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 «Με χαμηλή πτήση» η κινητοποίηση για τους
ανεμβολίαστους
Πηγή:

ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Επιφάνεια 153.9 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ

«Με χαμηλή πτήση»
η κινητοποίηση για
τους ανεμβολίαστους

Από τη χθεσινή διαμαρτυρία στην αυλή του
νοσοκομείου

ικρή ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στο νοσο
κομείο Μυτιλήνης στην πανελλαδική στάση εργα
σίας που προκήρυξε για χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), ενά
ντια στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην
αναστολή του προσωπικού που δεν έχει εμβολιαστεί από
την προσεχή Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου, όπως γράψαμε
αναλυτικά (για την απεργία) στο χθεσινό ρεπορτάζ μας,
αναφέροντας και την προσφυγή της ΠΟΕΔΗΝ στο Συμ
βούλιο της Επικράτειας κατά της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού στους υγειονομικούς.

Μ

Η στάση εργασίας υποσιηρίχθηκε κατά κύριο λόγο από
τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους στο νοσοκομείο.
Στις 11:00 το πρωί, περίπου 30 εργαζόμενοι καθώς και
συνδικαλιστές του Συλλόγου Εργαζομένων προχώρη
σαν σε συγκέντρωση και διαμαρτυρία στο προαύλιο
του Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος
του Συλλόγου, Στρατής Κλεάνθης, υπογράμμισε την αντί
θεσή του στη σύνδεση του εμβολιασμού με τα καθήκοντα
των συναδέλφων του, καλώντας να μην τεθεί σε ισχύ η

αναστολή και να δοθεί χρόνος στο προσωπικό για να
εμβολιαστεί χωρίς πίεση και διλήμματα, αν και επανέ
λαβε και την πάγια θέση του Συλλόγου Εργαζομένων
του νοσοκομείου για καθολικό εμβολιασμό.
Σ.ΣΑΜ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ελάχιστο αναμένεται να απομείνει το μη
εμβολιασμένο νοσηλευτικό προσωπικό στο
Νοσοκομείο Κομοτηνής
Πηγή:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

7

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 566.27 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Ελάχιστο αναμένεται να απομείνει το μη εμβολιασμένο
νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αρκετά τα ραντεβού για εμβολιασμό που έχουν κλειστεί μέχρι τις 31 Αυγούστου

‘wtiiiB;

την Ελλάδα, στο 15%. Αυτό όμως
αναμένεται να μειωθεί δραματικά
τις επόμενες μέρες, γιατί φαίνεται
να έχουν κλειστεί πολλά ραντε
βού, και να κλείνονται ακόμη,
από αρκετούς υγειονομικούς για
τις τελευταίες μέρες του Αυγού

στου.
Με δεδομένο ότι έχουν προτε
ραιότητα, αλλά και πως με τον
ρυθμό των εμβολιασμών να
έχει μειωθεί, υπάρχουν και δια
θέσιμα ραντεβού, αναμένεται
να προλάβουν την ημερομηνία

«αποκοπής».
Όσο για όσους δεν εμβολιαστούν
τελικά, αναμένεται να βγουν σε
αναστολή από την 1 η Σεπτεμβρί
ου, και απομένει να φανεί πως θα
καλυφθούν τα κενά.

Διαμαρτυρία πολιτών έξω από το Νοσοκομείο
με αντιεμβολιαστικά συνθήματα

ετρημένοι στα δάχτυλα
έχουν κλειστεί μέχρι και την τε
των χεριών αναμένουν
λευταία ημέρα.
να είναι οι υγειονομικοί
που δεν θα έχουν εμβολιαστεί
Ο Σύλλογος εργαζομένων, σε
μέχρι τις 31 Αυγούστου στο Νο
πρόσφατη συνέλευσή του, επα
σοκομείο Κομοτηνής, και έτοι θα
νέλαβε τη θέση του, που παραμέ
βγουν σε αναστολή, σύμφωνα με
νει θέση της ΠΟΕΔΗΝ, ότι δηλα
τις αποφάσειςτης κυβέρνησης.
δή λένε ναι στον εμβολιασμό, και
όχι στην υποχρεωτικότητα.
Αυτή είναι η εκτίμηση του Αντι
προέδρου του Συλλόγου εργαζο
Ήδη άλλωστε, σημείωσε, η συ
μένων του Νοσοκομείου Κομο
ντριπτική πλειοψηφία τους έχει
τηνής κ. Αλέκου Σπανού, κρί
εμβολιαστεί, με το ποσοστό να
νοντας από τον αριθμό των εμβο
υπολογίζεται στο νοσοκομείο
λιασμένων και τα ραντεβού που
Κομοτηνής να είναι το ίδιο με όλη

Μ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το απόγευμα της Τετάρτης, στο μεταξύ, πραγματοποιήσαν διαμαρτυρία έξω από το νοσοκο
μείο πολίτες, οι οποίοι είχαν συγκεντρώθηκαν
μετά από κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύ
ωσης, το οποίο αναφερόταν σε στήριξη του συ
στήματος υγείας.

