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 Απορρίπτονται οι περισσότερες αιτήσεις
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Επιφάνεια 78.69 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-08-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

Απορρίπτονται
οι περισσότερες
αιτήσεις
Απορριπτική για την συντριπτική
πλειοψηφία των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί από υγειονο
μικούς για την άρση της υποχρεωτικότηταςτων εμβολιασμών
είναι η απόφαση της αρμόδιας
Επιτροπής. Η εξέταση των αι
τήσεων συνεχίζεται, ενώ από 1η
Σεπτεμβρίου όσοι υγειονομικοί
δεν εμβολιαστούν θα τεθούν σε
αναστολή εργασίας.
Η ΠΟΕΔΗΝ πάντως, εξακολου
θεί να αντιδρά στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Σε
τοπικό επίπεδο, το Σωματείο Ερ
γαζομένων στο ΠΝ. Πατρών «Άγ.
Ανδρέας». έχει αποφασίσει τη
συμμετοχή του στη στάση ερ
γασίας της ΠΟΕΔΗΝ στις 26 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως
τη 1 μετά το μεσημέρι και έχει
προγραμματίσει συγκέντρωση
στις 9 το πρωί στην πύλη του
Νοσοκομείου και στις 11.30 στην
6η ΥΠΕ. Αντίστοιχα, σήμερα κα
λούνται σε συνάντηση στο χώρο
του σωματείου στις 11 το πρωί
όλοι οι προϊστάμενοι και στις
12.30 θα γίνει έκτακτη συνέ
λευση των εργαζομένων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

 «Πόλεµος» μεταξύ κυβέρνησης - υγειονομικών
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 240.18 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης - υγειονομικών
ΑΘΗΝΑ, 23.

στο Συμβούλιο της Επικράτειας αίτημα

ότι δεν οφείλονται στην προστασία της

ησης της Πέμπτης, ενώ και η ΟΕΝΓΕ σε

αναστολής και ακύρωσης του νόμου
για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. «Λάδι

δημόσιας υγείας, αλλά στην εμπέδωση
ενός κοινωνικού αυτοματισμού μεταξύ

πρόσφατη ανακοίνωσή της τόνισε: «Το
ξεκαθαρίζουμε για μία ακόμη φορά!

όλεμο με ίο προσωπικό ίου δημό
στη φωτιά» έχει ρίξει το γεγονός ότι το
σιου συστήματος Υγείας ανοίγει η
υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από τους
κυβέρνηση με αφορμή το σχέδιό
διοικητές των νοσοκομείων και τις Υγειο
της για επ' αόριστο αναστολή εργασίας
νομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) να γίνει κατα
χωρίςμισθό και ασφαλιστική κάλυψη για
γραφή όλων όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί
τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς από

εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, κα

Είμαστε υπέρ του αναγκαίου εμβολι

θώς επίσης και στη μετάθεση των ευ
θυνών της κυβέρνησης για το χάλι του
δημόσιου συστήματος υγείας στις πλάτες
υγειονομικών και πολιτών στο όνομα της

ασμού, αλλά δεν πρόκειται να επιτρέ
ψουμε καμία αναστολή, καμία απόλυση,
καμία πειθαρχική δίωξη συναδέλφου
με πρόσχημα τον εμβολιασμό». Στην

μέχρι στιγμής και ουσιαστικά να ζητείται
η κατάθεση του πιστοποιητικού εμβολι
ασμού, κάτι που σύμφωνα μετην ΟΕΝΓΕ

«ατομικής ευθύνης». Αξίζει πάντως να
σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία
στα οποία η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ έχει

κατεύθυνση της πίεσης προς τους
υγειονομικούς, αλλά και στην κάλυψη
των κενών, το σχέδιο της κυβέρνησης

«έρχεται σε αντίθεση με το Ν.4820/2021
ο οποίος προβλέπει ρητά «επίδειξη των
Πιστοποιητικών στον προϊστάμενο της

αναφερθεί πριν από περίπου έναν μήνα,
σχεδόν το 95% των γιατρών του ΕΣΥ έχει
εμβολιαστεί, ενώ και το ποσοστό των νο

προβλέπει ακόμα και τη γενική επιστρά
τευση στα νοσοκομεία με ανάκληση των
αδειών όλων των υγειονομικών για τον

κυβερνητικών ρυθμίσεων για τους ανεμβολίαστους. Μάλιστα η ΠΟΕΔΗΝ έχει

οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν»
και όχι κατάθεση». Το κυβερνητικό σχέ
διο δε για τη δρομολόγηση της εφαρμο
γής του νόμου για την υποχρεωτικότητά

σηλευτών και του λοιπού υγειονομικού
προσωπικού βρίσκεται στο 80%. «Λέμε
με δυνατή φωνή, ΝΑΙ στον εμβολιασμό,
ΌΧΙ στην υποχρεωτικότητά. Να πάρουν

μήνα Σεπτέμβριο.
Ο βασικός λόγος από πλευράς του
υπουργείου Υγείας είναι να ξεκαθαρι
στεί άμεσα το τοπίο ανεμβολίαστων και

ήδη ανακοινώσει στάση εργασίας για
την Πέμπτη 10 π.μ. με 3 μ.μ. ζητώντας
να ανασταλεί η εφαρμογή του νόμου και

του εμβολιασμού στους υγειονομικούς
θα πυροδοτήσει νέα ένταση, καθώς οι
υγειονομικοί βλέπουν με καχυποψία τις

πίσω τον νόμο της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού που θα διαλύσει την
Δημόσια Υγεία - Πρόνοια - ΕΚΑΒ» ανα

εμβολιασμένων και να μη δοθεί «πάτη
μα» στους ανεμβολίαστους να λείψουν
με άδεια και έτσι να αργήσει η αντικα

προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτει

κινήσεις της κυβέρνησης και θεωρούν

φέρει η ΠΟΕΔΗΝ ενόψει της κινητοποί

τάστασή τους.

Π

1 η Σεπτεμβρίου,Ήδη οι αντιδράσεις ήταν
έντονες κατά του σχετικού νόμου, καθώς
την απόσυρσή του έχουν ζητήσει τόσο η
ΟΕΝΓΕ, όσο και η ΠΟΕΔΗΝ.Όπωςτόνι
ζαν οι εκπρόσωποι γιατρών και νοσηλευ
τών είναι υπέρ του καθολικού εμβολια
σμού όχι, όμως, στην υποχρεωτικότητά
του και στοντιμωρητικό χαρακτήρα των

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ
ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΠΕΖΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ…
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 213.15 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Ο
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ
ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ
ΦΘΑΣΕΙ ΠΕΖΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ...
Υπό ιατρική παρακολούθηση στο
Νοσοκομείο του Βόλου βρίσκεται
ο Λαρισαίος τραυματιοφορέας
Λάμπρος Τσάπαλης, σύμφωνα
με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ και
του προέδρου της Ομοσπονδίας,
Μιχάλη Γιαννάκου.Όπως
αναφέρει το onlarissa, ο Λαρισαίος
τραυματιοφορέας αποφάσισε να
φτάσει με τα πόδια από τη Λάρισα
στην Αθήνα, περπατώντας στην
εθνική οδό, προκειμένου να
συμμετέχει στη συγκέντρωση της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας έξω από
το υπουργείο Υγείας, την Πέμπτη,
ενάντια στην υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού.Όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ,
«συνάδελφος τραυματιοφορέας
μέλος της διοίκησης του Σωματείου
Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Λάρισας, αποφάσισε να
διασχίσει με τα πόδια, την απόσταση
από την πύλη του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Λάρισας έως το
υπουργείο Υγείας στην Αθήνα,
ενάντια στην υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού. Παρά τις προσπάθειές
μας για την ανάγκη συλλογικότητας
των διεκδικήσεων, δεν μπορέσαμε
να τον μεταπείθουμε. Προχθές
έκανε γνωστό το αίτημα εγγράφως
στην Αστυνομία και ζήτησε
διευκολύνσεις, για να περπατάει
στην εθνική οδό. Το αίτημα
απερρίφθη από την Αστυνομία.
Προχθές το βράδυ, στις 23.00
ξεκίνησε από τη πύλη του ΠΓΝΛ.
Περπατούσε ασταμάτητα όλη τη
νύχτα και το μεσημέρι σήμερα
έφτασε στο Νοσοκομείο του
Βόλου, που ήταν ο πρώτος
σταθμός. Κατέρρευσε από
εξάντληση. Βρίσκεται υπό ιατρική
παρακολούθηση στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών του
Νοσοκομείου Βόλου. Οι γιατροί τον
προτρέπουν να κάνει εισαγωγή.
Ο ίδιος επιμένει να συνεχίσει τον
δρόμο του, για να φθάσει την Πέμπτη
στην Αθήνα, στη συγκέντρωση της
ΠΟΕΔΗΝ, έξω από το υπουργείο
υγείας. Εμείς τον παροτρύνουμε
να σταματήσει αυτό το επικίνδυνο
ταξίδι με τα πόδια. Οι αγώνες είναι
συλλογικοί.Όμως, δεν μπορούμε να
μην εξάρουμε την αγωνιστικότητα,
την αυτοθυσία του συναδέλφου
Τσάπαλη Λάμπρου να διεκδικεί
με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο
τα αιτήματά μας. Πριν λίγο καιρό
έκανε επί ημέρες απεργία πείνας
στο προαύλιο του νοσοκομείου
για κλαδικά μας αιτήματα, ΒΑΕ,
υγειονομικό επίδομα, μονιμοποίηση
εκτάκτων κ.ά. 0 συνάδελφος είναι
μάχιμος τραυματιοφορέας της
πρώτης γραμμής, που δεν έχει
νοσήσει ποτέ από κορωνοϊό, τηρεί
όλα τα μέτρα προστασίας και θέλει να
είναι επιλογή του ο εμβολιασμός και
όχι να του επιβληθεί».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Υπό ιατρική παρακολούθηση στο Αχιλλοπούλειο
τραυματιοφορέας
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 231.96 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Υπό ιατρική
παρακολούθηση
στοΑχιλλοπούλειο
τραυματιοφορέας
Ξεκίνησε
από τη Λάρισα
να μεταβεί πεζός
στην Αθήνα
διαμαρτυρόμενος
για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό

0 ΛάμπροςΤσάπαλης
νοσηλεύεται
στην Παθολογική του ΓΝΒ
λπσπ. Το τελευταίο 24ωρο βρί
σκεται υπό ιατρική παρακολού

Υπό ιατρική παρακολούθηαη
στο Νοσοκομείο του Βόλου βρί

θολογική Κλινική.

σκεται από προχθές το βράδυ ο

Χθες η κλινική του εικόνα

Λαρισαίος τραυματιοφορέας

ήταν σαφώς πιο βελτιωμένη και

Λάμπρος Τσάπαλης, σύμφωνα

δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή

με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

του.

και του προέδρου της Ομο
σπονδίας, Μιχάλη Γίαννάκου.
Ο Λαρισαίος τραυματιοφορέ

Ο ίδιος επιμένει να συνεχίσει
το δρόμο του για να φθάσει αύ
ριο Πέμπτη στην Αθήνα στη

ας αποφάσισε να φτάσει πεζός

συγκέντρωση

από τη Λάρισα στην Αθήνα, περ

έξω από το υπουργείο Υγείας.

της

ΠΟΕΔΗΝ

πατώντας στην εθνική οδό,

«Εμείς τον παροτρύνουμε να

προκειμένου να συμμετάσχει

σταματήσει αυτό το επικίνδυνο

στη συγκέντρωση της Πανελλή

ταξίδι με τα πόδια.

νιας Ομοσπονδίας έξω από το

Οι αγώνες είναι συλλογικοί.

Υπουργείο Υγείας, αύριο Πέμ

Όμως δεν μπορούμε να μην

πτη, ενάντια στηνυποχρεωτικό-

εξάρουμε την αγωνιστικότητα,

τητα του εμβολιασμού.
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ ο

την αυτοθυσία του συναδέλφου
Τσάπαλη Λάμπρου να διεκδικεί

τραυματιοφορέας πριν από λί

με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο

γες μέρες έκανε γνωστό το αί

τααιτήματάμας.

τημα εγγράφως στην Αστυνο

Πρινλίγο καιρό έκανε επί ημέ

μία και ζήτησε διευκολύνσεις

ρες απεργία πείνας στο προαύ

για να περπατά στην εθνική

λιο του νοσοκομείου για κλαδι

οδό.
Το αίτημα απερρίφθη από την
Αστυνομία, ο ίδιος όμως ξεκί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θηση καθώς εισήχθη στην Πα

κά μας αιτήματα. ΒΑΕ, υγειονο
μικό επίδομα, μονιμοποίηση
εκτάκτων κ.ά.

νησε από την πύλη του Πανεπι

Ο συνάδελφος είναι μάχιμος

στημιακού Νοσοκομείου Λάρι

τραυματιοφορέας της πρώτης

σας το βράδυ της περασμένης

γραμμής που δεν έχει νοσήσει

Κυριακής, περπατούσε αστα

ποτέ από κορονοίο, τηρεί όλα

μάτητα όλη τη νύχτα και το με

τα μέτρα προστασίας και θέλει

σημέρι προχθές Δευτέρα έφτα

να είναι επιλογή του ο εμβολια

σε στο Νοσοκομείο του Βόλου

σμός και όχι να του επιβληθεί»,

που ήταν ο πρώτος σταθμός.

καταλήγει η ανακοίνωση της

Κατέρρευσε όμως από εξάντ-

ΠΟΕΔΗΝ.
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 Έρχεται 4ο σφοδρότατο κύμα για νοσοκομεία και
ΜΕΘ
Πηγή:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 160.27 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Έρχεται
4ο σφοδρότατο
κύμα για
νοσοκομεία
και ΜΕΘ
«Από 20 Σεπτεμβρίου εώς τα
τέλη του Νοεμβρίου θα βρεθού
με σε πολύ δύσκολη θέση, όχι
μόνο εμείς αλλά και όλη η Ευ
ρώπη, καθιΰς οι επιδημιολογικοί
δείκτες θα είναι βαρύτατοι με
μεγάλη πίεση στο σύστημα υγεί
ας», αποκάλυψε μιλώντας στην
εκπομπή Online στον ΣΚΑ1 ο δι
ευθυντής της ΜΕΘ στο Νοσοκο
μείο Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος.
Όπως ανέφερε στη χιορα μας
παρατηρεί μη συμμόρφωση με
τις υγειονομικές υποδείξεις από
το 1/3 το συμπολιτών μας και τό
νισε πως «Αυτό θα το πληρώσου
με ακριβά.Θα έχουμε σφοδρό
τατο 4ο κύμα στα νοσοκομεία
και στις ΜΕΘ, με μεγάλες απώλειες ανθρώπινης ζωής».
Επίσης, ο κος Καπραβέλος δή
λωσε πως στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου και εργάζεται,
πραγματοποιήθηκε αύξηση στην
διαθεσιμότητα κλινών covid και
πλέον το 70% των κλινών του νο
σοκομείου έχει δοθεί σε covid
περιστατικά.
«Αυτό έγινε σε βάρος των υπο
λοίπων νοσημάτων», πρόσθεσε.
Αναφορικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε υγεινομικούς ανέφερε πως αποτοτελεί ένα αποφασιστικό βήμα της
πολιτείας να ελέγξει την πανδη
μία, ενώ για τις αντιδράσεις που
προκλήθηκαν και με αφορμή
την απεργία που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ, υπογράμμισε πως «δεν
χιοράει πόλεμος στον τομέα της
υγείας».
«Αποτελεί ηθική υποχρέωση
των υγειονομικών να εμβολια
στούν και πλέον το επιβάλλει και
ο νόμος», σημείωσε.
Τέλος με αφορμή την πλήρη
έγκριση που έλαβε από το FDA
το εμβόλιο της Pfizer, δήλωσε
πως ούτως ή άλλως δεν θα πρέ
πει να υπάρχει καμία αμφισβή
τηση για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβο
λίων.
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ

Βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη του λαού
αντί για μέτρα προστασίας της υγείας του
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επιμένει να μετακυλίει τις
τεράστιες ευθύνες της στον λαό, μετατρέποντας
το εμβόλιο από ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της
επιστήμης, σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων,
εκβιασμών, επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα,
αλλά και ευκαιρία για τους ιδιωτικούς ομίλους
να αυξήσουν την πελατεία τους
Πέρα από απαγορεύσεις και «ποινές», που φορτώνουν τους ερ
γαζόμενους με επιπλέον βάρη, απαλλάσσοντας κράτος και ερ
γοδοσία, για μια ακόμη φορά δεν ανακοινώθηκε ούτε ένα
μέτρο ενίσχυσης χου δημόσιου συστήματος Υγείας, ουσι
αστικής προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα με
ταφοράς, στα σχολεία και τις σχολές, την ώρα που η πανδη
μία φουντώνει!
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

Αντί για μέτρα προστασίας φορτώνει την ευθύνη
και το κόστος ξανά στον λαό
Πίσω από την καθυστέρηση στους εμβολιασμούς, για την οποία έχει τεράστια ευθύνη,
προσπαθεί να κρύψει την εγκληματική πολιτική που αφήνει στη γύμνια του το δημόσιο
σύστημα Υγείας και απροστάτευτους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που έχει ανάγκη
ο λαός για να προστατευτούν η υγεία και η ζωή του μπροστά
στο νέο κύμα της πανδημίας που φουντώνει επικίνδυνα, εί
ναι τα μέτρα που ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση, διά στόμα
τος υπουργού Υγείας, Β. Κικίλια.
Τα μέτρα κλιμακώνουν την εγκληματική πολιτική της ατομικής
ευθύνης, στρώνοντας το έδαφος για να ενταθούν το επόμενο δι
άστημά εκβιασμοί και απειλές από τους μεγάλους επιχειρηματι
κούς ομίλους, με πρόσχημα τους εμβολιασμούς, ενώ για μια ακό

Σ

Η κυβέρνηση παίζει βρώμικο
παιχνίδι σε βάρος του λαού

μη φορά δεν ανακοινώθηκε ούτε ένα μέτρο ενίσχυσης του δη
μόσιου συστήματος Υγείας, ουσιαστικής προστασίας στους χώ
ρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχο
λές, που είναι οι βασικοί κρίκοι μετάδοσης του ιού.
Κι όλα αυτά ενώ χτες είχαμε 4.608 νέα κρούσματα και 32 ακό
μα θανάτους, με τους διασωληνωμένους ασθενείς να φτάνουν
τους 326 και τα επιστημονικά δεδομένα να επιβεβαιώνουν ότι ο α
ναγκαίος εμβολιασμός δεν μπορεί να είναι το μόνο μέτρο προστα
σίας, στο βαθμό που οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν επίσης τον ιό.
Η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν η κυβέρνηση, μι
λώντας για τους ανεμβολίαστους, επικαλείται με θράσος «την α
δικία και την ηθική απέναντι στην πλειονότητα των πολιτών που
έχουν εμβολιαστεί και νοσούν και από άλλες ασθένειες», όταν εί

ναι η δική της πολιτική που μετέτρεψε το δημόσιο σύστημα Υγεί
ας σε «μιας νόσου», ενώ τώρα ετοιμάζεται εκ νέου να συγχωνεύσει
νοσοκομεία και κλινικές.
Ούτε βέβαια μπορούν να κρυφτούν οι ευθύνες της για τις μεγά
λες καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, όπως και για το γεγονός
ότι στην έξαρση της πανδημίας επέδρασε καθοριστικά το «άνοιγ
μα» του τουρισμού με τα πρωτόκολλα των επιχειρηματικών ομίλων
και χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας κατοίκων και επισκεπτών.
Η υποκρισία απογειώθηκε όταν ο υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε
χτες ότι «αυτά τα μέτρα είναι υποχρέωσή μας προς όλους αυτούς
που έχασαν τη μάχη πριν προλάβουν το εμβόλιο», όταν η πολιτική
τους ευθύνεται για το σημερινό χάλι στην Υγεία, για το γεγονός ό

τι χιλιάδες δεν εμβολιάστηκαν όταν έπρεπε, λόγω καθυστερήσε
ων στην προμήθεια επαρκών εμβολίων, ενώ τώρα μετατρέπουν έ
να τέτοιο επίτευγμα της επιστήμης σε εργαλείο για νέα αντεργατικά μέτρα και απολύσεις.
Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες και
έχουν ισχύ για το διάστημα 13 Σεπτέμβρη 2021 - 31 Μάρτη 2022.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
• Υποχρεωτικά τεστ για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί σε ιδιω
τικά διαγνωστικά κέντρα, με κόστος 10 ευρώ! Το κόστος θα πλη
ρώνουν από την τσέπη τους οι ίδιοι οι ανεμβολίαστοι. Από τις 13
Σεπτέμβρη στις δημόσιες δομές διάγνωσης Covid-19 θα μπορούν
να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ μόνο εμβολιασμένοι και συμπτωματικοί πολίτες και θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

• Ενα υποχρεωτικό rapid test τη βδομάδα σε ιδιωτικό διαγνω
στικό κέντρο με κόστος 10 ευρώ για τους εργαζόμενους σε ιδι
ωτικό και δημόσιο τομέα.
• Δύο υποχρεωτικά rapid test τη βδομάδα σε ιδιωτικό διαγνω
στικό κέντρο με κόστος (10 + 10) 20 ευρώ για τους ανεμβολία
στους εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς και για εργαζόμενους
σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρι
κές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές.
• Ετσι, πλέον, οι εργαζόμενοι θα κληθούν να πληρώνουν από την
τσέπη τους ένα κόστος από 40 έως 80 ευρώ το μήνα για να μπο
ρούν να πηγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους. Επιπλέον, χιλιάδες
εργαζόμενοι θα αποτελούν εν δυνάμει θύματα απειλών και εκβι
ασμών από την εργοδοσία, που βρίσκει την ευκαιρία να ξεσαλώ
νει. Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα «δώρο» προς τα ιδιωτικά δια
γνωστικά κέντρα, ενώ καμία κουβέντα δεν έγινε για το να καλύ
πτει αυτό το κόστος ο ίδιος ο εργοδότης...
• Πρόσθετα σε αυτό, επειδή το κόστος του τεστ θα λειτουργεί
ως αντικίνητρο, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βγαίνει εκτός
επιδημιολογικής επιτήρησης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για
τη συνολικότερη εξέλιξη της πανδημίας και την έγκαιρη διάγνω
ση πιθανών νέων μεταλλάξεων.

• Σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας (πλην κάποιων
που αναφέρονται παρακάτω), ο εργοδότης διατηρεί, βάσει νό
μου, το δικαίωμα να γνωρίζει εάν οι εργαζόμενοι στην επιχεί
ρησή του είναι εμβολιασμένοι και υποχρεούται να ελέγξει την
εγκυρότητα της βεβαίωσης αρνητικού τεστ. Βάζουν δηλαδή την
εργοδοσία σε ρόλο ...επιτηρητή των μέτρων που ανακοίνωσαν, ανάβοντας το «πράσινο φως» για εκβιασμούς και απειλές στους ερ
γαζόμενους. Το «κερασάκι στην τούρτα» είναι η πρόβλεψη για
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αναστολή εργασίας, που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος που δεν
θα μπορεί να πληρώσει το τεστ, δεν θα έχει ούτε μισθό ούτε α
σφάλιση έως ότου κάνει το τεστ.

ΜΑΘΗΤΕΣ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ · ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
• Για τους μαθητές υποχρεωτικά δύο self tests τη βδομάδα, τα ο
ποία διατίθενται δωρεάν και δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατ
φόρμα selftesting.gov.gr (αφορά όσους άνω των 12 δεν έχουν εμ
βολιαστεί και όλους κάτω των 12 ετών).
• Για τους φοιτητές που δεν έχουν εμβολιαστεί, υποχρεωτικά δύο
εργαστηριακά rapid tests αντιγόνου ή PCR τεστ τη βδομάδα απο
κλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με δαπάνη του φοιτη
τή με κόστος (10 +10) 20 ευρώ. Η οικονομική επιβάρυνση των ερ
γατικών - λαϊκών οικογενειών από την πληρωμή των τεστ για τα
παιδιά τους θα είναι δυσβάσταχτη, αφού πέρα από τα υπόλοιπα
έξοδα, θα έρθει να προστεθεί ένα ακόμα. Σε περίπτωση που δεν

συμμορφωθούν σε αυτό, θα απαγορεύεται η παρακολούθηση
των μαθημάτων!
• Για τους ανεμβολίαστους ταξιδιώτες προς όλους τους ηπειρω
τικούς και νησιωτικούς προορισμούς της επικράτειας με αεροπλά
νο, πλοίο, τρένο και ΚΤΕΛ, οι ανεμβολίαστοι υποχρεούνται σε έ
να εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν το ταξί
δι προς νησιά για τους ενήλικους και ανήλικους 12-17 ετών. Αυ
τό πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέ
ντρα με κόστος 10 ευρώ. Για τους ανήλικους ταξιδιώτες 5-12 ετών
προβλέπεται self test.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Στους κλειστούς χώρους εστίασης, καφέ, μπαρ, εστιατό

ρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης και ούτω καθε
ξής, λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες έ
ως 6 μήνες από τη διάγνωση.
• Στους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους γηπέδων, αθλο
παιδιών κ.λπ., λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους και νοσή
σαντες έως 6 μήνες από τη διάγνωση.

