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1) [ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Σελ. 6 ] [] ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΑΘΗΝΑ, 22.
εργαζομένων δημόσιων εξαιρετικά ...
2) [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Σελ. 1,8 ] [] Γιατροί «αντάρτες» καλούνται σε απολογία
3) [ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, Σελ. 7 ] [] «ΝΟΜΙΜΗ Η ΥΠΟΧΡΕΠΊΊΚΟΤΗΤΑ»
4) [STAR PRESS, Σελ. 9 ] [] «Υπόκλιση» Κικίλια στους υγειονομικούς
5) [ONTIME, Σελ. 9 ] [] «Αρνήτρια» δεν ήθελε να φορέσει μάσκα μέσα στο νοσοκομείο της Σύρου
6) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 10 ] [] Ακρως ανησυχητική η κατάσταση στις δημόσιες δομές Υγείας της Εύβοιας
7) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 1,8 ] [] Απογείωση της «ατομικής ευθύνης» ελλείψεις στην Υγεία
8) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 14 ] [] Ο Κοντοζαμάνης κρύβει τα στοιχεία για τους ανεμβολίαστους γιατρούς
9) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 1,14-15 ] [] ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ!
10) [DEAL NEWS, Σελ. 24 ] [] ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
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11) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 21 ] [] Εγκαινίασαν Κέντρο Υγείας στο Κερατσίνι αλλά χωρίς μόνιμο
προσωπικό
12) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 24 ] [] ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ: Η Κίνα αρνείται νέα έρευνα
13) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 22 ] [] 100 εκατ. ευρώ για την Υγεία
14) [POLITICAL, Σελ. 17 ] [] Διπλό τεστ για τους ανεμβολίαστους
15) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 7 ] [] Υποχρεωτικά τεστ σε ανεμβολίαοχους εργαζόμενους
16) [POLITICAL, Σελ. 1,7 ] [] Υποχρεωτικότητα και με τη…βούλα
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18) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 1,4-5 ] [] ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ
19) [ΑΥΓΗ, Σελ. 7 ] [] Από Σεπτέμβριο η αναμνηστική τρίτη δόση με mRNA
20) [POLITICAL, Σελ. 14 ] [] Η σύγχυση του ΠΟΥ με την πανδημία
21) [ΑΥΓΗ, Σελ. 1,4-5 ] [] Μεθόδευσαν γενίκευση απολύσεων και διακοπή μισθοδοσίας
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 ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ. ΑΘΗΝΑ, 22. εργαζομένων
δημόσιων εξαιρετικά ...
Πηγή:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.
ΑΘΗΝΑ, 22.
0 τρόπος αντίδρασης των
εργαζομένων δημόσιων
νοσοκομείων στον υποχρεωτικό
εμβολιασμό τους έναντι της
COVID-19 είναι ο άγνωστος X στη
δύσκολη εξίσωση διαχείρισης μιας
εξαιρετικά απαιτητικής συγκυρίας
για το σύστημα υγείας, αφού μια
ενδεχόμενη άρνηση όσων δεν
έχουν ακόμα εμβολιαστεί ενδέχεται
να δημιουργήσει σοβαρότατο
πρόβλημα στη λειτουργία του ΕΣΥ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει
συλλέξει το υπουργείο Υγείας, έως
πριν από μία εβδομάδα δεν είχαν
εμβολιαστεί 26.000 εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία (ποσοστό 27%), εκ
των οποίων οι μισοί αφορούν σε
νοσηλευτικό προσωπικό.
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
αμφισβητούν αυτά τα δεδομένα,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σημειώνοντας ότι το 90% του
προσωπικού των νοσοκομείων έχει
ανοσία είτε μέσω εμβολιασμού είτε
μέσω φυσικής νόσησης, γεγονός
που «κατεβάζει» τον αριθμό όσων
δεν έχουν θωρακιστεί έναντι της
νόσου σε περίπου 10.000. Σε κάθε
περίπτωση είναι σαφές ότι, εάν οι
ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι δεν
πεισθούν να εμβολιαστούν έως την
1η Σεπτεμβρίου και ακολούθως
τεθούν σε άδεια άνευ αποδοχών, θα
αφήσουν πίσω τους ένα κενό που
δύσκολα μπορεί να αναπληρωθεί
από fast track τρίμηνες συμβάσεις
εμβολιασμένων.
«Κάποιοι που ήταν επιφυλακτικοί
έως σήμερα ή φοβόντουσαν,
θα εμβολιασθούν.Όμως η
μεγαλύτερη τάση αυτή τη στιγμή
φαίνεται να είναι οι οργισμένοι
υγειονομικοί που λένε ότι δεν
θα κάνουν το εμβόλιο, χωρίς να

τους ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις»,
σημειώνει ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος.
«Εμείς λέμε ότι πρέπει όλοι να
εμβολιαστούν. Αλλά αυτό πρέπει
να γίνει με πειθώ. Θεωρούμε ότι η
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών
είναι λάθος της κυβέρνησης και
μπορεί ακόμα και να «φρενάρει»
το πρόγραμμα εμβολιασμού.Ήδη
έχουν ξεκινήσει οι αρνητές και
χρησιμοποιούν ως επιχείρημά
τους το γεγονός ότι οι γιατροί και
οι νοσηλευτές, που γνωρίζουν
από φάρμακα, εμβολιάζονται με το
ζόρι».
0 κ. Γιαννάκος υποστηρίζει επίσης
ότι οι σχετικές διατάξεις «δεν
θα σταθούν στα δικαστήρια».
Οπως επισημαίνει, η απόφαση
για υποχρεωτικότητα θα πρέπει

να αιτιολογηθεί πειστικά. «Το
90% των υγειονομικών είτε έχει
εμβολιαστεί είτε έχει νοσήσει.
Υπάρχουν υγειονομικοί που
νόσησαν πριν από εννέα μήνες
και έχουν ακόμα πολύ υψηλό
τίτλο αντισωμάτων. Μήπως θα
έπρεπε να δούμε τη θέσπιση των
τεστ αντισωμάτων σε όσους έχουν
νοσήσει;»
0 κ. Γιαννάκος επισημαίνει ότι
εάν εφαρμοστεί η διάταξη και το
υπουργείο «στείλει σπίτι τους
ανεμβολίαστους», θα υπάρξει
πρόβλημα στα νοσοκομεία και
δεν θα μπορεί να αναπληρωθεί
αυτό το προσωπικό, αφού, όπως
σημειώνει, ήδη οι λίστες των
επικουρικών έχουν εξαντληθεί και
δεν θα υπάρξει νέο ενδιαφέρον,
καθώς ουδείς θα θελήσει να
εργαστεί σε νοσοκομείο με τρίμηνη
σύμβαση.
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 Γιατροί «αντάρτες» καλούνται σε απολογία
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Γιατροί «αντάρτες»
καλούνται σε απολογία
Προ των πυλών πειθαρχικής δίωξης Βολιώτης γιατρός, που φέρεται
να παρακινούσε πολίτες να μην εμβολιαστούν ^Στο μικροσκόπιο και δεύτερη
καταγγελία για αποτροπή εμβολιασμών μέσω των social media
ην επιβολή κυρώσεων σε γιατρό μέλοςτου Ιατρικού Συλλόγου Μα
γνησίας για παρακίνηση πολίτη να μην εμβολιαστεί θα κληθεί να
εξετάσει σύντομα ο τοπικός επιστημονικός φορέας, μετά από
επώνυμη καταγγελία. Στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας υποβλήθηκαν
δύο καταννελίες για ισάριθμους γιατρούς. Προς οτιγμή ο Ιατρικός Σύλ
λογος δεν έχει ανακοινώσει τις ειδικότητες των δύο νιατρών, που ελέγ
χονται για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. ΣΕΛ.8

Τ
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 Γιατροί «αντάρτες» καλούνται σε απολογία
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προκαταρκτική από τον Ιατρικό Σύλλογο
Προ των πυλών πειθαρχικής δίωξης Βολιώτης γιατρός, που φέρεται να παρακινούσε πολίτες να μην εμβολιαστούν Στο μικροσκόπιο και δεύτερη καταγγελία για αποτροπή εμβολιασμών μέσω των social media
ην επιβολή κυρώσεων σε γιατρό μέ
λος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνη
σίας για παρακίνηση πολίτη να μην
εμβολιαστεί θα κληθεί να εξετάσει σύντο
μα ο τοπικός επιστημονικός φορέας, μετά
από επώνυμη καταγγελία. Στον Ιατρικό
Σύλλογο Μαγνησίας υποβλήθηκαν δύο
καταγγελίες για ισάριθμους γιατρούς.

Τ

Για τον έναν γιατρό, που φέρεται να
απέτρεψε πΟλίτη να εμβολιαστεί, η επι
τροπή που έχει συγκροτηθεί για να εξε

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, που συνεδρίασε πριν από λίγες μέρες,
αποφάσισε να καλέσει για εξηγήσεις γιατρό μέλος του, που, όπως καταγγέλθηκε
επώνυμα, αποτρέπει πολίτες να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού

τάζει καταγγελίες πολιτών ολοκλήρωσε
την έρευνα, ενώ για τον δεύτερο, που μέ

πολιτών με μη τεκμηριωμένες και επιστη

λογίας», ανέφερε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο

σω των social media φέρεται να κάνει

μονικά παραδεκτές απόψεις για τον Co-

πρόεδρος του ΙΣΜ Ευθύμης Τσάμης. Ο

συνεχείς δημόσιες δηλώσεις εναντίον

vid-19 και τον εμβολιασμό. Οι πειθαρχι

Ευθ. Τσάμης υπενθύμισε επίσης ότι ο Ια

των εμβολίων για τον covid-19, η διαδι

κές κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν

τρικός Σύλλογος Μαγνησίας εξαρχής

κασία θα αρχίσει άμεσα.

την επιβολή προστίμου ή τη διαγραφή

έχει ταχθεί υπέρ του εμβολιασμού των

Προς στιγμή ο Ιατρικός Σύλλογος δεν
έχει ανακοινώσει τις ειδικότητες των

του μέλους από τον ΙΣΜ για συγκεκριμέ

πολιτών κατά του κορονοϊού και ότι είναι

νο χρονικό διάστημα.

από τους πρώτους επιστημονικούς φο

δύο γιατρών, που ελέγχονται για αντιδε

Οπως βέβαια εξήγησε στον ΤΑΧΥΔΡΟ

ρείς, που μέσω ανακοινώσεων υπο

οντολογική συμπεριφορά. Αναφορικά

ΜΟ ο Ευθύ μηςΤσάμης , πρόεδρος του Ια

γράμμισαν στους πολίτες την ανάγκη να

πάντως με την πρώτη περίπτωση, αφού

τρικού Συλλόγου Μαγνησίας, η επιβολή

θωρακιστούν από την πανδημία. «Η ια

διαπιστώθηκε πως έχει βάση η επώνυμη

της όποιας πειθαρχικής ποινής είναι εφέ

τρική ενημέρωση προς τους πολίτες

καταγγελία που κατατέθηκε σε βάρος

σιμη, αφού ο θίγόμενος γιατρός έχει το δι

πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε επι

του γιατρού, τοδιοικητικό συμβούλιο του

καίωμα να προσφύγει κατά της απόφα

στημονικά στοιχεία, που είναι τεκμηριω

Ιατρικού Συλλόγου, που συνεδρίασε πριν

σης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

μένα. Οτιδήποτε άλλο δεν αφορά στην

από λίγες μέρες, αποφάσισε ότι πρέπει

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας έχει

ιατρική επιστήμη», κατέληξε ο ίδιος.

υποχρέωση να διερευνά κάθε καταγγε

Υπογραμμίζεται πως πριν από λίγες μέ

Το επόμενο βήμα θα είναι η παραπομπή

λία πολίτη, που αφορά σε μέλος μας.

ρες στη γειτονική Λάρισα ο Ιατρικός Σύλ

στο πειθαρχικό. Εφόσον ληφθεί απόφαση

Εχουμε εξαρχής διαμηνύσει ότι δεν πρό

λογος της πόλης επέβαλε χρηματικό

ο γιατρός να «τιμωρηθεί», προβλέπεται η

κειται να αποδεχτούμε αντιεπιστημονι

πρόστιμο σε γυναικολόγο μέλος του, διό

επιβολή κυρώσεων για παράβαση του

κές συμπεριφορές, που στρέφονται κα

τι μέσω ανακοινώσεων στα social media

Κώδικα

να κληθεί για εξηγήσεις.

(Ν.

τά της δημόσιας υγείας. Είναι σαφές ότι

προέτρεπε τους πολίτες να μην εμβολια

3418/2005) αφενός, αφετέρου για πα-

όλοι πρέπει να τηρούμε απαρέγκλιτα ό,τι

στούν.

ραπλάνηση και παραπληροφόρηοη των

προβλέπει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντο

Ιατρικής

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δεοντολογίας

Ευθύμης Τσάμης
Εχουμε εξαρχής
διαμηνύσει ότι
δεν πρόκειται να
αποδεχτούμε αν
τιεπιστημονικές
συμπεριφορές,
που στρέφονται
κατά της δημό
σιας υγείας

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ
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 «ΝΟΜΙΜΗ Η ΥΠΟΧΡΕΠΊΊΚΟΤΗΤΑ»
Πηγή:

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Επιφάνεια 1092.83
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cm²
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Κυκλοφορία:
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ϋΐιΐ'·"ΐιΐΐιί ·ΐ'"ρεπορτάζ

ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΘΑ ΧΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ

«ΝΟΜΙΜΗ Η ΥΠΟΧΡΕΠΊΊΚΟΤΗΤΑ»
Συγκεκριμένη η χρονική διάρκεια αναστολής της εργασίας για όσους αρνούνται να εμβολιαστούν

ΓμΑΛΕΙΑΝΔΡΟΥΚΟΓΚΟΛΗ
alexkogkolisihotmail.com

λης, ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαί
ου Νίκος Αλιβιζάτος και ο Καθηγητής
Εργατικού Δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος.

Γιώργος Ιωτηρέλης
α διώξει τη «σκιά» για απολύ
σεις εργαζομένων, εξαιτίας της
«Στάθμιση υπέρ της υγείας»
υποχρεωτικότητας του εμβο
Για τον υποχρεωτι
λιασμού κατά του νέου κορωκό εμβολιασμό μίλη
νοϊού, επιχειρεί η κυβέρνηση,
σε στον Max fm 93,4
προτάσσοντας τον εμβολιασμό,
ο Γιώργος Σωτηρέλης,
τα ραντεβού που έχουν κλειστεί από τους
καθηγητής
Συνταγ
νέους, αλλά και τα μέτρα ενίσχυσης νοι
ματικού Δικαίου στο
κοκυριών και οικονομίας.
Πανεπιστήμιο
Αθη
Σύμφωνα με την τροπολογία που κατάνών και εκπρόσωπος
θεσε την Τετάρτη στη Βουλή η κυβέρνη της Βουλής των Ελλήνων (ως προϊστά
ση, αναστολή καθηκόντων και αναγκα μενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικών
στική άδεια άνευ αποδοχών αντιμετω Ερευνών και Μελετών) στο Ευρωπαϊκό
πίζουν οι υγειονομικοί και οι εργαζόμε Κέντρο Κοινοβουλευτικών Ερευνών και
νοι σε γηροκομεία και μονάδες φροντί Τεκμηρίωσης (ECPRD). Όπως είπε:
δας ΑμεΑ σε περίπτωση που δεν έχουν
«Δεν υπάρχουν απόλυτα δικαιώμα
εμβολιαστεί.
τα, όλα υπόκεινται σε κάποιους περιο
Την ίδια ώρα, οι εργοδότες στις παρα ρισμούς. Εδώ λοιπόν, έχουμε μια περί
πάνω δομές που απασχολούν ανεμβολί- πτωση περιορισμού δικαιωμάτων αλλά
αστους εργαζομένους είναι αντιμέτωποι αυτοί οι περιορισμοί προκύπτουν μέσα
με «τσουχτερά» πρόστιμα που φτάνουν από μια σύγκρουση. Στη σύγκρουση δι
και τα 200.000 ευρώ.
καιωμάτων, η έννομη τάξη προχωρά σε
Στην τροπολογία, αναφέρεται ότι δεν στάθμιση. Τα δικαιώματα είναι ισότιμα.
θα υπάρχει χρονικό όριο αναστολής για Από τη μια έχουμε το κοινωνικό δικαί
τους εργαζόμενους που αρνούνται να εμ ωμα, δηλαδή της προστασίας της υγείας
βολιαστούν και θα παίρνουν άδεια άνευ και της ζωής κατ’ επέκταση. Από την άλ
αποδοχών. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, λη, έχουμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιοι εργαζόμενοι δεν θα έχουν ούτε ασφα ορισμού στα θέματα υγείας, που και αυ
λιστική κάλυψη.
τό είναι συνταγματικό δικαίωμα. Από τη
Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με απολύ στιγμή που έχουμε ισότιμα δικαιώματα,
σεις, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πη με τη στάθμιση προσπαθούμε να ικανο
γές, ούτε και προβλέπεται (σε ό,τι αφορά ποιηθούν ισόρροπα. Αν δεν είναι δυνα
στο Δημόσιο) παραπομπή στο πειθαρχι τό αυτό, τότε θα δούμε ποιο θα υποχωρή
κό.
σει μια συγκεκριμένη στιγμή. Όχι γενικά
Για το θέμα της υποχρεωτικότητας μί και αόριστα. Εδώ που έχουμε να κάνου
λησαν στο ραδιόφωνο του MAX FM, ο με με συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώ
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο πων που έρχονται σε επαφή διαρκώς με
Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Σωτηρέ- ευαίσθητες ομάδες, όπως οι γιατροί, το

Ν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

υγειονομικό προσωπικό, αυτοί που εργά
ζονται στους οίκους ευγηρίας, είναι λογι
κό η στάθμιση να είναι υπέρ της προστα
σίας της υγείας και άρα, να είναι δυνατό
υπό προϋποθέσεις να έχουμε υποχρεωτι
κό εμβολιασμό».
Τόνισε όμως, πως «με τον υποχρεωτι
κό εμβολιασμό, πρέπει να έχουν εξαντλη
θεί πρώτα όλα τα άλλα. Δηλαδή μπορεί
να εργαστεί κάποιος ώστε να μην έρχε
ται σε επαφή; Μπορεί να είναι τηλεργασία; Και αν δεν είναι εφικτό, τότε αλλά
ζουν τα πράγματα. Να έχουμε μια στάθμιση τέτοια που να λέει ότι μπορεί να γίνει
αναστολή. Ό,τι έκαναν στην Ιταλία. Μια
άδεια άνευ αποδοχών ή μια άδεια σύντο
μη μετ’ αποδοχών. Δεν σημαίνει όμως,
ότι θα περάσουμε κατευθείαν σε απολύ
σεις όπως ακούγεται».