Παρόλα αυτά η συγκέντρωση, που τελικά έγινε
απέναντι από το νοσοκομείο, πήρε μια γενικό
τερη χροιά κατά του εμβολίου, με ομιλίες που
καταφέρονταν κατά της υποχρεωτικότητας
αλλά και του εμβολιασμού για τον κορωνοϊό
γενικότερα.
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 Συγκέντρωση ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο Υγείας - «Όχι
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό»
Πηγή:

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 372.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Συγκέντρωση ΠΟΕΔΗΝ στο υπουργείο Υγείας
- «Όχι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό»
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο Υγείας πραγματο
ποίησε χθες η ΠΟΕΔΗΜ ενόψειτσυ μέ
τρου της αναστολής των υγειονομικών
που δεν έχουν εμβολιαστεί,
Λίγο πριν τις 12 οι συγκεντρωμένοι
ξεκίνησαν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. Η ΠΟΕΔΗΝ κατέθεσε προχθές,
Τετάρτη, ενώπισντου Συμβουλίου της
Επικράτειας Αίτηση Ακύρωσης και
Αίτηση Αναστολής κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και Tou
μέτρου της υποχρεωτική άδειας άνευ
αποδοχών για όσους εργαζόμενους
στην Υγεία και στις Δομές Κοινωνικής
Πρόνοιας δεν θα έχουν εμβολιαστεί
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
ΠΟΕΔΗΝ, όπως σημειώνεται στη
σχετική ανακοίνωση, θεωρεί ότι παρα βιάζονται διεθνείς συμβάσεις που
αναγνωρίζουν και Προστατεύουν Το
δικαίωμα του ατόμου να αναπτύσσει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ελεύθερα την προσωπικότητά του και
να αποφασίζει χωρίς άμεσες ή έμμε
σες πιέσεις για κάθε θέμα που άπτεται
της υγείας του. Στην αίτηση ακύρωσης
εκτίθενται περαιτέρω, otl πριν την
θέσπιση της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού στον χώρο της Υγείας
και των Δομών Κοινωνικής Πρόνοιας
δεν υπήρξε επιστημονική καί επιδημιολογική τεκμηρίωση για την αναγκαι
ότητα λήψης ενός τέτοιου μέτρου,
όπως εξάλλου θεωρεί επιβεβλημένο η
Επιτροπή Βιοηθικής και ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας αλλά και η υφιστά
μενη νομολογία του Συμβουλίου της
Επικράτειας. Τέλος, με τα υπό κρίση
μέτρο, φρονούμε, ότι παραβιάζεται η
αρχή της αναλογικότητας καθώς δεν
εξετάστηκε καν η λήψη ηπιότερων
μέτρων, όπως η υποχρεωτική προσκό
μιση διαγνωστικού τεστ, για όσους δεν
επιθυμούν να εμβολιαστούν,

ίΜ

Ο
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 Ζητούν τα αυτονόητα σε καιρό υγειονομικού
πολέμου
Πηγή:

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

20

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

27-08-2021

Επιφάνεια 874.26 cm² Κυκλοφορία:
:

0

ΠΟΕΔΗΝ

Κινητοποίηση από τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου
με φόντο tis κυβερνητικά cmocpdosis για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού

Ζητούν τα αυτονόητα στ καιρό
υγειονομικού πολέμου
Να πάρει πίσω π κυβέρ
νηση την απόφασή ms να
θέσει σε αναστολή oXous
tous υγειονομικοί^ που δεν
έχουν εμβολιαστεί, από
1 η Σεπτεμβρίου, ζητούν τα
μέλη του Συλλόγου Εργαζο
μένων του Γενικού Νοσοκο
μείου Σύρου, στο πλαίσιο
Tns διαμαρτυρία5 tous ενά
ντια στα μέτρα του Υπουρ
γείου Yysias, που ουσιαστι
κά λειτουργούν "απειλητικά
για το προσωπικό των
υγειονομικών δομών".
ατά τη διάρκεια ins χθεσινήε κινη-

Κ

τοποίησήε tous, η πρόεδροε του
Συλλόγου, Κατερίνα Καλογεράκη

Ο αγώναΞ συνεχίζεται.
η πρόωρη
αναστολή άδειαε

ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ncosΤιμωρητικά
οι

νοσηλευτικέε δομέε κι εν προκειμένω
το Νοσοκομείο Σύρου δεν έχουν πε
ριθώρια, να χάσουν προσωπικό τπν
ίδια στιγμή που είναι σε εξέλιξη έναε
σκλπρό$ υγειονομικόε πόλεμοε. Η ίδια
τόνισε εξ αρχήε ncos ο Σύλλογοε υπε

ότι όλοι οι υγειονομικοί είμαστε υπέρ

1η Σεπτεμβρίου” γνωστοποίησε η κα

απάντησή του, στην ανακοίνωσή

του εμβολιασμού. Εξάλλου το 90% των

Καλογεράκη με αφορμή προχθεσινή

η οποία πυροδοτήθηκε από αναφορέε

εργαζομένων έχει εμβολιαστεί” ανέφε

ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείαε.

ms Περιφερειακή5 Apx0s για την αξιο

ρε αρχικά, θίγονταε παρακάτω και το

Στην σύντομη ομιλία Tns έξω από το

ζήτημα του χρόνου αναστολήε αδειών.