Σε σχόλιό του για τα μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με την
πανδημία το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:
«Η κυβέρνηση επιμένει να μετακυλίει τις τεράστιες ευθύνες
της στον λαό, παίζοντας ένα βρώμικο παιχνίδι εις βάρος του,
μετατρέποντας το εμβόλιο από ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της
επιστήμης, σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων, εκβιασμών, ε
πίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και ευκαιρία για τους
ιδιωτικούς ομίλους να αυξήσουν την πελατεία τους.
Λες και είμαστε στο Ιο και όχι βαθιά μέσα στο 4ο κύμα της
πανδημίας, που φούντωσε και λόγω της εφαρμογής των πρω
τοκόλλων των τουριστικών ομίλων, η κυβέρνηση για άλλη μια
φορά δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο θωράκισης του δημόσιου
συστήματος Υγείας, προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα
μέσα μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχολές.
Μάλιστα, έχει το θράσος να επικαλείται τον ανορθολογισμό,
τον οποίο και η ίδια τροφοδοτεί νυχθημερόν με τις παλινωδίες της, τη
λειψή εμβολιαστική εκστρατεία, την απουσία ολοκληρωμένης πληροφόρησης, τη μετατροπή του εμβολίου σε μέσο συναλλαγής και εξαγοράς, την ανύπαρκτη φαρμακοεπαγρύπνηση. Ο λαός, αντί να εί
ναι όμηρος της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, να μπει μπροστά και να διεκδικήσει την προστασία της ζωής του και των δικαιωμάτων του».
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• Στους κλειστούς χώρους θεάτρων, κινηματογράφων, μου
σείων και αρχαιολογικών χώρων, λειτουργία για εμβολιασμέ
νους νοσήσαντες έως 6 μήνες από τη διάγνωση, αλλά και α
νεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid
test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.
• Στα αθλητικά σωματεία και τα κλειστά γυμναστήρια, λει
τουργία για εμβολιασμένους/νοσήσαντες έως 6 μήνες από
τη διάγνωση, αλλά και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματο
ποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους αλλά και στους εξωτε
ρικούς που υπάρχει συνάθροιση, θα πρέπει να υπάρχει σήμαν
ση και υπενθύμιση για χρήση μάσκας.
Πέρα από τα παραπάνω μέτρα, ανακοινώθηκε ότι ο υποχρεω
τικός εμβολιασμός αφορά και ιδιώτες γιατρούς και φαρμακο
ποιούς. Για την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας στις συγκεκρι
μένες ομάδες, θα θεσμοθετηθούν πρόστιμα και κυρώσεις που
ήδη προβλέπονται στο άρθρο 206 του νόμου 4820/2021.

Τα άλλα κόμματα
Για «αποτυχία» κατηγόρησαν την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και το
ΚΙΝΑΛ σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. «Ο Μητσοτάκης τιμωρεί έναν στους δύο Ελληνες για να διαχειριστεί την απο
τυχία του», υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «η
κυβέρνηση ομολόγησε σήμερα ότι απέτυχε» στους στόχους του
εμβολιασμού και στη δημιουργία τείχους ανοσίας. Το ΜέΡΑ25, τέ
λος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν θα αφήσει καμία κρίση
που να μην τη μετατρέψει σε ευκαιρία περαιτέρω θησαυρισμού
των εκλεκτών της».

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στάση εργασίας και συγκεντρώσεις αύριο
ε πανελλαδική στάση εργασίας (10 π.μ. - 3 μ.μ.) προχωρούν αύριο, Πέμπτη, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές Υγείας και Πρόνοιας με
απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία). Τα Σωματεία λένε «ναι» στον μαζικό - κα
θολικό εμβολιασμό και την άμεση λήψη μέτρων για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Τάσσονται ενάντια στον υποχρεω
τικό εμβολιασμό που αποτελεί όχημα για αναστολές εργασίας, απολύσεις και διώξεις.
Στο πλαίσιο των στάσεων εργασίας θα γίνουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στο υπουργείο Υγείας, στη Θεσσαλονίκη στο υπουργείο Μα
κεδονίας - Θράκης και στις υπόλοιπες περιοχές στις κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και στις πύλες των νοσοκομείων
Στο «θριασιο» για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας θα ξεκινήσει πούλμαν από την είσοδο του νοσοκομείου στις
Ιΐ:π
„Α<<™2Υγελισμο>> η σταση εργασίαρ ξ£Κινά στ|ζ11 ".μ. έως τη λήξη της βάρδιας και θα γίνει προσυγκέντρωση στις 11.30 π.μ. στα
ΤΕΠ Στο ΠΑΓΝΗ η σταση εργασίας θα γίνει απ’ τις 12 μ. έως τις 3 μ.μ. με συγκέντρωση στις 12.30 στην 7η ΥΠΕ. Στο Νοσοκομείο Σάμου
ο Σύλλογος καλει σε συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου. Στη Σύρο, ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσο
κομείο του νησιού καλει σε συγκέντρωση, στις 11 π.μ., μπροστά στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου. Στο Κιλκίς θα αναχωρήσει λεωφο
ρείο στις 10 π.μ. από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

Σ
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 Οικονομικές κυρώσεις στους ανεμβολίαστους
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 983.66 cm² Κυκλοφορία:
:

1

25-08-2021
6725

ΠΟΕΔΗΝ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Οικονομικές κυρώσεις
στους ανεμβολίαστους
Μόνο με αλλεπάλληλα τεστ, που θα γίνονται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και θα τα
πληρώνουν από την τσέπη τους, θα αποκτούν πρόσβαση στην εργασία και σε ευρύ φάσμα
κοινωνικών δραστηριοτήτων

e

re

► Tns ΕΥΑΙΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ποκλεισμένοι από την πρό
σβαση στη δημόσια υγεία
θα παραμείνουν από το
φθινόπωρο οι ανεμβολία,..
στοι, οι οποίοι θα αναγκά
ζονται να πληρώνουν από
την τσέπη τους τα τεστ για τον κορονοϊό.
Τα νέα μέτρα, όπως ανακοινώθηκαν χθες
από τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, θα
ισχύσουν από τις 13 Σεπτεμβρίου και για έξι
μήνες. Αποκλείουν από τις δημόσιες δομές
διάγνωσης Covid τους ανεμβολίαστους, που
θα οδηγούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέ
ντρα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε
ευρύ φάσμα της κοινωνικής ζωής και στην
εργασία.
Η κυβέρνηση κόβει τα δωρεάν τεστ των
δομών του ΕΟΔΥ για τους εκατομμύρια
ανεμβολίαστους εργαζόμενους, οι οποίοι
θα βαρύνονται να πληρώνουν οι ίδιοι κάθε
επίσκεψη σε ιδιωτικές μονάδες υγείας,
κόστους 10 ευρώ, όπως απαιτούν τα νέα
υγειονομικά πρωτόκολλα. Εξαίρεση είναι η
περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα.
Οι οικονομικές, ουσιαστικά, κυρώσεις μη
συμμόρφωσης με τα νέα υγειονομικά πρω
τόκολλα προβλέπουν την αναστολή εργα
σίας για εργαζόμενους, μη προσέλευση στο
σχολείο για μαθητές και την απαγόρευση
μετακίνησης για ταξιδιώτες.
Τα νέα μέτρα προβλέπουν πως οι εργα
ζόμενοι σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο το
μέα θα υποχρεούνται να κάνουν ένα ράπιντ
τεστ την εβδομάδα, αποκλειστικά σε ιδιωτι
κά διαγνωστικά κέντρα, με κόστος 10 ευρώ.
Εργαζόμενοι στον τουρισμό, την εστίαση,
τις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρι-

Ο υπουργός Υγείας, Βασίήης Κικίήιας, στη χθεσινή ανακοίνωση των νέωνμέτρων κατά της
εξάηήωσης του κορονοίού

κές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές θα
πρέπει να υποβάλλονται σε δύο ράπιντ τεστ
κάθε εβδομάδα. Το ίδιο θα ισχύσει και για
τους εκπαιδευτικούς και τους ακαδημαϊ
κούς, ενώ και οι φοιτητές θα κάνουν δύο
ράπιντ τεστ την εβδομάδα. Δωρεάν θα είναι
δύο σελφ τεστ ανά εβδομάδα για τους ανεμ
βολίαστους μαθητές.
Οσο για την ψυχαγωγία, μόνο για εμβο
λιασμένους και όσους έχουν πιστοποιητικό
νόσησης θα λειτουργούν οι κλειστοί χώροι

εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες,
κλαμπ, κέντρα διασκέδασης), όπως και οι
κλειστοί και ανοιχτοί χώροι γηπέδων, ενώ
οι κλειστοί χώροι θεάτρων, σινεμά, μουσεί
ων και αρχαιολογικών χώρων θα λειτουρ
γούν για εμβολιασμένους, νοσήσαντες και
ανεμβολίαστους, ωστόσο και εκεί θα πρέπει
να έχουν πραγματοποιήσει ράπιντ τεστ έως
48 ώρες πριν. Το ίδιο ισχύει και για την πρό
σβαση σε κλειστά γυμναστήρια.
Οσον αφορά τους ανεμβολίαστους τα-

Ζητούν τρίτη δόση εμβολίου οι γιατροί
ΙΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ της σύστασης της τρίτης
ενισχυτικής δόσης σε ευπαθείς κοινωνι
κές ομάδες του πληθυσμού, που ξεκινά
στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ενωση Ιατρών
Νοσοκομείων Αθήνας (ΕΙΝΑΠ) απέστειλε
χθες επιστολή προς την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμού, το υπουργείο Υγείας και τις
διοικήσεις των νοσοκομείων, για να ζητή
σει να ενταχθεί ο κλάδος στις κατηγορίες
που θα εμβολιαστούν με τρίτη δόση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Το Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ επανειλημμένως
έχει ζητήσει την εισήγησή σας για τον εμ
βολιασμό των υγειονομικών με την τρίτη
δόση. Οι υγειονομικοί ήταν η πρώτη ομά
δα που εμβολιάστηκε, τον Ιανουάριο του
2021. Εχουν ήδη ηαρέλθει σχεδόν 8 μήνες
από τον εμβολιασμό μας» σημειώνει η ΕΙΝΑΠ. Και συμπληρώνει: «Είναι αδιανόητο
να μην υπάρχει μέριμνα για την προστασία
της συντριπτικής πλειοψηφίας των υγει-

ονομικών που ενσυνείδητα εμβολιάστη
καν και αποκλειστικά να γίνεται διαρκώς
λόγος για ποινές για μια μικρή μειοψηφία
που δεν εμβολιάστηκε».
■Σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ αναμένεται να προσφύγει στο ΣτΕ, ώστε να υποβάλει αίτημα
για την αναστολή του νόμου της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών για τους ερ
γαζόμενους σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμιες
δομές υγείας, ΕΚΑΒ και ΕΟΔΥ.

Νέο ρεκόρ
κρουσμάτων
ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ βρίσκεται η πανδημία, με
έκρηξη νέων κρουσμάτων αλλά και διαρκώς
αυξανόμενα ποσοστά διασωληνωμένων
και θανάτων. Τα νέα κρούσματα έφτασαν
το ρεκόρ των 4.608, έπειτα από 121.881
τεστ, με τη θετικότητα να υπολογίζεται σε
3,78%. Αλλοι 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους. Οι διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ έφτασαν
τους 326, ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών
στα νοσοκομεία ήταν 293, καταγράφοντας
αύξηση 9,74% σε σχέση με την προηγού
μενη μέρα.
Από τα παραπάνω κρούσματα, τα 1.096
εντοπίζονται στην Αττική, 402 αφορούν τη
Θεσσαλονίκη, 344 την Κρήτη και 232 την
Ηλεία. Ακολουθεί η Αχάία (184), η Μεσση
νία (146), π Καβάλα (128), η Ρόδος (122),
η Κοζάνη (114), η Εύβοια (105) και η Λά
ρισα (104). Στις Κυκλάδες καταγράφηκαν
συνολικά 124 νέα κρούσματα. Τριψήφιος
αριθμός κρουσμάτων καταγράφεται στις 6
από τις 8 περιοχές της Αττικής, ενώ και πάλι
πλησιάζουν τις 50 οι περιφερειακές ενότη
τες όπου καταγράφεται διψήφιος αριθμός
κρουσμάτων.
Εκρηξη του ιικού φορτίου καταγράφεται
αυτή την εβδομάδα στην Κρήτη, την Ξάνθη
και τα Ιωάννινα
Σύμφωνα με το Εθνικό Δίκτυο Επιδημι
ολογίας Λυμάτων, για την εβδομάδα 16-22
Αυγούστου παρατηρήθηκαν αυξητικές τά
σεις στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων
στις εννέα από τις δώδεκα περιοχές που
ελέγχονται. Καθαρά αυξητικές τάσεις κυ
μάνθηκαν στον Βόλο (+81%), την Ξάνθη
(+282%) και τα Ιωάννινα (+292%). Οριακή
ήταν π αύξηση στη Θεσσαλονίκη (+30%),
ενώ π Κρήτη συνεχίζει να προβληματίζει:
τόσο το Ηράκλειο (+246%) όσο και το Ρέ
θυμνο (+215%) αλλά και ο Αγιος Νικόλαος
(+200%), ενώ μόνο στα λύματα των Χανίων
υπήρξε μικρή μείωση (-29%).
■ Η Μεσσηνία, που παρουσιάζει εκατοντά
δες κρούσματα τις τελευταίες μέρες, μπαίνει
κι αυτή σε μίνι λοκντάουν από σήμερα μέ
χρι την 1 π Σεπτέμβρη. Παράταση των πε
ριοριστικών μέτρων αποφασίστηκε και για
τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, που
βρίσκονται στο «κόκκινο» από τις αρχές του
Αυγούστου.

ξιδιώτες, οφείλουν να κάνουν ένα ράπιντ
τεστ έως 48 ώρες πριν από το ταξίδι με αε
ροπλάνο, πλοίο, τρένο και ΚΤΕΛ. Μόνο οι
ηλικίες 5-11 ετών θα έχουν πρόσβαση σε
δωρεάν σελφ τεστ.
Σε όλους τους υπόλοιπους κλειστούς
χώρους εργασίας, ο εργοδότης διατηρεί το
δικαίωμα να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι εί
ναι εμβολιασμένοι και έχει την υποχρέωση
να ελέγχει την εγκυρότητα της βεβαίωσης
αρνητικού τεστ για τους ανεμβολίαστους
εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή, από όλα
τα περιοριστικά μέτρα για την πρόσβαση
σε κλειστούς χώρους εξαιρούνται οι χώροι
θρησκευτικής λατρείας, ενώ καμία μέρι
μνα δεν προβλέπεται για τα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Κανένα μέτρο δεν αφορά έν
στολους.
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 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,10-13

Επιφάνεια 3463.67
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

Κυκλοφορία:

13695

1

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Που και noos θα έχουν πρόσβαση όσοι αρνοΰνιαι να κάνουν εμβόλιο · Επωμίζονιαι
ίο οικονομικό βάρος ins eniXoyns ious · Δωρεάν ιεσι μόνο για μαθητές ·Τι αλλάζει σε
εστίαση, διασκέδαση, γήπεδα ·Τα μέτρα δείχνουν... κορωνοϊό τουλάχιστον cos την άνοιξη

Μαύρο ρεκόρ: 4.608 τα κρούσματα χθεε, 326 οι διασωληνωμένοι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛΙΛΕΣ 10-13
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 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,10-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΕΜΒΟΑΙΑΠΟΥΣ

Το θέμα

Η 13η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί
(os η ημέρα έναρξηβ των μέτρων, τα οποία
θα ισχύουν ωβ και την 31η Μαρτίου.
Ποιοι πρέπει να υποβάλλονται σε rapid
test και πόσο συχνά

ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΓΟΡΑ: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ικανοποίηση
στο λιανεμπόριο,
προβληματισμόν
σιην εστίαση και
την ψυχαγωγία
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΚΟΥΦΟΥ
νακούφιση στους λιανεμπόρους και
προβληματισμό στους επιχειρηματίες
των κλάδων εστίασης και ψυχαγωγίας
έφεραν οι ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας
Βασίλη Κικίλια για τη λειτουργία της αγοράς
μετά τη 13η Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, για μίνι
lockdown στον κλάδο έως τις 31 Μαρτίου 2022
κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι της εστίασης
σημειώνοντας ότι με τα rapid tests να μπαί
νουν υποχρεωτικά στην καθημερινότητα των
ανεμβολίαστων για τους επόμενους έξι μήνες,
ακόμη και για ένα γεύμα σε κλειστό χώρο, θα
συρρικνωθεί σημαντικά η πελατειακή τους
βάση, με τις απώλειες στους τζίρους τους,
όπως υπολογίζουν, να ξεπερνούν το 50%.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων
(ΠΟΕΣΕ) και της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς
εκτιμά ότι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι μεγάλα και σημείωσε ότι «η
λύση είναι τα μηχανήματα καθαρισμού του
αέρα στους εσωτερικούς χώρους.
Ως Ομοσπονδία Εστιατόρων είχαμε ζητήσει
από την άνοιξη να βγει ένα πρόγραμμα χρη
ματοδότησης». Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της
η ΠΟΕΣΕ αναφέρει ότι για μια ακόμη φορά ο
κλάδος εργαλειοποιείται, με ανυπολόγιστες
συνέπειες για την επιβίωση των επιχειρή
σεων, ενώ ζητεί από την κυβέρνηση να πα
ράσχει αντισταθμιστικά μέτρα στον κλάδο,
δεδομένου ότι τίθενται και πάλι περιορισμοί
στο καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων
μέχρι και τον ερχόμενο Μάρτιο.

Α

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. Ο πρόεδρος του Εμπο
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πει
ραιά Βασίλης Κορκίδης, αναφερόμενος στα
νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση,
σημείωσε ότι «δεν υπάρχει η πολυτέλεια για
λουκέτα και για χαμένες θέσεις εργασίας. Η
πανδημία δεν κάνει πολιτικές και οικονομικές
διακρίσεις. Χτυπά αδιακρίτως στοχεύοντας
στους αδύναμους κρίκους».
Την ικανοποίησή του για τα μέτρα εξέφρασε, αντιθέτως, ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου της Αθήνας Σταύρος Καφούνης:
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε σήμε
ρα τα μέτρα που αφορούν τη λειτουργία της
κοινωνίας, από τα οποία εξαιρείται πλήρως
το λιανεμπόριο ως μία επιβράβευση της έως
σήμερα συνεπούς λειτουργίας του και της
εξαιρετικής συνεργασίας που έχουν επιδείξει
από την αρχή της πανδημίας οι εμπορικές
επιχειρήσεις και το καταναλωτικό κοινό.
Είναι ξεκάθαρο ότι καμία αλλαγή δεν υφίσταται στη λειτουργία της αγοράς, παραμένοντας σε ισχύ η τηρούμενη αναλογία του ενός
ατόμου ανά 16 τετραγωνικά μέτρα εντός των
καταστημάτων».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Καθημερινότητα
δυο ταχυτήτων
Από ιη μία εμβολιασμένοι και νοσήσανιες θα
κρατούν στα χέρια ions ένα μόνιμο «ελευθέραξ»
και από mv άλλη οι μη εμβολιασμένοι θα βρεθούν
αντιμέτωποι με ένα σφιχτό πλαίσιο υποχρεωτικών
διαγνωστικών ελέγχων και περιορισμών
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

αποκλείονται από κλειστούς χώρους
«υψηλού κινδύνου» - εστιατόρια, ταβέρ
ε 20 ημέρες από σήμερα θα ξη
νες, μπαρ, καφετέριες και κέντρα διασκέ
μερώσει μια καθημερινότητα δϋο
δασης -, όπως επίσης από τα κλειστά
ταχυτήτων, καθώς οι μη εμβολια
και ανοιχτά γήπεδα. Παρ’ όλα αυτά και
σμένοι πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι
εφόσον προσκομίζουν αρνητικό τεστ,
με ένα σφιχτό πλαίσιο υποχρεωτικών
θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολου
διαγνωστικών ελέγχων - τους οποίους
θούν θεατρικές και κινηματογραφικές
σημειωτέον δεν θα παρέχει δωρεάν το
παραστάσεις, να επισκέπτονται μουσεία
κράτος - και περιορισμών την ώρα που οι
και αρχαιολογικούς χώρους αλλά και να
πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες
γυμνάζονται στα γυμναστήρια.
θα κρατούν στα χέρια τους ένα μόνιμο
Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με ασφαλείς
«ελευθέρας».
πληροφορίες, κυβέρνηση και ειδικοί δεν
Μάλιστα, το δωρεάν self test παύει
έχουν σταματήσει να επεξεργάζονται επι
πλέον να αποτελεί «διαβατήριο» για τους
πλέον μέτρα, με έμφαση στην επέκταση
μη εμβολιασμένους εργαζομένους και όχι
της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών
μόνον, καθώς από τη 13η Σεπτεμβρίου
σε νευραλγικούς τομείς, όπως είναι το
θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test
Δημόσιο και οι Ενοπλες Δυνάμεις. Αλ
(μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανά
λωστε, το γεγονός ότι η δέσμη των νέων
κανόνων που ανακοινώθηκαν χθες έχουν
λογα με τον κλάδο όπου εργάζονται)
απευθυνόμενοι αποκλειστικά σε ιδιωτικά
ισχύ έως και τις 31 Μαρτίου 2022 αποτελεί
παραδοχή πως οι μήνες που ακολουθούν
διαγνωστικά κέντρα.
θα είναι δύσκολοι.
Εντούτοις, το κόστος του test μειώνεται
στα 10 ευρώ από τα 20 ευρώ που είναι έως
σήμερα... ελαφραίνοντας το οικονομικό
Κυβέρνηση και ειδικοί
βάρος που θα υποστούν. Το ίδιο θα ισχύεπεξεργάζονται επιπλέον
σει και για τους φοιτητές, με μοναδική
εξαίρεση τους μαθητές, για τους οποίους
μέτρα, με έμφαση στην
προβλέπεται δωρεάν έλεγχος (self test)
επέκταση ms υποχρεωτικότητα5
μία φορά την εβδομάδα.
των εμβολιασμών
Επιπλέον, οι ανεμβολίαστοι πολίτες

Σ

■ Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε όλο
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα πρέπει
να κάνουν ένα εργαστηριακό rapid test
ανά εβδομάδα, αποκλειστικά σε ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα, του οποίου η τιμή
θα είναι στα 10 ευρώ. Η δαπάνη θα
καταβάλλεται από τον εργαζόμενο, θα
αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση
αρνητικού τεστ από το gov.gr και θα
ελέγχεται με την εφαρμογή Covid free
app από τον εργοδότη.
■ Οι ενεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί,
ακαδημαϊκοί και εργαζόμενοι σε
τουρισμό, εστίαση, κινηματογραφικέε,
θεατρικέε, μουσικέβ και χορευτικέβ
παραγωγέβ θα υποβάλλονται σε
δύο διαγνωστικά rapid tests την
εβδομάδα, αποκλειστικά με δαπάνη του
εργαζομένου, 10 ευρώ ανά τεστ, θα
αποδεικνύονται με ψηφιακή βεβαίωση
αρνητικού τεστ από το gov.gr και θα
ελέγχονται με την εφαρμογή Covid free
app από τον εργοδότη ή σύμφωνα με
tous ειδικούε 0pous που θα ισχύουν για
την εκπαιδευτική κοινότητα.
■ Σημειώνεται ότι ο εργοδότηε διατηρεί,
βάσει νόμου, το δικαίωμα να γνωρίζει
εάν οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του
είναι εμβολιασμένοι και υποχρεούται να
ελέγχει την εγκυρότητα ms ΒεΒαίωσηβ
αρνηηκού τεστ για tous ανεμβολίαστουβ
εργαζομένουβ, αναλόγωβ ms συχνότηταβ
διάγνωσηβ που έχει οριστεί για mv
κατηγορία - δραστηριότητα.

ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΔΟΡΕΑΝ ΤΕΣΤ
■ Σε όλουβ tous εσωτερικούβ
xcopous αλλά και otous
εξωτερικούβ χώρουε όπου
υπάρχει συνάθροιση θα πρέπει
να υπάρχει σήμανση και
υπενθύμιση για χρήση μάσκαβ.
■ Από τιβ 13 Σεπτεμβρίου σηβ
δημόσιεβ δομέβ διάγνωσηβ
Covid-19 θα μπορούν να
πραγματοποιούν δωρεάν
τεοτ μόνο εμβολιασμένοι και
συμπτωματικοί πολίτεε και
θα πραγματοποιείται έλεγχοβ
ταυτοπροσωπίες.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Βαθύδ κοινωνικός διχασμός
εξαιρούνται οι χώροι θρησκευτικής λατρείας. Η ΚουΚΚΕ: ΤΗΣ ΜΥΡΤΟΣ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ
μουνδούρου έδωσε ειδική έμφαση στην έλλειψη ενός
Η κυβέρνηση
προγράμματος μαζικού τέστινγκ και ιχνηλάτησης, στην
α μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έφεραν
έλλειψη μέτρων για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων
την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης,
επιμένει να
και για τη μη ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις.
πολλά από τα οποία μίλησαν για διχαστικά μέτρα
μετακυλίει
που αυξάνουν την απόσταση ανάμεσα σε εμβολιασμέΣε διαφορετικό, αλλά εξίσου επικριτικό τόνο ήταν η
κεντροαριστερή αντίδραση. Για ομολογία αποτυχίας έκανε
tis τεράστιεδ νους και ανεμβολίαστους. «Χωρίς ίχνος αυτοκριτικής,
ευθύνες ms είναι τόσο λάθος που θέτουν τις βάσεις για τον πιο βαθύ λόγο το Κίνημα Αλλαγής, κατηγορώντας την κυβέρνηση
πως, «παρά τις υπεραισιόδοξες και υπερφίαλες εκτιμήσεις
κοινωνικό διχασμό, οικονομική εξαθλίωση των πολιτών,
στον λαό κατάρρευση του ΕΣΥ και νέα έξαρση της πανδημίας» των στελεχών της», δεν κατάφερε να δημιουργήσει το

Τ

ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας
από την κυβέρνηση να εξηγήσει «με ποια επιστημονικά
δεδομένα» από τα μέτρα για τους κλειστούς χώρους

αναγκαίο τείχος ανοσίας. «Οι σημερινές εξαγγελίες της
θα κριθούν στην πράξη, από την ύπαρξη και λειτουργία
ενός αποτελεσματικού προγράμματος ελέγχων από
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
■ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
θα υποβάλλονται σε δύο self
tests την εβδομάδα που θα
παρέχονται δωρεάν από τό κράτοβ.
Το αποτέλεσμα θα δηλώνεται
υποχρεωτικά στην πλατφόρμα
self-testing.gov.gr.

Κ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
υποχρεούνται σε δύο διαγνωστικά
rapid tests την εβδομάδα,
αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα, με ιδιωτική δαπάνη, θα
αποδεικνύονται με ψηφιακή Βεβαίωση
αρνητικού τεστ από το gov.gr και
θα ελέγχονται με την εφαρμογή
Covid free app από tis Apxcs των
πανεπιστημίων.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
Κ Οσοι ταξιδιώτεβ δεν έχουν
εμβολιαστεί και προγραμματίζουν
ταξίδι στην ηπειρωτική και νησιωτική
χώρα με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο και
ΚΤΕΛ θα πρέπει να προσκομίζουν
αρνητικό rapid test έωβ 48 ώρεβ πριν
από το ταξίδι. Το μέτρο αυτό θα ισχύει
για tous ενήλικεβ αλλά και για tous
ανήλικουβ άνω των 12 ετών. Το τεστ
θα πραγματοποιείται αποκλειστικά
σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο με
δαπάνη (10 ευρώ) του ταξιδιώτη, θα
αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση
αρνητικού τεστ από το gov.gr κατά το
check-in κάθε μεταφορικού μέσου,
ενώ η γνησιότητα θα ελέγχεται με την
εφαρμογή Covid free app.
■ Για tous ταξιδιώτεβ έωβ 11 ετών
προβλέπεται η διεξαγωγή self
test, το οποίο οι γονείβ μπορούν
να προμηθεύονται δωρεάν από το
κράτοβ ή να το αγοράζουν από τα
φαρμακεία.

01 ΚΥΡΩΣΕΙΣ
■ Οι κυρώσει μη συμμόρφωσηβ
είναι αναστολή εργασίαβ για tous
εργαζομένουβ, απαγόρευση
παρακολούθησηβ μαθημάτων για
μαθητέβ - φοιτητέβ και απαγόρευση
μετακίνησηε για tous ταξιδιώτεβ.
■ Υπενθυμίζεται ότι ο εμβολιασμόβ
είναι υποχρεωτικόε για oaous
εργάζονται σε δομέβ φροντίδαβ
και υγείαβ, συμπεριλαμβανομένων
των ιδιωτών γιατρών και των
φαρμακοποιών, στο πλαίσιο Tns
Πρωτοβάθμιαβ Φροντίδαε Υγείαε. Για
την εφαρμογή Tns υποχρεωτικότηταβ
ons δύο τελευταίεβ κατηγορίεβ
δρομολογείται νομοθετική ρύθμιση
που θα ορίζει πρόστιμα και κυρώσειβ.

1,10-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
■ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΟΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ,
ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΜΠΑΡ,ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ,
ΚΛΑΜΠ, ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
θα έχουν πρόσβαση μόνον οι
πολίτεβ που έχουν εμβολιαστεί
και οι νοσήσαντεβ (έωβ 6 μήνεε
από τη διάγνωση). Ο έλεγχοβ
βεΒαίωσηε εμβολιασμού
ή νόσησηθ και ο έλεγχοβ
ταυτοπροσωπίαβ θα γίνονται
στην είσοδο Tns επιχείρησηβ με
την εφαρμογή Covid free app.

■ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ
ΧΟΡΟΙ ΓΗΠΕΔΩΝ
θα έχουν «ελευθέραβ»μόνον
οι εμβολιασμένοι πολίτεβ και οι
νοσήσαντεβ (έωβ 6 μήνεβ από τη
διάγνωση). Ο έλεγχοε βεΒαίωσπβ
εμβολιασμού ή voonons και
ο έλεγχοβ ταυτοηροσωπίαβ
θα γίνονται στην είσοδο Tns
επιχείρησηβ με την εφαρμογή
Covid free app.

■ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΟΡΟΙ ΘΕΑΤΡΟΝ,
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΧΟΡΩΝ
θα επιτρέπεται η είσοδοβ και των
μη εμβολιασμένων πολιτών υπό
την προϋπόθεση ότι θα έχουν
πραγματοποιήσει εργαστηριακό
rapid test etos 48 ώρεβ πριν. Ο
έλεγχοβ βεβαίωσηβ εμβολιασμού,
voonons, αρνητικού τεστ και
ταυτοπροσωπίαβ θα γίνεται
στην είσοδο ms επιχείρησηε
με την εφαρμογή Covid free
app. Σημειώνεται ότι δίνεται η
δυνατότητα λειτουργίαβ των
χώρων αυτών ωε αμιγών για
εμβολιασμένουβ και νοσήσαντεβ.
Σε αυτή την περίπτωση, οι
επιχειρήσει θα μπορούν να
λειτουργούν στο 100% ms
χωρητικότητάβ tous.

■ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
θα μπορούν να γυμνάζονται
εκτόβ από tous εμβολιασμένουβ
και tous νοσήσαντεε και οι μη
εμβολιασμένοι πολίτεε εφόσον
προσκομίζουν Βεβαίωση
αρνητικού rapid test έωβ
48 ώρεβ πριν, που θα έχει
πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό
διαγνωστικό κέντρο. Ο νομοθέτηε
δίνει τη δυνατότητα otous
επιχειρηματίεβ να επιλέξουν
εάν το γυμναστήριό tous
θα είναι μεικτό ή αμιγέβ για
εμβολιασμένουβ και νοσήσαντεε.

Η άλλι| όψη
ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ
Μπορεί τα μέτρα που ανα
κοινώθηκαν x0ss να ρίχνουν
«πόρτα» otous αρνητέε,
αποκλείοντάβ tous από μια
σειρά κοινωνικών δραστη
ριοτήτων, ωστόσο αφήνουν
ανοιχτά ουκ ολίγα... παρα
θυράκια. Οι αναγνώσεΐθ επί
των εξαγγελιών (με ισχύ
από τη 13η Σεπτεμβρίου)
άλλωστε διαφέρουν, oncos
αποδεικνύουν και οι ανακοι
νώσει των κομμάτων Tns
αντιπολίτευσηε. Ωστόσο, σε
καμία περίπτωση δεν μπο
ρούμε να μιλάμε για σκλη
ρή αντιμετώπιση των - από
επιλογή - ανεμβολίαστων.
Αντιθέτου, η μη επέκταση
Tns υποχρεωτικότηταε σε
νευραλγικούε τομειά, oncos
η Εκπαίδευση, η Εστίαση,
τα Σώματα Ασφαλείαε, οι
Ενοπλεβ Δυνάμειε, η... έκ
πτωση 50% στην τιμή των
tests αλλά και το «ελευθέpas» otous ανεμβολίαστουβ
για εκκλησίεε, γυμναστήρια
(όχι, το rapid test δεν απο
τελεί επαρκή δικλίδα ασφαλείαβ) και άλλουβ χώρούβ
συγχρωτισμού μπορούν να
μεταφραστούν σε ατολμία,
στην καλύτερη περίπτωση,
ή σε κλείσιμο του ματιού
otous αντιεμβολιαστέβ, στη
χειρότερη.
Κατά τα άλλα, οι διασωληνωμένοι έχουν ήδη φτάσει
στα επίπεδα Tns περασμέvns άνοιξηε. Τα κρούσματα,
δε, τα έχουν ήδη ξεπεράσει.

■

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

- ΚΙΝΑΛ: Ομολογία anoiuxias

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τους αρμόδιους μηχανισμούς του κράτους» επεσήμανε
η Χαριλάου Τρικούπη, προτείνοντας ένα στοχευμένο
πρόγραμμα ενημέρωσης και πειθούς για τον εμβολιασμό.

νωσε κανένα μέτρο θωράκισης του δημόσιου συστήματος
υγείας ή προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα
μεταφοράς, στα σχολεία και τις σχολές.

ΚΚΕ. «Η κυβέρνηση επιμένει να μετακυλίει τις τεράστιες
ευθύνες της στον λαό, παίζοντας ένα βρώμικο παιχνίδι
εις βάρος του, μετατρέποντας το εμβόλιο από ανάγκη,
δικαίωμα και όπλο της επιστήμης, σε μέσο διαίρεσης
των εργαζομένων, εκβιασμών, επίθεσης στα εργασια
κά δικαιώματα, αλλά και ευκαιρία για τους ιδιωτικούς
ομίλους να αυξήσουν την πελατεία τους» τόνισε το ΚΚΕ,
το οποίο ασκεί κριτική διότι «όχι στο πρώτο, αλλά στο
τέταρτο κύμα της πανδημίας», η κυβέρνηση δεν ανακοί

ΜέΡΑ25. «Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις διά στόματος
υπουργού Υγείας για τα νέα υγειονομικά μέτρα ήταν
απλώς το πιο πρόσφατο κρούσμα της βαθιάς νόσησης
που αποτελεί για τη χώρα η “Μητσοτάκης ΑΕ"», ήταν
η αντίδραση του ΜέΡΑ25. «Το άγχος του κ. Κικίλια να
διευκρινίσει ότι τα μέτρα δεν έχουν “πατερναλιστικό ή
τιμωρητικό χαρακτήρα” ήταν εύλογο, καθώς προηγήθηκε
μια ολόκληρη επιχειρηματολογία και ομοβροντία μέτρων
που υποστήριζε το ακριβώς αντίθετο».
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ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Αντίστροφη μέτρηση
για ions υγειονομικούς
Από m μία οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δομές
υγείας θα τεθούν από την 1η Σεπτεμβρίου σε αναστολή
εργασίας και από την άλλη οι εκπρόσωποί τους
προειδοποιούν ότι θα αποδιοργανωθεί το ΕΣΥ
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ

χθες αποφασισμένος σχετικά με την τήρηση
«χωρίς καμία παράταση» - όπως επισήμανε
χαρακτηριστικά - του μέτρου της αναστολής
εργασίας από την 1η Σεπτεμβρίου όσων
υγειονομικών και εργαζομένων σε νοσο
κομεία και πρωτοβάθμιες δομές υγείας δεν
έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον την πρώτη
δόση ή δεν έχουν πιστοποιητικό νόσησης
του τελευταίου εξαμήνου. «Είναι πολύ ση
μαντικό να υποστηρίξουμε τους δεκάδες
χιλιάδες υγειονομικούς που έχουν εμβο
λιαστεί και κυρίως τους ασθενείς μας που
είναι ευάλωτοι, με υποκείμενα νοσήματα,
ανοσοκατεσταλμένοι» σημείωσε ο υπουργός
Υγείας, συμπληρώνοντας: «Είμαι σίγουρος
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνάδελ
φων και λοιπών εργαζομένων στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας, και όχι μόνο, θα σπεύσει
αυτές τις τελευταίες μέρες να εμβολιαστεί».
Διευκρίνισε, τέλος, ότι ο υποχρεωτικός εμ
βολιασμός αφορά και ιδιώτες γιατρούς και
φαρμακοποιούς, στο πλαίσιο της Πρωτο
βάθμιας Φροντίδας Υγείας.

δημιουργία ανεκπλήρωτων κενών: «Ανάμεσά
τους για παράδειγμα είναι ο μοναδικός νε
φρολόγος στην Εδεσσα ή αναισθησιολόγοι».
έση μάχης λαμβάνουν οι υγειονομι
κοί, καθώς ο χρόνος μετράει αντί
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Υπό τις εξελίξεις αυτές,
στροφα για τους ανεμβολίαστους
για αύριο έχει προγραμματιστεί στάση εργα
εργαζομένους σε δομές υγείας, οι οποίοι
σίας από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι
βάσει νόμου θα τεθούν από την 1 η Σεπτεμ
και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στην
βρίου σε αναστολή εργασίας. Την ίδια ώρα,
Αθήνα, έξω από το υπουργείο Μακεδονίας
οι εκπρόσωποί τους προειδοποιούν ότι θα
και Θράκης στη Θεσσαλονίκη και στις κατά
αποδιοργανωθεί το ΕΣΥ, τη στιγμή που το
τόπους ΥΠΕ και πύλες των εισόδων των
τέταρτο κύμα μαίνεται απειλητικό, κάνοντας
νοσοκομείων στην Περιφέρεια.
έκκληση για επιπλέον χρόνο «πειθούς».
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο υπουργός
«Εμείς είμαστε απέναντι στην υποχρεΥγείας Βασίλης Κικίλιας εμφανίστηκε και
ωτικότητα αλλά υπέρ του εμβολιασμού»
τονίζει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα
Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης
Γιαννάκος. Επιμένει, δε, ότι «το ποσοστό
εμβολιασμού είναι ιδιαίτερα υψηλό στις
δημόσιες δομές ενώ παράλληλα τηρούνται
αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας,
δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα δεν
έχει καταγραφεί διασπορά στα νοσοκομεία».
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,
το 82,6% των υγειονομικών έχει κάνει του
λάχιστον τη μία δόση, με τον πρόεδρο της
ΠΟΕΔΗΝ να προσθέτει στο ποσοστό αυτό
και ένα επιπλέον 10% εργαζομένων που
έχουν πιστοποιητικό νόσησης.
Υπό το πρίσμα αυτό, επιμένει ότι η ανα
στολή εργασίας που αφορά περί τους 7.500
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψηε Νοσημάτων,
εργαζομένους - όπως ο ίδιος εκτιμά - στα δη
82,6% των υγειονομικών έχουν κάνει τουλάχιστον τη μία δόση εμβολίου
μόσια νοσοκομεία θα έχει ως αποτέλεσμα τη

Θ

4.608 νέα κρούσματα σε διάστημα
μόλιε evos 24ωρου

ΣΕ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ

Νέο αρνητικό
πανδημικό ρεκόρ σε
κρούσματα, αύξηση
παντού στα λύματα
ΝΕΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ πανδημικό ρεκόρ σημείω
σε χθες η χώρα μας, όταν ανακοινώθηκαν
4.608 νέα κρούσματα σε διάστημα μόλις ενός
24ώρου. Εντω μεταξύ, αύξηση καταγράφηκε
και στους διασωληνωμένους ασθενείς, οι
οποίοι έφτασαν τους 326, ενώ στη λίστα
των θυμάτων προστέθηκαν κατά το ίδιο
διάστημα 32 άνθρωποι.
Παράλληλα και σύμφωνα με την έκθεση
του ΕΟΔΥ, αυξητικές τάσεις διαπίστωσαν οι
επιστήμονες την εβδομάδα από 16 έως 22
Αυγούστου στο ιικό φορτίο που εντοπίζε
ται στα αστικά λύματα. Πιο συγκεκριμένα,
εντοπίστηκε 292% αύξηση στα Ιωάννινα,
282% αύξηση στην Ξάνθη, την ώρα που το
Ηράκλειο Κρήτης συνεχίζει να πολιορκείται από το στέλεχος Δέλτα καταγράφοντας
επίσης άνοδο της τάξεως του 246%. Είναι
ενδεικτικό ότι η αύξηση αφορά τις 11 από τις
12 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό
Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ,
με εξαίρεση την οριακά πτωτική μεταβολή
στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στα
Χανιά (-29%), ενώ μη ανιχνεύσιμο και κάτω
από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου
ήταν το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα
αστικά λύματα τηςΠάτρας. Σημειώνεται
πως σε ό,τι αφορά την Αττική, που χθες
συγκέντρωσε 1.096 νέα κρούσματα, το ιικό
φορτίο παρέμεινε σταθερό (+2%).
ΜΑΡΘΑ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

«Σχολεία πάση θυσία ανοικτά» είναι φέτος ο oroxos
διών και την ηγεσία του υπουργείου, αφού
προηγηθεί η λήψη πολιτικών αποφάσεων
με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της
τη γραμμή «σχολεία πάση θυσία
τρέχουσας περιόδου.
ανοικτά» θα κινηθεί φέτος η πολιτική
Πάντως, αναμένεται ότι τα περυσινά
των συναρμόδιων υπουργείων στο
αυστηρά πρωτόκολλα - σύμφωνα με τα
θέμα της λειτουργίας νηπιαγωγείων, δημο
οποία ένα σχολικό τμήμα έκλεινε κατά
τικών, γυμνασίων και λυκείων της χώρας
την εμφάνιση τριών κρουσμάτων - δεν
από τη 13η Σεπτεμβρίου και έπειτα. Ετσι,
φαίνεται να προκρίνονται για φέτος, αλ
εν αναμονή των αποφάσεων των επιτρο
λά θα επιδιωχθεί τα σχολεία να μείνουν
πών ειδικών αλλά και των συναρμόδιων
ανοικτά όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε
υπουργείων, η εκπαιδευτική κοινότητα
αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, βοηθάει
αναμένει τα νέα πρωτόκολλα λειτουργίας
το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των σχολείων.
των εκπαιδευτικών έχει ήδη εμβολιαστεί
Στο τέλος της εβδομάδας πιθανότατα
(περίπου 76% του κλάδου), ενώ όσοι δεν
θα οριστούν και ραντεβού ανάμεσα στους
έχουν εμβολιαστεί ακόμη θα πρέπει να κά
εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ομοσπον

ΤΗΣ ΜΑΡΝΥΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νουν δύο rapid tests την εβδομάδα, με δικά
τους έξοδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες,
από την άλλη, θεωρείται δεδομένο ότι εάν
δεν έχουν εμβολιαστεί θα κάνουν δύο self
tests την εβδομάδα όπως και την περσινή
χρονιά, ενώ η μάσκα θα είναι υποχρεωτική
για όλους σε κλειστούς χώρους.
Η τηλεκπαίδευση φέτος αναμένεται να
εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις, όπως για
παράδειγμα όπου νοσεί ο εκπαιδευτικός ή
φοιτούν παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες.
Στα μαθήματα διά ζώσης στην πλειονότη
τα των περιπτώσεων στοχεύει το υπουργείο
Παιδείας και για τα ΑΕΙ της χώρας, αρχής
γενομένης από την 1η Οκτωβρίου.

Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική για όλουβ
σε κλειστούβ xuipous στο σχολείο
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 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,10-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

_____________________

ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Αυτόπτης μάρτυς

Μια ανεξέλεγκτη επιστροφή
Τι να σου κάνει η ατομική ευθύ νη όταν δεν μπορεί$
αντικειμενικά να προστατευτεί5 σε χώρους που συνδέονται
άμεσα με τη δήθεν «βαριά βιομηχανία» μας, όπως
το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου
ΤΗΣΤΖΙΝΑΙΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

να μας κάνει παρατήρηση. Ενώ είχα φρο
ντίσει να έχω πάνω μου το πιστοποιητικό
ο Σάββατο 21 Αυγούστου 2021 στο
εμβολιασμού μου, δεν το έλεγξε κανείς. Την
αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του
ίδια ακριβώς εμπειρία μου περιέγραψαν
Ηρακλείου ήταν η πλέον τρομακτική
δεκάδες φίλοι που ταξίδεψαν αεροπορικώς
εμπειρία που έχω ζήσει την περίοδο του παν
και ακτοπλοϊκώς φέτος το καλοκαίρι, με
δημίας. Τα νέα για τα αυξημένα κρούσματα
λίγες εξαιρέσεις.
στην Κρήτη τα είχα διαβάσει, αν και είχα
Ο χώρος των αναχωρήσεων ήταν μια
ελάχιστη εικόνα από την τήρηση των μέτρων
κόλαση για κάποιον που αγχώνεται να μη
στο νησί αφού είχα την τύχη να μπορώ να
νοσήσει. Ημασταν όλοι ο ένας πάνω στον
μείνω σε σχετική κοινωνική απομόνωση. Το
άλλο διότι απλώς δεν χωρούσαμε αλλιώς. Η
δε αεροδρόμιο δεν είναι ένα οποιοδήποτε
κατάσταση στις τουαλέτες απλώς δεν περιεπαρχιακό αεροδρόμιο, αλλά το δεύτερο σε
γράφεται. Για να δει κάποιος τις πληροφορίες
κίνηση αεροδρόμιο της χώρας, που υποδέχε
για την πτήση του έπρεπε να στριμωχτεί μαζί
ται έναν απίστευτο όγκο τουριστών που είναι
με πολλούς άλλους κάτω από μια μονάχα
προφανές πως αδυνατεί να εξυπηρετήσει.
οθόνη σε ολόκληρο τον χώρο των πυλών
Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής μας
αναχωρήσεων. Ο οποίος χώρος, όπως πολύ
θα ήταν σίγουρα ενοχλητικό. Οταν όμως
γρήγορα ανακάλυψα, ήταν ακόμη χειρότερος
διαφημίζουμε πως είναι ασφαλές να ταξι
από ό,τι είχα ήδη αντικρίσει, πολύ μικρός,
δεύεις στην Ελλάδα, όταν έχουμε ακούσει
με λίγες καρέκλες. Και πάλι ήμασταν ο ένας
εκατοντάδες παραινέσεις περί «ατομικής
πάνω στον άλλον, σε ένα κλειστό κουτί, με
ευθύνης», το πράγμα ξεφεύγει.
ανθρώπους να ψάχνουν μανιωδώς κάποιο
Μπήκα σε ένα αεροδρόμιο γεμάτο, αρκετά
κάθισμα ή να βολεύονται σε περβάζια και
βρώμικο και κλειστό, με κεντρικό κλιματι
πατώματα, αφήνοντας παντού σκουπίδια
σμό, χωρίς να μπαίνει αέρας από πουθενά.
(οι καθαρίστριες προσπαθούσαν αλλά ήταν
Πέρασα τον πρώτο έλεγχο περιμένοντας σε
ελάχιστες), όπου ένιωθες ότι αναπνέεις τον
μια ουρά με κόσμο που κόλλαγε ο ένας πάνω
αέρα του άλλου, μαζί με τις μυρωδιές του και
στον άλλον χωρίς ποτέ κανένας υπάλληλος
τις αναθυμιάσεις του φαγητού του, καθώς

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

το μόνο ζεστό γεύμα που σερβιριζόταν ήταν
χοιρινός γύρος.