Νίκος Αλιβιζάτος
«Νόμιμη η υποχρέωση εμβολιασμού»
«Η υποχρέωση εμ
βολιασμού είναι νόμι
μη» απαντά ο καθηγη
τής Συνταγματικού Δι
καίου, Νίκος Αλιβιζάτος. «Το κράτος έχει
τη συνταγματική υπο
χρέωση να μεριμνά
για την υγεία των πολιτών. Το Συμβούλιο
της Επικράτειας έχει ήδη αποφανθεί ότι
η υποχρέωση εμβολιασμού για γνωστές,
συνήθεις ασθένειες - κυρίως παιδικές συνάδει με το Σύνταγμα».
Κατά πόσο όμως η COVID-19 θεωρεί
ται συνήθης και γνωστή και θα μπορού
σε κάποιος να απέχει εξαιτίας του φόβου
παρενεργειών;
«Από στατιστική άποψη ο κίνδυνος πα
ρενεργειών είναι ελάχιστος. Επομένως,
δεν πιστεύω ότι αυτή η γενική αρχή μπο

ρεί να αμφισβητηθεί με τέτοια επιχειρή
ματα» αναφέρει ο Ν. Αλιβιζάτος, ενώ σε
άλλο σημείο σημειώνει:
«Οποιαδήποτε παρέμβαση στο ανθρώ
πινο σώμα μπορεί να εκληφθεί ως παρέμ
βαση στη σωματική και ψυχική ακεραιό
τητα. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση η πα
ρέμβαση αυτή δεν είναι αρκετά σοβαρή
ώστε να θεμελιώσει αντιρρήσεις απένα
ντι σε μια υποχρέωση εμβολιασμού».
Όσο για το ενδεχόμενο δικαστικών
προσφυγών ο ίδιος θεωρεί ότι είναι πιθα
νό, ωστόσο αντίστοιχες προσφυγές κατά
άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας έχουν εκπέσει.

Αλέξης Μητρόπουλος
«Δεν επιτρέπονται απολύσεις»

Αλέξης
μιλώντας επίσης στον Max fm 93,4.
«Ούτε η απόλυση επιτρέπεται σε όσους
αρνούνται για τους δικούς τους λόγους
να εμβολιαστούν, αλλά ούτε περικοπή, με
ρική ή ολική του μισθού μπορεί να ισχύσει. Αφενός για τους δημοσίους υπαλλή
λους υπάρχει ευθεία απαγόρευση από το
άρθρο 103 του Συντάγματος, οι οποίοι
απολύονται για συγκεκριμένους λόγους
και με την τήρηση συγκεκριμένης αυστη
ρής, σχολαστικής διαδικασίας, σύμφωνα
με την τήρηση του Συντάγματος».
Όσον αφορά τους ιδιωτικούς υπαλλή
λους, ο κ. Μητρόπουλος είπε ότι ούτε σε
αυτούς μπορεί να συμβεί περικοπή μι
σθού ή απόλυση, διότι δεν υπάρχει σχετι
κή νομοθεσία, αλλά και να υπήρχε, αυτό
θα ήταν αντίθετο στο Σύνταγμα, στα σχε
τικά άρθρα που προστατεύουν το δικαίω
μα για εργασία, και βεβαίως αντίθετη στις
διεθνείς συμβάσεις εργασίας.
Εξέφρασε μάλιστα την απορία του πως
ορισμένα κυβερνητικά στελέχη «επιμέ
νουν, δε λέω ανοήτως, αλλά γιατί δε γνω
ρίζουν ότι δε μπορεί να συμβεί καθώς
υπάρχει σαφώς καθορισμένη ατζέντα και
περιγραφόμενα αδικήματα για τα οποία
μπορεί να διωχθεί ή να στερηθεί τη δου
λειά του ο δημόσιος υπάλληλος», φ

4

 «Υπόκλιση» Κικίλια στους υγειονομικούς
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 214.96 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-07-2021
4295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ικανοποίηση για τον αριθμό των εμβολιασμών

«Υπόκλιση» Κικίϋια στους υγειονομικούς
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ του για το γεγονός ότι

αυτό ακριβώε αποσκοπεί: Να μη μείνει κα

πληθυσμού με τουλάχιστον μία δόση, ενώ

η Ελλάδα ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια εμβολιασμούε εξέφρασε χθεε ο υπουργόε
Υγείαε, Βασίληε Κικίλιαε, στην παρουσία του
στο συνέδριο για την ψυχική υγεία το οποίο
οργάνωσε το υπουργείο Υγείαε σε συνεργα
σία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείαε
(ΠΟΥ).
Ο υπουργόε Υγείαε στην τοποθέτησή
του σημείωσε ότι από το πρώτο κύμα τηε
πανδημίαε η κυβέρνηση πήρε αποφασιστικά
μέτρα για την προστασία των πιο ευάλωτων
ομάδων, καθώε και τηε κοινωνίαε από την
απειλή τηε νόσου Covid-19.
«Ενωμένοι, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στο πρώτο κύμα με τρόπο που έκανε
την Ελλάδα ένα λαμπρό παράδειγμα σε ολό
κληρη την ευρωπαϊκή περιφέρεια. Μια χώ
ρα που επέδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα απέ
ναντι στιε αντιξοότητεε, λαμβάνονταε όλα τα

νείε πίσω», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικί
λιαε.

πάνω από 4,7 εκατομμύρια συμπολιτών
μαε έχουν εμβολιαστεί πλήρωε. Δεν μαε
αρκεί αυτό, θέτουμε διαρκώε υψηλότερουε στόχουε όσον αφορά την ψυχική
υγεία και τουε νέουε ανθρώπουε και τα
παιδιά», τόνισε ο υπουργόε Υγείαε.

απαραίτητα μέτρα για την προστασία του λα
ού μαε και διασφαλίζονταε ότι κανείε δεν θα
μείνει πίσω. Και αυτό το διεθνέε συνέδριο σε

χορηγήσουμε 9.950.000 δόσειε εμβολίου
και σήμερα θα ξεπερνάμε τουε 10.000.000

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Ήρωεβ»_________________
Ο υπουργόε Υγείαε αναφέρθηκε, επίσηε, στον αγώνα κατά τηε Covid-19, που δί
νουν εργαζόμενοι στον τομέα τηε Υγείαε, τονίζονταε ότι «αναδείχθηκαν ωε ήρωεε, επιστρατεύονταε όλεε τουε τιε δυνάμειε, την
αφοσίωση και την υπομονή τουε, συχνά με
μεγάλο προσωπικό κόστοε, προκειμένου να
εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Για αυτήν την
προσπάθειάτουε, παραμένουμε υπόχρεοι
σε αυτούε». Ο κ. Κικίλιαε μίλησε και για τη
μεγάλη πρόκληση των ημερών, την επίτευ
ξη ενόε τείχουε ανοσίαε μέσω τηε δίκαιηε
και καθολικήε διανομήε εμβολίων.
«Στην Ελλάδα έχουμε ήδη καταφέρει να

εμβολιασμούε, καλύπτονταε το 53% του

Ο Βασίληε Κικίλιαε είπε ακόμα πωε είναι
σημαντικό να κρατήσουμε τα σχολεία ανοι
χτά μετά από τη 17μηνη μάχη με την πανδη
μία, γι’ αυτό, όπωε επεσήμανε, «παροτρύνω
κάθε υγειονομικό και κάθε εκπαιδευτικό να
εμβολιαστεί.Όλοι οι άνθρωποι που δου
λεύουν στα σχολεία, οι οδηγοί των σχολικών
λεωφορείων, όσοι δουλεύουν στη φύλαξη
των σχολείων πρέπει να εμβολιαστούν. Αυ
τή είναι για εμάε η πρώτη προτεραιότητα».
Σημειωτέον πωε μέχρι τώρα, η εικόνα από
τη «μάχη» του εμβολιασμού σύμφωνα με
την επίσημη σελίδα emvolio.gov.gr έχει ωε
εξήε: έχουν γίνει 4.734.403 ολοκληρωμέ
νοι εμβολιασμοί, ενώ με μία δόση έχουν εμ
βολιαστεί 5.525.866 συμπολίτεε μαε.
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 «Αρνήτρια» δεν ήθελε να φορέσει μάσκα μέσα στο
νοσοκομείο της Σύρου
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 213.36 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Αρνήτρια» δεν ήθελε να φορέσει
μάσκα μέσα στο νοσοκομείο της Σύρου

Πορεία διαμαρτυρίας κατά του υποχρεωτικού
εμβολιασμού πραγματοποιήθηκε και στη Σύρο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ένταση επικράτησε μετά τη δι
αμαρτυρία για τους υποχρεωτι
κούς εμβολιασμούς στη Σύρο, το
απόγευμα της 21ης Ιουλίου, κα
θώς γυναίκα, «αρνήτρια» του εμ
βολίου, η οποία συμμετείχε στην
πορεία, δεν ήθελε να φορέσει
μάσκα ούτε στο νοσοκομείο. Η
γυναίκα είχε μικρό ατύχημα λίγο
έξω από το νοσοκομείο, οπότε
και χρειάστηκε να μεταβεί -αιμόφυρτη από τραύμα στο πρόσω
πο- στα εξωτερικά ιατρεία, ώστε

να τις παρασχεθούν οι πρώτες
βοήθειες. Αυτό όμως δεν έγι
νε, επειδή δεν φορούσε μάσκα.
Όπως γράφει το syrospress.gr, η
γυναίκα αντιμετώπισε πρόβλημα
μιας και της ζητήθηκε να εισέλθει στο χώρο φορώντας μάσκα,
ενώ νοσηλευτές με τη σχετική
στολή προστασίας που τη θερ
μομέτρησαν -βρίσκοντας τη θερ
μοκρασία της φυσιολογική- τη
ρώτησαν αν έχει εμβολιαστεί,
με αποτέλεσμα να υπάρξει δια-

πληκτισμός με γιατρό, ο οποίος
ήταν παρών στο περιστατικό.
Στο τέλος της ζητήθηκε να με
ταφερθεί στο κοντέινερ που έχει
στηθεί δίπλα στο νοσοκομείο για
τα Covid-19 περιστατικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
σχετική περίθαλψη. Η γυναίκα
τελικά εγκατέλειψε το χώρο του
νοσοκομείου, πηγαίνοντας σε
κοντινό φαρμακείο για τα σχε
τικά αυτοκόλλητα ράμματα και
τις αντίστοιχες πρώτες βοήθειες.
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 Ακρως ανησυχητική η κατάσταση στις δημόσιες
δομές Υγείας της Εύβοιας
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 218.19 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-07-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΕ ΕΥΒΟΙΑΣ TOY KKE

Ακρως ανησυχητική η κατάσταση
στις δημόσιες δομές Υγείας της Εύβοιας
κατάσταση που διαμορφώνεται στις δημόσιες δομές Υγείας της Εύ
της Υγείας στη Χαλκίδα και συνολικά στο νομό», αναφέρει η ΤΕ Εύβοιας.
βοιας και ιδιαίτερα στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας είναι άκρως
Σημειώνει επίσης ότι παρά την κατάσταση που επικρατεί, «η κυβέρνη
ανησυχητική», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΤΕ Εύβοιας του ΚΚΕ,
ση της ΝΔ εξαγγέλλει "εξορθολογισμό του υγειονομικού χάρτη" με νέο
σημειώνοντας πως τόσο τα προβλήματα του δημόσιου συστήματος Υγείας
γύρο συγχωνεύσεων και λουκέτων σε νοσοκομεία» και σημειώνει ότι «αυ
όσο και η κατάσταση με την εξέλιξη της πανδημίας και του προγράμματος
τό αφορά και τα νοσοκομεία της Εύβοιας, αλλά και της Θήβας και της Λι
εμβολιασμού είναι αποτέλεσμα της πολιτικής ιδιωτικοποίησης της Υγείας.
βαδειάς όπου ενδεχόμενο κλείσιμο ενός εκ των δύο θα επηρεάσει και το
Νοσοκομείο Χαλκίδας».
Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα όσα έχει καταγγείλει το προηγούμενο δι
Τονίζει επίσης ότι η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της χρόνιας πο
άστημα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας για τη ρα
λιτικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης της δημόσιας Υγείας που
γδαία αύξηση των περιστατικών στα Επείγοντα, την πληρότητα στην πα
εφάρμοσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζει να εφαρμόζει
θολογική και χειρουργική κλινική που αγγίζει το 100% και σημειώνει ότι
και η σημερινή κυβέρνηση, εξυπηρετώντας τον ιδιωτικό τομέα.
η κατάσταση γίνεται πιο ανησυχητική από τη ραγδαία αύξηση των κρου
Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΕ Εύβοιας του ΚΚΕ σημειώνει ότι οι απεργιακές
σμάτων κορονοϊού.
συγκεντρώσεις του προηγούμενου διαστήματος, οι κινητοποιήσεις των υ
«Ολο αυτό το σκηνικό διαμορφώνεται σε βάρος προσωπικού του νοσο
γειονομικών, η οργάνωση του αγώνα δείχνουν το δρόμο που πρέπει να α
κομείου που είναι εξαντλημένο, ενώ υπάρχει κίνδυνος να χάσει και την κα
κολουθήσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός διεκδικώντας το δικαίωμα στην
λοκαιρινή άδεια, θα έχει συνέπειες στην υγειονομική κάλυψη του λαού της
υγεία και τη ζωή.
Εύβοιας, που ήδη υφίσταται τα αποτελέσματα της χρόνιας υποβάθμισης

Η
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 Απογείωση της «ατομικής ευθύνης» ελλείψεις στην
Υγεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8

Επιφάνεια 1017.99
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

Απογείωση της «ατομικής ευθύνης»
γιο να κουκουλωθούν οι εγκληματικές
ελλείψεις στην Υγεία
Το ΚΚΕ καταψήφισε το «συνονθύλευμα
αντιεπιστημονικών διατάξεων, αυταρχικών
προβλέψεων και δώρων στους επιχειρηματίες»
ΣΕΛ. 8

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Απογείωση της «ατομικής ευθύνης» ελλείψεις στην Υγεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

23-07-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

Απογείωση της «ατομικής ευθύνης» για να κουκουλωθούν
οι εγκληματικές ελλείψεις στην Υγεία
Καταψήφισε το ΚΚΕ το «συνονθύλευμα αντιεπιστημονικών διατάξεων,
αυταρχικών προβλέψεων και δώρων στους επιχειρηματίες»
ηφίστηκε χτες στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία
του υπουργείου Υγείας σχετικά με την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού, που αποτελεί έναν ακόμα κρίκο της εγκλη
ματικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, της αποθέω
σης της «ατομικής ευθύνης» για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Μάλιστα, με «νομοτεχνική βελτίωση» που κατέθεσε η κυβέρνηση
την τελευταία στιγμή, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό
Υγείας Β. Κοντοζαμάνη, η υποχρεωτικότητα δεν αφορά μόνο τους
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εργαζόμενους στις μονάδες Υγείας και τις μονάδες Υγείας ηλι
κιωμένων, αλλά αρκεί μια υπουργική απόφαση για να επεκταθεί
στο σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα!
Ηδη στο αρχικό κείμενο της τροπολογίας η κυβέρνηση φέρνει
ως ποινή για τους ανεμβολίαστους την αναστολή της εργασίας

των εργαζομένων χωρίς πληρωμή μέχρι τον εμβολιασμό τους, χω
ρίς καν να διασφαλίζει έστω την επάνοδο του εργαζόμενου στη
δουλειά, αφήνοντάς το στη «διακριτική ευχέρεια» του εργοδότη.
Τώρα με τη συμπληρωματική «νομοτεχνική βελτίωση» γίνεται κα
θαρό ότι η κυβέρνηση ανοίγει διάπλατα τον δρόμο συνολικά στην
εργοδοσία για απολύσεις, αναστολές, συνολικά την ένταση της ε
πίθεσης σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων με πρόσχημα
τον εμβολιασμό και στο όνομα της προστασίας της δημόσιας υγείας!
Εξάλλου, πριν ακόμα κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή και έρ
θουν οι νομοτεχνικές ...«βελτιώσεις», σε μια σειρά εργασιακούς χώ
ρους οι εργοδότες, αφού πρώτα τους μετέτρεψαν σε εστίες υπερμετάδοσης, έσπευσαν να φορτώνουν στο προσωπικό την ευθύνη, α
πειλώντας όσους δεν έχουν εμβολιαστεί με οικονομική επιβάρυνση.
Συγκεκριμένα, οι νομοτεχνικές βελτιώσεις της τροπολογίας, ό
πως αυτές ανακοινώθηκαν από τον Β. Κοντοζαμάνη από το βήμα
της Βουλής, προβλέπουν: «Παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουρ
γό Υγείας όχι μόνο για την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, αλλά
και την επέκταση των κατηγοριών στις οποίες δύναται να επιβλη
θεί η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, λαμβανομένων πάντοτε
υπόψη των δεδομένων δημόσιας υγείας, της επιδημιολογικής κα
τάστασης της χώρας και της σοβαρότητας της νόσου»!
Λίγο πριν εξάλλου, ο ίδιος, δείχνοντας ποιος είναι ο καημός της
κυβέρνησης, ανέφερε σχετικά με την «αναγκαιότητα» της τροπο
λογίας ότι «είναι υποκριτικό κάποιος να προσποιείται ότι δεν βλέ
πει τις αντοχές της οικονομίας».
Ο δε ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την τροπολογία καταγγέλλοντας την
κυβέρνηση για «έλλειψη διαλόγου» και για απόκλισή από τους στό
χους της ΕΕ για τον εμβολιασμό, θέλοντας να αποδώσει την εγκλη
ματική διαχείριση της πανδημίας και τις τραγικές ελλείψεις στη δη
μόσια Υγεία σε ανικανότητα της κυβέρνησης, αποκρύπτοντας ότι

πρόκειται για τα αποτελέσματα της στρατηγικής του κεφαλαίου στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και βέβαια δεν είπε ούτε λέξη για
τις ευθύνες της κυβέρνησης για το άνοιγμα του τουρισμού σύμφω
να με τα πρωτόκολλα των μεγαλοξενοδόχων και των εφοπλιστών.
Την τροπολογία της ΝΔ υπερψήφισε μόνο το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ.