Νοσοκομείο, η πρόεδροε του Συλλόγου

“Είμαστε εδώ και ενάμιση χρόνο

“Παρόλα αυτά εμείε είμαστε εδώ έξω
για να σταθούμε δίπλα

“Μία απάντηση στον Περιφερειάρχη

δέλφουε pas, οι οποίοι βγαίνουν σε

τον κ. Χατζημάρκο. Ευχαριστούμε την

έθεσε το πλαίσιο Tns συμμετοχή5 των

με αναστολέε κανονικήε άδειαε. Για

αναστολή, να δηλώσουμε ότι θα είμαστε

εργαζομένων στην κινητοποίηση.

τιμωρία θεωρούμε, ενώ η αναστολή

όλοι μαζί γιατί βρισκόμαστε σε έναν

“0 αγώναε μαε είναι κατά Tns υπο-

Tns κανονικήε άδειαε iocos ξεκινούσε

κορωνοϊού, διευκρινίζονταε όμωε ncos

χρεωτικότητα5 και Tns αναστολή5 η

τον Οκτώβριο, για να pas κάνουν να

ότι η κυβέρνηση με σωστή ενημέρωση

δεν υποστηρίζει τον τρόπο με το οποίον

οποία αποφασίστηκε από 1 η Σεπτέμ

έρθουμε σε αντί παράθεση με tous συ-

θα μπορούσε να είχε πείσει και τον πιο

προσέγγισε το θέμα η κυβέρνηση ανα

βρη για όλουε

ναδέλφουε pas

ανεμβολίαστουε,

δύσπιστο να εμβολιαστεί και όχι να τον

φορικά με το προσωπικό που δεν έχει

υγειονομικού$. θέλω να ξεκαθαρίσω

τελικά ξεκινά π αναστολή αδειών από

βγάλει σε αναστολή” σημείωσε παρα

σπεύσει να κάνει το εμβόλιο.
Επιπρόσθετα, η πρόεδροε για μία
ακόμπ φορά έθεσε στο προσκήνιο την
ανάγκη ενίσχυσηε του Νοσοκομείου
με προσωπικό, ενώ προχώρησε και
σε απάντηση npos την Περιφέρεια Νο
τίου Αιγαίου και την Περιφερειακή Αρχή
σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωσή
Tns για χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ που
θα κατευθυνθεί όχι σε πρόσληψη νέων
υγειονομικών αλλά σε κάλυψη μισθοδοoias υπάρχοντοε προσωπικού.

tous

ανεμβολίαστου5

tous

από κάλεσμα ms ΠΟΕΔΗΝ, εξέφρασαν
μέσω ms συμμετοχή5 tous στην πορεία,
τόσο απλοί πολίτεε του νησιού, όσο και
εργαζόμενοι του Νεωρίου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση γιατί
στην ουσία καλύπτει χρηματοδότηση
εργαζομένων που υπηρετούν εδώ και
ενάμιση χρόνο. Εμείε λοιπόν, είπαμε
ncos η κάλυψη ms μισθοδοσία πέρασε
με προγράμματα ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια.

κάτω, λέγονταε σε απόλυτο τόνο ncos,

Εκεή/os oncos το ανακοίνωσε ήταν σαν

“0 ms είναι επικίνδυνοε και αυτό θα

να έπαιρνε νέο προσωπικό 25 άτομα

πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Αλλά

λοιπό προσωπικό και 2 άτομα ιατρούε”

αυτέε οι αποφάσεΐ5 δεν είναι τρόποε

σημείωσε, σχολιάζονταε ακόμη ncos,

για να πείσειε. 0 εξαναγκασμόε έχει

από την πλευρά του Συλλόγου, “αυτό

θυμώσει

tous

εμβολιασμένουε και η

αναστολή spYaoias”.
Η ίδια έκλεισε τη συγκεκριμένη ανα

που θέλουμε είναι η ομόφωνη πρόταση
του Δ.Σ. - για πρόσληψη 10 νοσηλευ
τών, για ενίσχυση από αποσπασμένουε

φορά Tns, επαναλαμβάνοντα5 ncos, το

ιατρούε, για εντατικολόγο και να ανοίξει

Νοσοκομείο Σύρου “πρέπει να ενισχυθεί

η ΜΑΦ, να έχουμε τεχνική υπηρεσία -,

σε προσωπικό για ομαλή λειτουργία

να γίνει πράξη”.

νέων κλινικών και για να μην μπουν
ιδιώτεε”.