«Μένουμε ασφαλείς»,
mo ειρωνικό από ποτέ
Αν κατάφερνες, με αρκετή τύχη, να βρεις
μια καρέκλα, θα είχες και τη μεγάλη χαρά να
βλέπεις τις μεγάλες οθόνες που κρέμονταν
πάνω από τα κεφάλια μας και έπαιζαν σε λού
πα διαφημιστικά σποτ για τον εμβολιασμό
με το σύνθημα «Μένουμε Ασφαλείς», που
έμοιαζε πιο ειρωνικό από ποτέ. Μπορεί και
να έπιανες τον εαυτό σου να κάνεις σκέψεις
του τύπου «όλοι από κάτι κάποτε θα πάμε»
ή να βάζεις τα γέλια δυνατά την ώρα που
άκουγες τη φωνή στα μεγάφωνα να μας λέει
πως πρέπει να κρατάμε αποστάσεις. Επειτα
από μία ώρα στον θάλαμο αερίων, κάποιος
είχε την ιδέα να ανοίξει μια αίθουσα η οποία
ήταν άδεια αλλά δεν είχε ούτε ένα κάθισμα,
με μόνη επιλογή να κάτσουμε κατάχαμα. Οχι
ότι είχε κανένα νόημα τελικά αφού, έπειτα
από καθυστέρηση μιας ώρας, σταθήκαμε
στην ουρά για επιβίβαση, σαν τις σαρδέ
λες στην κονσέρβα, χωρίς κανείς, ποτέ, να
κοιτάξει το πιστοποιητικό που υποτίθεται
πως ήμασταν όλοι υποχρεωμένοι να έχουμε.
Τι να σου κάνει, λοιπόν, η ατομική ευ
θύνη όταν δεν μπορείς αντικειμενικά να
προστατευτείς; Και μάλιστα σε χώρους που
συνδέονται άμεσα με τη δήθεν «βαριά βιομη
χανία» μας; Ή μήπως έπειτα από όλα αυτά,
απορεί κανείς όταν άλλες χώρες, όπως π.χ.
η Γερμανία, ανακοινώνουν καραντίνες για
τους πολίτες τους που επιστρέφουν από
την Ελλάδα;
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 Στα χαρακώματα κυβέρνηση και υγειονομικοί
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8-9

Επιφάνεια 1162.15
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

Κυκλοφορία:

2650

ΠΟΕΔΗΝ

Ιτα χαρακώματα
κυβέρνηση
κπι υγειονομικοί
ΕΝΤΟΝΕΣ 01 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ, ΕΝΩ
ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ
ΖΗΤΟΥΝ ΤΟΣΟ Η ΟΕΝΓΕ
ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΠΟΕΔΗΝ, ΕΝΩ
01 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ
όλεμο με το προσωπικό του
μολόγηση της εφαρμογής του νόμου
δημόσιου συστήματος Υγείας
για την υποχρεωπκότητά του εμβολι
ανοίγει η κυβέρνηση με αφορ
ασμού στους υγειονομικούς θα πυρο
μή το σχέδιό της για επ’ αόριστο αναστο
δοτήσει νέα ένταση καθώς οι υγειονο

Π

λή εργασίας χωρίς μισθό και ασφαλι
στική κάλυψη για τους ανεμβολίαστους
υγειονομικούς από 1η Σεπτεμβρίου.

Ήδη οι αντιδράσεις ήταν έντονες κατά
του σχετικού νόμου καθώς την απόσυρ
σή του έχουν ζητήσει τόσο η ΟΕΝΓΕ
όσο και η ΠΟΕΔΗΝ. Όπως τόνιζαν οι
εκπρόσωποι γιατρών και νοσηλευτών
είναι υπέρ του καθολικού εμβολιασμού

μικοί βλέπουν με καχυποψία τις κινή
σεις της κυβέρνησης και θεωρούν ότι
δεν οφείλονται στην προστασία της
δημόσιας υγείας αλλά στην εμπέδωση
ενός κοινωνικού αυτοματισμού μετα
ξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων

όχι όμως στην υποχρεωπκότητά του και

καθώς επίσης και στην μετάθεση των
ευθυνών της κυβέρνησης για το χάλι
του δημόσιου συστήματος υγείας στις
πλάτες υγειονομικών και πολιτών στο

στον τιμωρηπκό χαρακτήρα των κυβερ
νητικών ρυθμίσεων για τους ανεμβο

Ούτε οι εμβολιασμένοι
«Λέμε με δυνατή φωνή, ΝΑΙ στον εμβο

δεν θα καταθέ
σουν τα πιστο

λιασμό, ΌΧΙ στην υποχρεωοκότητα. Να

ποιητικά εμβο

πάρουν πίσω το νόμο της υποχρεωτι-

λιασμού ή νόση-

κότητας του εμβολιασμού που θα δια-

σης» ως ένδειξη

λύοσει την-Δημόσια Υγεία - Πρόνοια

διαμαρτυρίας στις

- ΕΚΑΒ» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ ενό-

αυταρχικές κυβερνη

ψει της κινητοποίησης της Πέμπτης,

τικές μεθοδεύσεις.

ενώ και η ΟΕΝΓΕ σε πρόσφατη ανα
κοίνωσή της τόνισε: «Το ξεκαθαρίζου
με για μία ακόμη φορά! Είμαστε υπέρ
του αναγκαίου εμβολιασμού αλλά δεν

Κενά και η γενική
επιστράτευση
Πάντως παρά τα υψηλά ποσοστά του

πρόκειται να επιτρέψουμε καμία ανα

εμβολιασμού στους υγειονομικούς

όνομα της «ατομικής ευθύνης». Αξίζει
πάντως να σημειωθεί ότι σύμφωνα

στολή, καμία απόλυση, καμία πειθαρχι

είναι βέβαιο ότι η στο βαθμό που υλο

κή δίωξη συναδέλφου με πρόσχημα τον

ποιηθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός

λίαστους. Μάλιστα η ΠΟΕΔΗΝ έχει

με τα στοιχεία στα οποία η πρόεδρος

εμβολιασμό». Οι δύο συνδικαλιστικές

ήδη ανακοινώσει στάση εργασίας για
αύριο Πέμπτη ΙΟπμ με 3μμ ζητώντας
να ανασταλεί η εφαρμογή του νόμου

της ΕΙΝΑΠ έχει αναφερθεί πριν από
περίπου ένα μήνα, σχεδόν το 95% των

οργανώσεις του ΕΣΥ ουσιαστικά θεω

για επ’ αόριστο αναστολή εργασίας από
1η Σεπτέμβη θα υπάρξει σοβαρό πρό

ρούν περιττή και εκ του πονηρού την

βλημα στη λειτουργία των υγειονομι

γιατρών του ΕΣΥ έχει εμβολιαστεί ενώ
και το ποσοστό των νοσηλευτών και
του λοιπού υγειονομικού προσωπι
κού βρίσκεται στο 80%.

αυστηρότητα των κυβερνητικών μέτρων

κών μονάδων εξαπίας των χιλιάδων

για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και σε

κενών που θα δημιουργηθούν ιδί

κάθε περίπτωση ο πρόεδρος της ΠΟΕ

ως σε νοσηλευτές και τα οποία είναι

ΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος έχει τονίσει

αδύνατο να καλυφθούν από συμβα-

ότι «αρκετοί συνάδελφοι εμβολιασμένοι

σιούχους τρίμηνης διάρκειας. Στην

και προς αυτή την κατεύθυνση κατα
θέτει στο Συμβούλιο της Επικράτειας
αίτημα αναστολής και ακύρωσης του
νόμου για τον υποχρεωτικό εμβολια
σμό. Λάδι στη φωτιά έχει ρίξει το γεγο
νός ότι το υπουργείο Υγείας έχει ζητή
σει από τους διοικητές των νοσοκομεί
ων και τις Υγειονομικές Περιφέρειες
(ΥΠΕ) να γίνει καταγραφή όλων όσοι
δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής
και ουσιαστικά να ζητείται η κατάθεση
του πιστοποιητικού εμβολιασμού, κάτι
που σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ «έρχε
ται σε αντίθεση με το Ν.4820/2021 ο
οποίος προβλέπει ρητά «επίδειξη των
Πιστοποιητικών στον Προϊστάμενο της
Οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν»

ΙΙΡΑΗΛΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η τρίτη δύση μειώνει
σημαντικά τον
κίνδυνο Λοίμωξης

Η ΤΡΙΤΗ, αναμνηστική δόση του εμβολίου Covid-19 αυξάνει
σημαντικά τα επίπεδα προστασίαε έναντι τηε σοβορήε λοίμωξηε μεταξύ των ληπτών άνω των 60. διαπιστώνει μελέτη που
παρουσιάστηκε από το υπουργείο Υγείαε του Ισραήλ. Τα ευρή
ματα παρουσιάστηκαν σε συνάντηση ειδικών του υπουργείου

αε ήταν έξι φορέευψ
αξιωματούχοι του υπ
λούμενο στοιχεία ποι
ταε του αρχικού εμβο

και αναρτήθηκαν στον δικτυακό τόπο του, χωρίε όμωε να συνο

ου τη χορήγηση αναμ
περασμένη εβδομάδι

δεύονται από λεπτομέρειεε τηε μελέτηε. Τα αποτελέσματα βρί
σκονται σε συμφωνία με στατιστικά ευρήματα που ανακοινώθη

ρη δόση τουλάχιστον

κέε δόσειε προβλέπο

καν την περασμένη εβδομάδα από την Maccabi. έναν από τουε

σε στο μεταξύ ότι θα

παρόχουε υγείαε που υλοποιούν την εκστρατεία εμβολιασμών.

τουε εμβολιασμένου;

Η νέα μελέτη των ισραηλινών ινστιτούτων Gertner και ΚΙ δεί

Καναδάε επίσηε ετοΐ|

χνει ότι. μεταξύ των ατόμων άνω των 60 ετών, τα επίπεδα των

ναϊού αναζωπυρώθτ

και όχι κατάθεση».

αντισωμάτων έναντι του κοροναϊού δέκα ημέρεε μετά την Τρίτη

γράφει πλέον έναν ar

Καχυποψία και νέα ένταση

δόση ήταν τετραπλάσια από ό,τι έπειτα από δύο μόνο δόσειε. Τα
επίπεδα προοτασίαε έναντι τηε σοβαρήε νόσου και τηε νοσηλεί-

μώξεων παγκοσμίου
χώραε, σχεδόν ενάμισ

Το κυβερνητικό σχέδιο δε για την δρο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στα χαρακώματα κυβέρνηση και υγειονομικοί
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-08-2021

η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι κυβέρνηση ανα
λαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την
αναστολή της λειτουργίας ζωτικών υπη
ρεσιών των νοσοκομείων στην κορύ
φωση του 4ου κύματος της πανδημίας.

Γ. Γεραπετρίτικ
«Η μάσκα ήταν και θα παραμείνει στη
ζωή μας όσο χρειαστεί» τόνισε ο υπουρ
γός Επικράτειας Γιώργος Γεραπετρίτης
μιλώντας στο MEGA. Ο κ. Γεραπετρί
της σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει
βήμα βήμα την επιδημιολογική εικό
να της χώρας. Ερωτηθείς ο υπουργός
αν θα υπάρξει εκ νέου καθολική χρή
ση της μάσκας από όλους στους εξωτε
ρικούς χώρους σημείωσε: «Οι μάσκες
ουδέποτε βγήκαν από τη ζωή μας», τονί
ζοντας πως αποτελούν τον «πιο βασικό
παράγοντα ανάσχεσης της πανδημίας.
Η μάσκα ήταν και θα παραμείνει σι η
ζωή μας όσο χρειαστεί. Μας προστατεύ
ει, αλλά προστατεύει και τους γύρω μας
από τη διασπορά του ιού». Ο κ. Γεραπε
τρίτης επισήμανε τη σημασία της χρή
σης μάσκας ακόμα και από εμβολια
σμένους, καθώς «και αυτοί μπορούν
να νοσήσουν», ενώ φορώντας μάσκα,
εκτός από τον εαυτό μας, προστατεύου
με και τους γύρω μας «ιδίοσς τους ευά
λωτους συμπολίτες μας». «Είναι ανα
γκαίο, ιδίως όταν υπάρχει συγχρωτι
σμός, να φοράμε τη μάσκα».

«Διαφορετική η φετινή
χρονιά»
αταθέ-

κατεύθυνση

πιστο-

αυτή της πίε

ίεμβο-

σης προς τους

ήνόση-

υγειονομικούς

; ένδειξη

αλλά και στην

υρίας στις

κάλυψη των κενών,

κές κυβερνηίοδεύσεις.

το σχέδιο της κυβέρ
νησης προβλέπει ακόμα
και την γενική επιστράτευση στα

ιαι η γενική
άτευση

νοσοκομεία με ανάκληση των αδει

παρά τα υψηλά ποσοστά του
σμού στους υγειονομικούς

μήνα Σεπτέμβρη. Ο βασικός λόγος από

ίαιο ότι η στο βαθμό που υλο-

πλευράς του υπουργείου Υγείας είναι

ο κυβερνητικός σχεδιασμός

να ξεκαθαριστεί άμεσα το τοπίο ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων και να

τριστο αναστολή εργασίας από

μην δοθεί «πάτημα» στους ανεμβολία-

ίμβη θα υπάρξει σοβαρό πρό-

στους να λείψουν με άδεια και έτσι να

πτ λειτουργία των υγειονομι-

αργήσει η αντικατάστασή τους.

άδων εξαιτίας των χιλιάδων
ίου θα δημιουργηθούν ιδί-

Η ευθύνη για τα κενά

>σηλευτές και τα οποία είναι

Το που θα οδηγηθούν τα πράγματα

να καλυφθούν από συμβα-

καθίσταται σαφές από την οξύτητα των

ς τρίμηνης διάρκειας. Στην

αναδράσεων των υγειονομικών καθώς

ιυξάνει
λοίμω■τη που
ι ευρήιργείου
ι συνοιτα βρίινώθηιό tous
τομών,
ΚΙ δείδα των
ν Τρίτη
reis. Τα
ισηλεί-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ών όλων των υγειονομικών για τον

as ήταν έξι (popes υψηλότερα από ό,τι με δύο δόσειβ, ανέφεραν
αξιωματούχοι του υπουργείου σύμφωνα με το Reuters. Επικαλούμενο στοιχεία που δείχνουν πτώση ms αποτελεσματικότηras του αρχικού εμβολιασμού, το Ισραήλ ξεκίνησε tras 30 Ιουλίου τη χορήγηση αναμνηστικήε 6oons (nous άνω των 60 και την
περασμένη εβδομάδα κατέβασε το όριο στα 40 έτη. Αναμνηστικέε δόσειε προβλέπονται μόνο για ooous είχαν λάβει τη δεύτερη δόση τουλάχιστον πέντε μήνα νωρίτερα. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι θα προσφέρει ενίσχυσή δόσειε σε όλουε
tous εμβολιασμένουε Αμερικανούε. ενώ Γαλλία, Γερμανία και
Καναδάε επίσηε ετοιμάζονται για τρίτη δόση. Η επιδημία κορονάίού αναζωπυρώθηκε τον Ιούνιο στο Ισραήλ, το οποίο καταγράφει πλέον έναν από tous μεγαλύτεροι ρυθμούε νέων λοιμώξεων παγκοσμίου. Από tous 9,3 εκατομμύρια kotoikous ms
xaipas, σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο έχει ήδη λάβει τηντρίτη δόση.

Η φεηνή χρονιά είναι διαφορετική από
την περσινή, καθώς «υπάρχουν εμβόλια
που είναι διαθέσιμα για όλο τον πλη
θυσμό», σημείωσε ο υπουργός Επικρά
τειας ερωτηθείς για το αν θα υπάρξουν
και τι είδους περιορισμοί στους ανεμβολίαστους. «Όσο εμβολιάστηκαν θα
πρέπει να επιστέψουν στην κανονική
τους ζωή, είναι θέμα ηθικής», σημείω
σε ο υπουργός Επικράτειας, επισημαίνοντας όη «όσον αφορά τους συμπολί
τες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα
πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν πολύ
αυστηρά υγειονομικά μέτρα, να τεστάρονται και να τηρούν τους υγειονομι
κούς κανόνες». Οι ανεμβολίαστοι πολί
τες θα συναντήσουν και μια σειρά από
περιορισμούς «σε μη αναγκαίες υπη
ρεσίες» όπως είναι η ψυχαγωγία και
η διασκέδαση και γενικότερα σε κλει
στούς χώρους όπου δεν είναι δυνατό
να είναι διαρκής η χρήση της μάσκας
όπως πχ στην εστίαση.

Ynoxpeu)TJK0s εμβοήιασμό$
Όπως είναι γνωστό, συγκεκριμένες
κατηγορίες εργαζομένων έχουν ήδη
ενταχθεί στον υποχρεωτικό εμβολι
ασμό, όπως οι εργαζόμενοι σε δομές
φιλοξενίας ηλικιωμένων και ΑμέΑ,
ενώ από 1η Σεπτεμβρίου τίθενται στον
υποχρεωτικό εμβολιασμό και οι υγει
ονομικοί.
Ο κ. Γεραπετρίτης δεν απέκλεισε
την επέκταση του μέτρου και σε άλλες
κατηγορίες εργαζομένων, κάτι που θα
εξαρτηθεί από την επιδημιολογική
εικόνα της χώρας.«Παραμένει πάντο
τε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει
επέκταση του μέτρου αυτού σε μετα
γενέστερο χρόνο, αναλόγως με την
εξέλιξη του ιού και των δεδομένων».
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 Αρνητικό ρεκόρ πανδημίας στα κρούσματα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8-9

Επιφάνεια 1775.65
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΝ ^.608 ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
“ΤΓφΟΒΟΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΥ

■

Αρνητικό ρεκόρ
πανδημίαε
στα κρούσματα
εκόρ για όλους ιούς μήνες ιης
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com
πανδημίας οτην Ελλάδα είναι ο
χθεσινός αριθμός κρουσμάτων
που ανακοινώθηκε από ιον ΕΟΔΥ.και
Τα είναι απαραίτητη τοσο η τηρηση
4.608 νέα περιστατικά δείχνουν την
μέτρων προστασίας όσο και ο άμε
«αγριότητα» της μετάλλαξης «Δέλτα»
σος εμβολιασμός μετά την επιστροφή
που προκάλεσε το τέταρτο κύμα και
από τις διακοπές. Η διαθεσιμότητα σε
ραντεβού είναι μεγάλη και μπορεί κά
φέρνουν τη χώρα μας πριν από ένα
δύσκολο φθινόπωρο, όπως λένε οι
ποιος να προγραμματίσει εμβολιασμό
ειδικοί.
για την ίδια ημέρα. Οι νέες εισαγωγές
Μέχρι σήμερα ο υψηλότερος αριθ
στα νοσοκομεία ανήλθαν σε 293 και
μός κρουσμάτων που είχε ανακοι
ο μέσος όρος νέων εισαγωγών τού
νωθεί ήταν στις 30 Μαρτίου (4.340 τελευταίου επταημέρου ανέβηκε σε
περιστατικά) όταν π χώρα βρισκό
272 ασθενείς. Οι νοσηλευόμενοι σε
ταν στο δεύτερο lockdown. Αξίζει
όλες τις κλίνες σε όλα τα νοσοκομεία
να τονιστούν οι βασικές διαφορές
είναι περίπου 2.500.
ανάμεσα στις δύο αυτές ημέρες με
Η διασπορά της Covid-1 9 είναι
τα περισσότερα κρούσματα που δεί
έντονη σε όλη την επικράτεια. Από
χνουν την αξία του εμβολιασμού. Στις
τη χθεσινή «έκρηξη» κρουσμάτων,
30 Μαρτίου οι διασωληνωμένοι στα
τα 1.096 εντοπίζονται στην Αττική
νοσοκομεία ήταν 741 και σημειώ
(259 στο κέντρο της Αθήνας) και τα
θηκαν 72 νέοι θάνατοι. Αντίθετα,
χθες οι θάνατοι ανήλθαν σε 32 και
οι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία
ΛΥΜΑΤΑ
είναι 326.

Ρ

Τήρηση μέτρων
Ο αριθμός των ασθενών που νοση
λεύονται με μηχανική υποστήριξη της
αναπνοής τους αυξάνεται ημέρα με
την ημέρα και περαιτέρω άνοδος των
κρουσμάτων θα φέρει το ΕΣΥ για ακό
μη μια φορά σε μεγάλη πίεση. Γι’ αυτό

D

Η διασπορά tns
Covid-19 είναι έντονη
σε όλη την επικράτεια.
Η ανοδική πορεία των
επιδημιολογικών δεικτών
αποτυπώνεται στην
ανάλυση των λυμάτων

1.096
στην Αττική

27

402

εισαγόμενα

στη Θεσσαλονίκη

1

'm
-

Α\ £

ι

402 στη Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη
καταγράφηκαν 344 νέα περιστατικά,
στην Ηλεία εντοπίζεται ένας πολύ με
γάλος αριθμός (232 νέα κρούσματα).
Τριψήφιους αριθμούς κρουσμάτων
καταγράφουν, επίσης, Αχάία, Μεσση
νία, Καβάλα, Ρόδος, Κοζάνη, Εύβοια,
Λάρισα.

Ιικό φορτίο
Η ανοδική πορεία των επιδημιολογικών δεικτών αποτυπώνεται στην
ανάλυση των λυμάτων. Σύμφωνα με
το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυ
μάτων του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 16
έως 22 Αυγούστου 2021 παρατηρή
θηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με
την εβδομάδα 9 έως 15 Αυγούστου
2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό
φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά
λύματα των εννέα από τις δώδεκα
περιοχές που ελέγχθηκαν.
Οι καθαρά αυξητικές τάσεις κυ
μάνθηκαν από +81% στον Βόλο
έως +292% στα Ιωάννινα. Μεγάλες
αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη
(+246% στο Ηράκλειο, +215% στο
Ρέθυμνο, +200% στον Αγιο Νικόλαο).
Σταθερό παρέμεινε το ιικό φορτίο
στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ ορια
κά πτωτική ήταν η μεταβολή στο ιικό
φορτίο των αστικών λυμάτων στα
Χανιά (-29%). ■

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής τους αυξάνεται ημέρα
με την ημέρα και η περαιτέρω άνοδος των κρουσμάτων απειλεί ξανά το ΕΣΥ με μεγάλη πίεση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|ΡΙ
ΣιιιΟ

4.608
κρούσματα χθες

► ► ΚΙΚΙΛΙΑΣ: ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ,

«Υποχρεωτικότητα και
ΛΙΓΟ πριν εκπνεύσει η προθεσμία
(1η Σεπτεμβρίου) για να εφαρμο
στεί η υποχρεωτικότητα εμβολια
σμού σε όλους τους εργαζομένους
όλων των δομών Υγείας της χώ
ρας, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κικίλιας, έκανε σαφές ότι ο υπο
χρεωτικός εμβολιασμός αφορά και
ιδιώτες ιατρούς και φαρμακοποι
ούς, στο πλαίσιο της Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας Υγείας.
Για την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας σε ιδιώτες γιατρούς
και φαρμακοποιούς, π Πολιτεία με
νομοθετική πρωτοβουλία θα θε
σμοθετήσει πρόστιμα και κυρώσεις.
Εκτός από τις οικονομικές κυρώ
σεις, σύμφωνα με τις πληροφορί
ες, σημαντικό ρόλο φαίνεται πως
θα έχουν τα πειθαρχικά συμβού
λια των ιατρικών συλλόγων που
μπορούν να αποφασίσουν έως και
αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγ
γέλματος μέχρι τη συμμόρφωση στην προκειμένη τον εμβολιασμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες,
από τη στιγμή που ένας γιατρός
παραβαίνει νόμο του κράτους μπο
ρεί να παραπεμφθεί σε πειθαρχική
διαδικασία. Οπως όλα δείχνουν, σε
περιπτώσεις μη εμβολιασμένων
ιδιωτών γιατρών -που σημειωτέον πρόκειται για πολύ λίγους- θα
τηρηθεί κοινή γραμμή, που το πιο
πιθανό είναι ότι θα περιλαμβάνει
βαριά «τιμωρία». Ο Ιατρικός Σύλ
λογος Αθηνών θα πραγματοποιήσει
Διοικητικό Συμβούλιο την Πέμπτη
με σκοπό να συζητήσει όλα αυτά
τα δεδομένα.

Ο,χι προβλέπει ο νόμος
Οσον αφορά στα πολυϊατρεία, για
τους ανεμβολίαστους εργαζομέ
νους ισχύει ό,τι προβλέπει ο νόμος
περί υποχρεωτικότητας. Εάν οι μη
εμβολιασμένοι δεν έχουν κάνει την
πρώτη ή μοναδική δόση έως την
1 η Σεπτεμβρίου, τότε ο εργοδότης
μπορεί να τους θέσει σε αναστο-
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► ► ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΕΣΕ: «ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΤΥΠΟ LOCKDOWN»

566.812

13.466

ίο σύνολο των κρουσμάτων

θάνατοι συνολικά

32

326

θάνατοι χθες

διασωληνωμένοι

2.926
ασθενείς
έχουν εξέλθει
από ΜΕΘ
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Εκτός από τις οικονομικές
3 κυρώσεις, σύμφωνα με τις
πληροφορίες, σημαντικό ρόλο
! φαίνεται πως θα έχουν τα
πειθαρχικά συμβούλια των
ιατρικών συλλόγων.

