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 ΠΟΕΔΗΝ: Αίτηση ακύρωσης κατά του στο ΣτΕ
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 114.31 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΔΗΝ: Αίτηση ακύρωσης κατά του
υποχρεωτικού εμβολιασμού στο ΣτΕ
Κατατέθηκε χθες από την ΠΟΕΔΗΝ στο Συμβούλιο
της Επικράτειας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής
κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Η ΠΟΕ
ΔΗΝ προσφεύγει στο ΣτΕ και για το μέτρο της υποχρε
ωτικής άδειας άνευ αποδοχών για όσους εργαζόμενους
στην Υγεία και στις Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας δεν
θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι την 1 η Σεπτεμβρίου 2021.
Στο δικόγραφο εκτίθεται, ότι “η θέσπιση της υποχρέ
ωσης εμβολιασμού και μάλιστα με την απειλή κυρώσεων
εις βάρος των εργαζομένων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση
προς τις συνταγματικές διατάξεις, που προστατεύουν το
θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου,
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατό
μου και το δικαίωμα στην εργασία”. Επιπροσθέτως, η
ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί, ότι “παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις
που αναγνωρίζουν και προστατεύουν το δικαίωμα του
ατόμου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά
του και να αποφασίζει χωρίς άμεσες ή έμμεσες πιέσεις
για κάθε θέμα που άπτεται της υγείας του”.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει επίσης ότι “παραβιάζεται η
αρχή της αναλογικότητας καθώς δεν εξετάστηκε καν
η λήψη ηπιότερων μέτρων, όπως η υποχρεωτική προ
σκόμιση διαγνωστικού τεστ, για όσους δεν επιθυμούν
να εμβολιαστούν”.
Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι “ουδέποτε υπήρξε
αρνητική στο ζήτημα του εμβολιασμού καθώς από την
πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα μέλη μας να εμβολιαστούν,
αποτέλεσμα δε της στάσης μας είναι και το γεγονός, ότι
σήμερα στον χώρο των εργαζομένων στη δημόσια υγεία
πάνω από το 82% έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με επί
σημα στοιχεία. Συνυπολογίζοντας το ποσοστό όσων δια
θέτουν φυσική ανοσία το ποσοστό υπερβαίνει το 90%”.

Γ.Π.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Διχάζει η αναστολή των ανεμβολίαστων
Πηγή:

ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Επιφάνεια 652.53 cm² Κυκλοφορία:
:

0

ΠΟΕΔΗΝ

ε αυξημένους αριθ
«ΣΤΑ
μούς παραμένουν
τα κρούσματα του
κορονοϊού στη Λέσβο, κα
θώς χθες ο Εθνικός Οργα
νισμός Δημόσιας Υγείας
ανακοίνωσε 33 νέες μο
λύνσεις για ίο νησί μας σε
σύνολο 3.273 νέων κρου
σμάτων.
Μείωση των νοσηλειών
έχουμε στο νοσοκομείο της
Μυτιλήνης καθώς οι ασθε
νείς που νοσηλεύονται στο
Λοιμωδών και στην Παθο
λογική είναι 20, ενώ έχει
εξέλθει από την Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας ο
45χρονος από τη Γέρα που
βρισκόταν διασωληνωμένος τις προηγούμενες ημέ
ρες και νοσηλεύεται πλέον
σε απλό θάλαμο.
Στη Λέσβο, σύμφωνα με
τον ΕΟΔΥ, ο μέσος όρος
κρουσμάτων των τελευταί
ων 7 ημερών είναι 22,43,
ενώ ο αριθμός κρουσμά
των ανά 100.000 κατοίκους
είναι 38,18 κρούσματα.

Σ

Στα κάγκελα
οι συνδικαλιστές
Την ίδια ώρα σε σύγκρου
ση οδηγείται η κυβέρνηση
με τους συνδικαλιστές της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία
(ΠΟΕΔΗΝ),
η οποία προκήρυξε για
σήμερα στάση εργασί
ας 10:00 π.μ. - 15:00, ενώ

κατέθεσε στο Συμβούλιο
της Επικράτειας Αίτημα
Ακύρωσης
και Αίτηση
Αναστολής του νόμου της
υποχρεωτικότητας του εμ
βολιασμού και του μέτρου
της υποχρεωτικής άδειας
άνευ αποδοχών για όσους
εργαζόμενους στην Υγεία
και στις Δομές Κοινωνικής
Πρόνοιας δεν θα έχουν εμ
βολιαστεί μέχρι την 1 η Σε
πτεμβρίου 2021.
Στο δικόγραφο εκτίθεται
ότι «η θέσπιση της υπο

χρέωσης
εμβολιασμού
και μάλιστα με την απει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΕΝΩ Ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΚΑΛΠΑΖΕΙ

Διχάζει η αναστολή
των ανεμ βολίαστων

λή κυρώσεων εις βάρος
των εργαζομένων, έρχεται
σε ευθεία αντίθεση προς
τις συνταγματικές διατά
ξεις, που προστατεύουν
το θεμελιώδες δικαίωμα
της αξιοπρέπειας του αν
θρώπου, της ελεύθερης
ανάπτυξης της προσωπι
κότητας του ατόμου και το
δικαίωμα στην εργασία».
Επιπροσθέτως, η ΠΟΕΔΗΝ
θεωρεί ότι παραβιάζονται
διεθνείς συμβάσεις που
αναγνωρίζουν και προ
στατεύουν το δικαίωμα
του ατόμου να αναπτύσσει
ελεύθερα την προσωπικό
τητά του και να αποφασίζει
χωρίς άμεσες ή έμμεσες
πιέσεις για κάθε θέμα που
άπτεται της υγείας του. Στην
αίτηση ακύρωσης εκτίθε
ται περαιτέρω ότι «πριν την
θέσπιση της υποχρεωτικότη
τας του εμβολιασμού στον
χώρο της Υγείας και των Δο

βλέπει μόνο όταν την συμ
φέρει), εξακολουθώντας να
αφήνει απροστάτευτους ερ
γαζόμενους και ασθενείς στα
δημόσια νοσοκομεία.

μών Κοινωνικής Πρόνοιας
δεν υπήρξε επιστημονική και
επιδημιολογική τεκμηρίωση
για την αναγκαιότητα λήψης
ενός τέτοιου μέτρου, όπως
εξάλλου θεωρεί επιβεβλημέ
νο η Επιτροπή Βιοηθικής και
ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας, αλλά και η υφιστά
μενη νομολογία του Συμ
βουλίου της Επικράτειας. Τέ
λος, με το υπό κρίση μέτρο,
φρονούμε, ότι παραβιάζεται
η αρχή της αναλογικότητας
καθώς δεν εξετάστηκε καν
η λήψη ηπιότερων μέτρων,
όπως η υποχρεωτική προ
σκόμιση διαγνωστικού τεστ,
για όσους δεν επιθυμούν να
εμβολιαστούν».
Την ίδια ώρα το Υπουργείο
Υγείας ανακοίνωσε χθες
την αναστολή των αδειών
στους υγειονομικούς από
1ης Σεπτεμβρίου ρίχνο
ντας λάδι στη φωτιά της
αντιπαράθεσης.

Η Γιάννα
Χωριανοπούλου
Για
τη
ο υ μ μ ετοχή στη
στάση

εργασί
ας των
υγειονο
μικών σήμερα, ανακοίνω
ση εξέδωσε η Αγωνιστική
Συσπείρωση Υγειονομικών
υπό την Γιάννα Χωριανοπούλου στο Βοστάνειο.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλ
λων η ανακοίνωση «εμείς οι
υγειονομικοί, 1 χρόνο πριν
την κυκλοφορία του εμβολί
ου, ριχτήκαμε με αυτοθυσία
στη μάχη για την υπεράσπιση
της ζωής των συνανθρώπων
μας, χωρίς να υποταχτούμε
μπροστά στον κίνδυνο του
«αόρατου εχθρού» και την
έλλειψη ή ακαταλληλότητα
μέσων ατομικής προστασίας.

Μπροστά στο άγνωστο, όσοι
εργάζονται στα νοσοκομεία
στελέχωσαν τις κλινικές και
ΜΕΘ Covid, σε καθεστώς
αναστολής αδειών, δίνοντας
ακόμα και τη ζωή τους στον
αγώνα για την Υγεία των συ
νανθρώπων μας, ζητώντας
μόνο προσλήψεις προσω
πικού - κρεβάτια για τους
ασθενείς μας - μέτρα & μέσα
προστασίας.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνη
ση (όπως και οι προηγούμε
νες) παρανομεί συστηματικά
αφήνοντας τη συντριπτική
πλειοψηφία των μονάδων
υγείας χωρίς γιατρούς ερ
γασίας, κάνοντας λάστιχο
τα πρωτόκολλα καραντίνας
στους υγειονομικούς (14 μέ
ρες για το γενικό πληθυσμό,
αρχικά 7 μέρες για τους υγει
ονομικούς που τώρα καταργήθηκε για εμβολιασμένους
ή νοσούντες!) στο όνομα της
έλλειψης προσωπικού (που

Το εμβόλιο, δώρο της επι
στήμης στην ανθρωπότη
τα, αποτελεί εμπόρευμα
στα χέρια των φαρμακευ
τικών κολοσσών και εργα
λείο γεωπολιτικών αντα
γωνισμών. Εκχυδάίζεται
σε μέσο διχόνοιας των
εργαζομένων, κοινωνικού
αυτοματισμού, φόβου, επι
βολής κυρώσεων και απώ
λειας της εργασίας. Η ανε
πάρκεια της κυβέρνησης
για πλατιά επιστημονική
ενημέρωση του λαού γύρω
από τα εμβόλια, επιχειρείται να κρυφτεί πίσω από
απειλές για διαθεσιμότη
τα και δωροεπιταγές των
150€. Όλα αυτά σαμπο
τάρουν το κύρος της επι
στήμης στη συνείδηση του
λαού μας, συντηρούν την
καχυποψία, τις θεωρίες
συνωμοσίας και τον ανορθολογισμό, που σκόπιμα
καλλιεργείται κάτω από
το μανδύα της «επιστημονικοφάνειας». Ταυτόχρο
να,
γίνεται προσπάθεια
να κρυφθούν οι τεράστιες
κυβερνητικές ευθύνες και
για την εξάπλωση του 4ου
κύματος της επιδημίας,
αφού, γι' άλλη μια φορά,
τα υγειονομικά πρωτόκολ
λα
«προσαρμόσθηκαν»
στα συμφέροντα των του
ριστικών, ναυτιλιακών και
μεταφορικών
ομίλων»,
σημειώνει μεταξύ άλλων η
κ. Χωριανοπούλου.
Σ.ΣΑΜ.
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 Αχαία: Πληθαίνουν οι αντιδράσεις
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

5

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Επιφάνεια 503.05 cm² Κυκλοφορία:
:

0

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΕΣ

Αχαία: Πληθαίνουν οι αντιδράσεις
Πληθαίνουν στην Αχαΐα οι αντιδράσεις
κατά της υποχρεωτικότητας των εμβο
λιασμών. με αιχμή τον τομέα υγείας. Χθες
το πρωί με πρωτοβουλία της Επιτροπής
Αγώνα Υγειονομικών πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα
γραφεία της 6ης ΥΠΕ, με τη συμμετοχή
εργαζομένων σε νοσοκομεία, δομές, πο
λιτών. αλλά και εκπαιδευτικών, οι οποίοι
και προανήγγειλαν τη συμμετοχή τους
στη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση
που έχει προγραμματιστεί την ερχόμενη
Κυριακή στο Σύνταγμα. Μάλιστα, στη συγ
κέντρωση έδωσαν το «παρών» υγειονο
μικοί και από άλλα περιφερειακά νοσο
κομεία. πλην της Πάτρας, οι οποίοι αντι
δρούν αφενός στην υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών κι αφετέρου στην ανα
στολή εργασίας.
Αντίστοιχα, σήμερα στο πλαίσιο των κι
νητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Π0ΕΔΗΝ έχει προαναγγελθεί από τους υγει
ονομικούς στάση εργασίας, από τις 10.0015.00. ενώ στις 11 το πρωί προγραμματί
ζεται νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από το κτίριο της 6ης ΥΠΕ, στη ν.ε.ο.
Π ατρών-Αθηνών.
Η ομάδα των «Υγειονομικών Υπαλλήλων
Αχαιός κατά του εξαναγκασμού», όπως
αυτοαποκαλούνται, δίνει άλλη διάσταση
στο μείζον θέμα, υποστηρίζοντας ότι «ο
δικός μας διωγμός αποσκοπεί στην συρ
ρίκνωση και στον εγκληματικό παροπλι
σμό και κλείσιμο δομών, κλινικών, τμη
μάτων του Νοσοκομείου στον βωμό της
ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας και η προσχεδιασμένη αυτή τακτική θα έχει ως
αποδέκτες τους πολίτες και εμάς τους
εργαζόμενους γιατί η αναστολή εργα
σίας θα δημιουργήσει εύφορο έδαφος
για την είσοδο της «σωτήριας» ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στον χώρο του νοσοκο-
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Στο ΣτΕ προσέφυγε η ΠΟΕΔΗΝ
Κατατέθηκε χθες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕ
ΔΗΝ) στο Συμβούλιο της Επικράτειας Αίτηση Ακύρωσης και Αίτηση Αναστολής κατά της υποχρεω
τικότητας του εμβολιασμού και του μέτρου της υποχρεωτική άδειας άνευ αποδοχών για όσους ερ
γαζόμενους στην Υγεία και στις Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι την 1η
Σεπτεμβρίου 2021.
Στο δικόγραφο, το οποίο υπογράφει η Νομική Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ Μαρία-Μαγδαλινή Τσίπρα εκτί
θεται. ότι η θέσπιση της υποχρέωσης εμβολιασμού και μάλιστα με την απειλή κυρώσεων εις βάρος
των εργαζομένων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις συνταγματικές διατάξεις, που προστατεύουν
το θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπι
κότητας του ατόμου και το δικαίωμα στην εργασία.
Επιπροσθέτως, η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί, ότι παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις που αναγνωρίζουν και
προστατεύουν το δικαίωμα του ατόμου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να απο
φασίζει χωρίς άμεσες ή έμμεσες πιέσεις για κάθε θέμα που άπτεται της υγείας του.
Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθενται περαιτέρω, ότι πριν την θέσπιση της υποχρεωτικότητας του εμβο
λιασμού στον χώρο της Υγείας και των Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας δεν υπήρξε επιστημονική και επιδημιολογική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα λήψης ενός τέτοιου μέτρου, όπως εξάλλου θεωρούν
επιβεβλημένο η Επιτροπή Βιοηθικής και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η υφιστάμενη
νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας.
Η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι «ουδέποτε υπήρξε αρνητική στο ζήτημα του εμβολιασμού καθώς από την
πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα μέλη μας να εμβολιαστούν, αποτέλεσμα δε της στάσης μας είναι και το
γεγονός, ότι σήμερα στον χώρο των εργαζομένων στην δημόσια υγεία πάνω από το 82% έχουν εμ
βολιαστεί. σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Συνυπολογίζοντας το ποσοστό όσων διαθέτουν φυσική
ανοσία το ποσοστό υπερβαίνει το 90%».

μείου και ως γνωστόν ο «επιχειρηματίας
υγείας» πρώτα κοστολογεί και μετά θερα
πεύει».
Ακόμη προειδοποιούν: «Είμαστε αποφα
σισμένοι να φτάσουμε μέχρι το τέρμα αυ
τής της σύγκρουσης γιατί δεν αφήνουμε
το δικαίωμα της ατομικής μας ελευθερίας
και της υγείας των παιδιών μας να γίνουν
μηδενικά που θα καταλήξουν στους λογα
ριασμούς αυτών που χειραγωγούν με τον
φόβο της αρρώστιας μια ολόκληρη κοι
νωνία».
Από την πλευρά της. η Ένωση Ιατρών Νο
σοκομείων Αχαΐας. αφού τάσσεται υπέρ
του καθολικού εμβολιασμού ως «κοινωνι
κής αλληλεγγύης και συλλογικής ευθύ
νης», ζητά να μην απολυθεί κανένας ερ
γαζόμενος και να αποτραπεί η είσοδος ιδιω
τικών εταιρειών και εργολάβων στο ΕΣΥ.
Ακόμη υποστηρίζει ότι «την αποκλειστική
ευθύνη για την καταστροφική πορεία της
πανδημίας στη χώρα μας έχει η κυβέρνηση,
και με δική της απόφαση από 1η Σεπτέμβρη
θα προκληθεί χάος στα νοσοκομεία με χι
λιάδες υγειονομικούς να βγαίνουν σε δια
θεσιμότητα εν μέσω τέταρτου κύματος».
Το Σωματείο Εργαζομένων του ΙΊΓΝΠ, σε
ανακοίνωσή του. αναφέρει ότι «η κρυφή
ατζέντα της κυβέρνησης ξεδιπλώθηκε και
με πρόσχημα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό,
εφαρμόζει την πολιτική σύμπραξης του
ιδιωτικού με δημόσιο τομέα για ξεκίνημα».
Ακολούθως απευθύνει ερωτήματα:
-Τι θα ακολουθήσει:
-Ο δωρεάν δημόσιος χαρακτήρας της Υγείας
θα συνεχίσει να υφίσταταί:
Και καταλήγει: «Βλέπουμε αποκλεισμό
ασφαλισμένων εργαζομένων να πληρώ
νουν τιμωρητικά από τον οικογενειακό τους
προϋπολογισμό τα rapid τεστ και το μέλημα της «πειθούς» με στοχευμένες ενη
μερώσεις και ευαισθητοποίηση για τον εμ
βολιασμό. δεν το είδαμε!».
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 ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

1

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 511.83 cm² Κυκλοφορία:
:

26-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΟΕΔΗΝ: Στο ΙτΕ κητά της
υποχρεωτικόπιιας ίου ερβολιαοιιού
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων Δημοσίων
Νοσοκομείων προσφεύγει στο
ΣτΕ κοτά της υποχρεωπκότητος
του εμβολιασμού και του μέτρου
της υποχρεωτική άδειας άνευ
αποδοχών για όσους εργαζόμενους
στην Υγεία και στις Δομές
Κοινωνικής Πρόνοιας δεν θα έχουν
εμβολιαστεί
Κατατέθηκε χθες απάτην Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων
Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) στο Συμβού
λιο της Επικράτειας Αίτηση Ακύρωσης
και Αίτηση Αναστολής κατά Της υττοχρεωτκότηϊας Του εμβολιασμού και Του
μέτρου της υποχρεωτική άδειας ανευ
αποδοχών για όσους εργαζόμενους
στην Υγεία και στις Δομές Κοινωνικής
Πρόνοιας δεν θα έχουν εμβολιαστεί
μέχρι την 1 η Σεπτεμβρίου 2021,
Στο δικόγραφο, το οποίο υπογράφει
η Νομική Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ
κυρία Μαρία-Μαγδαλινή Τσΐπρα εκτί
θεται, ότι η θέσπιση της υποχρέωσης
εμβολιασμού και μάλιστα με την απειλή
κυρώσεων εις βάρος τω ν εργαζομένων,
έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις
συνταγματικές διατάξεις, που προ
στατεύουν το θεμελιώδες δικαίωμα
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της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπι
κότητας του ατόμου και το δικαίωμα
στην εργασία.
Επιπροσθέτως, η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί,
ότι παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις
που αναγνωρίζουν και προστατεύουν
το δικαίωμα του ατόμου να αναπτύσσει
ελεύθερα την προσωπικότητά tou και
να αποφασίζει χωρίς άμεσες ή έμμεσες
πιέσεις για κάθε θέμα που άπτεται της

υγείας του.
Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθενται
περαιτέρω, ότι πριν την θέσπιση της
υποχρεωτικάτηΐας του εμβολιασμού
στον χώρο της Υγείας και των Δομών
Κοινωνικής Πρόνοιας δεν υπήρξε επι
στημονική και επιδημιολογική τεκμηρί
ωση για την αναγκαιότητα λήψης ενός
τέτοιου μέτρου, όπως εξάλλου θεωρεί
επιβεβλημένο η Επιτροπή Βιοηθικής
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

αλλά και η υφιστάμενη νομολογία του
Συμβουλίου της Επικράτειας, Τέλος,
με το υπό κρίση μέτρο, φρονούμε, ότι
παραβιοζεται η αρχή της αναλαγικάτητας καθώς δεν εξετάστηκε καν η λήψη
ηπιότερων μέτρων, όπως η υποχρεωτι
κή προσκόμιση διαγνωστικού τεστ, για
όσους δεν επιθυ μούν να εμβολιαστούν,
Η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι «ουδέπο
τε υπήρξε αρνητκή στο ζήτημα του εμ
βολιασμού καθώς από την πρώτη σπγμή
προτρέψαμε τα μέλη μάς να εμβολια
στούν, αποτέλεσμα δε της στάσης μας
είναι και το γεγονός, ότι σήμερα στον
χώρο των εργαζομένων στην δημόσια
υγεία πάνω από το 82% έχουν εμβολι
αστεί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Συνυπολογίζοντας το ποσοστό όσων
διαθέτουν φυσική ανοσία το ποσοστό
υπερβαίνει το 90%».
Και σε σχετική ανακοίνωσή της
Ομοσπονδία τονίφι ότι «η θέσπιση ταυ
υποχρεωτικού εμβολιασμού, υπό το
κρότος Του έμμεσου εξαναγκασμού της
στέρησης κάθε βιοποριστικού μέσου
για τους εργαζόμενους, που επιλέγουν
να μην εμβολιαστούν αποτελεί μια νομοθετκή επιλογή, που θίγει τον καίρια,
συνταγματικό προοτστευόμενα δικαι
ώματα και είναι κατά την άποψη μας,
αποδοκιμαστέα από την έννομη τάξη».
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 Κατά ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 239.04 cm² Κυκλοφορία:
:

26-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Κατά ΠΟΕΔΗΝ
Επίθεση κατά της ΠΟΕΔΗΝ εξαπέλυσε ο ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας του υπουργείου Υγείας και υπεύθυνος του εμβολιαστικού
προγράμματος, Μ, Θεμιστοκλέους,
Μιλώντας στην ΕΡΤ, για τις αντιδράσεις των υγειονομικών στον υποχρεωτικό
εμβολιασμό ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «την απάντηση την δίνουν οι πολίτες
που δεν θέλουν οι συγγενείς τους να κινδυνεύει γιατί το επαγγελματικό
προσωπικό δεν έχει εμβολιαστεί. Δεν μπορεί υψωθεί ένας συνδικαλιστικός
αντίλογος πάνω σε αυτό. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο».
Όσον αφορά το υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό, όπως
διευκρίνισε,«έχουν ληφθεί τα μέτρα, Η απόφαση της Κυβέρνησης είναι
ξεκάθαρη. Έχουμε όλα τα επιχειρησιακά σχέδια και είτε με μεγαλύτερη είτε με
μικρότερη δυσκολία αυτό θα προχωρήσει».
Σχολιάζοντας την στάση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι υπάρχουν
υπηρεσιακά σχέδια που δεν θα αφήσουν κενά στα νοσοκομεία. «Η ΠΟΕΔΗΝ
έχει συμβάλει και στον αντιεμβολιασμό. Με προηγούμενες ανακοινώσεις,
άσχετα αν έχουν εμβολιαστεί και οι ίδιοι, δεν ήταν σύμμαχός μας στον
εμβολιασμό του προσωπικού από την πρώτη στιγμή».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ακύρωση της υποχρεωτικότηταε ζητά η ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 511.08 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Ακύρωση ins υποχρεωτικότηταε
ζητά η ΠΟΕΔΗΝ
Σειρά κινητοποιήσεων από tous εργαζόμενουε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
ίτηση ακύρωσηβ και αίτηση ανασιολήε κατά
ins υποχρεωτικότηταβ του εμβολιασμού και
του μέτρου ms υποχρεωτική άδειαε άνευ
αποδοχών για ooous εργαζόμενουε στην
Υγεία και στιε Δομέε Κοινωνικήε Πρόνοιαε δεν θα
έχουν εμβολιαστεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021
κατέθεσε χθεε στο Συμβούλιο τηε Επικρατείαε η Πα
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νο
σοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Α

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, στο δικόγραφο, το οποίο υπογράφει
η νομική σύμβουλόε τηε, Μαρία-Μαγδαλινή Τσίπρα, εκτίθεται ότι η
θέσπιση τηε υποχρέωσηε εμβολιασμού, και μάλιστα με την απειλή
κυρώσεων ειε βάροε των εργαζομένων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση
προε τιε συνταγματικέε διατάξειε, που προστατεύουν το θεμελιώδεε
δικαίωμα τηε αξιοπρέπειαε του ανθρώπου, τηε ελεύθερηε ανάπτυξηε τηε προσωπικότηταε του ατόμου και το δικαίωμα στην εργασία.
Επιπλέον, η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί ότι παραβιάζονται διεθνείε συμβάσειε
που αναγνωρίζουν και προστατεύουν το δικαίωμα του ατόμου να
αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να αποφασίζει
χωρίε άμεσεε ή έμμεσεε πιέσειε για κάθε θέμα που άπτεται τηε
υγείαε του.
Στην αίτηση ακύρωσηε εκτίθενται περαιτέρω ότι πριν τη θέσπιση
τηε υποχρεωτικότηταε του εμβολιασμού στον χώρο τηε Υγείαε και
των Δομών Κοινωνικήε Πρόνοιαε δεν υπήρξε επιστημονική και επιδημιολογική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα λήψηε ενόε τέτοιου
μέτρου, όπωε θεωρεί επιβεβλημένο η Επιτροπή Βιοηθικήε και ο Παγκόσμιοε Οργανισμόε Υγείαε, αλλά και η υφιστάμενη νομολογία του
Συμβουλίου τηε Επικρατείαε. Τέλοε, «με το υπό κρίση μέτρο, φρο
νούμε, ότι παραβιάζεται η αρχή τηε αναλογικότηταε, καθώε δεν εξε
τάστηκε καν η λήψη ηπιότερων μέτρων, όπωε η υποχρεωτική
προσκόμιση διαγνωστικού τεστ, για όσουε δεν επιθυμούν να εμβο
λιαστούν» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.
Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι ουδέποτε υπήρξε αρνητική στο ζήτημα
του εμβολιασμού, αντιθέτωε «από την πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα
μέλη μαε να εμβολιαστούν, αποτέλεσμα δε τηε στάσηε μαε είναι και
το γεγονόε ότι σήμερα στον χώρο των εργαζομένων στη δημόσια
υγεία πάνω από το 82% έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία. Συνυπολογίζονταε το ποσοστό όσων διαθέτουν φυσική ανο
σία, το ποσοστό υπερβαίνει το 90%. Μολαταύτα, η θέσπιση του υπο
χρεωτικού εμβολιασμού, υπό το κράτοε του έμμεσου εξαναγκασμού
τηε στέρησηε κάθε βιοποριστικού μέσου για τουε εργαζόμενουε που
επιλέγουν να μην εμβολιαστούν αποτελεί μια νομοθετική επιλογή
που θίγει τον καίρια, συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα και
είναι κατά την άποψή μαε αποδοκιμαστέα από την έννομη τάξη.
Αναμένουμε την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου εντόε των
επόμενων ημερών, καθώε πιστεύουμε ότι σε εποχέε πανδημίαε τα
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών αποτελούν τον απαράβατο πυ
ρήνα μιαε δημοκρατικήε κοινωνίαε» υπογραμμίζει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι εργαζόμενοιιου ΠΓΝΙ________________________
Από την πλευρά του, ο Σύλλογοε Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι., σε συνέ
χεια τηε ανακοίνωσήε του περί τηε εναντίωσηε στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών, και μετά τη συνεδρίαση
του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021, απο
φάσισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
- θα συμμετέχει ενεργά στην στάση εργασίαε που κήρυξε η
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. για την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021, από τιε 10:00 15:00.
- Στιε 11:00 τηε ίδιαε μέραε (26/8) καλεί όλουε τουε Εργαζόμενουε
σε παράσταση διαμαρτυρίαε στην Κεντρική Πύλη του Νοσοκομείου
(με παράλληλη τήρηση των υγειονομικών κανόνων προστασίαε).
- Προγραμματίζει - σε συνεργασία με τα άλλα Νοσοκομεία και Κ.Υ.
τηε περιφέρειαε Ηπείρου - παράσταση διαμαρτυρίαε έξω από την
Περιφέρεια Ηπείρου την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021.
- Καλεί όλουε τουε Εργαζομένουε να μείνουν ενωμένοι και να απο
τρέψουν κάθε διχαστική ενέργεια που δημιουργεί εντάσειε και έριδεε μεταξύ του Προσωπικού.
- Καλεί όλουε τουε ανεμβολίαστουε συναδέλφουε - που δεν αντι
μετωπίζουν προβλήματα υγείαε αποτρεπτικά του εμβολιασμού ελευθέρωε και αυτοβούλωε να προσέλθουν στον εμβολιασμό, θωρακίζονταε έτσι την υγεία τουε αλλά και ενισχύονταε το τείχοε ανοσίαε έναντι τηε COVID-19.
«Σε λίγεε ημέρεε (1η Σεπτεμβρίου) 30.000 υγειονομικοί εμβολια
σμένοι και μη, θα βρίσκονται στιε πύλεε των Νοσοκομείων, θα πε
ριμένουμε την απόφαση του Υπουργείου Υγείαε. θέτονται σε
αναστολή καθηκόντων και πηγαίνουν σπίτι τουε και διαλύεται η Δη
μόσια Υγεία ή αναστέλλετε το μέτρο και πηγαίνουν στην εργασία τουε
χωρίε κλυδωνισμούε για τη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια και συνεχί
ζεται η προσπάθεια τηε πολιτείαε με πειθώ να εμβολιαστούν και οι
εναπομείναντεε που είναι μικρό ποσοστό.
Είναι πραγματικά απίστευτο υγειονομικό και προνοιακό προσωπικό
μετά από 19 μήνεε στη πρώτη γραμμή να θέτονται σε αναστολή κα
θηκόντων χωρίε μισθό. Να αδυνατούν να καλύψουν τιε βιοποριστικέε τουε ανάγκεε για άγνωστο χρονικό διάστημα», σημειώνεται σε
ανακοίνωση.

6
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Στο πόδι η ΠΟΕΔΗΝ κατά
τωυ υποχρεωτικών εμβολίων
■ Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, ο νόμος της υποχρεωτικότπταςτου εμβολιασμού «θα διαλύσει τη δημόσια υγεία»
ρώσουμε ξανά εμείς με αύξηση της φο

44

kosmadakis@neakriti.gr

Ρεπορτάζ
Νίκος Κοσμαδάκης

°™ό~

με νοι υγειονομικοί
έχουμε ταχθεί από την
πρώτη στιγμή απερίγραπτα υπέρ
του μαζικού και καθολικού
εμβολιασμού του υγειονομικού
πληθυσμού. Σε καμία περίπτωση,
όμως, όε θα δεχτούμε - και
είμαστε ενάντια-την
υποχρεωτικότητα, την
ποινικοποίηση και την εζαγορά
του εμβολιαστικού δικαιώματος.

Σε πανελλαδική στάση εργασί
ας από τις 10 το πρωί έως τις 3
μετά το μεσημέρι ηροχωρά σήμε
ρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ
γαζομένων στα Δημόσια Νοσο
κομεία (ΠΟΕΔΗ Ν), με αίτημα την
κατάργηση της υποχρεωτικστητας των εμβολιασμών κατά της
COVID-19.Zto Ηράκλειο ωστό
σο η στάση εργασίας ξεκινάει στις
12 μ. και τα σωματεία που θα εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους θα
βρίσκονται στις 12:30 έξω από τα
γραφεία της 7ηςΥ.ΠΕ.

ρολογίας και περικοπές σε κρατικές δα
πάνες, όπως αυτές για την Υγεία. Χαρα
κτηριστικό είναι ότι, αν και γ νω ρίζο υ ν ότι
οιασθενείςμεκαρδιαγγειακά νοσήματα,
σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία και α
ναπνευστικά νοσήματα κινδυνεύουν πε
ρισσότερο απάτην επιδημία καιχρειάζεται να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση
και υγειονομική τους κάλυψη από τα Κέ
ντρα Υγείας, μειώνουν την κρατική χρη
ματοδότηση κατά 96 εκατ. ευρώ.
Αντί για την επίταξη ιδιωτικών μονά
δων Υγείας και την ένταξή τους σε ενιαί
ο κρατικό σχεδίασμά για την αντιμετώ
πιση τηςεπιδημίας, η κυβέρνησητούςεξασφάλισε νέα κέρδη, μέσω της κερδο
σκοπίας στα τεστγια5ΑΓ6-(Ιον-2, καιτης

Δημητρης Βρμςαλης,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Εργαζόμενόν

ΠΑΓΝΗ

χρυσοπληρωμένης “ενοικίασης" κλινών
ΜΕΘ καιαπλήςνοσηλείας.
Προκλητική πριμοδότηση της κερδο
φορίας των επιχειρηματικών ομίλων

ήσεων, καθώς και τη λειτουργία όσων

στην Υγεία αποτέλεσε και η συνεχιζόμε

υγκεκριμένα, μία ημέρα μετά ιη

δημόσιων μονάδων απομείνουν με ιδι

νη μετατροπήτωνδημόσιων νοσοκομεί

διαμαρτυρία εργαζομένων του

ωτικοοικονομικά κριτήρια. Παρά τους

ων ουσιαστικά σε νοσοκομεία "μιας νό

Σ

ΕΚΑΒ, η Πανελλήνια Ομοσπονδί

Γι' αυτόν τον λόγο συμμετέχουμε αύριο

τουργία ζωτικών υπηρεσιών των νοσο

α Εργαζομένων Δημόσιων Νοσο

(σ.σ. σήμερα) με σωματείατης Υγείας και

κομείων στην κορύφωση του τέταρτου

προκλητικούς κυβερνητικούς πανηγυ
ρισμούς περί "θωράκισηςτου δημόσιου

ται σαφής αύξηση της νοσηρότητας και

άλλα σωματεία στη συγκέντρωση όπως
κομείων, το δευτεροβάθμιο συνδικαλι
θα λάβει χώρα έξω από τα γραφεία της
στικό όργανο με μέλη 250 πρωτοβάθ

κύματος της πανδημίας. Παρά το ότι τα

Συστήματος Υγείας", η αλήθεια είναι ότι

θνησιμότητας από τις υπόλοιπες παθή

εμβόλια και τα φάρμακα είναι αναγκαί

οι αυξανόμενες ανάγκες για μαζικές προ

σεις, ενώ χιλιάδες ασθενείς είναι σε πο
λύμηνη αναμονή για χειρουργική επέμ
βαση. Αναγκάζονται ή να συνεχίσουν να

σου". Αποτέλεσμα είναι να καταγράφε

μια εργασιακά σωματεία νοσοκομείων,

7ης Υ.ΠΕ. στις 12:30 μ. μ., ώστε να προβά

α για την αντιμετώπιση της επιδημίας,

σλήψεις μόνιμου προσωπικού και πλήρη

προνοιακών ιδρυμάτων, Κέντρων Υγεί

λουμε το δίκαιο αίτημά μας», ανέφερε

παραμένουν εμπόρευμα στα χέρια των

επαρκή κρατική χρηματοδότηση έρχο

ας και ΕΚΑΒ, το οποίο καλύπτει συνδικα

χαρακτηριστικά ο κ. Βρύσαλης.

φαρμακευτικών ομίλων και αξιοποιού-

νται σε αντίθεση με τις νέες φοροαπαλ

υποφέρουν και να κινδυνεύουν από πι

νται στα πλαίσια των ανταγωνισμών με

λαγές και εισφοροαπαλλαγές για τους ε
πιχειρηματικούς ομίλους, που θατις πλη

θανές επιπλοκές ή να χρυσοπληρώσουν

λιστικά 80.000 επαγγελματίες υγειονο
μικούς στον χώρο της δημόσιας υγείας,
κάνει στάση εργασίας σήμερα με αίτημα
την κατάργηση της υποχρεωτικότητας
των εμβολιασμών κατά της COVID-19.
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ο νόμος της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
«θα διαλύσει τη δημόσια υγεία» και γι'
αυτό πέρα από τη σημερινή κινητοποί
ηση καταθέτει παράλληλα αίτημα ανα
στολής και ακύρωσής του στο Συμβού
λιο της Επικράτειας.
Όσον αφορά στην Κρήτη, σωματεία
τηςΠΟΕΔΗΝ,όπωςείναιτουΠΑΓΝΗ,του
Βενιζελείου και των νοσοκομείων του
Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και των
Χανίων, θα βρεθούν στις 12:30 έξω από
ταγραφείατης7ηςΥ.ΠΕ.,μεσκοπόναεκφράσουντηδυσαρέσκειάτουςγιατηνυποχρεωτικότητα των εμβολίων.
Η "Νέα Κρήτη" επικοινώνησε με τον
πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων
ΠΑΓΝΗ, Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος έ
κανε σαφές ότι σε καμία περίπτωση ο υ
γειονομικός πληθυσμός δε θα δεχτεί την
ποινικοποίηση του εμβολιαστικού δικαι
ώματος. «Οι μαχόμενοι υγειονομικοί έχουμεταχθεί απάτην πρώτη στιγμή απε
ρίγραπτα υπέρ του μαζικού και καθολι
κού εμβολιασμού του υγειονομικού πλη
θυσμού. Σε καμία περίπτωση, όμως, δε
θα δεχτούμε - και είμαστε ενάντια - την
υποχρεωτικότητα, την ποινικοποίηση
και την εξαγορά του εμβολιαστικού δι
καιώματος. Απολύσεις και στερήσεις δε
θα περάσουν. Απορρίπτουμε τον εκφο
βισμό και τη στοχοποίηση του υγειονο
μικού πληθυσμού, που δίνει μεαυταπάρνηση τη μάχη δουλεύοντας κάτω από
συνθήκες αυξημένης εντατικοποίησης.
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Συμπαράσταση
από συνταξιούχους

ταξύ κρατών, ενώ η ανάγκη γιαουσιαστι-

στον ιδιωτικό τομέα».

