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Επιστολές

Μπροστά στο 4ο κύμα πανδημίας... ο βασιλιάς γυμνός
Κύριε διευθυντή,
«εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, τώρα
εσείς έχετε την ευθύνη»: Με αυτό το σύνθη
μα πορεύεται η κυβέρνηση για να φορτώσει
στον λαό το φταίξιμο για ενδεχόμενο 4ο
κύμα και την επικράτηση της νέας επικίνδυ
νης μετάλλαξης “Δέλτα”. Την ίδια στιγμή, η
μόνη «ευθύνη» που παίρνει είναι αυτή της
προσαρμογής των «πρωτοκόλλων» στις επι
ταγές των επιχειρηματικών ομίλων, και ειδι
κά του τουρισμού, τα οποία σε μια θλιβερή
επανάληψη της περασμένης χρονιάς είναι «λά
στιχο».
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα μέτρα που ανα
κοινώθηκαν για να αντιμετωπιστεί η πιο
νέα επιθετική μετάλλαξη, δεν περιλαμβάνεται
καμιά ουσιαστική αυστηροποίηση των ελέγ
χων στις πύλες εισόδου της χώρας, αφού αυ
τοί π.χ. στα αεροδρόμια παραμένουν δειγμα
τοληπτικοί (σε ένα 12% των ταξιδιωτών).
Όσο για τη μεταφορά στα νησιά, μετά το
«άνοιγμα» των μετακινήσεων από τις 15
Μάη και αφού ήδη έχουν μεταφερθεί χιλιά
δες τουρίστες και εργαζόμενοι, αποφασίστηκε στις 5 Ιούλη, να μπει τέλος στα self test Να
ισχύουν μόνο τα rapid και τα PCR τεστ για την
επιβίβαση στα πλοία της μετάβασης σε νησιά,
ενώ για την επιστροφή υπάρχει απλά μια «σύ
σταση» για self test.
Ακόμη και σήμερα η κυβέρνηση συνεχίζει
προκλητικά να απορρίπτει τις δίκαιες και επεί
γουσες διεκδικήσεις του εργατικού-λαϊκού κι
νήματος για άνοιγμα όλων των νοσοκομείων
που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, για ενί
σχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας με
μέσα, υποδομές και προσωπικό. Αντίθετα,
αναγγέλλει νέες συγχωνεύσεις και λουκέτα σε
περιφερειακά νοσοκομεία (πχ νοσοκομεία
Λασιθίου), κλιμακώνοντας την πολιτική της
εμπορευματοποίησης, που πληρώνει ακόμα
και με τη ζωή του ο λαός.
Αντί για επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς
όρους και προϋποθέσεις, όπως ζητούσαν και
συνεχίζουν να απαιτούν υγειονομικοί, συν
δικάτα και φορείς, η κυβέρνηση και τα άλλα
αστικά κόμματα έκαναν παζάρια με τους επι
χειρηματίες της Υγείας, στερώντας πολύτιμο
προσωπικό και υποδομές από τη μάχη για την
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αντιμετώπιση του ιού. Ποιος λοιπόν ευθΰνεται για μια ενδεχόμενη νέα κατάρρευση των
νοσοκομείων από την εξάπλωση της μετάλ
λαξης «Δέλτα», αν όχι η πολιτική που αντι
μετωπίζει την Υγεία ως πηγή κέρδους και τους
ασθενείς ως «πελατεία»;
Πολιτική εμπορευματοποίησης και υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος
Υγείας, που βάζει τις ανάγκες του λαού στο ζύγι
του «κόστους - οφέλους» για τα κέρδη του κε
φαλαίου, και φέρει τη σφραγίδα διαχρονικά
όλων των αστικών κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ.
Την ώρα που ο λαός παραμένει εκτεθειμένος,
τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού υποτάσσονται
στα κέρδη φαρμακευτικών κολοσσών και σε
γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, ενώ η κυ
βέρνηση εμφανίζει ως λύση τα διάφορα «κί
νητρα», «δωράκια» και «προνόμια» για τους
εμβολιασμένους, τις λογικές της “ανταποδοτικότητας”. Από κοντά, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα
αστικά κόμματα φουντώνουν μια αποπρο
σανατολιστική αντιπαράθεση γύρω από την
«αποτελεσματικότητα» ή «πρακτικότητα» των
μέτρων...
Πίσω από τον κουρνιαχτό, επιδιώκεται και
σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα για την αντιμε
τώπιση της πανδημίας να κρυφτεί η ουσία, το
πραγματικό ερώτημα: Τι καθυστερεί τον εμ
βολιασμό του πληθυσμού; Γιατί 6 ολόκληρους
μήνες μετά την έναρξη των εμβολιασμών στη
χώρα έχει εμβολιαστεί πλήρως μόνο το 40%;
Η εμπορευματοποίηση των εμβολίων, η
υποταγή της παραγωγής και της διανομής
τους στα κέρδη μεγάλων ομίλων της φαρμα
κοβιομηχανίας, οι συμβάσεις της ΕΕ που
διασφαλίζουν αυτήν την κερδοφορία, οι σφο
δροί ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, είναι
οι παράγοντες που καθόρισαν τη μεγάλη
ανεπάρκεια στις ποσότητες των εμβολίων, ιδι
αίτερα κατά τους πρώτους κρίσιμους μήνες της
εμβολιαστικής εκστρατείας, όπως και τα «κα
νόνια» στις παραδόσεις. Και στην Ελλάδα, για
ολόκληρους μήνες οι εμβολιασμοί γίνονταν με
το σταγονόμετρο, ακριβώς λόγω της έλλειψης
επαρκών ποσοτήτων εμβολίων. Και μετά τους
πρώτους μήνες άλλωστε, οι περιορισμένες πο
σότητες εμβολίων καθώς και άλλοι, γεωπολι

τικοί παράγοντες, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στις παλινωδίες της κυβέρνησης και στο θέμα
των συστάσεων για τους εμβολιασμούς.
Τις ίδιες ανορθολογικές θεωρίες που τάχα
«πολεμάει» η κυβέρνηση, τις τροφοδότησε η
ίδια όλο το προηγούμενο διάστημα, αντιμε
τωπίζοντας ως «απαγορευτικό κόστος» τη
λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία
του λαού στους χώρους δουλειάς, στις αστι
κές συγκοινωνίες και άλλους κρίσιμους χώ
ρους, επιχειρώντας μεταξύ άλλων να μας
πείσει ότι στα παστωμένα με κόσμο ΜΜΜ ο
κορονοϊός «δεν κολλάει», ούτε στα 100% γεμάτα
αεροπλάνα, ότι καλύτερα να έχουμε τάξεις με
25 μαθητές παρά με 15 και άλλα τέτοια αμί
μητα... Τα ίδια γίνονται και σήμερα, όταν την
ώρα που εξαπλώνεται η νέα πιο επικίνδυνη
μετάλλαξη «Δ», η κυβέρνηση «χαλαρώνει» ξανά
τα «πρωτόκολλα» του Τουρισμού και των
Μεταφορών, με «πυξίδα» τα κέρδη των με
γάλων επιχειρηματικών ομίλων των δύο κλά
δων.
Ταυτόχρονα, καθοριστικό ρόλο στην καθυ
στέρηση των εμβολιασμών παίζει - μέσα στη
συνολική «γύμνια» του δημόσιου συστήματος
Υγείας - η ανυπαρξία μιας δημόσιας Πρωτο
βάθμιας Φροντίδας Υγείας που να αγκαλιάζει
συστηματικά όλο τον πληθυσμό. Με ανε
πτυγμένο δίκτυο οικογενειακών γιατρών και
γιατρών Εργασίας, Κέντρων Υγείας και ανά
λογων υποδομών, με προσωπική σχέση και
πλήρες ιστορικό για τον καθένα και την κα
θεμιά, με δυνατότητες ουσιαστικής και προσωποποιημένης ενημέρωσης του κόσμου
για την ανάγκη μαζικού εμβολιασμού. Αλλά και
με σταθερή παρακολούθηση των εμβολια
σμένων, για έγκαιρη επέμβαση σε τυχόν πα
ρενέργειες και για να υπάρχει επιστημονική
καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβο
λιασμού.
Τα σμπαράλια της ΠΦΥ δεν επιτρέπουν
την οργανωμένη ενημέρωση του λαού, ούτε
βέβαια τον σχεδιασμένο επιστημονικά εμβο
λιασμό, με την επιλογή του κατάλληλου σκευ
άσματος ανάλογα με τις ιδιαίτερες παθήσεις,
την παρακολούθηση του εμβολιασμένου για
τυχόν παρενέργειες, την υγειονομική κατα
γραφή για παραπέρα επιστημονική μελέτη,

ώστε να μην δημιουργείται έδαφος για αβε
βαιότητες και ανασφάλειες.
Ποιος «φρενάρει» λοιπόν την αναγκαία εμβολιαστική διαδικασία, αν όχι οι ίδιες οι κυ
βερνητικές ελλείψεις και παλινωδίες γύρω από
τα αναγκαία μέτρα προστασίας, οι αντιφατι
κές ανακοινώσεις σχετικά με τον εμβολιασμό,
οι καθυστερήσεις και τους ανταγωνισμούς μο
νοπωλίων και κρατών αλλά και το γεγονός ότι
η αντιμετώπιση της πανδημίας ανάγεται σε
ατομική και όχι κοινωνική - κρατική ευθύνη.
Αυτή η πολιτική είναι η πραγματική απειλή
για την προστασία της υγείας του λαού από
τον ιό, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα τον φόβο
και τον ανορθολογισμό.
Απέναντι στην πολιτική που αφήνει τον λαό
εκτεθειμένο, το νέο κύμα που φουσκώνει, και
αποδεικνύει ξανά την αξία των διεκδικήσεων
που διατυπώνουν τα εργατικά σωματεία, οι φο
ρείς των υγειονομικών επιβάλλεται η ενίσχυση
της πάλης για αποφασιστική θωράκιση του δη
μόσιου συστήματος Υγείας, για την ενίσχυση
της ΠΦΥ και την εξασφάλιση ουσιαστικής ενη
μέρωσης του λαού, για τη λήψη όλων των ανα
γκαίων μέτρων προστασίας σε όλους τους κρί
σιμους εργασιακούς χώρους, τους χώρους εκ
παίδευσης, άθλησης, πολιτισμού.
Απέναντι σε όλα τα παραπάνω, το εργατικό
λαϊκό κίνημα θα πρέπει να παλέψει για κα
θολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβο
λιασμού, με εξαντλητική και προσωποποιημένη ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο
για ενδεχόμενες εξαιρέσεις απ’ τον εμβολια
σμό και σταθερή παρακολούθηση των εμβο
λιασμένων, μέσα από ένα αποφασιστικά ενισχυμένο δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας.
Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε
να εξεταστεί και η υποχρεωτικότητα, για την
οποία πολύ μελάνι έχει χυθεί, για συγκεκρι
μένες κατηγορίες εργαζομένων, χωρίς να
ανοίγει «παράθυρο» νέας επίθεσης σε βάρος
δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού.
Δημήχρης Βρύσαλης,
πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και μέλος
του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ
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ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ
Εδιωξαν 54 apvmss
από την ΕΜΑΚ
•Ρεκόρ τριμήνου
στα κρούσματα
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Γυναίκα συζητά με
στρατιωτική γιατρό
καθώβ ετοιμάζεται να
εμβολιαστεί με δόση
του σκευάσματοβ
Tns Moderna σε
εμβολιαστικό κέντρο

Εμβολιασμοί

Ανοίγει ο δρόμοζ και για
απομακρυνθεί σιο Δημόσιο
Ηδη 54 πυροσβέστες ins ΕΜΑΚ που δεν έχουν εμβολιαστεί μετακινούνται
σε άλλεs υπηρεσίες, με τη διαδικασία αντικατάστασής τους να βρίσκεται σε εξέλιξη
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ
ε μια νέα κανονικότητα ει
σέρχονται οι εργαζόμενοι σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
μετά τις σχετικές αποφάσεις
υποχρεωτικότητας εμβολιασμού
σε νευραλγικούς χώρους εργασίας.
Οπως έγινε γνωστό χθες, 54 πυρο
σβέστες της ΕΜΑΚ που δεν έχουν
εμβολιαστεί μετακινούνται σε άλλες
υπηρεσίες, με τη διαδικασία αντι
κατάστασής τους να βρίσκεται σε
εξέλιξη. Εξάλλου, όπως έχουν ήδη
γράψει «ΤΑ ΝΕΑ», η κυβέρνηση, εν
αναμονή της σχετικής ρύθμισης,
προσανατολίζεται στην αναστολή
μισθού για όσους βρίσκονται στη
λίστα υποχρεωτικότητας αλλά αρνούνται να κλείσουν ραντεβού με την...
ανοσία, με την ποινή να περιορίζεται
σε «αναστολή εργασίας» ή «άδεια
άνευ αποδοχών», τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά τον δημόσιο τομέα.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί,
εντούτοις, ότι ο νομοθέτης δεν θα
ορίζει χρονικούς περιορισμούς για

Σ
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την απομάκρυνση από την υπηρεσία,
εφόσον ο πανδημικός κίνδυνος συ
νεχίζει να απειλεί. Οπως σημείωσε
χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στο
περί
Πρώτο Πρόγραμμα, στόχος είναι «να
πείσουμε τους πιο δύσπιστους. Βε
βαίως ελπίζουμε ότι δεν θα τεθεί σε
ισχύ και ότι θα πειστούν και οι πιο
δύσπιστοι, εφόσον χειρίζονται ευπα
θείς συμπολίτες μας». Αναφερόμενη,
δε, στα μη εμβολιασμένα μέλη της
ΕΜΑΚ, διευκρίνισε ότι «δεν μπορούν
να βρίσκονται σε αυτή την υπηρεσία
για την αντιμετώπιση καταστροφών,
διότι μπορεί η λειτουργία της υπη
ρεσίας να διαταραχθεί σοβαρά αναρρωστήσουν και δεν μπορούν να
ανταποκριθούν».
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, όμως, καθώς η χώρα
εισέρχεται στο τελευταίο δεκαήμερο
του Ιουλίου, τα στελέχη του Μαξίμου
και οι ειδικοί χτίζουν επιπλέον γέφυ
ρες με την κοινωνία στο πλαίσιο της
εκστρατείας πειθούς, εντατικοποιώντας την προσπάθεια να δημιουργη-

θεί το φθινόπωρο ένα ικανοποιητικό
τείχος ανοσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Σύνοδος Πρυτάνεων των ΑΕΙ θεωρεί «απαραίτητη
προϋπόθεση» τον εμβολιασμό όλων
των μελών της πανεπιστημιακής κοι
νότητας πριν από την έναρξη των
διά ζώσης μαθημάτων το φθινόπωρο
και τη φράση αυτή επαναλαμβάνει
και ο πρύτανης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος
Παπαϊωάννου, μιλώντας στα «ΝΕΑ»,
κάνοντας παράλληλα έκκληση για
άλλη μία φορά στους νέους να εμβο
λιαστούν. Τα πανεπιστήμια έτσι θα
επανέλθουν από τον Σεπτέμβριο σε
πλήρη διά ζώσης λειτουργία σε μα
θήματα, εργαστήρια και κλινικές (με
την τήρηση βέβαια όλων των απαιτούμενων μέτρων), ενώ οι διοικήσεις
τους περιμένουν να ακούσουν το
επόμενο χρονικό διάστημα από τους
αρμόδιους υπουργούς αλλά και την
επιτροπή των ειδικών της κυβέρνη
σης αν τελικά ο εμβολιασμός για τα
μέλη των κοινοτήτων τους θα είναι
υποχρεωτικός. Στην περίπτωση που

αυτό δεν αποφασιστεί, θα ξεκινήσουν
με έλεγχο αλλά και τεστ δύο φορές
την εβδομάδα.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Νίκη Κεραμέως επίσης
απευθύνει έκκληση για εμβολιασμό
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε
ερώτηση δε για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών των φοιτητών
απάντησε χθες σε συνεντεύξεις της
με τη φράση «τα συζητάμε όλα». Και
ανέφερε ότι «τις επόμενες εβδομάδες
θα συζητήσουμε όλους τους όρους με
τους οποίους θα γίνει αυτό εφικτό.
Εξετάζεται είσοδος με πιστοποιητι
κό εμβολιασμού και εργαστηριακά
τεστ για ανεμβολίαστους». Θύμισε,
επιπλέον, ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί
πάνω από 74% των εκπαιδευτικών,
λέγοντας ότι «τους ευχαριστούμε
δημοσίως, είναι ένα τεράστιο βήμα,
αλλά δεν φτάνει, χρειαζόμαστε και
άλλους».
«Πέρα από τη νομική πλευρά της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
ή όχι, η ατομική συνείδηση κάθε μέ
λους της ακαδημαϊκής κοινότητάς

μας είναι εκείνη που πρέπει να μας
οδηγήσει σε δράσεις προστασίας
σε χώρους μαζικότητας, όπως είναι
αυτοί των πανεπιστημιακών κά
μπους» προσθέτει ο πρύτανης του
ΑΠΘ. Οπως είναι γνωστό, στο πανε
πιστήμιο θα λειτουργήσουν από το
φθινόπωρο δύο εμβολιαστικό κέντρα,
καθώς αυτόν τον αριθμό έδωσε η
ηγεσία του στο υπουργείο Παιδείας
όταν ρωτήθηκε σχετικά.
Εν τω μεταξύ, το Πανεπιστήμιο
Αθηνών κυκλοφόρησε χθες ένα σποτ
υπέρ του εμβολιασμού με το μήνυμα
«Είμαστε μαζί, σπουδάζουμε, αγκα
λιαζόμαστε, διασκεδάζουμε, πάμε δι
ακοπές, εμβολιαζόμαστε». Το βίντεο
αυτό το δημοσίευσε στο κανάλι του

3

 ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ Εδιωξαν 54 apvmss από την ΕΜΑΚ
ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

REUTERS ALKIS KONSTANTINIDIS

Πηγή:

1

στο YouTube εκφράζοντας την ανά
γκη για εμβολιασμό, την ώρα που τα
κρούσματα κορωνοϊού παραμένουν
σε υψηλά επίπεδα και η μετάλλαξη
Δέλτα ανησυχεί τους ειδικούς.
Από την πλευρά του, ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου ΠατρώνΧρήστος
Μπούρας λέει στα «ΝΕΑ» ότι έχει ήδη
απευθύνει έκκληση στα μέλη της πα
νεπιστημιακής του κοινότητας να
εμβολιαστούν και έχει ήδη δρομο
λογήσει το άνοιγμα εμβολιαστικών
κέντρων σε όλες τις πόλεις όπου
εδρεύει το ίδρυμα. «Παράκληση σε
όσους θέλουν ανοικτά πανεπιστήμια
είναι να εμβολιαστούν. Με κοινωνική
ευθύνη και αίσθημα αλληλεγγύης»,
καταλήγει ο ίδιος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Euvo6os
Πρύτανεων ίων ΑΕΙ
θεωρεί «απαραίτητη
προϋπόθεση»
τον εμβολιασμό
όλων των μελών
ms πανεπιστημιακά
Koivomias πριν
από την έναρξη
των διά ziknis
μαθημάτων
το φθινόπωρο
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 Mnopis Τζόνσον: As πεθάνουν
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16-17

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 525.94 cm² Κυκλοφορία:
:

21-07-2021
13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Mnopis Τζόνσον: As πεθάνουν
Βαρύτατες κατηγορίες
καιά του βρετανού
πρωθυπουργού από ιον
πρώην σύμβουλό του,
Νΐόμινικ Κάμινγκς.
Και καθώς σπς ΗΠΑ
σαρώνουν οι «θεωρίες
των ψεκασμένων»,
ιαλοκνιάουνανά
ιον κόσμο πληθαίνουν
ΑκτιΒιστήβ με το... κεφάλι του Βρετανού πρωθυπουργού
Mnopis Τζόνσον ανά χείραε, σε διαμαρτυρία
έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, στο Λονδίνο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