Κλείνουν οι πόρτες στην εστίαση
για τους μη εμβολιασμένους
ΓΙΑ «μίνι lockdown» της εστίασης, από
τις 13.9.2021 έως τις 31.3.2022, κά
νει η λόγο π Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμά
των (ΠΟΕΣΕ), σχολιάζοντας τα νέα κυ
βερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν,
χθες για τις προϋποθέσεις εισόδου
εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων
πολιτών στους εσωτερικούς χώρους
των καταστημάτων.
«Τα μέτρα της κυβέρνησης, αναμ
φισβήτητα, μειώνουν τη δυνατότη
τα πρόσβασης των πελατών στους
κλειστούς χώρους εστίασης, καθώς ο
ένας στους δυο Ελληνες είναι ανεμβολίαστος. Παράλληλα, δημιουργούν
τεράστια προβλήματα στην επιβίωση
των επιχειρήσεων. Στην πραγματικό
τητα η εστίαση μπαίνει ξανά σε ένα
πολύμηνο άτυπο lockdown», τονίζει
η ΠΟΕΣΕ, καλώντας την κυβέρνηση
να μην εργαλειοποιεί τον κλάδο, με
στόχο να πιέσει τους πολίτες να εμβο
λιαστούν. «Η κυβέρνηση με τα μέτρα
που ανακοίνωσε εργαλειοποιεί και
πάλι τις επιχειρήσεις του κλάδου της
εστίασης και μάλιστα την ίδια ώρα που
έχει αποσύρει τα μέτρα στήριξης που
παρείχε», αναφέρεται, χαρακτηριστικά,
στην ανακοίνωση.
Η Ομοσπονδία σημειώνει πως «η
δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο αγα
θό που όλοι πρέπει να προστατέψου
με, όμως δεν μπορεί, για μια ακόμα
φορά, να χρησιμοποιείται ένας κλά
δος, που όλο το προηγούμενο διάστη
μα παρέμενε κλειστός και συσσώρευε
χρέη και ζημίες, ως ο “πολιορκητικός

κριός” απέναντι στους ανεμβολίαστους
πολίτες. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι τεράστια και θέτουν σε
κίνδυνο τη βιωσιμότητα εκατοντάδων
επιχειρήσεων που άντεξαν το προη
γούμενο διάστημα εξαντλώντας κάθε
δυνατότητα που είχαν. Το γεγονός ότι
οι επιχειρήσεις δούλεψαν 1,5 μήνα το
καλοκαίρι δεν είναι ικανή συνθήκη για
να ισοσκελίσει τις απώλειες των 15
προηγούμενων μηνών».
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται
πως η ΠΟΕΣΕ και τα μέλη της σέβο
νται την προσπάθεια για την αντιμε
τώπιση της πανδημίας και προτρέπουν
τους πολίτες και τους εργαζομένους
τους να εμβολιαστούν. Ταυτόχρονα,
ζητούν από την κυβέρνηση στα μέτρα
που εξήγγειλε να παράσχει αντισταθ
μιστικά προς στις επιχειρήσεις του κλά
δου για να μπορέσουν να επιβιώσουν
στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
Ενδεικτικά αιτούνται μείωση ενοικίων,
δυνατότητα αναστολών συμβάσεων
εργασίας και νέα προγράμματα επι-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Ζητούν από την
κυβέρνηση στα μέτρα
που εξήγγειλε να παράσχει
αντισταθμιστικά npos cms
επιχειρήσει του κλάδου
για να μπορέσουν να
επιβιώσουν στον δύσκολο
χειμώνα που έρχεται

στρεπτέας προκαταβολής για τις επι
χειρήσεις του κλάδου. Από την πλευρά
του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
(ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε,
μεταξύ άλλων: «Τα μέτρα που ανακοι
νώθηκαν βάζουν τους ανεμβολίαστους
σε μια διαρκή διαδικασία ελέγχου με
δικό τους κόστος, δυσκολεύοντας την
καθημερινότητά τους και μειώνοντας
τη δυνατότητα επισκεψιμότητας σε δη
μόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Ομως,
συνολικά, τα μέτρα προστατεύουν και
διευκολύνουν τους περισσότερους,
μεταξύ των οποίων και τα 5,6 εκατ.
πλήρως εμβολιασμένων πολιτών. Ας
μην ρισκάρουμε άλλο την υγεία μας
και τη ζωή των γύρω μας, αφού μπο
ρούμε να σταματήσουμε τη διασπορά
με τον εμβολιασμό».
Ο δε πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), Σταύρος
Καφούνης, εξέφρασε την ικανοποί
ησή του για τα εξαγγελθέντα μέτρα
«από τα οποία εξαιρείται πλήρως το
λιανεμπόριο, ως μία επιβράβευση της
έως σήμερα συνεπούς λειτουργίας του
και της εξαιρετικής συνεργασίας που
έχουν επιδείξει από την αρχή της παν
δημίας οι εμπορικές επιχειρήσεις και
το καταναλωτικό κοινό», όπως είπε.
Καταλήγοντας διευκρίνισε πως
«καμία αλλαγή δεν υφίσταται στη
λειτουργία της αγοράς, παραμένοντας σε ισχύ η τηρούμενη αναλογία
του ενός ατόμου ανά 16 τμ. εντός των
καταστημάτων».

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΕΣ

για ιδιώτες γιατρούς»
λή εργασίας χωρίς να λαμβάνουν
αποδοχές, ούτε να πληρώνει τις
ασφαλιστικές εισφορές τους.
Στο μεταξύ, πανελλαδική στάση
εργασίας από τις 10 το πρωί έως
τις 3 το μεσημέρι και συγκεντρώ
σεις διαμαρτυρίας για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
σε Αττική (στο υπουργείο Υγείας),
Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, στις
11 το πρωί, πραγματοποιεί η Πα
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ
νων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟ-

ΔΙΑΦΩΝΙΑ
Η νέα τιμή για το ταχύ
αντιγονικό τεστ ορίζεται
στα 10 ευρώ σε σχέση
με 20 ευρώ που ισχύει
έω$ σήμερα, βρίσκονταΒ
αντίθετουΒ εκπροσώπου
εργαστηρίων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΔΗΝ) αύριο Πέμπτη. Οι ιδιώτες
γιατροί, εκτός από την υποχρεωτικότητα, είναι αντιμέτωποι και με
το ζήτημα μείωσης της τιμής του
εργαστηριακού rapid test με το
οποίο είναι υποχρεωμένοι πλέον
να κινούνται στην καθημερινότητά τους οι ανεμβολίαστοι πολίτες.
Η νέα τιμή για το ταχύ αντιγονικό τεστ ορίζεται στα 10 ευρώ σε
σχέση με 20 ευρώ που ισχύει έως
σήμερα, βρίσκοντας αντίθετους εκ
προσώπους εργαστηρίων καθώς,
όπως λένε, το λειτουργικό κόστος
για κάθε τεστ υπολογίζεται σε πε
ρίπου 10 με 12 ευρώ. Η οικονομική
πίεση που θα δεχθούν τα εργαστή
ρια είναι πιθανόν να οδηγήσει σε
άτυπη «στάση» εξυπηρέτησης από
την πλευρά τους, δηλαδή να κά
νουν μόνο όσα τεστ μπορούν και
όχι όσα ζητούνται από τους πο
λίτες, οι οποίοι δεν θα έχουν την
επιλογή δημόσιας δομής.
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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 Σταχυολογώντας...
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 599.41 cm² Κυκλοφορία:
:

25-08-2021
6725

ΠΟΕΔΗΝ

Η κυβέρνηση αποφάσισε να
στήσει «μπλόκα στους ανεμβολίαστους
σε εστίαση, καφέ, μπαρ, χώρους
ψυχαγωγίας» από τα μέσα Σεπτεμβρίου,
καθώς τα πράγματα δεν πάνε καλά με
τις αναζωπυρώσεις της πανδημίας και
το εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθερία»
και -για να μην ξαναφρακάρουν οι ΜΕΘ«χρειαζόμαστε ακόμη ένα εκατομμύριο
εμβολιασμούς για να φτάσουμε τα ποσοστά
εμβολιασμών άλλων ευρωπαϊκών χωρών
σαν την Πορτογαλία λ.χ.», όπως τόνισε
ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας,
πριν μας αναλύσει το πώς ο ιδιωτικός
τομέας ιατρικών υπηρεσιών θα αναλάβει,
έναντι αντιτίμου που θα επιβαρύνει τους
υπόχρεους, όλα τα επαναλαμβανόμενα
πολλά εκατομμύρια τεστ, τα οποία έως
τον Μάρτιο του 2022 θα απαιτούνται από
τα εκατομμύρια των μη εμβολιασμένων
ώστε αυτοί να μπορούν να εργάζονται,

να σπουδάζουν ή να ταξιδεύουν. Οι
διενέξεις για τη σκοπιμότητα και τον
τρόπο εφαρμογής των «μπλόκων» με
την ανάθεση της αστυνόμευσης και σε
καταστηματάρχες, αιθουσάρχες, εργοδότες,
δασκάλους, καθηγητές κ.ά. αναμένεται, μαζί

με το κλασυώ θέμα της υποχρεωτικότητας
των εμβολιασμών και τις απολύσεις
των αρνητών, να ξαναέρθουν δυναμικά
προς διαβούλευση στην καθημερινή μας
ατζέντα όσο η χώρα θα αναζητά επενδυτές,
δανειστές και ανάπτυξη...

Σχαχυ ολογώντας...
©

ΜετονΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΜΗ

Η «Καθημερινή» γράφει
για την «ανενθννότητα»:
«Οι συνδικαλιστές των
υγειονομικών ισχυρίζονται ότι
μόνο μια μικρή μειοψηφία των
συναδέλφων τους παραμένει
ανεμβολίαστη■ Κι ωστόσο, για
χάρη των λίγων καλούν το
σύνολο του προσωπικού του
ΕΣΥ σε ανταρσία - σε άρνηση
κατάθεσης πιστοποιητικών
εμβολιασμού. Η στάση αυτή
δυσφημεί τον κλάδο που κράτησε
όρθιο το σύστημα υγείας στην
πανδημία. Και ενθαρρύνει όσους
το υπονομεύουν. Η πολιτεία
δεν πρέπει να υποκύψει στον
εκβιασμό».
Στο «Νέα» ο
«Μικροπολιτικός»
αναρωτιέται: «Τι θα γίνει
όμως με τους ανεμβολίαστους
βουλευτές; Θυμίζω ότι, σύμφωνα
με το προεδρείο της Βουλής,
οι ανεμβολίαστοι είναι 10
(σημειώνω ωστόσο ότι υπήρχαν
πληροφορίες ότι ο αριθμός είναι
μεγαλύτερος). Θυμίζω επίσης
ότι είχε διατυπωθεί η άποψη
ότι, εφόσον υπάρχει πλέον η
δυνατότητα συμμετοχής στις

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κοινοβουλευτικές εργασίες από
απόσταση, θα πρέπει να μην
επιτρέπεται στους βουλευτές που
από επιλογή δεν εμβολιάζονται η
φυσική παρουσία στις αίθουσες
της Βουλής. Πρόταση που είχαν
στηρίξει ο γραμματέας της ΚΟ της
ΝΔ Γιάννης Μπούγας, ο Αδωνις
Γεωργιάδης και ο Ανδρέας
Αοβέρδος και είχε τεθεί προς
συζήτηση και στη Διάσκεψη των
Προέδρων».
0«Ελεύθερος
Τύπος» φοβάται και
τις επερχόμενες πλημμύρες:
«Σύμφωνα με κορυφαίους
επιστήμονες, όπως είναι ο κ.
Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του
Οργανισμού Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας, η
αποτίμηση από τις πρόσφατες
πυρκαγιές είναι βαριά. Η
διάβρωση του εδάφους στη
Βόρεια Εύβοια και Πελοπόννησο
είναι τεράστια και θα επιβαρύνει
τις περιοχές το φθινόπωρο με
κίνδυνο μεγάλων πλημμυρών [...]
Τα ανησυχητικά ευρήματα των
επιστημόνων καταδεικνύουν
την ανάγκη να γίνει στη Βουλή
ουσιαστική συζήτηση για

το αύριο της χώρας και την
προστασία του περιβάλλοντος
και να μην παρακολουθήσουμε
“κοκορομαχίες"».
Η «Ναυτεμπορική»
«χαρτογραφεί δεκάδες
deals τα οποία ήδη «τρέχουν» ή θα
«τρέξουν» το επόμενο διάστημα,
με την εμπλοκή πάνω από 70
εταιρειών»: «Λόγω του Ταμείου
Ανάκαμψης είναι μονόδρομος η
μεγέθυνση των επιχειρήσεων
μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών
και συνεργασιών, καθώς μόνο
τα μεγάλα επενδυτικά σχήματα
θα επιλεγούν από τις τράπεζες
για να χρηματοδοτηθούν στη
συνέχεια από τη δεξαμενή των
δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Αν και απομένει, με πρωτοβουλία
τον ίδιου τον Ταμείου, η πλήρης
αποσαφήνιση κρίσιμων
παραμέτρων για το ποιες
επενδύσεις μπορούν να τεθούν
κάτω από τη στέγη του πυλώνα
με τις συγχωνεύσεις, εξαγορές
και συνεργασίες, εντούτοις η
αγορά και οι φορείς ανεβάζουν
ταχύτητα και προετοιμάζονται για
την επόμενη μέρα, αξιολογώντας
διαθέσιμους στόχους».

«Προετοιμασία
εδάφους», γράφει ο
«Ριζοσπάστης», «κάνουν
τα κυβερνητικά επιτελεία
ενόψει ΔΕΘ, προσπαθώντας
να ρίξουν την μπάλα στην
κερκίδα» για το τι περιμένει
τον λαό από το φθινόπωρο:
«Γι’ αυτό ξεκίνησαν από τώρα
οι “διαρροές" για τα “μέτρα
ελάφρυνσης" που σχεδιάζει
το οικονομικό επιτελείο κ.ο.κ.
Ποια είναι αυτά; Τα ίδια που
ισχύουν από πέρυσι! Δηλαδή,
το “πάγωμα" της λεγάμενης
“εισφοράς αλληλεγγύης" για τους
ιδιωτικούς υπαλλήλους, το οποίο
όχι μόνο δεν αλλάζει το γεγονός
ότι και φέτος οι εργαζόμενοι
θα πληρώσουν πάνω από το
95% των έμμεσων και άμεσων
φόρων, αλλά θα “αναπληρωθεί"
και με το παραπάνω από τα
νέα “πράσινα" χαράτσια, την
ώρα μάλιστα που το λαϊκό
εισόδημα εξανεμίζεται από την
ακρίβεια και τις ανατιμήσεις σε
Ενέργεια, διαμονή, διατροφή
κ.ο.κ., κάνοντας “σκόνη" και τις
αστειότητες περί “αυξήσεων"
στον κατώτερο μισθό κατά 0,5
ευρώ τη μέρα».
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 Τεκμηρίωση κι ευαισθησία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 225.66 cm² Κυκλοφορία:
:

25-08-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

Τεκμηρίωση κι ευαισθησία
αι για να έχουμε το καλό ρώτη
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
μα: τι σόι τεκμηρίωση χρειά
Του Παςχου Μανδραβελη
ζεται η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), η οποία
ρητώε τάσσεται υπέρ των εμ λαδή οι ασθενείε, οι οποίοι εξ ανά- των υγειονομικών στερείται «παβολίων αλλά πρακτικώε κάνει γκηε (και όχι από επιλογή) μπορεί ντελώε επιστημονικήε τεκμηρίω
απεργίεε κατά των υποχρεωτι να έρθουν σε επαφή με κάποιον σηε για την αναγκαιότητά του»,
κών εμβολιασμών; Σύμφωνα με ανεμβολίαστο υγειονομικό. Η πι το ίδιο ακριβώε ισχύει και για το
την ανακοίνωσή τηε, «το μέτρο θανότητα τηε συνάντησηε στα αντίθετό του: και η μη αναγκαι
του υποχρεωτικού επί ποινή ανα- δημόσια νοσοκομεία είναι 10%. ότητα του υποχρεωτικού εμβολι
στολήε τηε εργασιακής σχέσεωε Τόσοι, λέει η ΠΟΕΔΗΝ, είναι οι ασμού στερείται «παντελώε επιεμβολιασμού των υγειονομικών ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι κι αε στημονικήε τεκμηρίωσηε».
αποτελεί ένα εξαιρετικά ανάλγητο μην τσακωθούμε για τα νούμερα.
Με δεδομένη, λοιπόν, την αδυ
Δεν ξέρουμε πώε μπορεί να ναμία επιστημονικήε τεκμηρίω
μέτρο, στερούμενο παντελώε επιστημονικήε τεκμηρίωσηε για την γίνει μια έρευνα σαν αυτή που σηε προε τη μία ή την άλλη κα
αναγκαιότητά του» (23.7.2021).
προαπαιτούν οι συνδικαλιστέε τεύθυνση οι συνδικαλιστέε τηε
Αε θεωρήσουμε προε στιγμήν για να τεκμηριώσουν τη ζημιά ΠΟΕΔΗΝ είχαν να απαντήσουν
ότι η κοινή λογική δεν έχει καμία που προκαλούν οι ανεμβολίαστοι. σε ένα ηθικό δίλημμα. Διακινδυ
σχέση με την πραγματικότητα τηε Στον χώρο του συνδικαλιστικού νεύουν -έστω με βάση την κοι
επιστημονικήε τεκμηρίωσηε. Αε παραλόγου όλα είναι πιθανά να νή λογική και χωρίε επιστημονι
υποθέσουμε ότι χρειάζεται ειδική λεχθούν. Υπάρχει όμωε ένα αθέ κή τεκμηρίωση- την υγεία των
έρευνα για να καταλάβουμε τον ατο πρόβλημα με την ανακοίνω ευάλωτων συμπολιτών τουε, ή
κίνδυνο που διατρέχει η πλέον ευ- ση τηε ΠΟΕΔΗΝ: αν ο λεγόμε- κάνουν το χατίρι στουε ψεκαπαθήε ομάδα του πληθυσμού, δη νοε υποχρεωτικόε εμβολιασμόε σμένουε συναδέλφουε τουε; Το

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

απάντησαν με καθαρά συντεχνι
ακό και απάνθρωπο τρόπο...
Εχουμε πει πολλάκιε ότι οι
συνδικαλιστικέε ηγεσίεε αποτε
λούν τη γραφειοκρατία του ερ
γατικού κινήματοε. Ολεε οι γραφειοκρατίεε, παντού στον κόσμο,
αποκτούν τη δική τουε ατζέντα,
κατά κανόνα ειε βάροε εκείνων
που εκπροσωπούν. Δεν ξέρουν,
για παράδειγμα, οι συνδικαλιστέε
ότι ο πληθωρισμόε των διαδη
λώσεων στο κέντρο τηε Αθήναε
στρέφει τουε πολίτεε ενάντια στιε
διεκδικήσειε των εργαζομένων; Κι
όμωε! Κάθε λίγο και λιγάκι σηκώ
νουν τα πανό και ξεκινάνε, επειδή
προέχει η πολιτική τουε ατζέντα,
προσωπική ή κομματική, μερικέε
φορέε και ενδοκομματική. Αε μην
ξεχνάμε ότι τα ελεγχόμενα από το
ΠΑΣΟΚ συνδικάτα πρωτοστάτη
σαν στον αγώνα κατά τηε ασφαλιστικήε μεταρρύθμισηε που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ το 2001.
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 Τα μωρά μας και το τσίμπημα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 222.32 cm² Κυκλοφορία:
:

25-08-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

ΔΐΑΓΩΝΙΩΣ
Του Τακη Θεοδωροπουλου

Τα μωρά μας
και το τσίμπημα
ίδιος έχει εμβολιασθεί και καλεί τους συναδέλφους
του νοσηλευτές να πράξουν το ίδιο. Ομως διαφωνεί
με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Αν εφαρμο
στεί η αναστολή εργασίας θα προκληθεί έλλειψη προσω
πικού. Οι εμβολιασμένοι νοσηλευτές θα αναγκαστούν να
εργάζονται περισσότερες ώρες. Γιατί; Οσοι δεν δέχονται τον
εμβολιασμό είναι «αποφασισμένοι να στηρίξουν την επι
λογή τους». Χρειάστηκε τόση σκέψη για να τη διαμορφώ
σουν, την έχουν εμπεδώσει, πώς να τους πεις τώρα να την
αλλάξουν; Ποιος τα λέει αυτό; Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ.
Γιαννακός, που τον άκουσα χθες στην εκπομπή των Χιώτη Παπαδόπουλου στον ΣΚΑΪ 100,3. Πώς να πείθεις κάποιον να
φάει μπάμιες αν σιχαίνεται τις μπάμιες; Ολα στη ζωή είναι
θέμα γούστου. Γουστάρεις να σταματήσεις στο κόκκινο φα
νάρι; Σταματάς. Δεν γουστάρεις, δεν σταματάς. Κι αν χτυπή
σεις κάναν πεζό, ας πρόσεχε. Δημοκρατία έχουμε.

0

Αφήνω την πολιτική εκμετάλλευση του προβλήματος στους
επαγγελματίες της εξαθλίωσης. Το ζήτημα είναι περισσότε
ρο κοινωνικό και λιγότερο πολιτικό. Απόδειξη ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον Δυτικό
Κόσμο. Και έχει να κάνει με δύο ψυχικές παραμέτρους που
υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή των κοινωνιών μας. Την
αποθέωση του «εγώ» σε συνδυασμό με τη νηπιοποίηση. Η
αποθέωση του «εγώ» εκφράζεται με την πεποίθηση ότι η
πραγματικότητα είναι θέμα άποψης. Και διεγείρει τη νηπιοποίηση της συμπεριφοράς. Οταν με ενδιαφέρει η άποψή μου και
όχι η ευθύνη του εαυτού μου και των πράξεών μου, πώς είναι
δυνατόν να σκεφτώ τις συνέπειές της στον διπλανό μου;

Το στερεότυπο μας λέει πως ο κόσμος μας οδεύει προς την
επικράτεια του Μεγάλου Αδελφού του Οργουελ. Δεν θα βρί
σκεις καταφύγιο για να γλιτώσεις από το βλέμμα του. Λογικό.
Ο Οργουελ είχε ζήσει τους ολοκληρωτισμούς του μεσοπολέ
μου, τον ναζισμό και τον κομμουνισμό. Πολύ πιο ρεαλιστική
περιγραφή της σημερινής κατάστασης η πρόβλεψη του Νίτσε.
Ο κόσμος μας τείνει σε ένα καθεστώς γενικευμένης αναρχίας.
Ενας παιδικός σταθμός με υπερτροφικά εγώ, χωρίς τη νηπι
αγωγό για να υπενθυμίζει ότι ακόμη και το πιο αθώο παιχνίδι
χρειάζεται κανόνες για να το μοιραστείς. Το πρόβλημα με τους
αντιεμβολιαστές είναι κοινωνικό. Η στάση τους υπονομεύει την
κοινωνική συνοχή. Ορισμένοι θέλουν να το εκμεταλλευθούν
πολιτικά. Και νομίζουν ότι ανακάλυψαν στους αντιεμβολιαστές
το νέο προλεταριάτο. Ομως το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν
το αντιλαμβάνονται, δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος.
Η κοινωνική συνείδηση κινδυνεύει από παράλυση. Είτε από τις
συγγνωστές, ας πούμε, δεισιδαιμονίες απέναντι στην επιστή
μη, είτε από τα υπερτροφικά εγώ των μωρών που δεν δέχονται
να μεγαλώσουν. Και φοβούνται το τσίμπημα.
ttheodoropoulos@kathirnerini.gr

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Το τελευταίο ανάχωμα για κανονικό φθινόπωρο
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3-5

Επιφάνεια 4747.71
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

Κυκλοφορία:

14860

1

ΠΟΕΔΗΝ

Το τελευταίο ανάχωμα
για κανονικό φθινόπωρο
Ατυπο «lockdown» yia τους ανεμβολίαστους από τις 13 Σεπτεμβρίου
ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα, που ουσιαστικά συν
θέτουν ένα άτυπο «lockdown» για tous ανεμβολίαστουε, υιοθετεί η κυβέρνηση, cos τελευ
ταίο ανάχωμα στην επέλαση τηε μετάλλαξηε
«Δέλτα», που ήδη έχει οδηγήσει σε μεγάλη
αύξηση κρουσμάτων, προδιαγράφονταε ένα
δύσκολο φθινόπωρο. Η κυβέρνηση ευελπι-

στεί ncos ο αποκλεισμόε όσων αρνούνται να
εμβολιαστούν από tous κλειστούε xcopous δια
σκέδασή, σε συνδυασμό με το οικονομικό
κόστοε τηε διενέργεκκ rapid test, θα αυξήσει
τα ποσοστά του εμβολιασμού. Με δεδομένη
τη βούληση ins κυβέρνησηε να μη δοκιμα
στούν οι αντοχέε του ΕΣΥ και να μη διατα-

ραχθεί η δυναμική, tous τελευταίοι μήνεε,
πορεία τηε οικονομά, εάν κριθεί αναγκαίο
θα διευρυνθεί και η υποχρεωτικότητα των εμ
βολιασμών. Οι npcoTes κατηγορώ που εξετά
ζονται είναι οι ένστολοι -Ενοπλε5 Δυνάμει
και Σώματα Ασφαλεϊαε- και ακολούθωε οι
δημόσιοι υπάλληλοι npciims γραμμήε. Σελ. 3-5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
. J 67 εργαζόμενοι σε δομές
αυξημένης φροντίδας
εξαιρούνται του εμβολιασμού.
Υποβλήθηκαν 1.670 αιτήσεις
Σελ. 5
•J 4.608 νέα κρούσματα χθες,
αριθμός-ρεκόρ από την έναρξη
της πανδημίας
32 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους
και 326 νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι
Σελ. 3
. J Ανάμεικτες αντιδράσεις και
προβληματισμός σε πολιτισμό
και εστίαση
Σελ. 4
ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί
και δεν έχουν νοσήσει τους
τελευταίους έξι μήνες ισχύουν
τα εξής από τις 13 Σεπτεμβρίου:
■ Ενα rapid test την εβδομάδα, κό
στους 10 ευρώ, για εργαζομένους
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
■ Δύο rapid tests την εβδομάδα για
εκπαιδευτικούς, εργαζομένους
σε τουρισμό, εστίαση,
τηλεοπτικές, κινηματογραφικές
και θεατρικές παραγωγές
■ Δύο self tests, που θα τους
χορηγούνται δωρεάν, για μαθητές
γυμνασίου και λυκείου
■ Δύο rapid tests, που θα πληρώνουν
οι ίδιοι, θα κάνουν οι φοιτητές
Σε θέατρα, κινηματογράφους
και μουσεία θα επιτρέπεται
η είσοδος και σε ανεμβολίαστους,
με rapid test 48 ωρών
Σελ. 3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Το τελευταίο ανάχωμα για κανονικό φθινόπωρο
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,3-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-08-2021

Νέα όπλα στη μάχη κατά του τέταρτου κύματος
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως από τις 13 Σεπτεμβρίου θα ισχύσει ένα άτυπο «lockdown» yia τους ανεμβολίαστους
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Οι χθεσινές ανακοινώσετε xns κυ-

βέρνησηε μέσω του αρμόδιου
υπουργού Υγείαε Βασίλη Κικίλια, που ουσιαστικά ανήγγειλε
ένα «lockdown» για ανεμβολίαστουε από τιε 13 Σεπτεμβρίου,
αποτελούν το πρώτο ανάχωμα για
την ανάσχεση τηε πανδημίαε, που
χθεε έδειξε και πάλι τα δόντια τηε
με ρεκόρ κρουσμάτων, τα οποία
έφτασαν τα 4.608. Στην κυβέρνη
ση φαίνεται πωε οι αποφάσειε και
η στρατηγική που θα ακολουθηθεί
είναι ειλημμένεε και επικεντρώ
νονται σε δύο άξονεε: Πρώτον, η
ζωή των ανεμβολίαστων θα είναι
σαφώε δύσκολη, με κόστοε τόσο
οικονομικό όσο και σε εκφάνσειε
τηε κοινωνικήε ζωήε. Δεύτερον,
επακόλουθοε στόχοε είναι να αυ
ξηθεί ο εμβολιασμόε κατά τουλάχι
στον ένα εκατομμύριο, χτίζονταε

το πολυπόθητο τείχοε ανοσίαε.
Υπάρχουν, όμωε, δύο ακόμη
σημαντικοί λόγοι που η κυβέρ
νηση οδηγείται σε πιο σκληρή
στάση, μετά την αναπόφευκτη
χαλαρότητα του θέρουε. Ο πρώτοε έχει να κάνει με την οικονο
μία. Ολοι οι δείκτεε του τελευταίου
εξαμήνου είναι θετικοί και δεί
χνουν πωε η οικονομία έχει μπει
σε θετική τροχιά, που μπορεί να

Κρίσιμο το επόμενο
διάστημα να αυξηθούν
κατά ένα εκατομμύριο
οι εμβολιασμένοι
- Στο τραπέζι η επέκτα
ση της υποχρεωτικότητας και σε άλλες
επαγγελματικές ομάδες.