κή ενημέρωση καιευαισθητοποίηση για
την αναγκαιότητα του εμβολιασμού "α

Τη συμπαράστασή της στην πανελλα
δική στάση εργασίας που θα πραγματο
ποιηθεί σήμερα απότο υγειονομικό προ
σωπικό των δημόσιων δομών Υγείας και
Πρόνοιας και του Σωματείου Εργαζομέ
νων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει, μέσα από α
νακοίνωσή της, η Ένωση Συνταξιούχων
Νομού Ηρακλείου.
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Η
ρακλείου εκφράζει τη συμπαράστασή
της «στους υγειονομικούς που προχω
ρούν σε πανελλαδική στάση εργασίας
και σε κατά τόπους κινητοποιήσεις, κα
θώς και στο Ηράκλειο, αλλά και στο Σω
ματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημι
ακού Γενικού Νοσοκομείου που πρόχω
μά σε κινητοποίηση στις 12:30 μ.μ. αύρι
ο (σ.σ. σήμερα) στην 7 η Υ.ΠΕ.», αναφέρει
σχετική ανακοίνωση της'ΕνωσηςΣυντα
ξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου η οποία συνε
χίζει: «Καλούμε τους συνταξιούχους να
συμ μετέχουν για να δυναμώσει ο κοινός
αγώνας των υγειονομικών μαζί με τους
συνταξιούχους και τους υπόλοιπους ερ
γαζόμενους, για να μπορέσουμε να προ
στατέψουμε την υγεία και τα δικαιώματά μας και να ανοίξουμε τον δρόμο για έ
να καλύτερο μέλλον.
Το Σωματείο μας λέει "ναι" στον μαζικό-καθολικό εμβολιασμό και την άμεση
λήψη μέτρων για την ενίσχυση του δη
μόσιου Συστήματος Υγείας. Τασσόμα
στε ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολια
σμό που αποτελεί όχημα για αναστολές
εργασίας, απολύσεις καιδιώξεις εργαζο
μένων, με συνέπεια να ανασταλεί η λει

ντικαθίσταται" από απειλές για αναστο
λή εργασίας, δωροεπιταγέςτων 150 ευ
ρώ και bonus στους ιδιώτες υγειονομι
κούς για κατ' οίκον εμβολιασμό. Η κυβέρ
νηση στην προσπάθειάτης να κρύψειτις
ευθύνεςτηςσυνεχίζειτηνεπικίνδυνη πο
λιτική της "ατομικής ευθύνης", στα πλαί
σια της οποίας εντάσσεται η απαράδε
κτη τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμ
βολιασμό. Στοχοποιεί τους εργαζόμε
νους για την εξάπλωση της επιδημίας,
πουγια18ολόκληρουςμήνες-μέσασεεπικίνδυνεςσυνθήκες-δίνουντη μάχη για
την αντιμετώπιση της επιδημίας και συ
νολικά για την υγεία των λαϊκών οικογε
νειών, για να κρύψουν αυτό που έχουν ή
δη ομολογήσει, ότι δηλαδή βασική πηγή
εξάπλωσης δεν είναι η ενδονοσοκομειακή, αλλά η ανυπαρξία μέτρων προστα
σίας στους περισσότερους εργασιακούς
χώρους και ο επικίνδυνος συνωστισμός
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, συμπε
ριλαμβανομένων των αεροπορικών και
θαλάσσιων μεταφορών.
Η κυβέρνηση, αντί γιατηνενίσχυσητων
δημόσιων μονάδων Υγείας και Πρόνοι
ας, αντί για τη στελέχωση και επαναλειτο υ ργία των κλειστών νοσο κομείων, κά
νει σχέδια αξιοποιώντας και το νομοθε
τικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερ
νήσεων (π.χ. τον Νόμο 4413/2016 του
ΣΥΡΙΖΑ για την επέκταση των ΣΔΙΤ στην
Υγεία), και παίρνει μέτρα στήριξης της ε
πιχειρηματικής δράσης στην Υγεία σχε
διάζοντας νέο κύμα συγχωνεύσεων δη
μόσιων μονάδων Υγείας, ιδιωτικοποι-

7

 Αγωνία για το φθινόπωρο
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
2-3

Επιφάνεια 2043.61
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-08-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ
antonogiannaki@ieakriti.gr

N€OS KOpLOVOIOS

Επιμέλεια
Μαρία Αντωνογιαννάκη
Με τα νούμερα ίων κρουσμάτων να μη λένε
να υποχωρήσουν - τουναντίον... είχαμε και
ρεκόρ! - και την πίεση στο ΕΣΥ να αυξάνεται
σταθερά τις τελευταίες ημέρες, οι ειδικοί
έχουν αρχίσει πλέον να προετοιμάζονται
για τα χειρότερα σενάρια. Το πόσο σοβαρά
είναι τα πράματα φαίνεται από το ότι “έχει
πέσει στο τραπέζι” ακόμη και το ενδεχόμε
νο ενός νέου lockdown, ηαρότι η κυβέρνη
ση δε θέλει ούτε να ακούσει για νέο “κλεί
σιμο” της οικονομίας, που θα βάλει νάρκη
στην εντυπωσιακή ανάκαμψη του τελευ
ταίου τριμήνου.

Αγωνία για το
φθινόπωρο

πενθυμίζεται ότι, όπως ανακοινώθηκε, παρατείνεται η ισχύς των ειδικών, τοπικού χα
ρακτήρα, μέτρων στις Περιφερειακές Ενό
τητες Χανίων, Ηρακλείου καιΡεθύμνου, με
τά την εκ νέου αξιολόγηση των επιδημιολογικών
δεδομένων από την επιτροπή των λοιμωξιολόγων
και την Εθνική Επιτροπή ΠροστασίαςτηςΔημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού C0VID-19 στο πλαί
σιο της επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο σε εβδομαδιαίαβάση.ΤαμέτραισχύουνμέχριτηνΤετάρτη 1 Σε
πτεμβρίου και ώρα 6 π.μ.
Τα μέτρα που συνεχίζουν να ισχύουν είναι τα κά
τωθι: Απαγόρευση κυκλοφορίας από 1 το βράδυ έ
ως 6 το π ρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούςλόγους υγείας.
Απαγόρευση μουσικής καθ' όλο το εικοσιτετράω
ρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
και ψυχαγωγίας. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι τόσο
στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και σε όλη την
επικράτεια, απαγορεύεται η διενέργεια οποιοσδή
ποτε μορφής εκδηλώσεων έναντι οποιοσδήποτε
μορφής ανταλλάγματος, μεφυσική παρουσία πλή
θους άνω των 20 ατόμων σε ιδιωτικό, μη επαγγελματικόχώρο.
Το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση παράβα
σης ανέρχεται από 50.000 έως 200.000 ευρώ για
τον μισθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιωτικού, μη
επαγγελματικού χώρου, στον οποίο έλαβε ή λαμ
βάνει χώρα η εν λόγω εκδήλωση.

■ Απότα 3.273 νέα
κρούσματα, 250
εντοπίστηκαν στην
Κρήτη και συγκεκριμένα
1 00 στο Ηράκλειο,
32 στο Λασίθι, 48
στο Ρέθυμνο και
70 στα Χανιά

Υ
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Αρνητικό ρεκόρ
Απειλητικό προοίμιο της φθινοπωρινής επιδημιολογικής κατάστασης φαντάζει ο αριθμόςτων κρου
σμάτων που ανακοίνωσε προχθές Τρίτη 24 Αυγούστου ο ΕΟΔΥ. Τα 4.608 νέα περιστατικά μολύνσε
ων συνιστούν τη χειρότερη επίδοση από την αρχή
της πανδημίας, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων (326) εξακολουθεί να παίρνει την ανιούσα, δι
ατηρώντας την πίεση στο ΕΣΥ. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 293, ενώ 32 άνθρωποι κατέληξαν από τις επιπλοκέςτηςνόσου.
Η αμέσως προηγούμενη αρνητική επίδοση είχε
σημειωθεί στις 30 Μαρτίου 2021 με 4.340 κρού
σματα, ενώ το 2020 ο μεγαλύτερος αριθμός δια
γνώσεων που είχε καταγραφεί ήταν τα 3.316 στις
12 Νοεμβρίου.
Ο προχθεσινός αριθμός δημιουργεί περαιτέρω α
νησυχίες δεδομένου ότιδεσυμπεριλαμβάνειτο κύ
μα των επιστροφών των εκδρομέων, για το οποίο
οι ειδικοί έχουν ήδη εκφράσει φόβους ότι μπορεί
να συντελέσει σε περαιτέρω επιβάρυνση, ενώ τα
νέα μέτρα με επίκεντρο τους ανεμβολίαστους τίθε
νται σε ισχύ στις 13 Σεπτεμβρίου, ήτοι σε περίπου
τρεις εβδομάδες, διάστημα ικανό να "τσαλακωθεί"
κι άλλο η επιδημιολογική εικόνα τηςχώρας.
Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών, όπως είναι
λογικό, βάζουν "φωτιά" στις συζητήσεις για κά
ποιας μορφής iockdown, κάτι που προςτο παρόν α
πό την κυβέρνηση αποκλείουν.
Όλααυτά, τη στιγμή που ο δείκτης θετικότηταςαυξάνεται επικίνδυνα σε αρκετές περιοχέςτης χώρας
μας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, τη Δευ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τέρα 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 133 δρά
σεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρι
κά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτωντηςχώρας,
στιςοποίεςδιενεργήθηκαν 34.138 rapid tests καιανευρέθηκαν 1.079 θετικά, με τον δείκτη θετικότητας να είναι στο 3,16%.
Από τις 1.079 περιπτώσεις, οι 543 αφορούν άνδρες και οι 536 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα
33,56 έτη.
Προκύπτει, επίσης, ότι ο δείκτης θετικότητας εί
ναι πολύ υψηλός σε ορισμένα σημεία στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε αρκετές περιοχέςτηςεπαρχίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο δείκτης είναι πάνω
από 5%σε: δήμο Ιλίου Αττικής(6,99%), δήμο Αλίμου
Αττικής (5,14%), Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης (7,62%),
Ιατρείο Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (5,76%), Μενεμένη Θεσσαλονίκης (7,05%), Νέα Χαλκηδόνα-Βαθύλακκος Θεσσαλονίκης (6,67%), Εμπορι
κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχάίας (6,25%),
Δ. Ορχομενού (5,41%), Ορεστιάδα (8,64%), Κοι
νότητα Πολιτικών Εύβοιας (8,18%), ΚΤΕΛ Χαλκί-

Προήληματισμός
επικρατεί στα
νοσοκομεία της Κρήτης,
καθώς μειώθηκαν μεν οι
ασθενείς με κορωνοϊό, αλλά
αυξήθηκαν οι όιαοωληνωμένοι.
καταγράφονται και αρκετοί
θάνατοι, αφού μόνο προχθές
εζέπνευσαν 5 ασθενείς από
το Νοσοκομείο Χανιών
δας (12,39%), Ανδραβίδα Ηλείας (8,79%), Πύργο
Ηλείας (5,26%), Εύδηλο Ικαρίας (10,16%), Καστο
ριά (7,89%), λεωφόρο Κύκνων Καστοριάς (7,38%),
Κοζάνη (6,81%), Πνευματικό Κέντρο ΠτολεμαΤδας

(9,17%) και Κοινοτικό Γραφείο Καλογερροράχης
Μεσσηνίας (8,7%).
Ενδεικτικά είναι όσα είπε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο οποίος δήλωσε ότι το ενδεχόμενο ενός νέ
ου iockdown για τον περιορισμό της πανδημίαςτου
κορωνοϊού δεν μπορεί να αποκλειστεί όσο ανεβαίνουντα κρούσματα.
Ο πρόεδροςτου Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
και μέλος της Επιτροπής των ειδικών του υπουρ
γείου Υγείας κ. Εξαδάκτυλος άφησε "παράθυρο"
για την επιβολή οριζόντιων μέτρων παρά τα όσα έ
χουν δηλώσει το τελευταίο διάστημα στελέχη της
κυβέρνησης, αλλά και ο πρωθυπουργός, λόγω των
τεράστιων δυσκολιών, οικονομικών και κοινωνι
κών, που θα προκύψουν από μια τέτοια απόφαση.
«Αν η ατομική επιλογή συμβαδίσει με την κοινωνι
κή υποχρέωση, δε θα βρεθούμε σε κατάσταση που
θα πρέπει να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Αν όμως οι
αριθμοί των κρουσμάτων κορωνοϊού φτάσουν σε
σημείο που το Σύστημα Υγείας δε θα μπορεί να ανταποκριθείεκνέου, προφανώςθατεθείθέμα», εί
πε ο κ. Εξαδάκτυλος στο ραδιόφωνο "Αθήνα 9,84".
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Αύξηση των ασθενών στις ΜΕΘ και μείωση
στις κλινικές COVID
Προβληματισμός επ ικρατεί σια νοσοκομεία της Κρήτης, κα
θώς μειώθηκαν μεν οι ασθενείς με κορωνοϊό, αλλά αυξήθη
καν οι διασωληνωμένοι. Παράλληλα καταγράφονται και αρ
κετοί θάνατοι, αφού μόνο προχθές εξέπνευσαν 3 ασθενείς
από το Νοσοκομείο Χανιών
Την περασμένη εβδομάδα οι ασθενείς στις κλινικές C0VID
και τις κλίνες ΜΕΘ ήταν 236, ενώ χθες Τετάρτη 25 Αυγούστου καταγράφονταν 222 νοσηλείες. Συγκεκριμένα, 187 (ήταν
202) νοσηλεύονται στις κλινικές COVID τωννοσοκομείωντου
νησιού και 35 (ήταν 34) στις κλίνες ΜΕΘ, εκ των οποίων 31
(ήταν 29) είναι διασωληνωμένοι. Αναλυτικότερα πώς κατα
γράφονται οι νοσηλείες:
ΠΑΓΝΗ: Συνολικά 61 ασθενείς, 46 στις κλινικές COVID, 15
στηΜΕΘκαιΙ 4διασωληνωμένοι. ΒενιζέλειοΝοσοκομείοιΣυνολικά 45 ασθενείς, 37 στις κλινικές COVID, 8 στη ΜΕΘ και 6
διασωληνωμένοι. ΝοοοκομείοΧανίων:Συνολικά71 ασθενείς,
64 στις κλινικές COVID και 7 στη ΜΕΘ και 6 διασωληνωμένοι.
Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Συνολικά 27 ασθενείς, 24 στις κλι
νικές COVID και 3 στη ΜΕΘ και οι 3 διασωληνωμένοι. Νοσο
κομείο Αγίου Νικολάου: Συνολικά 9 ασθενείς, 7 οτις κλινι
κές COVID και 2 στη ΜΕΘ και οι 2 διασωληνωμένοι. Νοσο
κομείο Ιεράπετρας: Συνολικά 2 ασθενείς στην Κλινική COVID.
Νοσοκομείο Νεάπολης: Συνολικά 6 ασθενείς στην Κλινική
COVID. Νοσοκομείο Σητείας: 1 ασθενής στην Κλινική COVID.

3.273 νέα, 250 στην Κρήτη
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νό
σου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.273,
έκτων οποίων 28 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, από
τα 3.273 νέα κρούσματα, 250 εντοπίστηκαν στην Κρήτη και
συγκεκριμένα 100 στο Ηράκλειο, 32 στο Λασίθι, 48 στο Ρέ
θυμνο και 70 στα Χανιά. Ωστόσο, χθες ελέγχθηκαν συνολι
κά 93.988 μοριακά και rapid tests.
Οσυνολικόςαριθμόςτωνκρουσμάτωνανέρχεταισε570.077
(ημερήσια μεταβολή +0.6*). έκτων οποίων 51,17. άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7
ημερών, 192 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξω
τερικό και 1.912 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
To Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε
1,05(95%ΔΕ:0,67-1,42).ΟινέοιθάνατοιαοθενώνμεΟΟ\/ΙΟ-19
είναι 42, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρά
φει συνολικά 13.509 θάνατοι. Το 95,37. είχε υποκείμενο νό
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 332 (58,47 άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 65 έτη. Το 84,37 έχει υπο
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΟ 2.936 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 259 (ημερήσια μεταβολή -11,67). Ο μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 267 ασθενείς. Η διά
μεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 39 έτη (εύρος 0,2 έως
106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 78 έτη
(εύρος 0,2 έως 106 έτη).

21 θετικά τεστ στην
πλατεία Ελευθερίας
ΠροχθέςΤρίτη24Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 140 δρά
σεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία
63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 30.748 rapid tests και ανευρέθηκαν 711 θετικά
(2,317). Από τις 711 περιπτώσεις, οι 372 αφορούν άνδρες και
οι 339 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 33,50 έτη.
η Σε επίπεδο Κρήτης: Π.Ε. Ηρακλείου: Πλατεία Ελευ
θερίας είχαμε τα εξής αποτελέσματα: 733 rapid tests με 21
θετικά (2,867), αφορούν σε 9 άνδρες και 12 γυναίκες με δι
άμεση ηλικία τα 28 έτη.
η Πλατεία Αγίας Αικατερίνης: 418 rapid tests με 9 θε
τικά (2,157) .αφορούν σε 7 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμε
ση ηλικία τα 21 έτη.
η Π.Ε. Λασιθίου: Δήμος Ιεράπετρας: 227 rapid tests με
2 θετικά (0,887), αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία
τα 21 έτη. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου: 294 rapid tests με 7 θε
τικά (2,387), αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμε
ση ηλικία τα 37 έτη.
μΠ.Ε. Ρεθύμνου:Δημοτικός Κήπος Ρέθυμνου: 422 rapid
tests με 9 θετικά (2,137), αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναί
κες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ

«Αν συνεχίσουμε
έτσι, δε θα
κάνουμε ούτε
Χριστούγεννα»
Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ,
Ματίνα Παγώνη, η οποία υπογράμμιοε την ανάγκη
του εμβολιασμού, τονίζοντας ότι το τείχος ανοσίας
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, αλλά είναι αναγκαίο
να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, καθώς άλλη λύση
δεν υπάρχει και τα νοσοκομεία δεν μπορούν να δε
χτούν άλλη πίεση.
«Εγώ περιμένω να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί
τώρα που γύρισε από τις διακοπές. Φέρουμε μεγά
λη ευθύνη να πείθουμε τον κόομο να εμβολιαστεί,
για να καταλάβει γιατί πρέπει να εμβολιαστεί και τι
μας περιμένει από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Δεν υπάρ
χει περίπτωση να πετύχουμετείχος ανοσίας, είναιτέλος Αυγούοτου. Τα νοσοκομεία δεν μπορούν να δε
χτούν άλλη πίεση. Οι ειδικευόμενοι γιατροί δεν μπο
ρούν να κάνουν μετεκπαίδευση μόνο σε COVID», ανέ
φερε η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων
Αθηνών-Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) και λοιμωξιολόγος Μα
τίνα Παγώνη, μιλώντας στο Open.
«Οι θάνατοι έχουν ξεκινήσει να μας φοβίζουν από
τώρα. Είδατε στην Αμερική τι έχει συμβεί με την αύ
ξηση στα μικρά παιδιά. Και αυτοί που βγήκαν από τις
ΜΕΟ, ένα 107, θα έχουν προβλήματα λόγω COVID»,
σχολίασε. Όσον αφορά στους πολίτες που δεν έχουν
ακόμη εμβολιαστεί, η κ. Παγώνη τόνισε: «Δεν είναι
αρνητές όσοι δεν πάνε να εμβολιαστούν. Πρέπει να
τρέξουν συνεργεία όπου βρίσκεται ο κόσμος. Πρέ
πει να γίνουν κάποιες κινήσεις από 'δω και πέρα. Δε
θα κατέβουν οι άνθρωποι από τα χωριά να πάνε να
εμβολιαστούν. Μακάρι να είχαμε άλλα "όπλα", φάρ
μακα, και να μη χρειαζόμασταν τα εμβόλια. Οι παι
δίατροι πρέπει να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους
γονείς και να τους ενημερώσουν για το εμβόλιο. Τα
παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν, για να είναι υγιή στα
σχολεία τους».Η λοιμωξιολόγος εξέφρασε τον προ
βληματισμό της και για τη μετάλλαξη "Δέλτα": «Φοβά
μαι τη μετάλλαξη "Δέλτα", είναι μια μετάλλαξη πολύ
επιθετική. Η μετάλλαξη "Δέλτα” είναι πολύ επιθετι
κή με τους νέους. Ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί
γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορούμε να είμα
στε δέσμιοι για πάντα μίας νόσου». «Ας κάνουμε μία
προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε
αυτή την κατάσταση. Αν συνεχίσουμε έτσι, ούτε Χρι
στούγεννα θα κάνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

η Π.Ε. Χανίων: Δημαρχείο Χανίων: 483 rapid tests με 10
θετικά (2,077), αφορούν σε 8 άνδρες και 2 γυναίκες με διά
μεση ηλικία τα 20 έτη.

Διακόπτονται όλες οι άδειες
των υγειονομικών
Ανατροπή σε όλα τα επίπεδα φέρνει η αύξηση των κρου
σμάτων κορωνοϊού οτο ΕΣΥ, αλλά κυρίως ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός που θα οδηγήσει εκατοντάδες υγειονομικούς
σε αναστολή εργασίας από την 1 η Σεπτεμβρίου.
Για τον λόγο αυτό, με κατεπείγουσα οδηγία του προς όλες
τις δομές Υγείας, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας
διακόπτει τις κανονικές άδειες όλων των εργαζομένων από
την 1 η Σεπτεμβρίου, οι οποίοι θα πρέπει και να επιστρέφουν
στα καθήκοντά τους.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουρ
γείου Υγείας, από την 1 η Σεπτεμβρίου αναστέλλονται οι κα

νονικές άδειες του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ,
του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ και των δημόσιων δομών Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περι
φερειακά Ιατρεία - Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία,
καθώς και των Τοπικών Ομάδων Υγείας).
Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι από 1/9/2021 και μέχρι
νεωτέρας οι εργαζόμενοι δε θα μπορούν να απουσιάσουν
από την εργασία τους.

Οι αναστολές
Ωστόσο, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να καλυφθούν
τα κενά που θα προκύψουν λόγω των αναστολών από τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθώς εκτιμάται ότι μόνο στην
Αττική μπορεί να φτάσουν και τις 3.000. Η ΠΟΕΔΗΝ από την
πλευρά της μιλά για 10.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.
Πάντως, την ίδια ώρα το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να προ
ετοιμάσει το ΕΣΥ σε μία εξαιρετικά δύσκολη οτιγμή, καθώς
το πρόβλημα είναι διττό: Και αυξάνονται οι νοσηλείες λόγω
του κορωνοϊού κάθε μέρα και θα υπάρξουν κενά και ελλεί
ψεις προσωπικού οτο σύστημα από τις αναστολές.
Σύμφωνα μετο επιχειρησιακό σχέδιοτου υπουργείου Υγεί
ας, πουείχεαποκαλύψειτο ethnos.gr, προβλέπεταιμετακίνηση προσωπικού και κυρίως νοσηλευτών ακόμη και από άλλα
νοσοκομεία για να καλυφθούν οι ανάγκες στα νοσηλευτικά
ιδρύματα που σηκώνουν το βάρος της COVID. Παράλληλα,
σύμφωνα με το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο, εάν χρειαστεί θα
γίνει και συγχώνευση κλινικών στην περίπτωση που δε θα
μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες.

Ποιοι θα πρέπει να πληρώνουν
Ακόμα και 80 ευρώ τον μήνα θα πληρώνουν οι ανεμβολίαστοι για να υποβληθούν σε δύο rapid tests μετά την ανακοί
νωση των μέτρων της κυβέρνησης. Από τις 13 Σεπτεμβρίου
δυσκολεύει η καθημερινότητα για τους ανεμβολίαστους, κα
θώς θα αποκλείονται από τους κλειστούς χώρους της εστί
ασης και θα πρέπει να υποβληθούν σε εργαστηριακό τεστ
48 ωρών για να πάνε στο θέατρο ή στο γυμναστήριο. Παράλ
ληλα οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να υπο
βάλλονται σε ένα ή δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα, το
κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τους ίδιους.
Συγκεκριμένα, απότις 13Σεπτεμβρίουέως31 Μαρτίου2022:
Οι ανεμβολίαστοιεργαζόμενοισε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
θα κάνουν ένα εργαστηριακό rapid testmv εβδομάδα με κό
στος 10 ευρώ. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και εργαζό
μενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές
και θεατρικές παραγωγές θα κάνουν δύο τεσττηνεβδομάδα.
Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δύο δωρεάν self
tests την εβδομάδα. Οι ανεμβολίαστοι φοιτητές θα κάνουν
δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα με δαπάνη του φοι
τητή (10 ευρώ).
Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες άνω των 12 ετών θα κάνουν
ένα εργαστηριακό rapid test 48 ώρες πριν το ταξίδι, ενώ οι
άνω των 5 ετών θα κάνουν self test.
Από τις 13 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να πραγματοποιούν
δωρεάν τεστ σε δημόσιες δομές μόνο εμβολιασμένοι και
όσοι έχουν συμπτώματα. Στους κλειστούς χώρους καταστη
μάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης θα εισέρχονται
μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης. Τα γήπεδα (κλειστά και ανοιχτά) θα λειτουργούν μόνο

για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Σε θέατρα, κινηματο
γράφους και μουσεία θα μπορούν να εισέρχονται και ανεμβολίαστοι με rapid test 48 ωρών. Οι επιχειρήσεις αυτές θα
μπορούν να επιλέξουν αν θα είναι αμιγείς (με 1007 χωρη
τικότητα) ή μικτές.
Τα κλειστά γυμναστήρια θα μπορούν να λειτουργούν για
εμβολιασμένους, νοσήσαντες και ανεμβολίαστους με αρνη
τικό rapid test 48 ωρών. Σε κλειστούς χώρους εργασίας, ο
εργοδότης διατηρεί βάσει νόμου το δικαίωμα να γνωρίζει αν
οι εργαζόμενοι είναι εμβολιασμένοι. Τέλος, υποχρεωτική θα
είναι η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους και
ανοιχτούς, όπου υπάρχουν συναθροίοεις.

“Τσουχτερό" το γυμναστήριο
Το χέρι στηντσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι θέλουν να επισκεφτούν γυμναστήρια - εφόσον είναι ανεμβολίαστοι - μετά
την ανακοίνωση των μέτρων από τον υπουργό Υγείας Βασί
λη Κικίλια. Οι ανεμβολίαστοι θα μπορούν να έχουν πρόσβα
ση έχοντας αρνητικό rapid test 48 ωρών, αλλά είναι στη δια
κριτική ευχέρεια της εκάστοτε επιχείρησης να δέχεται αν το
επιθυμεί μόνο εμβολιασμένους στον χώρο της.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Κικίλιας, μόνο οι εμβο
λιασμένοι και οι έχονιες νοσήσει εντός εξαμήνου θα έχουν
πρόσβαση, επιδεικνύοντας το ανάλογο πιστοποιητικό, το
οποίο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης νομιμοποιείται να ζητά
στην είοοδο και να κάνει ταυτοπροσωπία μέσω της εφαρ
μογής COVID Free Αρρ.

Σητεία: Rapid test σε πεζούς
ΈλεγχοιταχείαςανίχνευσηςαντιγόνουΟΟνίΟ-19(rapidtest)
σε πεζούς θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη από κλι
μάκια του ΕΟΔΥ στη Σητεία.
Οι δειγματοληψίες θα διεξαχθούν επί της οδού Παπανδρέου 50, απέναντι από το κτήριο του Κυνηγετικού Συλλό
γου, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Η προσέλευση του κοι
νού που επιθυμεί να υποβληθεί στο τεστ είναι ελεύθερη. Οι
προσερχόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και
τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Η λήψη του δείγματος
θα γίνεται ρινοφαρυγγικά. Η δράση συνδιοργανώνεται από
τον ΕΟΔΥ, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την Πε
ριφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Σητείας, με τη συμβολή της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου.

Πρόστιμα μετά από
1.496 ελέγχους
Πρόστιμα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και
πολίτεςγιαυπέρβαοηωραρίουκαιμηχρήσημάσκας'έπεσαν”
προχθές Τρίτη οε όλη την Κρήτη, όπου διεξήχθησαν 1.496
έλεγχοι. Πρόστιμο 5.000 ευρώ και 7 μέρες αναστολή λειτουργίαςεπιβλήθηκε σε κέντρο διασκέδασης στον νομό Ηρακλεί
ου για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας, ενώ για τον ίδιο
λόγο επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και 7 μέρες αναστο
λή λειτουργίας σε ψητοπωλείο-σνακ μπαρ στον ίδιο νομό.
Για περιορισμό μετακίνησης καταγράφηκαν22 παραβάσεις
(2 στα Χανιά και 19 στο Ηράκλειο).
Δεκαοχτώ πρόστιμα βεβαιώθηκαν σε επιβάτες λεωφορεί
ου, ταξί και σε εργαζόμενους καταστημάτων σε όλη την Κρή
τη για μη χρήση μάσκας.
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 Και πάλι σε «τροχιά» ετοιμότητας
Πηγή:
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ΠΟΕΔΗΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Και πάλι σε «τροχιά» ετοιμότητας
Αναστέλλονται από 1η Σεπτεμβρίου όλες οι άδειες στο ΕΣΥ - Στο επίκεντρο η αναπλήρωση
των κενών από τους ανεμβολίαστους και η ανακατανομή δυνάμεων - Παραστάσεις
διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους στο ΠΠΓΝΙ
Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο επέ
κτασης της υποχρεωτικότητας των
εμβολιασμών ο Βασίλης Κοντοζαμάνης. Χθες, Τετάρτη, ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας είπε πως ο νόμος
θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου,
χωρίς να δοθεί παράταση.
Για τα κενά που θα δημιουργηθούν
στα νοσοκομεία, είπε πως θα καλυ
φθούν με ανακατανομή δυνάμεων και
συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Στο μεταξύ, με έγγραφο που έστειλε
χθες ο αναπληρωτής υπουργός ανα
στέλλει από τη ν 1 η Σεπτεμβρίου τις κα
νονικές άδειες του προσωπικού των
νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ και
των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας (Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Πε
ριφερειακά Ιατρεία).
Σύμφωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, οι
υγειονομικοί εμβολιάστηκαν πρώτοι,
για να προστατευτούν οι ίδιοι αλλά και
οι συμπολίτες μας που προσέρχονται
στα νοσοκομεία:
«Δεν νοείται να πηγαίνει κάποιος
που ανήκει σε ευάλωτη ομάδα του
πληθυσμού, σε μια δομή Υγείας και να
κινδυνεύει», είπε χαρακτηριστικά, για
να σημειώσει: «Είναι καθήκον και θέμα
κοινωνικής ευαισθησίας των υγειονο
μικών. Οι υγειονομικοί έχουν μεγάλα
ποσοστά εμβολιασμένων και συνεχί
ζουν να εμβολιάζονται. Είμαι βέβαιος
ότι τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί
ακόμη περισσότερο ο αριθμός των εμ
βολιασμένων».
Για την ετοιμότητα του συστήματος
Υγείας στο ενδεχόμενο να βγει μεγά
λος αριθμός εργαζομένων σε ανα
στολή, ο αναπληρωτής υπουργός ση
μείωσε πως υπάρχει ετοιμότητα, κα
θώς είχαν προβλεφθεί όλα τα ενδεχό
μενα:
«Ο νόμος τα προβλέπει. Θα γίνει και
ανακατανομή δυνάμεων μέσα στις κλι
νικές και τα νοσοκομεία. Σε κάθε περί
πτωση, το σύστημα Υγείας πρέπει να
εξυπηρετήσει όλους τους συμπολίτες
μας και όχι μόνο εκείνους που πά
σχουν από Covid», επισήμανε.
Σημείωσε, επίσης, πως θα προσληφθεί και προσωπικό με συμβάσεις ορι
σμένου χρόνου: «Δεν μιλάμε για μόνι
μες προσλήψεις, οι οποίες τρέχουν και
ενισχύεται το σύστημα Υγείας», είπε.
Για το ενδεχόμενο ελλείψεων προ
σωπικού στο ΕΚΑΒ, τόνισε πως «θα γί
νουν και προσλήψεις, το προβλέπει ο
νόμος». Ξεκαθάρισε, δε, πως όσοι δεν
εμβολιαστούν, δεν θα πληρώνονται.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ ια την υποχρεωτικότητα
Εξάλλου, για την επέκταση της υπο
χρεωτικότητας των εμβολιασμών, υπο
γράμμισε πως βρίσκεται στο τραπέζι:
«Υπάρχει ο νόμος και εφόσον οι συν
θήκες το επιβάλλουν, μπορούμε να
προχωρήσουμε σε επέκταση της υπο
χρεωτικότητας. Αυτή τη στιγμή, όμως,
δεν υπάρχει καμία σκέψη ούτε κάποιο
σχέδιο για επέκτασή της».
Αναφερόμενος στις αναβολές προ
γραμματισμένων χειρουργείων, ανέ
φερε πως σε όλη τη διάρκεια της παν
δημίας, όλα τα επείγοντα και έκτακτα
περιστατικά αντιμετωπίστηκαν κανο
νικά:
«Τα προγραμματισμένα χειρουργεία
θα διεξαχθούν, αλλά εάν υπάρξει
έξαρση της πανδημίας και αναγκα
στούμε να πάρουμε έκτακτα μέτρα, θα
τα πάρουμε. Ο στόχος μας είναι να μην
πάμε σε αναστολή χειρουργείων, το
σχέδιό μας προβλέπει την κανονική
λειτουργία όλων των δομών», τόνισε.

Στο ΣτΕ οι υγειονομικοί
Εντω μεταξύ, κατατέθηκε χθες από
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο
μένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) ενώπιον του Συμβουλίου της Επι
κράτειας αίτηση ακύρωσης και αίτηση
αναστολής κατά της υποχρεωτικότη
τας του εμβολιασμού και του μέτρου
της υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδο
χών για όσους εργαζόμενους στην
Υγεία και στις Δομές Κοινωνικής Πρό
νοιας δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι
την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
Στο δικόγραφο εκτίθεται, ότι «η θέ
σπιση της υποχρέωσης εμβολιασμού
και μάλιστα με την απειλή κυρώσεων
εις βάρος των εργαζομένων έρχεται σε
ευθεία αντίθεση προς τις συνταγματι
κές διατάξεις, που προστατεύουν το
θεμελιώδες δικαίωμα της αξιοπρέ
πειας του ανθρώπου, της ελεύθερης
ανάπτυξης της προσωπικότητας του
ατόμου και το δικαίωμα στην εργασία».
Επιπροσθέτως, η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί ότι
«παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις
που αναγνωρίζουν και προστατεύουν
το δικαίωμα του ατόμου να αναπτύσ
σει ελεύθερα την προσωπικότητά του
και να αποφασίζει χωρίς άμεσες ή έμ
μεσες πιέσεις για κάθε θέμα που άπτεται της υγείας του».
Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθενται
περαιτέρω ότι «πριν τη θέσπιση της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
στον χώρο της Υγείας και των Δομών
Κοινωνικής Πρόνοιας δεν υπήρξε επι

στημονική και επιδημιολογική τεκμη
ρίωση για την αναγκαιότητα λήψης
ενός τέτοιου μέτρου, όπως εξάλλου
θεωρεί επιβεβλημένο η Επιτροπή Βιοηθικής και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας αλλά και η υφιστάμενη νομολο
γία του Συμβουλίου της Επικράτειας».
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει επίσης ότι
«παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας καθώς δεν εξετάστηκε καν η
λήψη ηπιότερων μέτρων, όπως η υπο
χρεωτική προσκόμιση διαγνωστικού
τεστ, για όσους δεν επιθυμούν να εμ
βολιαστούν».
Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι «ου
δέποτε υπήρξε αρνητική στο ζήτημα
του εμβολιασμού καθώς από την
πρώτη στιγμή προτρέψαμε τα μέλη
μας να εμβολιαστούν, αποτέλεσμα δε
της στάσης μας είναι και το γεγονός
ότι σήμερα στον χώρο των εργαζομέ
νων στη δημόσια υγεία πάνω από το
82% έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία. Συνυπολογίζοντας
το ποσοστό όσων διαθέτουν φυσική
ανοσία, το ποσοστό υπερβαίνει το
90%».