τους μπροστά στη θανάσιμη απειλή,
παρά να συναινέσει στην επιβολή ενός
έες βαρύτατες κατηγορίες
νέου lockdown. Ελεγε δε πως είχε μεεναντίον του Μπόρις Τζόνσον,
τανιώσει που είπε το ναι και για το
αναφορικά με τη διαχείριση
πρώτο, την άνοιξη του ίδιου έτους,
της πανδημίας, εκτόξευσε ο πρώην
παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος νόση
κορυφαίος σύμβουλός του, Ντόμινικ
σε και νοσηλεύτηκε στην εντατική.
Παράλληλα, αμφισβητούσε ευθέως τις
Κάμινγκς. Ο πολιτικός, δηλαδή, ο οποί
εισηγήσεις και εκκλήσεις για ενίσχυση
ος παραιτήθηκε πέρυσι και εξελίσσε
του συστήματος υγείας, υπονοώντας
ται, σταδιακά, σε έναν από τους πιο
όπ τα περί επιβάρυνσής του είναι ένα...
ορκισμένους και επικίνδυνους εχθρούς
παραμύθι!
του βρετανού πρωθυπουργού και ηγέτη
«Πρέπει να πω ότι με έχουν κάπως
των Συντηρητικών.
κλονίσει κάποια από τα στοιχεία που
Σε τηλεοπτική συνέντευξη που
αφορούν τους θανάτους από Covid.
παραχώρησε στο δίκτυο του BBC και
Η μέση ηλικία είναι τα 82 έτη - 81 για
προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας,
τους άνδρες και 85 για τις γυναίκες.
ο Κάμινγκς παρουσίασε στοιχεία που
Είναι, δηλαδή, πάνω από το προσδό
δείχνουν ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, το
κιμο επιβίωσης. Κολλήστε, λοιπόν,
περασμένο φθινόπωρο, ο Τζόνσον
Covid και ζήστε περισσότερο. Σπανίως
έμοιαζε να είναι αποφασισμένος να
κάποιος που είναι κάτω των 60 ετών
εγκαταλείψει εκατοντάδες χιλιάδες
θα εισαχθεί σε νοσοκομείο (το 4%),
βρετανούς μεγάλης ηλικίας αβοήθη

Ν

ι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Mnopis Τζόνσον: As πεθάνουν
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

16-17

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

οι γέροι, να ζήσουμε epeis!
ενώ και από αυτούς σχεδόν όλοι θα
επιβιώσουν». Αυτά, ανάμεσα σε αρκετά
άλλα, περιέχονται σε μηνύματα που
φέρεται να έστειλε ο Τζόνσον προς
τους συμβούλους του μέσω WhatsApp,
τον Οκτώβριο του 2020. «Δεν καταπίνω
όλα αυτά περί υπερβολικής πίεσης που
δέχεται το προσωπικό του ΕΣΥ. Νομίζω,
κύριοι, ότι χρειάζεται να το επαναξιολογήσουμε», ισχυρίστηκε επίσης.
Ο Τζόνσον έδειχνε να μην έχει συναί
σθηση του τι συνέβαινε, με αποτέλεσμα
παραλίγο να θέσει σε κίνδυνο και τη
ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ. Κι αυτό
διότι - σύμφωνα πάντα με τους ισχυ
ρισμούς του Κάμινγκς, τους οποίους
αρνήθηκε η Ντάουνινγκ Στριτ - επέ
μενε να τη συναντήσει, εν μέσω κορύ
φωσης της πανδημίας, αναγκάζοντας
τον σύμβουλό του να ανεβάσει τους
τόνους και να του πει: «Μα τι στο καλό
λες; Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γραφείο που είναι σε καραντίνα, εσύ
μπορεί να έχεις κορωνοϊό, εγώ μπορεί
να έχω, δεν μπορείς να πας να δεις
τη βασίλισσα. Τι θα γίνει εάν πας και
κολλήσει και αυτή;». Στη συνέχεια δε,
φέρεται να έλαβε την απάντηση του
Τζόνσον ότι δεν το είχε καν σκεφτεί...
ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, νέες «θεωρίες
ψεκασμένων» έρχονται από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού. Σύμφωνα με
έρευνα του YouGov για λογαριασμό
του Economist, ένας στους πέντε Αμε
ρικανούς πιστεύουν πως τα εμβόλια
κατά της Covid περιέχουν μικροτσίπ!
Ακόμη μεγαλύτερο είναι το σχετικό
ποσοστό στις ηλικίες 30-44 ετών (27%)
και στις τάξεις των ψηφοφόρων του
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος* (29%).
Ο ιός, πάντως, δεν καταλαβαίνει
από τέτοια και συνεχίζει να επελαύνει, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να

λαμβάνουν ολοένα περισσότερα μέτρα.
Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, πά
νω από τον μισό πληθυσμό βρίσκεται
σε καθεστώς lockdown, ενώ στο Ιράν
αποφασίστηκε να μπει «λουκέτο» σε
όλες σχεδόν τις δραστηριότητες στην
Τεχεράνη επί μία τουλάχιστον εβδομά
δα. Οσο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο, που επισήμως ξεκινούν
μεθαύριο, τα κρούσματα στις τάξεις
αθλητών και συνοδών πολλαπλασιάζονται με τέτοιο ρυθμό ώστε κάνουν
πολλούς να θεωρούν πιθανό το σενά
ριο της αναβολής τους, έστω και στο
παρά πέντε.
Η κυβέρνηση της Γαλλίας, πάντως,
ανακοίνωσε χθες πως παύει να είναι
υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε κλει
στούς χώρους για πολίτες (όχι όμως και
για τους εργαζόμενους σε αυτούς τους
χώρους) που διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης.
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 Περί απολύσεων…
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 148.87 cm² Κυκλοφορία:
:

21-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Γράψει η

οποπυσεων...
Το θέμα με τις απολύσεις των ανεμβολίαστων στο Δημόσιο φαίνεται να
διχάζει την κυβέρνηση. Για να είμαι
ακριβής, βάζει το Μέγαρο Μαξίμου
σε δεύτερες σκέψεις. Δεν είναι πε
ρίοδος για κοινωνικές εκρήξεις,
διαμαρτυρίες και εντάσεις. Τα αρμό
δια υπουργεία όπως μαθαίνω επε
ξεργάζονται διάφορες διατάξεις, οι
οποίες θα ορίζουν ότι η αναστολή ερ
γασίας δεν θα ενεργοποιεί τα Πει
θαρχικά Συμβούλια του Δημοσίου
και επομένως δεν θα υπάρχεικαμία
περίπτωση απόλυσης για όποιον ερ
γαζόμενο δεν εμβολιαστεί. Επίσης
δεν θα έχει και ανώτατο χρονικό
πλαφόν, κατά το οποίο κάποιος θα
πρέπει να έχει εμβολιαστεί. Οι εργα
ζόμενοι που παραμένουν ανεμβολίαστοι, ενώ γι’ αυτούς έχει καταστεί
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, δεν
θα χάνουν μόνο τον μισθό τους αλλά
και τις ασφαλιστικές εισφορές τους.
Αυτά μαθαίνω. Αν αλλάξουν τα δεδο
μένα, ο Θεός να βάλειτοχέριΤου...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η Περιφέρεια «τιμωρεί» τις νοσηλεύτριες που
μίλησαν
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Επιφάνεια 1063.52
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

Κυκλοφορία:

6725

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΓ. ΣΚΕΠΗ ΧΑΝΙΩΝ

Εκτός
εργασίας δυο
νοσηλεότριες
που κατέθε
σαν για τις
απαράδεκτες
συνθήκες
Στον φακό
της «Εφ.Συν.»
ΣΕΛ.3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η Περιφέρεια «τιμωρεί» τις νοσηλεύτριες που μίλησαν
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

ΣΤΟΝ ΦΑΚΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ
Ανακαλούνται για
τυπικούς λόγους
οι άδειες άσκησης
επαγγέλματος δύο
εκ των βασικών
μαρτύρων
κατηγορίας
για τις συνθήκες
στο γηροκομείο
• Οι άδειες
ανακλήθηκαν
λίγες μέρες αφότου
η διοίκηση του
ιδρύματος έμαθε
πως οι δύο
εργαζόμενες
έχουν καταθέσει
εναντίον της

11
Στο κάδρο των
ευθυνών για τους
θανάτους δεκάδων
ηλικιωμένων
έχει μπει και η
Περιφέρεια Κρήτης,
η οποία, μέσω
της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας,
έχει αρμοδιότητα
για τον έλεγχο
των γηροκομείων,
αλλά, όπως και οι
ιδιοκτήτες, μέχρι
σήμερα δεν μπορεί
να δώσει πειστικές
απαντήσεις

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

21-07-2021

3
!

Η Περιφέρεια «τιμωρεί» τις
νοσηλεύτριες που μίλησαν
οικογενειών των θυμάτων αλλα
και πρώτη καταγγέλλουσα ως κόρη
ενός από τους ανθρώπους που έχα
σαν τη ζωή τους στην Αγία Σκέπη:
«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακό
μη σκάνδαλο στη στάση της Διοί
κησης και δη της εποπτεύουσας
αρχής. Αρχικά μιλούσαν για “από
λυτη νομιμότητα” και “υποδειγμα
τική λειτουργία” μιας μονάδας που
αποδείχτηκε ότι είχε απασχολήσει
πολυάριθμες φορές τις εισαγγελικές αρχές με εγκλήσεις για σοβα
ρά αδικήματα κατά της ζωής αλλά
και τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας με
καταγγελίες που ως διά μαγείας...
“εξαφανίζονταν”.

► Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΕΛΛΗ

ερίεργες μεθοδεύ
σεις στην υπόθεση
του γηροκομείου
Αγία Σκέπη απο
καλύπτει σήμερα η
«Εφ,Συν.» και ενώ
ακόμα καθυστερεί
η άσκηση ποινι
κών διώξεων για τους υπεύθυνους
της μονάδας που ερευνάται για
τις συνθήκες θανάτου δεκάδων
ηλικιωμένων. Με απόφαση του
αντιπεριφερειάρχη Χανίων, ανα
κλήθηκαν, για τυπικούς λόγους, οι
άδειες άσκησης επαγγέλματος δυο
νοσηλευτριών, οι οποίες τυχαίνει
να είναι και βασικές μάρτυρες κα
τηγορίας στην υπόθεση, γεγονός
που προκαλεί εύλογα ερωτήματα.
Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελική έρευνα για την πολύκροτη υπό
θεση συνεχίζεται από τον Απρίλιο
και αφορά την πιθανή τέλεση των
αδικημάτων της συγκρότησης και
ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,
της έκθεσης και των σωματικών
βλαβών επί αδύναμων ατόμων και
της ανθρωποκτονίας τελεσθείσας
με δόλο διά παραλείψεως κατά
συρροή.
Στο κάδρο των ευθυνών έχει
μπει και η Περιφέρεια Κρήτης, η
οποία, μέσω της Διεύθυνσης Δη
μόσιας Υγείας, έχει αρμοδιότητα
για τον έλεγχο των γηροκομείων,
αλλά, όπως και οι ιδιοκτήτες, μέ
χρι σήμερα δεν μπορεί να δώσει
απαντήσεις για τον ακριβή αριθμό
των θανάτων. Σύμφωνα με έγγραφα
που έχουν έρθει στη δημοσιότητα,
ήδη από προηγούμενους ελέγχους
είχαν διαπιστωθεί παρατυπίες (ως
προς τις συνθήκες διαβίωσης, την
έλλειψη προσωπικού κτλ), οι οποί
ες, ωστόσο, δεν είχαν οδηγήσει σε
επιβολή μέτρων ή στην ανάκληση
της άδειας της μονάδας.
Η υπόθεση που φέρνει σήμερα
στο φως η «Εφ.Συν.» αφορά ξανά
τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της
Περιφέρειας Κρήτης, η οποία, με
αιφνιδιαστική απόφασή της στις
18 Ιουνίου ανακάλεσε τις άδειες
άσκησης επαγγέλματος δύο εκ των
βοηθών νοσηλευτριών της Μονά
δας. Πρόκειται για τις νοσηλεύτριες
Καλλιόπη Χαιζηδάκη και Ροζίτσα
Στάνεβα, οι οποίες είναι από τις

Χωρίς άδεια

Ninos Καδογερήε, ανιιπεριφερειάρχηε
Χανίων

Μαρία Παπαδακη, δικηγόροs

βασικές μάρτυρες κατηγορίας στην
υπόθεση και έχουν δώσει πλήθος
πληροφοριών για τις συνθήκες που
επικρατούσαν στο γηροκομείο.
Για τις δύο γυναίκες διαπιστώ
θηκε, κατόπιν εορτής, ότι δεν πλη
ρούσαν ένα από τα τυπικά κριτήρια
για την έκδοση της άδειας εργασί
ας τους. Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε
ως άκυρη η πρακτική τους άσκηση
που έγινε μέσα στην Αγία Σκέπη,
καθώς δεν εποπτεύθηκε από ειδι
κευμένο νοσηλευτή πανεπιστημια
κής ή τεχνικής εκπαίδευσης, όπως
ορίζει ο νόμος, αφού η Μονάδα δεν
διέθετε -αν και όφειλε- αντίστοιχο
έμπειρο προσωπικό.

Συν.» ο Αθ. Κεχαγιάς, υπάλληλος
της Διεύθυνσης Υγείας που τις
εξέδωσε πριν από περίπου έναν
χρόνο. Το ερώτημα βέβαια είναι
πώς γίνεται η έλλειψη ειδικευμέ
νου νοσηλευτή να αποτελεί σήμερα
αναδρομικά λόγο ανάκλησης των
αδειών άσκησης επαγγέλματος
των βοηθών νοσηλευτριών που
εισφέρουν σοβαρά στοιχεία για
την υπόθεση, ενώ δεν αποτέλεσε
πρόβλημα για την ανανέωση της
άδειας λειτουργίας της μονάδας
μόλις έναν χρόνο νωρίτερα ή πώς
δεν διαπιστώθηκε σε κανέναν από
τους συνεχείς ελέγχους που ισχυ
ρίζονται οι αρμόδιοι ότι διεξήγαν
στη μονάδα.
Ο αντιπεριφερειάρχης Χανί
ων, Νίκος Καλογερής, ο οποίος
υπογράφει και την ανάκληση
των αδειών, παραδέχεται πως το
προηγούμενο διάστημα υπήρξε
πιο χαλαρή αντιμετώπιση της
συγκεκριμένης μονάδας από τους
προκατόχους του, ενώ διαβεβαιώνει πως, με βάση τα στοιχεία της
Διεύθυνσης Υγείας, σήμερα στη
μονάδα υπηρετεί ειδικευμένος
νοσηλευτής.
Τη διαχρονικά προβληματική
στάση της Περιφέρειας Κρήτης
στην υπόθεση αυτή καταγγέλλει
στην «Εφ,Συν.» η Μαρία Παπαδάκη, δικηγόρος κάποιων εκ των

«Εγινε λάθος»
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Εφ.Συν.», για την πρακτική άσκη
ση των συγκεκριμένων νοσηλευ
τριών είχε υπογράψει ο επιβλέπων
ιατρός της Μονάδας Γεώργιος
Σκούτας (ο ίδιος που υπέγραφε
και για τα δεκάδες πιστοποιητικά
θανάτων με αιτιολογία ανακοπή
καρδιάς) και ο οποίος έχει απο
χωρήσει από το γηροκομείο, μετά
τον σάλο που προκλήθηκε και τις
βαριές κατηγορίες που ενδέχεται
να αποδοθούν και στον ίδιο.
«Οι άδειες άσκησης επαγγέλ
ματος δόθηκαν εκ παραδρομής
και από λάθος», ανέφερε στην «Εφ.

»Στη συνέχεια αποδείχτηκε
πως η μονάδα λειτουργούσε αρ
χικά χωρίς άδεια και κατόπιν με
άδεια δυναμικότητας 16 ατόμων σε
χρόνους που οι θάνατοι λάμβαναν
χώρα κατά δεκάδες, υπό το βλέμμα
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. Και
τώρα η ίδια διοίκηση παραβλέπει
κάθε πρόσχημα, πλήττοντας βά
ναυσα και εντελώς αναιτιολόγητα
βασικούς μάρτυρες κατηγορίας,
αντί να τους επιβραβεύει και να
τους προστατεύει, όπως εύλογα θα
ανέμενε κανείς σε μια ευνομούμε
νη πολιτεία».
Η κ. Παπαδάκη καταγγέλλει πως
η ανάκληση των αδειών των δύο
νοσηλευτριών ήρθε -όχι τυχαίαλίγες μέρες μετά τα νέα στοιχεία
από τη νεκροψία μετά την εκταφή
της γυναίκας από την Κίσσαμο,
προκειμένου να διερευνηθούν οι
συνθήκες θανάτου της. «Πρόσφα
τα παραδόθηκε στους υπεύθυνους
του ιδρύματος αντίγραφο της επιβαρυντικής μαρτυρίας μίας εκ των
συγκεκριμένων νοσηλευτριών για
το συγκεκριμένο θέμα, ενώ ήρθε σε
γνώση τους πως και η δεύτερη έχει
καταθέσει εναντίον τους», λέει στην
«Εφ,Συν.» η κ. Παπαδάκη.
Υπενθυμίζεται πως οι ιστολογικές εξετάσεις στο κεφάλι της
θανούσας έδειξαν κακώσεις 48
έως 72 ώρες πριν από τον θάνατο,
εύρημα που επιβεβαιώνει πλήρως
την καταγγελία των οικείων της
και τις μαρτυρίες δύο νοσηλευτών
για πτώση της από ύψος, σοβαρό
χτύπημα στο κεφάλι και μη άμεση
διακομιδή της στο νοσοκομείο.
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 Eκτος EMAK πενήντα που δεν έκαναν το εμβόλιο
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

19

Επιφάνεια 161.8 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

Κυκλοφορία:

8215

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Enos EMAK
πενήντα που
δετ έκαναν
το εμβόλιο
Μετακινούνται σε
άλλεε υπηρεσΐεε
ΦΥΛΛΑ πορείας για τη
μετακίνησή τους σε άλλες
υπηρεσίες του Πυροσβε
στικού Σώματος έλαβαν
συνολικά 50 στελέχη των
ΕΜΑΚ από όλη την επι
κράτεια, καθώς επέλεξαν
να παραμείνουν ανεμβολίαστα κατά του Covid-19.
Μεταξύ αυτών είναι στε
λέχη της από τη Θεσσαλο
νίκη και την Αθήνα.
Οι υπηρετούντες στις
ΕΜΑΚ είχαν ενημερωθεί
με απόφαση του αρχη
γού του Πυροσβεστικού
Σώματος, αντιστρατήγου
Στέφανου Κολοκούρη, για
την υποχρέωσή τους να
εμβολιαστούν. Σε όσους
αντιτίθενται στον εμβο
λιασμό ή δεν τον είχαν
προγραμματίσει το αρχη
γείο έδινε χρονικό περι
θώριο ως τις 11 Ιουνίου.