μαε οδηγήσει σε ξέφωτο το 2022
και στην αναμενόμενη ανάπτυ
ξη. Αυτή η τάση δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να ανακοπεί με
ένα νέο lockdown, που ήδη έχει
αποκλείσει ο πρωθυπουργόε. Και
αυτή η αναγκαιότητα συνεπάγε
ται σκληρή στάση έναντι των μη
εμβολιασμένων, που «απειλούν»
την ομαλή οικονομική ζωή. Ο δεύτεροε λόγοε είναι αμιγώε πολιτικόε. Οι αντιεμβολιαστέε δύσκολα
μπορεί να ψηφίσουν τη Ν.Δ. στιε
επόμενεε εκλογέε, καθώε ανή
κουν σε ένα κοινό που αντιτίθεται σε έναν πολύ βασικό πυλώνα
τηε στρατηγικήε τηε κυβέρνησηε:
τον εμβολιασμό. Συνεπώε το Μαξίμου οφείλει να σταθεί στο πλευρό
των 5,6 εκατ. πολιτών που έκαναν
το εμβόλιο, συντάχθηκαν με την
κεντρική κυβερνητική λογική τηε
αναγκαιότηταε του εμβολιασμού
και τώρα θέλουν να πάρουν τη ζωή

τουε πίσω, όπωε τουε είχαν αρχι
κά υποσχεθεί. Τουτέστιν η στήρι
ξη όσων επέλεξαν να κάνουν το
εμβόλιο είναι για την κυβέρνηση
μονόδρομοε.
Ενδεικτικό τηε λογικήε στην
οποία κινείται η κυβέρνηση είναι
πωε, σύμφωνα με πληροφορίεε
τηε «Κ», χθεε, κατά τη διάρκεια
του πρωινού καφέ, τέθηκε ξανά
το θέμα τηε επέκτασηε τηε υποχρεωτικότηταε του εμβολιασμού,
με την κεντρική κατεύθυνση να
είναι πωε το επόμενο διάστημα
πρέπει να ανάψει το πράσινο φωε
για την επέκτασή τηε. Κεντρικόε
στόχοε για την κυβέρνηση, άλλω
στε, όπωε ειπώθηκε παραπάνω,
είναι να φτάσουμε το ένα εκατομ
μύριο επιπλέον εμβολιασμούε σε
σχέση με σήμερα, προσεγγίζονταε
το τείχοε ανοσίαε.
Οι χθεσινέε ανακοινώσετε του
υπουργού Επικρατείαε Ακη Σκέρ

τσου δεν αφήνουν, εξάλλου, περι
θώρια παρερμηνειών για την αξία
του εμβολίου. Σύμφωνα με τα επί
σημα στοιχεία του ΕΟΔΥ, τη Δευ
τέρα 319 συμπολίτεε μαε ήταν διασωληνωμένοι λόγω COVID. Από
αυτούε, οι 291 (91%) είναι ανεμβολίαστοι, ενώ είχαν τη δυνατό
τητα να εμβολιαστούν, και μόλιε
28 (9%) είναι εμβολιασμένοι. Αν
υποθέσουμε, συνεπώε, ότι όλοι
οι Ελληνεε είχαμε κάνει το εμβό
λιο, χθεε θα είχαμε κάτι παραπά
νω από το 1/10 των ΜΕΘ COVID
κατειλημμένο, δηλαδή περίπου 50
ΜΕΘ αντί των 319. Με αυτά τα δε
δομένα, η επέκταση τηε υποχρεωτικότηταε του εμβολιασμού το
επόμενο διάστημα σε συγκεκριμένεε επαγγελματικέε ομάδεε είναι
πολύ πιθανή, με πρώτεε στη λίστα
να είναι, όπωε έγραφε χθεε η «Κ»,
οι ένστολοι -Ενοπλεε Δυνάμειε και
Σώματα Ασφαλείαε- και ακολού-

θωε οι δημόσιοι υπάλληλοι πρώτηε
γραμμήε. Ενα στοιχείο που κάνει
πολύ πιθανή την επέκταση είναι
η έγκριση τηε τρίτηε δόσηε του
εμβολίου τηε Pfizer από τον FDA,
που δείχνει πωε το εμβόλιο είναι
απολύτωε ασφαλέε.
Χθεε ο πρωθυπουργόε είχε τη
λεφωνική επικοινωνία με την πρό
εδρο τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά
την οποία αντάλλαξαν απόψειε
ενόψει τηε σημερινήε τηλεδιάσκεψηε των ηγετών του G7 για
τιε εξελίξετε στο Αφγανιστάν, ενώ
ακόμη συζήτησαν για τη σύνοδο
κορυφήε των εννέα μεσογειακών
κρατών τηε Ε.Ε. (MED9EU), τον
Σεπτέμβριο στην Κρήτη. Ο Κυριάκοε Μητσοτάκηε υπογράμμισε
ότι είναι αναγκαία η ανάληψη από
τιε μεσογειακέε χώρεε πρωτοβου
λιών για την κλιματική κρίση, με
έμφαση στιε δασικέε πυρκαγιέε.

Τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους πολίτες
Ανεμβολίαστοι μαθητές - φοιτητές:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ TEST COVID-19

ΜΑΘΗΤΕΣ

από 13/9/2021 έως 31/3/2022 για τις ομάδες πληθυσμού
που δεν έχουν εμβολιαστεί.

2 self tests / εβδομάδα

Ανεμβολίασχοι εργαζόμενοι
σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα:

Ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί, εργαζό
μενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογρα
φικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές:

1 εργαστηριακό rapid test

2 εργαστηριακά rapid tests/εβδομάδα,

/εβδομάδα, που πραγματοποιείται
αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα με δαπάνη του εργαζομένου

που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζομένου

10 ευρώ/τεστ.

10 ευρώ/τεστ.
Αποδεικνύεται με ψηφιακή
βεβαίωση αρνητικού τεστ αηό το
gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά
με την εφαρμονή COVID free app
από τον εργοδότη.

Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ
από το gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά με την
εφαρμογή COVID free app από τον ερνοδότη ή σύμφωνα
με τους ειδικούς όρους που θα ισχύσουν για την
εκπαιδευτική κοινότητα.

υυ

Ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες προς όλους τους ηπειρωτι
κούς και νησιωτικούς προορισμούς με αεροπλάνο,
πλοίο, τρένο και ΚΤΕΛ:

που διατίθενται δωρεάν
από το κράτος και
δηλώνονται υποχρεωτικά
στην πλατφόρμα
self-testing.gov.gr.

1 εργαστηριακό rapid test έως 48 ώρες πριν από
το ταξίδι για τους ενηλίκους και τους ανηλίκους 12-17 ετών,
που πραγματοποιείται έως 48 ώρες πριν από το ταξίδι
αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη
του ταξιδιώτη 10 ευρώ/τεστ.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

αντιγόνου/εβδομάδα που πραγματο·
ποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του
φοιτητή 10 ευρώ/τεστ.
Αποδεικνύεται με ψηφιακή
βεβαίωση αρνητικού τεστ αηό το
gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά
με την εφαρμονή COVID free app
από τις αρχές των πανεπιστημίων.

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ
Υποχρεωτική χρήση μάσκας
σε όλους τους κλειστούς
χώρους και σε όλους τους
ανοιχτούς χώρους όπου
υπάρχει συνάθροιση.

Αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης
αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr στο check-in κάθε
μεταφορικού μέσου και έλεγχο γνησιότητας με την
εφαρμογή COVID free app από τον ιδιώτη.

Self test για τους ανηλίκους 5-11 ετών
(παρέχεται δωρεάν από το κράτος ή αγορά
από το φαρμακείο).

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Λειτουργία δημόσιων χώρων συνάθροισης από 13/9/2021 έως 31/3/2022

Κλειστοί χώροι εστίασης

Κλειστοί και ανοιχτοί χώροι γηπέδων

(καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες,
κλαμπ, κέντρα διασκέδασης)

Λειτουργία μόνο για
εμβολιασμένους και
νοσήσαντες (έως
6 μήνες από τη
διάγνωση).

Λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους
και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη
διάγνωση).
Ελεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού
ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσω
πίας στην είσοδο της επιχείρησης με
την εφαρμογή COVID free app.

Ελεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού
ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με
την εφαρμογή COVID free app.

Κλειστοί χώροι θεάτρων, σινεμά, μουσείων
και αρχαιολογικοί
Λειτουργία για εμβολιασμένους, νοσήσαντες
(έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους
που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test
αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.
Ελεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού
τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο
της επιχείρησης με την εφαρμονή COVID free app.
• Θα μπορούν βάσει νόμου να επιλέγουν να λειτουργούν
μόνο ως αμιγείς χώροι με εμβολιασμένους και νοσήσα-

Κλειστά γυμναστήρια
Λειτουργία για εμβολιασμένους, νοσήσαντες
(έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους
που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test
αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.
Ελεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού
τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο
της επιχείρησης με την εφαρμογή COVID free app.
• Θα μπορούν βάσει νόμου να ζητούν υποχρεωτικότητα
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης από όλα τα μέλη
τους.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Υγείας

Ολοι οι υπόλοιποι κλειστοί
χώροι εργασίας
0 εργοδότης διατηρεί βάσει νόμου
το δικαίωμα να γνωρίζει αν
οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του
είναι εμβολιασμένοι και υποχρεούται
να ελέγχει την εγκυρότητα της
βεβαίωσης αρνητικού τεστ για τους
ανεμβολίαστους εργαζομένους,
αναλόγως της συχνότητας διάγνωσης
που έχει οριστεί για την κατηγορία
δραστηριότητας.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τι προβλέπεται για εργαζομένους, μαθητές και φοιτητές
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ
«Θα υπάρξουν και φέτοε μέτρα δη-

μόσιαε υγείαε, αφενόε για να στα
ματήσουμε τη διάδοση του ιού και
των νέων μεταλλάξεων, αφετέρου
για να θωρακίσουμε το ΕΣΥ». Ετσι
προλόγισε ο υπουργόε Υγείαε Βασληε Κικίλιαε την εισήγηση των
περιορισμών που θα ισχύουν από
τιε 13 Σεπτεμβρίου έωε τιε 31 Μαρ
τίου και αφορούν τουε πολίτεε που
δεν έχουν (ακόμα) εμβολιαστεί.
Η ανακοίνωση των νέων μέτρων
συνέπεσε με το απόλυτο αρνητι
κό ρεκόρ που σημείωσε η Ελλάδα
χθεε, καθώε ανιχνεύθηκαν τα πε
ρισσότερα κρούσματα κορωνοϊού
από την έναρξη τηε πανδημίαε,
4.608. Ταυτόχρονα, 32 ασθενείε
κατέληξαν και 326 νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι. Τα υψηλότερα
ποσοστά επιμόλυνσηε καταγρά
φηκαν στην Αττική (1.096), στη
Θεσσαλονίκη (402), στην Κρήτη
(344), στην Αχαΐα (184) και στη
Μεσσηνία (146).
Στο εξήε, λοιπόν, οι εργαζόμενοι
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που
δεν έχουν εμβολιαστεί θα κάνουν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ένα rapid teat την εβδομάδα, σε
ιδιωτικό διαγνωστικό με δική τουε
επιβάρυνση, έναντι 10 ευρώ. Οι
ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, όσοι
εργάζονται σε τουρισμό, εστίαση,
τηλεοπτικέε, κινηματογραφικέε
και θεατρικέε παραγωγέε θα κά
νουν δύο τεστ την εβδομάδα. Οι
μαθητέε γυμνασίου και λυκείου
που δεν έχουν εμβολιαστεί θα κά
νουν δύο aelf teata την εβδομάδα,
τα οποία θα τουε παρέχονται δω-

Αρνητικό ρεκόρ
χθες νέων λοιμώξεων
(4.608) από την αρχή
της πανδημίας - 32
ασθενείς κατέληξαν
και 326 νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι.
ρεάν. Οι ανεμβολίαστοι φοιτητέε,
από την άλλη, θα προβαίνουν σε
δύο εργαστηριακά τεστ, τα οποία
θα πληρώνουν οι ίδιοι. Σημαντικέε,
ωστόσο, είναι οι αλλαγέε που θα

Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που δεν έχουν εμβολια

στεί θα κάνουν ένα rapid test την εβδομάδα, σε ιδιωτικό διαγνωστικό με δική
τους επιβάρυνση, έναντι 10 ευρώ.

ισχύσουν στην καθημερινότητα
και στη διασκέδαση.
Στουε κλειστούε χώρουε κατα
στημάτων εστίασηε και διασκέδασηε θα επιτρέπεται να βρίσκονται

μόνον εμβολιασμένοι ή νοσήσαντεε (με το σχετικό πιστοποιητι
κό, ισχύοε μέχρι έξι μήνεε μετά
την επιμόλυνση). Επίσηε, μόνο εμ
βολιασμένοι και νοσήσαντεε θα

εισέρχονται σε ανοιχτά και κλει
στά γήπεδα. Σε θέατρα, κινηματογράφουε και μουσεία θα επιτρέπε
ται η είσοδοε και ανεμβολίαστων,
με rapid ίεεί 48 ωρών. Εν προκειμένω, βέβαια, ο κάθε επιχειρηματίαε θα μπορεί να επιλέξει αν θα
λειτουργήσει ωε αμιγήε (με 100%
χωρητικότητα) ή μεικτόε χώροε
πολιτισμού. Με τον έλεγχο τηε
εγκυρότηταε των εγγράφων μέ
σω τηε ειδικήε εφαρμογήε επιφορ
τίζονται οι ίδιοι οι ιδιοκτήτεε ή
υπεύθυνοι των παραπάνω χώρων.
Οι ανήλικοι ταξιδιώτεε άνω των 12
ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί
θα πρέπει να προσκομίζουν rapid
ΐεεί 48 ωρών, ενώ οι μικρότεροι,
από 5 έωε 12 ετών, θα κάνουν εεΐί
teat. Σημειώνεται ότι, από τιε 13
Σεπτεμβρίου, τεστ σε δημόσιεε
δομέε θα είναι διαθέσιμα μόνο για
ανεμβολίαστουε και όσουε έχουν
συμπτώματα.

«Epcis έναντι του εγώ»
Ο υπουργόε τόνισε ότι τα πα
ραπάνω μέτρα δεν έχουν «ούτε
πατερναλιστικό ούτε τιμωρητικό
χαρακτήρα». «Τα νοσοκομεία θα

συνεχίσουν να εξυπηρετούν όλα
τα περιστατικά, όσοι νοσούν από
άλλεε ασθένειεε δικαιούνται περίθαλψηε», ανέφερε ο ίδιοε, εκφράζονταε την πεποίθηση ότι ο ρυθμόε
των εμβολιασμών θα ενταθεί τιε
επόμενεε εβδομάδεε. «Μετά τον
Δεκαπενταύγουστο έχουμε νέα
ραντεβού και χρειαζόμαστε ένα
εκατομμύριο εμβολιασμούε ακόμη
για να φτάσουμε τα ποσοστά που
έχουν άλλεε χώρεε, όπωε η Πορ
τογαλία και η Ισπανία. Πιστεύω
στον Ελληνα και πιστεύω πωε θα
επικρατήσει το “εμείε έναντι του
εγώ”», συνέχισε ο ίδιοε.
«Το πραγματικό δίλημμα είναι
“εμβόλιο ή ιόε”», υπενθύμισε από
την πλευρά τηε η καθηγήτρια Ανα
στασία Κοτανίδου, διευθύντρια
τηε ΜΕΘ του Γ.Ν. «Ευαγγελισμόε»
και πρόεδροε τηε Ελληνικήε Εταιρείαε Εντατικήε Θεραπείαε, και
προέτρεψε τουε διστακτικούε να
δείξουν εμπιστοσύνη στουε ειδικούε. «Το προφίλ ασφαλείαε των
εμβολίων είναι ισχυρό», πρόσθεσε.
«Αυτή τη στιγμή 18 εκατομμύρια
άνθρωποι πάσχουν από το ροεΐ
covid ayndrome».
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 Το τελευταίο ανάχωμα για κανονικό φθινόπωρο
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,3-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-08-2021

Ανάμεικτες αντιδράσεις στον τομέα του πολιτισμού
Οι επιχειρηματίες τονίζουν ότι τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις

σύμφωνα με τον πρόεδρο τηε Ενωσηε Θεατρικών Παραγωγών Διονύση Παναγιωτάκη, το γενικό
πλαίσιο μέτρων που ανακοίνωσε
χθεε ο υπουργόε Υγείαε Βασίληε
Κικίλιαε για την πρόσβαση των
ανεμβολίαστων πολιτών στουε
κλειστούε χώρουε πολιτισμού. Ο
κ. Παναγιωτόκηε σκοπεύει να προ
σαρμοστεί ωε επιχειρηματίαε στιε
νέεε ρυθμίσειε, οι οποίεε ορίζουν
ότι στα κλειστά θέατρα θα έχουν
πρόσβαση είτε μόνον οι εμβολια
σμένοι είτε και οι ανεμβολίαστοι

τον χειμώνα κανονικά, με καποιεε
φυσικά προϋποθέσειε για κοινό
και εργαζόμενουε: εκεί θα έχουν
πρόσβαση εμβολιασμένοι, νοσήσαντεε αλλά και μη εμβολιασμέ
νοι, που θα επιδεικνύουν αρνητικό
εργαστηριακό τεστ 48 ωρών. Οι δε
επιχειρήσειε θα έχουν τη δυνατό
τητα επιλογήε ανάμεσα σε COVID
Free προβολέε (μόνο για εμβολια
σμένου ε) με το 100% τηε χωρητικότηταε ή μεικτέε με περιορισμένη
- το σχετικό ποσοστό επίσηε δεν
έχει ανακοινωθεί προε το παρόν.
Οσο για τιε αντιδράσειε των αιθουσαρχών στα μέτρα, είναι προε
το παρόν συγκρατημένεε, αφού

Τη στήριξη
της πολιτείας ζητούν
οι μουσικές σκηνές,
στις οποίες θα μπαίνουν
μόνο εμβολιασμένοι
και νοσήσαντες πολίτες.

Πρόβλημα αναμένεται
να αντιμετωπίσουν
οι πολυκινηματογράφοι,
η πλειονότητα του κοινού
των οποίων ανήκει
στις μικρότερες ηλικίες.

που έχουν κάνει rapid ίεεί εντόε
48 ωρών, με την πρώτη επιλογή
να επιτρέπει χωρητικότητα 100%.
Ωστόσο, κάποιοι προβληματι
σμοί παραμένουν: «Επειδή στην
Ελλάδα έχει εμβολιαστεί περίπου
ο μισόε πληθυσμόε, η πληρότητα
ενόε χώρου δύσκολα θα φτάνει στο
100%. Από την άλλη, αν κάποιοε
επιλέξει να δέχεται και ανεμβολίαστουε, τότε μια μερίδα θεατών θα
φοβάται να προσέλθει. Χρειάζεται
λοιπόν να συνεχιστούν τα μέτρα
στήριξηε προε τον κλάδο», λέει ο
κ. Παναγιωτάκηε.
Αλλοι επιχειρηματίεε, όπωε ο
Πάνοε Κατσαρίδηε (που πρώτοε
είχε ανακοινώσει ότι θα δέχεται
μόνο εμβολιασμένουε θεατέε στιε
σκηνέε του), κρίνουν απαραίτη

οι πάντεε πρέπει να οργανωθούν
και να υπολογίσουν τη σχέση κόστουε - περιθωρίου κέρδουε με τα
νέα δεδομένα. Σε επικοινωνία που
είχαμε με τον ιδιοκτήτη του κινη
ματογράφου «Αθήναιον», Δημήτρη
Γάκα, μαε ξεκαθάρισε πωε θα ανοί
ξει στιε 9 Σεπτεμβρίου, ενώ προ
σανατολίζεται προε τη λύση των
μεικτών προβολών. Μεγαλύτερο
πρόβλημα βέβαια αναμένεται να
αντιμετωπίσουν οι πολυκινηματο
γράφοι, η πλειονότητα του κοινού
των οποίων ανήκει στιε μικρότερεε
ηλικίεε, όπου τα ποσοστά εμβολι
ασμού είναι ιδιαιτέρωε χαμηλά.
Τα δε επιπλέον 10 ευρώ του rapid
ίεεί πιθανότατα θα αποθαρρύνουν
την κινηματογραφική έξοδο ενόε
ανεμβολίαστου.

Των ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ, ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι,

Οι κινηματογραφικές αίθουσες θα λειτουργήσουν αυτόν τον χειμώνα κανονικά, με κάποιες προϋποθέσεις φυσικά για κοινό και εργαζομένους: πρόσβαση
θα έχουν εμβολιασμένοι, νοσήσαντες, αλλά και μη εμβολιασμένοι που θα επιδεικνύουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ 48 ωρών.
τη μια διευκρίνιση για το ποσο
στό πληρότηταε που θα ισχύει
σε όσουε χώρουε υποδέχονται
και ανεμβολίαστουε, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητοε προγραμματισμόε.
Τα πράγματα, πάντωε, δυσχε
ραίνουν ιδιαίτερα για τιε μουσικέε
σκηνέε, στιε οποίεε θα μπαίνουν
μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσα-

ντεε πολίτεε. «Η δυνατότητα πρόσβασηε από ανεμβολίαστουε με
rapid ίεεί θα πρέπει να δοθεί και
στον μουσικό χώρο και όχι μόνο
για καθήμενουε», λέει η Κατερίνα
Σταματάκη, πρόεδροε του Πανελ
λήνιου Συνδέσμου Διοργανωτών
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. «Ειδάλλωε μένει εκτόε μια μεγάλη ομάδα
επαγγελματιών. Μην ξεχνάμε ότι

έχει εμβολιαστεί περίπου το 50%
του πληθυσμού και κυρίωε οι μεγαλύτερεε ηλικίεε, που δεν προτιμούν
τα μουσικά θεάματα. Επιπλέον, ει
δικά όσοι φέρνουν ξένα ονόματα,
δεν προλαβαίνουν να προγραμ
ματίσουν το επόμενο διάστημα.
Χρειάζεται επομένωε στήριξη των
επιχειρήσεών μαε, με επιδότηση
ενοικίων, αναστολή εργασίαε κ.ά.».