Στο ΠΠΓΝΙ
Από την άλλη, στις πύλες των νοσο
κομείων θα βρει η 1η του Σεπτέμβρη
το σύνολο του υγειονομικού προσωπι
κού.
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο
Σύλλογος Εργαζομένων στο Πανεπι
στημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ο
οποίος για μία ακόμη φορά υπογραμ
μίζει ότι είναι υπέρ του εμβολιασμού
αλλά κατά της υποχρεωτικότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό
γου αποφάσισε σήμερα να προχωρή
σει σε παράσταση διαμαρτυρίας στην

πύλη του Νοσοκομείου ενώ σε συνερ
γασία με τα άλλα Νοσοκομεία και Κ.Υ.
της Ηπείρου θα πραγματοποιήσει πα
ράσταση διαμαρτυρίας έξω από την
Περιφέρεια Ηπείρου τη Δευτέρα 30
Αυγούστου.
Στην ανακοίνωσή του, καλεί όλους
τους Εργαζομένους να μείνουν ενωμέ
νοι και να αποτρέψουν κάθε διχαστική
ενέργεια που δημιουργεί εντάσεις και
έριδες μεταξύ του Προσωπικού. Επί
σης, καλεί όλους τους ανεμβολία
στους - που δεν αντιμετωπίζουν προ
βλήματα υγείας αποτρεπτικά του εμ
βολιασμού - ελευθέρως και αυτοβούλως να προσέλθουν στον εμβολιασμό,
θωρακίζοντας έτσι την υγεία τους
αλλά και ενισχύ όντας το τείχος ανο
σίας έναντι της COVID-19.
«Σε λίγες ημέρες (1η Σεπτεμβρίου)
30.000 υγειονομικοί εμβολιασμένοι και
μη, θα βρίσκονται στις πύλες των Νο
σοκομείων. θα περιμένουμε την από
φαση του Υπουργείου Υγείας, θέτονται σε αναστολή καθηκόντων και πη
γαίνουν σπίτι τους και διαλύεται η Δη
μόσια Υγεία ή αναστέλλετε το μέτρο
και πηγαίνουν στην εργασία τους χω
ρίς κλυδωνισμούς για τη Δημόσια
Υγεία και Πρόνοια και συνεχίζεται η
προσπάθεια της πολιτείας με πειθώ να
εμβολιαστούν και οι εναπομείναντες
που είναι μικρό ποσοστό. Είναι πραγ
ματικά απίστευτο υγειονομικό και προνοιακό προσωπικό μετά από 19 μήνες
στη πρώτη γραμμή να θέτονται σε ανα
στολή καθηκόντων χωρίς μισθό. Να
αδυνατούν να καλύψουν τις βιοπορι
στικές τους ανάγκες για άγνωστο χρο
νικό διάστημα» υπογραμμίζει στην ανα
κοίνωση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ
Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ιωαννίνων, στην οποία μεταξύ άλ
λων επισημαίνει και τα εξής: «Τα μέτρα
που ανακοίνωσε ο κ. Κικίλιας χωρίς
ίχνος αυτοκριτικής είναι τόσο λάθος
που θέτουν τις βάσεις για τον πιο βαθύ
κοινωνικό διχασμό, οικονομική εξα
θλίωση των πολιτών, κατάρρευση του
ΕΣΥ και νέα έξαρση της πανδημίας.
• Δεν πείθει στοχευμένα τους πολί
τες που διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις
από τις κυβερνητικές αντιφάσεις και
παλινωδίες για την ανάγκη εμβολια
σμού όλων και ποντάρει τα πάντα στο
διχασμό για να επιβιώσει πολιτικά.
• Δεν φροντίζει για μαζικό δωρεάν
τέστινγκ - ειδικά των ανεμβολίαστων και ιχνηλάτηση, τα ρίχνει όλα πάλι στην
ατομική ευθύνη και βάζει χαράτσι 80
ευρώ το μήνα σε δεκάδες χιλιάδες ερ
γαζόμενους και φοιτητές προς όφελος
ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Και
φυσικά, ούτε κουβέντα για μέτρα απο
συμφόρησης στα Μ Μ Μ.
• Δεν παίρνει μέτρα για το ασφαλές
άνοιγμα των σχολείων, και ετοιμάζεται
να στοιβάξει 27 μαθητές ανά τμήμα.
• Δεν φροντίζει για την ενίσχυση
του ΕΣΥ με μόνιμες προσλήψεις, ανοί
γει θέμα κλεισίματος περιφερειακών
νοσοκομείων.
Ο κ. Μητσοτάκης τιμωρεί έναν
στους δύο Έλληνες για να διαχειριστεί
την αποτυχία του. Αφήνει το ΕΣΥ να
καταρρεύσει στην πιο κρίσιμη φάση
της πανδημίας. Εκτός και αν αυτός εί
ναι ο πραγματικός στόχος, για να
«σπεύσει» στη συνέχεια ο επιχειρημα
τικός ιδιωτικός τομέας να καλύψει το
κενό».
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 Το… μάρμαρο δε θα το πληρώσουν μόνο οι
ανεμβολίαστοι
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ΣΟΒΑΡΕΣ δυσλειτουργίες
στα νοσοκομεία, σε μια
χρονική περίοδο που ακόμη
δεν έχουν βρει τον βηματισμό
τους από την πίεση που
δέχθηκαν το προηγούμενο
διάστημα και η μετάλλαξη
Δέλτα του κορωνοϊού
δείχνει ικανή να οδηγήσει
ξανά σε μεγάλη αύξηση
των νοσηλειών, απειλεί να
δημιουργήσει η απόφαση
της κυβέρνησης να θέσει σε
αναστολή εργασίας όσους
είναι ανεμβολίαστοι.

ΤΡΙΓΜΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το... μάρμαρο δε θα το πληρώσουν
μόνο οι ανεμβολίαστοι

νοσοκομεία.
Σε ό,τι αφορά τα δύο νοσοκομεία
των Ιωαννίνων, ο αριθμός των μη
εμβολιασμένων είναι μικρός σε σχέ
ση με άλλες υγειονομικές δομές της
χώρας. Σε ένα 10% υπολογίζεται ο
αριθμός των ανεμβολίαστων στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιω
αννίνων, ενώ περίπου 90 είναι οι
ανεμβολίαστοι στο Νοσοκομείο «Χα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
τζηκώστα». Αυτό, βέβαια, δε σημαί
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΖΕΛΕΤΑΣ
νει ότι όλοι αυτοί θα βγουν σε ανα
ύμφωνα με στοιχεία που βλέ στολή, καθώς εκκρεμούν πολλά
πουν το φως της δημοσιότη αιτήματα για εξαίρεση από τον εμβο
τας, πάνω από 22.000 εργα λιασμό για λόγους υγείας στις αρμό
διες επιτροπές που έχουν συσταθεί
ζόμενοι στον χώρο της υγείας δεν
έχουν εμβολιαστεί, κάτι που δεί σε κάθε νοσοκομείο.
Ωστόσο, έστω και ένας μικρός
χνει ότι ακόμη κι αν κάποιοι από
αυτούς το πράξουν υπό τη «δαμό- αριθμός υγειονομικών να βγει σε
κλειο σπάθη» της αναστολής ή έχουν αναστολή, πρόβλημα θα δημιουργηλόγους να εξαιρεθούν, θα μείνει θεί. Αυτό επισημαίνει και η Ένωση
Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, σε
ένας σημαντικός αριθμός γιατρών,
νοσηλευτών και λοιπού προσωπι ανακοίνωσή της, τονίζοντας μεταξύ
κού, που θα πρέπει να απέχει υπο άλλων: «Ο νόμος περί αναστολής ερ
χρεωτικά από την εργασία του. Και γασίας των ανεμβολίαστων έρχεται
σε ένα σύστημα υγείας που δεν να τιμωρήσει μια μερίδα εργαζομέ
περισσεύει κανείς υπό τις δεδομένες νων άλλα έρχεται να τιμωρήσει και
συνθήκες, το πρόβλημα μετατίθε την άλλη μερίδα, τους εμβολιασμέ
ται στην ίδια τη δομή υγείας, στους νους, οι οποίοι καλούνται να καλύ
συναδέλφους του που θα πρέπει να ψουν τα κενά, να διπλασιάσουν την
καλύψουν το κενό, καθώς και στους εργασία τους, να υποστούν μεγαλύτε
ασθενείς, οι οποίοι ενδεχομένως να ρη επιβάρυνση από τα προηγούμενα
αναγκαστούν, για μία ακόμη φορά, κύματα. Τα νοσοκομεία, παρ’ όλες τις
να καταφύγουν σε ιδιωτικές κλινικές υποσχέσεις, είναι ανοχύρωτα, υπάρ
χουν τεράστιες ελλείψεις ακόμη και
για ιατρικές πράξεις.
Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ξαναρχόμαστε να συγχωνεύσουμε
ότι «υπάρχει ειδική ομάδα διαχεί κλινικές, να ανοίξουμε εκ νέου τις
ρισης και αξιολόγησης των κενών» μονάδες covid. Τα χρόνια νοσήμα
ακούγονται ως ανέκδοτο, καθώς τα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, τα νο
στην παρούσα φάση δεν προγραμμα σοκομεία γεμίζουν καθημερινά στις
τίζονται προσλήψεις συμβασιούχων εφημερίες με χρονίως πάσχοντες,
για την κάλυψη των κενών, παρά μό παραμελημένους ασθενείς, ασθενείς
νο μεταφορά προσωπικού όπου δη- που δεν μπορούν -δεν έχουν την οι
μιουργηθούν κενά, μεταξύ των δο κονομική δυνατότητα- να λύσουν το
μών υγείας. Με απλά λόγια θα δούμε πρόβλημα υγείας τους. Η κατάσταση
πάλι γιατρούς να φεύγουν με «εντέλ- επιβαρύνεται, καθώς τα περιφερεια
λεσθε» για να καλύψουν κενά ή με κά νοσοκομεία λειτουργούν σήμερα
ταφορές από Κέντρα Υγείας προς τα ως Κέντρα Υγείας και δε δύνανται να

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αντεπεξέλθουν στις σημερινές συ
γκυρίες».
Στην εκτίμηση ότι στο ΠΓΝΙ ένα
πολύ μικρό ποσοστό εργαζόμενων,
της τάξης του 3-4%, δε θα πειστεί να
κάνει το εμβόλιο, εξέφρασε ο πρό
εδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
Γιώργος Φλούδας, τονίζοντας, όμως,
ότι και αυτοί θα λείψουν αν μπουν
σε αναστολή. «Πρέπει η πολιτεία να
σκεφτεί ότι η όποια έλλειψη προσω
πικού από την 1η Σεπτέμβρη θα δη
μιουργήσει δυσλειτουργίες και προ
βλήματα στα νοσοκομεία, και κυρίως
θα υποστούν ης συνέπειες και οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι πολίτες»,
ανέφερε, ζητώντας να πέσουν οι τό
νοι απ’ όλες τις πλευρές.
Σε mo δραματικούς τόνους οι δη
λώσεις του μέλους του Συλλόγου Ερ
γαζομένων στο ΠΓΝΙ και του Ν.Τ.
Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ Λεωνίδα Σαφαρίκα, ο οποίος ανέφερε ότι ήδη
το προσωπικό είναι εξουθενωμένο
και σωματικά και ψυχολογικά, μην
αντέχοντας την εντατικοποίηση της
εργασίας που επιβάλλεται. «Φεύγο
ντας οι ανεμβολίαστοι, το προσωπι
κό λιγοστεύει και θα αναγκαστούμε
να κάνουμε διπλοβάρδιες. Ζητάμε να
μη φύγει κανένας και αυτοί που δεν
έχουν εμβολιαστεί, να συνεχίζουν να
εργάζονται με τη λήψη μέτρων», δή
λωσε.
Στις συνέπειες για τους ασθενείς
εστίασε ο Γιώργος Πρέντζας, μέλος
της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγει
ονομικών του ΠΓΝΙ, λέγοντας: «Μα
ζί με αυτούς που θα βγουν σε ανα
στολή και όσους συνταξιοδοτούνται,
την επόμενη ημέρα η κυβέρνηση στε
ρεί ζωτικές υπηρεσίες σε ανθρώπους
που τις στερήθηκαν και όλη τη διάρ
κεια της πανδημίας, γιατί τα νοσοκο
μεία ήταν της μία νόσου».
«Από τα νοσοκομεία θα λείψουν
10.000 εργαζόμενοι συν 16.000
επικουρικοί που θα απολυθούν τον

Οκτώβριο, άρα τα νοσοκομεία, τα Κέ
ντρα Υγείας, το ΕΚΑΒ και η πρόνοια
θα μείνουν χωρίς προσωπικό», ση
μείωσε, από την πλευρά του, ο Γε
νικός Σύμβουλος της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Χρήστος Γιωτόπουλος.
Για σημαντικά κενά που θα προκύψουν «σε ένα νοσοκομείο που δεν
περισσεύει κανείς», έκανε λόγο σε
δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συλλό
γου Εργαζομένων του Νοσοκομείου
«Χατζηκώστα» Κωνσταντίνος Καλα
μπάκας, ενώ προβλήματα θα προ
κόψουν και στο ΕΚΑΒ, όχι τόσο στα
Γιάννενα, σύμφωνα με τα όσα ανέ
φερε ο πρόεδρος του Σωματείου Ερ
γαζομένων ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρει
ας, Θανάσης Παπαθωμάς.
ΒΛΕΠΟΥΝ
ΑΛΛΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ
Οι επιπτώσεις που θα προκληθούν από την απώλεια προσωπικού
στο σύστημα υγείας, δεν είναι ο μο
ναδικός λόγος αντίδρασης των υγει
ονομικών, που βλέπουν προσπά
θεια στοχοποίησής τους και σχέδιο
για απολύσεις με στόχο την εξυπηρέ
τηση ιδιωτικών συμφερόντων στον
χώρο της υγείας.
Η κυβέρνηση αξιοποιεί την ανα
γκαιότητα του εμβολιασμού για να
καλλιεργήσει “τον κοινωνικό αυτο
ματισμό”, να στοχοποιήσει τους υγει
ονομικούς, οι οποίοι 17 ολόκληρους
μήνες δίνουν μάχη εκτεθειμένοι σε
συνθήκες εντατικοποίησης και τραγι
κών ελλείψεων προσωπικού», ανα
φέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΙΝΗ,
ενώ ακόμη και ο προερχόμενος από
τη ΔΑΚΕ πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων του ΠΓΝΙ Γ. Φλούδας,
ανέφερε πως «η υποχρεωτικότητα θα
είναι η απαρχή και άλλων γεγονότων
που θα βρούμε μπροστά μας».
Περισσότερο ξεκάθαροι στις ανα
φορές τους ο συντονιστής της Ομά
δας Μελών Υγείας ΣΥΡΙΖΑ Λάμπρος

Παπανδρέου, ο οποίος μίλησε για
μια κατάσταση που αποτελεί άλλοθι
για απολύσεις, καθώς η κυβέρνηση
υα μπορούσε να μεταφέρει όσους αρνούνται τον εμβολιασμό σε άλλες θέ
σεις, και ο Γ. Πρέντζας της ΑΣΥ του
ΠΓΝΙ, που τόνισε ότι οι στόχοι δεν
είναι υγειονομικοί και πρόκειται για
μια καθαρά πολιτική πράξη που δε
βοηθάει στην αναχαίτιση της πανδη
μίας.
«Ένα απλό εργαλείο αντιμετώπι
σης της πανδημίας, όπως το εμβό
λιο, εντέχνως έχει θεοποιηθεί από
την κυβέρνηση και του έχουν δοθεί
υπερβολικές ιδιότητες που δεν της
έχει. Η υποχρεωτικότητα σε υγειο
νομικούς, που έχουν ποσοστό εμ
βολιασμού 80-85% και στο ΠΓΝΙ
90%, δεν απαντάει σε κανένα βασι
κό πρόβλημα διαφύλαξης της δημό
σιας υγείας. Δεν υπήρξε ενδονοσοκομεικαή διασπορά και θάνατοι από
τους υγειονομικούς. Υπάρχει στα μέ
σα μαζικής μεταφοράς, στους μεγά
λους χώρους εργασίας, στον τουρι
σμό, αλλά εκεί δεν παίρνονται μέτρα.
Συνδέεται η υποχρεωτικότητα με μια
εργασιακή εξόντωση. Δημιουργείται
ένα πρόπλασμα, η μη πειθάρχηση σε
ένα μέτρο να οδηγεί σε απόλυση»,
υπογράμμισε.
Στις χθεσινές κινητοποιήσεις στο
ΠΓΝΙ και στο Νοσοκομείο «Χατζη
κώστα» βρέθηκε και αντιπροσωπεία
του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαν
νίνων της ΑΔΕΔΥ, με τον πρόεδρό
του Χρήστο Γρίβα να δηλώνει ότι η
παρουσία τους έχει να κάνει με την
υπεράσπιση του δικαιώματος στην
εργασία και όχι του δικαιώματος
μιας μειοψηφίας να μην εμβολια
στεί. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση
για άμεσο καθολικό εμβολιασμό, λέ
γοντας πως «είναι μια υπεύθυνη στά
ση απέναντι στην ανεύθυνη στάση
της κυβέρνησης που δεν μπόρεσε να
πείσει όσους έχουν ενδοιασμούς».
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 Δεν κάνουν πίσω όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν
Πηγή:

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 465.72 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Δεν κάνουν πίσω
όσοι αρνούνται να
εμβολιαστούν

ποφασισμένοι να εμείνουν ρίπου 100 συνάδελφοί τους θα βρε
μέχρι τέλους στην επιλογή θούν την Κυριακή στην πλατεία Συ
τους να μην κάνουν το εμ ντάγματος. Να σημειωθεί ότι αντί
βόλιο κατά του νέου κορω- στοιχη συγκέντρωση θα γίνει και
νοϊού, είναι αρκετοί υγει στην Πάτρα το απόγευμα της ίδιας
ονομικοί στην Πάτρα, πα ημέρας.
ρά το γεγονός ότι από 1ης Σεπτεμ
βρίου θα υποχρεωθούν να βγουνΠροσφυγή
σε
στη δικαιοσύνη
αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών.
Την ίδια ώρα, όσοι υγειονομι
Και τούτο διότι, όπως αναφέρουν σε
κοί δεν έχουν εμβολιαστεί ετοιμά
ανυπόγραφο κείμενο που έχουν κυ
ζουν να κινηθούν και μέσω της νο
κλοφορήσει, θεωρούν ότι τα εμβόλια
μικής οδού, με στόχο να μην τεθούν
είναι αναποτελεσματικά και επικίν
σε αναστολή. Πρώτη τους κίνηση εί
δυνα.
ναι να στείλουν, εξώδικο στις διοική
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αχασεις των τοπικών δημόσιων δομών
ΐα υπάρχουν χίλιοι υγειονομικοί που
υγείας, το οποίο όπως αναφέρουν θα
αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο, οι
υπογράφεται από τουλάχιστον 500
οποίοι δηλώνουν ότι είναι «κατά της
εργαζόμενους, ενώ μετά την επίδο
υποχρεωτικότητας». Ωστόσο, ο ακρι
ση αναστολής αναμένεται να επέλβής αριθμός των «αρνητών της υπο
θει και η προσφυγή στα δικαστήρια
χρεωτικότητας», θα φανεί μέσα στην
με μηνυτήριες αναφορές κατά των
εβδομάδα που διανύουμε, όταν δη
διοικήσεων. Συμπαραστάτης τους σε
λαδή θα τεθούν σε αναγκαστική ανα
αυτή την προσπάθεια, είναι η ΠΟΕστολή.
Ήδη το υπουργείο Υγείας για να ΔΗΝ, η οποία κατέθεσε στο Συμβού
καλύψει την «τρύπα» στο προσωπι λιο Επικράτειας, αίτημα ακύρωσης
κό, λόγω της υποχρεωτικότητας του και αίτημα αναστολής του νόμου της
εμβολιασμού και της άμεσης ανα υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.

Δ

στολής εργασίας όσων δεν έχουν κά
νει το εμβόλιο, προχώρησε στην ανά
κληση των αδειών όλων των υγειο
νομικών υπαλλήλων σε όλες τις δη
μόσιες δομές Υγείας από την 1η Σε
πτεμβρίου.

Ανεβαίνουν στην Αθήνα
Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί της
περιοχής, έχουν ήδη ξεκινήσει κινη
τοποιήσεις από την περασμένη Τε
τάρτη, όπου προχώρησαν σε δύο συ
γκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Η πρώ
τη έγινε το πρωί έξω από τα γραφεία
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
στην Πάτρα και η δεύτερη το από
γευμα στην πλατεία Γεωργίου.
Την ίδια ώρα, ετοιμάζονται να ανέ
βουν στην Αθήνα, στο συλλαλητήριο
κατά της υποχρεωτικότητας που θα
γίνει την Κυριακή 29 Αυγούστου.
Μιλώντας στον «Ν», υγειονομικοί
που συμμετέχουν στο κίνημα κατά
του εμβολιασμού, ανέφεραν ότι πε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Είμαστε αποφασισμένοι»
Σε κάθε περίπτωση οι υγειονο
μικοί δεν κάνουν πίσω στις θέσεις
τους, καθώς όπως τονίζουν στον
«Ν» δεν επιθυμούν να κάνουν το εμ
βόλιο και δη κάτω από την συνθή
κη του εκβιασμού. «Είμαστε διατε
θειμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα
μας και-ας επιτραπεί ο όρος- να τερ
ματίσουμε με κάθε ενέργειά μας αυ
τήν την σύγκρουση. Δεν θα μας ανα
γκάσει κανένας να κάνουμε το εμβό
λιο. Έχουμε δουλέψει είκοσι και τρι
άντα χρόνια στις θέσεις μας. Μας
ανήκουν δικαιωματικά. Δεν τις αφή
νουμε, όμως δεν προχωράμε σε εμ
βολιασμούς, με κάθε κόστος», ανέ
φερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην
εφημερίδα, νοσηλεύτρια που εργάζε
ται σε νοσοκομείο της περιοχής και
η οποία επιθυμούσε να διατηρήσει
την ανωνυμία της. Ν
ΕΛ. ΜΑΣ.
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 «Οχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στο ΕΣΥ»
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 147.61 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

■«Οχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στο ΕΣΥ»
Μαζική συγκέντρωση από την ΠΟΕΔΗΝ
στην Αθήνα, ενόψει του μέτρου της αναστολής
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
υπουργείο Υγείας πραγματοποίησε χθες
η ΠΟΕΔΗΝ ενόψει του μέτρου της αναστο
λής των υγειονομικών που δεν έχουν εμ
βολιαστεί.
Λίγο πριν τις 12 οι συγκεντρωμένοι ξεκί
νησαν σε πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Η ΠΟΕΔΗΝ κατέθεσε προχθές Τετάρτη
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας
αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής
κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολια
σμού και του μέτρου της υποχρεωτική
άδειας άνευ αποδοχών για όσους εργαζό
μενους στην Υγεία και στις Δομές Κοινωνι
κής Πρόνοιας δεν θα έχουν εμβολιαστεί
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
Η ΠΟΕΔΗΝ, όπως σημειώνεται στη σχε
τική ανακοίνωση, θεωρεί ότι παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις που αναγνωρίζουν
και προστατεύουν το δικαίωμα του ατό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσω
πικότητά του και να αποφασίζει χωρίς άμε
σες ή έμμεσες πιέσεις για κάθε θέμα που
άπτεται της υγείας του. Στην αίτηση ακύ
ρωσης εκτίθενται περαιτέρω, ότι πριν την
θέσπιση της υποχρεωτικότητας του εμβο
λιασμού στον χώρο της Υγείας και των Δο
μών Κοινωνικής Πρόνοιας δεν υπήρξε
επιστημονική και επιδημιολογική τεκμη
ρίωση για την αναγκαιότητα λήψης ενός
τέτοιου μέτρου, όπως εξάλλου θεωρεί επι
βεβλημένο η Επιτροπή Βιοηθικής και ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και
η υφιστάμενη νομολογία του Συμβουλίου
της Επικράτειας. Τέλος, με το υπό κρίση
μέτρο, φρονούμε, ότι παραβιάζεται η αρ
χή της αναλογικότητας καθώς δεν εξετά
στηκε καν η λήψη ηπιότερων μέτρων,
όπως η υποχρεωτική προσκόμιση διαγνω
στικού τεστ, για όσους δεν επιθυμούν να
εμβολιαστούν.
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 «Πιθανός ο υποχρεωτικός εμβοΠιασμός»
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Ά

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 461.28 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-08-2021
4295

ΠΟΕΔΗΝ

«Βόμβα» Βορίδη για xous δημόσιοι^ υπαλλήλου

«Πιθανός ο υποχρεωτικός
εμβοΠιασμός»
Iioxos είναι η σωστή
λειτουργία όλων
των δημοσίων φορέων,
όπωε ισχυρίστηκε
ο υπουργόε Εσωτερικών.
κέψειε για την επέκταση του μέτρου
του υποχρεωτικού εμβολιασμού στον
δημόσιο τομέα, φαίνεται πωε έχει η
κυβέρνηση. Ο αρμόδιοε υπουργόε Εσωτε
ρικών, Μάκηε Βορίδηε, άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο μετά το
Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα στουε υπαλλιίλουε υπηρεσιών «πρώτηε γραμμήε» που
βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με πολίτεε. «Το κριτήριο που θα κρίνουν οι ειδι

Σ

κοί μετά το Σεπτέμβριο σε υπηρεσίεε
του δημοσίου, το κριτήριο για εμβολια
σμό, είναι το θέμα τηε επαφήε και τηε
διακινδύνευσηε από την επαφή αυτή.
Δεν μπορεί κανείε να αποκλείσει την
επέκταση ενόε τέτοιου μέτρου πχ σε
συγκεκριμένα σημεία οπού υπάρχει
επαφή με παρά πολλούε ανθρώπουε και
υπάρχει καθημερινή συνεχήε και τακτι
κή επικοινωνία, ευρύτερα αυτό που θα
λέγαμε front desk» ανέφερε στον ΣΚΑΪ
ο κ. Βορίδηε. «Και στο δημόσιο πρέπει
και θέλουμε να γυρίσουμε σε κανονικό
τητα λειτουργίαε, αξιοποιώνταε την τηλεργασία όπου χρειάζεται, αλλά έχει πο
λύ μεγάλη σημασία η παροχή υπηρεσίαε
να επανέλθει σε επίπεδα κανονικήε λειτουργίαε. Είναι κάτι που προφανώε θα
αξιολογηθεί» εξήγησε ο υπουργόε. Σε
ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
στον ιδιωτικό τομέα, μίλησε για κλάδουε με
πολύ μεγάλη επαφή με ανθρώπουε, άρα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μεγάλο συγχρωτισμό, όπωε η εστίαση και
κομμάτια του λιανικού εμπορίου.

Κόντρα με την ΠΟΕΔΗΝ_____
Την ίδια ώρα πάντωε, ο κ. Βορίδηε φαί
νεται πωε έχει ανοίξει κόντρα με το συνδι
καλιστικό όργανο των υγειονομικών, την
ΠΟΕΔΗΝ. Ο υπουργόε Εσωτερικών στηλίτευσε την στάση τηε ΠΟΕΔΗΝ που αντιδρά
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στουε υγειονομικούε, σχολιάζονταε ότι καθώε οι
υγειονομικοί χειρίζονται και παρέχουν
υπηρεσίεε υγείαε σε πάσχοντεε με βεβα

ρημένη υγεία, πρέπει να είναι διασφαλι
σμένο με κάθε τρόπο ότι δεν μπορούν να
μεταδώσουν τον ιό. «Να μην αγχώνεται ο

(πρόεδροε τηε ΠΟΕΔΗΝ) κ. Γιαννάκοε, η
πρωτότυπη μορφή λευκήε απεργίαε δε
θα έχει αποτέλεσμα θα διαλειτουργήσουν τα πληροφορικά συστήματα και θα
έχει ο κάθε φορέαε αυτομάτωε πρόσβα
ση στο ποιοε είναι εμβολιασμένοε, ποιοε έχει νοσήσει, ποιοε έχει πάρει εξαί
ρεση. Αυτό θα γίνεται γνωστό λίγο πολύ
αυτοματοποιημένα», είπε με νόημα ο
υπουργόε Εσωτερικών.
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 Αναβρασμός στην κοινωνία γιά τόν υποχρεωτικό
έμβολιασμό
Πηγή:

ΕΣΤΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 492.21 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
1080

ΠΟΕΔΗΝ

Αναβρασμός στην κοινωνία
γιά τόν υποχρεωτικό έμβολιασμό
Ζητουν πίσω τόν μισθό άπό τούς υγειονομικούς
ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ επικρα
τεί στόν δημόσιο καί ιδιωτι
κό σύστημα υγείας μετά τήν
απόφαση της Κυβερνήσεως γιά υποχρεωτικό εμβο
λιασμό δλων των εργαζομέ
νων καί τήν υπαγωγή σέ κα
θεστώς αναστολής εργασί
ας εκείνων πού επιμένουν
νά μήν έμβολιάζονται. Χθές
έκατοντάδες έργαζόμενοι
τού κλάδου πραγματοποίη
σαν συγκέντρωση διαμαρτυ
ρίας σέ Αθήνα καί Θεσσαλο
νίκη γιά νά διαμαρτυρηθοΰν
γιά τό μέτρο, τό όποιο τίθεται
σέ ισχύ τήν 1η Σεπτεμβρίου.
«Δέν θά άφήσουμε ανυ
περάσπιστους τούς έργαζομένους στήν υγειονομική
περίθαλψη καί τήν κοινωνι
κή φροντίδα πού έχουν προ
σωπικό δικαίωμα στόν έμβολιασμό» άνέφερε ή ΠΟΕΔΗ Ν, ή οποία τάσσεται υπέρ
τού έμβολιασμοΰ όχι όμως
υπέρ τής υποχρεωτικότητος.
Ό υπουργός 'Υγείας Βασί
λης Κικίλιας είπε ότι έκεΐνοι
πού διεμαρτύροντο γιά τό μέ
τρο ήταν «μικρές μειονότη
τες» πού διαμαρτύρονται συ
χνά γιά μιά ποικιλία θεμάτων
πού σχετίζονται μέ τό έθνικό
σύστημα υγείας. «Βρίσκονται
στήν αντίθετη κατεύθυνση
τής πλειοψηφίας τής ελλη
νικής κοινωνίας, ή οποία θέ
λει νά προστατεύσει τή δημό
σια υγεία» δήλωσε. Έπεσήμανε ότι τό 90% των ιατρών
έχει έμβολιασθεΐ, ωστόσο
είναι χιλιάδες οί υγειονομι
κοί υπάλληλοι καί τό διοικη
τικό προσωπικό των νοσοκο
μείων πού δέν έχουν κάνει
τό έμβόλιο. Ό άναπληρωτής
υπουργός'Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης κατέστησε
σαφές ότι έπειδή οί έργαζό-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μενοι στόν δημόσιο τομέα
προπληρώνονται, όσοι υγει
ονομικοί τεθούν σέ καθε
στώς αναστολής πρέπει νά
έπιστρέψουν τά χρήματα άπό
τόν μισθό πού έχουν λάβει!
Τήν ίδια στιγμή, αναστά
τωση προκαλεϊ στά Σώμα
τα Ασφαλείας τό ένδεχόμενο μετά τούς ύγεινομικούς
νά είναι οί επόμενοι πού θά
κληθούν νά κάνουν υποχρε
ωτικά τό έμβόλιο. Ό κυβερ
νητικός έκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δέν άπέκλεισε τά στελέχη τών Ενόπλων
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων
Ασφαλείας νά είναι ό επό
μενος στόχος. Μέ έγγραφό
της ή Πανελλήνια Ομοσπον
δία Ενώσεων Στρατιωτικών
(ΠΟΕΣ) τάσσεται κατά τού
υποχρεωτικού έμβολιασμοΰ
καί ζητεί άπό τόν ύπουργό
Εθνικής Άμύνης νά μεσολα
βήσει, ώστε νά τροποποιηθεί
ή άπόφασις γιά όσους υπη
ρετούν σέ μονάδες 'Υγείας.
Ή Ομοσπονδία διαφωνεί μέ
τήν «έκβιαστική χροιά» καί
θεωρεί ότι άρκετά έχει διχασθεΐ ή κοινωνία καί επ’ ουδενί δέν πρέπει νά διχασθεί καί
τό στράτευμα.