θύλευμα αντιεπιστημονικών διατάξεων, αυταρχικών προ
βλέψεων, δώρων στους επιχειρηματίες και ψεμάτων για να
κουκουλώσει την προκλητική έλλειψη μέτρων προστασίας
του λαού. Και την ίδια στιγμή «κουνάει το δάκτυλο» στον
λαό και στους εργαζόμενους να αποδεχτούν την πολιτική
της, διαφορετικά τους περικόπτει τον μισθό ή ανοίγει τον
δρόμο για την απόλυσή τους.
Επισήμανε ότι η κυβέρνηση με την τροπολογία στοχεύει
να μετατοπιστεί η συζήτηση από τα προβλήματα που δημι
ουργεί η εγκληματική της πολιτική, να ενισχύσει τον κοινω
νικό αυτοματισμό, να ταυτίσει οποιαδήποτε κριτική στην κυ
βερνητική πολιτική με ακροδεξιές, συνωμοσιολογικές, ανορθολογικές και αντιεμβολιαστικές απόψεις και κινήσεις που
καθόλου αυθόρμητες δεν είναι και που η ίδια προβάλλει, αξιοποιεί και ανέχεται, αφού αποτελούν έναν βολικό αντίπα
λο, νερό στο μύλο της άθλιας προπαγάνδας της κυβέρνησης.
Σημείωσε ότι το ΚΚΕ απορρίπτει και καταψηφίζει την τρο
πολογία και διεκδικεί και παλεύει ώστε η ανάγκη του εμ
βολιασμού του λαού να συνδυάζεται με την πλήρη και δω
ρεάν κάλυψη όλων των λαϊκών αναγκών στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, ως υποχρέωση του κράτους και της κυβέρνησης και
όχι ως «ατομική ευθύνη» του λαού.
Το ΚΚΕ δεν ψηφίζει την τροπολογία της κυβέρνησης για τον υ
ποχρεωτικό εμβολιασμό, γιατί «πρώτα απ’ όλα είναι κρίκος της α

παράδεκτης και επικίνδυνης πολιτικής της "ατομικής ευθύνης"

Αφησαν τον λαό εκτεθειμένο
και του ζητάνε και τα ρέστα!
Για το ΚΚΕ η εξασφάλιση ενός έγκαιρου γενικού εμβολιασμού
στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κρατικού συστήματος Υγείας απο
τελεί ανάγκη και δικαίωμα του λαού και η διασφάλισή του πρέπει
να είναι υποχρέωση του κράτους, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ

Γιώργος Λαμπρούλης.
Σημείωσε ότι χρειάζονται ταυτόχρονα και ενιαία όλα τα ασφα
λή εμβόλια, η αξιοποίηση των επιστημονικά ενδεδειγμένων νέων
φαρμάκων σε συνδυασμό με όλα τα μέτρα πρόληψης και με δε
δομένη την ανάγκη ενός πλήρως ανεπτυγμένου, στελεχωμένου
και εξοπλισμένου δημόσιου συστήματος Υγείας σε όλα τα επίπε
δα και ιδιαίτερα στην ΠΦΥ, που θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις
έκτακτες και τις τρέχουσες λαϊκές υγειονομικές ανάγκες, δηλαδή
όλα αυτά που δεν διασφαλίζει σήμερα η κυβέρνηση.
Ο Γ. Λαμπρούλης ανέφερε ότι η κυβέρνηση φέρνει ένα συνον

στην αντιμετώπιση της πανδημίας», τόνισε ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του Κόμματος, Θανάσης Παφίλης.
Υπογράμμισε πως με τη συγκεκριμένη τροπολογία η κυβέρνη
ση επιχειρεί να κρύψει ότι άφησε τους εργαζόμενους και τον λαό
εκτεθειμένους απέναντι στην πανδημία, και τώρα τους κουνάει το
δάχτυλο, λέγοντάς τους «εμβολιαστείτε ή απολύεστε».
Ο Θανάσης Παφίλης απαρίθμησε μια σειρά παραδείγματα που ε
πιβεβαιώνουν την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, τόσο για
τη διαχείριση της πανδημίας συνολικά, όσο και για το ζήτημα των
εμβολιασμών. Οπως είπε, αντί να γίνει μια σοβαρή εκστρατεία ενη
μέρωσης για την ανάγκη του εμβολιασμού, υπήρξαν παλινωδίες και
αντιφάσεις, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του εμβολίου
της «AstraZeneca». Ενώ αναφέρθηκε στην έλλειψη κάθε μέτρου
προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς κ.ο.κ.
«Το ΚΚΕ θεωρεί τα εμβόλια κατάκτηση της ανθρωπότητας και
της επιστήμης», σημείωσε ξεκαθαρίζοντας ότι η εξασφάλιση του
έγκαιρου και γενικού εμβολιασμού θα πρέπει να συνδυάζεται με
τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας.

ΟΕΝΓΕ

Να αποσυρθεί η απαράδεκτη τροπολογία για την υποχρεωτικότητα
στοιχεία που επικαιροποιούνται συνεχώς, με προ
αμία στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθηϋπόθεση την προηγούμενη κατανόηση των φό
τοποίηση για τον εμβολιασμό δεν υπήρξε.
βων και των γενικότερων αντιλήψεων”».
Καμία προσπάθεια να απαντηθούν ερω
τηματικά, να ξεπεραστούν δισταγμοί»: Τα παραΕνδεικτικά είναι και τα παρακάτω στοιχεία που
δίνει η ΟΕΝΓΕ, κατεδαφίζοντας τους ισχυρισμούς
πάνω σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπον
της κυβέρνησης:
δία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
«Ολοι οι νοσοκομειακοί γιατροί, όπως και η
σχετικά με την κυβερνητική τροπολογία για την
πλειοψηφία του υπόλοιπου υγειονομικού προ
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Και σημει
σωπικού, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε έχουν
ώνει ότι αντίθετα με τα παραπάνω είχαμε «κυ
ανοσία επειδή έχουν νοσήσει. Τα ποσοστά εί
βερνητικές παλινωδίες, ξεχείλωμα των υγειονο
ναι υψηλότερα από τις περισσότερες ευρωπαϊ
μικών πρωτοκόλλων για τις ανάγκες των τουριστι
κές χώρες. Αδιάψευστο κριτήριο το γεγονός ότι
κών ομίλων, αντιεπιστημονική παραφιλολογία εκ
πριν τον εμβολιασμό, έως τον Φεβρουάριο του
μέρους της ίδιας της κυβέρνησης, επιστημονικο2021 θρηνούσαμε δεκάδες συναδέλφους υγει
φανή “επιχειρήματα" κυβερνητικών παραγόντων
ονομικούς όλων των κλάδων. Αρρώστησαν και έ
που εμφανίζονται ως "έγκριτοι επιστήμονες” για
χασαν τη ζωή τους από COVID-19, κάνοντας τη
να δικαιολογούν προειλημμένες κυβερνητικές α
δουλειά τους. Μετά τον Φεβρουάριο του 2021
ποφάσεις, η μετατροπή μιας επιστημονικής καδεν έχουμε καταγράψει σχεδόν καμία απώλεια».
τάκτησης όπως είναι το εμβόλιο σε προϊόν συ
Οπότε, όπως εξηγεί η ΟΕΝΓΕ, «σκόπιμα σήκω
ναλλαγής και εξαγοράς. Αυτές είναι οι αιτίες για
σαν επικοινωνιακό "κουρνιαχτό" δυσφήμισης, για
τους φόβους και τις επιφυλάξεις όσων δεν εί
να έρθουν στη συνέχεια να νομοθετήσουν την υ
ναι αρνητές ή ανορθολογιστές. Αυτά ρίχνουν νε
ποχρεωτικότητα. Με την επίκληση της δημόσιας
ρό στον μύλο του ανορθολογισμού, των θεωρι
υγείας, την οποία η ίδια η κυβέρνηση εκθέτει σε
ών συνωμοσίας, βολικό αντίπαλο της κυβέρνη
κίνδυνο, και με πρόσχημα τον αναγκαίο εμβολι
σης για να απεμπολήσει τις δικές της ευθύνες».
ασμό,
που η ίδια υπονομεύει, φέρνουν τροπολο
Η ΟΕΝΓΕ τονίζει ακόμα ότι η κυβέρνηση «έ
γία που ανοίγει τον δρόμο για απλήρωτη δουλειά,
γραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της α
περικοπές μισθών και απολύσεις».
κόμα και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής
«Τα εμβόλια είναι κατάκτηση της ανθρωπότη
Βιοηθικής για "εκστρατείες στοχευμένης ενημέ
τας και της επιστήμης, με αποδεδειγμένα αποτε
ρωσης και ευαισθητοποίησης για εκούσιο εμβολι
λέσματα στη μείωση ή εξάλειψη λοιμωδών νοση
ασμό, προσαρμοσμένες σε κάθε επαγγελματική
μάτων. Δεν είναι προϊόν εξαγοράς, συναλλαγής,
ομάδα, οι οποίες θα βασίζονται σε επιστημονικά
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ούτε μέσο εκβιασμών και απειλών σε βάρος των
εργαζομένων. Ο καθολικός, σύμφωνα με τις επι
στημονικές ενδείξεις, μαζικός εμβολιασμός είναι
αναγκαίος για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,
ξεκαθαρίζει επίσης η Ομοσπονδία και σημειώνει
ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην κυβέρνηση
να αξιοποιήσει τον εμβολιασμό «σαν δούρειο ίπ
πο για την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης.
Το όπλο που έχουμε στα χέρια μας για την προ
στασία της υγείας και της ζωής μας δεν θα σας α
φήσου με να το μετατρέψετε σε όπλο για να χτυ
πήσετε τα δικαιώματά μας».
Η ΟΕΝΓΕ καλεί σε συνέχιση της πάλης ενά
ντια στα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης για
το νέο ΕΣΥ, ενάντια στη συρρίκνωση και το κλεί
σιμο τμημάτων, κλινικών και νοσοκομείων. Ενά
ντια στην ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης - εμπορευ ματοποίησης της Υγείας.
«Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανατροπή της
διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής, για να είναι
η Υγεία κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και ό
χι εμπόρευμα», διαμηνύει η ΟΕΝΓΕ και απαιτεί:
• Να αποσυρθεί άμεσα η απαράδεκτη τροπολογία
της κυβέρνησης. «Δεν πρόκειται να δεχτούμε κα
μία διαθεσιμότητα, καμία απόλυση συναδέλφου».
• Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβο
λιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή
εμβόλια. Εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό, οι ο
ποίες θα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία
που επικαιροποιούνται.

• Δωρεάν πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν
τον εμβολιασμό και κατοχύρωση για όσους πρέ
πει να εξαιρεθούν ότι δεν θα υφίστανται καμία
συνέπεια ή διάκριση.
• Εξασφάλιση της αναγκαίας φαρμακοεπαγρύπνησης με σταθερή παρακολούθηση των εμβο
λιασμένων, για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν πα
ρενέργειες, και επιστημονική καταγραφή των α
ποτελεσμάτων του εμβολιασμού.
• Στελέχωση με όλο το αναγκαίο μόνιμο προ
σωπικό και αποφασιστική ενίσχυση με υποδο
μές και εξοπλισμό των νοσοκομείων και της ΠΦΥ.
• Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς,
στα σχολεία, στις σχολές, στα ΜΜΜ.
• Εκτεταμένη ιχνηλάτηση και επιδημιολογική
επιτήρηση.

Υπέρ της καθολικότητας, όχι
υπέρ της υποχρεωτικότητας
και η ΕΙΝΑΠ
Η ΕΙΝΑΠ τάσσεται υπέρ της καθολικότητας
του εμβολιασμού και όχι υπέρ της υποχρεωτικό
τητας, παρουσιάζοντας στοιχεία που ξηλώνουν το
κυβερνητικό άλλοθι: «Οι νοσοκομειακοί γιατροί

είναι εμβολιαομένοι κατά 94,3% (οι υπόλοιποι
έχουν ανοσία λόγω νόσησης από τον ιό), ενώ το
υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό είναι εμβολι
ασμένο σε ποσοστό πάνω από 80%».
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ανεμβολίαστους γιατρούς
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 231.58 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-07-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

V j ;:

1

Ο Κοντοζαμάνηβ κρύβει τα στοιχεία για tous ανεμβολίαστουβ γιατρούβ
ΑΡΝΗΘΗΚΕ να απαντήσει ο Βασίλης Κοντοζαμάνης για ίο πόσοι είναι ακριβώς οι ανεμβολίασιοι γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ, ενώ δεν
γνώριζε και πόσοι είναι οι γιατροί που υπηρε
τούν συνολικά σε όλη τη χώρα!
Μη θέλοντας να λογοδοτήσει για τις κυβερνηυκές παλινωδίες στο θέμα των εμβολιασμών,
ο αναπληρωτής υπουργός δεν δίστασε να αποσι
ωπήσει τα ακριβή στοιχεία για τους εμβολιασμέ
νους υγειονομικούς, τους οποίους το Μαξίμου
δεν διστάζει να στοχοποιήσει, περιοριζόμενος
στην απλή αναφορά των σχετικών ποσοστών.
Οπως είπε, το 85°/οτου ιατρικού προσωπικού και

το 69% του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ήδη
εμβολιασμένα. Αξίζει να σημειωθεί πως η άρνη
ση του αναπληρωτή υπουργού να δώσει ακριβή
στοιχεία προκάλεσε ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση
στο σύνολο της Βουλής, καθώς ρωτήθηκε σχευκώς, στο πλαίσιο της συζήτησης της κυβερνη
τικής τροπολογίας για τον υποχρεωτικό εμβολι
ασμό όλων των εργαζομένων σε μονάδες υγεί
ας και φρονήδας ηλικιωμένων και αναπήρων.
Αυτό σημαίνει στην πράξη πως ο Βασίλης
Κοντοζαμάνης είτε δεν γνώριζε είτε -για λόγους
ακατανόητους- δεν ήθελε να ενημερώσει το Σώ
μα για το πόσους ακριβώς θα επηρεάσει η προ

ωθούμενη ρύθμιση. Κοινώς, το επιτελικό κράτος
και οι υποσχέσεις περί καλής νομοθέτησης πή
γαν ακόμη μία φορά περίπατο... Σε κάθε περί
πτωση, η στερούμενη κοινοβουλευτικού ήθους
απόκρυψη τόσο κρίσιμων στοιχείων από την
πλευρά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας προκαλεί εντύπωση και ως προς τη σκοπιμότητά της.
Σημειωτέον, της απάντησης -ή, μάλλον, της
μη απάντησης- του Βασίλη Κοντοζαμάνη εί
χε προηγηθεί το σχεπκό αίτημα του Γιάννη Ραγκούση (ΣΥΡΙΖΑ), ο οποίος σχολίασε πως το ΕΣΥ
θα καταρρεύσει αν τεθούν σε διαθεσιμότητα χι
λιάδες γιατροί και νοσηλευτές.