Προειδοποίηση
Μάλιστα, είχαν λάβει
γνώση ότι, αν δεν εμβο
λιαστούν, θα απομακρυν
θούν από τις ΕΜΑΚ και
θα αντικατασταθούν από
άλλα στελέχη, τα οποία θα
έχουν εμβολιαστεί και θα
πληρούν τις προϋποθέ
σεις για ένταξή τους στην
ειδική μονάδα.
Η διαταγή του αρχη
γού του Πυροσβεστικού
Σώματος ορίζει ότι στο
εξής στην ΕΜΑΚ θα υπη
ρετούν υποχρεωτικά μό
νο όσοι πυροσβέστες διασώστες έχουν προβεί
σε εμβολιασμό κατά του
Covid-19.
Τη Δευτέρα έλαβαν
φύλλα πορείας για με
τακίνησή τους σε άλλες
υπηρεσίες 19 στελέχη
της 1 ης ΕΜΑΚ της Αθή
νας, μεταξύ των οποίων
τρεις πυρονόμοι, ένας ανθυποπυραγός και 14 πυ
ροσβέστες, ενώ από τη
2η ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης
έλαβαν επίσης φύλλα πο
ρείας άλλα οκτώ στελέχη,
μεταξύ των οποίων δύο
ανθυποπυραγοί, τρεις
πυρονόμοι και τρεις πυ
ροσβέστες.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Σπάει κοντέρ» ο κορονοϊός με εστίες σε όλη τη
χώρα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,14-15

Επιφάνεια 1502.08
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

Κυκλοφορία:

6345

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

κτΐναξη
κρουσμάτων,
έκρηξη
ηκου φορτίου
στα λύματα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τέλος το
lockdown στη
Μύκονο από
την ερχόμενη
Δευτέρα
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 «Σπάει κοντέρ» ο κορονοϊός με εστίες σε όλη τη χώρα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

J

/ΜΗΠ1
ϊ

1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

21-07-2021

/

1

Μ

7

*

3.565 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΧΘΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ · ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ,

«Σπάει κοντέρ» ο κορονοϊόε με εστίεε
ξαρση δίχως τέλος καταγράφει η παν
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com
δημία στην Ελλάδα ξεπερνώντας χθες
ακόμη ένα «φράγμα», αυτό των 3.500
κρουσμάτων. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.565ναι
πεπολύ μεγάλος, 89.521, και η θετικότητα
ριστατικά κορονοϊού με εστίες σε όλη τη χώρα
διαμορφώθηκε χθες λίγο πριν από το όριο συ
-1.607 στην Αττική, 334 στην Κρήτη- και έντονα
ναγερμού του 4%, σε 3,98%. Σχεδόν ένα στα
αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα.
δύο περιστατικά εντοπίζονται στην Αττική, με
Παρά την έντονη διασπορά του ιού, ιδιαίτερα
το κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια
ανάμεσα στον ανεμβολίαστο πληθυσμό, το χρο
να συγκεντρώνουν τις περισσότερες μολύνσεις
νικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων στο
(375 και 246 αντίστοιχα). Η Κρήτη εξακολου
νησί της Μυκόνου που έχει ανακοινωθεί (έως
θεί να βρίσκεται στη «δίνη» του επιδημικού
Δευτέρα 26/7) φαίνεται πως θα τηρηθεί και
κύματος με συνολικά 334 θετικές διαγνώσεις,
θα ακουστεί ξανά μουσική από τα ηχεία των
οι 153 εκ των οποίων στο Ηράκλειο. Παράλ
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
ληλα, και τα υπόλοιπα νησιά καταγράφουν
εφόσον η επιδημιολογική κατάσταση στη νησί
σημαντικές αυξήσεις. Είναι χαρακτηριστικό
συνεχίσει με τη σημερινή εικόνα.
ότι στην περιφερειακή ενότητα Νήσων Αττι
Η Τρίτη είναι ημέρα με παραδοσιακά με
κής ανακοινώθηκαν χθες 36 νέα περιστατικά
γάλο αριθμό κρουσμάτων από την αρχή της
κορονοϊού.
πανδημίας. Χθες η επιδημιολογική έκθεση του
Η επιδεινούμενη επιδημιολογική πορεία της
ΕΟΔΥ αποτέλεσε ακόμη μια αρνητική έκπληξη
χώρας μας είναι εμφανής και από την ανά
ως συνέχεια της... ανηφόρας που έχει πάρει
λυση των λυμάτων. Σύμφωνα με το Εθνικό
η επιδημία εδώ και τρεις εβδομάδες, από τις
Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ,
29 Ιουνίου.
την εβδομάδα 12 έως 18 Ιουλίου 2021, παρα
τηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την
15% περισσότερα
εβδομάδα 5 έως 11 Ιουλίου 2021, στο ιικό
Τα περιστατικά που ανακοινώθηκαν χθες εί
φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα
ναι, μάλιστα, κατά 15% αυξημένα συγκριτικά
των εννέα από τις 12 περιοχές που ελέγχθη
με εκείνα της αντίστοιχης ημέρας της προη
καν από το δίκτυο. Σημαντική αύξηση (+219%)
γούμενης εβδομάδας (3.109 κρούσματα την
καταγράφηκε στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη
προηγούμενη Τρίτη). Ο αριθμός των τεστ που
(+260%), στην Αλεξανδρούπολη (+255%), στα
διενεργήθηκαν σε διάστημα ενός 24ώρου είΧανιά (+1 76%).

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σταδιακή άνοδο, ως απόρροια της ανόδου
της επιδημιολογικής καμπύλης, έχουν και οι
νοσηλείες στα νοσοκομεία, με τον επταήμερο
μέσο όρο να διαμορφώνεται στους 121 ασθε
νείς. ΜΕΘ και διασωληνώσεις, όμως, ακόμη
δεν έχουν επηρεαστεί και διατηρούν την πτω
τική τους τάση. Οι διασωληνωμένοι έως χθες
ανέρχονταν σε 121. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, αυξάνονται
οι προσελεύσεις στα νοσοκομεία και οι εισα
γωγές. Ο ίδιος παραθέτει ως παράδειγμα το
νοσοκομείο «Αττικόν», το οποίο εφημέρευε
από προχθές έως χθες το πρωί. Προσήλθαν
137 ύποπτα κρούσματα κορονοϊού με συμπτώ
ματα, ενώ πριν από 15 ημέρες οι αντίστοιχες
προσελεύσεις ανέρχονταν σε 25.

D

Ανοιγμα

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ...
Εντονη αυξητική τάση του ιικού
φορτίου καταγράφεται στα αστικά
λύματα: +219% στην Αττική,
+260% στη Θεσσαλονίκη,
+255% στην Αλεξανδρούπολη,
+176% στα Χανιά

Το μίνι lockdown που επιβλήθηκε στη Μύκο
νο φαίνεται πως έχει ημερομηνία λήξης και
μάλιστα σύντομη, καθώς όπως προκύπτει
από πληροφορίες από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου
αναμένεται να ξανανοίξουν οι δραστηριότητες
που είχαν ανασταλεί. Πρόκειται για τη μουσική
στα εστιατόρια και τα καταστήματα νυχτερι
νής διασκέδασης, καθώς και την απαγόρευση
κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα.
Η ημερομηνία αυτή είχε ανακοινωθεί ως η
καταληκτική, η παράταση, όμως, των μέτρων,
όπως πολύ συχνά συμβαίνει, θεωρούταν αρ
κετά πιθανή.
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 «Σπάει κοντέρ» ο κορονοϊός με εστίες σε όλη τη χώρα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

ΟΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΘΑ ΑΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

σε όϋη τη χώρα
Η ενδεχόμενη άρση του πρώτου τύπου
lockdown του καλοκαιριού αποδίδεται στα
επιδημιολογικά δεδομένα. Τα τελευταία
24ωρα διαγράφεται σταθεροποίηση του
αριθμού των νέων μολύνσεων Covid-19 που
για τους ειδικούς δεν οφείλεται στα μέτρα,
καθώς επιβλήθηκαν από το περασμένο Σάβ
βατο - υπενθυμίζεται ότι κάθε ημέρα κρου
σμάτων που ανακοινώνεται αποτυπώνει τπν
επιδημιολογικά εικόνα 14 ημερών πριν. Είναι
αρκετά πιθανό θετική επίδραση να είχαν οι
περιορισμοί στον τρόπο μετάβασης στα νησιά.
Υπενθυμίζεται ότι για όσους δεν είναι πλήρως
εμβολιασμένοι και δεν έχουν παρέλθει 14 ημέ
ρες από τπν ολοκλήρωση του εμβολιασμού
επιβάλλεται είτε rapid είτε μοριακό τεστ και
δεν υπάρχει π δυνατότητα του self test. Οι
επιστήμονες εισηγούνται συνέχεια την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη επέκταση του testing
προκειμένου να προλαμβάνονται συρροές. Για
το λόγο αυτόν έχουν συμφωνήσει το rapid
test να θεωρείται απαραίτητο και πριν την επι
στροφή από τα νησιά στην ενδοχώρα, κάτι που
είναι υπό αξιολόγηση, ωστόσο πολύ δύσκολο
να εφαρμοστεί στην πράξη λόγω των δυνατο
τήτων να γίνονται rapid tests στα νησιά. Για
την επιστροφή είναι, πάντως, υποχρεωτικός ο
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος.
Παράλληλα, έχει αποφασιστεί π εξέταση δύο
φορές την εβδομάδα των υπαλλήλων στην
εστίαση και τον τουρισμό. Το μέτρο αυτό δεν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

αποκλείεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο
με τριπλό έλεγχο των εργαζομένων εβδομα
διαίους.

Σε καταυλισμό
Στο πλαίσιο του συνεχούς testing που είναι
αναγκαίο εν μέσω ακόμη μιας πανδπμικής
έξαρσης, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας,
συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Κοι
νωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας Γιώργο Σταμάτπ, επισκέφθηκε χθες
τον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή Κλιάφα στα
Σπάτα Αττικής, όπου κινητή ομάδα του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας διεξήγαγε rapid
tests στους κατοίκους. Ο κ. Κικίλιας συνομί
λησε με τους κατοίκους του καταυλισμού και
τους παρότρυνε να εμβολιαστούν άμεσα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συχνού
testing με στόχο την ασφάλειά τους.
«Συνομίλησα εδώ με νέα παιδιά, με τις οικογένειές τους. Με πολύ μεγάλη συναίσθηση
του καθήκοντος, αγάπη και σεβασμό, θέλου
με να πείσουμε όσο πιο πολλούς συμπολίτες
μας γίνεται για τις ευεργετικές συνέπειες
του εμβολιασμού και να έρθουν να εμβολι
αστούν», δήλωσε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε
ότι «η Covid-19 είναι ένας τεράστιος εχθρός
της δημόσιας υγείας και εμείς δίνουμε τη δυ
νατότητα στους συνανθρώπους μας εδώ -και
σε όλη τη χώρα- να τεσταριστούν και να εμ
βολιαστούν». ■

3.565

κρούσματα χθες

11

εισαγόμενα

1.607
στην Αττική
254

στη Θεσσαλονίκη

463.473
το σύνολο των
κρουσμάτων

9

θάνατοι χθες

12.867
το σύνολο των
θανάτων

121

διασωληνωμένοι

2.765
ασθενείς έχουν
εξέλθει από ΜΕΘ
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 Οι εργαζόμενοι φωνάζουν.. η υγεία μας δεν είναι
κόστος!
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-8

Επιφάνεια 3453.32
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Οι εργαζόμενοι φωνάζουν
η υγεία μας δεν είναι κόστος!
Η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στον λαό αντί να πάρει μέτρα προστασίας
από την πανδημία, να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα Υγείας
και να οργανώσει τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού
S 3.565 νέα κρούσματα χτες, στο «κόκκινο» δεκάδες περιοχές
σε όλη τη χώρα, μεγάλη η έξαρση στους τουριστικούς προορισμούς,
αποτέλεσμα των «πρωτοκόλλων» - λάστιχο
«Δώστε λεφτά για την Υγεία, γιατρούς και εξοπλισμό στα νοσοκομεία»
το μήνυμα των χτεσινών μαζικών κινητοποιήσεων σωματείων
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
'
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΑΘΗΝΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ! „
Αγώνος για ιην υγεία και ”

fiMpbuli

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

- ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ

«Δώστε λεφτά για την Υγεία,
γιατρούς και εξοπλισμό στα νοσοκομεία! »
Απαίτηση για άμεσα μέτρα προστασίας
της υγείας σε χώρους δουλειάς, συγκοινωνίες,
σχολεία και πανεπιστήμια
ε μια μαζική και δυναμική συ
γκέντρωση έξω από το υπουρ
γείο Υγείας χτες το απόγευμα,
δεκάδες συνδικάτα της Αττι
κής απαίτησαν να πορθούν εδώ

της να ρίξει το βάρος της ευθύνης
για τη διασπορά του ιού στους ίδιους
τους εργαζόμενους, να τους ενοχο
ποιήσει με το απαράδεκτο σύνθημα
και
της «ατομικής ευθύνης».
τώρα μέτρα προστασίας της υγείαςΤαυτόχρονα προειδοποίησαν πως
και της ζωής των εργαζομένων και
δεν θα επιτρέψουν καμία περιστολή
του λαού, με αποφασιστική ενίσχυ
δικαιωμάτων με πρόσχημα την παν
ση του δημόσιου συστήματος Υγείας
δημία και κατήγγειλαν ότι η κυβερ
και άμεσα μέτρα προστασίας των ερ
νητική πολιτική στρώνει το έδαφος
γαζομένων στους χώρους δουλειάς,
στην εργοδοσία να ξεσαλώσει ακό
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα
μα περισσότερο, να απειλεί με μη
σχολεία και τα πανεπιστήμια.
νύσεις και απολύσεις, την ώρα που
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ε
η ίδια η κυβέρνηση τροφοδοτεί με
πίσης η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών
την πολιτική της τον ανορθολογισμό.
Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), η Ο
Κόντρα σε όλα αυτά απαίτησαν δη
μόσιο πρόγραμμα δωρεάν εμβολια
μοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (0σμού, με εξαντλητική ενημέρωση, με
ΓΕ), φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι
πλήρη προληπτικό έλεγχο και στα
φορείς. Παραβρέθηκε επίσης αντι
θερή παρακολούθηση των εμβολια
προσωπεία της Εκτελεστικής Γραμ
σμένων, στο πλαίσιο ενός ενισχυμέματείας του ΠΑΜΕ.
νου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φρο
Με το σύνθημα «Δώστελεφτά για
ντίδας Υγείας.
την Υγεία, γιατρούς και εξοπλισμό
Στην κινητοποίηση παραβρέθη
στα νοσοκομεία», οι συγκεντρωμέ
κε πολυμελής αντιπροσωπεία της
νοι απαίτησαν τη στήριξη του δημό
ΚΕ του ΚΚΕ.
σιου συστήματος Υγείας, κλιμακώ
νοντας τις αγωνιστικές παρεμβά
σεις του συνδικαλιστικού κινήμα
τος από τις πρώτες μέρες της παν
δημίας. Χαρακτήρισαν «πρόκληση»
τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι
δήθεν έχουμε περισσότερα νοσοκο
μεία απ’ ό,τι χρειαζόμαστε, την ώ
ρα που το δημόσιο σύστημα Υγεί
ας «χτυπάει κόκκινο», με ευθύνη ό
λων των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΤην απαράδεκτη κατάσταση που
ΖΑ - ΠΑΣΟΚ.
έχει διαμορφωθεί στον κλάδο του
Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στον
Επισιτισμού - Τουρισμού περιέΕπισιτισμό - Τουρισμό, στο Φάρμα
γραψε στην ομιλία της η Αντιγόνη
κο, στο Μέταλλο, στις Τηλεπικοινω
Μαυρομμάτη, μέλος της διοίκησης
νίες, στον Πολιτισμό, εμποροϋπάλκαι ταμίας του κλαδικού Συνδικάτου
της Αττικής. Οπως κατήγγειλε, «πιέ
ληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, με τα
ζουν τους εργαζόμενους στην εστί
πανό των σωματείων τους, ανέδειαση και τα ξενοδοχεία να κάνουν τα
ξαν τις τεράστιες ευθύνες της κυ
στραβά μάτια στη μη τήρηση υγειο
βέρνησης για την κατάσταση που έ
νομικών πρωτοκόλλων και στην ανυ
χει διαμορφωθεί στους χώρους δου
παρξία μέτρων προστασίας και φυσι
λειάς, κατήγγειλαν την προσπάθειά

Μ

Ανύπαρκτα μέτρα
προστασίας και
πιέσεις για συγκάλυψη
στον Επισιτισμό ■
Τουρισμό

κά τους καλούν να κάνουν νέες θυ
σίες για τη διατήρηση της κερδοφο
ρίας των επιχειρήσεων, γιατί μόνο έ
τσι θα διασφαλιστεί η θέση εργασί
ας τους. Είναι πολλά τα περιστατικά
που ακόμα και μετά από επιβεβαι
ωμένα κρούσματα, γίνεται προσπά
θεια συγκάλυψης και συνέχισης της
λειτουργίας επιχειρήσεων, χωρίς να
τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδι
κασίες. Είναι δεκάδες οι καταγγελί
ες συναδέλφων από επιχειρήσεις ε
στίασης και πολυτελή ξενοδοχεία σε
όλη την Αττική, για απανωτά κρού
σματα COVID σε πελάτες και εργα
ζόμενους. Είναι δεκάδες και οι πε
ριπτώσεις που η εργοδοσία απαιτεί
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με δική τους
ευθύνη και προσωπικό τους κόστος,
να πραγματοποιούν διαγνωστικούς
αυτοελέγχους».
«Η πολυδιαφημισμένη "επανεκκί
νηση" του Τουρισμού», υπογράμμισε,
«έγινε χωρίς καμία πρόβλεψη για μέ
τρα μαζικού ελέγχου των επισκεπτών
- τουριστών, για αποσυμφόρηση αε
ροπλάνων και πλοίων που τους μετα
φέρουν, ή για συχνούς ελέγχους μέ
σα στους χώρους δουλειάς, με rapid
test και με ευθύνη της εργοδοσίας
και του κράτους. Προβάλλουν λοι
πόν τη χώρα ως έναν ασφαλή προ
ορισμό με σύνθημα "All you need is
GREECE" και με οδηγό το μοντέλο
της αυτοδιάγνωσης, πετώντας το
γνωστό μπαλάκι της ατομικής ευ
θύνης στον κάθε εργαζόμενο. Την
ίδια ώρα όμως αποδεκατίζουν πλή
ρως το δημόσιο σύστημα Υγείας και
τα δημόσια νοσοκομεία, τον έναν δη
λαδή και απαραίτητο όρο για να εί
ναι ένας προορισμός ασφαλής, τό
σο για τους επισκέπτες όσο και για
τους κατοίκους κάθε περιοχής. Εί
ναι πολλά τα παραδείγματα μεγάλων
τουριστικών προορισμών, στις Κυκλά
δες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη

αλλά και την Αττική, όπου οι τραγι
κές ελλείψεις και η υποστελέχωση
των νοσοκομείων εκθέτουν σε διαρ
κή κίνδυνο την υγεία του λαού ακό
μα και σε κανονικές συνθήκες, πό
σο μάλλον τώρα σε περίοδο πανδη
μίας και ταυτόχρονα τουριστικής έ
κρηξης, με τον πληθυσμό να διπλα
σιάζεται ή και να τριπλασιάζεται».