Οί επόμενες ημέρες θά
κρίνουν έάν θά έπεκταθεΐ
ό υποχρεωτικός έμβολιασμός σέ όλο τόν δημόσιο το
μέα, ειδικά δέ σέ έκείνους
πού έρχονται σέ καθημε
ρινή έπαφή μέ πολίτες. Ό
ύπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι «τό
κριτήριο πού θά κρίνουν οί
ειδικοί μετά τό Σεπτέμβριο
σέ υπηρεσίες τού Δημοσί
ου, είναι τό θέμα τής έπαφής
καί τής διακινδύνευσης άπό
τήν έπαφή αυτή. Δέν μπορεί
κανείς νά άποκλείσει τήν
έπέκταση ένός τέτοιου μέ
τρου π.χ. σέ συγκεκριμένα
σημεία όπου υπάρχει έπα
φή μέ πάρα πολλούς άνθρώπους καί υπάρχει καθημερι
νή συνεχής καί τακτική έπικοινωνία, ευρύτερα αυτό πού
θά λέγαμε front desk».
Άπό τήν Κυριακή μετατρέπονται σέ έμβολιαστικά
κέντρα οί έκκλησίες. Κινη
τές μονάδες έμβολιασμοΰ θά
είναι έξω άπό τούς μεγάλους
ναούς τών άστικών κέντρων.
Ή ίδέα προέκυψε άπό τήν κί
νηση ένός ίερέως στίς Άρχάνες Κρήτης, όπου στίς 6 Σε
πτεμβρίου θά πραγματοποιη

θεί έμβολιασμός μέ τό μονοδοσικό έμβόλιο τής Johnson
& Johnson. «Πρέπει νά πει
στούν όσοι έχουν μπερδέ
ψει τήν θεολογία μέ τήν έπιστήμη» δήλωσε ό έφημέριος
τής ένορίας πατέρας Άνδρέας
Καλιοντζάκης.
Καί ιδιώτες Ιατροί θά
μπορούν νά κάνουν έμβόλια, βάσει τών όσων δήλω
σε ό ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδος Μάριος Θεμιστοκλέ
ους. Εντός τών ημερών οί
ιδιώτες ιατροί θά μπορούν
νά κλείνουν ραντεβού έμβολιασμοΰ στούς άσθενεΐς τους
άλλά καί νά προμηθεύονται
τά έμβόλια ώστε νά προχω
ρούν έμβολιασμούς στά ια
τρεία τους. Έως τώρα στό
πρόγραμμα έχουν ένταχθεΐ
1.000 Ιατροί. Επίσης μίλησε
γιά τήν τρίτη δόση τού έμβολίου, τό όποιο άρχικώς θά χο
ρηγείται σέ άτομα μέ σοβα
ρά νοσήματα καί έν συνεχεία
ή Επιτροπή θά άποφασίσει
ποιοι θά άκολουθήσουν. Δύο
είναι οί παράγοντες πού θά
κρίνουν ποιοι θά κάνουν τόν
έπόμενο μήνα τήν τρίτη δόση
τού έμβολίου, ή ηλικία καί ή
άπόστασις.
/
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 Με 22.000 ανεμβολίαστους εργαζόμενους ο κλάδος
υγείας
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 860.54 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
60

ΠΟΕΔΗΝ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Με 22.000 ανεμβολίαστους εργαζόμενους ο κλάδος υγείας
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-08-2021

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

Με 22.000 ανεμβολίαστους εργαζόμενους ο κλάδος υγείας
Αβέβαιη η κατάσταση στο ΕΣΥ και τις δομές Υγείας ιης χώ
ρας, καθώς πάνω από 22.000 εργαζόμενοι που δεν έχουν εμ
βολιαστεί, μετρούν αντίστροφα το χρόνο μέχρι να βρεθούν
αντιμέτωποι με αναστολή εργασίας, χωρίς μισθό και ασφαλι
στική κάλυψη, από την 1η Σεπτεμβρίου.
Με τον κορωνοϊό ήδη να προκαλεί πίεση στα νοσοκομεία, εκ
φράζονται φόβοι για το πώς αυτά θα λειτουργήσουν μετά τις
αναστολές των ανεμβολίαστων, που σε κάθε περίπτωση είναι
ένα μέτρο που προκαλεί αντιδράσεις.
Λίγες ημέρες πριν την εφαρμογή του μέτρου, το υπουργείο
Υγείας προχώρησε χθες σε αναστολή όλων ίων κανονικών
αδειών ίων εργαζομένων στη δημόσια υγεία. Στόχος είναι να
υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για την αναπλήρωση των κενών
που θα προκύψουν από την έναρξη αναστολής συμβάσεων ερ
γασίας για τους μη εμβολιασμένους.
Η απόφαση έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι νεωτέρας και αφορά τους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπι
κό σε νοσηλευτικές δομές αλλά και δομές της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, όπως είναι σε Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα
Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία και Ομάδες Υγείας.
Πάνω από 20.000 ανεμβολίαστοι
Όπως επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο Υγείας,
ο νόμος θα εφαρμοστεί και δεν θα υπάρξει καμία παράταση
πέραν της παραπάνω ημερομηνίας.
Μάλιστα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός που θα ισχύει από την
1η Σεπτεμβρίου για τους υγειονομικούς, θα αφορά και ιδιώτες
γιατρούς και φαρμακοποιούς.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις 19 Αυγούστου οι ερ
γαζόμενοι στα νοσοκομεία που δεν είχαν εμβολιαστεί ήταν
19.416, ενώ 2.248 ήταν οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Πιο συγκεκριμένα:
Προσωπικό Νοσοκομείων
Στα νοσοκομεία έχει εμβολιαστεί:
το 90% των γιατρών - οι ανεμβολίαστοι είναι 2.343,
το 78% του νοσηλευτικού προσωπικού - οι ανεμβολίαστοι εί
ναι 9.073,
το 79% του διοικητικού προσωπικού - οι ανεμβολίαστοι είναι
2.681,
το 74% του λοιπού προσωπικού - οι ανεμβολίαστοι είναι 5.319
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει εμβολιαστεί:
Το 93% των γιατρών - οι ανεμβολίαστοι είναι 437,
Το 85% των νοσηλευτών - οι ανεμβολίαστοι είναι 831,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το 82% των διοικητικών - οι ανεμβολίαστοι είναι 286,
Το 83% των λοιπών ειδικοτήτων - οι ανεμβολίαστοι είναι 694
Σημειώνεται ότι από τις 4.000 εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ,
ανεμβολίαστοι είναι περίπου 1.000.
Φόβοι για τη λειτουργία των νοσοκομείων
Συνδικαλιστές του χώρου, ζητούν να δοθεί παράταση στις
αναστολές εργασίας, προκειμένου να πειστούν, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι να κάνουν το εμβόλιο.
Σημειώνουν ότι με τις αναστολές από την 1η Σεπτεμβρίου, θα
δημιουργηθιούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των νοσο
κομείων και των υπόλοιπων δομών υγείας.
0 πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στον
Σκάι, στηλίτευσε την αναστολή αδειών των εμβολιασμένων
υγειονομικών προκειμένου να καλύψουν τα κενά των αναστο
λών και κατήγγειλε ότι δεν έχουν γίνει ακόμη προκηρύξεις για
αντικαταστάσεις με τρίμηνες συμβάσεις. Πρόσθεσε ότι ήδη κα
ταρτίζονται σχέδια για καταργήσεις και συγχωνεύσεις κλινι
κών και αναστολή χειρουργείων.
"Τελικά θα την πληρώσουν οι εμβολιασμένοι και οι ασθε
νείς", είπε.
"Δεν περισσεύει διασώστης"
Μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ,
με 1.000 ανεμβολίαστους, και υπάρχουν φόβοι πολλά ασθενο
φόρα να ακινητοποιηθούν.
"Δεν περισσεύει διασώστης", ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρό
εδρος των εργαζομένων, Γιώργος Μαθιόπουλος, απευθύνο
ντας έκκληση να υπάρξει παράταση στις αναστολές εργασίας.
"Στην Αττική, έχουν εμβολιαστεί στο 85% οι εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ. Ξεκινήσαμε τον Γενάρη με ένα ποσοστό 40%, και εν μέ

σω καλοκαιριού, φτάσαμε στο 85%. Από εκεί και πέρα δεν πε
ρισσεύει κανένας διασώστης" σημείωσε.
"Δεν μπορούμε να υπάρξουμε 10-15 λιγότερα ασθενοφόρα
στην Αττική, γιατί θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Οταν έχουμε
60 και 70 περιστατικά σε αναμονή, αν μειωθούν κατά 10 ασθε
νοφόρα, τι θα γίνουν περιστατικά; 0α πεθαίνουν άνθρωποι"
πρόσθεσε. Μάλιστα, συνέχισε, λέγοντας ότι πληρώματα από
την Αττική εξυπηρετούν και ανάγκες στην περιφέρεια.
0 κ. Μαθιόπουλος ζήτησε χρόνο για να πειστούν και οι υπό
λοιποι διασώστες του ΕΚΑΒ.
"Εμείς επιμένουμε ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστές να
εμβολιαστούν όλοι οι συνάδελφοι και εμβολιαστήκαμε. Όμως
υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Δεν θα πρέπει να βγουν σε ανα
στολή εργασίας κάποιοι συνάδελφοι στις 2 Σεπτεμβρίου για
τί έχουν οικογένειες, αλλά και γιατί θα δημιουργηθεί πρό
βλημα" τόνισε.
"Παλεύουμε κάθε μέρα να πείσουμε τους εργαζόμενους να
εμβολιαστούν. Άρα πρέπει να δοθούν ακόμα λίγες μέρες να
τους πείσουμε. Να μην τεθεί σε ισχύ η αναστολή. Λίγες μέ
ρες ακόμα για να πείσουμε τους διασώστες. 0α τους πείθου
με. Είναι πολύ σκληρό μέτρο η αναστολή εργασίας" συμπλή
ρωσε.
Η πλευρά της κυβέρνησης
Από Την πλευρά της πάντως η κυβέρνηση, διαβεβαιώνει ότι
δεν θα υπάρξουν κενά στις δομές υγείας μετά την αναστολή
των ανεμβολίαστων. Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί και η απόφα
ση του υπουργείου Υγείας για αναστολή όλων των κανονικών
αδειών των εργαζομένων στη δημόσια υγεία, ώστε να υπάρ
χει διαθέσιμο προσωπικό για την αναπλήρωση των κενών.
"Υπάρχει ειδική ομάδα διαχείρισης και αξιολόγησης των κε
νών. Δεν θα υπάρξουν κενά εγγυόμαστε ότι τα νοσοκομεία
θα λειτουργήσουν κανονικά. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων
πρέπει να πείσουν τους εργαζόμενούς τους να κάνουν το εμ
βόλιο", ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στα σχέδια της κυ
βέρνησης φέρεται να είναι σε πρώτη φάση μεταφορά προ
σωπικού όπου -δημιουργηθούν κενά, μεταξύ δομών υγείας.
Επειδή όμως, εξαιτίας και της ανόδου των ημερήσιων κρου
σμάτων, είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί η πίεση στο ΕΣΥ κατά
τη διάρκεια των επόμενων μηνών, είναι στο τραπέζι να χρη
σιμοποιηθούν δομές του ιδιωτικού τομέα ή και ιδιώτες για
τροί επί πληρωμή και τέλος να γίνουν προσλήψεις με συμβά
σεις τρίμηνης διάρκειας.
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 Διχαστική κυβέρνηση..
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 202.66 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
2650

ΠΟΕΔΗΝ

Διχαστική κυβέρνηση..
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ θερμό αναμένεται το φθι
νόπωρο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη
αν κρίνει κανείς από τη μαζικότατα και τον
δυναμισμό της χθεσινής συγκέντρωσης δια
μαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ, κατά της εφαρ
μογής του μέτρου της αναστολής των συμ
βάσεων εργαζομένων στα νοσοκομεία που
δεν έχουν εμβολιαστεί. Μια μεγάλη κινη
τοποίηση στο πλαίσιο της στάσης εργασί
ας που κήρυξαν η ΠΟΕΔΗΝ και Σωματεία

htserezolelignnail.com

Εργαζομένων σε νοσοκομεία. Είναι πιθανό
να έπαιξε ρόλο στην μαζικότητα της συγκέντρωσης και της πορείας και το γεγονός όη
μια μέρα πριν, το υπουργείο Υγείας ανακοί
νωσε την αναστολή των αδειών των υγειο
νομικών από πς αρχές του επόμενου μήνα.
Μετοντρόπο αυτό παραδέχθηκε αυτό που
υποστηρίζουν εδώ και καιρό οι εργαζόμε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νοι του ΕΣΥ: τις μεγάλες ελλείψεις και τα
κενά των νοσοκομείων, άδικά στη σημε
ρινή συγκυρία.

“ναι” στο μαζικό - καθολικό εμβολιασμό

Πάντως, παρά τις προσπάθειες των
φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ να υποβαθμί
σουν τη συγκέντρωση, οι εργαζόμενοι στα

ζόμενους ενώ φαίνεται να ισχύει το σενά
ριο των “ενοικιαζόμενων” εργαζόμενων στη
θέση των ανεμβολίαστων που θα τεθούν

νοσοκομεία δείχνουν μεγάλη αποφασισπ-

σε αναστολή. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμι

κότητα να παλέψουν, κατά της εργαλειοποίησης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

σε ότι ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων
από τα προληπτικά διαγνωστικά τεστ στις
δημόσιες δομές, δυσκολεύει την επιδημιολογική επιτήρηση. Δεν είναι πάντως

του εμβολιασμού ως μέσου για αναστο
λές εργασίας αλλά και διώξεις και απο
λύσεις. Ο στόχος είναι φυσικά να αλλάξει
την ατζέντα, να αποποιηθεί των ευθυνών
της σε σχέση με το βάλτωμα των εμβολι
ασμών αλλά και την μη στήριξη του ΕΣΥ.
Ο Μανώλης Βαρβαβάκης, πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομένων στο θριάσιο
Νοσοκομείο, εξήγησε οι εργαζόμενοι λένε

αλλά καταγγέλλουν μετατροπή του σε όχη
μα για αναστολές και επίθεση στους εργα

λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι στον
κυβερνητικό ορίζοντα υπάρχει η επέκτα
ση της υποχρεωτικότητας. Με τις κοινω
νικές επιπλοκές που θα επιφέρει αλλά και
τις ανάλογες συγκρούσεις, πς οποίες μάλ
λον η κυβέρνηση διόλου δεν απεύχεται
καθώς έχει επιλέξει το χαρτί του διχασμού...
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 «Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό»
Πηγή:

STAR PRESS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 194.09 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-08-2021
4295

ΠΟΕΔΗΝ

Κλειστό ίο κέντρο ins Αθήναε

«Όχι στον
υποχρεωτικό
εμβολιασμό»
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ διαμαρτυρίαε έξω από to υπουργείο
Υγείαε πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ ενόψει ίου μέτρου
tns αναστολήε των υγειονομικών που δεν έχουν εμβο
λιαστεί. Χθεε λίγο πριν tis 12 όσοι είχαν συγκεντρω

θεί ξεκίνησαν πορεία npos το Μέγαρο Μαξίμου.
Κλειστό παραμένει για την ώρα το κέντρο tns Αθήvas. Να σημειωθεί ότι τη περασμένη Τετάρτη η ΠΟΕΔΗΝ
ενώπιον του Συμβουλίου tns Επικρατείαε Αίτηση Ακύρωσηε και Αίτηση Αναστολήε κατά tns υποχρεωτικότηtas του εμβολιασμού και του μέτρου τηε υποχρεωτική
άδειαε άνευ αποδοχών για όσουε εργαζόμενουε στην
Υγεία και στιε Δομέε Κοινωνικήε Πρόνοιαε δεν θα έχουν
εμβολιαστεί μέχρι την 1 η Σεπτεμβρίου 2021.
Η ΠΟΕΔΗΝ, θεωρεί ότι παραβιάζονται διεθνείε συμβάσειε που αναγνωρίζουν και προστατεύουν το δικαίω
μα του ατόμου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικό
τητά του και να αποφασίζει χωρίε άμεσεε ή έμμεσεε πιέσειε για κάθε θέμα που άπτεται τηε υγεΐαε του. Επίσηε

υποστηρίζει ότι πριν την θέσπιση τηε υποχρεωτικότηταε του εμβολιασμού στον χώρο τηε Υγείαε και
των Δομών Κοινωνικήε Πρόνοιαε δεν υπΑρξε επι
στημονική και επιδημιολογική τεκμηρίωση για την
αναγκαιότητα λήψηε ενόε τέτοιου μέτρου, όπωε θε
ωρεί επιβεβλημένο η Επιτροπή Βιοηθικήε και ο Παγκόσμιοε Οργανισμόε Υγείαε αλλά και η υφιστάμενη
νομολογία του Συμβουλίου τηε Επικρατείαε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ιδιώτες «ακονίζουν μαχαίρια» για νέες «δουλίτσες»
στα νοσοκομεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4-5

Επιφάνεια 2121.06
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΠΟΕΔΗΝ

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΛΛΑ...

Ιδιώτες «ακονίζουν μαχαίρια»
για νέες «δουλίτσες» στα νοσοκομεία
• ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αξιοποιεί την υποχρεωτικότητα
και τον εμβολιασμό ως όχη
μα για να διχάσει τους ερ
γαζόμενους και για να προ
χωρήσει το αντιδραστικό
σχέδιο για παραπέρα εμπορευματοποίηση της Υγεί
ας, χέρι χέρι με την εγκλη
ματική διαχείριση της παν
δημίας
• Κινητοποιήσεις χτες από
τους υγειονομικούς σε όλη
τη χώρα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ιδιώτες «ακονίζουν μαχαίρια» για νέες «δουλίτσες» στα νοσοκομεία
1
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

ΠΑΝΔΗΜΙΑ*.

την υγεία και Οι
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο
και πορεία στο κέντρο της Αθήνας
ε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγεί
ας προχώρησαν χτες το μεσημέρι οι εργα
ζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και τις δο
μές Υγείας. Η κινητοποίηση έγινε στο πλαί
σιο στάσης εργασίας που προκήρυξαν η ΠΟΕΔΗΝ και Σωματεία Εργαζομένων σε νοσοκομεία.
Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους αντιδρούν

και το άνοιγμα νέων πεδίων δράσης για τους ιδιώτες στα νοσοκομεία.
Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν τα σωματεία των νοσοκομείων
της Θεσσαλονίκης, αλλά και του Κιλκίς, της Γουμένισσας, της Κα
τερίνης, του Πολυγύρου κ.ά., όπως και η Ενωση Νοσοκομειακών

Ι

στη μετατροπή του εμβολιασμού από την κυ
βέρνηση σε όχημα για αναστολές εργασίας, α
πολύσεις και διώξεις, σε εργαλείο για να μετα
φερθούν οι κυβερνητικές ευθύνες για τη δια
χείριση της πανδημίας και την υποστελέχωση
του δημόσιου συστήματος Υγείας στις πλάτες
των εργαζομένων.

Ιατρών Θεσσαλονίκης.

"Ο Νοσοκομεία -

Εξάλλου, μια μέρα πριν από την κινητοποίηση,
το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την αναστολή
των αδειών των υγειονομικών από 1η Σεπτέμβρη,

Επααρ***Μ

Μό,ψον

ομολογώντας με τον τρόπο αυτόν τις μεγάλες ελ
λείψεις και τα κενά με τα οποία λειτουργούν τα
νοσοκομεία, τη στιγμή μάλιστα που έχουμε μπει

Μιλώντας στη συγκέντρωση, η Ελένη Μπακιρλή, μέλος του ΓΣ της
ΠΟΕΔΗΝ, κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι πετάει το μπαλάκι στην α
τομική ευθύνη και δεν κάνει τίποτα για να ενισχύσει το δημόσιο σύ
στημα Υγείας, ζεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψουν να μπει κανένας
εργαζόμενος σε αναστολή, να χάσει τη δουλειά του. Οτι θα κλιμακώ
σουν τον αγώνα για μαζικές προσλήψεις ενάντια στην πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας και διάλυσης των εργασιακών σχέσεων.
Από την πλευρά του, ο Χρήστος Καραχρήστος, γγ της ΕΝΙΘ, κα
τήγγειλε μεταξύ άλλων ότι «το εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό, α
πό επιστημονικό επίτευγμα ενάντια στον κορονοϊό, η κυβέρνηση το
μετατρέπει σε μέσο διχόνοιας των εργαζομένων, κοινωνικού αυτο
ματισμού, φόβου, επιβολής κυρώσεων και απώλειας της εργασίας».

‘Μι

Δωρεάν

Στη Λάρισα

£ξω οπό το υπουργείο Υγείας
για τα καλά στο 4ο κύμα της πανδημίας, με τις νο
σηλείες και τις διασωληνώσεις ασθενών να αυξάνονται καθημερινά.

Δύο μαζικές συγκεντρώσεις, στα προαύλια του Γενικού
και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, συγκρό
τησαν οι υγειονομικοί της πόλης, στο πλαίσιο της χτεσινής
κινητοποίησης. Στο Γενικό Νοσοκομείο, στο πλευρό τους
βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου και συ-

Απάντηση στις άθλιες κυβερνητικές
μεθοδεύσεις

νταξιουχικών σωματείων.
Η υποχρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου έχει προ-

Δίνοντας απάντηση στις άθλιες κυβερνητικές μεθοδεύσεις, ο Μα
νώλης Βαρβαβάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο
«θριάσιο» Νοσοκομείο, ένα από τα σωματεία που βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή του αγώνα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήμα
τος Υγείας, σημείωσε στον χαιρετισμό του ότι οι χιλιάδες υγειονομι
κοί και τα σωματεία τους λένε «ναι» στον μαζικό - καθολικό εμβολι
ασμό και παράλληλα καταγγέλλουν τη μετατροπή του σε όχημα για
αναστολές και επίθεση στους εργαζόμενους.
Καταγγέλλοντας τα πρόσφατα μέτρα, ο πρόεδρος του
Σωματείου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον αποκλεισμό των ανεμβολίαστων από τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε προ
ληπτικά διαγνωστικά τεστ στις δημόσιες δομές, κάνοντας
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ση, η κινητοποίηση συνεχίστηκε με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, ανακόπηκε όμως από αστυνομικό φραγμό στο ύψος της Βουλής.

βιολογικών Εργαστηρίων.
Με δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νο
σοκομείων και Κέντρων Υγείας Ν. Λάρισας, Νίκος Νταφούλης, επισήμανε μεταξύ άλλων πως η στάση της κυβέρνη
σης είναι εκ του πονηρού, καθώς «με άλλοθι τους εμβολι
ασμούς επιχειρεί να κρύψει την τραγική κατάσταση που ε
πικρατεί στο δημόσιο σύστημα Υγείας».
Αντίστοιχα, ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου,
σημείωσε μεταξύ άλλων πως «δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την έ
νταση των διεκδικήσεων που προβάλλουν τα εργατικά συνδικάτα».
Χαιρετισμούς έκαναν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «αντί για την ενίσχυση των δημόσιων μονά
δων Υγείας και Πρόνοιας, “στοχοποιούμαστε" οι εργαζόμενοι που για
18 ολόκληρους μήνες - μέσα σε επικίνδυνες συνθήκες - δίνουμε τη
μάχη για την αντιμετώπιση της επιδημίας και συνολικά για την υγεία
του λαού. Αντί για την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας, η κυβέρνηση σχεδιάζει την επαναφορά των εργολαβικών
εταιρειών, που θα οδηγήσει στην απόλυση χιλιάδων εργαζομένων,
στην καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ενώ παραμένει ο κίνδυνος α
πόλυσης χιλιάδων εργαζομένων συμβασιούχων, επικουρικών και μέ
σω ΟΑΕΔ, που οι συμβάσεις τους λήγουν τους επόμενους μήνες»
Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με παράσταση διαμαρτυρίας
στον διοικητή του νοσοκομείου και την εξαγγελία νέας κινητοποίη
σης την άλλη βδομάδα.

Στη Θεσσαλονίκη

Σε άλλες πόλεις

Με μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας και στην κινητοποίη
ση μπροστά στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, οι υγειονομικοί

Εξω από την 7η ΥΠΕ συγκεντρώθηκαν τα σωματεία των εργαζο
μένων στα νοσοκομεία της Κρήτης. Συγκέντρωση έγινε και στον Α
γιο Κήρυκο της Ικαρίας, ενώ η συνέχεια θα δοθεί με νέα κινητοποί
ηση την Τετάρτη 1η Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ., στην πλατεία Αγίου Κηρύκου. Στη Δράμα μαζικά συμμετείχαν στη στάση εργασίας οι εργα
ζόμενοι του νοσοκομείου.
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λόγο για αντιεπιστημονική και επικίνδυνη απόφαση που
δυσκολεύει την επιδημιολογική επιτήρηση.
«Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην πάρει ούτε ένα μέ
τρο που να θίγει, που να δυσκολεύει την κερδοφορία των
επιχειρηματικών ομίλων. Γι’ αυτό εφαρμόζει την επικίνδυνη
πολιτική της ατομικής ευθύνης, στα πλαίσια της οποίας ε
ντάσσεται και ο νόμος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό»,
τόνισε, την ίδια στιγμή που ετοιμάζει νέο κύκλο συγχωνεύ
σεων και καταργήσεων νοσοκομείων.
«Απέναντι μας έχουμε μια πολιτική που αφενός αυξάνει
τον κίνδυνο για την υγεία από την επιδημία και αφετέρου
αξιοποιεί την επιδημία για να αυξήσει τα κέρδη των μεγάλων επιχει
ρηματικών ομίλων», υπογράμμισε. Στην κατεύθυνση αυτή, αναφέρ

θηκε σε συνδικαλιστικές δυνάμεις σε σωματεία που από τη μια
υιοθετούν σκοταδιστικές απόψεις για το εμβόλιο και από την άλ
λη βάζουν εμπόδια στην οργάνωση του αγώνα, και κάλεσε σε κοι
νό αγώνα των υγειονομικών και όλου του λαού.
Εκ μέρους των νοσοκομειακών γιατρών, που όπως υπενθύμισε εί
ναι εμβολιασμένοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εδώ και μήνες,
χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιάννης Γαλανόπουλος, μέλος της Εκτελε
στικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ.«Δηλώνουμε με κατηγορηματικό
τρόπο ότι δεν θα επιτρέψουμε στο υπουργείο και στην κυβέρνηση
να πετάξει στην ανεργία συναδέλφους μας», τόνισε. Κατήγγειλε ε
πίσης την απόφαση του υπουργείου για αναστολή της άδειας από 1η
Σεπτέμβρη σε υγειονομικούς «με 100 και 150 χρωστούμενα ρεπό»,
που δουλεύουν με διπλοβάρδιες και δεν έχουν πάρει ανάσα σχεδόν

Ακάλυπτοι υγειονομικά
οι κάτοικοι στην Ικαρία
Τα μεγάλα κενά και τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές Υγείας επιση
μαίνει η Τομεακή Επιτροπή Ικαρίας - Φούρνων του ΚΚΕ. Συγκεκριμένα,
στο Νοσοκομείο Ικαρίας, που καλείται να καλύψει τον πληθυσμό της Ι
καρίας, των Φούρνων και της θύμαινας, «σχεδόν οι μισές μέρες του μήνα
δεν καλύπτονται εφημεριακά από τις αναγκαίες ειδικότητες», τα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία «υπολειτουργούν ή αναστέλλουν τη λειτουργία τους»,
σημαντικές ειδικότητες (π.χ. αναισθησιολόγος, παθολόγος) «καλύπτονται
μέσω προσωρινών μετακινήσεων γιατρών από άλλα νοσοκομεία», το χει
ρουργείο υπολειτουργεί, ενώ το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών «στε
λεχώνεται κυρίως (και κάποιες μέρες αποκλειστικά) από ανειδίκευτους
αγροτικούς γιατρούς χωρίς την άμεση επίβλεψη ειδικευμένου γιατρού».
Περίπου το 1/4 των εργαζομένων «είναι συμβασιούχοι που λήγει η σύμβα
σή τους μέχρι τέλος της χρονιάς, άρα τα προβλήματα θα γιγαντωθούν».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

καλέσει σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων ο κίνδυ
νος να τελειώσουν τα αποθέματα αντιδραστηρίων που εί
ναι απαραίτητα για στοιχειώδεις εργαστηριακές εξετά
σεις ασθενών, όπως ενημέρωσαν οι αρμόδιοι των Μικρο
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δύο χρόνια τώρα.
Στη συγκέντρωση μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ενώ την αλληλεγγύη του Σωματείου Εργαζομένων στο Μετρό
μετέφερε ο πρόεδρός του, Σπύρος Ρεβύθης. Μετά τη συγκέντρω

της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Κεντρικής Μακεδονίας
πρόβαλαν τα αιτήματά τους για προσλήψεις και ενίσχυση του δημό
σιου συστήματος Υγείας, απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνη
σης να αξιοποιήσει τον εμβολιασμό για νέες αντεργατικές ανατροπές

Εξαντλείται κάθε όριο στο Νοσοκομείο Ρέθυμνου
ανειδίκευτο προσωπικό, που ευπρόσδεκτο είναι και απαραί
τητο, αλλά δεν αρκεί. Οποιος και να σας πει κάτι άλλο, αυτή
είναι η αλήθεια.
Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τα τμήματά μας
κλινικών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου προς τον λαό της πό
ανοιχτά προσφέροντας τις σωστές υπηρεσίες στους ασθενείς
λης, τον οποίο ενημερώνουν για τις μεγάλες και διαχρονικές
μας. Επίσης να υποστηρίξουμε μια νέα κλινική Covid, η οποία
ελλείψεις σε προσωπικό. Την επιστολή υπογράφουν οι διευθυόλο και επεκτείνεται και τώρα έχει 36 κρεβάτια. Η ΜΕΘ, η ο
ντές/τριες κλινικών και τμημάτων που εμπλέκονται κατά κύριο
ποία επίσημα δεν διαθέτει κανένα Covid κρεβάτι, νοσηλεύει 3
λόγο στην αντιμετώπιση της πανδημίας και συγκεκριμένα της
περιστατικά Covid. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Πνευμονολογικής κλινικής, της ΜΕΘ, της Παθολογικής Κλινι
δέχεται δεκάδες περιστατικά Covid ύποπτα και επιβεβαιωμένα,
κής και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Επιστημονικά και ιατρικά μπο
Οπως σημειώνουν, «βρισκόμαστε στο 2ο χρόνο τής πάνδηρούμε να υποστηρίξουμε την πανδημία. Γιατρούς δεν έχουμε.
μίας και παρά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης, λειτουργούμε
Εξαντλούμε τις δυνάμεις μας για να προστατέψουμε την ασφά
με το ίδιο προσωπικό. 2 γιατροί στην Πνευμονολογική, 3 για
λεια
των ασθενών μας, όμως το έργο αυτό έχει γίνει απίστευ
τροί στα ΤΕΠ, 5 γιατροί στη ΜΕΘ και 4 γιατροί στην Παθολο
τα
δύσκολο, όσο ο καιρός περνάει και βοήθεια δεν έρχεται».
γική. Αυτοί είμαστε με ελάχιστα παροδικά "μπαλώματα" από
ποκαλυπτική για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το
δημόσιο σύστημα Υγείας μπροστά στη νέα έξαρση της παν
δημίας είναι η ανοιχτή επιστολή τεσσάρων διευθυντών
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 Ιδιώτες «ακονίζουν μαχαίρια» για νέες «δουλίτσες» στα νοσοκομεία
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Ιδιώτες «ακονίζουν μαχαίρια» για
νέες«δουλίτσες» στα νοσοκομεία
Εφιαλτικό το τοπίο που διαμορφώνεται στην Υγεία
για τον λαό από την κρατική πολιτική διαχείρισης της πανδημίας

Η

είσοδος ιδιωτικών ε
ταιρειών, μέσοι της α

ξιοποίησης «υπηρεσιών
outsourcing», στα νοσο
κομεία, οι προσλήψεις συμβα-

σιούχων με ολιγόμηνες συμ
βάσεις, που αφού λιώσουν στη
δουλειά θα επιστρέφουν στην
ανεργία, και η «ανακατανομή»
του προσωπικού σε νοσοκο
μεία και κλινικές με τη γνω

πηρεσιες τους.
Στο μεταξύ, την επέκταση
της υποχρεωτικότητας του εμ
βολίου προαναγγέλλει, εμμέ
σως πλην σαφώς, η κυβέρνη
ση. «Το ενδεχόμενο επέκτα
σης της υποχρεωτικότητας εί
ναι πάντοτε μια επιλογή και έ
να εργαλείο που είναι στο τρα
πέζι», δήλωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό
μου, «ανάλογα με το ρυθμό
εξέλιξης των εμβολιασμών».
Τη σκυτάλη πήρε ο υπουρ
γός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, που ανέφερε στο «ΣΚΑΪ»
πως μετά τον Σεπτέμβρη οι ει
δικοί θα κρίνουν αν θα επεκτα
θεί η υποχρεωτικότητα σε υ
πηρεσίες του Δημοσίου, με
κριτήριο «το θέμα της επα
φής και της διακινδύνευσης
από την επαφή αυτή».
Σε ό,τι αφορά την εξέλι
ξη της πανδημίας στη χώρα
μας, σύμφωνα με τα χτεσινά
στοιχεία, το επιδημιολογι-

στή συνταγή των συχνών μετα
κινήσεων, για να μπαλώνονται ό
πως όπως τα κενά, είναι τα μέ
τρα που θα συνοδεύσουν την έ
ναρξη της ισχύος της αναστο
λής του προσωπικού που δεν έ
χει εμβολιαστεί, από την 1η Σε
πτέμβρη, με βάση την απάντη
ση του αναπληρωτή υπουργού
ΚΚΕ
Υγείας, Βασίλη Κοντοί;αμάνη,
σε σχετικό ερώτημα.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν
τις καταγγελίες Σωματείων για
τη μετατροπή του εμβολιασμού
σε «όχημα» από την κυβέρνη
ση για να πατήσουν ακόμα πιο
κό φορτίο αυξήθηκε σημα
γερά πόδι οι επιχειρήσεις στα
δημόσια νοσοκομεία. Οπως ε
ντικά κατά τη διάρκεια των
ζαμάνη Via ^Τ'χ^δώϊεο anc^i^ouv ότι η κυβέρνηδύο τελευταίων μηνών του
νημέρωσε μάλιστα ο υφυπουρ
τερικές πηγές , δηλαδη “ ,πογοεωτικότητα και τον εμβολιαγός, όσοι τεθούν σε αναστολή,
καλοκαιριού, ιδιαίτερα στη
αη όχι απλά a^on°'n^Anm0uc εργαζόμενους και να μετακυδεν θα στερηθούν μόνο τον μι
νησιωτική Ελλάδα με ενδεί
ξεις μεταφοράς του στην η
σθό, αλλά θα κληθούν να επι
στρέφουν και το μέρος της μι
πειρωτική χώρα. Η τάση αυ
σθοδοσίας του Σεπτέ αβρή που
τή αναμένεται να συνεχιστεί
™w ενκλημα"κή 5,axw"
προκαταβάλλεται ως «αχρεωτις επόμενες δύο βδομά
ση της πανδημίας»·
στήτως καταβληθέν».
δες, καθώς η επιστροφή
Σε άλλη ερώτηση, αναφορικά
από τις θερινές διακοπές
με τις αντιδράσεις ιδιωτικών δια
συνεχίζεται.
γνωστικών κέντρων που βλέπουν
Αποτέλεσμα της τάσης αυτής είναι η αύξηση του ποσοστού νέ
ως «ανέφικτη» και «κάτω του κόστους» τη διεξαγωγή τεστ με α
ων κρουσμάτων στις ηλικίες πάνω από 65 ετών (από 3,9% τον Ι
ντίτιμο 10 ευρώ, ο υφυπουργός έσπευσε να διαβεβαιώσει πως οι
ούλη σε 8,3% τον Αύγουστο) και η συνακόλουθη αύξηση στις νο
μεγάλες ποσότητες των τεστ και η μείωση της τιμής τους θα δι
σηλείες και στις εισαγωγές στις ΜΕΘ. Χτες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε
ασφαλίσει τα κέρδη των επιχειρηματιών, σε βάρος της τσέπης
3.538 νέα κρούσματα και 28 ακόμα θανάτους, με τους διασωληασφαλώς όσων είναι πλέον αναγκασμένοι να αναζητήσουν τις υνωμένους να έχουν σκαρφαλώσει στους 336.
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Αντιδραστικά σχέδια χέρι χέρι με εην

εγκληματική διαχείριση της πανδημίας

ΙΕ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΤΗ ΧΙΟ

Ενας νοιυτεργάτης νεκρός σε πλοίο
με συρροή κρουσμάτων
Καταγγελία των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ,
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ
πεβίωσε ένας ναυτεργάτης, μέλος του πληρώματος του Φ/Γ
«SEA BRAVE» (σημαίας Marshall Islands της ναυτιλιακής
εταιρείας «GEN1MAR SHIPPING & TRADING SA») και ένα
ακόμα μέλος του ίδιου πληρώματος νοσηλεύεται στο Νοσοκο
μείο της Χίου, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ναυτεργατικά
σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ και απαιτούν
με ευθύνη των υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας να ληφθούν
όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας του πληρώματος.
Συγκεκριμένα τα να .ιτεργατικά σωματεία αναφέρουν πως «σε
εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή κρουσμάτων σε μέλη του πλη
ρώματος του Φ/Γ “SEA BRAVE" (...) που βρίσκεται αγκυροβολη
μένο στη ράδα της πόλης της Χίου·(...) Μετά από έλεγχο και λή
ψη δειγμάτων με ευθύνη του ΕΟΔΥ, διαπιστώθηκε ότι μέλη του
πληρώματος βρέθηκαν θετικά στον COVID-19, ενώ αναμένεται η
ιατροδικαστική γνωμάτευση για τον ναυτεργάτη, που απεβίωσε.
Απαιτούμε με ευθύνη του υπουργείου Ναυτιλίας, των υπηρε
σιών του, του υπουργείου Υγείας και με βάση τα μέτρα του ΕΟΔΥ, το πλοίο να παραμείνει στο αγκυροβόλιο της Χίου, να είναι
σε καραντίνα με συνεχή έλεγχο από ιατρικό κλιμάκιο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας
των ναυτεργατών και για την ασφαλή μετακίνηση, σε περίπτω
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ση και άλλου ασθενούς. Να μην γίνει καμία αντικατάσταση μέ
λους του πληρώματος, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της α
σφαλούς διαμονής των ναυτεργατών». .
Τα παραπάνω αιτήματα μετέφερε και στον υπουργό Ναυτιλί
ας ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Θανάσης Ευαγγελάκης, σε τηλε
φωνική επικοινωνία.

Παρέμβαση της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια
Πλήρη ενημέρωση για το θάνατο του ναύτη ζητά η «Λαϊκή Συ
σπείρωση» Βορείου Αιγαίου, καθώς και για την πορεία και τα
αποτελέσματα του ιατρικού ελέγχου από γιατρό της πλοιοκτήτριας εταιρείας και των υπολοίπων ναυτικών, τόσο του συγκε
κριμένου πλοίου αλλά και των άλλων δύο εμπορικών («ΚΑΠΤΑΙΝ
Ρ ECCLEZOS» και «ENDEAVOR») που βρίσκονται και αυτά «αρόδο» σε μικρή απόσταση από το λιμάνι της Χίου.
«Η Περιφέρεια να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί και
να απαιτήσει από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και το
υπουργείο Υγείας την άμεση αποστολή κλιμακίου του ΕΟΔΥ στα
πλοία», αναφέρει.

Με ευθύνη των κρατών - μελών
οι ενισχυτικές δόσεις
Ο ΕΜΑ δεν έχει προχωρήσει σε σχετική
σύσταση λόγω ανεπάρκειας δεδομένων
Συνεχίζεται η εξάπλωση του SARS - CoV - 2 και της παραλλαγής
«Δέλτα», με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα να προσεγγίζουν
τα 215 εκατ. και οι επίσημα καταγεγραμμένοι θάνατοι να ξεπερνούν
τα 4,481 εκατ. Παράλληλα υποχωρούν τα όποια προστατευτικά μέ
τρα και τα δημόσια συστήματα Υγείας είναι στην ίδια και χειρότερη
κατάσταση, ενώ όλη η συζήτηση περιστρέφεται αποκλειστικά γύ

ρω από τους εμβολιασμούς και την τρίτη δόση.
Ενδεικτικά, στο Ισραήλ καταγράφονται καθημερινά τις τελευταί
ες μέρες περισσότερα από 10.000 νέα κρούσματα, για πρώτη φο
ρά από τα μέσα Γενάρη. Την Τρίτη νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατά
σταση 688 ασθενείς και δηλώθηκαν 25 νέοι θάνατοι. Σχεδόν το 59%
του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις και περίπου
το 19% έχει εμβολιαστεί και με αναμνηστική, η οποία χορηγείται α
πό τα τέλη Ιούλη.
Στην ΕΕ, χώρες που ετοιμάζονται να χορηγήσουν ενισχυτικές δό
σεις εμβολίων από τον Σεπτέμβρη, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυ

ξημένους νομικούς κινδύνους επειδή δεν έχει γίνει ακόμη σύστα
ση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) για χορήγηση
πρόσθετης δόσης, σύμφωνα με την Κομισιόν.
Ο ΕΜΑ - όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - έχει δηλώ
σει πως απαιτούνται περισσότερα δεδομένα προτού εγκρίνει τη χρή
ση ενισχυτικών δόσεων. Ωστόσο ήδη 8 ευρωπαϊκές χώρες αποφάσι
σαν να συστήσουν την πρόσθετη δόση και άλλες 13 ετοιμάζονται να
προχωρήσουν σύντομα σε παρόμοιες ενέργειες.
Σε περίπτωση μη αναμενόμενων παρενεργειών, που μπορούν να
συνδεθούν με τις ενισχυτικές δόσεις, τα κράτη της ΕΕ ενδέχεται να
φέρουν πλήρως την ευθύνη για οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες και
αιτήματα αποζημιώσεων, σύμφωνα με την Κομισιόν.
Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές ενδέχεται
να εγκρίνουν μία τρίτη δόση εμβολίου για ενήλικους τουλάχιστον έ
ξι μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό τους, αντί για τουλάχιστον 8
μήνες, όπως έχει ανακοινωθεί, αναφέρει δημοσίευμα της «The Wall
Street Journal». Η έγκριση για ενισχυτικές δόσεις των τριών εμβολί
ων («Pfizer/BioNTech», «Moderna», «Johnson & Johnson») αναμένε
ται στα μέσα Σεπτέμβρη.