ψ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 799.68 cm² Κυκλοφορία:
:

23-07-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ!
Με απλή υπουργική απόφαση
τα υποχρεωτικά εμβόλια
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ

Φ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1
1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

Κερκόπορτα για γενίκευση των
ροπομπός γενίκευσης
των υποχρεωτικών
εμβολιασμών και σε
άλλες κατηγορίες ερ
γαζομένων αποτελεί η
νομοθεηκή βελτίωση που κατέθεσε
στο παρά πέντε ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, η οποία δίνει το πράσι
νο φως στην κυβέρνηση ανά πάσα
σηγμή και με μια απλή υπογραφή
των συναρμόδιων υπουργών να
επεκτείνει τον εξαναγκασμό σε εμ
βολιασμό και πέρα από τους υγει
ονομικούς.
Αυτό σημαίνει πως ακόμη και
τον Αύγουστο, εν μέσω προχωρη
μένου θέρους και με το ελληνικό
Κοινοβούλιο κλειστό, η κυβέρνη
ση μπορεί να επεκτείνει το μέτρο,
δίχως διαβούλευση και με συνοππκές διαδικασίες.
Ειδικότερα, μέσω της αιφνι
διαστικής ρύθμισης προ βλέπεται
πως οι κατηγορίες των εργαζομέ
νων που εμβολιάζονται υποχρεω
τικά δύνανται να επεκταθούν μέ
σω κοινής απόφασης των υπουρ
γών Υγείας, Εσωτερικών, Εργα
σίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
«και του κατά περίπτωση συναρΟ Κυριάκος Μητσοτόκης παρακαλούοε τους εκπαιδευτικούς να στιειίσουν να εμβολιαστούν, αν και η κυβέρνηση βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους
μόδιου υπουργού», οι οποίοι και
θα καθορίσουν τις σχετικές δια
σε «πολιτικά καιροσκόπους», τους
Κατρούγκαλος ανέφερε πως η τρο
δικασίες, την παρακολούθηση και
οποίους μάλιστα κάλεσε να κάνουν
πολογία είναι ανήθετη στο Σύνταγ
μα και το Διεθνές Δίκαιο. Ο θάνος
τον τρόπο ελέγχου της συμμόρ
το εμβόλιο της ευθύνης. Ο ίδιος
απέρριψε την πρόταση της ΜαΠλεύρης, πάντως, υποστήριξε πως
φωσης με την υποχρέωση του εμ
οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί είναι
ριλίζας Ξενογιαννακοπούλου για
βολιασμού.
συνταγματικοί.
μετακίνηση εργαζομένων και όχι
Σημειωτέον πως με την ίδια
Την ίδια ώρα, το ΚΙΝΑΛ, μέσω
αναστολή της εργασίας τους, λέγο
νομοτεχνική βελτίωση εντάσσεται
της Νάντιας Γιαννακοπούλου, όχι
ντας ότι αυτό θα αποτελούσε αντι
και το προσωπικό του ΕΚΑΒ στον
μόνο τάχθηκε υπέρ, αλλά εγκάλεκίνητρο εμβολιασμού.
υποχρεωτικό εμβολιασμό, ενώ οι
σε την κυβέρνηση επειδή... καθυ
Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, μι
Είχε προηγηθεί η εντονότα
πίσω από την τροπολογία υποκρύτρίμηνες συμβάσεις για την κάλυ
στέρησε να φέρει τη ρύθμιση. Το
λώντας από το βήμα, υποστήρι
τη κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον
πτεται η προσπάθεια της κυβέρνη
ψη των κενών δύνανται να παραΚΚΕ μίλησε για αντιλαϊκή και αυ
Ανδρέα Ξανθό να μιλά για εκβι
ξε πως η τροπολογία είναι εθνι
σης να πλήξει τα εργασιακά δικαι
ταθούν για ακόμη ένα τρίμηνο.
ταρχική τροπολογία, η Ελληνική
ασμό που θα οδηγήσει σε διχα
κά απαραίτητη και δημοκρατικά
ώματα, καθώς δεν υπάρχουν δι
Η ρύθμιση κατατέθηκε στην
Λύση κατήγγειλε κατάφωρη παρα
σμό. «ΕΙ πρόβλεψη για υποχρεωτι
υπεύθυνη, καθώς, όπως υποστή
κλίδες ασφαλείας για τις θέσεις
επίμαχη τροπολογία για τον υπο
βίαση των ανθρωπίνων δικαιωμά
κή επίδειξη πιστοποιηηκού ανοίγει
ριξε, δεν επεμβαίνει στη ζώνη ατο
εργασίας.
χρεωτικό εμβολιασμό υγειονομι
των, ενώ το ΜέΡΑ25 είπε «όχι» στα
μικών δικαιωμάτων. «Ψαρεύουν
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ως
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση
κών και φρονπστών ηλικιωμένων
εμβολιαστικά διαβατήρια που κα
σε θολά και επικίνδυνα νερά όσοι
πρόφαση για γεντκευμένες απο
και ΜέΡΑ25 καταψήφισαν την κυ
και αναπήρων, που προκάλεσε την
ταστρατηγούν βασικές αρχές προ
λύσεις» κατήγγειλε η Μαριλίζα Ξε
αφήνουν χαραμάδα αμφισβήτησης
βερνητική πρωτοβουλία, ενώ, στον
οξύτατη αντίδραση της αντιπολί
σωπικών δεδομένων.
νογι αννακοπούλου, ενώ ο Γιώργος
των εμβολίων» είπε, αναφερόμενος
αντίποδα, υπερψήφισε το ΚΙΝΑΛ.
τευσης, η οποία καταγγέλλει πως

Π

Τροπολογία δίνει τη δυνατότητα επέκτασηε
του εξαναγκασμού (με μόνο την υπογραφή
υπουργών) και πέραν των υγειονομικών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1
1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

υποχρεωτικών εμβολιασμών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Πηγή:

DEAL NEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 158.67 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Τι θα φέρει η πρώτη δίκη - «πιλόΗ υπόθεση των υποχρεωτικών εμβολιασμών ακόμα και για
επαγγελματικές ομάδες που φαίνεται ως λογική απαίτηση (π.χ.
εργαζόμενοι στην Υγεία ή οίκους ευγηρίας κ.α.) δεν θα προ
χωρήσει τόσο εύκολα. Οι αντιδράσεις είναι πολλές, ενώ εί
ναι δεδομένο πως η αντιπαράθεση θα περάσει και στο δικα
στικό πεδίο. Ήδη μάλιστα, έχει ήδη δρομολογηθεί η πρώτη δί
κη - πιλότος (αν δεν προηγηθεί άλλη), για το Μάρτιο στο Πρω
τοδικείο του Ηρακλείου Κρήτης, που αφορά προσφυγή
απολυμένης γυναίκας, που εργαζόταν σε δομή φιλοξενίας και
φροντίδας ηλικιωμένων. Η οποία μάλιστα, υποστηρίζει πως
απολύθηκε κατά την πρώτη περίοδο εμβολιασμού, τον Φε
βρουάριο του 2021, όταν δίστασε να εμβολιαστεί και μάλι
στα ενώ ο εμβολιασμός τότε δεν ήταν ακόμη υποχρεωτικός.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η υπόθεση θεωρείται κομβική από νομικούς, καθώς μπο
ρεί μεν η απόλυση να συνέβη σε περίοδο μη υποχρεωτικού
(νομοθετικά) εμβολιασμού, όμως αφορά εργαζόμενη σε δο
μή φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων, δηλαδή της ομά
δας που εντάχθηκε από τις πρώτες στη σχετική νομοθετική
ρύθμιση. Στην προσφυγή της, η εργαζόμενη υποστηρίζει
ότι η απόλυση είναι παράνομη και καταχρηστική επειδή ο
εμβολιασμός δεν ήταν υποχρεωτικός, δεν της δόθηκε επαρ
κής χρόνος να αποφασίσει, ούτε της προτάθηκαν διαφορε
τικά καθήκοντα μη επαφής με τους τροφίμους και το κοι
νό, αν και υπήρχε σχετική δυνατότητα. Η απόφαση θα είναι
κρίσιμη, καθώς θα διαμορφώσει νομολογία που θα αποτελεί
«πιλότο» για τις επόμενες προσφυγές.

14

 Εγκαινίασαν Κέντρο Υγείας στο Κερατσίνι αλλά
χωρίς μόνιμο προσωπικό
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 292.32 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-07-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Κερατσινίου,
που εγκαινίασε στις 7 Ιουλίου ο
πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης,
εξακολουθεί να υπολειτουργεί πα
ρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις ότι
μέχρι τον Μάιο του 2021 θα είχε
λειτουργήσει. Η κάθοδος του πρω
θυπουργού στο Κερατσίνι (Β’ Πει
ραιά), που καθόλου τυχαία δεν ήταν,
προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις
κατοίκων, φορέων και πολιτικών για
δύο λόγους: πρώτον, γιατί το συγκε
κριμένο Κέντρο δημιουργήθηκε με
πρωτοβουλίες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, της προηγού
μενης περιφερειακής αρχής, αλλά
και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (εξάλ
λου είναι γνωστό ότι το σημείο όπου
κατασκευάστηκε εξαιρέθηκε από τη
Σύμβαση Παραχώρησης και δεν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εγκαινίασαν Κέντρο Υγείας στο Κερατσίνι
αλλά χωρίς μόνιμο προσωπικό
αποδόθηκε στον ΟΛΠ-Cosco) και,
δεύτερον, γιατί ενώ είναι έτοιμο από
τον Δεκέμβριο του 2020, οκτώ μήνες
μετά υπολειτουργεί καθώς δεν μπο
ρεί να στελεχωθεί με μόνιμο προσω
πικό, αφού δεν έχει δημιουργηθεί
ακόμα ο Οργανισμός που απαιτείται
για τις προσλήψεις, παρά τις ασφυ
κτικές πιέσεις που ασκεί όλο αυτό το
χρονικό διάστημα ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος
Βρεττάκος.

Τρύφων Αλεξιάδης, καλώντας τον
αν. υπουργό Υγείας Β. Κοντοζαμάνη να δεσμευτεί για την άμεση και
24ωρη λειτουργία του Κέντρου, στε
λεχωμένου με το μόνιμο απαραίτητο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
και όχι με προσωπικό το οποίο θα μεταφέρεται από άλλες δομές υγείας
είτε του Πειραιά είτε της υπόλοιπης
περιοχής.

Αυτό ήταν το θέμα επίκαιρης
ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή

κτήρισε ο Κέντρο Υγείας «κόσμημα»
τόσο για την περιοχή όσο και για το

ο βουλευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ

ΕΣΥ, υποστήριξε ότι είναι πιστοί

Τι απάντησε ο αν. υπουργός Υγεί
ας Βασ. Κοντοζαμάνης; Αφού χαρα

στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τό
σο απέναντι στον δήμαρχο Κερα
τσινίου όσο και στους πολίτες της
περιοχής προκειμένου να λειτουρ
γήσει το Κέντρο και στη συνέχεια,
απευθυνόμενος στον Τρ. Αλεξιάδη,
είπε: «Γνωρίζετε ότι για να έχουμε
μόνιμες θέσεις πρέπει να υπάρχει
Οργανισμός στον οποίο προχωράμε
γιατί περιμέναμε κάποιες θεσμικές
παρεμβάσεις».
Αναφερόμενος στις θέσεις εργα
σίας παραδέχτηκε ότι έχει μετακινη
θεί προσωπικό από το Κέντρο Υγείας
Δραπετσώνας γιατί έτσι έπρεπε να

γίνει προκειμένου να μεταφέρουν
τη γνώση τους και την εμπειρία
τους, ενώ για τις 11 θέσεις γιατρών
κλάδου του ΕΣΥ είπε ότι είναι υπό
διορισμό.
Οσο για τη λειτουργία του, υπο
στήριξε ότι πρώτα θα αξιολογηθεί
η πιλοτική λειτουργία του Κέντρου,
ενώ από την 1 η Σεπτεμβρίου προ
γραμματίζεται η επέκταση της λει
τουργίας και τα Σαββατοκύριακα.
«Η απάντησή σας θα μείνει και
αυτή στα κοινοβουλευτικά χρονι
κά», απάντησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας ότι δεν έδωσε
καμία συγκεκριμένη ημερομηνία για
το πότε θα ολοκληρωθεί ο Οργανι
σμός και θα λειτουργήσει κανονικά
το Κέντρο.
ΧΡ.ΠΑΠ.
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 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ: Η Κίνα αρνείται νέα
έρευνα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Επιφάνεια 109.0 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

Κυκλοφορία:

6345

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

► ► ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η Κίνα αρνείται
νέα έρευνα
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ της Κίνας δεν δέχεται ιην πρόταση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για περαιτέρω έρευνα
στο εργαστήριο της Ουχάν, ώστε να διαπιστωθεί αν
πραγματικά υπήρξαν κενά ασφαλείας που προκάλεσαν
τη διαφυγή του κορονοϊού Sars, που προκαλεί τη νόσο
Covid-19, από το γνωστό εργαστήριο ιολογίας. Ο επι
κεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Γκεμπρεγεσούς δήλωσε ότι
αναμένει από τις κινεζικές αρχές να συνεργαστούν με τη
διεθνή κοινότητα και να δώσουν όλα τα δεδομένα που
έχουν ώστε να φωτιστεί η προέλευση του κορονοϊού
και να βοηθηθούν οι επιστήμονες.
Ο υφυπουργός Υγείας της Κίνας, ΖενΥκ Γιζίν, δήλωσε
έκπληκτος με τη νέα πρόταση του ΠΟΥ, απορρίπτοντας
οποιαδήποτε συνεργασία, καθώς, όπως υποστήριξε, π
κινεζική κυβέρνηση έχει δώσει όσα στοιχεία είχε. Ο Κι
νέζος αξιωματούχος τόνισε ότι η αποστολή του ΠΟΥ
στις αρχές του χρόνου ερεύνησε για την προέλευση του
ιού και δεν βρήκε στοιχεία που να στηρίζουν τη θεωρία
πως ξέφυγε από το εργαστήριο της Ουχάν. Οι εμπει
ρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που
παρέμειναν στην περιοχή της κινεζικής πόλης Ουχάν για
πολλές εβδομάδες δεν διαφώτισαν πολύ την παγκόσμια
κοινότητα για τον κορονοϊό και στη συνέχεια είπαν ότι
οι Αρχές δεν τους παρείχαν όλα τα απαραίτητα στοι
χεία. Το συμπέρασμα τους ήταν ότι με τα περιορισμένα
δεδομένα που είχαν δεν θα μπορούσαν να πουν ότι ο
ιός ξέφυγε από εργαστήριο - αλλά δεν το απέκλεισαν,
ζητώντας νέες έρευνες.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 100 εκατ. ευρώ για την Υγεία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1

22

Επιφάνεια 426.9 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 336 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ

100 εκατ. ευρώ για την Υγεία
ΒρυξέΠιϊες, ανταπόκριση
έα χρηματοδότηση ύψους
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ
336 εκατ. ευρώ σε τέσσε
ρις χώρες (Ελλάδα, Γερ
μανία, Γαλλία, Κροατία) μέσω
χή της
ανακούφισης στα νοσοκομεία
κοινοτικής πρωτοβουλίας Reactκατά τη διάρκεια της πανδημίας,
EU, που χρηματοδοτείται από το τη βελτίωση των απομακρυσμέ
Ταμείο Ανάκαμψης, ανακοίνωσε νων υπηρεσιών φροντίδας στο
χθες η Κομισιόν, στο πλαίσιο των
σπίτι για τους χρόνιους ασθενείς
δράσεων για την αντιμετώπιση των
και την υποστήριξη υπηρεσιών ψυ
επιπτώσεων της πανδημίας. Στην χικής και σωματικής φροντίδας για
Ελλάδα αναλογούν από το παρα τους εργαζομένους στον σύστημα
πάνω ποσό 100 εκατ. ευρώ.
υγείας.
Τα κοινοτικά χρήματα χορηγού
νται για την συμπλήρωση έξι επιχει Στηρίζει...
ρησιακών προγραμμάτων(ΕΠ)του
Υπενθυμίζεται ότι το REACT-EU
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
είναι συνιστώσα του Ταμείου
(ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάκαμψης, ενώ παρέχει χρημα
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του τοδοτήσεις ύψους 47,5 δισ. ευρώ
Ταμείου για την Ευρωπαϊκή Βοή
(50,6 δισ. σε τρέχουσες τιμές) την
θεια στους Απόρους (ΤΕΒΑ).
περίοδο 2021 και 2022. Για την
Αναφορικά με τη χώρα μας, οι
Ελλάδα το συνολικό ποσό της
χρηματοδοτήσεις θα δοθούν μέσω
χρηματοδότησης ανέρχεται στη
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
διάρκεια της παραπάνω περιόδου
«Μεταρρύθμιση του δημόσιου το
σε 1,7 δισ. ευρώ.
μέα» και αφορούν την ενίσχυση
Η εν λόγω πρωτοβουλία εστιάζε
του συστήματος δημόσιας υγείας ται στη στήριξη της ανθεκτικότητας
της χώρας, βελτιώνοντας την πρό της αγοράς εργασίας, της απασχό
σβαση των πολιτών. Ειδικότερα, τα λησης, των μικρομεσαίων επιχειρή
κονδύλια θα υποστηρίξουν ένα κι σεων, των οικογενειών με χαμηλό
νητό δίκτυο υγείας για την παροεισόδημα, ενώ ταυτόχρονα έχει

Ν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στόχο να θέσει γερές βάσεις για την
ψηφιακή και οικολογική μετάβαση
και τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική
ανάκαμψη. Η Κομισιόν έχει ζητήσει
από τα κράτη-μέλη να ρίξουν το βά
ρος τους σε γεωγραφικές περιοχές
που έχουν πληγεί σφοδρότερα από
την πανδημία και οι οποίες είναι λι
γότερο ανθεκτικές.
Τα κονδύλια απευθύνονται επί
σης σε δράσεις που στηρίζουν
τους κλιματικούς στόχους της Ε.Ε.
Τα έργα θα πρέπει να αντιμετωπί
ζουν τις συνέπειες της πανδημί
ας, να διευκολύνουν τη μετάβαση
προς μια πράσινη και ψηφιακή
οικονομία και να ενισχύουν την
ανθεκτικότητα των κοινωνιών.
Οι ακριβείς χρηματοδοτήσεις ανά
χώρα θα προσδιοριστούν μετά το
καλοκαίρι.