Σημειώνεται ncos τη στήριξή tous στη
χθεσινή κινητοποίηση η οποία έγινε μετά

ποίηση χρηματοδότησηε ΕΣΠΑ.

συνα-

otous

πόλεμο υγειονομικό αλλά θεωρούμε

ραμύνεται του εμβολιασμού κατά του

tous,

Os εκ τούτου, η ίδια πρόσθεσε ncos,
“Δεν πάσχουμε από κανέναν ιό σκόπι
μου-^, oncos είπε ο κ. Χατζημάρκοε.

“Πάσχουμε μόνον
από τον ιό του φιλότιμου”

Αυτήν την απάντηση του χρωστούσα.
Αντιθέτου, cos εργαζόμενοι πάσχουμε

Αμέσωε μετά η πρόεδροε θέλησε να

από τον ιό του φιλότιμου εδώ και χρό

δώσει δημοσίαν απάντηση στον Περι

νια. Και auras είναι αθεράπευτοε και

φερειάρχη σχετικά με την πρόσφατη

χαιρόμαστε”.
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 Eιπαν
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

2

Επιφάνεια 62.08 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

E ιπαν
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ
Ζητούμε να δοθεί μικρή παράταση
προκειμένου να πειστούν να εμβολι
αστούν οι περίπου 10.000 ανεμβολίαστοι υγειονομικοί. Εάν τεθούν σε
αναστολή εργασίας από την 1 η Σε
πτεμβρίου, π δημόσια υγεία θα οδη
γηθεί σε πλήρη αποδιοργάνωση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Έφτασαν τις 12 οι ει εισαγωγές στην Κλινική covid
Πηγή:

ΠΡΩΪΝΗ ΤΗΣ ΗΛΙΕΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

7

Επιφάνεια 1062.05
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΕΔΗΝ

Περίπου 10 γιατροί του ΓΝ Ηλείας προς αναστολή εργασίας από την 1η Σεπτεμβρίου

Έφτασαν τις 12 οι εισαγωγές
στην Κλινική covid
ε γοργό ρυθμό εξαπλώνεται η μετάλλαξη
Δέλτα του κορονοιού στην Ηλεία, καθώς ο
νομός εμφανίζει τον τέταρτο υψηλότερο
δείκτη θετικότητας πανελλαδικά με 6,51, μετά τη
Νάξο (7,70), την Ικαρία (6,90) και την Άνδρο
(5,36), τη στιγμή που ο πανελλαδικός μέσος όρος
είναι στο 3,51. Χθες προστέθηκαν 88 επιπλέον
κρούσματα στον νομό, ανεβάζοντας τον μέσο όρο
της τελευταίας εβδομάδας στα 88,7, εξέλιξη που δεν
αποκλείεται να προκαλέσει την επιβολή μέτρων πε
ριορισμού στις μετακινήσεις.

Μ

Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου

Το δυσάρεστο είναι ότι η εκτό
ξευση των κρουσμάτων μέσα
στον Αύγουστο αναπόφευκτα
αύξησε και τις εισαγωγές ασθε
νών στην κλινική covid του Γε
νικού Νοσοκομείου Πύργου,
καθώς σύμφωνα με πληροφο
ρίες της «Πρωινής» νοσηλεύον

ται ήδη 12 ασθενείς, εκ των
οποίων ορισμένοι με βαριά
συμπτώματα. Ο ρυθμός εισαγω
γής δείχνει ανοδική τάση και
δεν αποκλείεται να αυξήσει την
πίεση στη Δημόσια Υγεία της
Ηλείας, αν η διασπορά του ιού
διευρυνθεί κι άλλο.

Την ίδια στιγμή, άπαντες είναι
εν αναμονή της εφαρμογής του
μέτρου των αναστολών σε ανεμβολίαστους υγειονομικούς την
1η Σεπτεμβρίου, για να διαπι

στωθεί σε ποιο βαθμό θα επη
ρεαστεί η λειτουργία του Νοσο
κομείου. Οι πληροφορίες της
«Πρωινής» αναφέρουν ότι τον
κίνδυνο αναστολής εργασίας

αντιμετωπίζουν 9-10 γιατροί
του Νοσοκομείου από τους 70
περίπου και 8-9 νοσηλευτές και
λοιποί εργαζόμενοι από τη Νο
σηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας.

Στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπ. Υγείας χθες υγειονομικοί των Νοσοκομείων Πύργου και Αμαλιάδας

Διατράνωσαν την αντίθεση τους
στην υποχρεωτικότητα του εμβολίου
Γράφει η Κική Κολοβέρου- kkoloverou@yahoo.gr

Τη φωνή τους, με τους υγειονομικούς της χώρας που
διαμαρτυρήθηκαν χθες στο Υπουργείο Υγείας ενάντια
στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ένωσαν τα μέλη
των Συλλόγων Εργαζομένων Νοσοκομείων Πύργου και
Αμαλιάδας συμμετέχοντας στη μεγάλη κινητοποίηση και
τη στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Ν.Μ. Πύρ
γου Μαλβίνα Κερερέ αλλά και της ΝΜ Αμαλιάδας Σω
κράτης Σωτηρόπουλος, με συναδέλφους τους από τα δυο
Νοσοκομεία αλλά και νοσηλευτικές μονάδες της χώρας
ζήτησαν την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των εμ
βολιασμών κατά της covid-19 αλλά και την παράταση της
προθεσμίας που λήγει την 1η Σεπτέμβρη με σκοπό να
πειστούν να εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε
ότι εάν τεθούν σε αναστολή εργασίας από την 1η Σε
πτεμβρίου, η δημόσια υγεία θα οδηγηθεί σε πλήρη απο
διοργάνωση ενώ σημείωσε ότι το 82,6% των
υγειονομικών έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και
το 79% και με τις δύο δόσεις. Είπε ακόμα ότι είναι χρέος

ΣΤΟ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ

ΟΧ ΕΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ
ίϋΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ

της ομοσπονδίας και της κοινωνίας να στηρίξει «τους λί
γους εναπομείναντες συναδέλφους» λέγοντας ότι «πετιούνται στον δρόμο χωρίς μισθό» ενώ επί 19 μήνες
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, σώζουν ασθενείς, τη
ρούν τα μέτρα «αλλά φοβούνται να εμβολιαστούν».
Αξίζει να αναφερθεί ότι στη διαμαρτυρία έξω από το
Υπουργείο Υγείας αλλά και έξω από την 6η ΥΠΕ στην
Πάτρα συμμετείχαν και οι εμβολιασμένοι, καθώς εκτός
των άλλων, αυτοί θα... πληρώσουν το μάρμαρο από τις
κενές θέσεις που θα δημίουργηθούν, ενώ έχουν ανα

κληθεί όλες οι άδειες στου υγειονομικούς..
Υπενθυμίζεται ότι από 1η Σεπτεμβρίου οι ανεμβολίαστοι
υγειονομικοί ή όσοι δεν έχουν πιστοποιητικό νόσησης
θα βγουν σε αναστολή. Μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ κατέθεσε
στο Συμβούλιο της Επικράτειας, Αίτηση Ακύρωσης και
Αίτηση Αναστολής κατά 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 εμβολιαστεί
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

ΕΣΥ: 21.664 οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι
Μια ιδιαίτερα δύσκολη ισορροπία για το Σύ
στημα Υγείας με το Βλέμμα στον ερχόμενο
χειμώνα δημιουργεί η επιδημιολογική
έξαρση σε συνδυασμό με το ζήτημα της υπο
χρεωτικότητας των εμβολιασμών, που από
την 1η Σεπτεμβρίου θα οδηγήσει σε αναστο
λές συμβάσεων εργαζομένων σε νοσοκομεία
και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Με βάση τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία,
έως τις 19 Αυγούστου οι εργαζόμενοι οτα νο
σοκομεία που δεν είχαν εμβολιαστεί ήταν
19.416, ενώ 2.248 ήταν οι ανεμβολίαστοι ερ
γαζόμενοι στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας.
Αθροιστικά, αυτό σημαίνει ότι συνολικά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

21.664 εργαζόμενοι του ΕΣΥ παρέμεναν
ανεμβολίαστοι, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν
την έναρξη ισχύος του πλαισίου των αναστο
λών.

Αναλυτικά, τα ποσοστά ανά κατηγορία δια
μορφώνονταν ως εξής:

• Ως προς τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Υγείας:

• Ως προς το προσωπικό των νοσοκομείων:

Το 93% των γιατρών είναι εμβολιασμένο με
μια ή δύο δόσεις ή έχει πιστοποιητικό νόση
σης.
Στους νοσηλευτές, το αντίστοιχο ποσοστό
ανέρχεται σε 85% και στους διοικητικούς
υπαλλήλους σε 82%, ενώ στα λοιπά στελέχη
οτο 83%.
Αθροιστικά, δηλαδή, το ποσοστό των εμβο
λιασμένων ή νοσήσαντων εργαζομένων στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας φτάνει στο
87,3%. Το υπόλοιπο 12,7%, που δεν είχε εμ
βολιαστεί, αντιστοιχεί σε 2.284 εργαζομέ
νους.