Από τιε επιχειρήσειε που ευλό
γησαν περισσότερο από την παν
δημία τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
ήταν και οι κινηματογράφοι, ιδιαί
τερα οι 12μηνηε λειτουργίαε (χει
μερινοί), οι οποίοι παρέμειναν είτε
κλειστοί είτε μισοέρημοι αυτό το
διάστημα. Σύμφωνα με τιε χθεσινέε
ανακοινώσειε, οι κινηματογραφικέε
αίθουσεε θα λειτουργήσουν αυτόν

Μέτρα στήριξης ζητεί η εστίαση

Θωρακίζεται η Ευρώπη

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Επίπτωση στον τζίρο των επιχει

Ενώ το καλοκαίρι προχωρεί προε
τη δύση του, η μάχη εναντίον τηε
πανδημίαε στην Ευρώπη εξελίσσε
ται σταδιακά σε μια μόνιμη κατά
σταση. Χώρεε όπωε η Γερμανία, η
Γαλλία και η Ιταλία περνούν πλέον
από τιε προσπάθειέε τουε να τερ
ματίσουν την πανδημία στην προ
ετοιμασία τηε νέαε ζωήε πλάι σε
αυτήν, καταρτίζονταε σχέδια για
ενίσχυση των δόσεων του εμβο
λίου, εντατική χρήση μάσκαε, συχνέε διαδικασίεε τεστ και επιβολή
στοχευμένων μέτρων κοινωνικήε
αποστασιοποίησηε εν αναμονή του
τρίτου πανδημικού χειμώνα.
Την περασμένη εβδομάδα, η
Γερμανία επιβεβαίωσε πωε, μέχρι
οι νέεε μολύνσειε να πέσουν σε
πολύ χαμηλότερα επίπεδα, η εί
σοδοε των πολιτών σε εστιατόρια
και άλλουε εσωτερικούε χώρουε
θα περιορίζεται μονάχα στουε εμβολιασμένουε, αυτούε που έχουν
αναρρώσει από λοίμωξη ή άτο
μα με πρόσφατο αρνητικό τεστ
COVID-19. Η υποχρεωτικότητα τηε
μάσκαε παραμένει ακλόνητη για
όλουε σε κλειστούε χώρουε και
δημόσιεε συγκοινωνίεε, ενώ στη
γερμανική πρωτεύουσα και σε άλλεε πόλειε, όπου ξεκίνησε ήδη η
σχολική χρονιά, τα παιδιά φορούν
μάσκεε σε όλουε τουε σχολικούε
χώρουε και υποβάλλονται σε εξετάσειε για τη λοίμωξη αρκετέε φορέε μέσα στην εβδομάδα.
Στη Γαλλία, η κυκλοφορία μιαε
επίσημηε εφαρμογήε που πιστο
ποιεί άμεσα τον εμβολιασμό, την
ανάρρωση από τη νόσο ή πρόσφα
το αρνητικό τεστ έχει κάνει εύκολη
την υλοποίηση των μέτρων που πε
ριορίζουν την είσοδο σε κλειστούε
χώρουε. Οι Γάλλοι εστιάτορεε που
δεν ελέγχουν τουε πελάτεε τουε
κινδυνεύουν με πρόστιμα ύψουε
έωε και 9.000 ευρώ καθώε και ένα
χρόνο φυλάκιση, ενώ από αυτή την
εβδομάδα η χώρα απαιτεί πιστοποι
ητικό εμβολιασμού για την είσοδο
σε μουσεία ή τρένα που διανύουν
μεγάλεε αποστάσειε. Ο ίδιοε νόμοε
καθιστά πλέον υποχρεωτικούε τουε
εμβολιασμούε για τουε Γάλλουε ερ-

ρήσεων εστίασηε, κυρίωε από τον
Οκτώβριο και μετά, θα έχει η από
φαση τηε κυβέρνησηε να επιτραπεί μόνο σε εμβολιασμένουε και
νοσήσαντεε η είσοδοε σε κλειστούε
χώρουε εστίασηε (από 13/9 έωε τέ
λη Μαρτίου 2022), αναφέρουν παράγοντεε του κλάδου, ζητώνταε
παράλληλα μέτρα στήριξηε που
θα αντισταθμίσουν τιε απώλειεε
στον τζίρο τουε. Σύμφωνα με τουε
ίδιουε, η πρόσβαση των πελατών
στουε χώρουε εστίασηε μειώνεται
εάν ληφθεί υπόψη πωε έναε στουε
δύο είναι ανεμβολίαστοε και πωε σε
πολλέε περιπτώσειε οι παρέεε είναι
μεικτέε. «Αυτό σημαίνει πωε έναε
στουε τρειε θα μπορεί να επισκέ
πτεται τον χώρο εστίασηε», ανα
φέρουν χαρακτηριστικά. Σύμφωνα
με τουε ίδιουε, ο ενάμισηε μήναε
λειτουργίαε των επιχειρήσεων σε
συνθήκεε κανονικότηταε κατά τη
διάρκεια τηε τουριστικήε περιόδου
δεν μπορεί να αναπληρώσει τον
χαμένο τζίρο των 16 προηγούμε
νων μηνών, ενώ τονίζουν πωε θα
περίμεναν, μαζί με τα μέτρα για
τουε ανεμβολίαστουε, να ανακοινω
θούν και μέτρα στήριξηε του κλά
δου εστίασηε, δηλαδή μείωση των
ενοικίων, αναστολή συμβάσεων εργασίαε αλλά και προγράμματα επιστρεπτέαε προκαταβολήε. «Από 1η
Ιουλίου δεν υπάρχει στήριξη από το
κράτοε στον κλάδο εστίασηε, εκτόε
από το πρόγραμμα “Επανεκκίνηση
τηε εστίασηε”, όπου οι εκταμιεύσειε
προχωρούν με αργούε ρυθμούε».
«Είναι πιθανόν η χρήση των εξω
τερικών χώρων λόγω των καιρικών
συνθηκών να είναι δυνατή μέχρι
τον Οκτώβριο. Ωστόσο, αργότερα
θα φανούν οι επιπτώσειε των μέ
τρων που έλαβε η κυβέρνηση για
τουε κλειστούε χώρουε. Εάν μέ
χρι τότε δεν ξεπεράσουμε τα 7,5
εκατομμύρια εμβολιασμένουε, η
πελατειακή βάση των επιχειρήσε
ων στενεύει», αναφέρει ο Γιάννηε
Λιάροε, γενικόε διευθυντήε τηε Ελληνικήε Ενωσηε Επιχειρήσεων Οργανωμένηε Εστίασηε (ΕΠΟΕΣ). «Το
γεγονόε ότι, στην καλύτερη περί-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Μετά τον Οκτώβριο θα φανούν οι επιπτώσεις των μέτρων που έλαβε η
κυβέρνηση για τους κλειστούς χώρους», λένε οι επιχειρηματίες.

Εστιατόρια
και μπαρ εκτιμούν
ότι η απαγόρευση
εισόδου των μη εμβολια
σμένων σε κλειστούς
χώρους θα οδηγήσει
σε μείωση τζίρου.
πτώση, ένα 30%-40% των Ελλήνων
δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση
στα μαγαζιά, σε συνδυασμό με το
ότι η κυβέρνηση βάζει τέλοε στα
μέτρα στήριξηε λόγω πανδημίαε,
προκαλεί ανησυχία και προβλημα
τισμό», επισημαίνει, προσθέτονταε
πωε «εμείε, πριν από τη λήξη τηε
δέσμηε των μέτρων στήριξηε τον
Ιούνιο, είχαμε προτείνει στην πο
λιτεία να υπάρξουν όχι οριζόντιεε
αλλά στοχευμένεε παρεμβάσειε σε
επιχειρήσειε που πλήττονται επειδή
δεν διαθέτουν εξωτερικό χώρο λειτουργίαε. Πρόκειται για παρεμβάσειε σε όσουε επιχειρηματίεε έχουν
ανάγκη και οι οποίεε σχετίζονται
με τα ενοίκια αλλά και τιε εργασιακέε σχέσειε». Οπωε σημειώνει ο
ίδιοε, προε τα τέλη Αυγούστου θα
μπορούμε να έχουμε εικόνα για τιε
επιχειρήσειε που δεν κατάφεραν να
ανοίξουν καθόλου, δεδομένου ότι
από τιε 3 Μαΐου, όταν δηλαδή άνοι

ξε η εστίαση, ένα ποσοστό τηε τάξεωε του 20% δεν επαναλειτούργησε.
«Αυτό συνέβη είτε επειδή κάποιεε
βρίσκονταν σε αμιγώε τουριστικέε
περιοχέε, οπότε περίμεναν να το
νωθεί η τουριστική κίνηση για να
επαναλειτουργήσουν, είτε επειδή
δεν διέθεταν καθόλου εξωτερικούε
χώρουε παρά μόνο εσωτερικούε».
Εν τω μεταξύ, σε αντίθεση με
την εστίαση, την ικανοποίησή του
για την εξαίρεση του λιανεμπορίου
από τιε ανακοινώσειε του υπουργού
Υγείαε Βασίλη Κικίλια εξέφρασε ο
πρόεδροε του Εμπορικού Συλλόγου
Αθηνών Σταύροε Καφούνηε, ενώ
από την πλευρά του ο πρόεδροε
του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώε (ΕΒΕΠ)
Βασίληε Κορκίδηε δήλωσε πωε εί
ναι αναγκαία η επιτάχυνση του
ρυθμού εμβολιασμού, καθώε «δεν
υπάρχει η πολυτέλεια για λουκέτα
και για χαμένεε θέσειε εργασίαε».
Κατά τον ίδιο, «τα μέτρα που ανα
κοινώθηκαν βάζουν τουε ανεμβο
λίαστουε σε μια διαρκή διαδικασία
ελέγχου με δικό τουε κόστοε, δυσκολεύονταε την καθημερινότητά
τουε και μειώνονταε τη δυνατότητα
επισκεψιμότηταε σε δημόσιουε και
ιδιωτικούε χώρουε. Ομωε συνολικά
τα μέτρα προστατεύουν και διευ
κολύνουν τουε περισσότερουε, με
ταξύ των οποίων και τα 5,6 εκατ.
πλήρωε εμβολιασμένων πολιτών».
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Στη Γαλλία, η κυκλοφορία επίσημης εφαρμογής που πιστοποιεί άμεσα
τον εμβολιασμό έχει κάνει εύκολη την υλοποίηση των μέτρων.

Ολο και περισσότερες
χώρες καταρτίζουν σχέ
δια για ενίσχυση των δό
σεων του εμβολίου, χρή
ση μάσκας, συχνά τεστ
και επιβολή στοχευ
μένων μέτρων.
γαζομένουε στον τομέα τηε Υγείαε,
με τελικό περιθώριο την ημερο
μηνία τηε 15ηε Σεπτεμβρίου. Πα
ρά τιε συνήθειε διαμαρτυρίεε που
λαμβάνουν χώρα στιε γαλλικέε πόλειε κάθε Σάββατο, οι δημοσκοπήσειε δείχνουν ότι η πλειοψηφία των
Γάλλων υποστηρίζει τη λεγάμενη
επίδειξη «κάρταε υγείαε».
Επηρεασμένη από τιε μνήμεε
ενόε εφιαλτικού αγώνα κατά τηε
πανδημίαε, στην πρώτη φάση τηε,
η Ιταλία ετοιμάζεται για μια μάχη
διαρκείαε. Χρησιμοποιεί ήδη ένα
έγχρωμο, κωδικοποιημένο σύστη
μα που βασίζεται σε διάφορεε παραμέτρουε για να χαρτογραφή
σει την πορεία τηε πανδημίαε και
τη σοβαρότητα των μέτρων αναχαίτισηε. Ακόμα και στιε λευκέε
περιοχέε, οι μάσκεε παραμένουν
υποχρεωτικέε στουε εσωτερικούε,
δημόσιουε χώρουε και στιε μετακινήσειε.

Οι Βρετανοί αξιωματούχοι επι
λέγουν μια κάπωε διαφορετική
προσέγγιση, καταργώνταε τουε
περισσότερουε περιορισμούε και
βασίζονταε την πολιτική τουε στην
κοινή λογική και την ορθή δημό
σια συμπεριφορά. Ο πρωθυπουργόε Μπόριε Τζόνσον προέτρεψε
πρόσφατα τουε Βρετανούε πολί
τεε να μάθουν να ζουν πλάι στον
ιό, όπωε κάνουν και με άλλεε αναπνευστικέε παθήσειε. Οι πρόσφατεε δημοσκοπήσειε αναδεικνύουν
πωε οι πολίτεε του Ηνωμένου Βασι
λείου παραμένουν επιφυλακτικοί:
σε δημοσκόπηση του YouGov, το
70% των Βρετανών δηλώνει ότι
εξακολουθεί να φορά μάσκεε σε
δημόσιουε χώρουε, ποσοστό σχε
δόν απαράλλακτο με αυτό τηε άνοιξηε του 2020.
Παρά τιε δυσκολίεε τηε επίμονηε μετάλλαξηε «Δέλτα», η επιδημιολογική εικόνα τηε Ευρώπηε πα
ραμένει σημαντικά καλύτερη από
των ΗΠΑ, οι οποίεε καταγράφουν
σχεδόν διπλάσια επίπεδα του ιού,
σε μεγάλο βαθμό λόγω τηε διείσδυσήε του σε πολιτείεε με χαμηλή
εμβολιαστική κάλυψη. Ο επταήμεροε μέσοε όροε κρουσμάτων σε Ε.Ε.
και Ηνωμένο Βασίλειο κυμάνθηκε
στα 186 νέα κρούσματα ανά εκα
τομμύριο - μειωμένοε κατά 15%
σε σχέση με την πρόσφατη κορύ
φωση στα τέλη Ιουλίου.
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 Το τελευταίο ανάχωμα για κανονικό φθινόπωρο
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,3-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη τηε

Στάση εργασίας και αίτημα ακύρωσης
στο ΣτΕ για νποχρεωτικότητα
Της ΗΛΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ

ων, αντιθέσειε που η πανδημία,
ειδικά όσο προχωράει ακάθεκτη,
οξύνει. Χθεε Τρίτη -την ημέρα που
ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα κα
τά τηε εξάπλωσηε του κορωνοϊού
που αφορούν κυρίωε τουε ανεμβολίαστουε, δηλαδή σχεδόν τον μι
σό πληθυσμό τηε χώραε- δύο διαφορετικέε ομάδεε υγειονομικών
εξέδωσαν δύο πολύ διαφορετικέε
ανακοινώσειε.
Η μεν Πανελλήνια Ομοσπον
δία Εργαζομένων Δημοσίων Νο
σοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) ανακοίνω
σε πωε την Πέμπτη θα προβεί σε
πανελλαδική στάση εργασίαε για
πέντε ώρεε, ενώ έχουν οργανωθεί
συγκεντρώσειε έξω από το υπουρ
γείο Υγείαε στην Αθήνα, από το
υπουργείο Μακεδονίαε - Θράκηε
στη Θεσσαλονίκη και άλλεε σε
υγειονομικέε περιφέρειεε και πύλεε νοσοκομείων στην υπόλοιπη
Ελλάδα. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι
καταθέτει αίτημα αναστολήε και
ακύρωσηε του νόμου τηε υποχρεωτικότηταε του εμβολιασμού στο
Συμβούλιο τηε Επικρατείαε. Σύμ
φωνα με τη σχετική ανακοίνωση
τηε ομοσπονδίαε, οι εργαζόμενοι
που θα συμμετάσχουν στην απερ
γία, πολλοί εκ των οποίων είναι εμ
βολιασμένοι, το πράττουν «όχι για
λόγουε αλληλεγγύηε, αλλά επειδή
γνωρίζουν ότι θα κληθούν οι ίδιοι
με συνεχείε βάρδιεε, με αναστολή
ρεπό και αδειών, να καλύψουν τα
κενά» που θα δημιουργήσει η ανα
στολή καθηκόντων από την 1η Σε
πτεμβρίου των υγειονομικών που

δεν θέλουν να εμβολιαστούν. «Δεν
πρόκειται να αφήσουμε ανυπεράοπιστουε τουε υγειονομικούε και
προνοιακούε υπαλλήλουε που είναι
ατομικό τουε δικαίωμα ο εμβολιασμόε», αναφέρει η ομοσπονδία λίγεε σειρέε πιο κάτω, συμπληρώνονταε πωε το 90% του υγειονομικού
προσωπικού είναι εμβολιασμένο ή

«Εξαιρετικά επείγουσα»
επιστολή της Ενωσης
Ιατρών στην Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμού
για τη χορήγηση
3ης δόσης.
διαθέτει φυσική ανοσία. Ο Μιχάληε Γιαννάκοε, πρόεδροε τηε ΠΟΕ
ΔΗΝ, λέει στην «Κ» ότι η ομοσπον
δία είναι υπέρ του εμβολιασμού,
τονίζονταε πωε δεν συμφωνούν με
ακραίεε απόψειε αντιεμβολιαστών
υγειονομικών - αυτό που ζητούν
είναι να δοθεί περισσότεροε χρόνοε σε συναδέλφουε τουε να πει
στούν, κι αε είμαστε ήδη στον 19ο
μήνα τηε πανδημίαε, κι αε είναι
κάποιοι τόσο έντονα αρνητέε που
επηρεάζουν ευάλωτουε ασθενείε
κατά του εμβολιασμού, θέτονταε
τιε ζωέε τουε σε κίνδυνο. «Θα πρέ
πει βέβαια να εμβολιαστούν όλοι,
δεν θέλουμε να δώσουμε μήνυμα
να μην εμβολιαστούν», αναφέρει
στην «Κ» ο κ. Γιαννάκοε. «Θέλουμε
λίγο χρόνο ακόμα από την κυβέρ
νηση», συμπληρώνει. «Αν ο νόμοε
τηε υποχρεωτικότηταε έγινε για

«Είμαστε υπέρ της καθολικότητας του εμβολιασμού και όχι της υποχρεωτικότητας», λέει στην «Κ» η πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων
Αθήνας και Πειραιά.
να πειστούν οι πολίτεε, αυτό δεν
το κατάφερε». Κι αν έγινε για να
θωρακιστούν οι ήδη ευάλωτοι πο
λίτεε που εισέρχονται στα νοσο
κομεία από τουε ανεμβολίαστουε
εργαζομένουε σε αυτά;
Ο κ. Γιαννάκοε λέει πωε δεν
υπάρχει κίνδυνοε. «Τηρούμε όλα
τα μέτρα προστασίαε», αναφέρει.
Οσο κάποιοι υγειονομικοί δεν θέ
λουν, και προσπαθούν να πείσουν
και άλλου ε πολίτεε, να κάνουν κα
μία δόση από κανένα εμβόλιο, άλ
λοι ζητούν να τουε χορηγηθεί η
3η δόση, ούτωε ώστε αυτή η τό
σο εκτεθειμένη στον ιό ομάδα να
είναι προστατευμένη - για τουε
ίδιουε και για τουε ασθενείε τουε.
Την Τρίτη, η Ενωση Ιατρών Νο
σοκομείων Αθήναε και Πειραιά
(ΕΙΝΑΠ) έστειλε σχετική επιστο
λή στην Εθνική Επιτροπή Εμβο

λιασμού. «Εξαιρετικά επείγον»,
έγραφε. «Οι υγειονομικοί ήταν η
πρώτη ομάδα που εμβολιάστηκε,
τον Ιανουάριο του 2021», τονίζει
η ΕΙΝΑΠ, «έχουν ήδη παρέλθει
σχεδόν 8 μήνεε από τον εμβο
λιασμό μαε». «Είναι αδιανόητο»,
συμπληρώνει, «να μην υπάρχει
μέριμνα για την προστασία τηε
συντριπτικήε πλειοψηφίαε των
υγειονομικών που ενσυνείδητα εμ
βολιάστηκαν και αποκλειστικά να
γίνεται διαρκώε λόγοε για ποινέε
για μια μικρή μειοψηφία που δεν
εμβολιάστηκε». «Είμαστε υπέρ τηε
καθολικότηταε του εμβολιασμού
και όχι τηε υποχρεωτικότηταε»,
λέει στην «Κ» η Ματίνα Παγώνη,
πρόεδροε τηε ΕΙΝΑΠ. «Η υποχρεωτικότητα είναι μέσα στην καθολικότητα», τονίζει, «η λέξη δημι
ουργεί το πρόβλημα όλο».

Απορρίπτει ία μέτρα η αντιπολίτευση
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Ι\Λε σφοδρή αντικυβερνητική κρι

τική απάντησε χθεε σύσσωμη η
αντιπολίτευση στην ανακοίνωση
των νέων μέτρων για την παν
δημία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για
«ακόμη μια ομολογία παταγώδουε
αποτυχίαε του κ. Μητσοτάκη» και
μεταξύ άλλων σημειώνει: «Τα μέ
τρα που ανακοίνωσε ο κ. Κικίλιαε,
χωρίε ίχνοε αυτοκριτικήε, είναι τό
σο λάθοε που θέτουν τιε βάσειε για
τον πιο βαθύ κοινωνικό διχασμό,
οικονομική εξαθλίωση των πολι
τών, κατάρρευση του ΕΣΥ και νέα
έξαρση τηε πανδημίαε. Αντί να πεί
σει στοχευμένα τουε πολίτεε που
διατηρούν ακόμη επιφυλάξειε από
τιε κυβερνητικέε αντιφάσειε και
παλινωδίεε για την ανάγκη εμβολι
ασμού όλων, με μόλιε το 50% των
πολιτών πλήρωε εμβολιασμένο,
παρά τα δεκάδεε εκατομμύρια σε

«Θέτουν τις βάσεις
για τον πιο βαθύ κοινω
νικό διχασμό, οικονομι
κή εξαθλίωση των πολι
τών, κατάρρευση
του ΕΣΥ και νέα έξαρση
της πανδημίας»,
υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΜΕ για καμπάνια ενημέρωσηε,
στοχοποιεί τουε ανεμβολίαστουε
και ποντάρει τα πάντα στον δι
χασμό για να επιβιώσει πολιτικά.
Περιμένουμε από κάποιον να εξη
γήσει με ποια επιστημονικά δε
δομένα, από όλα τα περιοριστικά
μέτρα για την πρόσβαση σε κλειστούε χώρουε, εξαιρούνται οι χώ
ροι θρησκευτικήε λατρείαε. Δεν

θέλουμε να πιστέψουμε ότι πρό
κειται για ανεύθυνη μικροπολιτι
κή τηε Ν.Δ. Ο κ. Μητσοτάκηε τι
μωρεί έναν στουε δύο Ελληνεε για
να διαχειριστεί την αποτυχία του».
Σε ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ
αναφέρει: «Η κυβέρνηση ομολόγη
σε ότι απέτυχε -έωε τώρα- στουε
στόχουε του προγράμματοε εμβολι
ασμού και τη δημιουργία του ανα
γκαίου “τείχουε ανοσίαε”. Οι εξαγγελίεε τηε θα κριθούν στην πράξη
από την ύπαρξη και λειτουργία
ενόε αποτελεσματικού προγράμματοε ελέγχων από τουε αρμόδιουε μηχανισμούε του κράτουε. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρ
ξει ένα στοχευμένο πρόγραμμα
ενημέρωσηε και πειθούε για τον
εμβολιασμό, ιδιαίτερα των νέων
ανθρώπων». Από την πλευρά του
το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει
λόγο για συνειδητή επιλογή τηε
κυβέρνησηε να μετακυλίσει «τιε

τεράστιεε ευθύνεε τηε στον λαό,
παίζονταε ένα βρώμικο παιχνίδι
ειε βάροε του, μετατρέπονταε το
εμβόλιο από ανάγκη, δικαίωμα και
όπλο τηε επιστήμηε, σε μέσο διαίρεσηε των εργαζομένων, εκβι
ασμών, επίθεσηε στα εργασιακά
δικαιώματα, αλλά και ευκαιρία για
τουε ιδιωτικούε ομίλουε να αυξή
σουν την πελατεία τουε». Τη θέση
ότι «η κυβέρνηση με πρόσχημα
τον εμβολιασμό προωθεί έναν νέο
διχασμό, φτάνονταε μάλιστα στο
σημείο να απειλεί με “διωγμό” τουε
μη εμβολιασμένουε υγειονομικούε
λειτουργούε», εκφράζει η Ελληνική
Λύση. «Ο αυταρχισμόε εναντίον
των ανεμβολίαστων “τσιμεντώνει”
την αντίστασή τουε στο εμβόλιο
και υπονομεύει την απαραίτητη
εκστρατεία να εμβολιαστούν όσο
περισσότερεε/οι γίνεται» σχολιά
ζει ο γραμματέαε του ΜέΡΑ25, Γ.
Βαρουφάκηε.