□

React-EU
Αποτελεί βραχίονα του
Ταμείου Ανάκαμψή και θα
παρέχει χρηματοδοτήσει
50,6 δισ. € την περίοδο
2021 και 2022

Προτεραιότητες
Οσον αφορά την επενδυτική εστία
ση, η χρηματοδότηση θα γίνει από
τα τρία Ταμεία της συνοχής, το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΕΒΑ, ενώ οι
προτεραιότητες από το κάθε Ταμείο
θα είναι οι εξής:
► ΕΤΠΑ: Θα χρηματοδοτήσει την

Υγεία, τις ΜμΕ με τη μορφή κεφα
λαίου κίνησης ή επενδυτικής στήρι
ξης, ενώ θα συμβάλει στη μετάβαση
προς μια ψηφιακή και πράσινη οι
κονομία, καθώς και σε επενδύσεις
σε υποδομές και υπηρεσίες σε πε
ριοχές που πλήττονται περισσότερο
από την κρίση.
► ΕΚΤ: Θα στηρίξει πρωτίστως τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων της μερικής
απασχόλησης, της υποστήριξης των
αυτοαπασχολουμένων, τη δημιουρ
γία θέσεων εργασίας για ευάλωτα
άτομα, την απασχόληση των νέων,
την εκπαίδευση και κατάρτιση, δρά
σεις για την πράσινη οικονομία και
την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και
την ενίσχυση της πρόσβασης σε
κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέ
λειας.
► ΤΕΒΑ: Η πρωτοβουλία REACTΕΕ στοχεύει επίσης στην παροχή
πρόσθετης υποστήριξης σε ομάδες-στόχους που επλήγησαν δυ
σανάλογα από την πανδημία. Πρό
σθετοι πόροι μπορούν να παρέχουν
συμπληρωματικά στην υφιστάμενη
υποστήριξη σε τρόφιμα και υλικά
αγαθά. ■
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 Διπλό τεστ για τους ανεμβολίαστους
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 572.63 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διπλό τεστ για xous ανεμβολίαστου5
α θωρακίσουν τον τουρισμό
και την εστίαση από τη δια -

Ν

σπορά του κορονοϊού και την
επέλαση της μετάλλαξης Δέλ
τα επιχειρούν κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι. Για τον λόγο αυτό ο υφυπουργός

Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς
ανακοίνωσε χθες ότι όλοι οι μη εμβολια
σμένοι εργαζόμενοι σε αυτούςτους δύο
κλάδους θα πρέπει να υποβάλλονται σε
δύο τεστ την εβδομάδα, ένα rapid και ένα
αυτοδιαγνωστικό (self test). Παράλληλα,
ο κ. Χαρδαλιάς έκανε γνωστό ότι τα πρό
σθετα μέτρα που ξεκίνησαν να εφαρμό
ζονται στη Μύκονο από το περασμένο
Σάββατο δείχνουν ότι κατάφεραν μερι
κώς να ανακόψουντην περαιτέρω δια σπορά του ιού και την εκθετική αύξηση
των κρουσμάτων. Μέτρα τα οποία
ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα το πρωί και των
οποίων την παράταση ή όχι, όπως ανακοί
νωσε, «θα την αξιολογήσουμε τα επόμενα
24ωρα και εγκαίρως θα γίνουν οι σχετι
κές ανακοινώσεις».
Στο μεταξύ, επιπλέον 2.604 νέα κρού
σματα κορονοϊού ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν

τα στη χώρα μας. Είχαμε ανακοινώσει το

του επιδημικού κύματος του κορονοϊού

άνω των 40 ετών- την τελευταία εβδομά

επίσης 5 θάνατοι ασθενών, ενώ 126 νοση

607ο-61% των καινούργιων στελεχών προ

στη χώρα μας. «Η νυχτερινή διασκέδαση

δα. Αυτό εξηγεί και το γεγονός της αύξη

λεύονται διασωληνωμένοι. Στο κόκκινο

ημερών. Σύμφωνα με τα καινούργια στοι

αλλά και η μόλυνση στο οικογενειακό και

σης κατά 707. των εισαγωγών την περα

παραμένει η Αττική με 1.066 νέα κρού

χεία, ανεβαίνει γοργά περίπου 10 μονά

εργασιακό περιβάλλον παραμένουν από

σμένη εβδομάδα στα νοσοκομεία.

σματα, ενώ ανησυχία υπάρχει και για την

δες την εβδομάδα. Θα φτάσει γρήγορα το

τους κύριους παράγοντες μετάδοσης του

Κρήτη με 286 νέες μολύνσεις.

707ο, πλέον το παρατηρούμε και στα νη

ιού στην κοινότητα», σημείωσε.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη μετάλ
λαξη Δέλτα έκρουσε χθες το πρωί ο πρό

σιά, ειδικά στα νησιά που έχουν αύξηση
κρουσμάτων», σημείωσε.

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό απ' όσα εί
πε η κυρία Παπαευαγγέλου είναι ότι ήδη

εδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέ-

Χθες, κατά την ενημέρωση για την πο

ας. Όπως είπε στονΣΚΑΙ, η συγκεκριμένη

ρεία της πανδημίας Covid-19, η καθηγή-

που είναι ανεμβολίαστοι στην ηλικίακή

μετάλλαξη μεταδίδεται μετρομακτικό

τρια Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε πως

ομάδα των40 έως 60 ετών. Παρότι, όπως

τρόπο, κάτι που καθιστά επιβεβλημένο

παρά την προσωρινή ύφεση των κρου

είπε, η διάμεση ηλικία τωννέων κρου

τον εμβολιασμό. «Η μετάλλαξη Δέλτα εί

σμάτων που καταγράφεται την τελευταία

σμάτων είναι τα 26 έτη, αυξήθηκε σημαν

ναι η κυρίαρχη στα καινούργια κρούσμα

εβδομάδα, συνεχίζεται η αυξητική τάση

τικά το ποσοστό αυτών που μολύνονται -

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ο ιός καταφέρνει να μολύνει ανθρώπους

Τί ισχύει για τους
εργαζόμενους σε εστίαση
και τουρισμό - Καλύτερη
η εικόνα στη Μύκονο...
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 Υποχρεωτικά τεστ σε ανεμβολίαοχους
εργαζόμενους
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 294.33 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-07-2021
560

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Υποχρεωτικά τεστ σε ανεμβολίαοχους εργαζόμενους
Της Ανθής Αγγελοπουλου

Όπως ανέφερε χθες η καθηγή-

τονίζοντας: «Εμβολιαστείτε! Για

δες. Για τον λόγο αυτό, από αυτό

μενα 24ωρα θα γίνει αξιολόγηση

ρών, Πέλλας, Φωκίδας, Φθιώτι

aagel@naftemporiki.gr

τρια Παιδιατρικής και Λοιμωξιο-

να είμαστε και εμείς σε θέση να

το βήμα, καλώ όλο το εκπαιδευ

της κατάστασης. Συμπλήρωσε,

δας, Λακωνίας (εκτός Ελαφονή

λογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, οι

ξανανοίξουμε τα σχολεία μας με

τικό προσωπικό, δασκάλους και

όμως, ότι είναι πιθανό παρόμοια

σου), Κιλκίς, Ευρυτανίας, Καβά

Τ Η μετάλλαξη Δέλτα ανιχνεύεται

νέοι επιστρέφοντας από διακο

ασφάλεια και με τα λιγότερο δυ

καθηγητές. Σας παρακαλώ» τόνι

μέτρα να ληφθούν σε άλλες πε

λας, Δράμας, Ημαθίας και οι δή

σε.

ριοχές, αφού η μοναδική περιο

μοι Σκύρου, Καλύμνου, Λειψών,

χή που μεταφέρεται στο πράσι

Παξών, Κιμώλου, Αίγινας, Πόρου,

όλο και mo συχνά, οι νέες εισα

πές μεταφέρουν τον ιό σπίτι τους,

νατά προβλήματα τον Σεπτέμβριο.

γωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται

γι’ αυτό πρέπει να κάνουν τεστ

Η καλύτερη πολιτική είναι τα παι

και περισσότερες περιοχές μπαί

και να τηρούν τα μέτρα προστα

διά μας να επιστρέψουν στα σχο

νουν στο πορτοκαλί επίπεδο στον

σίας. Όπως είπε, επείγει ο εμβο

λεία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για

Εως την προσεχή Δευτέρα
τα μέτρα στη Μύκονο

επιδημιολογικό χάρτη, γεγονός

λιασμός των ατόμων άνω των 40

τον λόγο αυτό είναι τόσο σημαν

που δεν επιτρέπει κανέναν εφη

ετών, διότι παρατηρείται μετατό

τικός ο εμβολιασμός των εκπαι

συχασμό. Την ίδια ώρα, μεγάλο

πιση των κρουσμάτων στις με

δευτικών. Αν ένας εκπαιδευτικός

πρόβλημα αποτελούν οι ανεμβο

γαλύτερες ηλικίες.

λίαστοι ως προς τη διασπορά του

Στο μεταξύ, μιλώντας χθες σε συ

ιού. Κατά συνέπεια, ανεμβολία-

νέδριο για την ψυχική υγεία, ο

κατασταθεί. Σε αυτή την περί

στοι και μετάλλαξη Δέλτα αποτε

πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-

λούν μεγάλα «αγκάθια», που δια-

τσοτάκης αππήθυνε δημόσια μή

σπείρουν ραγδαία τον κορονοϊό.

νυμα προςχους εκπαιδευτικούς,

μία εβδομάδα ή για δύο εβδομά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νο επίπεδο είναι η Κύθνος. Αντί

Υδρας, Αλοννήσου και Σκοπέλου

θετα, οι δήμοι Λέρου, Ζακύνθου,

μπαίνουν στο κίτρινο επίπεδο επι

Υπό περιοριστικά μέτρα παρα

Βόρειας Κέρκυ ρας, Κεντρικής Κέρ

τήρησης.

μένει η Μύκονος μέχρι την προ

κυρας και Διαποντίων Νήσων, Νό

Οι αλλαγές στον επιδημιολογικό

σεχή Δευτέρα (26/7), παρόλο που

τιας Κέρκυρας, Κω, Δυτικής Λέ

χάρτη ανάγκασαν την Επιτροπή

στο δημοτικό σχολείο νοσήσει,

παρατηρείται μερική σταθερο

σβου, Λέρου, Μυτιλήνης, Σίφνου,

να εισηγηθεί όλοι οι μη εμβολια

τότε είναι πολύ δύσκολο να αντι-

ποίηση και τα νέα κρούσματα

Σερίφου, Μήλου, Τροιζηνίας, Αν

σμένοι εργαζόμενοι στον τουρι

σχετίζονται με τις συρροές προ

τιπάρου και Ρόδου ανεβαίνουν

στικό κλάδο της χώρας να υπο

πτωση, το σχολείο ή ένα τμήμα

ηγούμενων εβδομάδων. Όπως εί

στο πορτοκαλί επίπεδο. Παράλ

βάλλονται σε δύο υποχρεωτικά

του ίσως χρειαστεί να κλείσει για

πε ο υφυπου ργός Πολτηκής Προ

ληλα, οι Π.Ε.' Εβρου (εκτός Σαμο

τεστ την εβδομάδα (ένα selftest και

στασίας Νίκος Χαρδαλιάς, τα επό

θράκης), Φλώρινας, Τρικάλων, Σερ

ένα rapid test). [SID-.14520977/
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 Υποχρεωτικότητα και με τη…βούλα
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 637.28 cm² Κυκλοφορία:
:

1
23-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΙ
Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ «ΝΑΙ» ΑΠΟ
ΤΗΝ.Δ. ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝ.ΑΛ.
ΙΕΛ.7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Υποχρεωτικότητα και με τη…βούλα
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,7

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

Υποχρεωτικότητα και με in

•

·

·

βούίϊα

γορίες εργαζομένων. Είναι αδιανόητο να

Από τη Σοφία Στεφάνου

υπάρχουν ανεμβολίαστοι σε δομές υγείας

0

υπουργός Υγείας θα αποφασί

καιαςαφήσουν πολλοί τα κηρύγματα περί

ζει στο εξής σε ποιες κατηγο

δικαιωμάτων με τον τρόπο με τον οποίο

ρίες εργαζομένων μπορεί να

προσπαθούν να τα τεκμηριώσουν. Κανείς

επιβληθεί η υποχρεωτικότητα

δεν έχει το δικαίωμα να είναι "φορέας θα

του εμβολιασμού. Η πρόβλεψη αυτή εμ

νάτου". Στάση υπέρ του εμβολιασμού και

περιέχεται σε τροποποίηση της κυβέρνη

ταυτόχρονα να λένε κάποιοι ότι οι επιπτώ

σης στην τροπολογία που κατατέθηκε στο

σεις συνιστούν δήθεν αιτίες διχασμού εί

νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

ναι θολή θέση», είπε η κυρία Γιαννακο-

για το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την

πούλου.

υποχρέωση των εργαζομένων να επιδει

«Το ΚΚΕ είναι αρνητικό με την τροπολο

κνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νό-

γία», δήλωσε η ειδική αγορήτρια του Κομ
μουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνηνά-

σησης στους εργοδότες τους αλλά και την
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε

βολίων, ωστόσο διαφώνησαν με τον τρό

τζηγιαννάκης δήλωσε ότι θεωρείλανθα-

κα. «Είναι απαράδεκτο το μέτρο αναστο

επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται

πο, αλλά δεν ζήτησαν ονομαστική ψηφο

σμένη την επιλογή αυτή, η οποία και δεί

λής εργασίας, που στον ιδιωτικό τομέα

με την περίθαλψη ηλικιωμένων, ΑμεΑ και

φορία.

χνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική

μπορεί να σημαίνει απόλυση», είπε ο αντι-

0 αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασί

καιεξέφρασε την ελπίδα «επειδή με την

πρόεδροςτης Βουλής Γ Λαμπρούλης εκ

Εκτός από την τροποποίηση για την πα

λης Κοντοζαμάνης υποστήριξε ότι οι ρυθ

πανδημία δενέχουμετελειώσει» στα επό

μέρους επίσηςτου ΚΚΕ.

ροχή εξουσιοδότησης στον υπουργό Υγεί

μίσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

μενα βήματά της η κυβέρνηση να είναι πιο

Η τροπολογία αυτή «παραβιάζει κάθε

ας όχι μόνο να εξειδικεύει, αλλά και να

είναι εθνικά απαραίτητες και δημοκρατι

σοβαρή. Από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης ο πρώην

δικαίωμα ανθρώπινου δικαιώματος και

επεκτείνειτις κατηγορίες που δύναται να

κά υπεύθυνες, κοινωνικά ευαίσθητες, με

υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός χαρα

επιβάλλει, όπως είχαμε προαναγγείλει,

επιβληθεί η υποχρεωτικότητα, πραγματο

λετημένες και μετριοπαθείς. Προτάσσον

κτήρισε λάθος την εκβιαστική, όπως είπε,

τον υποχρεωτικό εμβολιασμό», ανέφερε

τις δομές υγείας.

ποιήθηκαν δύο ακόμη αλλαγές. Υποχρεω

ται οι κατηγορίες εργαζομένων που έχουν

κίνηση της κυβέρνησης, προειδοποιών

ανεβάζοντας τους τόνους ο ειδικός αγο

τικός γίνεται ο εμβολιασμός και στους ερ

άμεση σύνδεση με τους πιο ευάλωτους

τας πως θα πυροδοτήσει μεγάλες κοινω

ρητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος

γαζομένους στο ΕΚΑΒ, ενώ οιτρίμηνες

πολίτες. Και ζήτησε σαφείς αποφάσεις

νικές αντιδράσεις το επόμενο διάστημα

Χήτας. «Η τροπολογία αυτή», είπε, «συνι-

συμβάσεις που θα συναφθούν για τους

και θέσεις από τα κόμματα. «Η κατάσταση

και θα καλλιεργήσει πόλωση και διχασμό.

στά συμπεριφορά καθεστώτος και όχι δη

αναπληρωτές των ανεμβολίαστων θα

δεν επιτρέπει ούτε επαμφοτερίζουσες

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στη

μοκρατικής κυβέρνησης».

μπορούν να παραταθούν για τρεις επιπλέ

στάσεις ούτε μισόλογα και "ναι μεν, αλλά"

μεθόδευση. Εννοείται ότιστηρίζουμετον

Η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Φωτει

ον μήνες. Η τροπολογία ψηφίστηκε τελικά

ούτε αστερίσκους. Πολύ περισσότερο που

καθολικό εμβολιασμό και τον εμβολιασμό

νή Μπάρκα είπε ότι «ως ΜέΡΑ25 είμαστε

ως δικαίωμα», είπε ο κ. Ξανθός.