Το 90% των γιατρών είναι εμβολιασμένο με
μια ή δύο δόσεις ή έχει πιστοποιητικό νόση
σης.
Στους νοσηλευτές, το αντίστοιχο ποσοστό
ανέρχεται σε 78% και στους διοικητικούς
υπαλλήλους σε 79%, ενώ στα λοιπά στελέχη
στο 74%.
Αθροιστικά, δηλαδή, το ποσοστό των εμβο
λιασμένων ή νοσήσαντων εργαζομένων στα
νοσοκομεία φτάνει στο 80,2%. Το υπόλοιπο
19,8%, που δεν είχε εμβολιαστεί, αναλογεί σε
19.416 εργαζομένους.
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 Πάνω από 20.000 οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι
στην υγεία
Πηγή:

ΡΟΔΙΑΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 578.93 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Πάνω από 20.000 οι ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι στην υγεία
Πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μετά τις αναστολές
Συναγερμός έχει σημάνει στο ΕΣΥ και τις δομές
Υγείας της χώρας, καθώς πάνω από 22.000 ερ
γαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί, μετρούν
αντίστροφα τον χρόνο μέχρι να βρεθούν αντιμέ
τωποι με αναστολή εργασίας, χωρίς μισθό και
ασφαλιστική κάλυψη, από την 1η Σεπτεμβρίου.
Με τον κορωνοϊό ήδη να προκαλεί πίεση στα
νοσοκομεία, εκφράζονται 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 από την εφαρμογή του μέ
τρου. το υπουργείο Υγείας προχώρησε χθες σε
αναστολή όλων των κανονικών αδειών των ερ
γαζομένων στη δημόσια υγεία. Στόχος είναι να
υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για την αναπλήρωση των κενών που θα προκόψουν από την
έναρξη αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους
μη εμβολιασμένους. Η απόφαση έχει ισχύ από
την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι νεωτέρας και αφορά
τους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό
σε νοσηλευτικές δομές αλλά και δομέςτης Πρω
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως είναι σε Κέν
τρα 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 πα
ραπάνω ημερομηνίας.
Μάλιστα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός που
θα ισχύει απάτην 1η Σεπτεμβρίου για τους υγει
ονομικούς. θα αφορά και ιδιώτες γιατρούς και
φαρμακοποιούς.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις 19 Αυγούστου οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που δεν
είχαν εμβολιαστεί ήταν 19.416, ενώ 2.248 ήταν οι
ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας.
Πιο συγκεκριμένα:
Προσωπικό Νοσοκουείων
Στα νοσοκομεία έχει εμβολιαστεί:
το 90% των γιατρών - οι ανεμβολίαστοι είναι
2.343,
το 787 του νοσηλευτικού προσωπικού - οι
ανεμβολίαστοι είναι 9.073,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

το 797 του διοικητικού προσωπικού - οι ανεμβολίαστοι είναι 2.681,
το 747 του λοιπού προσωπικού - οι ανεμβολίαστοι είναι 5.319
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει εμ
βολιαστεί:
Το 937 των γιατρών - οι ανεμβολίαστοι είναι
437,
Το 857 των νοσηλευτών - οι ανεμβολίαστοι
είναι 831.
Το 827 των διοικητικών - οι ανεμβολίαστοι
είναι 286,
Το 837 των λοιπών ειδικοτήτων - οι ανεμβολίαστοι είναι 694
Σημειώνεται ότι από τις 4.000 εργαζομένους
στο ΕΚΑΒ, ανεμβολίαστοι είναι περίπου 1.000.

Φόβοι για τη λειτουργία
των νοσοκομείων
Συνδικαλιστές του χώρου, ζητούν να δοθεί πα
ράταση 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 προ
βλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων και
των υπόλοιπων δομών υγείας.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννά-

κος, μιλώντας στον Σκάι, στηλίτευσε την ανα
στολή αδειών των εμβολιασμένων υγειονομικών
προκειμένου να καλύψουντα κενά των αναστο
λών και κατήγγειλε ότι δεν έχουν γίνει ακόμη
προκηρύξεις για αντικαταστάσεις με τρίμηνες
συμβάσεις. Πρόσθεσε ότι ήδη καταρτίζονται σχέ
δια για καταργήσεις και συγχωνεύσεις κλινικών
και αναστολή χειρουργείων.
«Τελικά θα την πληρώσουν οι εμβολιασμένοι
και οι ασθενείς», είπε.

«Δεν περισσεύει διασώστης»
Μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται πως αντιμε
τωπίζει το ΕΚΑΒ. με 1.000 ανεμβολίαστους, και
υπάρχουν φόβοι πολλά ασθενοφόρα να ακινητοποιηθούν.
«Δεν περισσεύει διασώστης», ανέφερε χαρα
κτηριστικά ο πρόεδρος των εργαζομένων, Γιώρ
γος Μαθιόπουλος, απευθύνοντας έκκληση να
υπάρξει παράταση στις αναστολές εργασίας.
«Στην Αττική, έχουν εμβολιαστεί στο 857 οι ερ
γαζόμενοι του ΕΚΑΒ. Ξεκινήσαμε τον Γενάρη με
ένα ποσοστό 407, και εν μέσω καλοκαιριού, φτά
σαμε στο 857. Από εκεί και πέρα δεν περισσεύει
κανένας διασώστης» σημείωσε.
«Δεν μπορούμε να υπάρξουμε 10-15 λιγότερα
ασθενοφόρα στην Αττική, γιατί θα υπάρχει τερά
στιο πρόβλημα. Όταν έχουμε 60 και 70 περιστα
τικά σε αναμονή, αν μειωθούν κατά 10 ασθενο
φόρα, τι θα γίνουν περιστατικά; Θα πεθαίνουν άν