Κυβέρνηση και
εργοδοσία το ρίχνουν
ξανά στην «ατομική
ευθύνη»
«Ολο αυτό το χρονικό διάστημα
μαζί με τα άλλα ταξικά σωματεία, με
εργαζόμενους από κάθε χώρο δου
λειάς, δώσαμε και δίνουμε τη μάχη
για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της
υγείας των εργαζομένων, στους ερ
γασιακούς χώρους, στα Μέσα Μαζι
κής Μεταφοράς», για να διασφαλι
στεί η επίσπευση του εμβολιασμού,
ανέφερε στην ομιλία του ο Στάθης

Σταθουλόπουλος, πρόεδρος του
Συνδικάτου Εργαζομένων Φαρμά
κου Αττικής.
Ομως, «αντί η κυβέρνηση να ικα
νοποιήσει αυτά τα δίκαια αιτήματα

του ταξικού κινήματος, να ενισχύσει τη νοσοκομειακή περίθαλψη, να
πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας,
έρχεται πάλι σήμερα με την απαρά
δεκτη λογική της ατομικής ευθύνης
(...) κλείνει το μάτι στην εργοδοσία ό
τι μπορεί να προχωρήσει ακόμα και
στην τρομοκρατία και στις απειλές,
ακόμα και σε απολύσεις εργαζομέ
νων με πρόσχημα τον εμβολιασμό».
«Και στον δικό μας κλάδο», πρόσθεσε, «έρχονται μηνύματα για προ
σπάθεια της εργοδοσίας να μετακυλήσει τις δικές της ευθύνες στους
εργαζόμενους. Ολο αυτό το χρονι
κό διάστημα που διαρκεί η πανδη
μία, οι εργοδότες θησαύρισαν αξιοποιώντας την ανάγκη του λαού μας
για προστασία από την πανδημία, ε
νώ όλοι εμείς οι εργαζόμενοι εργα
στήκαμε σε συνθήκες αυξημένης ε
ντατικοποίησης για να μπορεί ο κά
θε εργαζόμενος, ο κάθε συνταξιού
χος να έχει πρόσβαση σε ατομικά μέ
σα προστασίας και άλλα απαραίτητα
φάρμακα. Και στον δικό μας κλάδο
είχαμε πολλά κρούσματα, παρά το
ότι υπάρχει έτσι και αλλιώς αυστη
ρό πρωτόκολλο λόγω της παραγω
γής φαρμάκου».
Αναφέρθηκε ακόμα στις συνέπει
ες που έχει στους λαούς ο οξυμένος

Μαζική κινητοποίηση από σωματεία και φορείς και στη Θεσσαλονίκη
νηση συνεχίζει με τα ίδια «πρωτό
κολλα» - λάστιχο στον Τουρισμό για
την εξασφάλιση των κερδών των ε
πιχειρηματικών ομίλων.
Τέλος, κάλεσε τους εργαζόμενους
και τα σωματεία, καθώς η κυβέρνη
ση ετοιμάζει νέο αντιασφαλιστικό νο
μοσχέδιο, να μην αφήσουν χρόνο να
πάει χαμένος και να θέσουν τις προ
ϋποθέσεις για επιτυχημένο και μαζι
κό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.
Ο Χρήστος Καραχρήστος, γενικός

α συνθήματα «Δώστε λεφτά για
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την Υγεία, όχι για τις τράπεζες
και την εργοδοσία» και «Πάρτε
μέτρα τώρα στους χώρους εργασίας,
δεν θα γίνουν τάφοι εν μέσω παν
δημίας» κυριάρχησαν χτες στη μα
ζική πορεία εργατικών συνδικάτων,
συνταξιουχικών σωματείων και φοι
τητικών συλλόγων στη Θεσσαλονί
κη, διεκδικώντας άμεσα μέτρα προ
στασίας από την πανδημία στους χώ
ρους δουλειάς και ενίσχυσης του δη
μόσιου συστήματος Υγείας.
Από το βήμα της συγκέντρωσης
που προηγήθηκε στο Αγαλμα Βενιζέλου, η Νεκταρία Παπαδούλη, πρό

εδρος της Ενωσης Λογιστών Θεσ
σαλονίκης, κατήγγειλε ότι η κυβέρ
νηση αποσιωπά τις ευθύνες της για
τον συνεχιζόμενο συγχρωτισμό και
την απουσία ουσιαστικών μέτρων
σε κρίσιμους χώρους, όπως η ΒΙΠΕ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γραμματέας της Ενωσης Νοσοκο
μειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, αΣίνδου και τα Μέσα Μαζικής Μετα
φοράς, με τη γνωστή τραγική κατά
σταση στον ΟΑΣΘ.
«Την ώρα μάλιστα που καθημε
ρινά προστίθενται νέα στοιχεία για
το πόσο πιο εύκολα μεταδίδεται η
παραλλαγή "Δέλτα", τα λεωφορεία

του ΟΑΣΘ έχουν μειωθεί τους κα
λοκαιρινούς μήνες και δεν κυκλο
φορούν οχήματα διότι δεν έχουν
κλιματισμό», συνέχισε.
Πρόσθεσε πως σε περιοχές με με
γάλη τουριστική κίνηση, όπως η Θεσ
σαλονίκη και η Χαλκιδική, η κυβέρ

νέδειξε την τραγική κατάσταση στα
νοσοκομεία και στις άλλες δημόσιες
δομές Υγείας, τονίζοντας πως «η κυ
βέρνηση προκλητικά ισχυρίζεται ότι
το ΕΣΥ είναι οχυρωμένο (...) Για άλ
λη μια φορά ψεύδονται ανερυθρία
στα. Η ίδια η πραγματικότητα τους
διαψεύδει».

Οι προσλήψεις που έγιναν αφο
ρούν ελάχιστο μόνιμο προσωπικό,
σημείωσε, που δεν φτάνει να καλύ
ψει όχι μόνο τα τεράστια κενά που
προϋπήρχαν, αλλά ούτε τα κενά των
υγειονομικών που θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι τέλος του χρόνου, ενώ

τα κενά στα νοσοκομεία της πό
λης προσεγγίζουν το 30% των θέ
σεων για ειδικευμένους γιατρούς.
«Αυτά τα κενά δεν αποτελούν α
πλά νούμερα», τόνισε χαρακτηριστι
κά, «αλλά ελλείψεις που αφορούν το
σήμερα και δημιουργήθηκαν διαχρο
νικά από όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ».
Κατά τη διάρκεια της πορείας που
ακολούθησε στους κεντρικούς δρό
μους της πόλης, πραγματοποιήθηκε
επίσης παρέμβαση έξω από το κτίριο

όπου στεγάζεται το προξενείο των
ΗΠΑ, όπου ο Αστέρης Παναγιώτου,
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ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χωρίς μέτρα προστασίας
παραμένουν τα νησιά
πάλι στους μεγαλοξενοδόχους.
ε τα νησιά να βράζουν από
Ετσι, παίρνοντας «μέτρα» που
κρούσματα και να στενά
ευνοούν την ακόμη μεγαλύ
ζουν από τις τραγικές ελ
λείψεις σε υποδομές Υγείας,τερη διασπορά του ιού στον
πληθυσμό, ως «λύση» παρου
μετά από δύο χρόνια πανδη
σιάστηκε η μεταφορά όσων
μίας αποδεικνύεται ότι η κυ
νοσούν με πλοία - που μέχρι
βερνητική πολιτική δεν μπο
τώρα δέχονταν κρούσμα μό
ρεί να αντιμετωπίσει ούτε το
νο εν πλω - στην Αττική, ώ
πρόβλημα του πού θα πάνε ό
στε να «ξεπεραστεί» το πρό
σοι πρέπει να μπουν σε καρα
βλημα της εξεύρεσης δωμα
ντίνα. Το θέμα αυτό απασχό
τίων καραντίνας.
λησε χτες κυβερνητική σύσκε
Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι
ψη, δύο μήνες μετά το άνοιγ
το «μίνι lockdown» της Μύκο
μα του τουρισμού, μήπως και
νού, που παρουσιάστηκε σαν
βρεθούν τέτοια ξενοδοχεία, α
...πρότυπο και για άλλους του
φού πλέον οι τουριστικοί προ
ριστικούς προορισμούς, θα δι
ορισμοί μετρούν καθημερινά
αρκέσει
το πολύ μέχρι τη Δευ
δεκάδες νέες θετικές διαγνώ
τέρα. Υπενθυμίζεται ότι τα μέ
σεις κορονοϊού.
τρα προβλέπουν απαγόρευ
Κι ενώ τα νησιά «φλέγονται»,
ση κυκλοφορίας από 01.00 το
προστέθηκαν μόλις 17 ξενοδο
βράδυ έως 06.00 το πρωί, με
χεία καραντίνας, από ένα σε
εξαίρεση λόγους εργασίας και
πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη
σοβαρούς λόγους υγείας και α
και νησιά όπως η Σαντορίνη,
από δύο σε Αττική και άλλους
παγόρευση μουσικής καθ’ ό
προορισμούς (όπως η Ρόδος)
λο το εικοσιτετράωρο.
που μετρούν εκατοντάδες χι
Αλλωστε, όπως είπε χτες η
κυβερνητική εκπρόσωπος, το
λιάδες τουρίστες.
46% των κρουσμάτων αφορά
Και μπορεί να μην παίρνεται
κυρίως εργαζόμενους στο χώ
κανένα ουσιαστικό μέτρο προ
ρο της ψυχαγωγίας και σε του
στασίας, αντίθετα οι όποιες
ρυθμίσεις να περιορίζονται
ριστικές επιχειρήσεις. Κι αυτό
στις ώρες που θα ακούγεται
επιβεβαιώνει τα αποτελέσμα
μουσική και που θα λειτουρ
τα των υγειονομικών «πρωτο
γεί η εστίαση (όπως στη Μύ
κόλλων» - λάστιχο στον Του
κονο), αλλά την ίδια στιγμή η
ρισμό, προκειμένου να στηρι
κυβέρνηση κάνει πλάτες και
χτεί η κερδοφορία των ομίλων

Μ

ανταγωνισμός επιχειρηματικών ομί
λων και κρατών γύρω από τα εμβόλια.

Απέναντι στις
τεράστιες ελλείψεις
του ΕΣΥ και τις νέες
αντιλαϊκές εξαγγελίες
Ο Γιώργος Φερεντίνος, γιατρός και
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζο
μένων του νοσοκομείου «Ευαγγελι
σμού», μιλώντας στη συγκέντρωση α
νέφερε χαρακτηριστικά: «Η ναυαρχί
δα του ΕΣΥ, όπως αποκαλούν τον "Ευ
αγγελισμό", κινδυνεύει να μείνει χωρίς
πλήρωμα και ενώ το 4ο κύμα είναι προ
των πυλών. Μέχρι τον Απρίλη θα λήξουν
οι συμβάσεις πάνω από 1.000 επικου
ρικών και λοιπών συμβασιούχων συνα
δέλφων ιατρών, νοσηλευτών, τραυμα
τιοφορέων και καθαριστών, ενώ η τε
χνική υπηρεσία είναι υπό διάλυση. Το
νοσοκομείο είναι χωρίς υδραυλικό και
με έναν μόνο ηλεκτρολόγο στις περισ
σότερες βάρδιες. Σχεδόν κάθε βδομά
δα συμβαίνει ένα blackout, λόγω και
των πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων
και έως τώρα σαν από θαύμα δεν κιν
δύνεψε σοβαρά κάποιος ασθενής, κά
τω βέβαια από την έγκαιρη παρέμβα
ση του προσωπικού που έτρεχαν να
συνδέσουν τους ασθενείς στις ΜΕΘ
στις γεννήτριες».
Κι όλα αυτά, ενώ το ήδη υπάρχον
και εξαντλημένο προσωπικό συνεχί
ζει να δίνει τη μάχη σε τρία μέτωπα:
Πανδημία, χρόνιες παθήσεις, εμβολιαστικό πρόγραμμα.
«Η μείωση της χρηματοδότησης κα
τά 572 εκατ. ευρώ εν μέσω πανδημί

ας είναι ενδεικτική τού πώς βλέπει η
κυβέρνηση την ενίσχυση του ΕΣΥ», υ
πογράμμισε. «Μέχρι τον Απρίλη ανα
μένεται να απολυθούν 16.000 πανελ
λαδικά συμβασιούχοι υγειονομικοί συ
νάδελφοι και μαζί τους απολύεται από
το ΕΣΥ και η εμπειρία 17 μηνών στη
διαχείριση μιας πανδημίας. Οι εξαγγε
λίες για συγχώνευση νοσηλευτικών ι
δρυμάτων με μόνο και αντιεπιστημο
νικό κριτήριο τη χιλιομετρική απόστα
ση, η λειτουργία των νοσοκομείων σαν
αυτοτελών "επικερδών" επιχειρήσεων
και η σύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα
συνθέτουν την εικόνα του νέου ΕΣΥ
που ευαγγελίζεται ο πρωθυπουργός».
Ταυτόχρονα, κατήγγειλε ότι με διά
φορους τρόπους «πληθαίνουν τα πε
ριστατικά τρομοκράτησης των αγωνι
στών υγειονομικών που με τον αγώνα
τους αναδεικνύουν τις ευθύνες της
κυβέρνησης, του υπουργείου και των
διοικήσεων των νοσοκομείων κατά τη
διαχείριση της πανδημίας».
Ανέδειξε εξάλλου την προκλητική
προσπάθεια της κυβέρνησης να τσου
βαλιάσει κάθε δίκαιη λαϊκή διεκδίκηση
για την Υγεία με το κίνημα των «αρνη
τών» της πανδημίας και των εμβολίων,
όταν στην πραγματικότητα η ίδια η α
ντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας εί
ναι η βάση όπου υπονομεύεται ο εμ
βολιασμός του πληθυσμού και τροφο
δοτείται ο ανορθολογισμός.
• Στο τέλος της κινητοποίησης, εκ μέ
ρους Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρω
τοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΛΜΕ
απευθύνθηκε κάλεσμα συμμετοχής
στο αυριανό συλλαλητήριο στα Προ
πύλαια, ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό
νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

του κλάδου, αφού ο εμβολι
ασμός της πλειοψηφίας των
εργαζομένων ξεκίνησε μέρες
μετά το όπως - όπως άνοιγμα
του τουρισμού, και αφού πρώ
τα δόθηκε άπλετος χώρος για
τη διασπορά του ιού.
Ολα τα παραπάνω αποκα
λύπτουν σε όλο της το μεγα
λείο την εγκληματική κατά
σταση που επικρατεί στη δη
μόσια Πρωτοβάθμια Φροντί
δα Υγείας στα νησιά και σε
άλλες τουριστικές περιοχές,
η οποία παραμένει από ανύ
παρκτη έως υποτυπώδης. Τα
νοσοκομεία στα νησιά του Αι
γαίου και του Ιονίου έχουν πά
νω από το 50% των οργανικών
θέσεων κενές. 102 κατοικήσι
μα νησιά δεν έχουν ούτε ένα
κρεβάτι ΜΕΘ, ενώ στα 6 νη
σιά που υπάρχουν ελάχιστα
κρεβάτια, αρκετά δεν λειτουρ
γούν λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Το ΕΚΑΒ
παραμένει με ρημαγμένο στό
λο και ελάχιστα πληρώματα, ε
νώ τα πτητικά και πλωτά μέ
σα δεν επαρκούν για διακομι
δές... Με ευθύνη κι αυτής της
κυβέρνησης όχι μόνο δεν μπο
ρούν να αντιμετωπιστούν πε
ριστατικά Covid-19, αλλά ού
τε οι χρόνιες ή έκτακτες ανά
γκες του ντόπιου πληθυσμού
και των τουριστών.

Κινητοποιήσεις αύριο σε Καρδίτσα και Πάτρα
ινητοποίηση για άμεσα μέτρα στήριξης του
συγχωνεύσεις και λουκέτα σε νοσοκομεία, ακόμα
δημόσιου συστήματος Υγείας και προστασίας
μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των αναγκαίων
των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς διυπηρεσιών Υγείας. Ταυτόχρονα, τα Κέντρα Υγεί
οργανώνει αύριο Πέμπτη το Εργατικό Κέντρο Πά ας της Πάτρας, με μετακινήσεις προσωπικού και
τρας. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 7.30 μ.μ. στο
γιατρών από τις ΤΟΜΥ, προσπαθούν να υλοποιή
Εργατικό Κέντρο.
σουν το σχέδιο εμβολιασμού, με αποτέλεσμα να
μην εξυπηρετούνται άλλα περιστατικά και χιλιά
Οπως σημειώνει στο κάλεσμά του, σχετικά με
δες ραντεβού να έχουν ακυρωθεί».
την κατάσταση στην περιοχή, παρά τις διεκδικήσεις
σωματείων και φορέων, «η κυβέρνηση και η 6η ΥΣτην Καρδίτσα
ΠΕ συνεχίζουν να αδιαφορούν, δεν απάντησαν καν
στην επείγουσα ανοιχτή επιστολή που υπέγραψαν
Απαιτώντας να αποσυρθεί το αντιεκπαιδευτικό
86 σωματεία, σύλλογοι και φορείς της Πάτρας με
νομοσχέδιο, αλλά και διεκδικώντας μέτρα προ
πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και ζητού
στασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομέ
σαν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας.
νων και του λαού από την πανδημία, το Σωματείο
Η κατάσταση παραμένει τραγική! Τα τέσσερα νο
Εμποροϋπαλλήλων και Υπαλλήλων με σχέση Ι
σοκομεία του νομού μας δουλεύουν στο "κόκκι
διωτικού Δικαίου και το Συνδικάτο Οικοδόμων
νο", με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υ
Καρδίτσας οργανώνουν κινητοποίηση αύριο Πέ
ποδομές, με μετακινήσεις γιατρών από το ένα νο
μπτη στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία (Alpha
σοκομείο στο άλλο, αλλά και σε εμβολιαστικά κέ
Bank). Την κινητοποίηση στηρίζει με απόφασή του
ντρα. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες
και το Νομαρχιακό Τμήμα Καρδίτσας της ΑΔΕΔΥ.
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μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΕΠΕ, εκφώνησε
ψήφισμα συμπαράστασης των σωμα
τείων στον λαό της Κούβας και κατα
δίκης του ιμπεριαλιστικού σχεδίου και
του δολοφονικού εμπάργκο των ΗΠΑ.
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• Αντίστοιχη συγκέντρωση πραγμα
τοποιήθηκε και στη Νάουσα, από το
Εργατικό Κέντρο Νάουσας, με ομιλήτρια την Στέλλα Ιακωβίδου, μέλος του
ΔΣ του ΕΚΝ.
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 Οι εργαζόμενοι φωνάζουν.. η υγεία μας δεν είναι κόστος!
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,6-8

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

21-07-2021

ΠΜΜΜΙλι
Αγώνας για την υγεία και
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σήμερα οι κινητοποιήσεις
ενάντια στην αλλαγή
του συστήματος εξετάσεων
Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγεί
ας πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη, στις 4 μ.μ.,
με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νο
σοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), ενάντια
στην αλλαγή του συστήματος των εξετάσεων για
την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
Για το θέμα διακινείται πλατιά κείμενο υπογρα
φών, το οποίο διατίθεται και μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας στην ιστοσελίδα της ΟΕΝΓΕ και θα
επιδοθεί στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Στη
σημερινή κινητοποίηση συμμετέχει με απόφα
σή της και η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθη

νών - Πειραιά.
Σήμερα επίσης η Ενωση Νοσοκομειακών Για
τρών Θεσσαλονίκης οργανώνει στις 12 μ. παρά
σταση διαμαρτυρίας στις ΥΠΕ (Αριστοτέλους 16),
όπου θα επιδοθεί το ψήφισμα της ΟΕΝΓΕ.
Η δε Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας καλεί αύριο Πέμπτη σε Γενική Συνέλευση στη 1 μ.μ.
στο αμφιθέατρο του ΠΓΝΠ.
Υπενθυμίζεται ότι με αιφνιδιαστική ΚΥΑ των α
ναπληρωτών υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η
κυβέρνηση ΝΔ βάζει σε εφαρμογή το άρθρο 166
του νόμου 4600/2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
αλλάζοντας το σύστημα των εξετάσεων για την α
πόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας. Μεταξύ
άλλων προωθούνται η κατηγοριοποίηση των νέων
γιατρών μέσω της καθιέρωσης βαθμού στον τίτ
λο της ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων μόνο
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μόνο 4 φο
ρές το χρόνο κ.ά.
Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί: Να αποσυρθεί το σχέδιο για
βαθμό στον τίτλο ειδικότητας και να μη μειωθεί ο
αριθμός των εξεταστικών κέντρων. Να καλύπτονται
τα έξοδα συμμετοχής στις εξετάσεις για ειδικότη
τα και σε περίπτωση αποτυχίας την πρώτη φορά.
Να καταργηθεί η τιμωρητική διάταξη που προβλέ
πει αποζημίωση μόνο την πρώτη φορά. Κατάργη
ση των σχετικών αντιδραστικών διατάξεων του Ν.
4600/2019 του ΣΥΡΙΖΑ. Να καθοριστεί ενιαία ε
ξεταστική ύλη και να μην ακυρωθεί η εξεταστική
του Αυγούστου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