αργά χθες το απόγευμα στην Ολομέλεια

τα δύο μέτωπα έχουν σταδιακά διαμορ

της Βουλής κατά πλειοψηφία από τη Ν.Δ.

φωθεί: είναι η πλευρά της επιστήμης και

«Θέλουμε να σταλείένα καθαρό μήνυ

υπέρ του εμβολιασμού και, φυσικά, ενός
δημόσιου δικτύου δωρεάν μαζικώντεστ,

καιτο ΚΙΝ.ΑΛ. Όλα τα κόμματα συμφώνη

της δημόσιας υγείας και η πλευρά της φη

μα στην κοινωνία», ανέφερε η ειδική αγο-

αλλά είμαστε κατά της διχόνοιας που καλ

σαν ως προς την ανάγκη των εμβολια

μολογίας και της συνωμοσιολογίας», ανέ

ρήτρια του ΚΙΝ.ΑΛ. Νάντια Γιαννακοπού-

λιεργεί και γιγαντώνει η κυβέρνηση και,

σμών σε όλο τον πληθυσμό, εκτός της Ελ

φερε ο κ. Κοντοζαμάνης.

λου. «Εμείς ως ΚΙΝ.ΑΛ. είμαστε θετικοί

φυσικά, κατά του πιστοποιητικού υγει

στην υποχρεωτικότητα για αυτές τις κατη-

ονομικών φρονημάτων».

ληνικής Λύσης που τάσσεται κατά των εμ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0 εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Μιλτιάδης Χα-
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 Η χαλάρωση λόγω των εμβολίων πλήττει τον
εμβολιασμό
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 617.73 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-07-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΨΗ

Η χαλάρωση λόγω των εμβολίων πλήττει τον εμβολιασμό
Του Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ*
Οι άνθρωποι προσαρμόζουν τη συ

μπεριφορά xous σε καταστήσει
που αντιλαμβάνονται επικίνδυνε$
προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν
την έκθεσή tous σε πιθανούε κιν
δύνου. Γίνονται πιο προσεκτικοί
όταν αισθάνονται ότι απειλούνται
και λιγότερο προσεκτικοί όταν αι
σθάνονται ότι δεν κινδυνεύουν. Από
το πρώτο κύμα ms πανδημίαε, όσοι
θεωρούσαν ότι ο κορωνοϊόε απειλεί
την υγεία μαε φρόντιζαν να φορούν
μάσκεε, να πλένουν τακτικά τα χέρια
tous, να κρατούν ελάχιστεε αποστάosis, να αποφεύγουν πολυσύχνα
στοι xcbpous. Αυτέε οι προστατευτικέε συμπεριφορέ3 με την πάροδο του
χρόνου χαλάρωσαν, καθώε υπήρξε
acpsvos κόπωση από τα περιοριστι
κά μέτρα, αφετέρου «εξοικείωση» με
την απειλή του κορωνοϊού.
Η διάθεση των εμβολίων εύλογα
έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αισιό
δοξα για την υπέρβαση ins πάν
δημα. Από την άλλη, η ύπαρξη
των εμβολίων μπορεί να οδηγήσει
σε πιο χαλαρή τήρηση ή και εγκα
τάλειψη των μέτρων αυτοπροσταoias, μειώνονταε έτσι τα οφέλη του
μαζικού εμβολιασμού. Σύμφωνα με
μια θεωρία, σε περιπτώσειε εφαρμογήε svos μέτρου πρόστασα από
έναν κίνδυνο -onois το εμβόλιο
κατά ms COVID-19-, η υποκειμε
νική αίσθηση του κινδύνου αυτού
μειώνεται και έτσι τα άτομα θεω

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρούν ότι πλέον έχουν το περιθώριο
να πάρουν κάποιεε αποφάσεις οι
οποίεε αυξάνουν την έκθεσή tous
σε κίνδυνο.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η εφαρ
μογή του μέτρου npooraoias -του
εμβολίου- αποδίδει λιγότερα συνο
λικά οφέλη από τα αναμενόμενα,
γιατί αυτά «αντισταθμίζονται», 0uis
έναν βαθμό, από συμπερκρορέ3 αυ
ξημένου ρίσκου, onuis η μη χρήση
μάσκαε σε xcbpous μαζικήε συνά
θροισή. «Ecus ένα βαθμό», γιατί αυ-

Το «φαινόμενο
Πέλιζμαν» παραιηρείιαι
συνήθως στα άτομα που
τηρούσαν με συνέπεια
τα μέτρα προληπτικής
προστασίας.

Η διάθεση των εμβολίων εύλογα έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας για την υπέρβαση της πανδημίας.

τέ-s οι «ρισκαδόρικεε» συμπεριφοp0s δεν ακυρώνουν, αλλά τείνουν
να αποδυναμώσουν τα οφέλη του
εμβολίου: οι εμβολιασμένοι έχουν
μειωμένη πιθανότητα να κινδυ
νέψουν αλλά όχι όση αναμένεται,
λόγω ms χαλάρωσή των μέτρων
npooTOoias από tous i6ious και
tous γύρω tous.
Οσο, μάλιστα, ο εμβολιασμό3
προχωράει και ενισχύεται η εντύ
πωση ότι είμαστε «κοντά στον στό
χο», τόσο ενισχύεται η αντίληψη ότι

«αξίζουμε», ότι «μα3 παίρνει» να μη
φοράμε μάσκα, να μην τηρούμε tis
αποστάσειε ή να πηγαίνουμε σε πο
λυσύχναστοι xcbpous xuipis προφυλάξεΐ3: επιλέγουμε συμπεριφορέε
που μα3 εκθέτουν στον κίνδυνο και
cos μια επιβράβευση.
Ο μηχανισμόε auras λέγεται
«φαινόμενο Πέλτζμαν» («Peltzman
Effect») και πήρε το όνομά του από
τον Αμερικανό οικονομολόγο που
το περιέγραψε τη δεκαετία του 70.
Στην περίπτωση των εμβολίων κατά

ms COVID-19 συντρέχουν οι τέσσεpis βασικοί παράγοντε5 του «φαινο
μένου Πέλτζμαν»: Πρώτον, το μέτρο
πρόστασα (εμβόλια) είναι ορατό.
Δεύτερον, υπάρχει ισχυρό κίνητρο
- η επιθυμία για επιστροφή eras συνήθειε5 και τον τρόπο ζωή3 που είχα
με πριν από την πανδημία. Τρίτον,
είναι στο χέρι του καθενό3, άρα και
εύκολο, να μη φοράει μάσκα ή να
μην κρατάει anooraoas. Ο τέταρτο5
παράγονταε είναι η αποτελεσματι
κότατα των εμβολίων: όσο πιο υψη

λή τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα
χαλάρωσή άλλων προφυλάξεων.
Καταλαβαίνουμε ότι το «φαινό
μενο Πέλτζμαν» παρατηρείται συv00cos στα άτομα που κατά το πα
ρελθόν τηρούσαν με συνέπεια τα
μέτρα προληπτικά npooraoias.
Οι συμπεριφορέ3 «αντιρρησιών»
των μέτρων ή αρνητών του κορωνοϊού ούτε έχουν αλλάξει σημαντι
κά μετά τη διάθεση των εμβολίων
ούτε θεωρούνταν από tous ίδιουε
cos αυξημένου ρίσκου. Επομένου,

η όποια απόπειρα να μετριαστεί
το «φαινόμενο Πέλτζμαν» αφορά
εκείνοι που άλλοτε είχαν επιδείξει ισχυρή συμμόρφωση.
Το πιο σημαντικό συμπέρασμα
που προκύπτει από τη μελέτη του
«φαινομένου Πέλτζμαν» είναι ότι το
«σήμα» χαλάρωσή που «εκπέμπει»
η έλευση των εμβολίων μπορεί να
μην προκύπτει από τα εκάστοτε
επιστημονικά δεδομένα. Επιλέγου
με, δηλαδή, να είμαστε λιγότερο
προσεκτικοί από ό,τι στο παρελθόν,
επειδή υπάρχει το εμβόλιο, xaipis
να λαμβάνονται υπόψη νέε3, πιο
μεταδοτικέ3 παραλλαγέ3 του ιού,
onais η «Δέλτα», ούτε η πιθανότη
τα voonons -έστω και ελαφρά3- ή
και μετάδοσή του ιού από εμβολι
ασμένοι ή και σε εμβολιασμένοι.
Karavocbvras το nebs και γιατί τα
άτομα μπορεί να συμπεριφέρονται
λόγω του «φαινομένου Πέλτζμαν»,
μπορούμε να περιορίσουμε tis αρνητικέε του επιδράσεΐ5 προκειμένου
να ενισχύσουμε το συνολικό όφελθ3
των εμβολιασμών και άρα να πετύχουμε πιο γρήγορα και με μικρότερεε
απώλειε$ την «ανοσία ms αγέλη5».
Εμπιστοσύνη στα εμβόλια, λοιπόν,
γνώση των ορίων tous και επίγνω
ση ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε να
κάνουμε ορισμένα βασικά, ώστε να
μείνουμε ασφαλε^.
* 0 κ. Β. Γιόγιακας είναι ιατρός
καρδιολόγος, βουλευτής Θεσπρωτίας
της Νέας Δημοκρατίας.
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 ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4-5

Επιφάνεια 2314.71
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Ο EM ΒΟΛΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ

ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ

ΥΐατίΑΠΓΤνΥΑΜ

να πεισουν

Τροπολογία που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή από Ν.Δ.
και ΚΙΝ.ΑΛΑ. δίνει τη δυνατότητα με υπουργικές αποφάσεις
να επεκτείνεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά το δοκούν

Q ΣΥΡΙΖΑ: Διχάζεται η κοινωνία
σε εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους
Q ΚΚΕ: Συνονθύλευμα
αντιεπιστημονικών διατάξεων,
* αυταρχικών προβλέψεων και
k δώρων στους επιχειρηματίες
*2 f*'

Q ΜέΡΑ25: Ενισχύετε ηθικά και
Q

πολιτικά τους αντιεμβολιαστές
ΟΕΝΓΕ: Ναι στην καθολικότητα,
όχι στην υποχρεωτικότητα

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ!
ΣΕΛ. 4-5,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,4-5

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

Νόμος, τάξη και αναστολή εργασίας
► Του ΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ανεμβολίαστων συμπολιτών μας
τι θα κάνει ακριβώς π κυβέρνπση.
Χαρακτήρισε την υποχρεωτικότητα «εκβιασμό που θα πυροδοτήσει
μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις»
και κατηγόρησε την κυβέρνηση
ότι «προσπαθεί να παίξει με την
ιερή αγανάκτηση των εμβολι
ασμένων κατά των ανεμβολία
στων» και ότι «επωάζει μια κοι
νωνική αγριότητα στην οποία
προφανώς δεν θα συναινέσουμε
εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ».
Για τροπολογία είναι πολιτικά
επικίνδυνη, αναποτελεσματική,
διχαστική και συνταγματικά προ
βληματική, μίλησε και ο Γιώργος
Κατρούγκαλος (ΣΥΡΙΖΑ). «Ερχε
στε να ανοίξετε τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό ως πρόφαση στον
ιδιωτικό τομέα για γενικευμένες
απολύσεις», συμπλήρωσε π κ. Ξενογιαννακοπούλου.

ην κερκόπορια για
την επέκταση του
υποχρεωτικού εμ
βολιασμού και σε
άλλες κατηγορίες εργαζομένων,
I ,. |
πέραν των υγειο
νομικών, μαζί με
την ταυτόχρονη
αναστολή εργασίας και τελικά
τις απολύσεις όσων δεν εμβολια
στούν, άνοιξε χθες και επισήμως
η κυβέρνησα.
Οπως προβλέπεται σε νομοτεχνική βελτίωσα που κατατέθηκε
την τελευταία στιγμή, λίγο πριν
ψηφιστεί η σχετική τροπολογία
στην Ολομέλεια της Βουλής, πλέ
ον με την υπογραφή του κάθε
υπουργού, από κοινού με τους
υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

«Φορείς θανάτου»

0 εξαναγκασμός σε εμβολιασμό που φέρνει η κυβερνητική τροπολογία ανοίγει τον δρόμο για
επέκταση του μέτρου και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων · «Πυροδοτείτε τον διχασμό της
κοινωνίας και οδηγείτε σε γενικευμένες απολύσεις», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
θα μπορούν «να εξειδικεύονται
και να επεκτείνονται» τα μέτρα
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
εργαζομένων, ανάλογα με την
εξέλιξη της επιδημιολογικής κα
τάστασης.
Την τροπολογία που είχε εντα
χθεί στο νομοσχέδιο του υπουρ
γείου Δικαιοσύνης για το Ελε
γκτικό Συνέδριο υπερψήφισαν
Ν.Δ. και Κίνπμα Αλλαγής, ενώ
την καταψήφισαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το KKE, το ΜέΡΑ25
και η Ελληνική Λύση. Οι άλλες
δυο αλλαγές που κατέθεσε χθες π
κυβέρνηση στη σχετική ρύθμιση
είναι πως στους -υποχρεωτικά
εμβολιασμένους- υγειονομικούς
εντάσσονται και οι εργαζόμενοι
στο ΕΚΑΒ, ενώ δίνεται η δυνατό
τητα να επεκτείνονται για άλλους
τρεις μήνες οι αρχικά τρίμηνες
συμβάσεις εργασίας του έκτακτου
προσωπικού που θα αντικαθιστά
τους ανεμβολίαστους υπό ανα
στολή.
Εντονα αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ,
καταγγέλλοντας τπν «χωρίς προ
ηγούμενο διάλογο, εντελώς αιφ
νιδιαστική και πραξικοπηματική»
κίνηση της κυβέρνησης. «Αποκα
λύπτεται, όπως έχουμε εξαρχής
επισημάνει, ότι στόχος της κυβέρ
νησης είναι η γενίκευση της υπο-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χρεωτικότητας του εμβολιασμού,
σε αντίθεση με την εισήγηση της
Επιτροπής Βιοηθικής και χωρίς
την εμπλοκή του Κοινοβουλίου,
χωρίς ασφαλιστικές δικλίδες και
εις βάρος των εργασιακών δι
καιωμάτων», τονίζουν σε κοινή
δήλωσή τους οι τομεάρχες Υγεί
ας Ανδρέας Ξανθός και Εργασίας
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Υπογραμμίζουν επίσης ότι η
κυβέρνηση «πυροδοτεί την ανα
σφάλεια και τον διχασμό της
κοινωνίας στερώντας τον μισθό
στους εργαζομένους στο Δημόσιο
και οδηγώντας σε γενικευμένες
απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα».
Υπενθυμίζεται ότι π ρύθμιση έρ
χεται μετά την κυβερνητική δι
γλωσσία των τελευταίων ημερών,
όπου οι ίδιοι οι υπουργοί προα
ναγγέλλουν απολύσεις (Βορίδπς,
Γεωργιάδπς, Μιχαπλίδου) και π
κυβερνητική εκπρόσωπος προ
σπαθεί να υποστπρίξει το αντί
θετο.
Νωρίτερα, ο αρμόδιος αναπλη
ρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κοντοζαμάνης, που κατέθεσε τις
νομοτεχνικές αλλαγές εν κρυπτώ,
είχε επιχειρηματολογήσει υπέρ
της γενικότερης ρύθμισης, λογο
μαχώντας με τον κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ,Γιάννη

Ραγκούση, στην Ολομέλεια της
Βουλής.
Ο κ. Ραγκούσης τον κάλεσε να
απαντήσει τι θα πράξει αν χιλιά
δες γιατροί και νοσηλευτές δεν δε
χτούν να εμβολιαστούν. «Αν τους
θέσετε σε αναστολή, το ΕΣΥ θα
καταρρεύσει και θα έχετε διαπράξει ένα τεράστιο έγκλημα σε βάρος
της δημόσιας υγείας», είπε χαρα
κτηριστικά, με τον αν. υπουργό να
απαντά αφοπλιστικά: «Αφήστε να
δούμε τα νούμερα και θα δούμε...».