12.000 επιπλέον θάνατοι στη Νέα Υόρκη
Η νέα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, ανακοίνωσε
χτες ότι 12.000 περισσότεροι άνθρωποι πέθαναν από COVID-19 από ό,τι
είχε αναφερθεί κατά τη θητεία του προκατόχου της, Αντριου Κουόμο.
Η Πολιτεία αναφέρει τώρα συνολικά 55.400 θανάτους από την παν
δημία, βάσει δεδομένων πιστοποιητικών θανάτων από τα αμερικανικά
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Και μετά την ανα
θεώρηση η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να έχει τον τρίτο μεγαλύτερο
συνολικό αριθμό θανάτων στη χώρα, πίσω από την Καλιφόρνια και
το Τέξας. Επίσης, η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να βρίσκεται στη δεύτε
ρη θέση στους κατά κεφαλήν θανάτους, πίσω από το Νιου Τζέρσεϊ,
σύμφωνα με το «Ρόιτερς». Συνολικά στις ΗΠΑ οι θάνατοι προσεγγί
ζουν τις 649.000, ο βαρύτερος απολογισμός στον κόσμο.
Ο προηγούμενος απολογισμός περιελάμβανε μόνο επιβεβαιωμέ
νους θανάτους και όχι όσους πέθαναν εκτός νοσοκομείου, σε γηρο
κομεία, σπίτια κ.λπ. Σύμφωνα με την έκθεση του γενικού εισαγγε
λέα της Νέας Υόρκης τον Γενάρη, είχαν καταγραφεί έως και 50% λιγότεροι θάνατοι σε γηροκομεία.

Η ανισομετρία εμποδίζει
την αντιμετώπιση της πανδημίας
Στην άνιση διανομή εμβολίων, που βρίσκονται στα «χέρια» φαρμα
κευτικών ομίλων και αποτελούν όπλο στους οικονομικούς και γεω
πολιτικούς ανταγωνισμούς, αναφέρθηκε και ο Παναμερικανικός Ορ
γανισμός Υγείας (ΡΑΗΟ), αναφέροντας ότι σε Λατινική Αμερική και
Καραϊβική έχει εμβολιαστεί πλήρως μόλις το 23%.
«Η ανισότητα στα εμβόλια παραμένει η "αχίλλειος πτέρνα" της α
πάντησής μας» στην επιδημία, δήλωσε η διευθύντρια του ΡΑΗΟ.«Ε
ταιρείες που μετριούνται στα δάχτυλα ενός χεριού παράγουν όλα τα
αποθέματα εμβολίων κατά της Covid-19 παγκοσμίως» και«καθορί
ζουν πώς θα διανεμηθούν αυτές οι δόσεις ανάλογα την τιμή και την
χώρα προέλευσης και όχι την ανάγκη. Συνεπώς πολλά από τα σημε
ρινά αποθέματα εμβολίων παραμένουν στα χέρια των πλούσιων κρα
τών ανά τον κόσμο».
Πρόκειται για τα ίδια ισχυρά καπιταλιστικά κράτη που εμφανίζονται
στη συνέχεια ως «δωρητές» εμβολίων και τα διανέμουν με όρους «δι
πλωματίας των εμβολίων». «Δωρεές» σχεδόν 12 εκατ. εμβολίων από
ΗΠΑ, Ισπανία, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία δεν θα είναι αρκετές για
την προστασία των εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που πα
ραμένουν ευάλωτοι, σύμφωνα με τον ΡΑΗΟ.
Εξάλλου, «πολλές χώρες πλήττονται από τις καθυστερήσεις στην
παραγωγή, καθώς περιμένουν ακόμη να παραλάβουν δόσεις που α
γοράστηκαν πριν από μήνες».
Στο μεταξύ, η ισπανική φαρμακοβιομηχανία «Rovi» ανακοίνωσε ό
τι ερευνάται η πιθανή μόλυνση κάποιων δόσεων του εμβολίου της
«Moderna», στην παραγωγή του οποίου συμμετέχει, και επισήμανε ότι η μόλυνση αυτή δείχνει να περιορίζεται σε ορισμένες παρτί
δες για την Ιαπωνία.
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ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΗΔΗ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΙΕΣΗ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΦΟΒΟΙ
ΠΑ ΤΟΠΟΣ ΑΥΤΑ ΘΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΤΟΝ
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ
υναγερμός έχει σημάνει στο
1η Σεπτεμβρίου για τους υγειονομι
ΕΣΥ και πς δομές Υγείας της
κούς, θα αφορά και ιδιώτες γιατρούς
χώρας, καθώς πάνω από
και φαρμακοποιούς. Σύμφωνα με τα
22.000 εργαζόμενοι που δεν έχουν
επίσημα στοιχεία, στις 19 Αυγούστου
εμβολιαστεί, μετρούν αντίστροφα το
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που
χρόνο μέχρι να βρεθούν αντιμέτωποι
δεν είχαν εμβολιαστεί ήταν 19.416,
με αναστολή εργασίας, χωρίς μισθό
ενώ 2.248·ήταν οι ανεμβολίαστοι
και ασφαλιστική κάλυψη, από την 1η
εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια φρο
Σεπτεμβρίου. Με τον κορωνοϊό ήδη
ντίδα υγείας. Πιο συγκεκριμένα:
να προκαλεί πίεση στα νοσοκομεία,
εκφράζονται φόβοι για το πώς αυτά
Προσωπικό Νοσοκομείων
θα λειτουργήσουν μετά τις αναστολές
Στα νοσοκομεία έχει εμβολιαστεί:
των ανεμβολίαστων, που σε κάθε περί
• το 90% των γιατρών - οι ανεμβοπτωση είναι ένα μέτρο που προκαλεί
λίαστοι είναι 2.343,
αντιδράσεις. Λίγες ημέρες πριν την
• το 78% του νοσηλευτικού προσωπι
εφαρμογή του μέτρου, το υπουργείο
κού - οι ανεμβολίαστοι είναι 9.073,
Υγείας προχώρησε σε αναστολή όλων
• το 79% του διοικητικού προσωπι
των κανονικών αδειών των εργαζο
κού - οι ανεμβολίαστοι είναι 2.681,
μένων στη δημόσια υγεία. Στόχος
• το 74% του λοιπού προσωπικού είναι να υπάρχει διαθέσιμο προσω
οι ανεμβολίαστοι είναι 5.319
πικό για την αναπλήρωση των κενών
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
που θα προκύψουν από την έναρξη
Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί
αναστολής συμβάσεων εργασίας για
ας έχει εμβολιαστεί:
τους μη εμβολιασμένους. Η απόφα
• Το 93% των γιατρών - οι ανεμβοση έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου
μέχρι νεωτέρας και αφορά τους για
τρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσω
πικό σε νοσηλευτικές δομές αλλά και
δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, όπως είναι σε Κέντρα Υγείας,
Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία,
Τοπικά Ιατρεία και Ομάδες Υγείας.

Σ

λίαστοι είναι 437,
• Το 85% των νοσηλευτών - οι ανεμβολίαστοι είναι 831,
• Το 82% των διοικητικών - οι ανεμβολίαστοι είναι 286,
• Το 83% των λοιπών ειδικοτήτων οι ανεμβολίαστοι είναι 694
Σημειώνεται ότι από τις 4.000
εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, ανεμβολίαστοι είναι περίπου 1.000.

ΦόΒοι για m λειτουργία των
νοσοκομείων
Συνδικαλιστές του χώρου, ζητούν να
δοθεί παράταση στις αναστολές εργα
σίας, προκειμένου να πειστούν, οι
ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι να κάνουν
το εμβόλιο. Σημειώνουν όπ με πς ανα
στολές από την 1η Σεπτεμβρίου, θα
δημιουργηθιούν σοβαρά προβλήμα
τα στη λειτουργία των νοσοκομείων
και των υπόλοιπων δομών υγείας.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης
Γιαννάκος, στηλίτευσε την αναστολή

αδειών των εμβολιασμένων υγειονο
μικών προκειμένου να καλύψουν τα
κενά των αναστολών και κατήγγειλε
όπ δεν έχουν γίνει ακόμη προκη
ρύξεις για αντικαταστάσεις
με τρίμηνες συμβά
σεις. Πρόσθεσε ότι
ήδη καταρτίζονται
σχέδια για καταρ
γήσεις και συγ
χωνεύσεις κλι
νικών και ανα
στολή χειρουρ
γείων. «Τελικά θα
την πληρώσουν οι
εμβολιασμένοι και οι
ασθενείς», είπε.

«Δεν περισσεύει
6ιασώσιη$»
Μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως
αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ, με 1.000
ανεμβολίαστους, και υπάρχουν φόβοι
πολλά ασθενοφόρα να ακινητοποιη-

Οι ανεμβολίαστοι
Όπως επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαι
ρία το υπουργείο Υγείας, ο νόμος θα
εφαρμοστεί και δεν θα υπάρξει καμία
παράταση πέραν της παραπάνω ημε
ρομηνίας. Μάλιστα, ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός που θα ισχύει από την

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΥ
Πηγή:

KONTRANEWS

1

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

10 ασθενοφόρα, τι θα γίνουν περι
στατικά; θα πεθαίνουν άνθρωποι»
πρόσθεσε.
Μάλιστα, συνέχισε, λέγοντας ότι
πληρώματα από την Αττική εξυπηρε
τούν και ανάγκες στην περιφέρεια. Ο
κ. Μαθτόπουλος ζήτησε χρόνο για
να πειστούν και οι υπόλοιποι διασώστες του ΕΚΑΒ. «Εμείς επιμένου
με ως εργαζόμενοι και συνδικαλι
στές να εμβολιαστούν όλοι οι συνά
δελφοι και εμβολιαστήκαμε. Όμως
υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Δεν θα πρέ
πει να βγουν σε αναστολή εργασίας
κάποιοι συνάδελφοι στις 2 Σεπτεμ
βρίου γιατί έχουν οικογένειες, αλλά
και γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλη
μα» τόνισε.
«Παλεύουμε κάθε μέρα να πεί
θουμε τους εργαζόμενους να εμβο
λιαστούν. Αρα πρέπει να δοθούν
ακόμα λίγες μέρες να τους πείθου
με. Να μην τεθεί σε ισχύ η αναστολή.
Λίγες μέρες ακόμα για να πείσουμε
τους διασώστες. θα τους πείσουμε.
Είναι πολύ σκληρό μέτρο η αναστο
λή εργασίας» συμπλήρωσε.

Πώ$ θα καλυφθούν τα κενά

Εμβολιασμένων υγειονοειμένου να καλύψουν τα
αστολών και κατήγγειλε
r γίνει ακόμη προκητικατασιάσεις
ς συμβά)εσε ότι
ζονται
τταρυυγκλιινα-

σσευει
s»»
πρόβλημα (ραίνεται πως
'ει το ΕΚΑΒ, με 1.000
τυς, και υπάρχουν (ρόβοι
οφόρα να ακινητοποιη-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θούν. «Δεν περισσεύει διασώστης»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
των εργαζομένων, Γιώργος Μαθιόπουλος, απευθύνοντας έκκλη
ση να υπάρξει παράταση
στις αναστολές εργα
σίας. «Στην Αττι
κή, έχουν εμβολι
αστεί στο 85% οι
εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ. Ξεκινήσα
με τον Γενάρη με
ένα ποσοστό 40%,
και εν μέσω καλο
καιριού, φτάσαμε στο
85%. Από εκεί και πέρα
δεν περισσεύει κανένας διασώστης» σημείωσε. «Δεν μπορούμε
να υπάρξουμε 10-15 λιγότερα ασθε
νοφόρα στην Αττική, γιατί θα υπάρ
χει τεράστιο πρόβλημα.
Όταν έχουμε 60 και 70 περιστα
τικά σε αναμονή, αν μειωθούν κατά

Από την πλευρά της πάντως η κυβέρ
νηση, διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρ
ξουν κενά στις δομές υγείας μετά την
αναστολή των ανεμβολίαστων. Το
σκοπό αυτό εξυπηρετεί και η απόφα
ση του υπουργείου Υγείας για αναστο
λή όλων των κανονικών αδειών των
εργαζομένων στη δημόσια υγεία, ώστε
να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για
την αναπλήρωση των κενών. «Υπάρ
χει ειδική ομάδα διαχείρισης και αξι
ολόγησης των κενών. Δεν θα υπάρ
ξουν κενά εγγυόμαστε ότι τα νοσο
κομεία θα λειτουργήσουν κανονικά.
Οι διοικήσεις των νοσοκομεί
ων πρέπει να πείσουν τους εργαζόμενούς τους να κάνουν το εμβό
λιο», ανέφερε ο υπουργός Επικρά
τειας Άκης Σκέρτσος. Σύμφωνα με
τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στα σχέ
δια της κυβέρνησης φέρεται να είναι
σε πρώτη φάση μεταφορά προσω
πικού όπου δημιουργηθούν κενά,
μεταξύ δομών υγείας. Επειδή όμως,
εξαιτίας και της ανόδου των ημερή
σιων κρουσμάτων, είναι πολύ πιθα
νό να αυξηθεί η πίεση στο ΕΣΥ κατά
τη διάρκεια των επόμενων μηνών,
είναι στο τραπέζι να χρησιμοποιη
θούν δομές του ιδιωτικού τομέα ή
και ιδιώτες γιατροί επί πληρωμή και
τέλος να γίνουν προσλήψεις με συμ
βάσεις τρίμηνης διάρκειας.
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 ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ 350 ΧΛΜ
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Επιφάνεια 249.8 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

8330

1

ΠΟΕΔΗΝ

Περισσότερα από 350 χιλιόμετρα απο
φάσισε να περπατήσει ο Λάμπρος Τσάπαλης (φωτό), τραυματιοφορέας στο
Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμενου να έρθει στην Αθήνα με τα πόδια
και να υπερασπιστεί το δικαίωμά του
να μην εμβολιαστεί.
«Το πράγμα δεν πάει άλλο, φτά
σαμε σε ένα σημείο απελπισίας. Αυ
τή τη στιγμή παίζονται χιλιάδες ζω
ές σε όλη την Ελλάδα που θα μείνουν
στον δρόμο, έχω συνάδελφο με επτά
παιδιά. Δεν είμαι αντιεμβολιαστής, εί
μαι ανεμβολίαστος, αυτό έχει διαφο
ρά. Δε θέλω να μου βάζει κανείς τα
μπέλες» ανέφερε χαρακτηριστικά, λί
γη ώρα προτού παραστεί στη συγκέ
ντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ
έξω από το υπουργείο Υγείας. Οπως
είπε, «οι επιστήμονες θα πρέπει να πάψουν κάποια στιγμή να μιλούν συνέ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χεια στην τηλεόραση. Στο Βέλγιο δεν
το κάνουν αυτό».

«Μην τολμήσουν»
Στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν τον πεί
θει η κυρία Ματίνα Παγώνη και ο Θε
όδωρος Βασιλακόπουλος και ζήτησε
από τους ιθύνοντες να αναλάβουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν. «Μην
τολμήσουν την 1η Σεπτεμβρίου και
βρεθεί έστω ένας άνθρωπος σε ανα
στολή. Εχω ενημερώσει τον διοικη
τή για το τι πρόκειται να συμβεί» κα
τέληξε ο κ. Τσάπαλης και ανέφερε
πως τα επιχειρήματα της κυβέρνησης
δεν είναι πειστικά. Υπενθυμίζεται ότι
ο ίδιος στις αρχές της πανδημίας εί
χε προχωρήσει σε απεργία πείνας, αϊ
τού μένος καλύτερα μέτρα προστασί
ας για τους εργαζομένους στα νοσο
κομεία.
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 στο ποδι οι υγγειονομικοι
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 776.18 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
8330

ΠΟΕΔΗΝ

Με την 31η Αυγούστου να πλησιάζει,
οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσο
κομείων εντείνουν τις κινητοποιήσεις
τους ένανη της κυβερνητικής απόφα
σης για υποχρεωτικότητα στον εμβο
λιασμό και αναστολές συμβάσεων ερ
γασίας για όσους δεν συμμορφώνο
νται.
Η χθεσινή ημέρα ήταν εκρηκτική, με κι
νητοποιήσεις γιατρών και νοσηλευτών
τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσα
λονίκη.
Παρά τις μεγάλες αντιδράσεις που
σημειώνονται ιδιαίτερα στα περιφερει
ακά νοσοκομεία, η κυβέρνηση φέρε
ται αποφασισμένη να προχωρήσει στην
υλοποίηση της απόφασής της. Ωστόσο,
το βασικό πρόβλημα που προκύπτει, και
στο οποίο δεν υπάρχει καμία λύση από
την κυβέρνηση, είναι πως πολλά νοσο
κομεία θα βρεθούν υποστελεχωμένα
εν μέσω του τέταρτου κύματος της παν
δημίας.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο Υγείας πραγματοποί
ησε χθες το πρωί η ΠΟΕΔΗΝ. Η ηγε
σία του υπουργείου Υγείας αρνήθηκε
να δει εκπροσώπους των συγκεντρωμέ
νων, και έτσι λίγο πριν από τις 12 οι συ
γκεντρωμένοι ξεκίνησαν πορεία προς το
Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο και εκεί ήρ
θαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυ
νάμεις, οι οποίες τους απαγόρευσαν να
φτάσουν ως το πρωθυπουργικό μέγαρο.

Πιέσειε
Η ΠΟΕΔΗΝ, όπως σημειώνεται στη
σχετική ανακοίνωση, θεωρεί ότι παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις που ανα
γνωρίζουν και προστατεύουν το δικαίω
μα του ατόμου να αναπτύσσει ελεύθερα
την προσωπικότητά του και να αποφασί

Στιγμιότυπα

r.iiffs7iT7nr^r=flh
οιΐιΐν/ΙΥΐ)ϊΐν;*ι

στα No

ζει χωρίς άμεσες ή έμμεσες πιέσεις για
κάθε θέμα που άπτεται της υγείας του.
Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθεται περαι-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 στο ποδι οι υγγειονομικοι
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

1
14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

AU

τευσε την αναστολή αδειών των εμβο

νικής Πρόνοιας, δεν υπήρξε επιστημο
νική και επιδημιολογική τεκμηρίωση για
την αναγκαιότητα λήψης ενός τέτοιου
μέτρου, όπως εξάλλου θεωρούν επιβε
βλημένο η Επιτροπή Βιοηθικής και ο Πα

να καλύψουν τα κενά των αναστολών,
και κατήγγειλε ότι δεν έχουν γίνει ακό
μη προκηρύξεις για αντικαταστάσεις με
τρίμηνες συμβάσεις. Πρόσθεσε ότι ήδη

λιασμένων υγειονομικών, προκειμένου

καταρτίζονται σχέδια για καταργήσεις
και συγχωνεύσεις κλινικών και αναστο
λή χειρουργείων.

ου της Επικράτειας. «Τέλος, με το υπό

«Τελικά, θα την πληρώσουν οι εμβο

κρίση μέτρο, φρονούμε ότι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς

λιασμένοι και οι ασθενείς» συμπλήρωσε
ο κ. Γιαννάκος.

δεν εξετάστηκε καν η λήψη ηπιότερων
μέτρων, όπως η υποχρεωτική προσκόμι

τα είπαν χθες και εκατοντάδες υγειονο

ση διαγνωστικού τεστ για όσους δεν επι
θυμούν να εμβολιαστούν».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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χρεωτικότητας του εμβολιασμού στον
χώρο της Υγείας και των Δομών Κοινω

γκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και
η υφιστάμενη νομολογία του Συμβουλί

οοκομεί

27-08-2021

Μαζικό «όχι» στην υποχρεωτικότημικοί στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το «πα
ρών» σε μεγάλη συγκέντρωση έξω από
'

τοΥΜΑΘ.

της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, σε
τηλεοπτική του παρέμβαση, ζήτησε να
δοθεί μια μικρή διορία 15 ημερών, ώστε

τεία εργαζομένων σε δημόσια νοσοκο

να πεισθούν οι περίπου 10.000 ανεμβολίαστοι υγειονομικοί.
Προειδοποίησε δε ότι, εάν τεθούν

μεία της περιφέρειας συμμετείχαν στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργά
νωσε η ΠΟΕΔΗΝ, στο πλαίσιο της τρίω

σε αναστολή εργασίας από την 1 η Σε
πτεμβρίου, η δημόσια υγεία θα οδηγη
θεί σε πλήρη αποδιοργάνωση.

ρης στάσης εργασίας κόντρα στον υπο

«Στον δρόμο»
Ο κ. Γιαννάκος χαρακτήρισε χρέος της
ομοσπονδίας και της κοινωνίας να στη
ρίξουν «τους λίγους εναπομείναντες συ
ναδέλφους», λέγοντας ότι «πετιούνται
στον δρόμο χωρίς μισθό», ενώ επί 19
μήνες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή,
σώζουν ασθενείς, τηρούν τα μέτρα, «αλ-

Μέλη της Ενωσης Νοσοκομειακών
Ιατρών Θεσσαλονίκης, αλλά και σωμα

χρεωτικό εμβολιασμό.
Σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος
της ΕΝΙΘ Χρήστος Καραχρήστος χαρα
κτήρισε τα εμβόλια «μεγάλο δώρο της
επιστήμης στην ανθρωπότητα», που οι
κυβερνώντες προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν, να διχάσουν την κοινω
νία και να επιβάλουν αυστηρά μέτρα. Διαμαρτυρόμενος για την αναστολή των
εργαζομένων, σημείωσε ότι το δικαίω
μα στη δουλειά είναι αναφαίρετο.
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 ΚΟΝΤΡΑ ΙΕ ΟΛΑ Βρόμικα ιΜπα Βρόμικη κόΒπα
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 131.92 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
2650

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΟΝΤΡΑΙΕ ΟΛΑ
Βρόμικα ιΜπα
ΣΤΗΝ εναγώνια προσπάθειά ms να συγκαλύψει tis εγκληματώ eu0uv8s ms για
την κατάσταση στο Ε.Ι.Υ. η κυβέρνηση
επιχειρεί να απαξιώσει την ΠΟΕΔΗΝ.
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ προπαγάνδαε έχει αρχί
σει να ρίχνει tovous Aaonns crrous συνδικαλιστέ5 Tns ΠΟΕΔΗΝ tous onoious ταυτίζει
με tous αρνητέ$ του εμβολιασμού παρά το
γεγον05 ότι η συνδικαλιστική αυτή οργά
νωση πρωτοστάτησε orous εμβολιασμού^.
ΟΛΗ αυτή η προπαγάνδα αποσκοπεί να
χρεώσει otous συνδικαλιστέ5 και στην
αντιπολίτευση τα συμπτώματα κατάρρευ
σή του Ε.Σ.Υ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ αρνείται πεισματικά να
κάνει προσλήψεΐ5 για τη θωράκιση των
νοσοκομείων ενώ γνωρίζει ότι σε λίγε$
μέρε$ με την υποχρεωτική αναστολή ερvaoias των ανεμβολίαστων η κατάσταση
θα χειροτερέψει.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΑ. 15

Βρόμικη κόΒπα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΑ. 1
ΟΠΩΣ αντιλαμβάνεστε η κυβέρνηση για το μόνο που
ενδιαφέρεται είναι η συκοφάντηση των εργαζομένων
και κυρίως των συνδικαλιστών που φέρουν καθημε
ρινά στην επιφάνεια την πραγματική κατάσταση που
επικρατεί στα νοσοκομεία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Οργισμένοι και αποφασισμένοι όσοι απορρίπτουν
τον εμβολιασμό
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,16-17

Επιφάνεια 2016.01
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

8215

1

ΠΟΕΔΗΝ

Οργισμένοι και
αποφασισμένοι
όσοι απορρίπτουν
τον εμβολιασμό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Υγειονομικοί: Μαζικό «όχι» σε υπ<
Συγκεντρώσει διαμαρτυρΐαε πραγματοποίησε
η ΠΟΕΔΗΝ, ενώ η πολιτική ins κυβέρνησηε
απειλεί με υποστελέχωση πολλά νοσοκομεία

ε την 31η Αυγούστου
ται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς
δεν εξετάστηκε καν η λήψη ηπιότερων
να πλησιάζει, οι υγει
ονομικοί ίων δημόσι
μέτρων, όπως η υποχρεωτική προσκό
ων νοσοκομείων εντεί
μιση διαγνωστικού τεστ για όσους δεν
επιθυμούν να εμβολιαστούν».
νουν τις κινητοποιήσεις
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της
τους έναντι της κυβερνητικής απόφα
ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, σε τηλε
σης για υποχρεωτικότητα στον εμβολι
ασμό και αναστολές συμβάσεων εργα
οπτική του παρέμβαση, ζήτησε να δο
θεί μία μικρή διορία 15 ημερών, ώστε να
σίας για όσους δεν συμμορφώνονται. Η
πεισθούν οι περίπου 10.000 ανεμβολίχθεσινή ημέρα ήταν εκρηκτική, με κι
νητοποιήσεις γιατρών και νοσηλευτών
αστοι υγειονομικοί. Προειδοποίησε ότι,
εάν τεθούν σε αναστολή εργασίας από
τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη.
Παρά τις μεγάλες αντιδράσεις που
την 1η Σεπτεμβρίου, η δημόσια υγεία
θα οδηγηθεί σε πλήρη αποδιοργάνωση.
σημειώνονται, ιδιαίτερα στα περιφερει
ακά νοσοκομεία, η κυβέρνηση φέρεται
«Στον δρόμο xojpis μισθό»
ότι είναι αποφασισμένη να προχωρή
σει στην υλοποίηση της απόφασής της.
0 κύριος Γιαννάκος χαρακτήρισε χρέ
ος της ομοσπονδίας και της κοινωνί
Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα που προ
ας να στηρίξει «τους λίγους εναπομείνακύπτει και στο οποίο δεν υπάρχει κα
ντες συναδέλφους», λέγοντας ότι «πετιούμία λύση από την κυβέρνηση είναι πως
νται στον δρόμο χωρίς μισθό», ενώ επί
πολλά νοσοκομεία θα βρεθούν υποστε
λεχωμένα, εν μέσω του τέταρτου κύμα
19 μήνες βρίσκονται στην πρώτη γραμ
τος της πανδημίας.
μή, σώζουν ασθενείς, τηρούν τα μέτρα,
«αλλά φοβούνται να εμβολιαστούν». ΣτηΣυγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
λίτευσε την αναστολή αδειών των εμβο
το υπουργείο Υγείας πραγματοποίησε
χθες το πρωί η ΠΟΕΔΗΝ.
λιασμένων υγειονομι
κών, προκειμένου να καΗ ηγεσία του υπουργείου
Μιχάλης
Γιαννάκος:
Υγείας αρνήθηκε να δει
λύψουν τα κενά των ανα
εκπροσώπους των συ
στολών, και κατήγγειλε
Υπάρχει σχέδιο
γκεντρωμένων και έτσι
κατάργησης κλινικών ότι δεν έχουν γίνει ακό
λίγο πριν τις 12.00 οι συ
μα προκηρύξεις για αντι
και αναστολής
καταστάσεις με τρίμηνες
γκεντρωμένοι ξεκίνησαν
συμβάσεις. Πρόσθεσε ότι
πορεία προς το Μέγα
χειρουργείων
ρο Μαξίμου. Ωστόσο, και
ήδη καταρτίζονται σχέδια
για καταργήσεις και συγ
εκεί ήρθαν αντιμέτωποι
χωνεύσεις κλινικών και αναστολή χει
με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες
ρουργείων. «Τελικά θα την πληρώσουν
τους απαγόρευσαν να φτάσουν μέχρι το
πρωθυπουργικό μέγαρο.
οι εμβολιασμένοι και οι ασθενείς» συ
μπλήρωσε ο κ. Γιαννάκος.
Η ΠΟΕΔΗΝ, όπως σημειώνεται στη
σχετική ανακοίνωση, θεωρεί ότι «παραΜαζικό «όχι» στην υποχρεωτικότητα
βιάζονται διεθνείς συμβάσεις που ανα
είπαν χθες και εκατοντάδες υγειονομι
γνωρίζουν και προστατεύουν το δικαίω
κοί στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το «πα
μα του ατόμου να αναπτύσσει ελεύθερα
ρών» σε μεγάλη συγκέντρωση έξω από
την προσωπικότητά του και να αποφα
το ΥΜΑΘ. Μέλη της Ενωσης Νοσοκο
μειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, αλλά και
σίζει χωρίς άμεσες ή έμμεσες πιέσεις για
σωματεία εργαζομένων σε δημόσια νο
κάθε θέμα που άπτεται της υγείας του.
σοκομεία της περιφέρειας, συμμετείχαν
Αίτηση ακϋρωσηβ
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ορ
γάνωσε η ΠΟΕΔΗΝ, στο πλαίσιο της τρί
Στην αίτηση ακύρωσης εκτίθενται, πε
ωρης στάσης εργασίας κόντρα στον υπο
ραιτέρω, ότι πριν τη θέσπιση της υποχρεωτικό εμβολιασμό.
χρεωτικότητας του εμβολιασμού στον
Σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της
χώρο της υγείας και των δομών κοινω
νικής πρόνοιας δεν υπήρξε επιστημονι
ΕΝΙΘ Χρήστος Καραχρήστος χαρακτήρι
σε τα εμβόλια «μεγάλο δώρο της επιστή
κή και επιδημιολογική τεκμηρίωση για
μης στην ανθρωπότητα», που οι κυβερτην αναγκαιότητα λήψης ενός τέτοιου
νώντες προσπαθούν να το εργαλειοποιμέτρου, όπως εξάλλου θεωρεί επιβεβλη
ήσουν, να διχάσουν την κοινωνία και να
μένο η Επιτροπή Βιοηθικής και ο Πα
επιβάλουν αυστηρά μέτρα. Διαμαρτυρόγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και
μενος για την αναστολή των εργαζομέ
η υφιστάμενη νομολογία του Συμβου
νων, σημείωσε ότι το δικαίωμα στη δου
λίου της Επικράτειας. Τέλος, με το υπό
λειά είναι αναφαίρετο.
κρίση μέτρο, φρονούμε, ότι παραβιάζε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εκρηκτική η χθεσινή ημέρα, με κι
νητοποιήσεις γιατρών και νοση
λευτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
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Θεμιστοκλέουε: Είμαστε έτοιμοι για τρίτη δόση τον Σε
ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ αναφορικά με τη χορήγηση της
το 2021 ούτε όμως για το 2022». Αναφορι
τρίτης δόσης του εμβολίου αλλά και συνολικά
κά με τις αντιδράσεις από τους υγειονομικούς
την πορεία της πανδημίας στη χώρα έδωσε σε
για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών,
χθεσινή του συνέντευξη ο γενικός γραμματέας
ανέφερε ότι υπάρχει αύξηση στη συγκεκρι
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θε
μένη κατηγορία, αλλού μεγαλύτερη και αλ
μιστοκλέους.
λού λιγότερη.
«Η τρίτη δόση συζητείται ευρύ
«Είχαμε εντυπωσιακή αύξηση
αφορά
Οσον
τερα και για όσους έχουν ξεκινή
στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμέ
σει νωρίτερα τον εμβολιασμό τους.
τους γιατρούς, νων. Το ίδιο αναμένουμε και στο
Η επιτροπή εξετάζει τα δεδομένα
επένδυσε στον ΕΣΥ. Οκτώ στους 10 υγειονομικούς
και θα υπάρξει απάντηση σύντο
έχουν εμβολιαστεί. Το πρόβλημα εί
κοινωνικό
μα. Ισχύει για όλες τις κατηγορί
ναι προς την κοινωνία και τους συ
ες και εμείς είμαστε έτοιμοι να ξε
ναδέλφους τους» είπε χαρακτηρι
αυτοματισμό
κινήσουμε επιχειρησιακά από τις
στικά. Πρόσθεσε, δε, ότι «υπάρχει
αρχές Σεπτεμβρίου. Θα δώσουμε
επιχειρησιακό σχέδιο για να καλυ
την ακριβή ημερομηνία για την τρίτη δόση»
φθούν τα κενά των αρνητών υγειονομικών».
σημείωσε χαρακτηριστικά. 0 κ. Θεμιστοκλέ
Οσον αφορά τώρα την ανάκληση αδειών των
ους διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια εμβο
υγειονομικών, ο κ. Θεμιστοκλέους επένδυσε
λίων, λέγοντας ότι «δεν τίθεται θέμα ούτε για
στον κοινωνικό αυτοματισμό, βάζοντας τους

εμβολιασμένους και τοι
θέση μάχης. «Είμαστε σι
του κύματος και οι υγεκ
ξεκουραστούν, και απάν
να τους δώσουν οι συν
εμβολιάζονται» ανέφερτ
βέρνησή του είναι αυτή
σει ουσιαστικά το ΕΣΥ.
Τέλος, ο γενικός γρα
ας Φρονηδας αναφέρθη
μα του εμβολιασμού τω'
λίγες ημέρες θα βρεθού1
λικών τάξεων. Αναφοριι
επεκταθεί και σε μικρότε
σμός, ο κ. θεμιστοκλέουι
ναι κάτι το οποίο μπορεί
υπάρξει έγκριση από το
σμό Φαρμάκων. Σης ηλίί
έχουμε αύξηση συμμεττ
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κ υποχρεωπκότητα και άνοστοι!
Καλαμάτα: Το αυξημένο
ιικό φορτίο σταλάματα
σήμανε συναγερμό!

Ο τραυματιοφορέας Λάμπρος Τσάπαλης

Λάρισα-Αθήνα! Πεζοπορία
διαμαρτυρϊαε από
ανεμβολϊαστο τραυματιοφορέα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από 350 χιλιόμε
τρα αποφάσισε να περπατήσει ο
Λάμπρος Τσάπαλης, τραυματιοφο
ρέας στο Νοσοκομείο της Λάρισας,
προκειμένου να έρθει στην Αθήνα
με τα πόδια και υπερασπιστεί το δι
καίωμά του να μην εμβολιαστεί.
«Τα πράγμα δεν πάει άλλο,
φτάσαμε σε ένα σημείο απελπισί
ας. Αυτή τη στιγμή παίζονται χιλιά
δες ζωές σε όλη την Ελλάδα που
θα μείνουν στον δρόμο - έχω συ
νάδελφο με επτά παιδιά. Δεν είμαι
αντιεμβολιαστής, είναι ανεμβολιασμένος, αυτό έχει διαφορά. Δεν θέ
λω να μου βάζει κανείς ταμπέλες»
ανέφερε χαρακτηριστικά, λίγη ώρα
προτού παραστεί στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ έξω από
το υπουργείο Υγείας.
Οπως είπε, «οι επιστήμονες
πρέπει να πάψουν κάποια στιγμή

να μιλούν συνέχεια στην τηλεόρα
ση. Στο Βέλγιο δεν το κάνουν αυ
τό». Στη συνέχεια, ανέφερε ότι δεν
τον πείθουν η Ματίνα Παγώνη και
ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και
ζήτησε από τους ιθύνοντες να ανα
λάβουν τις ευθύνες που τους ανα
λογούν.
«Μην τολμήσουν την 1η Σε
πτεμβρίου και βρεθεί έστω ένας άν
θρωπος σε αναστολή. Εχω ενημε
ρώσει τον διοικητή για το τι πρό
κειται να συμβεί» κατέληξε ο κ.
Τσάπαλης και ανέφερε πως τα επι
χειρήματα της κυβέρνησης δεν εί
ναι πειστικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος στις
αρχές της πανδημίας είχε προχω
ρήσει σε απεργία πείνας, αιτούμενος καλύτερα μέτρα προστασίας
για τους εργαζομένους στα νοσο
κομεία.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έχει σημάνει στην Καλαμάτα, καθώς ύστερα
από νέο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα λύματα ανιχνεύθηκε αυξημένο ιικό φορτίο που ανπστοιχεί σε 7.000 ενερ
γά κρούσματα. Αυτό, σε συνδυασμό με τα ολοένα και περισ
σότερα κρούσματα κορονοϊού που ανακοινώνει καθημερι
νά ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έχει θορυβήσει
ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία και τους επιχειρηματίες, που
βλέπουν τη δουλειά τους να μειώνεται. Την ίδια ώρα, κρίσι
μη παραμένει η κατάσταση στην Αχαΐα, καθώς οι νοσηλείες
ασθενών με κορονοϊό προχθές στα δύο νοσοκομεία της Πά
τρας άγγιξαν τις 100. Οπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέ
ρωσης, η ροή πολιτών όχι πλέον με ύποπτα, αλλά με έντονα
συμπτώματα παρουσιάζει ανοδική
πορεία και ταυτόχρονα έντονο προΑγγιξαν χις 100
βλημαησμό για την επιδημιολογική
εξέλιξη της πανδημίας στην περιο
οι νοσηλείες
χή. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο
στα νοσοκομεία
μείο Πατρών νοσηλεύονται 47 άτο
της Πάτρας
μα στις κλινικές και έξι στις ΜΕΘ,
ενώ στο «Αγιος Ανδρέας» νοσηλεύ
ονται 41 ασθενείς στις κλινικές και
έξι στις ΜΕΘ. Η κατάσταση είναι ανησυχητική και στη Μυπλήνη, όπου, εκτός από τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων που
επιβεβαιώνεται καθημερινά, αίσθηση προκαλεί το γεγονός
πως οι νοσηλείες με Covid-19 στο νοσοκομείο του νησιού
αφορούν κυρίως νέους ηλικίας 27 έως 51 ετών.
Η Ηλεία καθημερινά έχει τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων,
ενώ αυξητικές τάσεις στα περισταηκά Covid-19 παρουσιά
ζει και η Αιτωλοακαρνανία. Εκεί η κατάσταση δυσχεραίνει
ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η Μονάδα Εντατι
κής θεραπείας του Νοσοκομείου Αγρίνιου είναι ακόμη σε
αναστολή λειτουργίας. Τέλος, αναστάτωση επικρατεί τα τε
λευταία 24ωρα και στη Λάρισα, όπου εντοπίστηκαν κρού
σματα μεταξύ εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της περιοχής, τα
Τμήματα Αδειών Διαμονής Νομού Λάρισας και Ελέγχου της
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι σε ανα
στολή λειτουργίας.