3.565 νέα κρούσματα,
9 ακόμα θάνατοι
Τριπλασιάστηκε σε 20 μέρες
ο μέσος όρων εισαγωγών
στα νοσοκομεία
Η αναζωπύρωση της πανδημίας σε όλη τη χώ
ρα αποτυπώνεται και στα χτεσινά στοιχεία για την
εξέλιξή της.
Καταγράφηκαν 3.565 νέα κρούσματα, εκ των ο
ποίων 1.607 εντοπίζονται στην Αττική, 254στη Θεσ
σαλονίκη, 153 στο Ηράκλειο, ενώ διψήφιος αριθ
μός κρουσμάτων καταγράφεται σε 36 Περιφερει
ακές Ενότητες, μεταξύ των οποίων 94 στο Ρέθυ
μνο, 81 στην Κορινθία, 77 στη Λάρισα. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 463.473.
Αλλοι 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο
λικά 12.867 θάνατοι. Διασωληνωμένω νοσηλεύο
νται 121 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα δη
μόσια νοσοκομεία χτες ήταν 136, ενώ ο μέσος ό

ρος εισαγωγών επταημέρου τριπλασιάστηκε σε
20 μέρες, φτάνοντας στους 121 ασθενείς (από 41
εισαγωγές την 1η Ιούλη).
Παράλληλα, αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν
στο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα των 9 από τις 12
περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Ε
πιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ (Αλεξανδρούπολη
+255%, Αττική +219%, Θεσσαλονίκη +260%, Χα
νιά +176%, Αγιος Νικόλαος +110%, Ιωάννινα +48%,
Λάρισα +34%, Ρέθυμνο +24%, Πάτρα +35%, Ξάνθη
«πολύ χαμηλό αλλά ανιχνεύσιμο φορτίο»).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να στελεχωθεί με όλο το αναγκαίο
προσωπικό το Νοσοκομείο Δράμας
Αναδεικνύονται οι συνεχιζόμενες τεράστιες ελλείψεις
που καλύπτονται με μπαλώματα
οινοβουλευτική παρέμβαση για
φθαλμίατρου χειρουργού, οδηγεί
τη δραματική κατάσταση που
τους ασθενείς στο Νοσοκομείο
επικρατεί στο Γενικό Νοσοκο
Καβάλας. Μάλιστα το γεγονός αυ
μείο Δράμας πραγματοποίη
τό συνδέεται και με τις δηλώσεις
σαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης
της κυβέρνησης ΝΔ για κλείσιμο
Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, με
κλινικών όπου δεν υπάρχει 75%
Ερώτηση που κατέθεσαν προς τον
πληρότητα.
υπουργό Υγείας.
Η κατάσταση δεν διαφέρει στο
Οπως επισημαίνουν οι βουλευτές
νοσηλευτικό προσωπικό. Από το
του Κόμματος, οι υπάρχοντες εργα
2020 μέχρι σήμερα έχουν συντα
ζόμενοι προσπαθούν να καλύψουν
ξιοδοτήσει 30 νοσηλευτές, ενώ
με αυταπάρνηση τις τεράστιες ελ
μέχρι τις αρχές του 2021 αναμέ
λείψεις, ενώ οι αιτίες αυτής της ε
νεται να συνταξιοδοτηθούν άλλοι
πικίνδυνης κατάστασης για την υ
τόσοι, χωρίς να έχει γίνει ούτε μία
γεία του πληθυσμού της περιοχής
________
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
βρίσκονται στην αντιλαϊκή πολιτική
Οσον αφορά τους υπόλοιπους
Από παλιότερη κινητοποίηση εργαζομένων στο ΓΝ Δράμας
όλων των προηγούμενων κυβερνή
εργαζόμενους, ενδεικτικό είναι το
σεων, που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση,
παράδειγμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία
των οποίων ο ένας βρίσκεται σε αναμονή διορι
με την υποχρηματοδότηση και την εμπορευματοαυτήν τη στιγμή έχει απομείνει μόλις ίο 1/3 του
σμού. Το αποτέλεσμα θα είναι οι 2 γιατροί που α
ποίηση της Υγείας, στη βάση των κατευθύνσεων
προσωπικού, ενώ από αυτό θα συνταξιοδοτηπομένουν να εφημερεύουν από 15 μέρες τον μή
της ΕΕ για τη στήριξη της κερδοφορίας και της
θούν το επόμενο διάστημα οι μισοί.
να ο καθένας!
επιχειρηματικής δράσης.
Οι βουλευτές του Κόμματος απαιτούν από την
Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται στην Ου
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Παθο
κυβέρνηση μέτρα για την πλήρη στελέχωση του
ρολογική κλινική, στην οποία από τους 2 ουρο
λογική Κλινική του νοσοκομείου, για τα προβλή
ΓΝ Δράμας, με την πρόσληψη του απαραίτητου
λόγους γιατρούς που υπηρετούν ο ένας πρόκει
ματα στη λειτουργία της οποίας το ΚΚΕ έχει πραγ
μόνιμου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη
ται να βγει στη σύνταξη.
ματοποιήσει σειρά παρεμβάσεων. Οι 4 γιατροί της
σης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε να
κλινικής, που έχει δυναμικότητα 52 κλινών, δεν
Στην κλινική αισθητήριων οργάνων, η οποία
εξασφαλιστούν η ασφαλής λειτουργία και η κα
παίρνουν τις άδειές τους ούτε τα ρεπό τους από
προέκυψε έπειτα από τη συγχώνευση ΩΡΑ και
θημερινή εφημερία του νοσοκομείου, για την κά
Οφθαλμολογικής, υπηρετούν 2 γιατροί ΩΡΑ εκ
το 2019, κατάσταση στην οποία η σημερινή κυ
λυψη των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων της
των οποίων ο ένας πρόκειται να παραιτηθεί. Επί
βέρνηση απαντά με τη μεταφορά 7 γιατρών από
περιοχής. Απαιτούν επίσης τη διασφάλιση μόνι
σης υπηρετούν 1 επικουρικός ΩΡΑ και 2 οφθαλ
το «Ιπποκράτειο» ΓΝ, διάρκειας ενός μήνα, κάτι
μης και σταθερής εργασίας με πλήρη εργασιακά,
μίατροι. Το γεγονός της μείωσης των γιατρών, σε
που δεν δίνει λύση στο σημαντικό πρόβλημα, ενώ
μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους
εξουθενώνει και τους μεταφερόμενους γιατρούς.
συνδυασμό με το ότι δεν πραγματοποιούνται οσυμβασιούχους εργαζόμενους, και να μπει τέλος
Επιπλέον ελλείψεις εντοπίζονται στους αναιστην εργασιακή τους ανασφάλεια και στη συνε
φθαλμολογικά χειρουργεία, καθώς δεν έχουν λησθησιολόγους. Αυτήν τη στιγμή υπηρετούν 3, εκ
χιζόμενη απληρωσιά.
φθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόσληψη ο
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Κινητοποίηση σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο
Ενωση Ιατρών Νοσηλευτηρίων Κέντρων Υγείας Λάρισας, οργανώ
νει σήμερα Τετάρτη στις 10 π.μ. κινητοποίηση στον αύλειο χώρο
του Γενικού Νοσοκομείου. Την κινητοποίηση στηρίζουν με ανακοι
νώσεις τους η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και τα συνταξιουχικά σω
ματεία του νομού.
Στην ανακοίνωσή τους οι υγειονομικοί επισημαίνουν μεταξύ άλλων:«Μι
λάνε για θωρακισμένο ΕΣΥ την ώρα που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο
ενίσχυσης των δημόσιων μονάδων Υγείας. Δεν έχουν προχωρήσει σε ου
σιαστικές προσλήψεις, οδηγώντας στις συνέπειες που όλοι ζήσαμε: Σύ
στημα Υγείας μίας νόσου, εκατοντάδες διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, ε
ξουθενωμένο προσωπικό. Η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για
την κατάσταση όπου βρίσκεται το υγειονομικό σύστημα της χώρας. Το πο
λύπαθο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας κατάκτησε την επιβίωσή του πολλές
φορές, μέσω των αγώνων των εργαζομένων του και της ενεργού στήριξης

Η

του λαϊκού κινήματος. Δεν θα επιτρέψουμε καμία αλλαγή χαρακτήρα, υποβάθμιση ή κατάργηση νοσοκομείων στο πλαίσιο τυχόν αναδιαρθρώσε
ων και σχεδιασμών για το αποκαλούμενο "νέο ΕΣΥ", το οποίο προάγει την
ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση της Υγείας».
Οι υγειονομικοί διεκδικούν μεταξύ άλλων: Αμεσα μέτρα στήριξης του
δημόσιου τομέα της Υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Πραγματική α
ναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου, ώστε να προσφέρει υψηλού επι
στημονικού και ποιοτικού επιπέδου, δωρεάν περίθαλψη σε όλους. Αμε
ση αναβάθμιση των κτιριακών, ξενοδοχειακών και τεχνολογικών υποδο
μών του. Κατεπείγουσες μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνι
μου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Μονιμοποίη
ση όλων των επικουρικών και των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋπο
θέσεις. Σύγχρονο Οργανισμό για το Γενικό Νοσοκομείο, με πλήρη στελέ
χωση και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Να πορθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού
α μεταθέσει στους ίδιους τους εργαζόμενους
κάθε ευθύνη για την εξάπλωση της πανδη
μίας επιχείρησε η περιφερειακή αρχή Θεσ
σαλίας, με την έκτακτη σύσκεψη φορέων που
πραγματοποίησε την προηγούμενη βδομάδα.
Οπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η «Λα
ϊκή Συσπείρωση» θεσσσαλίας, «κυβέρνηση και
περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας μιλούν τώρα μό
νο για την ανάγκη του εμβολιασμού, όπως προ
ηγουμένως μιλούσαν μόνο για τη χρήση της μά
σκας και την τήρηση των περιοριστικών μέτρων
από τον λαό. Κρύβουν όμως το γεγονός ότι συ
νειδητά δεν ενίσχυσαν το δημόσιο σύστημα Υ
γείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, αλλά μό
νο με κάποιους προσωρινά εργαζόμενους και
με αναζήτηση κάποιων δωρεών σε εξοπλισμό.
Δεν είδαμε καμία εναντίωση του περιφερειάρ
χη στις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουρ
γού για το "νέο ΕΣΥ" που - εν μέσω πανδημίας -

Ν

μιλάει για κλείσιμο κοντινών νοσοκομείων, δεί
χνοντας καθαρά ότι προτεραιότητα της κυβέρ
νησης παραμένει η θωράκιση των κερδών των
επιχειρηματικών ομίλων στην Υγεία και όχι των
δικαιωμάτων του λαού. Κρύβουν επιμελώς ότι
και οι δύο αρνήθηκαν να υιοθετήσουν την ανά
γκη επίταξης των ιδιωτικών μονάδων Υγείας με
το προσωπικό τους, δίχως αποζημίωση, αντίθετα
τις ενίσχυσαν πλουσιοπάροχα μέσα στην πανδη
μία, ότι δεν πήραν και δεν παίρνουν κανένα ου
σιαστικό μέτρο προστασίας της υγείας των ερ
γαζομένων στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις,
στα ΜΜΜ, των μαθητών και εκπαιδευτικών στα
σχολεία, ότι δεν οργάνωσαν την ουσιαστική ε
πιστημονική ενημέρωση του λαού για τα οφέλη
του εμβολιασμού».
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» διεκδικεί την ενίσχυ
ση του δημόσιου συστήματος Υγείας με μαζι
κές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επίταξη
των ιδιωτικών μονάδων Υγείας χωρίς αποζημίω

ση, μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε ό
λους τους χώρους δουλειάς και στα ΜΜΜ, επα
ναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους τους ερ
γαζόμενους, στους στρατευμένους, στους φοι
τητές, στους μαθητές.
• Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης υπέβαλε στο
προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου πρό
ταση για θέμα ημερήσιας διάταξης, με συζήτηση
και λήψη απόφασης, με τίτλο «Η διαχείριση της
πανδημίας, η λήψη αναγκαίων μέτρων με ευθύ
νη της κυβέρνησης και η πορεία των εμβολια
σμών». Η «Λαϊκή Συσπείρωση» ζητά να προγραμ
ματιστεί η συζήτηση το συντομότερο και οπωσ
δήποτε πριν τις 15 Αυγούστου, υπογραμμίζοντας
ότι «η κατάσταση παραμένει τραγική, με αποψιλωμένα τα νοσοκομεία του νησιού και συνολικά
τις δομές του δημόσιου συστήματος Υγείας, με
ανύπαρκτα μέτρα για την προστασία των εργα
ζομένων στους χώρους δουλειάς και με τα υγει
ονομικά πρωτόκολλα - λάστιχο».
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Οι νοσηλευτές, η πιο κρίσιμη κατηγορία
Εντός της εβδομάδας κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή το πλαίσιο για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Εντός xns εβδομάδαε αναμένεται
να κατατεθεί στη Βουλή το πλαί
σιο για την υποχρεωτητότητα του
εμβολιασμού που θα ισχύσει από
τιε 16 Αυγούστου για τουε εργαζομένουε στουε οίκουε ευγηρίαε και
από 1η Σεπτεμβρίου για τουε εργαζομένουε στον κλάδο τηε υγείαε.
Το πρώτο βήμα είναι να υπάρ
ξει τροποποίηση στον δημοσιοϋ
παλληλικό κώδικα, ώστε να μπο
ρεί κάποιοε να βγει σε άδεια άνευ
αποδοχών χωρίε να υπογράψει ο
ίδιοε, όπωε προβλέπεται σήμερα.
Χωρίε αυτή την τροποποίηση δεν

βολιασμού του προσωπικού. Το
μεγαλύτερο πρόβλημα στο οποίο
εστιάζει η κυβέρνηση είναι οι νοσηλευτέε και όχι οι γιατροί, για
δύο λόγουε: πρώτον, οι γιατροί
έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό
που αγγίζει το 90% και οι νοσηλευτέε σε ποσοστό κοντά στο 70%
και, δεύτερον, γιατί -σύμφωνα
με το στοιχεία του ΟΟΣΑ- η χώ
ρα έχει τη μεγαλύτερη αναλογία
γιατρών σε σχέση με τον πληθυ
σμό τηε (6,1 ανά 1.000 κατοίκουε
έναντι 3,8/1.000 του ευρωπαϊκού
μέσου όρου), ενώ αντίθετα έχει
πολύ μικρή αναλογία νοσηλευτι
κού προσωπικού (3,4 ανά 1.000
κατοίκουε έναντι 8,2/1.000 του
μέσου όρου στην Ε.Ε.).
Από τα δύο παραπάνω στοιχεία
προκύπτει αβίαστα πωε η Ελλάδα
δεν κινδυνεύει από 1η Σεπτεμβρί
ου από έλλειψη γιατρών αλλά από
έλλειψη νοσηλευτών, καθώε αν τα
ποσοστά παραμείνουν χαμηλά ή
ακόμα και αν φτάσουν το 80%, το
20% που δεν θα εμβολιαστεί απο
τελεί μεγάλο πλήγμα, που πρέπει
να καλυφθεί άμεσα.

Κάλεσμα axous νέουβ

Από τις 28/6, που ανακοινώθηκαν
τα κίνητρα εμβολιασμού για τους
νέους, δηλώθηκαν περίπου 270.000
νέα ραντεβού στις ηλικίες 18-25 ετών.

Περί τα τέλη Αυγούστου
αναμένονται
οι προκηρύξεις για την
πρόσληψη προσωπικού
που θα αντικαταστήσει
όσους επιλέξουν να
μην εμβολιαστούν και
να οδηγηθούν σε άδεια
άνευ αποδοχών.
θα μπορεί να τεθεί σε αναστολή
εργασίαε κανείε. Τούτο συνεπά
γεται πωε δεν θα ισχύσει η πα
ραπομπή στο πειθαρχικό, όπωε
είχε ειπωθεί το προηγούμενο δι
άστημα από τον Μάκη Βορίδη. Η
άδεια άνευ αποδοχών θα διαρκεί
«όσο κρατά η πανδημία». Επόμε
νο βήμα είναι να προβλεφθεί τι
θα γίνει με τα κενά που θα δημιουργηθούν - εφόσον θεωρείται
απίθανο να φτάσουμε σε ποσοστό
100% εμβολιασμένων.
Οι σχετικέε προκηρύξειε δεν
πρόκειται να αναρτηθούν αμέσωε,
αλλά στο τέλοε Αυγούστου με αρχέε Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν
εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εμ

Την ίδια ώρα και με την τουρι
στική σεζόν να οδεύει προε την
κορύφωσή τηε, ο πρωθυπουργόε
Κυριάκοε Μητσοτάκηε απηύθυνε νέο κάλεσμα προε τη νεολαία
να εμβολιαστεί. Με ανάρτηση
στα εοαεί media ο κ. Μητσοτά
κηε έγραψε: «Η πλατφόρμα για το
#FreedomPa88 άνοιξε! Αν είστε
18-25 ετών και έχετε κάνει έστω
την πρώτη δόση του εμβολίου,
μπορείτε από σήμερα να υποβά
λετε την αίτησή σαε εύκολα και
γρήγορα στο httpa://freedompaaa.
gov.gr», αναφέρει ο πρωθυπουρ
γόε. Πάντωε, τα τελευταία μηνύ
ματα από τον εμβολιασμό των νέ
ων ηλικιών είναι ενθαρρυντικά.
Οπωε ανακοίνωσε ο Ακηε Σκέρτσοε, από τιε 28/6 που ανακοινώ
θηκαν τα κίνητρα υπέρ του εμβο
λιασμού για τιε νεότερεε ομάδεε
του πληθυσμού, δηλώθηκαν πε
ρίπου 270.000 νέα ραντεβού στιε
ηλικίεε 18-25 ετών. Πιο συγκεκρι
μένα, τα ποσοστά έχουν ωε εξήε:
στιε ηλικίεε 18-24 ετών το ποσο
στό είναι 33,8% και στιε ηλικίεε
25-29 ετών, 45,4%.
Υπενθυμίζεται πωε με την ψη
φιακή κάρτα όλοι οι δικαιούχοι
μπορούν να αγοράσουν υπηρεσίεε πολιτισμού και τουρισμού αξίαε
150 ευρώ, ενώ ήδη μεγάλεε ιδιωτικέε εταιρείεε, όπωε η Aegean
Air και η Blue Star Ferriea, έχουν
διπλασιάσει το παρεχόμενο ποσό,
προσφέρονταε ειδική έκπτωση σε
κάθε νέο και νέα που θα τιε επιλέξει για να ταξιδέψει αυτό το κα
λοκαίρι. Δικαιούχοι του Freedom
Ρπεε είναι όλοι οι νέοι 18-25 ετών
που έχουν πραγματοποιήσει την
πρώτη δόση ή έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τουε από 1.1.2021
έωε 31.12.2021.

Εως τις 14 Ιουλίου το 73% του προσωπικού ίων νοσοκομείων του ΕΣΥ είχε εμβολιαστεί.