Νέο αντιεμβολιαστικό κρεσέντο Πολάκη
Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ
Στο ίδιο έργο θεατέε βρέθηκαν για

άλλη μια φορά στην Κουμουνδούρου. Λίγεε ώρεε πριν από μία
ακόμα κρίσιμη μάχη στη Βουλή,
ο Παύλοε Πολάκηε με μια ανάρτη
σή του έρχεται να αμφισβητήσει
την κεντρική πολιτική γραμμή του
ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των εμβολιασμών
και να προκαλέσει ξανά αμηχανία
στην αξιωματική αντιπολίτευση.
«Ο,τι και να ανακοινώσετε αύριο
δεν θα εφαρμοστεί! Κικίλια και
Κοτανίδου σε εσάε το λέω! Οταν
η παραλλαγή Δέλτα πρακτικά από
τα εμβόλια ΑείΏ και Ιοήηεοη δεν
καλύπτεται καθόλου και από τα
εμβόλια Pfizer και Moderna κα
λύπτεται γύρω στο 35%-40%, τό
τε προε τι τα μέτρα για την υποχρεωτικότητα και οι ποινέε στουε
ανεμβολίαστουε;» ανέφερε σε νέα
ανάρτησή του, φέρνονταε τον ΣΥ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υποστήριξε πως
«η παραλλαγή “Δέλτα”
πρακτικά από τα εμβό
λια Astra και Johnson
δεν καλύπτεται
καθόλου» -Για «ορισμό
της διασποράς ψευδών
ειδήσεων» κάνει
λόγο η Ν.Δ.
ΡΙΖΑ σε θέση άμυναε απέναντι
στην πλειοψηφία. Από την Κουμουνδούρου επέλεξαν για άλλη
μια φορά να μην σχολιάσουν την
άποψη του πρώην αναπληρωτή
υπουργού Υγείαε, επισημαίνονταε
πωε οι θέσειε του κόμματοε είναι
γνωστέε και ξεκάθαρεε. Το μόνο
σίγουρο είναι πωε θα αποτελέσει

25-08-2021

Οι παράγοντες
που κρίνουν την εξέλιξη
της πανδημίας

Προχωρούν
σε κινητοποιήσεις
οι υγειονομικοί

Ζούμε στην εποχή των αντιθέσε

1

για πολλοστή φορά αντικείμενο
συζήτησηε στην επόμενη σύγκλη
ση του Πολιτικού Συμβούλιου, κα
θώε η ενόχληση είναι μεγάλη σε
πάρα πολλά στελέχη.
Απάντηση στον Παύλο Πολάκη
έδωσε η Ν.Δ.: «Η εν λόγω ανάρτη
ση του κ. Πολάκη είναι ο ορισμόε
τηε διασποράε ψευδών ειδήσεων
με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Ποιεε έρευνεε αποδεικνύουν τουε
ισχυρισμούε του; Με βάση ποια
επιστημονικά στοιχεία μιλάει;
Το ερώτημα είναι απλό: Ο πρώην
αναπλ. υπουργόε Υγείαε κ. Πολά
κηε εκφράζει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ;» Εν τω μεταξύ, μια ανάρτηση
του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε νέα
κόντρα, αυτή τη φορά με τον Γιάν
νη Οικονόμου. «30.000 εισακτέοι
λιγότεροι στα ΑΕΙ. 120.000 εκτόε
μαζικού αθλητισμού. 83.000 παιδιά
-ένα στα τρία!- εκτόε παιδικών
σταθμών και ΚΔΑΠ. Η κυβέρνηση

Μητσοτάκη εντελώε ανίκανη να
σβήσει μια φωτιά, αλλά εξαιρετι
κά ικανή να διευρύνει τιε ανισότητεε και να υπονομεύει το δημόσιο
συμφέρον έναντι των ιδιωτικών»,
σχολίασε ο πρόεδροε του ΣΥΡΙΖΑ,
με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να
αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοι
χεία. «Πριν ακόμη ανακοινωθούν
οι βάσειε εισαγωγήε, ωε μελλοντολόγοε ανακοινώνει αριθμούε για
το πόσα παιδιά δεν θα μπουν στο
πανεπιστήμιο», απάντησε ο κ. Οι
κονόμου και συμπλήρωσε πωε «για
τουε βρεφονηπιακούε σταθμούε οι
αριθμοί ξανά τον διαψεύδουν. Από
155.684 vouchere το 2019, έχουμε
167.031 το 2021. Ο κ. Τσίπραε ή
δεν γνωρίζει ή αποκρύπτει ότι κα
μία αίτηση συμμετοχήε στο πρό
γραμμα για βρεφικούε, βρεφονηπιακούε παιδικούε σταθμούε και
δομέε για παιδιά με αναπηρία δεν
απορρίφθηκε».

μάχηε με την πανδημία, όσον αφο
ρά και την εμφάνιση μεταλλάξεων,
παρουσιάζουν οι καθηγητέε Ιατρικήε του ΕΚΠΑ Δημήτριοε Παρασκευήε (αναπληρωτήε καθηγητήε
Επιδημιολογίαε και Προληπτικήε
Ιατρικήε) και Θάνοε Δημόπουλοε
(πρύτανηε ΕΚΠΑ), με βάση σχετι
κή δημοσίευση στο επιστημονικό
περιοδικό Science.
Οπωε αναφέρουν οι καθηγη
τέε, τον Μάιο του 2020 έναε από
τουε πιο γνωστούε εξελικτικούε
ιολόγουε στο Πανεπιστήμιο του
Σίδνεϊ, ο δρ Χολμε, αποτόλμησε
μια πρόβλεψη για την εξέλιξη τηε
COVID-19, αν και είναι κάτι που
δεν συνηθίζει.
Ισχυρίστηκε, λοιπόν, τότε σε
ομιλία του ότι ο ιόε πιθανότατα
θα εξελισσόταν για να διαφύγει
τηε υπάρχουσαε ανοσίαε, αλλά με
την πάροδο του χρόνου θα προκαλούσε λιγότερο σοβαρή νόσο,
πεπεισμένοε ότι η εξέλιξη του ιού
δεν θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στο
εγγύε μέλλον. «Εναν χρόνο μετά
αποδείχθηκα πολύ λάθοε σε όλα
αυτά», δηλώνει ο δρ Χολμε.
Οχι ακριβώε σε όλα: «Ο SARSCoV-2 εξελίχθηκε για να διαφύγει
τηε υπάρχουσαε ανοσίαε, αλλά επίσηε έχει γίνει και πιο μολυσματικόε, προκαλώνταε νόσο σε περισσότερουε ανθρώπουε».
Ο δρ Χολμε είναι ο ερευνητήε
που δημοσίευσε ένα από τα πρώ
τα γονιδιώματα του SARS-CoV-2
στιε 10 Ιανουάριου 2020. Εκτοτε,
περισσότερα από 2 εκατομμύρια
γονιδιώματα έχουν αναλυθεί και
δημοσιευθεί, δημιουργώνταε μια
πολύ λεπτομερή εικόνα για τη με
ταβλητότητα του ιού.
«Δεν έχει υπάρξει παρόμοιο επί
πεδο πληροφορίαε στην εξελικτι
κή διαδικασία ενόε ιού», τονίζει ο
ίδιοε. Η συντριπτική πλειονότητα
των μεταλλάξεων δεν προσδίδει

εξελικτικό πλεονέκτημα στον ιό και
ο εντοπισμόε αυτών που προσδί
δουν πλεονέκτημα δεν είναι εύκολοε. Αν και είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώε ακριβώε θα εξελιχθεί
η μολυσματικότητα, καθώε και η
δυνατότητα διαφυγήε του ιού από
το ανοσιακό σύστημα τουε επόμενουε μήνεε, μπορούμε να ορίσουμε
τιε παραμέτρουε που θα επηρεά
σουν την εξέλιξη, αναφέρεται από
τουε καθηγητέε του ΕΚΠΑ.
Η μία παράμετροε είναι η ανο-

Οι εκτιμήσεις
των καθηγητών Ιατρικής
Δ. Παρασκευή
και Θ. Αημόπουλου
- Η ανοσία που χτίζεται
στην κοινότητα
και η αύξηση της εμβσλιαστικής κάλυψης.
σία που χτίζεται στην κοινότητα.
Η ανοσία μειώνει την πιθανότητα
μεταδόσεων και επίσηε περιορίζει
την ανάπτυξη νέων μεταλλάξεων.
«Αυτό μεταφράζεται ότι θα εμφα
νιστούν λιγότερεε μεταλλάξειε αν
εμβολιάσουμε περισσότερουε αν
θρώπουε», δηλώνει η δρ Τσεβίκ,
λοιμωξιολόγοε στο Πανεπιστήμιο
Σαν Αντριουε.
Αποτελεί, επομένωε, κοινό μυ
στικό ότι η αύξηση τηε εμβολιαστικήε κάλυψηε στον πληθυσμό
θα συμβάλει όχι μόνο στον περιο
ρισμό των μεταδόσεων, αλλά και
στη μείωση τηε πιθανότηταε επιλογήε μεταλλαγμένων στελεχών με
βελτιωμένα χαρακτηριστικά που
θα μπορούσαν να καταστήσουν
τη διαχείριση τηε πανδημίαε πιο
δύσκολη, τονίζουν οι καθηγητέε Δ.
Παρασκευήε και Θ. Δημόπουλοε.

Μόλις 67 εργαζόμενοι
εξαιρούνται εμβολιασμού
Μόλις το 4% των εργαζομένων στιε
δημόσιεε και ιδιωτικέε δομέε προ
στασίαε υπερηλίκων και ατόμων
με αναπηρία που υπέβαλαν ενστάσειε προκειμένου να εξαιρεθούν
από τη διαδικασία υποχρεωτικού
εμβολιασμού, έλαβε τελικά την
έγκριση από τιε αρμόδιεε υγειονομικέε επιτροπέε.
Οπωε αποκαλύπτει στην «Κ» η
υφυπουργόε Εργασίαε αρμόδια για
θέματα Πρόνοιαε και Κοινωνικήε
Αλληλεγγύηε Δόμνα Μιχαηλίδου,
από τιε 1.670 αιτήσειε που έλαβαν
οι επιτροπέε ενστάσεων, μόλιε 67
περιπτώσειε κρίθηκαν εξαιρετέεε
του εμβολιασμού βάσει ιατρικών
γνωματεύσεων.
Σύμφωνα με την υφυπουργό,
μια εβδομάδα μετά την εφαρμογή
του υποχρεωτικού εμβολιασμού
στο προσωπικό των προνοιακών
δομών, τα δεδομένα επιβεβαιώ
νουν την κεντρική απόφαση τηε
κυβέρνησηε, αποδεικνύονταε ότι
πρόκειται για ένα «εξαιρετικά επι
τυχημένο μέτρο».
Συγκεκριμένα, ενώ στα μέσα
Ιουλίου μόλιε 62% των εργαζομέ
νων είχε εμβολιαστεί, σήμερα πά

νω από το 85% είναι πλέον εμβο
λιασμένο.
Ειδικά στιε δημόσιεε δομέε, εί
ναι ενδεικτικό ότι ενώ στιε 12 Ιου
λίου ήταν εμβολιασμένο μόλιε το
44% του προσωπικού, στιε 20 Αυγούστου, όταν κατέστη σαφέε ότι
δεν θα υπάρξει υπαναχώρηση και
το μέτρο τηε αναστολήε σύμβασηε
θα ισχύσει κανονικά, το ποσοστό

Στις δημόσιες και
ιδιωτικές δομές
προστασίας υπερηλίκων
και ατόμων με αναπηρία.
αυξήθηκε κατακόρυφα, φθάνονταε
το 91%. Μάλιστα, η κ. Μιχαηλίδου
εκτιμά ότι μέσα στο επόμενο διά
στημα θα υπάρξει και νέα αύξηση
των εμβολιασμών, εκφράζονταε
την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί
σύντομα ο στόχοε του 100%, «ώστε
όλοι οι συνάνθρωποί μαε που διαβιούν σε κλειστέε δομέε να είναι
όσο πιο ασφαλείε γίνεται».
Ρ0ΥΛΑ ΣΑΛ0ΥΡ0Υ
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ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ

Τί αλλάζει από ns
13 Σεπτεμβρίου
λο και π ιο σφιχτά θα είναι τα

Ο

πράγματα για τους πολίτες που

στον
Γιώργο Ευγενίδη

επιλέγουν να είναι ανεμβολίαστοι από το φθινόπωρο και εν

τεύθεν. μιας και η κυβέρνηση αναμένεται

g_evgenidis@yahoo.gr

να θέσει σε εφαρμογή μια σειρά περιορι

σμών και υποχρεωτικοτήτων (από τις 13
Σεπτεμβρίου) για να μειώσει το ρίσκο της
κοινής παρουσίας εμβολιασμένων και
ανεμβολίαστων σε κλειστούς χώρους,
αλλά και για να στείλει το μήνυμα ότι δεν
είναι πλέον νοητό να περιοριστούν τα δι
καιώματα όσων πολιτών έχουν εμβολια
στεί και έχουν αναλάβει την ευθύνη τους
έναντι του εαυτού τους και των γύρω
τους.
«Δεν μπορεί οι εμβολιασμένοι να πλη
ρώνουν το κόστος των ανεμβολίαστων και

καθώς πολλοί θεωρούντην πρόσβαση σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις στοιχείο... σύμ
φυτο του χαρακτήρα τους.
Για την κυβέρνηση, παράλληλα, τα νού
μερα είναι σαφή. Εννέα στους δέκα διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία είναι
ανεμβολίαστοι. ενώ ο ανεμβολίαστος έχει
δεκατρείς φορές περισσότερες πιθανό
τητες σοβαρής νόσπσπς και διασωλήνω
σης. Τέλος, οι ανεμβολίαστοι άνω των 60
έχουν είκοσι φορές περισσότερες πιθα
νότητες διασωλήνωσης.

δεν γίνεται ο εμβολιασμένος να μην έχει
κοινωνική ζωή και την ελευθερία που συ
νεπάγεται η απόφαση του να κάνει κανείς
το εμβόλιο», έλεγαν κυβερνητικές πηγές

Δίνοντας στοιχεία για τα εμβόλια, ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είπε

στην «Political», εξηγώντας τη φιλοσοφία

πως πλέον «πάνω από το 90°/» των ασθε

των μέτρων. Πλέον, το «διαβατήριο» για

νών που βρίσκονται σε ΜΕΘ Covid είναι

τις περισσότερες δραστηριότητες θα είναι

ανεμβολίαστοι». «Τα νοσοκομεία θα συ

το εργαστηριακό, rapid test, το οποίο,

νεχίζουν να εξυπηρετούν όλα τα περιστα

όπως έγραψε από χθες η «Political», θα

τικά». πρόσθεσε, τονίζοντας πως και όσοι

κοστίζει δέκα ευρώ. Και αυτό μπορεί να

νοσούν από άλλες ασθένειες έχουν δι

φαίνεται λίγο σε κάποιους, εν σχέσει με

καίωμα στην περίθαλψη. «Αυτό είναι ένα

τη σημερινή διατίμηση στα 20 ευρώ, για

επίτευγμα των ανθρώπων που υλοποιούν

ορισμένους, όμως, που θα υποχρεούνται

τα εμβολιαστικά προγράμματα», πρόσθε

να κάνουν δύο τεστ την εβδομάδα, τα 80

σε ο υπουργός Υγείας, αναφέροντας πως

ευρώ τον μήνα δεν είναι ένα διόλου ευκα

πλέον οι επιλογές υπάρχουν και η διαδι

ταφρόνητο έξοδο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα μέτρα

κασία είναιεύκολπ καιγρήγορη. «Μετά

«Μπορούν, πάντα, να κάνουν ένα εμβό

τον Δεκαπενταύγουστο έχουμε νέα ραν

λιο που είναι δωρεάν», αντιτείνουν κυ

τεβού και χρειαζόμαστε ένα εκατομμύριο

βερνητικές πηγές στην κριτική για το γε

εμβολιασμούς ακόμη για να φτάσουμετα

γονός ότι πλέον το κόστος των τεστ δεν θα

ποσοστά που έχουν άλλες χώρες όπως η

καλύπτεται από τον ΕΟΔΥ και οι ανεμβο-

Πορτογαλία και η Ισπανία. Πιστεύω στον

λίαστοι θα υποχρεούνται να έχουν απο

Έλληνα και πιστεύω πως θα επικρατήσει

δεικτικό από ιδιωτικό εργαστήριο υγείας.

το "εμείς έναντι του εγώ"», συνέχισε ο

Την ίδια ώρα, βεβαίως, σε μια σειρά δρα

ίδιος.

στηριοτήτων. όπως στην εστίαση σε κλει

Έχοντας στο πλευρό του την καθηγή-

στούς χώρους ή στα γήπεδα, δεν θα επι

τρια Αναστασία Κοτανίδου, επισήμανε ότι

τρέπεται καν η πρόσβαση των μη εμβο

πλέον οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα είναι

λιασμένων πολιτών, ενώ για την πρόσβα

αντιμέτωποι με μια σειρά περιορισμών,

ση σε πολιτιστικές διοργανώσεις, όπως

αρχής γενομένπς από τις 13/9, όταν ξεκι

θέατρα και κινηματογράφους, κρίθηκε

νούν και τα σχολεία, και φτάνοντας ως και

ότι θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότη

το τέλος Μαρτίου του 2022. Στόχος βεβαί

τα για ένα ιδιωτικό εργαστηριακό τεστ.

ως και είναι να θωρακιστεί η ομαλή διε-
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Πηγή:

POLITICAL

ξαγωγή όλων των κοινωνικών δραστη
ριοτήτων. αλλά και να δημιουργηθούν
ισχυρά αντικίνητρα στο να μην είναι κα
νείς εμβολιασμένος.

Συγκεκριμένα:
• Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε ιδιω
τικό και δημόσιο τομέα θα κάνουν ένα

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-08-2021

Αντιπολίτευση: «Ναι»
στα νέα μέτρα, αλλά...

εργαστηριακό rapid test την εβδομάδα
με κόστος 10 ευρώ.
• Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και ερ
γαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλε

του
Αντώνη
I. Αντωνόπουλου

οπτικές, κινηματογραφικές και θεατρι
κές παραγωγές θα κάνουν δύο τεστ την

aantonopouloslO@gmail.com

εβδομάδα (20 ευρώ).
• Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν
δύο δωρεάν self test την εβδομάδα.
• Οι ανεμβολίαστοι φοιτητές θα κάνουν

Με σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των

δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα

νέων μέτρων αλλά και με κριτικές επι

με δαπάνη του φοιτητή (10 ευρώ).

σημάνσεις για τους έως τώρα χειρι

• Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες άνω των

σμούς αντιμετώπισης της πανδημίας

12 ετών θα κάνουν ένα εργαστηριακό

έγινε δεκτό το νέο πακέτο μέτρων που

rapid test 48 ώρες πριν το ταξίδι, ενώ τα

ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

ποντας το εμβόλιο από ανάγκη, δικαίω

τώπισηςτης πανδημίας ευρισκόμενοι

«Η κυβέρνηση ομολόγησε σήμερα

μα και όπλο της επιστήμης, σε μέσο δι

στην πρώτη γραμμή», λένε χαρακτηρι

ότι απέτυχε -ως τώρα- στους στόχους

αίρεσης των εργαζομένων, εκβιασμών,

στικά και στο ίδιο ύφος προσθέτουν:

• Από 13 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να

του προγράμματος εμβολιασμού και

επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα,

«Με αυτή την κυβερνητική "λογική",

πραγματοποιούν δωρεάν τεστ σε δημό

στη δημιουργία του αναγκαίου τείχους

αλλά και ευκαιρία για τους ιδιωτικούς

επειδή και τα ποσοστά των μη εμβολια

σιες δομές μόνο εμβολιασμένοι και

ανοσίας. Παρά τις υπεραισιόδοξες και

ομίλους να αυξήσουν την πελατεία

σμένων στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι

όσοι έχουν συμπτώματα.

υπερφίαλες εκτιμήσεις των στελεχών

τους», όπως επισημαίνεταιχαρακτηρι-

χαμηλά, ας αποδεκατίσουμε και την

• Στους κλειστούς χώρους καταστημά

της. Οι σημερινές εξαγγελίες της θα

στικά σε ανακοίνωση του Περισσού.

εθνική άμυνα της Ελλάδος».

των εστίασης και κέντρων διασκέδα

κριθούν στην πράξη, από την ύπαρξη

Με έντονα επικριτική διάθεση και με

Για μέτρα που διαπνέονταιαπόθατσε-

σης θα εισέρχονται μόνονόσοιέχουν

και λειτουργία ενός αποτελεσματικού

«αποστάσεις» από την υποχρεωτικότη-

ρισμό κάνουν λόγο στο ΜέΡΑ 25, σημει

εμβολιαστεί ή έχουν πιστοποιητικό

προγράμματος ελέγχων από τους αρ

τα του εμβολιασμού σχολίασε τα νέα

ώνοντας: «Οι κυβερνητικές ανακοινώ

νόσησης.

μόδιους μηχανισμούς του κράτους»,

μέτρα η Ελληνική Λύση, υποστηρίζον

σεις διά στόματος υπουργού Υγείας για

• Τα γήπεδα (κλειστά και ανοιχτά) θα λει

υποστηρίζειτο ΚΙΝ.ΑΛ.. επισημαίνον-

τας: «Η κυβέρνηση, με πρόσχημα τον

τα νέα υγειονομικά μέτρα ήταν απλώς το

τουργούν μόνο για εμβολιασμένους και

ταςτην ανάγκη «να υπάρξειένα στο-

εμβολιασμό, προωθεί έναν νέο διχασμό

πιο πρόσφατο κρούσμα της βαθιάς νό

νοσήσαντες.

χευμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και

φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απει

σησης που αποτελεί για τη χώρα η Μη-

πειθούς για τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα

λεί με "διωγμό"τους μη εμβολιασμέ

τσοτάκης Α.Ε.», συμπληρώνοντας: «Η

των νέων ανθρώπων».

νους υγειονομικούς λειτουργούς! Μι

κυβέρνηση, δηλαδή, που δεν θα αφήσει

παιδιά 5 έως 12 ετών θα κάνουν self
test.

• Θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία: Θα
μπορούν να εισέρχονται και ανεμβολίαστοι με rapid test 48 ωρών. Οι επι

Για μετακύλιση των ευθυνών στον λαό

λάμε πλέον για μεθοδευμένη αποδυνά-

καμία κρίση που να μην τη μετατρέψει

χειρήσεις αυτές θα μπορούν να επιλέ-

κάνει λόγο το ΚΚΕ, «παίζοντας ένα βρό

μωση του ΕΣΥ. παρότι αυτοί οι "ανεμβο-

σε ευκαιρία περαιτέρω θησαυρισμού

ξουν αν θα είναι αμιγείς (με 1007» χωρη

μικο παιχνίδι εις βάροςτου, μετατρέ-

λίαστοι" σήκωσαν όλο το βάρος αντιμε-

των εκλεκτών της».

τικότητα) ή μεικτές.
• Κλειστά γυμναστήρια: Λειτουργία για
εμβολιασμένους, νοσήσαντες και
ανεμβολίαστους με αρνητικό rapid test
48 ωρών.
• Σε κλειστούς χώρους εργασίας ο εργο
δότης διατηρεί βάσει νόμου το δικαίω
μα να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι είναι
εμβολιασμένοι.
• Χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούςχώρουςκαισε ανοιχτούς όπου
υπάρχουν συναθροίσεις.
•Όσοι ανεμβολίαστοι. τέλος, ταξιδεύουν
με οποιοδήποτε μέσο μέσα στη χώρα
θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό
rapid test που έχει γίνει τουλάχιστον 48
ώρες πριν από τη μετακίνησή τους, ενώ
δεν θα μπορούν να προσέρχονται σε
δημόσιες δομές για να πραγματοποι
ούν δωρεάντεστΘονίά π ριν ταξιδέ
ψουν.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στάση epyaotas από τπν ΠΟΕΔΗΝ
Σε πανελλαδική στάση εργασίας, από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, προχωρά αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ
γαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) ζητώντας την κατάργηση της υποχρεωτικότηταςτων εμβολιασμών κατά
του κορονοϊού. Την ίδια ώρα, με επιστολή της στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθή
νας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) ζητά να προβλεφθεί και τρίτη δόση εμβολίου για τους υγειονομικούς.Όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνει, οι υγειονομικοί ήταν οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν, τον περασμένο Ιανουάριο, και έχουν ήδη παρέλθει σχε
δόν οκτώ μήνες. «Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει μέριμνα για την προστασία της συντριπτικής πλειοψηιρίας των υγει
ονομικών που ενσυνείδητα εμβολιάστηκαν και αποκλειστικά να γίνεται διαρκώς λόγος για ποινές, για μια μικρή μειοψη
φία που δεν εμβολιάστηκε», αναφέρει, μεταξύ άλλων.
Αύριο, πάντως, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Αττικής θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση, στις 11.00 το πρωί, έξω από
το υπουργείο Υγείας, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουν δώσει ραντεβού την ίδια ώρα έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι ο νόμος της υποχρεωτικότηταςτου εμβολιασμού θα διαλύσει τη δημόσια υγεία και προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικράτειας, καταθέτοντας αίτημα αναστολής και ακύρωσής του.
Εντω μεταξύ, υπέρ του εμβολιασμού αλλά κατά της υποχρεωτικότητάς του τάχθηκε, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ωστόσο, τόνισε ότι οι περίπου 10.000 υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι απο
φασισμένοι να στηρίξουν την επιλογή τους και να βγουν σε αναστολή, γεγονός που θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλη
μα στη λειτουργία τωννοσοκομείων.
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