες του,
αλλά κυρίως γιατί είναι ο πρω

0 Μητσοτάκης
αποδεικνύεται
πολύ λίγος

«Αντί να ενισχύσουν τα
δημόσια νοσοκομεία,
ενίσχυσαν τα φιλικά τους
ΜΜΕ και τώρα ετοιμάζονται
και να κλείσουν
περιφερειακά νοσοκομεία
εν μέσω πανδημίας.

φοδρή κριτική στην

κορωνογλέντια της Ικαρίας,
όχι μόνο για τα διαρκή μπρος -

1
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δίου και αξιοπιστίας». Όχι
μόνο αυτό. «Έχει έγνοια πώς

λιασμό. «Και η κυβέρνηση τι
έκανε;», ρώτησε. «Φιέστες,
επικοινωνία, ηλιοβασιλέματα
Σαντορίνη,

ψεύτικες

Αντί να πείσουν τους
πολίτες για τον εμβολιασμό,
έστελναν αντιφατικά
μηνύματα με τη παιδαριώδη
διαχείριση για τη χορήγηση
του εμβολίου της
AstraZeneca αλλά και τη
χυδαία σύνδεση του
εμβολίου με το χαρτζιλίκι
των 150 ευρώ για
τους νέους.
Αντί να πάρουν μέτρα για τη
μετάλλαξη Δέλτα που χτυπά
και τη χώρα μας, καλούσαν
τους πολίτες να πετάξουν τις
μάσκες. Και τώρα λένε ότι
πρόκειται για «παρεξήγηση»
και τις επαναφέρουν αφού
έγινε η ζημιά.
Αντί να ενώσουν την
κοινωνία απέναντι στον
κοινό εχθρό,επενδύουν
στον διχασμό και χωρίζουν
τους πολίτες ανάμεσα σε
εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους».
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