Η θωράκιση του υγειονομικού προσωπικού
Τουλάχιστον επτά στουε δέκα εργα-

ζόμενουε στο ΕΣΥ έχουν εμβολια
στεί έναντι τηε COVID-19. Οι πιο
συνεπείε στο ραντεβού τουε με
το μόνο όπλο που έχουμε έναντι
τηε πανδημίαε ήταν μέχρι τώρα
οι γιατροί και είναι ενδεικτικό ότι
στο νοσοκομείο Σωτηρία, νοσοκο
μείο αναφοράε για την COVID-19,
το σύνολο του ιατρικού προσω
πικού έχει θωρακιστεί έναντι τηε
νόσου μέσω των εμβολίων.
Παράλληλα σφίγγει ο κλοιόε
για τουε ανεμβολίαστουε υγειονομικούε, καθώε εντόε των ημερών
αναμένεται να ψηφιστεί τροπολο
γία για την υποχρεωτικότητα των
εμβολιασμών. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο υπουργόε Υγείαε Βασίληε Κικίλιαε τιε τελευταίεε ημέρεε έχει
απευθύνει εκκλήσειε προε τουε
υγειονομικούε να σπεύσουν να
εμβολιαστούν πριν από την 1η
Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται
να ξεκινήσει η επιβολή άδειαε
άνευ αποδοχών σε όσουε επιμείνουν στην απόφασή τουε να μην
κάνουν το εμβόλιο.
Σύμφωνα με τα τελευταία
δεδομένα που έχει συλλέξει το
υπουργείο Υγείαε από τιε μονάδεε του ΕΣΥ, έωε τιε 14 Ιουλίου
το 73% του προσωπικού των νο-

Στην Κρήτη
τα υψηλότερα ποσοστά
εμβολιαστικής κάλυψης
του προσωπικού
του ΕΣΥ- Στο
νοσοκομείο Σωτηρία
έχει εμβολιαστεί
το σύνολο των γιατρών.
σοκομείων (69.048 άτομα έναντι
95.129 που είναι το σύνολο) και το
78% του προσωπικού των δομών
Πρωτοβάθμιαε Φροντίδαε Υγείαε
(12.864 από τουε 16.466) είχαν εμ
βολιαστεί έναντι τηε COVID-19,
με τα υψηλότερα ποσοστά να κα
ταγράφονται μεταξύ του ιατρικού
προσωπικού και τα χαμηλότερα
στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Ειδικότερα, από τουε 22.273
γιατρούε των νοσοκομείων εμβο
λιασμένοι είναι οι 19.625 (88%),
από τα 40.781 άτομα του νοση
λευτικού προσωπικού έχουν εμ
βολιαστεί τα 27.410 (67%), όπωε
άλλωστε έχει πράξει και το 70%
του διοικητικού προσωπικού
(7.878 από τουε 11.179 εργαζο-

Η Ιερά Σύνοδος μιλάει «προς τον λαό»
«Οι χριστιανοί ρωτούν για το εμβό

λιο και οι γιατροί μαε απαντούν».
Αυτόε είναι ο τίτλοε τηε εγκυκλί
ου «Προε τον λαό», που η Διαρκήε Ιερά Σύνοδοε (ΔΙΣ) έστειλε
στιε μητροπόλειε για να διαβαστεί
στουε ναούε, ώστε να παρακινη
θούν και οι πιστοί -αλλά και οι ιερείε-να εμβολιαστούν. Ουσιαστι
κά, η Εκκλησία εντείνει τη δράση
τηε υπέρ των εμβολιασμών και με
δώδεκα ερωτήσειε - απαντήσειε
δίνει διευκρινίσειε για όλεε τιε
κρίσιμεε απορίεε που μπορεί να
διατυπωθούν από τουε πιστούε.
Οι απαντήσειε δόθηκαν από τουε
αρμοδίουε, ύστερα από τη συνά
ντηση που είχαν την περασμένη
εβδομάδα ο υπουργόε Υγείαε Βα
σίληε Κικίλιαε και ο καθηγητήε
τηε Ιατρικήε Αθηνών Σωτήρηε
Τσιόδραε με τα μέλη τηε ΔΙΣ. Αλ
λωστε, στην ανάγκη συνεργασίαε
μεταξύ Εκκλησίαε και επιστήμηε
αναφέρθηκε και ο Αρχιεπίσκοποε
Αθηνών Ιερώνυμοε σε τιμητική
εκδήλωση προε το πρόσωπό του
από τον Δήμο Λεβαδέων. «Οσοι
πολεμούν θρησκεία και επιστή-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εγκύκλιος της ΔΙΣ
στο πλαίσιο
συνεργασίας θρησκείας
και επιστήμης ενάντια
στην COVID-19.
μη είναι σε λανθασμένο δρόμο.
Η θρησκεία και η επιστήμη έχουν
τον χώρο τουε και έχουν τη δυνα
τότητα να συνεργαστούν. Αλλω
στε είναι υποχρεωμένοι σε αυτή
τη συνεργασία», είπε.
Ειδικότερα, στην εγκύκλιο δί
νονται εξηγήσειε για το εάν ο εμβολιασμόε προστατεύει από τη με
τάλλαξη «Δέλτα» («όλα τα εμβόλια
προσφέρουν υψηλή προστασία
για την αποφυγή σοβαρήε νόσησηε, διασωλήνωσηε και θανάτου,
όπωε και για την πιθανότητα να
νοσήσει κάποιοε και να μπει στο
νοσοκομείο. Η υψηλή αυτή προ
στασία ισχύει και για τη μεταλ
λαγή “Δέλτα”» είναι η απάντηση)
και για την περίπτωση να χρει
αστεί τρίτη ή και τέταρτη δόση

εμβολιασμού έπειτα από τον αρ
χικό (δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν
τα πλήρωε εμβολιασμένα άτομα
θα χρειαστούν επιπλέον αναμνηστικέε δόσειε επειδή ακόμη μα
θαίνουμε πόσο διαρκεί η ανοσία
μετά τη νόσηση).

«Δεν περιέχουν μικροτσίπ»
Επίσηε, η εγκύκλιοε απαντά
στο επιχείρημα ορισμένων ότι το
εμβόλιο περιέχει εμβρυϊκά κύτ
ταρα. «Κανένα από τα εμβόλια
COVID-19 που χρησιμοποιούνται
στη χώρα μαε δεν περιέχει εμβρυϊ
κά κύτταρα» είναι η απάντηση,
ενώ επισημαίνεται πωε «το εμβό
λιο δεν επιδρά στην προσωπικότη
τα του εμβολιαζόμενου ατόμου».
«Τα εμβόλια έναντι τηε
COVID-19 δεν περιέχουν μικρο
τσίπ. Αυτά είναι εξωπραγματικέε
θεωρίεε, οι οποίεε βασίζονται σε
μία λανθασμένη εκστρατεία παραπληροφόρησηε που πραγματο
ποιείται στο Διαδίκτυο», τονίζεται
σε άλλη απάντηση, ενώ η ΔΙΣ προ
σθέτει ότι «τα σύγχρονα δεδομένα
δείχνουν ότι τα εμβόλια που χρησι

μοποιούνται κατά του κορωνοϊού
SARS-CoV-2 είναι ασφαλή».
Η ΔΙΣ στην εγκύκλιό τηε απα
ντά στιε ανησυχίεε ότι ο εμβολιασμόε μπορεί να στερήσει τη δυνα
τότητα στουε εμβολιασμένουε να
τεκνοποιήσουν. «Δεν υπάρχει κίνδυνοε για την τεκνοποίηση από
τον εμβολιασμό. Δεν έχει διαπι
στωθεί βλαπτική επίδραση από το
εμβόλιο στη γονιμότητα ανδρών
και γυναικών», λέει η εγκύκλιοε.
Και η ΔΙΣ καταλήγει: «Ο εμβολιασμόε αποτελεί μέγιστη πράξη
ευθύνηε απέναντι στον συνάν
θρωπο, ενώ το εμβόλιο κατά του
κορωνοϊού δεν έρχεται σε καμία
αντίθεση με την αγιογραφική, πατερική και κανονική διδασκαλία
τηε αγίαε μαε Εκκλησίαε. Κατά
συνέπεια τα μέλη τηε εκκλησίαε
μπορούν ελεύθερα, σύμφωνα με
την υπόδειξη του ιατρού τουε, να
επιλέξουν την πράξη του εμβολι
ασμού, δίχωε τον οποιονδήποτε
φόβο ότι αυτή η επιλογή θα έχει
επίπτωση στη σχέση τουε με τον
Θεό και την Εκκλησία ή και σε αυ
τήν τη σωτηρία τουε».

μένουε) και το 68% του λοιπού
προσωπικού των νοσοκομείων
(14.135 από τουε 20.896). Αντί
στοιχα, τα ποσοστά εμβολιαστικήε κάλυψηε στιε μονάδεε Πρωτοβάθμιαε Φροντίδαε Υγείαε
(ΠΦΥ) είναι ανά κατηγορία προ
σωπικού 87% για τουε γιατρούε,
73% για τουε νοσηλευτέε, 75%
για τουε διοικητικούε και 74%
για το λοιπό προσωπικό.
Τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικήε κάλυψηε του προσωπι
κού του ΕΣΥ καταγράφονται στην
Κρήτη, όπου το 82% των εργαζο
μένων στα νοσοκομεία και το 85%
των εργαζομένων στην ΠΦΥ έχει
εμβολιαστεί. Στον αντίποδα, στα
νοσοκομεία τηε 3ηε Υγειονομικήε
Περιφέρειαε Μακεδονίαε και τηε
5ηε ΥΠΕ Θεσσαλίαε και Στερεάε
Ελλάδαε έχει θωρακιστεί έναντι
τηε COVID-19 μέσω του εμβολι
ασμού το 67% των εργαζομένων.
Στα νοσοκομεία τηε Αθήναε
(1η ΥΠΕ Αττικήε) εμβολιασμέ
νοι είναι το 76%, με το ποσο
στό στουε γιατρούε να φτάνει
στο 89%, στουε νοσηλευτέε στο
71%, στο διοικητικό προσωπικό
στο 76% και στουε λοιπούε εργαζόμενουε στο 70%, με τιε καλύτερεε επιδόσειε να έχουν τα νο

σοκομεία Σισμανόγλειο, Ελπίε,
Ευαγγελισμόε και Λαϊκό (ποσο
στά 85% έωε 83%).
Αναλύονταε τα δεδομένα ανά
νοσοκομείο και κλάδο εργαζο
μένων προκύπτουν τα εξήε: Στο
νοσοκομείο Σωτηρία έχει εμβο
λιαστεί το σύνολο των γιατρών
(ποσοστό κάλυψηε 100%), ενώ
σχεδόν καθολική είναι η εμβολιαστική κάλυψη στο ιατρικό προσω
πικό στο Λαϊκό (97%), στο Αμαλία
Φλέμιγκ και στην Παμμακάριστο
(96%). Πάνω από 90% είναι το
σχετικό ποσοστό και στα νοσοκο
μεία Ευαγγελισμόε, Ελπίε, Πολυ
κλινική, Σισμανόγλειο και Εθνικό
Κέντρο Αποκατάστασηε.
Για το νοσηλευτικό προσωπικό
το υψηλότερο ποσοστό εμβολια
σμού εντοπίζεται στο Σισμανόγλειο (88%) και για το διοικητικό
στον Ευαγγελισμό (93%). Εξαι
ρετικά χαμηλά είναι τα ποσο
στά εμβολιασμού του μη ιατρι
κού προσωπικού στο νοσοκομείο
Κοργιαλένειο Μπενάκειο - Ερυθρόε Σταυρόε, όπου μόλιε έναε
στουε δύο εργαζομένουε του νο
σηλευτικού και του διοικητικού
προσωπικού έχουν κάνει το εμ
βόλιο (48% και 52% αντίστοιχα).
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Η ΚΕΔΕ στη μάχη
κατά της μετάλλαξης
Εκτακτη σύσκεψη για την αντιμε
τώπιση τηε μετάλλαξηε «Δέλτα»
ζητεί η Κεντρική Ενωση Δήμων
Ελλάδαε από τουε υπουργούε Υγεί
αε Βασίλη Κικίλια και Τουρισμού
Χάρη Θεοχάρη, τον αναπληρωτή
υπ. Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και
τον υφυπουργό Πολιτικήε Προστασίαε Νίκο Χαρδαλιά. Με επι
στολή του ο πρόεδροε τηε ΚΕΔΕ
Δημήτρηε Παπαστεργίου καλεί
τουε ανωτέρω σε τηλεδιάσκεψη
με τη συμμετοχή του προεδρείου
τηε ΚΕΔΕ, με θέμα την αξιολόγη
ση τηε κατάστασηε και τη λήψη
δέσμηε μέτρων για την αντιμε
τώπιση τηε εξάπλωσηε τηε με
τάλλαξηε και την προστασία του
τουριστικού προϊόντοε.
Ακόμα, ζητεί να αξιολογηθεί
η επιδημιολογική κατάσταση με
βάση τα νέα δεδομένα του ΕΟΔΥ
σε διάφορεε τουριστικέε περιοχέε τηε χώραε, ώστε να εξετα
στούν μέτρα που τυχόν πρέπει
να ληφθούν και σε άλλουε του-

ριστικούε προορισμούε. Η τοπι
κή αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να
συμβάλει με υπεύθυνο και εποι
κοδομητικό τρόπο στην εθνική
προσπάθεια για την αντιμετώπι
ση των συνεπειών τηε πανδημίαε,
τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδροε
τηε ΚΕΔΕ.
Στην επιστολή επισημαίνεται
ότι τα δικαιολογημένα μέτρα που
λήφθηκαν στη Μύκονο θα πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη τιε επιπτώσειε που θα επιφέρουν στην οικο
νομία και στον τουρισμό.
Η ΚΕΔΕ ζητεί να τηε δοθεί η δυ
νατότητα κατάθεσηε προτάσεων
για την κατάσταση που έχει δη
μίου ργηθεί και απειλεί να τινάξει
στον αέρα την προσπάθεια που
έχουν καταβάλει οι δήμοι για το
ασφαλέε άνοιγμα του τουρισμού.
Τέλοε, προτείνει να ληφθούν πολιτικέε στήριξηε των επιχειρήσεων,
των εργαζομένων και των τοπικών
κοινωνιών που πλήττονται από τα
περιοριστικά μέτρα.
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 ΗΠΑ Δικαίωση πανεπιστημίου για υποχρεωτικό
εμβολιασμό
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

26

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 141.88 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-07-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
► ► ΗΠΑ

Δικαίωση
πανεπιστημίου
για υποχρεωτικό
εμβολιασμό
ΣΤΙΣ ΗΠΑ, όπως και σε
άλλες χώρες του δυτικού
κόσμου, έχει φουντώσει
η αντιπαράθεση για τους
υποχρεωτικούς εμβολια
σμούς. Οι περισσότερες
αμερικανικές Πολιτείες
επιβάλλουν υποχρεωτι
κούς εμβολιασμούς σε
υγειονομικούς και εκ
παιδευτικούς. Τα μεγάλα
πανεπιστήμια ζητούν από
τους καθηγητές και τους
φοιτητές να επιστρέφουν
στις αίθουσες εμβολια
σμένοι, οι αντιρρησίες
όμως είναι αρκετοί, με
αποτέλεσμα το ζήτημα να
φθάνει στις αίθουσες των
δικαστηρίων. Ομοσπονδι
ακό δικαστήριο στις ΗΠΑ
έκρινε ότι το Πανεπιστή
μιο της Ιντιάνα έχει δικαί
ωμα να απαιτεί από τους
φοιτητές και το προσωπι
κό του να εμβολιαστούν
κατά της νόσου Covid.
Την απόφαση έλαβε το
δικαστήριο του Σάουθ
Μπεντ στο Σικάγο, αλλά
μπορεί να ασκηθεί έφεση
από τους ενάγοντες.

Νέος κανονισμός
Το Πανεπιστήμιο της
Ιντιάνα ανακοίνωσε ότι
με τον νέο κανονισμό, οι
φοιτητές και οι εργαζό
μενοι πρέπει να προσέλθουν τον Αύγουστο για
την έναρξη των μαθητών,
έχοντας κάνει το εμβόλιο
- προβλέπονται εξαιρέ
σεις για θρησκευτικούς ή
ιατρικούς λόγους. Οπως
ανέφερε το δικαστήριο,
το Σύνταγμα επιτρέπει
την άρνηση οποιοσδήπο
τε ιατρικής πράξης, όμως
επιτρέπει «την επιβολή
μιας διαδικασίας εμβολι
ασμού με στόχο το νόμιμο
συμφέρον της δημόσιας
υγείας». Συντηρητικές και
θρησκευτικές οργανώσεις
φοιτητών στις ΗΠΑ έχουν
ξεκινήσει εκστρατεία κατά
του υποχρεωτικού εμβολι
ασμού στα πανεπιστήμια
και στηρίζουν όσους προ
σφεύγουν στη Δικαιοσύ
νη. Το αντιεμβολιαστικό
κίνημα στην Αμερική είναι
ενεργό ιδίως ανάμεσα
στους υποστηρικτές των
θέσεων του Τραμπ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Τριπλή ανησυχία από το ρεκόρ κρουσμάτων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 548.44 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-07-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ρεκόρ τριμήνου στα νέα
κρούσματα κορωνοϊού
Συνεχής και ραγδαία αύξηση του ιικού φορτίου
Ρεκόρ τριμήνου στον ημερήσιο αριθμό νέων
κρουσμάτων κορωνοϊού σημειώθηκε χθεε,
αφού ανακοινώθηκαν 3.565 νέα περιστα
τικά, τα περισσότερα από τιε 20 Απριλίου
και μετά. Η ανησυχία για την επιδημιολογική έξαρση κορυφώνεται, καθώε η αύξηση

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

των κρουσμάτων συνοδεύεται από περισσότερεε νέεε νοσηλείεε στα νοσοκομεία. Τα
αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγ
χων στα λύματα καταγράφουν συνεχή και
ραγδαία αύξηση του ιικού φορτίου σε Ατ
τική, Θεσσαλονίκη και άλλεε πόλειε. Σελ. 5
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 Τριπλή ανησυχία από το ρεκόρ κρουσμάτων
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

Τριπλή ανησυχία
από το ρεκόρ
κρουσμάτων
Υψηλό τριμήνου οι 3.565 μολύνσεις Αλμα ιικού φορτίου στις πόλεις
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ο υψηλότερος αριθμόε ημερήσιων

κρουσμάτων των τελευταίων τριών
μηνών καταγράφηκε χθεε στη χώρα
μαε, με τουε νησιωτικούε τουριστικούε ηροορισμούε να συνεχίζουν να
προβληματίζουν υγειονομικέε αρχέε
και επιστήμονεε. Την ίδια στιγμή,
συνεχή και ραγδαία αύξηση του ιικού φορτίου σε Αττική, Θεσσαλονίκη
αλλά και άλλεε πόλειε τηε Ελλάδαε
αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών ελέγχων του Εθνι
κού Δικτύου Ετπδημιολογίαε Λυμά
των. Σύμφωνα με τη χθεσινή έκθεση
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιαε
Υγείαε, τα νέα εργαστηριακά επιβε
βαιωμένα κρούσματα τηε COVID-19
που δηλώθηκαν τιε τελευταίεε 24
ώρεε τηε καταγραφήε ήταν 3.565,
ο υψηλότεροε αριθμόε που ανακοι
νώνεται σε αυτό το τέταρτο κύμα,
αλλά και το τελευταίο τρίμηνο και
συγκεκριμένα από τιε 20 Απριλίου
2021, όταν είχαν καταγραφεί 3.789
μολύνσειε. Από τα νέα κρούσμα
τα, 1.607 εντοπίστηκαν στην Αττι
κή, 256 στη Θεσσαλονίκη, 153 στο
Ηράκλειο και 94 στο Ρέθυμνο. Στη
Μύκονο διαγνώσθηκαν 37 νέα κρού
σματα, στην Πάρο 34, στη Θήρα 58
και στη Ρόδο 48. Σύμφωνα με τουε
επικεφαλήε του Εθνικού Δικτύου
Επιδημιολογίαε Λυμάτων, την τε
λευταία εβδομάδα παρατηρήθηκαν
αυξητικέε τάσειε στο ιικό φορτίο του
SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εννέα από τιε δώδεκα περιοχέε που
ελέγχονται. Ειδικότερα, στη Θεσσα
λονίκη το ιικό φορτίο αυξήθηκε κατά
260% σε σχέση με την προηγούμε
νη εβδομάδα. Η αυξητική τάση ήταν
έντονη στιε αρχέε τηε εβδομάδαε και

Προβληματίζουν το ρε
κόρ κρουσμάτων, η αύ
ξηση νέων νοσηλειών
και η πορεία της πανδη
μίας στα νησιά.
στη συνέχεια ομαλοποιήθηκε. Στην
Αττική καταγράφηκε αύξηση τηε τάξηε του 219%, με το ιικό φορτίο στα
λύματα, όπωε αναφέρεται στην έκ
θεση, να είναι πλέον σε υψηλά επί
πεδα. Αντίθετα, από πολύ χαμηλή
βάση ξεκίνησε το ιικό φορτίο στα
αστικά λύματα τηε Αλεξανδρούποληε και αυξήθηκε κατά 255%. Ανα
φορικά με την Κρήτη, αύξηση τηε
τάξηε του 176% καταγράφηκε στα
Χανιά, κατά 110% στον Αγιο Νικό
λαο και κατά 24% στο Ρέθυμνο, ενώ
μείωση (-74%) παρατηρήθηκε στην
πόλη του Ηρακλείου, όπου ωστόσο
η συγκέντρωση του ιικού φορτίου
χαρακτηρίζεται μέτρια προε σχετι
κά υψηλή.