θρωποι» πρόσθεσε. Μάλιστα, συνέχισε, λέγοντας
ότι πληρώματα από την Αττική εξυπηρετούν και
ανάγκες στην περιφέρεια.
Ο κ. Μαθιόπουλος ζήτησε χρόνο για να πει
στούν και οι υπόλοιποι διασώστες του ΕΚΑΒ.
«Εμείς επιμένουμε ως εργαζόμενοι και συν
δικαλιστές να εμβολιαστούν όλοι οι συνάδελφοι
και εμβολιαστήκαμε. Όμως υπάρχουν ιδιαιτερό
τητες. Δεν θα πρέπει να βγουν σε αναστολή ερ
γασίας κάποιοι συνάδελφοι στις 2 Σεπτεμβρίου
γιατί έχουν οικογένειες, αλλά και γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα» τόνισε.
«Παλεύουμε κάθε μέρα να πείσουμε τους ερ
γαζόμενους να εμβολιαστούν. Άρα πρέπει να δο
θούν ακόμα λίγες μέρες να τους πείσουμε. Να
μην τεθεί σε ισχύ η αναστολή. Λίγες μέρες ακόμα
για να πείσουμε τους διασώστες. Θα τους πεί
σουμε. Είναι πολύ σκληρό μέτρο η αναστολή ερ
γασίας» συμπλήρωσε.

Δεν θα υπάρξουν κενά, λέει
η κυβέρνηση - Πώς θα καλυφθούν
Από την πλευρά της πάντως η κυβέρνηση, διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν κενά στις δομές
υγείας μετά την αναστολή των ανεμβολίαστων.
Τον σκοπό αυτό εξυπηρετεί και η απόφαση του
υπουργείου Υγείας για αναστολή όλων των κα
νονικών αδειών των εργαζομένων στη δημόσια
υγεία, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για
την αναπλήρωση των κενών.
«Υπάρχει ειδική ομάδα διαχείρισης και αξιο
λόγησης των κενών. Δεν θα υπάρξουν κενά εγγυόμαστε ότι τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν
κανονικά. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων πρέπει
να πείσουν τους εργαζομένους τους να κάνουν
το εμβόλιο», ανέφερε ο υπουργός Επικράτειας
Άκης Σκέρτσος.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στα
σχέδια της κυβέρνησης φέρεται να είναι σε
πρώτη φάση μεταφορά προσωπικού όπου δημιουργηθούν κενά, μεταξύ δομών υγείας. Επειδή
όμως, εξαιτίας και της ανόδου των ημερήσιων
κρουσμάτων, είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί η
πίεση στο ΕΣΥ κατά τη διάρκεια των επόμενων
μηνών, είναι στο τραπέζι να χρησιμοποιηθούν
δομές του ιδιωτικού τομέα ή και ιδιώτες γιατροί
επί πληρωμή καιτέλος να γίνουν προσλήψεις με
συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας.
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 «Βολές» του Μάκη Βορίδη σε όσους αντιδρούν στον
υποχρεωτικό εμβολιασμό
Πηγή:

ΡΟΔΙΑΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Επιφάνεια 334.2 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

0

1

ΠΟΕΔΗΝ

«Βολές» του Μάκη Βορίδη σε όσους
αντιδρούν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Σκέψεις για την επέκταση του
μέτρου του υποχρεωτικού εμ
βολιασμού στον δημόσιο
τομέα, φαίνεται πως έχει η
κυβέρνηση.
Ο αρμόδιος υπουργός Εσω
τερικών, Μάκης Βορίδης,
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
να συμβεί κάτι τέτοιο μετά το
Σεπτέμβριο,
συγκεκριμένα
στους υπαλλήλους υπηρεσιών
«πρώτης γραμμής» που βρί
σκονται σε καθημερινή επαφή
με πολίτες.
«Το κριτήριο που θα κρί
νουν οι ειδικοί μετά το Σε
πτέμβριο σε υπηρεσίες του
δημοσίου, το κριτήριο για εμ
βολιασμό, είναι το θέμα της
επαφής και της διακινδύνευσης από την επαφή αυτή. Δεν
μπορεί κανείς να αποκλείσει
την επέκταση ενός τέτοιου μέ
τρου π.χ. σε συγκεκριμένα
σημεία όπου υπάρχει επαφή
με παρά πολλούς ανθρώπους
και υπάρχει καθημερινή συ
νεχής και τακτική επικοινω
νία, ευρύτερα αυτό που θα λέ
γαμε front desk» ανέφερε
στον Σκάι ο κ. Βορίδης.
«Και στο Δημόσιο πρέπει
και θέλουμε να γυρίσουμε σε
κανονικότητα
λειτουργίας,
αξιοποιώντας την τηλεργασία
όπου χρειάζεται, αλλά έχει
πολύ μεγάλη σημασία η πα
ροχή υπηρεσίας να επανέλθει
σε επίπεδα κανονικής λει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τουργίας. Είναι κάτι που προ
φανώς θα αξιολογηθεί» εξή
γησε ο υπουργός.
Σε ό,τι αφορά τον υποχρεω
τικό εμβολιασμό στον ιδιωτικό
τομέα, μίλησε για κλάδους με
πολύ μεγάλη επαφή με αν
θρώπους, άρα μεγάλο συγ
χρωτισμό, όπως η εστίαση και
κομμάτια του λιανικού εμπο
ρίου.