Σε ειδικές κατηγορίες
Στην τοποθέτησή του ο κ. Κο
ντοζαμάνης έκανε λόγο για μια
νομοθετική ρύθμιση εθνικά απα
ραίτητη, δημοκρατική, δίκαιη και
μετριοπαθή. Οπως είπε, δεν πρό
κειται για «γενικό και καθολικό
υποχρεωτικά εμβολιασμό όλων
των εργαζομένων, αλλά αφορά
εκείνες τις κατηγορίες εργαζομέ
νων που έχουν άμεση σύνδεση με
τους πιο ευάλωτους συμπολίτες
μας. Ούτε απαγορεύουν, αλλά ούτε
επιβάλλουν κάτι στους πολλούς
- αλλά παροτρύνουν τους λίγους
να μη βλάπτουν τη συντριπτική
πλειονότητα».
Παράλληλα κατηγόρησε τον
ΣΥΡΙΖΑ για επαμφοτερίζουσα
στάση, μισόλογα και «ναι μεν

αλλά», υπονοώντας τοποθετήσεις
στελεχών του, όπως ο Π. Πολάκης
και η Θ. Τζάκρπ. «Αποφασίστε και
πείτε μας, τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ εί
στε υπέρ του υποχρεωτικού εμ
βολιασμού στους υγειονομικούς
ή όχι και εάν ναι, γιατί δεν τπν
ψηφίζετε την τροπολογία», αναρωτήθηκε.
Απαντώντας ο κ. Ραγκούσπς
ξεκαθάρισε ότι π θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «κατηγορηματικά
υπέρ του εμβολιασμού και υπέρ
της υποχρεωτικότητάς του σε
συγκεκριμένες κατηγορίες υγει
ονομικού προσωπικού. Είμαστε,
όμως, εναντίον τπς τροπολογίας
σας για λόγους υπευθυνότπτας
και σοβαρότητας, την οποία εσείς
στερείστε». Κλπθείς από τπν αντιπολίτευση να δώσει στοιχεία, ο
αν. υπουργός ανέφερε ότι στο ΕΣΥ
ο εμβολιασμός έχει ξεπεράσει το
85% στο ιατρικό προσωπικό και
το 69% στο νοσηλευτικό προσω
πικό.
Νωρίτερα ο Ανδρέας Ξανθός
(ΣΥΡΙΖΑ) χαρακτήρισε πρόσχη
μα τον εμβολιασμό των υγειονο
μικών, καθώς, όπως είπε, «αυτή
είναι μία πολύ περιορισμένη ομά
δα του πληθυσμού των επαγγελματιών υγείας» και αναρωτήθηκε
με τα υπόλοιπα 3 εκατομμύρια

Από την πλευρά του Κινήματος
Αλλαγής, που τάχθπκε υπέρ της
τροπολογίας, π Νάντια Γιαννακοπούλου άσκπσε κριτική στην
κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να
τη φέρει, λέγοντας ότι η Ιταλία το
εφάρμοσε από τον Απρίλιο και
το ποσοστό των εμβολιασμένων
υγειονομικών έφτασε το 99%.
«Είναι αδιανόητο να υπάρχουν
ανεμβολίαστοι σε δομές υγείας.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να
είναι φορέας θανάτου», είπε χα
ρακτηριστικά.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ και για
τρός Γιάννης Λαμπρούλης χα
ρακτήρισε την τροπολογία «συ
νονθύλευμα αντιεπιστπμονικών
διατάξεων, αυταρχικών προβλέ
ψεων και δώρων στους επιχειρη
ματίες», λέγοντας ότι η κυβέρνηση
κουνάει το δάχτυλο στον λαό.
Για «απόλυτα αντισυνταγματι
κό νόμο» έκανε λόγο ο Κωνσταντί
νος Χήτας (Ελλπνική Λύσπ).
Σε δήλωσή του για τπν τροπο
λογία, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25
Γιάνης Βαρουφάκπς κατπγόρπσε
την κυβέρνηση ότι «επιβάλλοντας
στους εργοδότες όλων των κλά
δων να ελέγχουν την εμβολιαστική ταυτότητα των εργαζόμενων,
και υπονόμευσε το εμβολιαστικό
τπς πρόγραμμα (ενισχύοντας ηθι
κά και πολιτικά τους αντιεμβολιαστές) και έδωσε στους εργοδό
τες δικαιώματα αποκλεισμού και
ελέγχου πιστοποιητικών υγειονο
μικών φρονημάτων και προσω
πικών ιατρικών δεδομένων που
κανείς ιδιώτης δεν επιτρέπεται να
έχει σε κοινωνίες δικαίου».
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 ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,4-5

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

Πώς διαμορφώνεται ο επιδημιολογικός χάρτης της χωράς
■ 0 Δήμος Μυκόνου παραμένει σε καθεστώς υψηλής επιδη
μιολογίας παρατήρησης και διερεύνπσης.
■ Οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Καρδίτσας, Αχαΐας, Κορινθίας, Λασιθίου και Χανίων (εκτός Δήμου Γαύδου)
ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πορτοκαλί (επί
πεδο 3).
■ Οι Δήμοι Ζακύνθου, Λέρου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρι

κής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Κω,
Δυτικής Λέσβου, Μυτιλήνης, Σίφνου, Σερίφου, Μήλου, Τροιζπνίας, Αντιπάρου και Ρόδου ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πορτοκαλί (επίπεδο 3).
■ Οι Περιφερειακές Ενότητες Εβρου (εκτός του Δήμου Σα
μοθράκης), Φλώρινας, Τρικάλων, Φωκίδας, Σερρών, Πέλλας,
Φθιώτιδας, Λακωνίας (εκτός του Δήμου Ελαφονήσου), Κιλ

κίς, Ευρυτανίας, Καβάλας, Δράμας και Ημαθίας ανεβαίνουν
επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο (επίπεδο 2).
■ Οι Δήμοι Σκύρου, Καλύμνου, Λειψών, Παξών, Κιμώλου,
Αίγινας, Πόρου, Υδρας, Αλοννήσου και Σκοπέλου ανεβαίνουν
επίπεδο και μεταφέρονται στο κίτρινο (επίπεδο 2).
■ Ο Δήμος Κύθνου πέφτει επίπεδο και μεταφέρεται στο πρά
σινο (επίπεδο 1).

Τα μελτέμια του τέταρτου κύματος
Η σημαντική διασπορά του ιού
ανά την επικράτεια
μεταφράζεται σε αύξηση
των νοσηλειών κατά 70%,
καθώς ξεπέρασαν τις χίλιες
έπειτα από πολλές εβδομάδες
• Οι νοσούντες είναι κυρίως
ηλικίας 40-60 ετών, σύμφωνα
με τη Βάνα Παπαευαγγέλου,
ενώ ο Ν. Χαρδαλιάς έκανε λόγο
για σαρωτικούς ελέγχους
από Δευτέρα
►Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ικρή ύφεση του τέταρτου επιδη
μικού κύματος καταγράφεται την
τελευταία εβδομάδα σε σχέση με
το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Ιουλίου. Την προηγούμενη εβδο
μάδα είχαμε αύξηση 12% στα
κρούσματα ενώ προ δεκαπενθη
μέρου υπερδιπλασιασμό. Σημα
ντική είναι ωστόσο η διασπορά
του ιού στη χώρα, αλλά και των
νοσηλειών, που αυξήθηκαν 70%,
ξεπερνώντας τους 1.000 ασθε
νείς συνολικά στην επικράτεια
μετά από πολλές εβδομάδες.

η κυβέρνηση στήριξε το άνοιγμα
της κοινωνίας κατά το τρίτο κύμα
για χάρη του τουρισμού, και να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για
μία εβδομάδα τουλάχιστον. Το
self-test δεν είναι αρκετό ούτε
για τους ανεμβολίαστους εργαζό
μενους στον τουρισμό και στην
εστίαση σε όλη τη χώρα, αφού
από τη Δευτέρα υποχρεούνται
σε έλεγχο με δύο τεστ εβδομαδι
αίους - ένα self-test και ένα rapid,
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολι
τικής Προστασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας

«Διακοπές με εμβόλιο»

Ministry of Health

Τα παραπάνω στοιχεία δη
μοσιοποίησε χθες στην προ
γραμματισμένη ενημέρωση του
υπουργείου Υγείας η καθηγήτρια
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας
και μέλος της Επιτροπής Εμπει
ρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγ
γέλου. Χθες ο ΕΟΔΥ κατέγραψε
2.604 νέα κρούσματα, από τα
οποία 1.066 στην Αττική, 243
στη Θεσσαλονίκη και 129 στο
Ηράκλειο, ενώ ο μέσος κυλιό
μενος όρος του 7ημέρου είναι
2.568 κρούσματα.
Ενας στους τρεις κινδυνεύει
να νοσήσει, προειδοποίησε η

Β. Παπαευαγγέλου, δεδομένου
ότι η μετάλλαξη «Δ» είναι 44%
περισσότερο μεταδοτική από
τη μετάλλαξη «Α». Για «αλλαγή
σκηνικού» λόγω της ανησυχητι
κής μετατόπισης της λοίμωξης
σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
έκανε λόγο η καθηγήτρια, αναφέροντας ότι οι νοσούντες κατά
κύριο λόγο ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 40-60 ετών, εμβολια
σμένοι σε χαμηλότερο ποσοστό
απ’ ό,τι οι γηραιότεροι.
Η καθηγήτρια εξήρε την ατο
μική ευθύνη για ακόμα μία φορά,
στοχοποιώντας τους νέους, τη

στιγμή που είναι γνωστό τοις
πάσι ότι η κυβέρνηση δεν έχει
διασφαλίσει το άνοιγμα της κοι
νωνίας με βάση τα πρωτόκολλα,
ειδικότερα όσον αφορά τον το
μέα του τουρισμού, με τον υφυ
πουργό Πολιτικής Προστασίας
Νίκο Χαρδαλιά να κάνει λόγο
για «σαρωτικούς ελέγχους για
την τήρηση μέτρων και υγειονο
μικών πρωτοκόλλων από Δευτέ
ρα».
Η Β. Παπαευαγγέλου ζήτησε
ακόμα από τους ανεμβολίαστους
να μην εφησυχάζουν από το αρ
νητικό self-test, πάνω στο οποίο

«Αυτό που επείγει αμέσως
είναι ο εμβολιασμός των ενη
λίκων άνω των 40 ετών. Η ώρα
της απόφασης έχει έρθει», τό
νισε η Β. Παπαευαγγέλου, ενώ
ο Ν. Χαρδαλιάς παρότρυνε τον
κόσμο παράλληλα με τις διακο
πές του να προγραμματίσει τον
εμβολιασμό του. Οσον αφορά το
λουκέτο της Μυκόνου -το πρώ
το τοπικό λοκντάουν του 4ου
κύματος- που σηματοδότησε
την τουριστική περίοδο 2021,
ο υφυπουργός Πολιτικής Προ
στασίας ξεκαθάρισε ότι τα μέ
τρα ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα
το πρωί. Αν πάρουν παράταση
ή όχι θα αξιολογηθεί τα επόμενα
24ωρα και εγκαίρως θα γίνουν
οι σχετικές ανακοινώσεις.

Κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών οι υγειονομικοί
ΑΝΤΙΘΕΤΑ με τον εξαναγκασμό σε εμβολι

ασμό που νομοθέτησε η κυβέρνηση είναι
τα μεγαλύτερα σωματεία νοσοκομειακών
γιατρών της χώρας, η Ομοσπονδία Ενώ
σεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
(ΟΕΝΓΕ) και η Ενωση Ιατρών Νοσοκομεί
ων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Εξαναγκα
σμό στον οποίο χθες με τροπολογία της
τελευταίας στιγμής η κυβέρνηση εξουσι
οδότησε τον υπουργό Υγείας όχι μόνο για
την εξειδίκευση αλλά και για την επέκταση
των κατηγοριών στις οποίες δύναται να
επιβληθεί η «υποχρεωτικότητα», λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων της δημόσι
ας υγείας και της σοβαρότητας της νόσου.
Σε μια λιτή ανακοίνωση η ΕΙΝΑΠ ξεκα-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα μεγαλύτερα σωματεία
νοσοκομειακών γιατρών
της χώρας τάσσονται ενάντια στην
τροπολογία που επιβάλλει τα εμβόλια
στους ίδιους και σε άλλες κατηγορίες
εργαζομένων

θαρίζει ότι «τάσσεται υπέρ της καθολικότητας και όχι της υποχρεωτικότητας» όσον
αφορά τον εμβολιασμό τόσο των υγειονο
μικών όσο και του γενικού πληθυσμού και
υπογραμμίζει ότι «οι νοσοκομειακοί γιατροί
είναι εμβολιασμένοι κατά 94,3% (οι υπόλοι

ποι έχουν ανοσία λόγω νόσησης από τον
ιό), ενώ το υπόλοιπο υγειονομικό προσω
πικό είναι εμβολιασμένο σε ποσοστό πάνω
από 80%».
Η ΟΕΝΓΕ από την πλευρά της κατηγορεί
την κυβέρνηση για «παλινωδίες, ξεχείλωμα των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τις
ανάγκες των τουριστικών ομίλων, αντιεπι
στημονική παραφιλολογία εκ μέρους της
ίδιας της κυβέρνησης, επιστημονικοφανή
“επιχειρήματα” κυβερνητικών παραγόντων
που εμφανίζονται ως “έγκριτοι επιστήμο
νες” για να δικαιολογούν προειλημμένες
κυβερνητικές αποφάσεις». Αλλά και για
«μετατροπή μιας επιστημονικής κατάκτησης
όπως είναι το εμβόλιο σε προϊόν συναλλα

γής και εξαγοράς», που είναι οι «αιτίες για
τους φόβους και τις επιφυλάξεις όσων δεν
είναι αρνητές ή ανορθολογιστές, που ρί
χνουν νερό στον μύλο του ανορθολογισμού,
των θεωριών συνωμοσίας, βολικό αντίπαλο
της κυβέρνησης για να απεμπολήσει τις δικές
της ευθύνες».
Η ΟΕΝΓΕ αναφέρεται ιδιαιτέρως στις κυ
βερνητικές ευθύνες, «σοβαρότατες για την
υπονόμευση της καθολικότητας του εμβο
λιασμού, και τώρα επισείει τον “βούρδου
λα” της υποχρεωτικότητας», απαιτώντας να
αποσυρθεί άμεσα η απαράδεκτη τροπολογία
της κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι δεν
πρόκειται να δεχτούν καμία διαθεσιμότητα,
καμία απόλυση συναδέλφου.
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 Από Σεπτέμβριο η αναμνηστική τρίτη δόση με mRNA
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 535.18 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-07-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Από Σεπτέμβριο
π αναμνπστική
τρίτπ δόσπ με mRNA
Η τελική εισήγηση ιης επιτροπής θα γίνει γνωστή τον Αύγουστο,
ωστόσο οι πληροφορίες θέλουν η απόφαση να είναι ειλημμένη

το επίκεντρο της συζήτη τάται να σταλεί ενημερωτικό SMS σε
σης των συνεδριάσεων της όλους όσους έχουν εμβολιαστεί. Η
Εθνικής Επιτροπής Εμβο ημερομηνία τής τρίτης δόσης εξαρλιασμού βρίσκεται το τε τάται βέβαια και από το πότε πραγ
ματοποίησαν
τη δεύτερη δόση.
λευταίο διάστημα το ενδεχόμενο
χο
ρήγησης τρίτης δόσης. Αυτή θα γίνει
με εμβόλιο τεχνολογίας mRNA, δη Μόσιαλος: Καλή
η μείξη εμβολίων
λαδή της Pfizer και της Moderna.
Η τελική εισήγηση της επιτροπής
Ο καθηγητής του LSE Ηλίας Μό
θα γίνει γνωστή τον Αύγουστο, σιαλος αναφέρθηκε το προηγούμενο
ωστόσο οι πληροφορίες θέλουν η διάστημα στη σημασία χορήγησης
απόφαση να είναι ειλημμένη. Αυτό «αναμνηστικής» δόσης του εμβολί
επιβεβαιώνεται και από μέλη της ου. Σύμφωνα με τον Ηλ. Μόσιαλο, το
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού νέο επιδημιολογικό κύμα θα πλήξει
που μετέφεραν στην ΑΥΓΗ τις διερ κυρίως ανεμβολίαστους και σε πολύ
γασίες των τελευταίων ημερών. Μά μικρό βαθμό εμβολιασμένους οι
λιστα, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι ή
ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις με τις ανήκουν σε πολύ ευάλωτες ομάδες.
Βρυξέλλες ώστε να εξασφαλίσει τον Για αυτές τις κατηγορίες εμβολια
απαιτούμενο αριθμό δόσεων.
σμένων πολιτών ο καθηγητής πρό
Οι «αναμνηστικοί» εμβολιασμοί, ταξε την ανάγκη τής χορήγησης
όπως τους χαρακτηρίζουν οι επιστή «αναμνηστικής» δόσης. «Πρέπει να
μονες, θα γίνουν από τον Σεπτέμβριο προγραμματιστεί η τρίτη δόση, η
και αναμένεται να ακολουθηθεί η
‘αναμνηστική’ δόση, για τους ανοσοίδια σειρά με τις πρώτες δόσεις. Δη κατασταλμένους, όπως ήδη γίνεται
λαδή πρώτα οι υγειονομικοί και στα σε άλλες χώρες» σημείωσε.
διακά όλες οι ηλικιακές κατηγορίες,
Όπως ανέφερε, η τρίτη δόση θα
με αρχή από τους ηλικιωμένους.
πραγματοποιηθεί με εμβόλια της
Για την ενημέρωση των πολιτών Pfizer και της Moderna, αλλά αυτό
και το κλείσιμο των ραντεβού μελε- δεν ενέχει κίνδυνο για όσους δεν εμ

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

βολιάστηκαν αρχικά με mRNA εμ
βόλιο. «Η μείξη των εμβολίων μπορεί
να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απόκρι
ση στην ανοσία, να μην μας προβλη
ματίζει αυτό» σημείωσε.