9 νεκροί - 121 σε ΜΕΘ
Μονοψήφιοε παραμένει ο αριθμόε των θανάτων που καταγράφο

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ

Πηγή:

1

Αηό τα χθεσινά κρούσματα, 1.607 εντοπίστηκαν στην Αττική και 256 στη Θεσ
σαλονίκη, ενώ στη Μύκονο διαγνώσθηκαν 37 νέα κρούσματα, στην Πάρο 34,
στη Θήρα 58 και στη Ρόδο 48.
νται ημερησίωε (9 χθεε). Διασωληνωμένοι νοσηλεύονταν χθεε 121
ασθενείε με COVID-19.
Οι νέεε εισαγωγέε στα νοσοκο
μεία τηε επικράτειαε ήταν προχθέε
136. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
κάνουν λόγο για επικίνδυνη αύξη
ση των προσελεύσεων και των νέων
νοσηλειών περιστατικών COVID-19.
Οπωε αναφέρει ενδεικτικά η Πανελ
λήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων, κατά την
προχθεσινή εφημερία του Αττικόν
απευθύνθηκαν στο νοσοκομείο 137
ύποπτα περιστατικά και εισήχθησαν
31 ασθενείε θετικοί στη νόσο. Χθεε
νοσηλεύονταν στο Αττικόν σε απλέε
κλίνεε COVID 43 ασθενείε και στη
ΜΕΘ δύο ασθενείε.
Πριν από 15 ημέρεε οι προσελεύσειε ύποπτων περιστατικών
στην εφημερία του Αττικόν ήταν

25, στιε κλινικέε νοσηλεύονταν 8
ασθενείε και στη ΜΕΘ έναε ασθενήε με COVID-19.

Ο Β. KudAicis στα Σπάτα
Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι
προσπάθειεε των αρμοδίων να πείσουν τουε διστακτικούε να εμβο
λιαστούν. Χθεε ο υπουργόε Υγεί
αε Βασίληε Κικίλιαε επισκέφθηκε
τον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή
Κλιάφα στα Σπάτα Αττικήε, παροτρύνονταε τουε κατοίκουε να εμ
βολιαστούν.
«Συνομίλησα εδώ με νέα παιδιά,
με τιε οικογένειέε τουε. Με πολύ
μεγάλη συναίσθηση του καθήκοντοε, αγάπη και σεβασμό, θέλουμε
να πείσουμε όσουε πολλούε συμπολίτεε μαε γίνεται για τιε ευεργετικέε συνέπειεε του εμβολιασμού»,
σημείωσε.
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 Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Χάνουν μισθό και
εισφορές όσοι δεν κάνουν το εμβόλιο
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 303.41 cm² Κυκλοφορία:
:

1

21-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Υποχρεωτικός εμβολιασμός:
Χάνουν μισθό και εισφορές
όσοι δεν κάνουν το εμβόλιο^

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Χάνουν μισθό και εισφορές όσοι δεν 1
κάνουν το εμβόλιο
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

Υποχρεωτικός
εμβολιασμός:
Χάνουν μισθό
και εισφορές
όσοι δεν κάνουν
το εμβόλιο
Σήμερα Τετάρτη αναμένεται στην Βουλή η
ρύθμιση αναφορικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών αρχής γενομένης από
τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και τις
δομές υγείας.
Όσον αφορά τους επόμενους κλάδους,
στους οποίους μπορεί να γίνει υποχρεωτι
κός ο εμβολιασμός, αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας ανέφερες τον
ΣΚΑΙ το πρωί της Κυριακής ότι αναμένε
ται να ληφθεί απόφαση για τους εκπαιδευτι
κούς και τους δημοσίους υπαλλήλους που
βρίσκονται σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής.
Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς θα επανεκτιμηθεί το θέμα τις επόμενες εβδομάδες
καθώς βούληση της κυβέρνησης είναι να
επαναλειτουργήσουν τα σχολεία και τα πα
νεπιστήμια με δια ζώσης παρουσία από τον
Σεπτέμβριο αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα
σχετική απόφαση.
Το ΣΚΑΪ αναφέρει ποιο θα είναι το πλαίσιο
για όσους επιλέξουν να μην εμβολιαστούν
ενόψει των επερχόμενων ρυθμίσεων:
Δεν θα λαμβάνουν μισθό
Δεν θα προβλέπεται πειθαρχική δίωξη
Δεν θα λαμβάνουν ασφαλιστικές εισφορές

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εξαρση κρουσμάτων, αντιφατικά μέτρα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1,8-11

Επιφάνεια 3350.85
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

Κυκλοφορία:

950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

κρουσμάτων,
αντιφατικά μέτρα
Ανησυχία των επιστημόνων για
τη διασπορά. Νέες παλινωδίες
από την κυβέρνηση, που
καταθέτει αύριο τη ρύθμιση για
την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού
σελίδες 8-11

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εξαρση κρουσμάτων, αντιφατικά μέτρα
ΑΥΓΗ

Απειλές αντί πειθούς

Πηγή:

Σελ.:

1,8-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
21-07-2021

Πράσινο φως για
απολύσεις στον ιδιωτικό
τομέα ετοιμάζεται να
ανάψει η κυβέρνηση με τη
νομοθετική ρύθμιση που
θα κατατεθεί στη Βουλή

Η υποχρεωτικότητα
συνδέεται με περικοπή
και της ασφάλισης
Προαναγγέλλεται αναστολή εργασίας «μέχρι τη λήξη του υγειονομικού συναγερμού».
Η κυβέρνηση επικαλείται τη ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ για να διαβεβαιώσει ότι
δεν θα μείνουν χωρίς υγειονομική περίθαλψη οι ανεμβολίαστοι

Του

ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Δεύτερες
σκέψεις
για τον
υποχρεωτικό
εμβολιασμό των
εκπαιδευτικών
στο Μαξίμου
που επικαλείται
το 75%
εμβολιασμένων.
Κεραμέως:
Δεν φτάνει

κβιαστικά διλήμματα για
τους εργαζόμενους που
παραμένουν δύσπιστοι

Ε

υπουργός Επικράτειας παρακά
μπτει τη θέση του υπουργού Εσω

τερικών αναφορικά με την ανα
γκαιότητα «η αναστολή εργασίας
να είναι χρονικά οριοθετημένη»,
θα περιλαμβάνει η νομοθετική
καθώς «εάν δεν υπάρχει χρονικός
ρύθμιση για την υποχρεωτικότητα
ορίζοντας της αντικαταστάσεως,
η οποία θα κατατεθεί αύριο στη
δεν βρίσκεις εύκολα άνθρωπο να
Βουλή. Οι υπάλληλοι του δημόσι
δουλέψει». Κυβερνητικοί κύκλοι
ου τομέα θα τίθενται σε αναστολή
επισημαίνουν πάντως ότι θα ληεργασίας «μέχρι τη λήξη του υγει

ιατρικό απόρρητο. Σε αυτό το φό
ντο, η κυβερνητική εκπρόσωπος
επιχείρησε να πείσει χθες ότι
«στόχος μας δεν είναι να τιμωρή
σουμε, αλλά να ενθαρρύνουμε
τους πιο δύσπιστους».

έναντι του εμβολιασμού

ονομικού συναγερμού», και, όπως
διαμηνύουν κυβερνητικοί παρά
γοντες, η απώλεια του μισθού τους
θα συνδυάζεται με τσεκούρι στις
ασφαλιστικές τους εισφορές.
Γαλάζιες πηγές παραπέμπουν
μάλιστα στην κομβική παρέμβαση
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για
την πρόσβαση των ανασφάλιστων
στο ΕΣΥ σημειώνοντας ότι «υπό
αυτό το πρίσμα δεν τίθεται ζήτη
μα με την υγειονομική περίθαλ
ψη όσων δεν εμβολιαστούν». Ο
συντάκτης της ρύθμισης Γιώργος
Γεραπετρίτης, λόγω των συνταγ
ματικών φραγμών, φέρεται να
αγνοεί την εισήγηση Βορίδη για
παραπομπή των δημοσίων υπαλ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λήλων στο πειθαρχικό συμβούλιο
ώστε να δρομολογείται η διαδικα
σία τη απόλυσης. Επιπλέον ο

φθεί νομοθετική πρωτοβουλία
έτσι ώστε οι δημόσιοι φορείς που
αφορούν Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωμένων και δομές Υγείας να
προσλαμβάνουν άμεσα προσωπι
κό ορισμένου χρόνου, σε αναπλήρωση όσων δεν εμβολιάζονται.

Σήμα στους εργοδότες
Παράλληλα, η ρύθμιση λύνει τα
χέρια των εργοδοτών ώστε να δεί
ξουν την πόρτα της εξόδου στους
ανεμβολίαστους εργαζόμενους.
Ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης
αποκτά το δικαίωμα να ζητήσει
από τον εργαζόμενο το πιστοποι
ητικό εμβολιασμού του, με αποτέ
λεσμα να καταπατάται πλήρως το

Προθεσμία έως
τις 16 Αύγουστου
Περιθώριο έως τις 16 Αυγούστου θα έχουν για να κάνουν την
πρώτη δόση του εμβολίου και
στη συνέχεια να ολοκληρώσουν
την εμβολιαστική κάλυψή τους οι
εργαζόμενοι στις δομές φροντί
δας ηλικιωμένων και Ατόμων με
Αναπηρία. Η υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού αφορά και
όσους εργάζονται στα Κέντρα
Αποθεραπείας και Αποκατάστα
σης, στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Ει
δικές Ανάγκες, στα Θεραπευτή
ρια Χρονίως Πασχόντων, στα
Ιδρύματα Περίθαλψης Χρονίως
Πασχόντων, στα Οικοτροφεία,
στα Ειδικά Ιδρύματα, στα Κέντρα
Διημέρευσης Ημερήσιας Φρο
ντίδας και στα Κέντρα Δημιουρ
γικής Απασχόλησης Παιδιών και
Ατόμων με Αναπηρία.

54
πυροσβέστες
εκτός ΕΜΑΚ
Σε άλλες υπηρεσίες
μετακινούνται 54 πυροσβέστες
από τις οκτώ ΕΜΑΚ της χώρας,
επειδή αρνήθηκαν το πλαίσιο
υποχρεωτικότητας. «Δεν είναι κάτι
το εκδικητικό.Όλοι οι υπόλοιποι
συνάδελφοί τους έχουν
εμβολιαστεί και άπαντες γνώριζαν
την υποχρεωτικότητα. Αλλωστε,
θα μεταφερθούν σε όμορες
υπηρεσίες κοντά στον τόπο
κατοικίας τους και μάλιστα αρκετοί
είχαν ήδη δηλώσει ότι επιθυμούν
να μετακινηθούν» ανέφεραν
πηγές της Πυροσβεστικής. Τα κενά
που θα προκόψουν αναμένεται να
καλυφθούν άμεσα, ενώ
καταρτίστηκε και πρόγραμμα
εκπαίδευσης για όσους επιθυμούν
να ενταχθούν στην ΕΜΑΚ.
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 Εξαρση κρουσμάτων, αντιφατικά μέτρα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,8-11

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

Παραβίαση του συντάγματος
η απόλυση των ανεμβολίαστων
Σφοδρή αντίδραση ιης εργατολόγου βουλευτή της Ν.Δ. Άννας Ευθυμίου
στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Θυμίζει πως πίσω από κάθε εργαζόμενο υπάρχει
μια οικογένεια που η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει
οβαρές ενστάσεις για το

Σ

υπό κατάρτιση νομοθετικό
πλαίσιο που αφορά την

προσμετράται στην ομαλή εξέλιξη
της εργασιακής του σύμβασης, όπως

στους, τότε παραβιάζονται και τα συ
νταγματικά δικαιώματα της ανθρώ

πρόσθετο

σε αξιολογήσεις, προαγωγές» επι
σημαίνει με νόημα, ενώ -κατά την

πινης αξιοπρέπειας και διαβίωσης

πλαίσιο που θα προβλέπει τη δυνα

αλλά και της προστασίας της οικογέ
νειας». Καλεί δε, με το βλέμμα στον

τότητα του εργοδότη να τοποθετεί

υπουργό, «να μην ξεχνάμε ότι πίσω
από έναν εργαζόμενο υπάρχει κατά

ντα, έστω και υποδεέστερα, χωρίς

υποχρεωτικότητα του εμ
αντίληψή της- «ζήτημα προκύπτει
βολιασμού καταθέτει η βουλευτής
και
με το αν θα έχει τη δυνατότητα ο
της Ν.Δ. και εργατολόγος Άννα
Ευ

Από 1η Σεπτεμβρίου ο
εμβολιασμός υγειονομικών
Στη συνέχεια, το εμβολιαστικό
τους σχήμα θα πρέπει να έχουν ξεκι
νήσει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου οι
εργαζόμενοι στις δομές Υγείας, δη
λαδή το σύνολο του προσωπικού,
υγειονομικού, διοικητικού και λοι
πού, των ιδιωτικών και δημόσιων δο
μών Υγείας, Διαγνωστικών Κέ
ντρων, Κέντρων Αποκατάστασης,
Κλινικών, Νοσοκομείων, δομών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
και λοιπών. Επισημαίνεται ωστόσο
ότι για το ανθρώπινο δυναμικό αυ
τών των δομών θα καταρτιστεί από
την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
λίσταεξαιρέσεων, βάσει της οποίας οι
υγειονομικές επιτροπές που θα συσταθούν ανά υγειονομική Περιφέ
ρεια θα αξιολογούν αιτήματα απαλ
λαγής από τον εμβολιασμό.

Θολά νερά για τους
εκπαιδευτικούς
Οι ένοικοι του Μαξίμου επιχει
ρούν να θολώσουν τα νερά αναφορι
κά με την επέκταση του συστήματος
της υποχρεωτικότητας και τους εκ
παιδευτικούς. Πρωθυπουργικοί συ
νεργάτες αναφέρουν ότι «επικρα
τούν δεύτερες σκέψεις», επικαλού
μενοι το γεγονός ότι το «ποσοστό των
εκπαιδευτικών που έχουν εμβολια
στεί είναι της τάξης του 7 5% και ανα
μένεται να αυξηθεί έως το τέλος Αυγούστου». Η Νίκη Κεραμέως, ωστό
σο, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πο
σοστό «δεν φτάνει» απευθύνοντας
έκκληση στα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας να προσέλθουν για εμβο
λιασμό. Δεν είναι λίγοι ωστόσο στην
πανεπιστημιακή κοινότητα που
εκλαμβάνουν τους σχεδιασμούς για
εγκαθίδρυση εμβολιαστικών κέ
ντρων μέσα στους χώρους των ΑΕΙ
ως δούρειο ίππο και για την εγκατά
σταση των ειδικών φρουρών που θα
στελεχώνουν την πανεπιστημιακή
αστυνομία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θυμίου, φροντίζοντας παράλληλα

εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της

να λάβει ξεκάθαρες αποστάσεις από
τον μονόδρομο των απολύσεων που

αναστολής να απασχολείται αλλού».

προκρίνουν οι Μάκης Βορίδης Άδωνις Γεωργιάδης.

Παραβιάζονται θεμελιώδη
δικαιώματα

«Επειδή πρόκειται για μια πρωτό
γνωρη κατάσταση, είναι εύλογο να

Σύμφωνα με τη γαλάζια εργατο
λόγο «ζήτημα όμως προκύπτει ως

αναφύονται ζητήματα, που θα ήταν

προς την αναστολή της εργασιακής

επωφελές να διευκρινιστούν νομο
θετικά» διαμηνύει (ieidiseis) προς το

σύμβασης και με το αν θα υπάρχει

Η Άννα Ευθυμίου, επικαλούμενη
την εικοσαετή ειδίκευσή της στο Ερ

Μαξίμου η κ. Ευθυμίου αναφορικά

εξαίρεση για ειδικές κατηγορίες ερ
γαζομένων, όπως για εγκύους, συν

γατικό Δίκαιο, καλεί και την Πολι
τεία, «οργανωμένα και συγκροτημέ

με την αναστολή εργασίας στον δη

δικαλιστές κ.ά.». Αποδομώντας τις

να, να θέσει περιορισμούς στο διευ

μόσιο τομέα. «Είναι αδιευκρίνιστο
αν ο εργαζόμενος θα ασφαλίζεται

εμμονές του Μάκη Βορίδη για

θυντικό δικαίωμα του εργοδότη να

όσους αρνηθούν την υποχρεωτικό

προβαίνει σε απολύσεις σε ό,τι αφο

για το χρονικό αυτό διάστημα, αν
αυτό θα συνυπολογίζεται στην απο

τητα, τονίζει ότι «η απόλυση είναι
ένα μέτρο μόνιμου χαρακτήρα και

ρά την περίπτωση των ανεμβολία
στων». Το μήνυμά της προς την κυ

ζημίωση απόλυσής του και αν θα

αν επιβληθεί για τους ανεμβολία-

βέρνηση είναι «η νομοθετική αυτή

ρύθμιση να περιλαμβάνει και ένα
συγκεκριμένο

νομικό

τον ανεμβολίαστο σε άλλα καθήκο
αυτό να αποτελεί βλαπτική μεταβολή

κανόνα και μια οικογένεια, που η
Πολιτεία οφείλει εκ του συντάγμα

των όρων εργασίας». Φέρνει δε ως

τος να προστατεύσει».

παράδειγμα «το δικαίωμα που έχει ο

Οι ανεμβολίαστοι
σε άλλες θέσεις

μενο σε άλλη θέση προκειμένου να

εργοδότης να μεταθέτει τον εργαζό
μην έρχεται σε επαφή με κόσμο. Ή,
εναλλακτικά, να θέτει τον μισθωτό σε
τηλεργαοία». Κατά την επιστημονική
της άποψη, «η εφαρμογή του παρα
πάνω νομικού πλαισίου για τις απο
λύσεις προστατεύειτόσο τον εργαζό
μενο όσο και τον εργοδότη, αλλά
‘φρενάρει’ και ενδεχόμενη απορρύθ
μιση της αγοράς εργασίας»...

Κώστας Σαββόπουλος

Προαναγγέλλουν άρση περιορισμών
για τη Μύκονο, εκτός μέτρων τα άλλα νησιά
Διαφωνίες μέσα στον κύκλο ίου Μαξίμου, καθώς κάποιοι θυμούνται
ότι είχαν πει πως δεν υπάρχει έκπτωσπ ελευθεριών για τους εμβολιασμένους
ηνύματα κατευνασμού προς
τους επαγγελματίες τής Μύκο

Μ

λία Πελώνη θεωρεί πως «η μεγαλύτερη ζη
μία θα ήταν το να ολιγωρήσει η κυβέρνηση

και να μην λάβει μέτρα. Διότι το μήνυμα που
θέλουμε να εκπέμψουμε είναι ότι έχουμε
κινώντας το σενάριο ότι δεν θα
ανοίξει
με ασφάλεια». Επεσήμανε δε, κατό
παραταθούν τα περιοριστικά μέτρα
και την
πιν
επόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι
τοεορτής,
ιδιό ότι «ενισχύονται τα ξενοδοχεία
καραντίνας», σημειώνοντας ότι «υπάρχει και
τυπο μίνι lockdown στο «Νησί των Ανέμων»
μια συζήτηση για επαναξιολόγηση του πρω
ισχύει μέχρι τις 26 Ιουλίου. Παράλληλα, οι ίδι
τοκόλλου για να διευκολυνθούν, ενδεχομέ
οι κύκλοι σημειώνουν ότι «δεν υπάρχουν σ’
νού εκπέμπει η κυβέρνηση δια

αυτή τη φάση σχεδιασμοί για ειδικές παρεμ
βάσεις σε άλλα νησιά», επιχειρώντας να απα
λύνουν τις ανησυχίες σε Σαντορίνη, Ίο,

νως, και κάποιες μεταφορές (σ.σ.: κρουσμά
των) μέσω ακτοπλοϊκών».