ίτη δόση τον Σεπτέμβριο

3.538 κρούσματα, 336 διασωληνωμένοι και 28 νεκροί

ιφοριτικούς
ισμών,
κεκριαι αλ-

ΕΠΙ ποδός βρίσκονται κυβέρνηση και
σια μεταβολή +0,6%), εκ των οποίων
ειδικοί για το ενδεχόμενο λήψης νέων
51,1% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιω
μέτρων προκειμένου να ανα κοπεί η ρα
μένα κρούσματα των τελευταίων επτά
γδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα
ημερών, 216 θεωρούνται σχετιζόμενα
στη χώρα, που έχει ως αποτέλεσμα να
με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.845 εί
αυξάνεται συνεχώς η πίεση
ναι σχετιζόμενα με ήδη γνω
στα νοσοκομεία, ειδικά της
στό κρούσμα.
Στο τραπέζι
περιφέρειας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών
Συγκεκριμένα, χθες, Πέ
με Covid-19 είναι 28, ενώ
νέα μέτρα
μπτη 26 Αυγούστου, ο ΕΟΔΥ
μετά τη ραγδαία από την έναρξη της επιδημί
ανακοίνωσε πως τα νέα ερ
ας έχουν καταγραφεί συνολι
εξάπλωση
γαστηριακά επιβεβαιωμένα
κά 13.539 θάνατοι. Το 95,3%
κρούσματα της νόσου που
είχε υποκείμενο νόσημα ή/
της Δέλτα
καταγράφηκαν τις τελευταίες
και ηλικία 70 ετών και άνω.
24 ώρες είναι 3.538, εκ των
0 αριθμός των ασθενών
οποίων 29 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εί
χων σπς πύλες εισόδου της χώρας.
ναι 336 (59,8% άνδρες). Η διάμεση ηλι
0 συνολικός αριθμός των κρου
κία τους είναι 64 έτη. Το 83,6% έχει υπο
σμάτων ανέρχεται σε 573.605 (ημερή
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και

ύξηση
ιιωμέαι στο
ηκούς
τμα είυς συκτηριιάρχει
καλυικών».
ιν των
νδυσε
ς τους

εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους σε
θέση μάχης. «Είμαστε στο ξεκίνημα του τέταρτου κύματος και οι υγειονομικοί μπόρεσαν να
ξεκουραστούν, και απάντηση σε αυτούς πρέπει
να τους δώσουν οι συνάδελφοί τους που δεν
εμβολιάζονται» ανέφερε, ξεχνώντας όπ η κυβέρνησή του είναι αυτή που δεν έχει ενισχύσει ουσιασηκά το ΕΣΥ.
Τέλος, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αναφέρθηκε και στο «καυτό» θέμα του εμβολιασμού των παιδιών, τα οποία σε
λίγες ημέρες θα βρεθούν ξανά εντός των σχολικών τάξεων. Αναφορικά, λοιπόν, με το αν θα
επεκταθεί και σε μικρότερες ηλικίες ο εμβολιασμός, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε όπ «δεν είναι κάπ το οποίο μπορεί να συζητηθεί, αν δεν
υπάρξει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Σπς ηλικίες κάτω των 18 ετών
έχουμε αύξηση συμμετοχής».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Μάριος θεμιοτοκλεονς

άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από πς ΜΕΘ 2.943 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 265
(ημερήσια μεταβολή +2.32%). 0 μέσος
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι
266 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων εί
ναι 39 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ
η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78
έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).
Οσον αφορά τη γεωγραφική κατανο
μή των κρουσμάτων, στην Αττική εντο
πίστηκαν 843 κρούσματα, εκ των οποί
ων ια 220 στο κέντρο των Αθηνών. Την
ίδια ώρα, 365 νέες μολύνσεις εντοπίστη
καν στη Θεσσαλονίκη και 154 στην Αχα
ΐα. Τέλος, πάνω από 100 κρούσματα βρέ
θηκαν σε Ηράκλειο και Μεσσηνία.
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 ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ Προαναγγέλλει υποχρεωτικότητα
και στο Δημόσιο
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 462.43 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
8215

ΠΟΕΔΗΝ

ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Προαναγγέλλει
υποχρεωτικότητα
και στο Δημόσιο
Ανοίγει χον χορό νέων εκβιασμών στους
εργαζομένους. Η κυβέρνηση επιμένει στον
διχασμό. ■ 18
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 ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ Προαναγγέλλει υποχρεωτικότητα και στο Δημόσιο
1
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΝΕΙ η κυβέρνηση να φλερ
τάρει με την αντισυνταγματική και
αντιδημοκρατική εκτροπή, καλλι
εργώντας διχαστικό κλίμα και κοι
νωνική εμπάθεια σε βάρος των
ανεμβολίαστων συμπολιτών, με
τον Μάκη Βορίδη να «ανοίγει» την
κουβέντα για υποχρεωτικό εμβολι
ασμό στο Δημόσιο και τον νέο κυ
βερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οι
κονόμου να αφήνει ανοικτό το εν
δεχόμενο να επεκταθεί ο κατανα
γκασμός του εμβολιασμού και σε
νέες κατηγορίες, αναγνωρίζοντας
ότι στο τραπέζι υπάρχει και αυτή η
επιλογή!
0 υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης επέλεξε να επενδύ
σει στο δόγμα του «σοκ και δέος»,
καθώς την ίδια στιγμή που η κυ
βερνητική επιλογή για τον υπο
χρεωτικό εμβολιασμό των υγειο
νομικών «τρέχει», είπε ότι από Σε
πτέμβριο και με κριτήριο την πυ
κνότητα των επαφών «δεν μπορεί
κανείς να αποκλείσει την επέκταση
ενός τέτοιου μέτρου (σ.σ.: υποχρε
ωτικός εμβολιασμός) σε συγκεκρι
μένα σημεία, όπου υπάρχει επαφή
με πάρα πολλούς ανθρώπους και
καθημερινή, συνεχής και τακτική

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

1,18

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Δόγμα του «σοκ και δέο$» από τον Βορίδη! «Ανοίγει»
παράθυρο για επέκταση ms υποχρεωπκότηκκ
επικοινωνία». Κριτήριο, όπως ση
μείωσε, «η παροχή υπηρεσίας στο
Δημόσιο να επανέλθει σε επίπεδα
κανονικής λειτουργίας. Είναι κάτι
που, προφανώς, θα αξιολογηθεί».
Σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμ
βολιασμό στον ιδιωτικό τομέα, μί
λησε για κλάδους με πολύ μεγάλη
επαφή με ανθρώπους, άρα μεγάλο
συγχρωτισμό, όπως η εστίαση και
κομμάτια του λιανικού εμπορίου.
0 υπουργός Εσωτερικών επι
τέθηκε και κατά της ΠΟΕΔΗΝ που
αντιδρά στον υποχρεωτικό εμβολι
ασμό στους υγειονομικούς, σχο
λιάζοντας ότι οι υγειονομικοί πα
ρέχουν υπηρεσίες υγείας σε πάσχοντες και πρέπει να είναι δια
σφαλισμένο με κάθε τρόπο ότι δεν
μπορούν να μεταδώσουν τον ιό.
Με τη γνωστή επαμφοτερίζουσα
λογική του, ισχυρίστηκε: «Δεν τί
θεται ζήτημα τιμωρίας, πρέπει να
βγει από το ΕΣΥ αυτός ο (μη εμβο
λιασμένος) άνθρωπος, να μη δια
κινδυνεύουμε ότι θα παρέχει υπη

ρεσίες σε ΜΑΦ ή ΜΕ0 ή σε οποια
δήποτε μονάδα νοσηλείας με κίν
δυνο να τους κολλήσει».
Στο ίδιο κλίμα και ο εκπρόσω
πος της κυβέρνησης Γιάννης Οι

εμβολιασμού, είπε: «Εάν χρειαστεί,
θα γίνει με βάση στοιχεία για τον
κίνδυνο μετάδοσης, με το αν παρατηρείται συνωστισμός ή αν έρ
χονται σε επαφή με πολύ κόσμο».
Οπως γνωστοποίησε εν είδει
κονόμου, ο οποίος τόνισε, κατα
τελεσιγράφου, το θέμα παραμένει
την τακτική ενημέρωση των συ
πάντα στο τραπέζι ως επιλογή και
ντακτών, ότι «δεν μπορεί να μπει
ως εργαλείο και ανάλογα με τον
ξανά η ζωή σε αγκύλες, η κοινω
ρυθμό των εμβολιασμών θα αξιο
νία δεν μπορεί να ζει με οριζόντι
λογηθεί σε ποιες κατηγορίες εργα
ους περιορισμούς, από τη στιγμή
ζομένων πρέπει να ξεκινήσει.
που στην πλειοψηφία της υψώνει
«Αυτό που μπο
τείχος ανοσίας μέσω
ρώ να πω, τώρα, είναι
του εμβολιασμού».
Αναφέρθηκε
ότι από τις 16 Αυγού«Τα μέτρα που λά
στου έχουμε 165.000
βαμε έχουν στόχο να
σε αναγκαστικό
νέα ραντεβού, αριθ
προστατεύσουν με δι
εμβολιασμό
μός πολύ ικανοποιη
αφορετικό τρόπο εμ
σε Δημόσιο και
τικός μετά την κάμψη
βολιασμένους και μη
που είχαμε λόγω κα
εμβολιασμένους πο
λιανεμπόριο
λοκαιριού.
λίτες. Από τη στιγμή
Από αυτούς οι
που είναι σε διαφορε
7.000 είναι υγειονομικοί, που ση
τικό σημείο και ο εμβολιασμός εί
μαίνει πως είμαστε σε καλό δρόμο»
ναι δωρεάν, δεν μπορούν να ισχύ
συμπλήρωσε. Φυσικά, όλα αυτά εί
ουν τα ίδια για όλους. Δεν προ
ναι στη γραμμή του πρωθυπουρ
ωθούμε διαχωρισμούς, αλλά δεν
γού, ο οποίος υποστηρίζει εμπύρε
μπορούμε να μείνουμε με σταυ
τα ότι «τη νύφη δεν θα πληρώσουν
ρωμένα χέρια» δικαιολογήθηκε ο
οι εμβολιασμένοι» και προβλέπει
κ. Οικονόμου.
ότι θα μας ακολουθήσουν όλες οι
Απαντώντας, μάλιστα, σε σχε
ευρωπαϊκές χώρες!
τική ερώτηση περί υποχρεωτικού
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 ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1

Σελ.:

1,4-5

Επιφάνεια 1854.98
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
Επιμένει στη διακριτική
μεταχείριση της
Εκκλησίας η κυβέρνηση
Προαναγγέλλει
ιδιωτικοποίηση της Υγείας
ο Β. Κοντοζαμάνης με όχημα
τους ανεμβολίαστους
υγειονομικούς
Στο κόκκινο το ΕΣΥ στην Κρήτη
v'-cV &ί

Jim

ΣΕΑ. 4-5
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 ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1
1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

ιι
Ιερές εξαιρέσεις στα
μέτρα για τον Covid-19 1I

I

«Τρέχει και δεν φτάνει»
η κυβέρνηση μπροστά
στην έξαρση της
πανδημίας, πριν ακόμα
παρέλθει ο Αύγουστος
• Παρ’ όλα αυτά επιμένει
στη διακριτική μεταχείριση
απέναντι στην Εκκλησία
• Ενστάσεις εκφράζει
η Αθηνά Λινού για τους
περιορισμούς στους
κλειστούς χώρους, αφού
οι εμβολιασμένοι μπορεί
να μεταδώσουν τον ιό

0 Γιόνιηα Οικονόμου
διαχώρισε ious vaoiis
από τουεχώρουεπου
θα Λειτουργούν για
εμβοΛιαομένουεήμε
ράπινιτεσι

!ι
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►Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΣΚΑΚΗ
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πό μεγάλη πίεση βρίσκεται η κυβέρ
νηση, η οποία άφησε ανεξέλεγκτα
τα πάντα για χάρη του τουρισμού,
ενώ δεν έκανε όσα θα μπορούσε
για να πείσει τους διατακτικούς
πολίτες να πάνε να εμβολιαστούν
και τώρα «τρέχει και δε φτάνει»
μπροστά στην έξαρση της πανδη
μίας, πριν καν μπει το φθινόπωρο.
Ολη η τακτική της στρέφεται πλέ
ον σε μια προσπάθεια μετάθεσης
των ευθυνών της αλλού, με την
κυβερνητική ρητορική αλλά και τα
τελευταία μέτρα που ανακοινώθη
καν να επιχειρούν να στείλουν το
μήνυμα ότι φταίνε μόνο οι ανεμβολίαστοι.
Αλλά ακόμα και σε σχέση με
αυτά τα μέτρα, η κυβέρνηση εξα
κολουθεί να αντιμετωπίζει την
Εκκλησία με διαφορετική μετα
χείριση απ’ ό,τι όλους τους άλλους
τομείς της κοινωνικής και οικονο
μικής ζωής. Δεν είναι μόνο ότι οι
ναοί απούσιαζαν παντελώς από
τις σχετικές ανακοινώσεις των
μέτρων. Η διακριτική μεταχείριση
φαίνεται και από τη χθεσινή σχε
τική απάντηση του κυβερνητικού
εκπροσώπου.
Ο Γιάννης Οικονόμου αρχικά
διαχώρισε τους κλειστούς χώ
ρους σε αυτούς της εστίασης και
της διασκέδασης (που θα λειτουρ
γούν μόνο για εμβολιασμένους),
λέγοντας ότι «εκεί δεν μπορείς να
κάνεις χρήση του προστατευτι
κού μέσου της μάσκας», και στους

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χώρους λ.χ. του πολιτισμού (θέα
τρα, σινεμά κ.λπ.), που, όπως είπε,
«ισχύουν περιοριστικά μέτρα που
προβλέπουν την προσκόμιση δι
αγνωστικού τεστ 48 ωρών και τη
χρήση της μάσκας».
Αλλά για τους ναούς αυτό που
είπε ήταν ότι «στις εκκλησίες
υπάρχουν περιοριστικά μέτρα.
Είναι τα μέτρα που αφορούν το
πόσα άτομα, ανάλογα με τη χωρη
τικότητα της εκκλησίας, θα μπο
ρούν να βρίσκονται μέσα στους
ναούς, τους λατρευτικούς χώρους
γενικά και βεβαίως είναι υποχρε
ωτική η χρήση της μάσκας. Και,
συνεπώς, και για τις εκκλησίες
προβλέπονται τα αντίστοιχα μέ
τρα, που καλύπτουν τις περιπτώ
σεις αυτές».
Γίνεται, λοιπόν, καθαρό ότι
οι εκκλησίες δεν ανήκουν ούτε
στην πρώτη κατηγορία (των χώ
ρων μόνο για εμβολιασμένους),
αλλά ούτε και στη δεύτερη, αφού
το υποχρεωτικό ράπιντ τεστ για
τους ανεμβολίαστους απουσιάζει
παντελώς από τους περιορισμούς
που θα ισχύουν εκεί. Να, λοιπόν,
γιατί και οι ίδιοι οι ναοί απούσια
ζαν από τις κυβερνητικές ανακοι
νώσεις. Οταν, μάλιστα, παραμένει
το πολύ σοβαρό θέμα με τη Θεία
Κοινωνία, για την οποία (σε αντί
θεση με την εστίαση) το ζήτημα
δεν είναι αν πραγματοποιείται με
ή χωρίς μάσκα, αλλά ότι πραγμα
τοποιείται με το ίδιο κουτάλι.
Οσο για τα ίδια τα μέτρα των
κλειστών χώρων εστίασης και

ψυχαγωγίας μόνο για εμβολιασμέ
νους (οι οποίοι βέβαια δεν θα στα
ματήσουν να είναι χώροι μετάδο
σης του ιού, αφού το γεγονός ότι οι
εμβολιασμένοι είναι σίγουρα πιο
προστατευμένοι, δεν σημαίνει ότι
δεν κολλάνε και δεν μεταδίδουν),
τις ενστάσεις της διατύπωσε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Αθηνά
Λινού.
Η κ. Λινού έκρουσε τον κώδω
να του κινδύνου για «συνωστισμό
μεταξύ εμβολιασμένων, οι οποίοι
δεν κινδυνεύουν από σοβαρή νόσηση κι αυτό είναι ξεκάθαρο [...]
αλλά κινδυνεύουν να αλληλο-μεταδώσουν τη νόσο και επομένως
να τη φέρουν στο σπίτι τους και
να τη μεταδώσουν στους πιθανά
ανεμβολίαστους ή στον χώρο ερ
γασίας ή στο μετρό που θα χρησι
μοποιήσουν ή στο λεωφορείο και
άρα να διασπείρουν». Και σημεί
ωσε ότι «εγώ θα ήθελα να δω πολύ
μεγαλύτερη έμφαση στα μέτρα
που θα μειώσουν τον συνωστι
σμό για όλους» και τάχθηκε υπέρ
της μάσκας για όλους και παντού
(MEGA, 25.8.2021).
Τέλος, σύμφωνα με κυβερνητι
κές πηγές, το κυβερνητικό επιτε
λείο εξακολουθεί να εξετάζει την
επέκταση της υποχρεωτικότητας
στους ένστολους. Στην κυβέρνη
ση λένε ότι παραμένει στο τραπέ
ζι, αλλά ότι περιμένουν να δουν
πρώτα πώς θα πάνε τα μέτρα που
ήδη ανακοίνωσαν και αν αυτά θα
οδηγήσουν και ένστολους να πάνε
να εμβολιαστούν.
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Νομοθετική πρωτοβουλία για
προσλήψεις ενοικιαζόμενων
εργαζομένων που θα
αντικαταστήσουν όσους
τεθούν σε αναστολή στο ΕΣΥ
ετοιμάζει π κυβέρνπσπ, ενώ οι
απασχολούμενοι στον
ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να
υποβάλλονται σε εβδομαδιαία
τεστ που θα πληρώνουν από
την τσέπη τους σε
διαγνωστικά κέντρα

►Tns ΕΥΑΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

αν όχημα για την ιδιωτικοποίηση
της υγείας χρησιμοποιεί η κυβέρ
νηση την υποχρεωτικότητα των εμ
βολίων και την επικείμενη αναστο
λή εργασίας των ανεμβολίαστων,
επιβεβαιώνοντας τους φόβους των
υγειονομικών του ΕΣΥ. Ο αναπλη
ρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης προανήγγειλε νομο
θετική πρωτοβουλία τις επόμενες
μέρες που θα δίνει τη δυνατότητα
να βρεθούν νέοι εργαζόμενοι στην
Υγεία μέσω εξωτερικής ανάθεσης
υπηρεσιών (outsourcing) για τις
υποστηρικτικές υπηρεσίες στα νο
σοκομεία και στις δομές υγείας.
Το κενό που θα αφήσουν οι χι
λιάδες εργαζόμενοι που δεν έχουν
εμβολιαστεί και θα τεθούν σε ανα
στολή την πρώτη μέρα του Σεπτέμ
βρη θα αναπληρωθεί από εργαζό
μενους οι συμβάσεις των οποίων
θα συνάπτονται απευθείας με την
εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια.
Η απόφαση αφορά την πρόσληψη
επικουρικού προσωπικού, ωστόσο
ο τρόπος που θα υποστηριχθούν
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπι
κό που στελεχώνουν το ΕΣΥ, όταν
φύγουν οι ανεμβολίαστοι υγειονο
μικοί, θα γίνει με ανακατανομή του
προσωπικού στα νοσοκομεία και
στις κλινικές «προκειμένου να λει
τουργήσουν ομαλά», όπως είπε ο κ.
Κοντοζαμάνης. Συμπλήρωσε πως
«θα δίνεται η δυνατότητα στους
φορείς να μετακινούν προσωπικό
έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανά
γκες αυτές».
Φημολογείται εδώ και μέρες
πως η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο
για την είσοδο εταιρειών ενοικια
ζόμενων εργαζομένων που θα ανα
πληρώσουν το λοιπό προσωπικό
(εργαζόμενους σε υπηρεσίες φύ
λαξης, καθαριότητας, σίτισης και
διοικητικό προσωπικό), οι οποίοι
αποτελούν και το μεγαλύτερο πο
σοστό των ανεμβολίαστων έργα-

36

 ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

1

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Ιδιωτικοποίηση της Υγείας
με πρόσχημα τα εμβόλια

EUROKINISSI/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ πραγματοποί
ησαν χθες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
σε όλη τη χώρα έπειτα από κάλεσμα της
ΠΟΕΔΗΝ, τασσόμενοι κατά της αναστο
λής εργασίας στους ανεμβολίαστους ερ
γαζομένους στην Υγεία. Στην Αθήνα οι
υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το
υπουργείο Υγείας και έκαναν πορεία ώς
το μέγαρο Μαξίμου, ενώ συγκέντρωση
διαμαρτυρίας μπροστά στο ΥΜΑΘ πραγ
ματοποίησαν επίσης οι υγειονομικοί στη
Θεσσαλονίκη, την οποία υποστήριξε και η
Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλο
νίκης (ΕΝΙΘ). Αντίστοιχες κινητοποιήσεις,
μπροστά από Υ.ΠΕ. και εισόδους νοσοκο
μείων έγιναν και στην επαρχία. «Υγειονομι
κοί σε αναστολή, το ΕΣΥ στην εντατική», «Η
Δημόσια Υγεία στην κόψη του ξυραφιού»,
«Οχι στην υποβάθμιση - ναι στον μαζικό
εμβολιασμό», «Οχι στον εξαναγκασμό»
έγραφαν κάποια από τα πανό που κρατού
σαν οι διαδηλωτές.
ζομένων στην Υγεία, όμως πολλοί
υγειονομικοί αποδοκιμάζουν την
απόφαση ως όχημα ιδιωτικοποίη
σης εκ των έσω.
Για πλήρη αποδιοργάνωση του
ΕΣΥ έκανε λόγο ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σε
χθεσινή του συνέντευξη (ΣΚΑΪ). Χα
ρακτήρισε χρέος της ομοσπονδίας
και της κοινωνίας να στηρίξει τους
περίπου 10.000 εργαζομένους «που
πετιούνται στον δρόμο χωρίς μισθό
ενώ επί 19 μήνες βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, σώζουν ασθενείς,
τηρούν τα μέτρα αλλά φοβούνται να
εμβολιαστούν».
Εκκληση για να μην προχωρήσει
η διαδικασία των επ’ αόριστον ανα
στολών έκανε και ο πρόεδρος των
εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος
Μαθιόπουλος: «Δεν μπορούμε να
υπάρξουμε 10-15 λιγότερα ασθενο
φόρα στην Αττική, γιατί θα υπάρχει
τεράστιο πρόβλημα. Οταν έχουμε
60 και 70 περιστατικά σε αναμονή,
αν μειωθούν κατά 10 τα ασθενοφό
ρα, τι θα γίνουν τα περιστατικά; Θα
πεθαίνουν άνθρωποι», είπε, τονί
ζοντας εμφατικά πως πληρώματα
από την Αττική εξυπηρετούν και
ανάγκες στην περιφέρεια.
Στην Αττική, οι εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ έχουν εμβολιαστεί σε ποσο
στό που φτάνει το 85%: «Παλεύ
ουμε κάθε μέρα να πείσουμε τους
εργαζόμενους να εμβολιαστούν. Αρα
πρέπει να δοθούν ακόμα λίγες μέρες
να τους πείσουμε. Να μην τεθεί σε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ισχύ η αναστολή. Λίγες μέρες ακόμα
για να πείσουμε τους διασώστες. Θα
τους πείσουμε. Είναι πολύ σκληρό
μέτρο η αναστολή εργασίας», επισήμανε.
Και ο ιδιωτικός τομέας όμως
δεν παραμένει ανεπηρέαστος από
τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τους
ανεμβολίαστους, οι οποίοι θα πρέ
πει να προσφεύγουν σε εβδομαδι
αία βάση σε ιδιωτικά κέντρα για να
κάνουν ράπιντ τεστ, πληρώνοντας
10 ευρώ. Το πλαφόν που όρισε η
κυβέρνηση, σύμφωνα με εκπροσώ
πους των ιδιωτικών κέντρων, είναι
ανέφικτο, αφού είναι κάτω του λει
τουργικού κόστους.
Οι εκπρόσωποι του Συντονι
στικού Οργάνου των φορέων της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
αιτούνται να επανεξετάσει το μέτρο
η κυβέρνηση, το οποίο, όπως ανα
φέρουν, δεν συνυπολογίζει, μεταξύ
άλλων, ούτε το κόστος του αναλώσι

μου υλικού για τη δειγματοληψία,
το κόστος της αντισηψίας μετά τη
δειγματοληψία ούτε και το κόστος
αγοράς των αντιδραστηρίων.
Υποστηρίζουν μάλιστα πως επι
φορτίζονται περισσότερο με τον
όγκο των ιατρικών πράξεων που θα
ζητούνται καθημερινά: «Μέχρι προσφάτως στον ιδιωτικό τομέα ήταν
50.000 ράπιντ τεστ την ημέρα και
τώρα υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 250.000 τεστ ημερησίως».
«Σίγουρα έχουμε κάνει τους
υπολογισμούς μας, σίγουρα δεν θέ
λουμε να “μπαίνουν μέσα” από μια
υπηρεσία που παρέχουν και υπο
λογίσαμε αυτήν την τιμή, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες ποσότητες
τεστ-διαγνωστικών ελέγχων που θα
διεξαχθούν και τη ραγδαία μείωση
του κόστους του τεστ αυτού κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών
που χρησιμοποιούμε αυτά τα τεστ
για τη διαχείριση της πανδημίας».

σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός.

Στα προαύλια εκκλησιών
Ενα μέτρο μάλλον αργοπορημένο, αφού βρισκόμαστε πλέον στο τέ
ταρτο πανδημικό κύμα, ανακοίνωσε
χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στον ΣΚΑΪ. Από την ερχόμενη
Κυριακή, έξω από ιερούς ναούς, θα
λειτουργούν κινητά συνεργεία που
θα πραγματοποιούν εμβολιασμούς.
Με σύμμαχο την Εκκλησία και την
Ιερά Σύνοδο, πρώτη που προχωρά
σε αυτό το μέτρο είναι η Κρήτη, αν
και θα ακολουθήσουν κι άλλες μεγαλουπόλεις. Η απόφαση να εμβο
λιαστεί στοχευμένα ένα δύσπιστο
κοινό έρχεται έπειτα από δηλώσεις
πολλών υγειονομικών πως ειδικά
στην Κρήτη οι μικρές κοινωνίες συ
χνά δεν εμπιστεύονται το εμβόλιο,
επηρεασμένες από τον κλήρο.
Στην Κρήτη, που τον τελευταίο
μήνα βρίσκεται στον κλοιό της παν

0 χθεσινοί απολογισμοί
Αλλα 3.538 κρούσματα ανακοίνωσε χθες ο Ε0ΔΥ, ενώ ο αριθμός των ασθενών που παραμένουν
διασωληνωμένοι ανέρχεται σε 336. Αλλοι 28 ασθε
νείς έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι εισαγωγές νέων
ασθενών στα νοσοκομεία ήταν 265. Υπολογίζεται
ότι συνολικά νοσηλεύονται 2.500 ασθενείς. Από
αυτά τα κρούσματα, 843 βρίσκονται στην Αττική και
365 στη Θεσσαλονίκη. Τριψήφιος αριθμός κρου

σμάτων σημειώνεται και σε τρεις ακόμη περιφέ
ρειες: την Αχάία (154), τη Μεσσηνία (109) και το
Ηράκλειο (106).
Η παραλλαγή Δέλτα εξαπλώνεται ταχύτατα και
γνωστές τουριστικές περιοχές βλέπουν τους δείκτες
θετικότητας να ανεβαίνουν κατακόρυφα, μεταξύ των
οποίων η Νάξος (7,70%), η Ικαρία (6,90%), η Ηλεία
(6,51%), η Ανδρος (5,36%) και η Μύκονος (4,73%).

δημίας, με ειδικά περιοριστικά μέ
τρα να έχουν επιβληθεί στους τρεις
από τους τέσσερις νομούς, οι υγειο
νομικές μονάδες συνεχίζουν να βρί
σκονται στο «κόκκινο». Ειδικά στο
Ρέθυμνο, τέσσερις διευθυντές του
τοπικού νοσοκομείου εκπέμπουν
«σήμα κινδύνου» για τις ελλείψεις
σε προσωπικό και απευθύνονται
με ανοιχτή επιστολή στους πολίτες,
ενημερώνοντάς τους για την κατά
σταση που επικρατεί στο υγειονομι
κό δυναμικό.
«Βρισκόμαστε στον 2ο χρόνο της
πανδημίας και παρά τις διαβεβαι
ώσεις της διοίκησης λειτουργούμε
με το ίδιο προσωπικό. Δυο γιατροί
στην Πνευμονολογική, τρεις γιατροί
στα ΤΕΠ, πέντε γιατροί στη ΜΕΘ
και τέσσερις γιατροί στην Παθολογι
κή. Αυτοί είμαστε με ελάχιστα παρο
δικά “μπαλώματα” από ανειδίκευτο
προσωπικό, που ευπρόσδεκτο είναι
και απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί»,
σημειώνουν.
Και συμπληρώνουν: «Επίσης
να υποστηρίξουμε μια νέα κλινική
Covid, η οποία όλο και επεκτείνεται
και τώρα έχει 36 κρεβάτια». Ενημε
ρώνουν ακόμη πως στη ΜΕΘ του
νοσοκομείου νοσηλεύονται τρία
κρούσματα, αν και επίσημα δεν δι
αθέτει κανένα κρεβάτι Covid, ενώ το
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
(ΤΕΠ) δέχεται δεκάδες περιστατικά
«ύποπτα και επιβεβαιωμένα, με συ
νεχώς αυξανόμενη τάση».
Βελτίωση της κατάστασης δεν
προβλέπεται. Το επιδημιολογικό
φορτίο έχει αυξηθεί σημαντικά κατά
τη διάρκεια των τελευταίων δυο μη
νών και αναμένεται περαιτέρω αύ
ξηση τις επόμενες δυο εβδομάδες.
Σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση
του υπουργείου Υγείας, εμφανίζεται
αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο
στη νησιωτική Ελλάδα, με ενδείξεις
μεταφοράς των κρουσμάτων στην
ηπειρωτική χώρα, κάτι που προφα
νώς συνδέεται με την αύξηση των
νοσηλευόμενων και διασωληνωμένων ασθενών, το 45% των οποίων
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω
των 65.
Οπως τόνισε η καθηγήτρια Παι
διατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα
Παπαευαγγέλου, τον Ιούλιο οι
υπερήλικες άνω των 65 ετών απο
τελούσαν μόλις το 3,9% των νέων
κρουσμάτων, ενώ στα κρούσματα
που διαγνώστηκαν μεταξύ 1ης και
25ης Αυγούστου το ποσοστό κρου
σμάτων σε αυτές τις ηλικίες υπερδι
πλασιάστηκε, φτάνοντας στο 8,3%.
Η κ. Παπαευαγγέλου τόνισε επί
σης πως μόνο το 3,4% όσων έχασαν
τη ζωή τους από την αρχή του χρό
νου ήταν πλήρως εμβολιασμένοι,
ενώ οι άνθρωποι με εμβολιαστική
κάλυψη που νόσησαν φτάνουν το
ποσοστό του 5,2%.
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 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 349.89 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
13695

ΠΟΕΔΗΝ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Φεμινισμό5

ΝΑΣΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο Κυριάκοε Μητσοτάκηε προσέβαλε με
σεξιστικό τρόπο την κυρία Γεννηματά»
αποφάνθηκε ο Νάσοε Ηλιόπουλοε. Οι
σύντροφοι τώρα υπερασπίζονται και γυναίκεε
χωριό κομματική ταυτότητα του ΓΥΡΙΖΑ.
Ενδιαφέρον, αφού μέχρι πρότινοε εξέφραζαν
επιλεκτικά φεμινιστικέε ανησυχίεε. Οταν, π.χ., ο
Γαβρόγλου έλεγε στην Κεραμέωε πωε ενισχύει
το στερεότυπο ότι οι γυναίκεε δεν σκαμπάζουν
από αριθμητική, η Κουμουνδούρου όχι μόνο
δεν αντιδρούσε, αλλά άκουγε και σιωπηλή τον
Πολάκη να κάνει κανονικό manoplaining στο
συριζαϊκό Τμήμα Ισότηταε των Φύλων.

Καράβια

ΟΛΓΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Κάποιοε πρέπει να έχει πει στην Ολγα
ΓεροΒασίλη πωε το ειρωνικό στυλ
ανππολίτευσηε τηε πάει. Δεν εξηγείται αλλιώε η
προτροπή τηε προε τον Πρωθυπουργό να πάρει
καράβια γιατί οι φωηέε έσβησαν στη θάλασσα.
Είμαι εκ φύσεωε λάτρηε του σαρκασμού.
Ωστόσο, όπωε τα αστεία, είναι κι αυτόε μια
πολύ σοβαρή υπόθεση. Οπότε αν σκοπεύει να
πολιτευθεί έτσι η γραμματέαε τηε συριζάίκήε
ΚΟ, καλό θα ήταν να εξασκηθεί λίγο, γιατί οι
σαρκασπκέε τηε απόπειρεε μέχρι τώρα είναι
του επίπεδου «Βαρκούλεε αρμενίζουν».

Συστήματα

ΜΑΚΗΣ
ΒΟΡΙΔΗΣ

Ο Μάκηε Βορίδηε ειρωνεύτηκε τον πρόεδρο
τηε ΠΟΕΔΗΝ - τον οποίο κατηγόρησε ότι
παρακινεί τουε υγειονομικούε να μη δείχνουν τα
πιστοποιητικά εμβολιασμού τουε ώστε να είναι
αδύνατοι οι έλεγχοι - να μην αγχώνεται γιατί «η
πρωτότυπη μορφή λευκήε απεργίαε δε θα έχει
αποτέλεσμα», αφού «θα διαλειτουργήσουν τα
πληροφορικά συστήματα και θα έχει ο κάθε
φορέαε αυτομάτωε πρόσβαση στο ποιοε είναι
εμβολιασμένοε». θα λειτουργήσουν χάρη στον
κεντροαριστερό Πιερρακάκη παρεμπιπτόντωε να τα λέμε κι αυτά.