Περισσότερα αντισώματα
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιο
ποιήθηκε πρόσφατα στο ιατρικό πε
ριοδικό Lancet, ένα μεικτό πρό
γραμμα κατά το οποίο χορηγήθηκε
μία δόση του Pfizer και ακολούθησε
μία δόση του AstraZeneca -και αντί
στροφα- είχε ως αποτέλεσμα υψηλή
συγκέντρωση αντισωμάτων κατά
του κορωνοϊού όταν αυτά τα εμβόλια
χορηγούνταν με χρονική απόσταση
τεσσάρων εβδομάδων.
Η σειρά των εμβολίων, πάντως,
επηρέασε το αποτέλεσμα, καθώς μία
δόση του AstraZeneca και ακολού
θως της Pfizer απέφεραν υψηλότερα
επίπεδα ανοσοποιητικών αντισωμά
των και Τ-λεμφοκύτταρα από το αντί
στροφο. Σε κάθε περίπτωση, και οι
δύο μείξεις απέφεραν περισσότερα
αντισώματα απ’ ό,τι δύο δόσεις του
εμβολίου τής AstraZeneca.
Ανιώνης Ραυτόπουλος
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 Η σύγχυση του ΠΟΥ με την πανδημία
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 248.07 cm² Κυκλοφορία:
:

23-07-2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η σύγχυση ίου ΠΟΥ με ιπν πανδημία

Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανα

«Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα διαθέσιμα για

φέρθηκε στο ενδεχόμενο να χρειαστεί μια

το πόσο διαρκεί η προστασία από τις δόσεις που χο

ενισχυτική δόση των εμβολίων κατά του κο-

ρηγούνται σήμερα και για το αν μια ενισχυτική τρίτη

ρονοϊού, σημειώνοντας ότι ακόμη αυτό δεν είναι ξεδόση θα ήταν ωφέλιμη και για ποιον», συμπλήρωσε.

κάθαρο και ότι χρειάζεται να συλλεχθούν περισσότε
ρα δεδομένα.

Σημειώνεται πως η Pfizer Inc σχεδιάζει να ζητή
σει από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ την έγκριση

«Δεν γνωρίζουμε αν οι ενισχυτικές δόσεις θα χρει

μιαςτρίτης δόσης του εμβολίου της κατά του κορο-

αστούν για τη διατήρηση της προστασίας ενάντια στην

νο'ίού μέσα στον επόμενο μήνα. Κανείς πάντως δεν

Covid-19 μέχρι να συλλεχθούν επιπλέον δεδομένα,

υποστηρίζει ότι τα πράγματα μετην πανδημία βαί

όμως το θέμα εξετάζεται από τους ερευνητές», απάντη

νουν ομαλά, αντίθετα πολλοί υποστηρίζουν ότι περι

σε ο ΠΟΥ σε μια ερώτηση του πρακτορείου Reuters.

πλέκονται.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-------·
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 Μεθόδευσαν γενίκευση απολύσεων και διακοπή
μισθοδοσίας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 1929.2 cm² Κυκλοφορία:
:

1

23-07-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πραξικόπημα στη Βουλή

Μεθόδευσαν γενίκευση απολύσεων
και διακοπή μισθοδοσίας
Επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού με απλή Υπουργική Απόφαση
σελίδες 4-5,ΗΗΗΗ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μεθόδευσαν γενίκευση απολύσεων και διακοπή μισθοδοσίας
ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

23-07-2021

Υπονομεύουν τον εμβολιασμό

Πηγή:

1

Επέκταση υποχρεωτικότητας
με απλή Υπουργική Απόφαση
Πραξικοπηματικά μεθόδευσαν γενίκευση απολύσεων και διακοπή μισθοδοσίας
Του

επεκτείνει και στους εργαζόμενους
στο ΕΚΑΒ. Και όταν ήρθε στη Βου
λή η νομοτεχνική βελτίωση, διαπι
στώθηκε ότι πέρασε τη δυνατότητα
ε πρωτοφανή εξαπάτηση
του υποχρεωτικού εμβολιασμού
της Βουλής, αλλά και
όλων των εργαζόμενων. Υπογραμ
υπονόμευση του εμβολιαμίζεται ότι ο υποχρεωτικός εμβο
στικού κινήματος, κατέ
λιασμός θα αποφασίζεται με μια
φυγε χθες αιφνιδίως η κυβέρνηση.
Με πρωταγωνιστή τον αναπληρω
απλή Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Αυτό σημαίνει ότι η Βουλή «εξου
τή υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντο
σιοδοτεί» εν λευκώ τους εκάστοτε
ζαμάνη (φρονίμως ποιών ο υπουρ
συναρμόδιους υπουργούς και δεν
γός Βασίλης Κικίλιας δεν εμφανί
στηκε στη Βουλή...), η κυβέρνηση
θα αποφασίζει εκείνη ποιοι πολίτες
θα πρέπει να εμβολιαστούν!
μέσα από δήθεν νομοτεχνικές βελ
τιώσεις θεσμοθέτησε τον υποχρεω
Επίσης γενικεύεται ο φόβος των
απολύσεων και στον ιδιωτικό και
τικό εμβολιασμό σε όλες τις εργα
στο δημόσιο τομέα, καθώς θα ισχύ
σιακές ομάδες και μάλιστα χωρίς
να ψηφίζεται από τη Βουλή! Πα
ουν για όλους οι κυρώσεις που εξ
αρχής προβλέπονταν στην τροπο
ράλληλα, δρομολογεί και τις απο
λύσεις εργαζομένων με όχημα τους
λογία. Σημειώνεται ότι για όλα αυτά
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.
ο Β. Κοντοζαμάνης δεν είπε τίποτα
παρουσιάζοντας την τροπολογία
Προσχεδιασμένο
και τις νομοτεχνικές βελτιώσεις!

ΚΩΣΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

Συνειδητή
παραπλάνηση της
Βουλής από
τον Κοντοζαμάνη,
σε αντίθεση
με την Επιτροπή
Βιοηθικής. Ξανθός Ξενογιαννακοπούλου: Η
κυβέρνηση της Ν.Δ.
πυροδοτεί τον
διχασμό, βλάπτει
σοβαρά τη δημόσια
υγεία, την
κοινωνική συνοχή
και το κράτος
δικαίου

Σ

Το σχέδιο παραπλάνησης του
Κοινοβουλίου εξελίχθηκε ως εξής:
αρχικά η κυβέρνηση ξεκίνησε μια
συζήτηση για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών μόνο σε δύο
ομάδες (υγειονομικούς και εργαζό
μενους σε γηροκομεία). Στη συνέ
χεια, διέρρευσε ότι με νομοτεχνική
ρύθμιση που θα καταθέσει θα την

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αποκλείουν τη Βουλή
Από τον ΣΥΡΙΖΑ έντονα αντέδρασαν οι τομεάρχες Υγείας Ανδρέας Ξανθός και Εργασίας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. «Η κυ
βέρνηση της Ν.Δ. επιβεβαίωσε στη
Βουλή με τον χειρότερο τρόπο τις
έντονες αντιρρήσεις μας σχετικά με

την τροπολογία για τους υποχρεω
τικούς εμβολιασμούς και απέδειξε
άλλη μία φορά παντελή έλλειψη σε
βασμού στο Κοινοβούλιο», υπο
γράμμισαν σε κοινή τους δήλωση
και συνέχισαν: «Χωρίς προηγούμε
νο διάλογο, εντελώς αιφνιδιαστικά
και πραξικοπηματικά, με ‘νομοτε
χνική βελτίωση’, προέβλεψε με
Κοινή Υπουργική Απόφαση τη δυ
νατότητα της επέκτασης του υπο
χρεωτικού εμβολιασμού και σε άλ
λες κατηγορίες εργαζομένων, πέ
ραν των υγειονομικών και των ερ
γαζομένων σε προνοιακές δομές.
Αποκαλύπτεται, όπως έχουμε εξαρ
χής επισημάνει, ότι στόχος της κυ
βέρνησης είναι η γενίκευση της
υποχρεωτικότητας του εμβολια
σμού, σε αντίθεση με την εισήγηση
της Επιτροπής Βιοηθικής και χωρίς
την εμπλοκή του Κοινοβουλίου,
χωρίς ασφαλιστικές δικλίδες και εις
βάρος των εργασιακών δικαιωμά
των». «Η κυβέρνηση αντί να ενισχύσει τον εμβολιασμό εντείνοντας
την επιστημονική ενημέρωση, αντι
μετωπίζοντας τους φόβους των πο
λιτών που διστάζουν και ενισχύοντας την κοινωνική εμπιστοσύνη
που έχει πληγεί από τα λάθη και τις
παλινωδίες της, πυροδοτεί την ανα
σφάλεια και τον διχασμό της κοι

νωνίας στερώντας τον μισθό στους
εργαζομένους στο Δημόσιο και
οδηγώντας σε γενικευμένες απο
λύσεις στον ιδιωτικό τομέα! Η κυ
βέρνηση της Ν.Δ. βλάπτει σοβαρά
τη δημόσια υγεία, την κοινωνική
συνοχή και το κράτος δικαίου»
προειδοποιούν ο Αν. Ξανθός και η
Μ. Ξενογιαννακοπούλου.

Προσπάθεια διαστροφής
της συζήτησης
Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση
και οι βουλευτές της Ν.Δ. επεχείρησαν συστηματικά να διαστρέ
φουν και τη συζήτηση στη Βουλή
ταυτίζοντας όσους δεν δέχονται τις
τιμωρητικές κυρώσεις (διακοπή μι
σθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυ
ψης, διαθεσιμότητα και αναστολή
εργασίας κ.λπ.) με τους αρνητές
του εμβολιασμού. Ωστόσο κατέστη
σαφές ότι η κυβέρνηση δεν έχει
σχέδιο τι θα κάνει εφόσον δεν αυ
ξηθούν οι εμβολιασμοί. Ενδεικτι
κός ήταν ο διάλογος του κοινοβου
λευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση με τον ανα
πληρωτή υπουργό Υγείας.
Ραγκούσης: Με δεδομένο ότι εί
ναι χιλιάδες οι γιατροί και οι νοση
λευτές που ακόμη δεν έχουν δεχτεί
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 Μεθόδευσαν γενίκευση απολύσεων και διακοπή μισθοδοσίας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

23-07-2021

Αποστάσεις Πικραμμένου
από τη ρύθμιση Γεραπετρίτη
«Μια αναστολή η οποία υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα
θα κριθεί από το δικαστήριο» διαμηνύει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,
επισημαίνοντας ότι η ποινή για την υποχρεωτικότητα «ενδεχομένως
δεν είναι σύμφωνη με την αρχή τής αναλογικότητας»

Στοχοποίηση
εκπαιδευτικών
Από τον εμβολιασμό των
εκπαιδευτικών περνά η
ομαλή έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς σύμφωνα
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Επιχειρώντας να συνδέσει,
από το βήμα του συνεδρίου
για τις «Συνέπειες της
Covid-19 στην Ψυχική
Υγεία», την «αντιμετώπιση
αυτού του ζητήματος» με
την επιστροφή των μαθητών
στα σχολεία, ανέφερε ότι «ο
εμβολιασμός των
εκπαιδευτικών είναι
σημαντικός», ενώ το βράδυ
από τη Χαλκίδα μίλησε για
«πανδημία
ανεμβολίαστων».

να εμβολιαστούν, τι θα κάνετε, αν
αυτοί εμμείνουν στην άρνησή
τους; Εάν τους θέσετε σε αναστολή
εργασίας, όπως η τροπολογία σας
προβλέπει, είναι προφανές ότι το
Εθνικό Σύστημα Υγείας εν μέσω
πανδημίας θα καταρρεύσει. Και
τότε θα έχετε διαπράξει ένα τερά
στιο έγκλημα σε βάρος της δημό
σιας υγείας.
Κοντοζαμάνης: Θα δούμε ττ θα κά
νουμε.
Ραγκούσης: Θα χρειαστεί να τρο
ποποιήσετε αυτήν την τροπολογία,
αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση να μη
φέρετε την τροποποίηση στη Βου
λή αλλά την παραίτησή σας ως κυ
βέρνηση. Είμαστε κατηγορηματικά
υπέρ του εμβολιασμού και υπέρ
της υποχρεωτικότητάς του σε συ
γκεκριμένες κατηγορίες υγειονο
μικού προσωπικού. Είμαστε όμως
εναντίον της τροπολογίας σας για
λόγους υπευθυνότητας και σοβα
ρότητας, την οποία εσείς στερείστε.
Τελικά η τροπολογία ψηφίστηκε
μόνο από τη Ν.Δ. και το
ΚΙΝ.ΑΛΛ., το οποίο χθες ξεκίνησε
καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική
Λύση και το ΜέΡΑ25 καταψήφι
σαν τη ρύθμιση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προετοιμάζοντας το
έδαφος της μετακύλησης
των ευθυνών σε
δασκάλους και καθηγητές,
σημείωσε ότι «αν ένας
εκπαιδευτικός στο δημοτικό
σχολείο νοσήσει, τότε είναι
πολύ δύσκολο να
αντικατασταθεί», καθώς
«σε αυτή την περίπτωση, το
σχολείο ή ένα τμήμα του
ίσως χρειαστεί να κλείσει
για μία εβδομάδα ή για δύο
εβδομάδες». Υπό αυτό το
πρίσμα, έστειλε το μήνυμα
«εμβολιαστείτε» προς την
εκπαιδευτική κοινότητα,
που πάντως καταγράφει
ποσοστά εμβολιαστικής
κάλυψης της τάξης του
75%/Εθεσε, τέλος, τον
στόχο «να ξανανοίξουμε τα
σχολεία μας με ασφάλεια
τον Σεπτέμβριο»,
αποφεύγοντας κάθε νύξη
για τα αναγκαία μέτρα
αραίωσης των μαθητών
στις τάξεις, τη διενέργεια
μαζικών τεστ από τον ΕΟΔΥ
και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας.

Του

στην πράξη». Αναγνώρισε μάλιστα ενδεχομένως άθελά του, καθώς είπε
πως δεν έχει προλάβει να διαβάσει
ιακριτικές αποστάσεις από την τροπολογία- ότι «για να ισοδυνατο περιεχόμενο της τροπο μεί με απόλυση, θα πρέπει να εκτεί
λογίας για την υποχρεωτι νεται σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να
κότητα του εμβολιασμού, είναι επαναλαμβανόμενη».
Υπενθυμίζεται ότι στη νομοθετική
που συνέταξε ο υπουργός Επικράτει
ας Γιώργος Γεραπετρίτης, λαμβάνει ο ρύθμιση δεν προσδιορίζεται το χρο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Πανα νικό όριο αναστολής εργασίας, με κυ
βερνητικούς παράγοντες να αναφέ
γιώτης Πικραμμένος, τονίζοντας σχε
ρουν ότι «θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη
τικά με τη ρύθμιση ότι το «κατά πόσο
του υγειονομικού κινδύνου».
είναι συνταγματικώς ορθή θα το κρί
νουν τα δικαστήρια» και προβλέποΕπέκταση υποχρεωτικότητάς
ντας ότι «θα υπάρξουν σχετικές προ
σε στρατό - εκπαίδευση
σφυγές στη Δικαιοσύνη».
Ο Π. Πικραμμένος φροντίζει να
Ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ, στρέ
στείλει το μήνυμα ότι δεν παρακά
φοντας το βλέμμα προς τον καθηγη
μπτει τις κατευθυντήριες γραμμές
τή Συνταγματικού Δικαίου, εκφράζει
τής κυβέρνησης, καθώς δηλώνει ότι
με νόημα την «προσωπική γνώμη»
«οι δάσκαλοι, τα παιδιά, οι φοιτητές,
ότι «μια αναστολή που εκτείνεται σε
οι φαντάροι, οι ναύτες είναι μερικές
ένα εύλογο χρονικό διάστημα είναι ομάδες ακόμη όπου θα μπορούσε να
ανεκτή και μια αναστολή η οποία επεκταθεί το μέτρο του υποχρεωτι
υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διά κού εμβολιασμού», ξεδιπλώνοντας
στημα θα κριθεί πάλι από το δικαστή τον εξής συλλογισμό: «Ποιο είναι το
ριο», προειδοποιώντας σε αυτή την πρωταρχικό αγαθό που πρέπει να
περίπτωση ότι «ενδεχομένως δεν εί προστατέψουμε; Η υγεία. Αλλά για
ναι σύμφωνη με την αρχή τής αναλο να υπάρχουν ζωή και υγεία, πρέπει
γικότητας» και πως «θα το δούμε να δουλέψει και η οικονομία, αλλιώς

ΚΩΣΤΑΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Δ

με τι χρήματα θα στηριχθεί η Υγεία;».
Έδωσε δε και καταφατική απάντη
ση στο ερώτημα (Πρώτο Πρόγραμ
μα) εάν ο πολίτης που θα θέλει να
προσληφθεί σε μια επιχείρηση, δη
μόσια ή ιδιωτική, θα πρέπει να είναι
εμβολιασμένος. Επέλεξε ωστόσο να
εστιάσει στην ηθική υπόσταση του
εμβολιαστικού εγχειρήματος: «Εγώ
βλέπω τον εμβολιασμό ως ένα αν
θρωπιστικό καθήκον, μια υποχρέω
ση αλληλεγγύης απέναντι στον συ
νάνθρωπό μας με τον οποίο συμβιώνουμε μέσα στην κοινωνία» είπε χα
ρακτηριστικά. «Είναι μια απόδειξη
ότι αποδεχόμαστε τους κανόνες τής
συμβίωσης εν κοινωνία και κατά κά
ποιον τρόπο δεν δεχόμαστε να θέ
σουμε τη ζωή τού συνανθρώπου μας
σε διακινδύνευση. Για όσους δεν το
αντιλαμβάνονται αυτό, γιατί αυτό
δεν είναι μόνο ένα νομικό, συνταγ
ματικό καθήκον, αποτελεί μια ηθική
επιταγή του ανθρώπου προς τον άν
θρωπο, θρησκευτική επιταγή για
ορισμένους από τους συνανθρώ
πους μας, μια άγραφη επιταγή για
όσους ανθρώπους ζουν μέσα σε μια
κοινωνία. Είναι αναγκασμένη η κοι
νωνία να προχωρήσει σε μέτρα».
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