Πάρο, Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης, που

Διαφημίζει τα 150 ευρώ

εμφανίζουν βαρύ επιδημιολογικό φορτίο.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σκιά
των αργών ρυθμών εμβολιασμού, υπενθύμι
σε στα κοινωνικά δίκτυα το δέλεαρ των 150
ευρώ προς τους νέους ώστε να εμβολιαστούν.

Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι και
εντός του στενού πρωθυπουργικού επιτελεί
ου είχαν προκύψει διαφωνίες για τον χειρισμό
τής έξαρσης των κρουσμάτων στη Μύκονο,
καθώς κάποιοι υπενθύμισαν πως «είχαμε πει
εξαρχής ότι οι εμβολιασμένοι δεν θα υποστούν καμία έκπτωση των ελευθεριών τους».
Στη δημόσια σφαίρα, ωστόσο, η Αριστοτε-

«Η πλατφόρμα για το #FreedomPass άνοιξε!
Αν είστε 18-25 ετών και έχετε κάνει έστω την
πρώτη δόση του εμβολίου, μπορείτε από σή
μερα να υποβάλετε την αίτησή σας εύκολα και
γρήγορα» αναφέρει χαρακτηριστικά.
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 Εξαρση κρουσμάτων, αντιφατικά μέτρα
ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,8-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

21-07-2021

Covid-19

Πηγή:

1

Εξαρση κρουσμάτων σε όλη
τη χώρα και στο βάθος lockdown
Συνταγή Μυκόνου και σε άλλες περιοχές ζητούν οι επιστήμονες, τη στιγμή που χθες
είχαμε μαύρο ρεκόρ καλοκαιριού και επικίνδυνη αύξηση των εισαγωγών

Του
ΑΝΤΩΝΗ ΡΑγΤΟΠΟΥΛΟγ

πλέον, συνολικά 35 περιοχές κα

ασθενείς στη ΜΕΘ. Σημειώνεται

ναι 100% ασφαλές, όπως έχουμε ξα-

«νησί των ανέμων» ουσιαστικά

ταγράφουν

πως πριν από 15 ημέρες στο Αττι

ναπεί. «Σήμερα είναι αρνητικό, αύ

ήταν στο κόκκινο και γι’ αυτό απο-

κόν νοσηλεύονταν 8 ασθενείς με

ριο μπορεί να είναι θετικό.Όλο αυτό

φασίστηκετο... μίνι lockdown. Αντι-

κορωνοϊό και ένας στη ΜΕΘ.

έπαιξε ρόλο στη διασπορά του ιού

θέτως, στις υπόλοιπες περιοχές οι

διψήφιο

αριθμό

κρουσμάτων.
ε πλήρη έξαρση βρίσκε

Οι συνολικοί θάνατοι στη χώρα

ται η πανδημία του κο-

έφτασαν τους 12.867 μετά τους 9

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της

στα νησιά» δήλωσε χαρακτηριστικά.

επιδημιολογικοί δείκτες είναι σε χα

ρωνοϊού στη χώρα, με το

χθεσινούς, ενώ οι διασωληνωμέ-

ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, μέ

Μάλιστα, ο Αλ. Βατόπουλος δεν

μηλότερο και ελεγχόμενο επίπεδο.

κοντέρ των κρουσμά

νοι μειώθηκαν στους 121.

ριμνα του κράτους είναι να τηρού

απέκλεισε την επιβολή γενικευμέ-

Ως εκτούτου, τουλάχιστον προς

νται τα μέτρα ατομικής προστα

νου lockdown, ξεκαθαρίζοντας ότι

το παρόν, από την πλευρά της Πο

Σ

ένας δείκτης που ανη
των να σταματάει στις 3.565 Ωστόσο,
μο

λύνσεις. Αυτή είναι η χειρότερη

συχεί ιδιαίτερα είναι οι νέες εισα

σίας, ο μαζικός εμβολιασμός και η

δεν έχει φύγει από το τραπέζι. «Ο

λιτείας απομακρύνεται το σενάριο

επίδοση από τις 20 Απριλίου,

γωγές στα νοσοκομεία. Χθες εισή-

σωστή ιχνηλάτηση.

μεγάλος αριθμός των ανόσων (εμ

για μέτρα σε άλλες περιοχές, αν δεν

όταν είχαν ανακοινωθεί 3.789

χθησαν 136 ασθενείς μεκορωνοϊό,

βολιασμένοι και νοσήσαντες) θα

αλλάξει, βέβαια, δραματικά η κα

λοιμώξεις. Ο αριθμός των τεστ

με τον εβδομαδιαίο μέσο όρο να

μας προστατέψει από μια μεγάλη

τάσταση τις επόμενες ημέρες.

που διενεργήθηκαν είναι 89.521

βρίσκεται στο 121.

(18.760 μοριακά και 70.761 rapid

Μάλιστα, μετά την Κρήτη, αύξη

test), με τη θετικότητα να διαμορ

ση εισαγωγών παρατηρείται και

Μέτρα Μυκόνου και
σε άλλες περιοχές ζητούν
οι επιστήμονες

διασπορά και την επιβολή αυστη
ρών μέτρων» εξήγησε ο καθηγητής.

Για «συνταγή Μυκόνου» και σε

φώνεται σε 3,98%, ένα αρκετά

στα

νοσοκομεία της Αττικής.

άλλες περιοχές κάνουν λόγο επι-

υπολογίσιμο ποσοστό.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, στο

στήμονες.Όπως δήλωσε ο καθηγη

«Όχι» σε μέτρα σε άλλα νησιά
από την Πολιτική Προστασία

Τέλος η διασκέδαση
χωρίς εμβολιασμό
Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο ει
δικών και κυβέρνησης έχει μπει η...

Για ακόμα μία ημέρα αποδει-

Νοσοκομείο Αττικόν, το οποίο

τής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης

Πάντως, σύμφωνα με κύκλους

διασκέδαση.Όπως και στη Μύκο

κνύεται ότι ο χάρτης της διασπο-

εφημέρευε από προχθές έως χθες

Βατόπουλος, «προφανώς θα μπο

της Πολιτικής Προστασίας που μί

νο, έτσι και σε γενικότερο βαθμό το

ράς έχει απλωθεί σε όλη την επι

το πρωί, προσήλθαν 137 ύποπτα

ρούσαν να πορθούν μέτρα για άλλες

λησαν στην ΑΥΓΗ, η επιδημιολογι-

πλάνο που υπάρχει είναι να παγώ

κράτεια. Στην Αττική εντοπίστη

κρούσματα κορωνοϊού με συ

κή κατάσταση στα υπόλοιπα νησιά

σουν τομείς της διασκέδασης εάν

καν 1.607 νέα κρούσματα, στη

μπτώματα. Εντέλει έγιναν 31 εισα

περιοχές, όπως αυτά στη Μύκονο»,
ενώ για την κατάσταση στις περιοχές

που απειλούνται (Ιος, Πάρος, Σα

τα ποσοστά εμβολιασμού μείνουν

Θεσσαλονίκη 254, ενώ «βράζει»

γωγές ασθενών, ενώ συνολικά νο

με πολλά κρούσματα, και κυρίως

ντορίνη και Κρήτη) δεν έχει καμία

σε χαμηλά επίπεδα.

η Κρήτη με 334 μολύνσεις! Επι

σηλεύονται 43 ασθενείς και 2

στα νησιά, ανέφερε ότι το τεστ δεν εί

σχέση με αυτή της Μυκόνου. Το

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τον καθηγητή
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 Εξαρση κρουσμάτων, αντιφατικά μέτρα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Διπλασιά
στηκαν

3.565

κρούσματα από
1.834 προχθές.
Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 463.473

1.607

κρούσματα στην Αττική
(από 720 προχθές),
334 στην Κρήτη,
254 στη Θεσσαλονίκη,
48 στη Ρόδο,
58 στη Σαντορίνη,
37 στη Μύκονο,
34 στην Πάρο

1,8-11

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Με παράνομο
ΦΕΚ δικό τους
παιδί στο ΚΑΤ
Ο Κοντοζαμάνης οξύνει την κόντρα
με τους εργαζόμενους στο ΚΑΤ και αφήνει
χωρίς διευθυντή το ΤΕΠ στο Σισμανόγλειο
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οι διασωληνωμένοι
ασθενείς

9

θάνατοι ανακοινώθηκαν
χθες, 12.867 συνολικά
οι νεκροί της πανδημίας

Πνευμονολογίας Εντατικής Θε
ραπείας Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, χωρίς μαζικούς εμβολια
σμούς δεν μπορούμε να κάνουμε
τη ζωή μας όπως πριν. Παράλλη
λα, τόνισε ότι δεν μπορούμε να
λύσουμε το πρόβλημα της παν
δημίας μόνο με μοριακά τεοτ και
rapid test, καθώς, όπως είπε,
«ορισμένα τεστ μπορεί να βγουν
ψευδώς αρνητικά και έτσι μεταδί
δεται ο ιός», σημειώνοντας ότι
«δεν αποτελεί ασπίδα ασφάλειας
ένα τεστ». «Το μεγάλο κουμπί εί
ναι η διασκέδαση. Όταν η διασκέ
δαση είναι όπως ήταν παλιά, τα
κρούσματα αυξάνονται» υπο
γράμμισε και πρόσθεσε ότι «χωρίς
μαζικό εμβολιασμό δεν μπορούμε
να αποκτήσουμε τη διασκέδαση
που είχαμε παλιά». «Ξεφάντωμα
χωρίς μαζικό εμβολιασμό δεν
μπορούμε να έχουμε» είπε χαρα
κτηριστικά ο Θ. Βασιλακόπουλος.
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Το παράνομο ΦΕΚ
της μετακίνησης
του Β. Καλδή
σε θέση
που είναι ήδη
καλυμμένη

ιαστάσεις...
βεντέτας δηλαδή-, καθώς θεώρησε ότι ήταν
παίρνει η κόντρα εργα παράνομη η τοποθέτηση του Β.
ζομένων στο ΚΑΤ με τη Καλδή στο Σισμανόγλειο. Όπως
διοίκηση του νοσοκο καταγγέλλουν, για να προστατεύσει
Βασίλης Κοντοζαμάνης το «δικό
μείου και του υπουργείουοΥγείας.
του παιδί» και συνάμα να διώξει
Μέσω αποφάσεων του αναπληρω
τή υπουργού Βασίλη Κοντοζαμά- τους εργαζόμενους που αντιδρούν
νη, επιχειρείται αφενός η καρατό έκανε αυτό το ΦΕΚ που είναι πα
μηση των εργαζομένων που αντι ράνομο. Μάλιστα, μεταφέρεται και
δρούν, αφετέρου η προστασία «φί η οργανική θέση, η οποία επίσης
δεν μπορεί να μετακινηθεί ενώ ανα
λων» της κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μένεται το δικαστήριο. Και είναι
ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 7 Ιου κοινό μυστικό στο ΚΑΤ ότι ο Β.
νίου 2021, με αρ. φύλλου 2429, ο Καλδής θα καλύψει τη θέση του δι
αναπληρωτής υπουργός Υγείας με ευθυντή του ΤΕΠ, την ώρα που η
ταφέρει την οργανική θέση διευθυ θέση έχει κάτοχο.
Ένα ακόμα πρόβλημα που προ
ντή του ΤΕΠ Σισμανόγλειου -την
οποία κατέχει ο Βασίλειος Καλδής- κύπτει είναι ότι εφόσον μετακινηθεί
στο ΚΑΤ. Στο ΦΕΚ δεν εξηγείται και η οργανική θέση από το Σισμαγιατί γίνεται αυτή η μεταφορά. Σύμ νόγλειο στο ΚΑΤ, η δίκη που θα γί
φωνα με εργαζομένους του ΚΑΤ νει δεν θα έχει αντικείμενο.« Η προ
που μίλησαν στην ΑΥΓΗ, οποιαδή σβολή της θέσης του Β. Καλδή έγι
ποτε μετακίνηση θα πρέπει να είναι νε γιατί θεωρείται ότι πήρε τη θέση
δικαιολογημένη. Στα έγγραφα που με άλλα μέσα. Ποια θέση θα διεκδιαναφέρονται στο ΦΕΚ περιέχεται κηθεί εφόσον δεν υπάρχει;», διερωκαι η απάντηση της διοίκησης του τώνται εργαζόμενοι του ΚΑΤ και
νοσοκομείου στη διαμαρτυρία ερ συμπληρώνουν ότι αυτή τη στιγμή
γαζομένων. Άρα, όπως δηλώνουν ο Βασίλης Κοντοζαμάνης αφήνει το
οι εργαζόμενοι, επειδή διαμαρτύ ΤΕΠ του Σισμανογλείου χωρίς δι
ευθυντή και φέρνει έναν επιπλέον
ρονται πρέπει να τους διώξουν!
στο νοσοκομείο τους. Το γεγονός
Ωστόσο, αυτό που καθιστά πα
αυτό είναι επίσης παράνομο, σύμ
ράνομο το ΦΕΚ είναι ότι δεν επι
φωνα με όσα λένε στην ΑΥΓΗ, κα
τρέπεται η μετακίνηση του Β. Καλ
θώς πρέπει να αλλάξει το οργανό
δή, καθώς εκκρεμεί αντιδικία εις
γραμμα του νοσοκομείου και για να
βάρος του. Σύμφωνα με όσα μας
μετακινηθούν οργανικές θέσεις
μεταφέρουν στην ΑΥΓΗ άτομα από
χρειάζεται Κοινή Υπουργική Από
το προσωπικό του ΚΑΤ, ιατρός έχει
φαση, όχι ΦΕΚ.
καταθέσει αίτηση ακύρωσης της
Α.Ρ.
κρίσης των θέσεων -δικαστήριο

Δ
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 Διαμαρτύρονται οι υγειονομικοί κατά του
υποχρεωτικού εμβολιασμού
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 534.07 cm² Κυκλοφορία:
:

1
21-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διαμαρτύρονται οι υγειονομικοί
κατά του υποχρεωτικού
εμβολιασμού
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στην κεντρική πύλη του ΑΧΕΠΑ
και τετράωρη στάση εργασίας
Τη£ Αεμονιάί Βασβάνη
ε μια συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στην
κεντρική πύλη του
ΑΧΕΠΑ σήμερα
Τετάρτη 21/7/2021
στις 8:30 π.μ. και στην 4ωρη στάση
εργασίας (7:00-11:00π.μ.) αρχίζουν τις
κινητοποιήσεις τους οι υγειονομικοί
της Κεντρικής Μακεδονίας για το θέ
μα του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Μάλιστα είναι διατεθειμένοι για να δι
καιωθούν να φτάσουν μέχρι και το Ευ
ρωπαϊκό δικαστήριο.
Όπως ανέφερε στον «Τύπο Θεσσα
λονίκης» ο πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων ΑΧΕΠΑ κ. Χαράλαμπος
Κοροξενός «αυτό που πετύχαμε τους
προηγούμενους μήνες με τις θυσίες και
τους κόπους μας, έρχονται με τις απει
λές και τους εκφοβισμούς για να το εκ
μηδενίσουν. Από εκεί που οι υγειονο
μικοί ήταν οι ήρωες που μάχονταν κα
τά του κορωνοϊού τώρα γίνονται μαύ
ρα πρόβατα επειδή δεν δέχονται τον
μας εξήγησε ο κ. Κοροξενός, υγειονο
υποχρεωτικό εμβολιασμό. Οι απειλές
μικοί από νοσοκομεία της Κεντρικής
που δεχόμαστε από την πολιτεία είναι
Μακεδονίας. Και μάλιστα αν δεν κα
αντισυνταγματικές. Σε καμία περίπτω
ταφέρουν κάτι με αυτή την κίνηση
ση δεν είμαστε κατά του εμβολιασμού.
προγραμματίζουν να κλιμακώσουν τις
Όμως δεν θεωρούμε σωστό να γίνεται
κινητοποιήσεις τους. «Θα φτάσουμε
με το ζόρι. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει
μέχρι και το Ευρωπαϊκό δικαστήριο»,
τη δυνατότητα της επιλογής. Όπως και
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
σε κάθε θεραπεία που επιλέγει ο ασθε
του Σωματείου Εργαζομένων του νο
νής αν θα την κάνει ή όχι, έτσι θα
σοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
έπρεπε να γίνεται και με τον εμβολια
Εξάλλου σε σχετική του ανακοίνω
σμό. Να μπορούν να επιλέξουν αν θα ση το Σωματείο Εργαζομένων του
τον κάνουν ή όχι».
ΑΧΕΠΑ ανέφερε: «Την Παρασκευή
Ο ίδιος συμπλήρωσε πως επειδή οι
16/7/2021 έγινε στο κτίριο της ΕΔΟΘ
υγειονομικοί βλέπουν ορατό πλέον τον
συνάντηση εκπροσώπων των σωματεί
κίνδυνο να υπάρξουν ποινές, περικο
ων υγειονομικών της Κεντρικής Μα
πές μισθών και απολύσεις, αποφασί κεδονίας. Μοναδικό θέμα ο προωθού
ζουν να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις.
μενος από την κυβέρνηση υποχρεωτι
Για το λόγο αυτό θα δώσουν ραντε
κός εμβολιασμός των υγειονομικών
βού σήμερα στις 8.30 το πρωί στο
και οι προσπάθειες εκφοβισμού και
ΑΧΕΠΑ. Εκεί θα βρίσκονται, όπως
διάσπασης τους. Ομόφωνα οι εκπρό

Μ
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σωποι των υγειονομικών στηρίζουν
την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του
covid - 19 αλλά τάσσονται κατά της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
και των απειλών για ποινές, περικοπές
μισθών και απολύσεις. Καταδικάζουν
τις αποφάσεις της κυβέρνησης ως αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές
και προσβλητικές απέναντι σε εργαζό
μενους που στήριξαν από την πρώτη
στιγμή το περιφρονημένο, συκοφαντημένο και αποδεκατισμένο από την κυ
βέρνηση δημόσιο σύστημα υγείας.
Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών
σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας κα
λούν την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ να
τοποθετηθούν άμεσα, αποφασιστικά
και δυναμικά για το θέμα.
Ζητούν από τα Δ.Σ. των πρωτοβάθ
μιων σωματείων των υγειονομικών να
στηρίξουν τις αποφάσεις των εκπρο

σώπων τους, να ενημερώσουν άμεσα
τους εργαζόμενους στους χώρους τους
και να συμμετέχουν στην 4ωρη στάση
εργασίας (7:00-11:00π.μ.) και στη συγ
κέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει
στην κεντρική πύλη του ΑΧΕΠΑ την
Τετάρτη 21/7/2021 στις 8:30 π.μ.
Οι υγειονομικοί εμβολιασμένοι και
μη εμβολιασμένοι στεκόμαστε ενωμέ
νοι απέναντι στον κοινό εχθρό μας,
τον covid - 19 αλλά και σε οποιονδήποτε προσπαθεί να μας διχάσει και να
μας εκφοβίσει.
Οι υγειονομικοί , όπως και όλοι οι
πολίτες, έχουν σίγουρα ατομική ευθύ
νη για τον περιορισμό της πανδημίας
αλλά έχουν και απέναντι στην διαφύ
λαξη της δημοκρατίας, του συντάγμα
τος και τον περιορισμό των δικαιωμά
των και των ελευθεριών των Ελλή
νων».
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