MeToo

ΠΕΤΡΟΣ
ΙΜΒΡΙΟΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Ξέρειε, τώρα ξαφνικά όλεε οι γυναίκεε
θυμήθηκαν ότι κάτι τουε έχει συμβεί. Βέβαια, θα
μου πειε ότι μπορεί να σκέφτονταν τότε ότι αν
θα το έλεγαν, θα υπήρχε πρόβλημα». Το σχόλιο
για το MeToo ανήκει στον Πέτρο Ιμβριο. θα του
συνιστούσα να σκεφτεί μήπωε και τώρα όσεε
δεν είναι διάσημεε συνεχίζουν να σκέφτονται
πωε θα έχουν θέμα αν το πουν - και μετά ίσωε
αντιληφθεί το πρόβλημα με τη νοοτροπία του
φύλου του.
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 Η ζημιά των αντιεμβολιαστών
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

17

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 718.03 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
13695

ΠΟΕΔΗΝ

Η ζημιά των αντιεμβολιασιών
Οι αρνητές των εμβολιασμών, ουσιαστικά, συμβάλ
επροί είναι άραγε στους οποίους δεν
λουν στη διάδοση της Covid-19, στην επιβάρυνση
επιτρέπεται η έκφραση της παραμικρής
του συστήματος υγείας, στους θανάτους. Ο ρόλος
συμπάθειας;». Ο λόγος για όσους αρνούτων ανθρώπων αυτών, που λειτουργούν σαν ξενιστές
νται ή αποφεύγουν να κάνουν το εμβόλιο. Περίμενα
του ιού, είναι ουσιαστικά αντικοινωνικός. Η επιλογή
κάποιον να το γράψει, το διάβασα χτες. Αναρω
τιόμουν αν θα πρωτογραφόταν από δεξιό ή από
τους αποβαίνει επιζήμια όχι μόνο για τους ίδιους
αλλά και για το κοινωνικό σύνολο.
αριστερό, το είδα γραμμένο από δεξιό - της λαϊκής
Από την αρχή της πανδημίας, το κράτος έκανε
Δεξιάς και του ανερχόμενου (όχι πάντα ιδεολογικά
λοκντάουν, προσπάθησε να το διαφυλάξει, εξα
ανιδιοτελούς) ρεύματος του αντιμητσοτακισμού.
σφάλισε τη νοσηλεία σε δημόσια νοσοκομεία όσων
Ολα τόσο προβλέψιμα.
αρρώστησαν, επέβαλε ποινές στους απείθαρχους,
Φυσικά όσοι αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο δεν
επιδότησε πτυχές της οικονομίας που επλήγησαν
είναι λεπροί. Αν ήσαν, θα είχαν πάει στη Σπιναλόγκα
- και ο χθεσινός υπερασπιστής τους θα ήταν από
προσπαθώντας να κρατήσει τη συνοχή της κοινωνίας
τους πρώτους που θα τους πέταγε πέτρες. Ωστόσο,
και, αργότερα, όταν έγινε δυνατό, διασφάλισε τα
η επιλογή τους να αρνούνται το εμβόλιο ουσιαστικά
απαραίτητα εμβόλια για τους πολίτες του, τα οποία
λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας. Εις βάρος της
διέθεσε δωρεάν. Δεν ήταν χωρίς σκαμπανεβάσματα
οικονομίας, εις βάρος της δημόσιας υγείας και εις
και χωρίς λάθη η κρατική παρέμβαση, αλλά με δεδο
βάρος αυτού που αποκαλούμε κανονικότητα.
μένες τις δυνατότητες της οικονομίας, τις ιατρικές

Λ

υποδομές και τη μηδενική εμπειρία αντίδρασης
στις συνθήκες της πανδημίας το αποτέλεσμα είναι
αξιόλογο.
Οι πολίτες, σε ένα ποσοστό, συντονίστηκαν με την
κρατική μέριμνα. Αλλά από την αρχή διαμορφώθηκαν
κινήσεις αντίδρασης. Κάποιες ήταν εμπειρικές: ένας
διάχυτος αντιαυταρχισμός επειδή του Ελληνος ο
τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει ή μια αδιαφορία για
τους άλλους από νέους ή λιγότερο νέους που στατιστικώς έχουν ελάχιστες πιθανότητες να νοσήσουν
σοβαρά... Υπήρξαν και συντονισμένες αντιδράσεις.
Κάποιες υποκινούμενες από αναχρονισμούς (π.χ.
από ανεύθυνους ιεράρχες, που ισχυρίζονταν ότι
η μάσκα ή η αποχή από τη δημόσια λατρεία ή τα
εμβόλια αντιβαίνουν στο θρησκευτικό δόγμα), κά
ποιες συντονισμένες με θεωρίες συνωμοσίας που
δημιούργησαν ένα κλίμα φόβου και ορισμένες που
θεωρήθηκαν αντίσταση σε περιστολή δικαιωμάτων
(π.χ. διαδηλωτές, που θεωρούν το λοκντάουν περι
στολή των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών).
Ολες αυτές τις αρνήσεις, η πολιτεία όφειλε να τις
αποκρούσει. Και εντονότερα, οφείλει να αποκρούσει
την άρνηση στον εμβολιασμό, μια που αυτή τινά
ζει στον αέρα τη δημόσια υγεία και την κοινωνική
συνοχή. Είναι εύλογο να υπάρχει πρόσβαση σε
περισσότερες πτυχές της δημόσιας ζωής στους
εμβολιασμένους και εξίσου εύλογο είναι οι ανεμβολίαστοι να πληρώνουν μόνοι τους για τη διασφάλιση
δικαιολογητικών που θα τους επιτρέπουν να κινού
νται όπως οι εμβολιασμένοι. ΕΙ ιδέα να πληρώνουν
τους κοινωνικά ασυνείδητους οι συνεπείς με τις
υποχρεώσεις τους είναι βαθύτατα αντιδραστική.
ς μη φωνάζουν, λοιπόν, οι αριστεροδεξιοί
αρνητές και οι πολιτικοί υποκινητές τους,
που προσδοκούν οφέλη. Προφανώς δεν είναι
λεπροί οι αντιεμβολιαστές. Είναι όμως εχθροί της
κανονικότητας, η σιωπηλή πλειοψηφία μιας ακόμα
αντιδραστικής εξέγερσης, παρόμοιας με την «Αγανά
κτηση» της πάνω και της κάτω πλατείας, παρόμοιας
με το αντιμνημονιακό κίνημα. Συντονισμένης από τα
γνωστά φαιοκόκκινα κέντρα που ψάχνουν ρωγμές
ανωμαλίας για να υπονομεύσουν την πολιτική και
την κοινωνική ομαλότατα.

Α

Εναρξη
αντιδραστικών
εξεγέρσεων για τη
νέα σεζόν, με την
ΠΟΕΔΗΝ για τα
«δικαιώματα» των
ανεμβολίαστων

Του Λευτέρη Κουσουλη (που συχνά τον διαβάζετε ous σελίδες των «ΝΕΩΝ») επικαλέστηκε,
προχτές, στη Βουλή, ο Αλέξης Toinpas. Αλλά τον είπε Κουσουλη - για να διορθώσει
αμέσως, όταν από κάτω κάποιος του σφύριξε το σωστό όνομα. Αλλ’ εδώ που τα λέμε, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποδεδειγμένα δεν νοιάζεται για το σωστό - αν νοιαζόταν δεν θα
κακοποιούσε, ακόμα μια φορά, τη γλώσσα στις ομιλίες του. Αμφιβάλλω αν έχει διαβάσει
έστω ένα άρθρο του Κουσουλη. Τι λέω, στην ουσία αμφιβάλλω αν, ουσιαστικά, έχει
διαβάσει κάτι μη κομματικό. Οτιδήποτε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 NON PAPER
Πηγή:

1

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 615.79 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
13695

ΠΟΕΔΗΝ

AT

ZVon Paver
Η Αννα και η Κλαρίσα

Η ΠΟΕΔΗΝ, το
συνδικαλιστικό όργανο των
υγειονομικών, έκανε χθεε
στάση εργασίαε και πορεία
ενάντια στον υποχρεωτικό
εμβολιασμό

Η Αννα Μούζιτσουκ από την Ου
κρανία υπήρξε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ράπιντ και το μπλιτς
στο σκάκι. Πριν από λίγα χρόνια
είχε προσκληθεί να συμμετάσχει,
μαζί με άλλα κορυφαία ονόματα
του αθλήματός της, σε σκακιστικό τουρνουά που θα διοργάνωνε
στη Σαουδική Αραβία ο πρίγκιπας
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Το χρημα
τικό έπαθλο το οποίο είχε οριστεί
για τον νικητή και το οποίο οι πε
ρισσότερες πιθανότητες έλεγαν
ότι θα το κέρδιζε η Μούζιτσουκ,
ξεπερνούσε τα δύο εκατομμύρια
δολάρια. Λίγες μέρες πριν από την
έναρξη των αγώνων όμως απέσυρε
τη συμμετοχή της, όπως επίσης και
η αδελφή της Μαρίγια, αρνούμενη να φορέσει αμπάγια. Θα έχανε
χρήματα και τίτλους, αλλά για την
Αννα δεν έχουν όλα - πράγματα,
άνθρωποι και ιδέες - μια τιμή.
«Αποφάσισα να μην πάω στη Σα
ουδική Αραβία» έγραψε στον λο

γαριασμό της στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. «Δεν θέλω να φορέσω
αμπάγια, να συνοδεύομαι όταν θέ
λω να βγω έξω και να αισθάνομαι
άνθρωπος δεύτερης κατηγορίας».
Η δήλωσή της έκανε τότε τον γύρο
του κόσμου ως μια φωνή διαμαρ
τυρίας ενάντια στην καταπίεση
που υφίστανται οι γυναίκες στη
μουσουλμανική χώρα.
Η Κλαρίσα Γουόρντ είναι αμερικανίδα δημοσιογράφος, με 15
χρόνια θητεία σε αυτό που εμείς
λέμε «ρεπορτάζ πρώτης γραμμής».
Η δουλειά της, σε «καυτές ζώνες»,
όπως η Συρία, το Ιράκ, το Αφγα
νιστάν, η Υεμένη, η Ουκρανία, η
Γεωργία. Την έχουν απειλήσει κατά
καιρούς μαφιόζοι, παρακρατικοί,
τρομοκράτες, εκείνη όμως συνε
χίζει απτόητη. Στα 41 της χρόνια
έχει ήδη γράψει ένα βιβλίο με αυτές
τις εμπειρίες της, είναι παντρε
μένη και έχει δύο παιδιά. Μέχρι
πριν από μερικές ημέρες έκανε
τις ανταποκρίσεις της από την Κα
μπούλ ντυμένη με δυτικά ρούχα.

Πέπης Ραγκούση
perag@tanea.gr

Από τότε όμως που οι Ταλιμπάν
κατέλαβαν την αφγανική πρωτεύ
ουσα, η Κλαρίσα φόρεσε μαύρο
τσαντόρ (είδαμε με φρίκη πώς
τιμωρούνται με μαστίγωμα όσοι
κυκλοφορούν με δυτικά ρούχα) και
συνέχισε να κάνει τα ρεπορτάζ της
στους δρόμους, κρατώντας ακόμη
ανοιχτή την επικοινωνία με αυτή
την καθημαγμένη πόλη.

Μαύρη γάτα, άσπρη γάια
Δυο γυναίκες απέναντι σε καθε
στώτα, νόμους, θρησκείες, ιδε
ολογίες όπου οι ομόφυλές τους
θεωρούνται όχι μόνο πολίτες αλλά
άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας.
Χωρίς δικαίωμα στην εργασία, τη
μόρφωση, τον έρωτα, τα αυτονό
ητα της δικής μας ζωής γενικότε
ρα. Η μια αρνείται να φορέσει τη
«στολή» της υποτίμησης, η άλλη
τη βάζει για να κάνει τη δουλειά
της. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι,
ως αντίκτυπος στην κοινή γνώμη,
το ίδιο. Η καταγγελία για τα όσα

Αυτό δεν είναι μόνο το
τέλοε του Διαφωτισμού,
αλλά και το τέλοε τηε
λογική s
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Κλαρίσα Γουόρντ και Αννα Μούζιτσουκ. Με ή χωρίε μαντίλα, το μήνυμά τουβ ελήφθη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

υφίστανται οι γυναίκες σε αυτές τις
χώρες. Ασπρη γάτα, μαύρη γάτα,
σημασία έχει να πιάνουν και οι δύο
ποντίκια. Και αυτό το καταφέρνει
και η Κλαρίσα και η Αννα.
Παρεμπιπτόντως, θυμήθηκα κά
ποιες δικές μας κυρίες όταν επισκέφθηκαν το επίσης θεοκρατικό
Ιράν, όπου οι γυναίκες απαγορεύ
εται να κυκλοφορούν με ακάλυπτο
κεφάλι. Η Βάσω Παπανδρέου, σε
επίσημη επίσκεψή της, φόρεσε μια
εντελώς δυτική καπελίνα, κλείνο
ντας έτσι το στόμα των ιμάμηδων.
Στον αντίποδα, η Μπέττυ Μπαζιάνα, όταν συνόδευσε τον σύντροφό
της και τότε πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα στην Τεχεράνη, έδειχνε
να αισθάνεται υπέροχα στη βουργουνδί μαντίλα της.

Emtyevos σιόχοδ,
ΑρβεΧέρ
Πριν από έναν, περίπου, χρόνο ο
σύμβουλος του τέως πρωθυπουρ
γού Νίκος Καρανίκας - και μαζί του
ένας διαδικτυακάς αχταρμάς - είχε
βάλει στο στόχαστρο την Ελένη
Αρβελέρ με αφορμή τη δήλωσή της
ότι δεν θα εκπλαγεί αν δακρύσουν
τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας
ύστερα από την επικείμενη τότε
μετατροπή του μουσείου σε τζαμί.
Φέτος, η Ιστορία επαναλαμβάνεται
- αν και όχι μόνο από τον χώρο της
αντιπολίτευσης - ύστερα από το
ιδιόχειρο σημείωμα που δημοσιο
ποίησε η πρώτη γυναίκα πρύτανης
στα 700 χρόνια της Σορβόννης και
με το οποίο καλούσε τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν.
Δεν θα σταθώ στις διάφορες
απρέπειες που γράφτηκαν, παρά
μόνο σε κάποιον ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή που αποκάλεσε την Αρβελέρ
αγράμματη. Αν δεν είναι αυτό μία
ακόμη ένδειξη του τέλους του Δι
αφωτισμού, αναρωτιέμαι τι είναι.
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 Μπάχαλο
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Επιφάνεια 164.55 cm² Κυκλοφορία:
:

950

ΠΟΕΔΗΝ

Μπάχαλο
Τα μέτρα της κυβέρνησης για
τους ανεμβολίαστους
δημιουργούν αλυσιδωτές
αντιδράσεις από τους
καταστηματάρχες της εστίασης,
που αντιδρούν καθώς θα μείνουν
με τους μισούς πελάτες και χωρίς
μέτρα στήριξης, και τους
εργαζόμενους στην Υγεία, με την
ΠΟΕΔΗΝ και άλλες
συνδικαλιστικές οργανώσεις να
ζητούν παρατάσεις.
Αντιδράσεις γεννά και η
χαμηλότερη τιμή στα rapid test
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
προκειμένου να μειώσει κάπως τη
δυσαρέσκεια από την επιβολή του
χαρατσιού στους ανεμβολίαστους
πολίτες. Η τιμή τους στα ιδιωτικά
ιατρεία ήταν 20 ευρώ και
ανακοινώθηκε ότι θα κοστίζουν
10 ευρώ, ωστόσο αυτό το
θεωρούν ανέφικτο οι εκπρόσωποι
του συντονιστικού οργάνου των
φορέων της ΠΦΥ, των σωματείων
και των συνδέσμων των
διαγνωστικών κέντρων, γιατί θα
«μπουν μέσα» καθώς η τιμή αυτή
είναι κάτω του λειτουργικού
κόστους που είναι 12 ευρώ για το
μέσο διαγνωστικό κέντρο. Ζητούν
επανεξέταση της απόφασης από
την κυβέρνηση, ωστόσο ο Ν.
Παπαθανάσης στο ΣΚΑΙ 100,3
διευκρίνισε ότι τα rapid test θα
παραμείνουν στα 10 ευρώ.
Για τον κίνδυνο να υπάρχει
αδυναμία στη διενέργεια των τεστ
προειδοποίησαν τα διαγνωστικά
κέντρα, ενώ το μπάχαλο
συνεχίζεται και οι πολίτες
βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση...
Και.Μπρ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 tweets
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

40

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 135.75 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
6345

ΠΟΕΔΗΝ

Ζαχαριάδηε: «Είμαστε
υπέρ του υποχρεωτικού
εμβολιασμού αλλά το
ποινολόγιο δεν πρέπει
να είναι τιμωρητικό».
Προαιρετική
υποχρεωτικότητα μόνο
ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να
σκεφτεί.

@
jazz_daz
Με τη στάση που κρατά
η ΠΟΕΔΗΝ στο θέμα
τηε υποχρεωτικότηταε
εμβολιασμού για
tous υγειονομικούε,

κάθε υπεύθυνοε
υγειονομικόε θα
πρέπει να είναι
αντίθετοε. θα έπρεπε
να αμφισβητηθούν
οι συνδικαλιστέε που
κρατάνε τέτοια άθλια
στάση.

@
ΤεϊρΓΟΓίθποε
Ο πρόεδροε τηε
ΠΟΕΔΗΝ λέει στον
ΣΚΑΪότι πρέπει
να πειστούν οι
υγειονομικοί να
κάνουν το εμβόλιο.
Επίσηε, πρέπει
να πείθουμε τουε
δύτεε να φορέσουν
μπουκάλεε οξυγόνου
και τουε εναερίτεε
εξοπλισμό ασφαλείαε
για να δένονται στιε
κολόνεε.

ΠΟΕΔΗΝ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ από την αύξηση στο ρυθμό
εμβολιασμών
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,10-11

Επιφάνεια 1843.82
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

6345

ΠΟΕΔΗΝ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

από την αύξηση στο
ρυθμό εμβολιασμών
• ΑΛΛΑ ΚΑΙ 25% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΣΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ
► ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ από την αύξηση στο ρυθμό εμβολιασμών
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-08-2021

SOS ΣΤΟ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ · ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ανω των 65 ετών έναε otous δύο
ειακύλιση ίων κρουσμάτων
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com
σε μεγαλύτερες ηλικίες και
ενδείξεις μεταφοράς του
επιδημιολογικού φορτίου από Παπαευαγγέλου,
τη νη
προσθέτοντας ότι ο
σιωτική στην ηπειρωτική χώρα είναι
εμβολιασμός είναι πράξη κοινωνικής
τα χαρακτηριστικά της πανδημίας στη
αλληλεγγύης.
χώρα μας αυτή την περίοδο, σημαίνο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που πα
ντος SOS για το ΕΣΥ που καταγρά
ρουσίασε η κ. Παπαευαγγέλου, σήμε
φει αύξηση κατά 25% σε διάστημα
ρα το 45%, δηλαδή ένας στους δύο,
δύο εβδομάδων, με έναν στους δύο
από όσους νοσηλεύονται, είναι ηλι
νοσηλευόμενους να είναι άνω των
κίας μεγαλύτερης των 65 ετών, ενώ
65 ετών. Το επόμενο διάστημα τα
μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στα
προβλεπτικά μοντέλα δείχνουν ότι τέλη Ιουλίου, οι υπερήλικες αφορού
θα αυξηθεί το ποσοστό νοσηλειών,
σαν σε λιγότερο από το ένα τρίτο των
διασωληνωμένων και θανάτων, τη
νοσηλευόμενων ασθενών.
στιγμή που η μετάλλαξη «Δέλτα»
«Λογικό επακόλουθο είναι λοιπόν
να βλέπουμε αύξηση των εισαγωγών
σαρώνει και κυριαρχεί στα ελεγχό
μενα για μεταλλάξεις δείγματα. Για
στις ΜΕΘ, αύξηση των διασωληνώ
το λόγο αυτό ο εμβολιασμός όσων
σεων αλλά και της διάμεσης ηλικίας
δεν το έχουν πράξει πρέπει να γίνει των διασωληνωμένων ασθενών κατά
σχεδόν 10 έτη. Ο μέσος κυλιόμενος
άμεσα, σύμφωνα με τους ειδικούς.
«Είναι σαφές ότι οι ανεμβολίαστοι
όρος των συνανθρώπων μας που χά
νονται καθημερινά έχει αυξηθεί στους
θα νοσήσουν με την παρουσία της
μετάλλαξης Δέλτα», τόνισε στη χθεσι
31 ανά ημέρα κατά μέσο όρο», είπε η
νή επίσημη ενημέρωση η καθηγήτρια
καθηγήτρια Παιδιατρικής. Η διάμεση
Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Βάνα
ηλικία των νέων κρουσμάτων αυξή

Μ
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D

θηκε κατά τη διάρκεια των τελευταί
ων τριών εβδομάδων κατά μια πεντα
ετία, και σήμερα διαμορφώνεται στα
30 έτη. Πιο αναλυτικά, παρατηρήθηκε
σταδιακή μείωση του ποσοστού των
κρουσμάτων στους νέους άνω των
39 ετών, ενώ παράλληλα αυξήθηκε
ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε
μεγαλύτερες ηλικίες.
Αξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που παρουσι
άστηκαν από την κ. Παπαευαγγέλου,
ότι ενώ τον μήνα Ιούλιο οι ηλικιωμέ
νοι άνω των 65 ετών αποτελούσαν
μόλις το 3,9% των νέων κρουσμάτων,
στα κρούσματα που διαγνώστηκαν
μεταξύ 1 ης και 25ης Αυγούστου
καταγράφηκαν συνολικά πάνω από
6.000 νέες διαγνώσεις σε άτομα άνω
των 65 ετών.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να
υπερδιπλασιαστεί το ποσοστό κρου
σμάτων στην ευάλωτη αυτή ομάδα
πληθυσμού στο 8,3%, «γεγονός που
θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθ
μού των συνανθρώπων μας που θα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Το επόμενο διάστημα οι
επιστήμονεε προβλέπουν
ότι θα αυξηθεί το
ποσοστό νοσηλειών,
διασωληνωμένων και
θανάτων, ενώ η μετάλλαξη
«Δ» σαρώνει tous
ανεμβολίαστοι

χρειαστούν νοσηλεία ή και εισαγωγή
σε ΜΕΘ μέσα στις επόμενες μέρες»,
τόνισε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας.
Τα κρούσματα για την τελευταία
εβδομάδα διαμορφώθηκαν σε 3.220
την ημέρα (κυλιόμενος μέσος όρος
επτά ημερών). Ο δείκτης θετικότητας κατά μέσο όρο παραμένει στα
θερός στο 3,5%, ωστόσο σε πολλά
νησιά είναι πολύ υψηλότερος. Την
τελευταία εβδομάδα οι θετικές δι
αγνώσεις παρέμειναν σε σχετικά
σταθερό επίπεδο συγκριτικά με την
προηγούμενη, όπως προκύπτει από
τα στοιχεία που παρουσίασε ο επί
κουρος καθηγητής Επιδημιολογίας,
Γκίκας Μαγιορκίνης, αλλά οι θάνατοι
αυξήθηκαν κατά 54%.
Οι επόμενες 15 ημέρες κρίνονται
καθοριστικές για την επιδπμιολογική
πορεία και οι καθηγητές απευθύνουν
έκκληση όσοι επιστρέφουν από τις
καλοκαιρινές διακοπές τους να τη
ρούν τα μέτρα προστασίας, να ελέγ
χονται και να μην έχουν κοινωνικές
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 ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ από την αύξηση στο ρυθμό εμβολιασμών
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-08-2021

► ►ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

κρούσματα χθες

43
εισαγόμενα

843
στην Αττική

στη Θεσσαλονίκη

573.605
το σύνολο των κρουσμάτων

28
θάνατοι χθες

13.539
θάνατοι συνολικά

διασωληνωμένοι

2.943
ασθενείς έχουν εξέλθει από ΜΕΘ

ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ

νοσηλευόμενοι»
επαφές. Ειδικά από τη στιγμή που η
μετάλλαξη «Δέλτα» τείνει να γίνει
κυρίαρχη. Από τις νέες μεταλλάξεις
που εντοπίστηκαν και ανακοινώθηκαν
από το Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτή
ρησης του ΕΟΔΥ, πάνω από το 96%
αφορούν στη μετάλλαξη «Δέλτα». Η
επικράτηση της μετάλλαξης «Δέλτα»
στα νέα στελέχη είναι στο 100% στην
Ηπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο
Αιγαίο και την Πελοπόννησο.

Οι υγειονομικοί
Την ίδια στιγμή, ανοιχτό αφήνει η
κυβέρνηση το ενδεχόμενο επέκτα
σης της υποχρεωτικότητας των εμ
βολιασμών. «Ο,τι έχουμε πει για την
υποχρεωτικότητα, ισχύει. Η επέκταση
υπάρχει πάντα ως εργαλείο. Το εν
δεχόμενο επέκτασης είναι πάντα μία
επιλογή που υπάρχει στην εργαλειο
θήκη μας», τόνισε, στη διάρκεια της
ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης
Οικονόμου. Ο υπουργός Εσωτερικών,
Μάκης Βορίδης, άφησε «παράθυρο»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

για την επέκταση του μέτρου του
υποχρεωτικού εμβολιασμού στο Δη
μόσιο μετά τον Σεπτέμβριο.
Ο κλοιός σφίγγει γύρω από τους
ανεμβολίαστους υγειονομικούς που
ξεπερνούν τις 20.000 ενώ π ΠΟΕΔΗΝ απαντά με κινητοποιήσεις δια
μαρτυρίας. «Είναι θέμα ηθικής τάξης.
Στα νοσοκομεία μας, στα Κέντρα Υγεί
ας και στους οίκους ευγηρίας έχουμε
καταβεβλημένους συμπολίτες μας με
υποκείμενα νοσήματα, ευπαθείς ομά
δες, ανοσοκατεσταλμένους. Βλέπω
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων ιατρών έχουν εμβολια
στεί σε ποσοστό πάνω από 90%. Δεν
οφείλει κάποιος να πει ότι όλοι αυτοί
οι άνθρωποι έχουν δείξει υπευθυνό
τητα; Και οι υπόλοιποι συνάδελφοι
πιστεύω ότι θα εμβολιαστούν, συνε
χίζουν να εμβολιάζονται.
Οσοι διαμαρτύρονται είναι ισχνές
μειοψηφίες που όλα αυτά τα χρόνια
παρατηρώ ότι διαμαρτύρονται για τα
αναλώσιμα υλικά, για τις ΜΕΘ, για το
πρόγραμμα εμβολιασμού και διαψεύ-

στπκαν», τόνισε ο υπουργός Υγείας,
Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του
(ΣΚΑΪ).
Ερωτηθείς ο αναπληρωτής υπουρ
γός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης,
σχετικά με τις διαδικασίες αναπλήρωσης όσων δεν εμβολιαστούν έως
την 1 η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με όσα
ορίζει ο νόμος, ανέφερε ότι θα γίνει
ανακατανομή στα νοσοκομεία προκειμένου να λειτουργήσουν ομαλά,
ενώ οι υπάλληλοι που θα βγουν σε
αναστολή θα αναπληρωθούν από
άλλους. «Και βεβαίως θα υπάρξει
συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης
του προσωπικού αυτού, προκειμένου
να αποφύγουμε τπ γραφειοκρατία.
Οι συμβάσεις θα συνάπτονται απευ
θείας με την Υγειονομική Περιφέρεια,
έτσι ώστε να μπν υπάρχει χρονική
καθυστέρηση και θα παραταθούνε
και διατάξεις που ισχύουν λόγω της
πανδημίας, που θα δίνεται π δυνα
τότητα στους φορείς να μετακινούν
προσωπικό έτσι ώστε να καλύψουμε
τις ανάγκες αυτές», εξήγησε. ■

Αυξήθηκαν οι εμβολιασμοί
την τελευταία εβδομάδα
ΑΥΞΗΤΙΚΗ τάση παρουσιάζουν οι
εμβολιασμοί την τελευταία εβδομά
δα, δείχνοντας ότι η επιστροφή από
τις διακοπές για τους περισσότερους
αλλά και ο φόβος από τη συνεχόμενη
αύξηση του επιδημιολογικού φορτί
ου «αναζωπύρωσαν» τη συμμετοχή
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.
«Από τη Δευτέρα έχουμε περίπου
100.000 συμπολίτες μας που έχουν
προστεθεί στα περίπου έξι εκατομμύ
ρια που έχουν εμβολιαστεί ήδη. Από
τους 100.000, πολλοί προχώρησαν
στον εμβολιασμό τους και μάλιστα
αυθημερόν, γιατί στις περισσότερες
περιοχές της χώρας υπάρχει η δυνα
τότητα να κλείσεις το ραντεβού σου
το πρωί και μετά από λίγες ώρες να
εμβολιαστείς», σημείωσε ο γενικός
γραμματέας Συντονισμού της Κυ
βέρνησης, Θανάσης Κοντογεώργης
(ΕΡΤ). Ο ίδιος επεσήμανε πως είναι
αρκετά ενθαρρυντικό αυτό που συμ
βαίνει, αλλά «δεν αρκεί. Γι’ αυτό και
προχωράμε και σε νέες ενέργειες».
Τα δεδομένα των εμβολιαστικών ποσοστών που δημοσιεύει το
ECDC, όπως τα επεξεργάστηκε η
ομάδα NyrrosCvd του τουίτερ, δεί
χνουν τη μικρή αυξητική τάση των
τελευταίων ημερών. Ενδεικτικά, το
12,47% εμβολιασμένων με μία δόση
την περασμένη εβδομάδα για τους
εφήβους 15-17 ετών ανέβηκε στο
15,03%. Τα νούμερα, όμως, δείχνουν
ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώ
ριο αύξησης των ποσοστών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι μόνο 16.248

παιδιά από 1 2 έως 14 ετών είναι
εμβολιασμένα με μία δόση ενώ ο
πληθυσμός αυτός υπολογίζεται σε
πάνω από 300.000.
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά, σύμ
φωνα με τον υπουργό Υγείας, Βα
σίλη Κικίλια, απαιτείται επιπλέον
ένα εκατομμύριο εμβολιασμών για
να φτάσει η Ελλάδα εμβολιαστικά
ποσοστά άλλων χωρών, όπως της
Πορτογαλίας ή της Ισπανίας.
Το εμβόλιο κατά τους επιστήμο
νες παραμένει το ισχυρότερο όπλο
για να προλπφθεί σοβαρή νόσηση
και θάνατος από την Covid-19.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ,
για τη χρονική περίοδο από
1 ης/1 /2021 έως 22/08/2021, τα
οποία επικαλέστηκε χθες η καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, μόλις
5,2% των κρουσμάτων και 3,4%
των ατόμων που έχασαν τη ζωή
τους λόγω κορονοϊού είχαν πλή
ρως εμβολιαστεί. «Η πλειοψηφία
των ασθενών, των νοσηλευόμενων
αλλά και των θανάτων αφορά σε
συνανθρώπους που επέλεξαν να
μπν εμβολιαστούν. Σήμερα, με πε
ρισσότερα από πέντε δισεκατομμύ
ρια δόσεις εμβολίων να έχουν χο
ρηγηθεί παγκοσμίως και με το 63%
του ενήλικου πληθυσμού της χώρας
να έχει εμβολιαστεί, δεν μπορεί κα
νείς να ισχυριστεί ότι βρισκόμαστε
σε πειραματικό στάδιο εφαρμογής
εμβολιασμού», τόνισε.

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ (σύμφωνα με το ECDC) έως 19/8

Ηλικιακή ομάδα

Εμβολιασμένοι
με πρώτη
δόση

Εμβολιασμένοι
με δεύτερη
δόση

Ποσοστό
εμβολιασμένων
με μία δόση

Ποσοστό
πλήρως
εμβολιασμένων
0,00%

12 -14 ετών

10.518

14

3,26%

15 -17 ετών

38.497

12.506

12,47%

4,05%

18 - 24 ετών

326.174

271.269

41,69%

34,67%

25 - 49 ετών

1.988.029

1.853.289

56,84%

52,99%

50 - 59 ετών

1.056.758

1.027.693

69,73%

67,81%

60 - 69 ετών

1.003.510

977410

77,69%

75,67%

70 - 79 ετών

813.604

800.733

81,04%

79,76%

80 ετών και άνω

557.863

545.729

72,15%

70,58%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ (σύμφωνα με το ECDC) έως 26/8

Ηλικιακή ομάδα

Εμβολιασμένοι
με πρώτη
δόση

Εμβολιασμένοι
με δεύτερη
δόση

Ποσοστό
εμβολιασμένων
με μία δόση

Ποσοστό
πλήρως
εμβολιασμένων
0,27%

12 -14 ετών

16.248

870

5,03%

15 -17 ετών

46.391

21.947

15,03%

7,11%

18 - 24 ετών

336.620

293.125

43,02%

37,46%

25 - 49 ετών

2.015.458

1.905.793

57,63%

54,49%

50 - 59 ετών

1.063.997

1.040.081

70,21%

68,63%

60 - 69 ετών

1.006.712

983.608

77,94%

76,15%

70 - 79 ετών

815.163

803.734

81,19%

80,06%

80 ετών και άνω

559.784

548.614

72,39%

70,95%
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 Επαναστατούν οι υγειονομικοί για το υποχρεωτικό
μπόλιασμα
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 328.34 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
6090

ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη διαδήλωση παρέλυσε την Αθήνα

Επαναστατούν οι υγειονομικοί

για ίο υποχρεωτικό μπόλιασμα
Zious δρόμου* ξεχύθηκαν x6es
xiXmfies υγειονομικοί στο πλαίσιο
ins συγκέντρωση* διαμαρτυρία*
που οργάνωσε έξω από το
υπουργείο Υγεία* πΠΟΕΑΗΝ,εν
όψει του μέτρου τη* αναστολή*
των υγειονομικών που δεν έχουν
εμβολιαστεί.
Λίγο πριν από us 12 οι συγκεντρωμένοι ξε
κίνησαν πορεία npos το Μέγαρο Μαξίμου
με το κέντρο Tns Αθήναε να παραμένει κλει
στό για πολλέ5 ώρεβ.. Η ΠΟΕΔΗΝ κατέθε
σε ενώπιον του Συμβουλίου uis Επικρατείas Αίτηση Ακύρωσπε και Αίτηση Αναστολή5
κατά Tns υποχρεωτικότητα5 του εμβολια
σμού και του μέτρου τηε υποχρεωτική
άδειαε άνευ αποδοχών για ooous εργαζόμενουε στην Υγεία και ous Δομέε Κοινωνιms npovoias δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέ
χρι την 1 η Σεπτεμβρίου 2021.
Onojs σημειώνεται στη σχετική ανακοί
νωση. θεωρεί ότι παραβιάζονται διεθνείε
συμβάσεΐ5 που αναγνωρίζουν και προστα
τεύουν το δικαίωμα του ατόμου να ανα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του
και να αποφασίζει χωρίε άμεσεε ή έμμεσεε πιέσει για κάθε θέμα που άπτεται Tns
υγείαε του. Στην αίτηση ακύρωσπε εκτίθε
νται περαιτέρω, ότι πριν από τη θέσπιση Tns
υποχρεωτικότητα5 του εμβολιασμού στον
χώρο τηε Υγείαε και των Δομών Κοινωνικήε npovoias δεν υπήρξε επιστημονι
κή και επιδημιολογική τεκμηρίωση για την
αναγκαιότητα λήψηε ενόε τέτοιου μέτρου,
oncos εξάλλου θεωρεί επιβεβλημένο η Επι
τροπή Βιοηθικήε και ο Παγκόσμιοε Οργαviopos Υγείαε αλλά και η υφιστάμενη νο
μολογία του Συμβουλίου τηε Επικρατείαε.
ΤέλοΞ, με το υπό κρίση μέτρο, φρονούμε,

ότι παραβιάζεται η αρχή Tns αναλογικότηκαθώε δεν εξετάστηκε καν η λήψη ηπι
ότερων μέτρων, oncus η υποχρεωτική προ
σκόμιση διαγνωστικού τεστ, για oaous δεν
επιθυμούν να εμβολιαστούν.

tos

Εντω μεταξύ, για την κατάσταση στο Νο
σοκομείο στο Ρέθυμνο γράφουν σε επιστο
λή tous οι τέσσερειε διευθυντέε του, απευ
θυνόμενοι otous πολίτεε, έτσι ώστε να
γνωρίζουν κάτω από noios συνθήκεε ερ
γάζονται εν μέσω Tns πανδημίαε. Οι διευΘυντέ5 καταγγέλλουν ελλείψειε προσωπι
κού, ενώ ενημερώνουν ότι «η ΜΕΘ, η οποία
επίσημα δεν διαθέτει κανένα COVID κρεβά
τι, νοσηλεύει 3 περιστατικά COVID».
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 Εμβολιαστική εξόρμηση, συνδικαλιστές σε
καραντίνα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 1026.5 cm² Κυκλοφορία:
:

1
27-08-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

Εμβολιαστική εξόρμηση,
συνδικαλιστές σε καραντίνα
Στη μάχη κινητές μονάδες - Στο κενό οι προσπάθειες της ΠΟΕΔΗΝ
Κινητές εμβολιαστικέε μονάδεε και ιδιώτεε
γιατροί ρίχνονται στη μάχη αύξησή των εμ
βολιασμών τιε επόμενε$ ημέρε$. Σε πλατείε3
και έξω από Kpous vaons θα βρεθούν κινητέε
μονάδεε, σε μια προσπάθεια να πειστούν οι
διατακτικοί ή να διευκολυνθούν κάποιοι που

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δυσκολεύονται να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα. Παράλληλα, περίπου 1.000 ιδιώτε$
γιατροί θα αρχίσουν να προχωρούν σε εμβολιασμούε. Tis τελευταίε$ ημέρε$ καταγράφεται
αύξηση otous εμβολιασμού$ υγειονομικών
ενόψει έναρξή ms υποχρεωτικότηταε, ενώ

δεν φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση μεταξύ
των εργαζομένων στην Υγεία η προσπάθεια
ms ΠΟΕΔΗΝ να διαμορφώσει μέτωπο κατά
του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Η συμμε
τοχή στη χθεσινή στάση εργασία$ κινήθηκε
σε απογοητευτικά χαμηλά επίπεδα. Σελ. 4
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 Εμβολιαστική εξόρμηση, συνδικαλιστές σε καραντίνα
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-08-2021

Νέα «όπλα» στη μάχη των εμβολιασμών
Σε πλατείες και ιερούς ναούς τις επόμενες ημέρες κινητές μονάδες για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού
Οργανωμένη προσπάθεια για την αύ

ξηση των εμβολιασμών δρομολογεί
άμεσα η κυβέρνηση στο πλαίσιο τηε
προσπάθειαε να επεκταθεί η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού
και να ενισχυθεί το τείχοε ανοσίαε
τιε αμέσωε επόμενεε εβδομάδεε. Τα
μηνύματα από το μέτωπο των εμ
βολιασμών είναι κατ’ αρχήν αισιό
δοξα τιε τελευταίεε ημέρεε, καθώε
παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκαν τα
εμβολιαστική ραντεβού, τα οποία
και λόγω των καλοκαιρινών διακο
πών είχαν μειωθεί πολύ. Τιε επό
μενεε ημέρεε, κινητέε ομάδεε του
υπουργείου Υγείαε θα βρεθούν σε
πλατείεε και έξω από ιερούε ναούε,
αρχικό στην Κρήτη και ακολούθωε
σε άλλεε μεγάλεε πόλειε τηε χώραε,
για τον εμβολιασμό όσων το επιθυ
μούν ή και όσων συναντούν κάποια
δυσκολία να κλείσουν ραντεβού με
το υφιστάμενο σύστημα. Οπωε δή
λωσε ο υπουργόε Υγείαε Βασίληε

Μικρή η συμμετοχή
one, κινητοποιήσεις
που οργάνωσε
χθες η ΠΟΕΔΗΝ
ως αντίδραση
στην υποχρεωιικότητα.
Κικίλιαε, το πρόγραμμα θα υλοποι
ηθεί με τη συνεργασία των ιερέων
και τηε Ιεράε Συνόδου, υπενθυμίζονταε την έμπρακτη στήριξη που
έδωσε στο πρόγραμμα εμβολιασμού
ο Μακαριώτατοε Αρχιεπίσκοποε
Ιερώνυμοε τον περασμένο Ιούλιο.
Παράλληλα, τιε αμέσωε επόμενεε
ημέρεε θα αρχίσουν να κλείνουν
εμβολιαστική ραντεβού και ιδιώτεε γιατροί. Ο γενικόε γραμματέαε
Πρωτοβάθμιαε Φροντίδαε Υγείαε
Μάριοε Θεμιστοκλέουε δήλωσε χθεε
ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν
1.000 γιατροί.
Την ίδια στιγμή, από το υπουρ
γείο Υγείαε καταγράφεται αύξηση
των εμβολιασμών σε υγειονομικούε
ενόψει τηε έναρξηε εφαρμογήε τηε
υποχρεωτικότηταε και εκτιμάται ότι
τιε επόμενεε ημέρεε, μέχρι την Τε
τάρτη 1η Σεπτεμβρίου, ο αριθμόε
των εμβολιασμένων εργαζομένων
στη δημόσια υγεία θα αυξηθεί πε
ρισσότερο. Δεν περνά απαρατήρητο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ότι η συμμετοχή στιε κινητοποιήσειε που οργάνωσε χθεε η ΠΟΕΔΗΝ
ωε αντίδραση στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είχε πολύ
μικρή ανταπόκριση στιε τάξειε των
εργαζομένων. Ενδεικτικά, σύμφωνα
με τα στοιχεία, στην 1η ΥΠΕ η συμ
μετοχή στη στάση εργασιαε χθεε
ήταν 0,99% στα νοσοκομεία, ενώ
δεν απήργησε κανέναε από τουε
εργαζομένουε στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείαε. Στη 2η ΥΠΕ το πο
σοστό συμμετοχήε ήταν 2,5%, όπωε
και στην 3η ΥΠΕ. Χαμηλή ήταν η
συμμετοχή και στην 7η ΥΠΕ, στην
Κρήτη, όπου στα Χανιά συμμετείχε
στη στάση εργασιαε το 2,5% και στο
Ρέθυμνο το 1,9%, ενώ στο «Βενιζέλειο» ήταν μηδενική η συμμετοχή.
Παράλληλα, δεν φαίνεται να βρίσκει
μεγάλη ανταπόκριση η προσπάθεια
τηε ΠΟΕΔΗΝ να δυσκολέψει την
καταγραφή των εμβολιασμένων και
μη εργαζομένων, που εκδηλώθηκε
με κάλεσμα να μην δώσουν τα πι
στοποιητικά εμβολιασμού στιε διοικήσειε των νοσοκομείων εκείνοι
που έχουν εμβολιαστεί.
Εκκληση προε τουε νέουε που
επιστρέφουν από τιε διακοπέε να
προστατεύσουν τουε μεγαλύτερουε
σε ηλικία συγγενείε τουε έκανε χθεε,
κατά την τακτική ενημέρωση του
υπουργείου Υγείαε για την πανδη
μία, η καθηγήτρια Λοιμωξιολογίαε
Βάνα Παπαευαγγέλου. Συγκεκρι
μένα, παροτρύνει τουε εκδρομείε
κατά την επάνοδό τουε στιε σταθερέε ασχολίεε τουε να κάνουν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και να προ
σέχουν τιε πρώτεε 7 με 10 ημέρεε.
«Οι επόμενεε δύο εβδομάδεε θα εί
ναι κρίσιμεε», τόνισε η ίδια, καθώε
παρατηρείται αυξημένο «νησιωτι
κό φορτίο», με ενδείξειε μεταφοράε
στην ηπειρωτική χώρα και επέκτασηε στιε μεγαλύτερεε ηλικίεε. Από
την 1η έωε την 25η Αυγούστου το
ποσοστό κρουσμάτων στουε άνω
των 65 ετών υπερδιπλασιάστηκε,
γεγονόε που θα οδηγήσει σε αύξη
ση νοσηλειών και εισαγωγών σε
ΜΕΘ. Στο μεταξύ, χθεε καταγράφηκαν 3.538 νέα κρούσματα, εκ των
οποίων 29 εντοπίστηκαν στιε πύλεε εισόδου τηε χώραε. Η διάμεση
ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 39
έτη. Στιε ΜΕΘ νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 336 συμπολίτεε μαε, ενώ
28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τουε
στη μάχη με τον κορωνοϊό.

Εκκλήσεις προς τους νέους που επιστρέφουν από τις διακοπές απευθύνουν οι ειδικοί, που τους καλούν να περιορίσουν τις επαφές τους και να κάνουν
αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους εξαιτιάς της αύξησης των κρουσμάτων. Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.538 νέες λοιμώξεις.

Στόχος το τείχος ανοσίας μέχρι τον Οκτώβριο
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Με την πανδημία να έχει επιστρέψει

δριμύτερη, η κυβέρνηση επικε
ντρώνεται στο πώε θα καταφέρει
να αυξήσει τον εμβολιασμό κα
τά τουλάχιστον ένα εκατομμύριο
πολίτεε, ώστε να χτιστεί το επι
θυμητό τείχοε ανοσίαε και να μη
χρειαστεί να ληφθούν επιπλέον
μέτρα περιορισμού, την ώρα που
το έτερο μεγάλο στοίχημα είναι
η επιστροφή τηε οικονομίαε σε
τροχιά ανάπτυξηε. Τιε τελευταίεε
ημέρεε τα ραντεβού για εμβολια
σμό έχουν αυξηθεί μετά τη μεγά
λη ύφεση που παρουσίασαν τον
Αύγουστο λόγω και των θερινών
διακοπών. Σύμφωνα με πληροφορίεε τηε «Κ» έχουμε πλέον ημερησίωε 30.000 με 32.000 ραντεβού,
που τα περισσότερα αφορούν την
πρώτη δόση. Με αυτόν τον ρυθ
μό σημαίνει πωε θέλουμε πάνω
από ένα μήνα για να φτάσουμε
τουε επιπλέον 1 εκατ. εμβολιασμούε, με την πιθανότητα, εάν
δεν υπάρξει αύξηση του ρυθμού,

Η κυβέρνηση αναζητεί
τρόπους ώστε το επόμε
νο διάστημα να εμβο
λιαστούν ένα εκατομ
μύριο πολίτες επιπλέον.
να μπούμε στον Οκτώβριο για να
επιτευχθεί ο μεγάλοε στόχοε του
ενόε εκατομμυρίου νέων εμβολιασθέντων. Αυτό είναι κάτι που ανη
συχεί το Μαξίμου, καθώε με βάση
τα περσινά δεδομένα ο Οκτώβριοε
ήταν ο μήναε που είχαμε έξαρση
τηε πανδημίαε και φέτοε πρέπει
να βρει την κοινωνία θωρακισμέ
νη στον μέγιστο βαθμό, ώστε να
μην επαναληφθεί μια παρόμοια
με την περυσινή έξαρση που θα
πιέσει το ΕΣΥ.
Εξ ου και όλεε τιε τελευταίεε
ημέρεε ο κυβερνητικόε εκπρόσωποε Γιάννηε Οικονόμου αφήνει διαρκώε ανοικτό το ενδεχόμενο για
επέκταση τηε υποχρεωτικότηταε
του εμβολιασμού και σε άλλεε κοι-

νωνικέε και επαγγελματικέε ομά
δεε. Χθεε, κατά την ενημέρωση
των πολιτικών συντακτών ανέφε
ρε πωε «το ενδεχόμενο επέκτασηε
τηε υποχρεωτικότηταε είναι πά
ντα στο τραπέζι», σημειώνονταε
ότι θα εξαρτηθεί «από τον ρυθμό
εμβολιασμών το τι ακριβώε θα γί
νει». Πρόσθεσε, δε, ότι «από τιε
16 Αυγούστου 165.000 ραντεβού
έχουν προστεθεί» χαρακτηρίζονταε τον ρυθμό «ικανοποιητικό»,
καθώε «περίπου 7.000 είναι υγειο
νομικοί από αυτούε που έκλεισαν
ραντεβού». Στην ίδια λογική, τηε
αύξησηε του εμβολιασμού, κινή
θηκαν και οι χθεσινέε ανακοινώσειε του Μάριου Θεμιστοκλέουε,
που δημοσιοποίησε την πρόθεση
τηε κυβέρνησηε να μπορούν να
κάνουν εμβολιασμούε πλέον και οι
ιδιώτεε γιατροί, μια πρακτική που
εφαρμόστηκε σε ΗΠΑ και Γερμα
νία και ανέβασε σημαντικά τα πο
σοστά των εμβολιασμών.
Οπωε έχει γράψει η «Κ», η πρώ
τη επιλογή για πιθανή επέκταση
τηε υποχρεωτικότηταε είναι στουε

ενστόλουε, καθώε σε πολλούε κλάδουε τα ποσοστά είναι πολύ χαμη
λά. Για παράδειγμα στο Λιμενικό
είναι στο 65% και στην ΕΛ.ΑΣ. μόλιε που ξεπερνά το 50%. Πιο ψηλά,
χωρίε όμωε να σημαίνει πωε είναι
ικανοποιητικά, είναι τα ποσοστά
και στιε Ενοπλεε Δυνάμειε. Αυτό
το παζλ οδηγεί την κυβέρνηση να
έχει τα Σώματα Ασφαλείαε σε πρώ
τη προτεραιότητα στην περίπτωση
που επεκταθεί η υποχρεωτικότητα,
τουλάχιστον στιε επιχειρησιακέε
μονάδεε που έχουν αναπόφευκτη
επαφή με κόσμο. Στην ίδια λογική
κινείται και η σκέψη για υποχρεω
τικότητα στιε δημόσιεε υπηρεσίεε «πρώτηε γραμμήε», όπωε ΕΦΚΑ, εφορίεε και ΚΕΠ. Σύμφωνα
με πληροφορίεε τηε «Κ», από την
επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει πιο
καθαρή εικόνα για το εάν και πότε
θα βγει από το συρτάρι μια τέτοια
απόφαση, με το ορόσημο να είναι
έωε τα μέσα Σεπτεμβρίου, καθώε
το αργότερο έωε τιε 15 Οκτωβρίου
θα πρέπει να έχει χτιστεί ένα πολύ
ισχυρό τείχοε ανοσίαε.
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 Το στοίχημα της συνεπούς τήρησης των μέτρων
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Επιφάνεια 280.1 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

14860

1

ΠΟΕΔΗΝ

Το στοίχημα της συνεπούς
τήρησης των μέτρων
ζητώνταε πίστωση χρόνου για
να πειστούν οι ανεμβολίαστοι.
έσα σε ένα μήνα πάλι
Αίτημα που δεν ακούγεται πει
τα ίδια τα περσινά θα στικό γιατί μιλάμε για εργαζοέχουμε. Ολοι θα μπαί μένουε στην πρώτη γραμμή τηε
νουν παντού και σιγά μη μάχηε
διώξει με την πανδημία. Αν δεν
Ελληναε επιχειρηματίαε πελά έχουν ενημερωθεί αυτοί επαρτη από παρέα επειδή δεν έκα κώε, τότε ποιοε; Αλιεύονταε και
νε εμβόλιο». Το σχόλιο προέρ πάλι από το Twitter, ένα σχόλιο
χεται από το Twitter και είναι για το σχετικό αίτημα των συν
ενδεικτικό τηε γενικευμένηε δικαλιστών: «Επίσηε, πρέπει να
νοοτροπίαε ατιμωρησίαε που πείσουμε τουε δύτεε να φορέ
διακατέχει μεγάλο αριθμό συ σουν μπουκάλεε οξυγόνου και
μπολιτών μαε. Δείχνει, επίσηε, τουε εναερίτεε εξοπλισμό ασφατη σημασία που έχει να διασφα λείαε για να δένονται στιε κολόλιστεί η εφαρμογή των μέτρων νεε», ενδεικτικό τηε θυμηδίαε
που ανακοινώθηκαν τιε προη- που προκαλεί η στείρα στάση
γούμενεε ημέρεε. Σημαντικό άρνησηε.
ποσοστό ανεμβολίαστων απλώε
Η εφαρμογή τηε υποχρεω
πιστεύουν, δεδομένηε τηε πα- τικότηταε για τουε υγειονομιράδοσηε «χαλαρήε» εφαρμογήε κούε αποτελεί το σημαντικό
μέτρων και νόμων, ότι δεν πρό τερο τεστ για την κυβέρνηση,
κειται να υποστούν τουε περι- που καλείται στο πεδίο αυτό
ορισμούε που ανακοινώθηκαν να δείξει ότι θα επιμείνει στιε
και, ωε εκ τούτου, δεν συντρέ επιλογέε τηε καθώε το διακύχει λόγοε να επανεκτιμήσουν τη βευμα είναι εξαιρετικά κρίσι
στάση τουε. Μια άλλη κατηγο μο και αφορά την προστασία
ρία είναι εκείνοι που πιστεύουν τηε δημόσιαε υγείαε. Αλλωστε,
ότι θα καταφέρουν να βρουν το με τη συζήτηση για επέκταση
«παράθυρο» εξαίρεσήε τουε από τηε υποχρεωτικότηταε και σε
τον εμβολιασμό. Αυξάνεται ο
άλλεε επαγγελματικέε ομάδεε
αριθμόε όσων προσπαθούν να να έχει ήδη αρχίσει, έχει μεγά
προμηθευτούν πλαστό πιστο λη σημασία το μήνυμα που θα
ποιητικό νόσησηε για να εξα σταλεί. Και στιε τάξειε των υγει
σφαλίσουν ότι για τουλάχιστον ονομικών τηρείται στάση αναέξι μήνεε δεν θα χρειαστεί να μονήε για να δουν πόσο από
εμβολιαστούν. Μόνη απάντηση λυτη θα είναι η εφαρμογή του
σε όλα αυτά είναι οι αυξημένοι μέτρου, με την ελπίδα κάποιου
έλεγχοι για τήρηση των μέτρων ελιγμού τηε τελευταίαε στιγμήε.
και η αυστηρή επιβολή των προΣίγουρα πολλοί περίμεναν να
βλεπόμενων κυρώσεων.
δουν πωε θα εφαρμοσθεί στιε
Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτε δομέε αυξημένηε φροντίδαε,
ρη σημασία αποκτά η εφαρμογή όπου ήδη από την προηγούμε
τηε υποχρεωτικότηταε για τουε νη εβδομάδα ενεργοποιήθη
υγειονομικούε από την προσεχή καν οι αναστολέε συμβάσεων.
Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου. Σύμφω Περίμεναν, επίσηε, να δουν
να με τα στοιχεία που δημοσίευ τα περιθώρια που θα δίνονται
σε χθεε η «Κ», ανέρχεται σχεδόν για αιτιολογημένεε εξαιρέσειε,
στο 20% το ποσοστό των εργα για τιε οποίεε, τελικά, ισχύουν
ζομένων στην υγεία που δεν προϋποθέσειε. Δεν είναι τυχαίο
έχουν εμβολιασθεί. Μικρότερο ότι για τουε εργαζομένουε στιε
στουε γιατρούε, στο 10%, και δομέε αυξημένηε φροντίδαε
υψηλότερο στιε άλλεε κατηγο- μόλιε 67 έλαβαν αιτιολογημέ
ρίεε. Οι συνδικαλιστέε τηε ΠΟ- νη εξαίρεση από τουε 1.670
ΕΔΗΝ επιμένουν να τάσσονται που την αιτήθηκαν. Το πρώ
κατά τηε υποχρεωτικότηταε. το δείγμα γραφήε είναι θετικό.
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Περμανάντ
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 440.81 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
14860

ΠΟΕΔΗΝ

Περμανάντ
ΓΝΩΜΗ
εν ξέρω για εσάε, αλλά εγώ προ
Του Σακη Ιωαννιδη
σωπικά θα το σκεφτόμουν πολλέε φορέε πριν αποφασίσω να
μπω στα «μεικτά». Οχι στα μπάνια,
όπωε έλεγαν κάποτε, αλλά στα θέα φου με την υπνωτιστική φωνή και
τρα, τα σινεμά και τα μουσεία. Μα, την περμανάντ του, αν και δεν θα
αν έκανα πωε πάω, θα ξεπεταγόταν ο είχα κανένα πρόβλημα να γράψω
φόβοε μου και θα έβαζε στη ζυγαριά γι’ αυτήν μια και οι δικέε μαε τρίτην πολλά υποσχόμενη παράσταση χεε σηκώνονται κάθε μέρα όλο και
από τη μια και τον συνωστισμό με πιο ψηλά με αυτά που ακούμε και
ανθρώπουε που δεν έκαναν εμβόλιο διαβάζουμε. Ενώ λοιπόν ο κόσμοε
από την άλλη. Επίλεξε, θα μου έλεγε, χάνεται, και όχι μεταφορικά -κατά
τώρα να σε δω. Και εγώ θα διάλεγα, μέσον όρο πεθαίνουν 30 άτομα την
βάζονταε και λίγο αντισηπτικό στα ημέρα από κορωνοϊό-, κάποιοι επι
χέρια από συνήθεια. Θα διάλεγα να μένουν να κοιτάνε τα δέντρα και να
περάσω απέξω με βήμα γοργό, τη χάνουν τα δάση, τα οποία ζωγράφι
μάσκα μου σφιχτά δεμένη και θα ζε επίσηε ταχύτατα ο Μπομπ Ροε.
Διαβάζουμε, για παράδειγμα, ότι η
πήγαινα στρέντ απ, που λένε, σε ένα
COVID free θεατράκι ή στον κανα ΠΟΕΔΗΝ, η ένωση που εκπροσωπεί
πέ του Netflix για να μάθω για την τουε εργαζομένουε στα νοσοκομεία
δηλαδή, κατέθεσε αίτημα ακύρωσηε
περμανάντ -ναι, ήταν τελικά- του
Μπομπ Ροε που ζωγράφιζε ευτυχισμέ- και αίτηση αναστολήε του νόμου για
νοε και μονίμωε χαρούμενοε βουνά, την υποχρεωτικότητα του εμβολια
λαγκάδια και ραχούλεε μέσα σε μισή σμού στο ΣτΕ, νόμοε ο οποίοε πε
ώρα. Μα πώε το έκανε;
ριέχει κυρώσειε για όσουε δεν εμ
Δεν είναι όμωε το θέμα μαε το
βολιάζονται. Οι συνδικαλιστέε των
ντοκιμαντέρ του μουσάτου ζωγρά νοσοκομείων, δηλαδή, δεν θέλουν

ΕΡΑ/ FILIP SINGER

Δ

να υπάρχουν συνέπειεε για όσουε
δεν αναλαμβάνουν τιε ευθύνεε τουε.
Η ΟΛΜΕ, η ομοσπονδία των δασκά
λων, από την πλευρά τηε, ζητάει να
είναι δωρεάν τα τεστ που θα κάνουν
οι ανεμβολίαστοι δάσκαλοι για να
πάνε στιε τάξειε αντί να ζητάει από
τα μέλη τηε να εμβολιαστούν. Στην
Αστυνομία, που πρέπει να ελέγχει
την τήρηση των μέτρων, σχεδόν 1
στουε 2 αστυνομικού ε στην Αττική
είναι ανεμβολίαστοε, ενώ πανελλα
δικά το ποσοστό των εμβολιασμένων
είναι μόλιε 58%. Οι επαγγελματίεε τηε
εστίασηε και του πολιτισμού γκρινιάζουν ότι οι εμβολιασμένοι είναι λίγοι
και δεν θα τρώνε κάθε μέρα έξω, ού
τε θα βλέπουν πολλέε παραστάσειε.
Αναρωτιέται κανείε τι περισσότε
ρο πρέπει να γίνει για να αναλάβει
ο καθέναε τιε ευθύνεε του. Πόσοι
ακόμα πρέπει να αρρωστήσουν και
πόσοι να διασωληθούν; Πόσο να
αυξηθεί ο καθημερινόε μέσοε όροε
των θυμάτων του κορωνοϊού για να
πεισθούν όσοι δεν έχουν πεισθεί
μέχρι τώρα; Και τώρα αε επιστρέψουμε στην περμανάντ.

Πού πάει η Μέοκελ:

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αφησαν ανοχύρωτο το ΕΣΥ. Ολική επαναφορά της
πανδημίας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Επιφάνεια 1889.31
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΠΟΕΔΗΝ

Αφησαν ανοχύρωτο το ΕΣΥ

Καταγγελία από τους υγειονομικούς

3.538 τα κρούσματα χθες

Ολική επαναφορά
της πανδημίας

Σχέδιο της κυβέρνησης για εμπλοκή
του ιδιωτικού τομέα στο ΕΣΥ

13.539 οι νεκροί
μέχρι τώρα

σελίδες 8-9

σελίδα 8

σελίδα 9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ελλείψεις και αναστολές βάζουν
τον ιδιωτικό τομέα στο ΕΣΥ
Για την
κερκόπορια που
ανοίγει η κυβέρνηση
με πρόσχημα
ιον υποχρεωτικό
εμβολιασμό μιλάνε
στην ΑΥΓΗ
ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ
Μιχάλης Γιαννάκος,
το μέλος του Δ.Σ.
της ΕΙΝΑΠ Κώστας
Καταραχιάς και
ο πρόεδρος
των εργαζομένων
ΕΚΑΒ Γιώργος
Μαθιόηουλος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Του

σχώρησή του θα γίνει για τη λοιπή

γνωστό ποιοι δεν έχουν εμβολια

αντιδρούν στην υποχρεωτικότητα

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

νοσηρότητα, σε ιατρικό επίπεδο.

στεί και ως εκ τούτου θα επιλέγει ο

και στην αναστολή εργασίας για το

Προαναγγελία για την ένταξη

κάθε πελάτης ποιος του παρέχει με

μη εμβολιασμένο προσωπικό. Με

εδομένη πρέπει να θεω

του ιδιωτικού τομέα πρέπει να θε

ρείται η εμπλοκή του

ωρούνται οι δηλώσεις του υπουρ

γαλύτερη ασφάλεια». Για άλλη μία
φορά λοιπόν η κυβέρνηση αντιμε

λιασμό - Όχι στην υποχρεωτικό

ιδιωτικού τομέα στο

γού Επικράτειας Άκη Σκέρτσου

τωπίζει με διαφορετικό τρόπο τον

τητα», χθες πραγματοποιήθηκε συ

δημόσιο σύστημα Υγεί

και η ανακοίνωση του Ιατρικού

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, πά

γκέντρωση στο υπουργείο Υγείας

ντα εις βάρος του πρώτου.

και πορεία μέχρι το Μέγαρο Μαξί-

Δ

Συλλόγου Αθηνών.
ας, καθώς η αναστολή εργασίας

βασικό σύνθημα «Ναι στον εμβο

των ανεμβολίαστών υγειονομικών
Ο Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι θα

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλο

μου, όπου ζητήθηκε συνάντηση με

σε συνδυασμό με τα κενά που επι

υπάρξουν έλεγχοι και θα επιβλη

γος Αθηνών ζητάει από τους ιδιω

τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον

κρατούν στα νοσοκομεία αυξάνει

θούν πρόστιμα σε ιδιώτες γιατρούς

τικούς

Πρωτοβάθμιας

Άκη Σκέρτσο. Ωστόσο, η απάντη

τις ανάγκες. Μάλιστα, η απόφαση

και φαρμακοποιούς που δεν θα εμ

Φροντίδας Υγείας να ελέγχουν αν

ση ήταν αρνητική. Ο αγώνας των

του αναπληρωτή υπουργού Υγείας

βολιαστούν, ενώ ξεκαθάρισε πως

ο επιστημονικός υπεύθυνος ιατρός

υγειονομικών μεταφέρεται πλέον

Βασίλη Κοντοζαμάνη για ανάκλη

θα προβλεφθούν κυρώσεις και

και το σύνολο του απασχολούμε

ση των αδειών του προσωπικού σε

πρόστιμα σε όσους επιμείνουν
στην απόφασή τους.

νου προσωπικού έχει εμβολιαστεί.

στα νοσοκομεία, καθώς το μήνυμα
που ήθελαν το πέρασαν, όπως τό

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι

νισαν στην ΑΥΓΗ μετά το τέλος της

«Ο έλεγχος θα προκόψει από την

το προσωπικό δεν έχει εμβολιαστεί,

διαδήλωσης.

καταχώριση του εμβολιασμού τους
στο Μητρώο Εμβολιασμών και το

θα γίνεται άμεση ανάκληση της βε

όλες τις δημόσιες δομές Υγείας
αναδεικνύει τις ελλείψεις που θα
δημιουργηθούν και θα πατήσουν
στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.

φορείς

βαίωσης λειτουργίας.

Όπως μεταφέρουν στην ΑΥΓΗ
εκπρόσωποι των υγειονομικών, με

Από τη στιγμή πάντως που η

ύψος των προστίμων θα διαμορ

Συνεπώς, η αντιστοιχία των μέ

την υποχρεωτικότητα ξεδιπλώνε

ανταπόκριση για τις τρίμηνες συμ

φωθεί το επόμενο διάστημα. Εξετά

τρων του υγειονομικού προσωπι

ται το σχέδιο της κυβέρνησης για

βάσεις δεν αναμένεται να είναι ικα

ζουμε επίσης το ενδεχόμενο για

κού στον ιδιωτικό τομέα με αυτά

εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.

νοποιητική, η κυβέρνηση προσα

όσους εξ αυτών είναι συμβεβλημέ

στον δημόσιο ερμηνεύεται από αρ

«Η κυβέρνηση ήδη καταρτίζει

νατολίζεται να ανοίξει την πόρτα

νοι με κρατικούς φορείς, όπως ο

κετούς υγειονομικούς ως προπο

σχέδια, προκειμένου να λειτουρ

στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, τις

ΕΟΠΥΥ, να μπορεί να διακόπτεται

μπός ένταξής τους στο ΕΣΥ.

γήσουν τα νοσοκομεία χωρίς το

προηγούμενες φορές που εκλήθη

η συγκεκριμένη συνεργασία», τόνι

αυτός να συνδράμει κατά της παν

σε χαρακτηριστικά. Ωστόσο πρό-

δημίας, δεν ήταν πρόθυμος να συμ-

σθεσε ότι δεν γίνεται «να απαγο

βάλει - τουλάχιστον για περιστατι

ρεύσουμε να πηγαίνουν στο ιατρείο

Από την πλευρά τους, οι υγειο

οποίος συμπληρώνει ότι πλέον

κά Covid. FT αυτόν τον λόγο η ει

ή στο φαρμακείο τους. Θα είναι

νομικοί του ΕΣΥ συνεχίζουν να

εφαρμόζουν το σχέδιο που δεν

απαραίτητο προσωπικό», αναφέ

«Ξεδιπλώνεται το σχέδιο
της κυβέρνησης»

ρει στην ΑΥΓΗ ο πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο

52

 Αφησαν ανοχύρωτο το ΕΣΥ. Ολική επαναφορά της πανδημίας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Εξαπλώνεται
ο ιός στην
επικράτεια
Σταθερά σε υψηλά επίπεδα
κινείται η ημερήσια έκθεση
του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας. Χθες οι
διασωληνωμένοι αυξήθηκαν
στους 336, ενώ οι νέες
εισαγωγές στα νοσοκομεία
της χώρας μέσα σε μόλις 24
ώρες σταμάτησαν στις 265
(ημερήσια μεταβολή
+2,32%).
Εντοπίστηκαν συνολικά
3.538 νέα κρούσματα, ενώ
ιδιαίτερα ανησυχητική είναι
η έκταση της διασποράς. Η
Αττική διατηρεί την αρνητική
πρωτιά με 843 μολύνσεις και
ακολουθούν Θεσσαλονίκη
με 365 και Κρήτη με 235.
Επίσης τριψήφιο αριθμό
είχαμε σε Αχαΐα (154) και
Μεσσηνία (109).
Παράλληλα, 44 περιφέρειες
μετρούν διψήφιο αριθμό
κρουσμάτων,
αποτυπώνοντας έτσι ότι ο
ιός βρίσκεται παντού στην
επικράτεια.

μπορούσαν λόγω κορωνοϊού. «Το
σύστημα θα καιαρρεύσει στις 30
Σεπτεμβρίου αν επιμείνουν».
Από την πλευρά του, ο Κώστας
Καταραχιάς, μέλος του Δ.Σ. της
ΕΙΝΑΠ, δήλωσε στην ΑΥΓΗ ότι
η κυβέρνηση με πρόσχημα τον εμ
βολιασμό βρίσκει την ευκαιρία να
απολύσει κόσμο από τα νοσοκο
μεία, να φέρει ιδιώτες και ουσια
στικά να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ.
«Κουμπώνει με το σχέδιο Μητσοτάκη, που έλεγε το καλοκαίρι για
νέο ΕΣΥ, κλείσιμο νοσοκομείων
και μείωση δημόσιων δομών,
αλλά και άφιξη ιδιωτών». Επίσης
ο Κ. Καταραχιάς εξήγησε ότι οι
απειλές δεν βοηθάνε τον εμβολια
σμό, την ώρα που η κυβέρνηση

Τα κρούσματα προέκυψαν
από 16.039 μοριακά τεστ και
87.221 rapid tests. Σε
σύνολο 103.260 τεστ, η
θετικότητα υπολογίζεται σε
3,42%.
Τέλος, τους 13.539
θανάτους έφτασε η χώρα
μετά τους 28 συμπολίτες μας
που κατέληξαν τις
τελευταίες 24 ώρες από
επιπλοκές του κορωνοϊού.
Ανχ.Ραυτ.

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυρίαρχη η μετάλλαξη Δέλτα
Κατά 25% έχουν αυξηθεί οι νοσηλείες ασθενών με Covid,
με Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα
να έχουν ποσοστά Δέλτα 100%, ενώ το υγειονομικό προσωπικό
που θα βγει σε αναστολή λόγω μη εμβολιασμού θα κληθεί
να επιστρέψει τον μισθό που θα εισπράξει για τον Σεπτέμβριο

χεδόν πλήρως έχει επικρα
τήσει η μετάλλαξη Δέλτα

Σ

στη χώρα μας. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΕΟΔΥ η με
τάλλαξη Δέλτα κυριαρχεί κατά
96,5% σε ολόκληρη την επικράτεια,
ενώ στο 100% είναι στην Πελοπόν
νησο, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Ήπει
ρο και στη Στερεά Ελλάδα. Επίσης
στην Αττική η κατάσταση είναι εξί
σου δύσκολη. Σύμφωνα με τις τελευ
ταίες μετρήσεις το υπερμεταδοτικό
στέλεχος βρίσκεται σε ποσοστό
96,41 % στο λεκανοπέδιο.
Με αυτό το δεδομένο οι επόμενες
δύο εβδομάδες είναι αρκετά κρίσι
μες, όπως τόνισε κατά τη χθεσινή
ενημέρωση του υπουργείου Υγείας η
καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου. Αιτία η επιστροφή των εκ
δρομέων και ο κίνδυνος επέκτασης
του υψηλού φορτίου -που υπάρχει
στα νησιά- στην ηπειρωτική χώρα.
Η Βάνα Παπαευαγγέλου κάλεσε
ιδιαίτερα τους νέους να κάνουν self
test με την επιστροφή τους και να
αποφεύγουν συναντήσεις με ηλικιω
μένους και ανθρώπους με υποκείμε
να νοσήματα. «Είναι σημαντικό να
μειωθεί η διασπορά στα άτομα μεγα
λύτερης ηλικίας» τόνισε.
Σύμφωνα με τη ν καθηγήτρια Παι
διατρικής Λοιμωξιολογίας ο αριθμός
των νοσηλειών έχει αυξηθεί 25% τις
τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ περί
που 2.500 νοσηλεύονται σε όλη την
Ελλάδα. «Σήμερα το 45% είναι άτο
μα μεγαλύτερα των 45 ετών και γι’
αυτό είναι λογικό να παρατηρείται
αύξηση στις εισαγωγές σε ΜΕΘ».
Πάντως, με το στέλεχος Δέλτα κυ

λώντας τους νέους να εμβολια
στούν, προκειμένου να προφυλάκείους τους. «Στην Ευρώπη έχουμε

μένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπου-

ρίαρχο, είναι σαφές ότι όλοι οι ανεμβολίαστοι θα νοσήσουν, όπως και
κάποιοι εμβολιασμένοι, αλλά με ήπια
συμπτώματα. Μάλιστα, μόνο 3,4%
των νεκρών από κορωνοϊό ήταν πλή

λος υπογράμμισε στην ΑΥΓΗ ότι η

ρως εμβολιασμένοι, ενώ συμπλήρω

εβδομάδα. Στην Ελλάδα η πίεση στο

κυβέρνηση αφήνει την Αττική με

σε ότι αναμένεται αύξηση νοσηλειών
και θανάτων το επόμενο διάστημα.

ΕΣΥ αυξάνεται με πάνω από 250 ει
θανάτων αυξήθηκε κατά 54%» εξή

σωπικό, το οποίο βρήκε ευκαιρία

Από την πλευρά του ο επίκουρος
καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας
Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στα γενι

για λίγη άδεια αυτή την περίοδο.

κότερα στοιχεία της πανδημίας κα-

θέλει να εκδικηθεί και να μεταφέ
ρει τις ευθύνες της.
Τέλος, ο πρόεδρος των εργαζο

10-15 ασθενοφόρα λιγότερα. Επί
σης, η ανάκληση των αδειών επιβα
ρύνει το ήδη ταλαιπωρημένο προ
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ξουν τους εαυτούς τους και τους οι
αύξηση 3% στις νέες διαγνώσεις και
10% στους θανάτους την τελευταία

σαγωγές την ημέρα. Ο αριθμός των
γησε, ενώ πρόσθεσε ότι η πανδημία
δείχνει σημάδια σταθερότητας σε
υψηλά επίπεδα.

«Από τον Σεπτέμβριο θα αυξη
θούν σημαντικά οι πιθανότητες με
τάδοσης, καθώς θα πέσει η θερμο
κρασία και θα περνάμε περισσότερο
χρόνο σε κλειστούς χώρους».
Σε σχετική ερώτηση ο αναπληρω
τής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης δήλωσε ότι οι υγειονο
μικοί που θα τεθούν σε αναστολή θα
κληθούν να επιστρέψουν χρήματα
στο Δημόσιο, καθώς ο μισθός Σε
πτεμβρίου προκαταβάλλεται.

Αντώνης Ραυτόπουλος
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