«Βολές»
κατά της ΠΟΕΔΗΝ
0 υπουργός Εσωτερικών
στηλίτευσε την στάση της ΠΟ
ΕΔΗΝ που αντιδρά στον υπο
χρεωτικό εμβολιασμό στους
υγειονομικούς, σχολιάζοντας
ότι καθώς οι υγειονομικοί χει
ρίζονται και παρέχουν υπηρε
σίες υγείας σε πάσχοντες με
βεβαρημένη υγεία, πρέπει να
είναι διασφαλισμένο με κάθε
τρόπο ότι δεν μπορούν να με
ταδώσουν τον ιό.
«Παροτρύνουμε να γίνεται
το εμβόλιο στο σύνολο του
πληθυσμού. Εδώ έχουμε αν
θρώπους που χειρίζονται
ασθενείς ή στην άλλη κατηγο
ρία, παρέχουν υπηρεσίες σε
υπερήλικες», είπε.
0 Μάκης Βορίδης διευκρί
νισε ότι «δεν τίθεται ζήτημα
τιμωρίας. Ομως πρέπει να
βγει από το ΕΣΥ αυτός ο (μη
εμβολιασμένος) άνθρωπος.
Να μην διακινδυνεύουμε ότι
θα παρέχει υπηρεσίες σε

ΜΑΦ ή ΜΕΘ ή σε οποιαδή
ποτε μονάδα νοσηλείας με
κίνδυνο να τους κολλήσει».
Κατηγόρησε την ΠΟΕΔΗΝ
για μέγιστη ανευθυνότητα,
καθώς παρακινεί το σύνολο
των υγειονομικών να μην επι
δεικνύουν τα πιστοποιητικά
εμβολιασμού για να μην μπο
ρέσει να υπάρξει αποτελε
σματικός έλεγχος του μέτρου.
«Να μην αγχώνεται ο (πρό
εδρος της ΠΟΕΔΗΝ) κ. Γιαν-

νάκος, η πρωτότυπη μορφή
λευκής απεργίας δε θα έχει
αποτέλεσμα θα διαλειτουργήσουντα πληροφορικά συστή
ματα και θα έχει ο κάθε φο
ρέας αυτομάτως πρόσβαση
στο ποιος είναι εμβολιασμέ
νος, ποιος έχει νοσήσει, ποιος
έχει πάρει εξαίρεση. Αυτό θα
γίνεται γνωστό λίγο πολύ αυ
τοματοποιημένα», είπε ο
υπουργός Εσωτερικών.
Πηγή: in.gr
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 Πλησιάζει η ώρα της κρίσης
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 561.39 cm² Κυκλοφορία:
:

27-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Πλησιάζει η ώρα της κρίσης
Αντίστροφη μέτρηση για τον
εμβολιασμό των υγειονομι
κών και στην Αχαΐα ή της
αναστολής εργασίας
υξητική είναι η τάση των εμβολια
σμών υγειονομικών και στα δύο
Νοσοκομεία της Πάτρας, οι οποίοι
έχουν δικαίωμα να κλείσουν ραντεβού
μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη 31 Αυγούστου, διαφορετικά από 1η Σεπτεμβρίου
θα τεθούν σε αναστολή εργασίας.
Κάποιοι περιμένουν μέχρι και την τελευ
ταία στιγμή μήπως και αλλάξει κάτι, ενώ
άλλοι όπως όλα δείχνουν θα εμμείνουν στη
θέση τους και θα προτιμήσουν να πάνε
σπίτι τους από το να εμβολιαστούν.
Πάντως, παρά το αίτημα-πρόταση που
κατέθεσε η ΠΟΕΔΗΝ χθες, για παράταση
στην αναστολή εργασίας για τους υγει
ονομικούς. η κυβέρνηση φαίνεται αμε
τακίνητη.
Μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας,
Βασίλη Κικίλια. χθες το απόγευμα και ο
αναπληρωτής Υπουργός. Βασίλης Κοντοζαμάνης ξεκαθάρισε ότι όχι μόνο θα
ισχύσει κανονικά η αναστολή εργασίας
από 1η Σεπτεμβρίου, αλλά και ότι «όσοι
υγειονομικοί δεν έχουν εμβολιαστεί μέ
χρι την 1η Σεπτεμβρίου θα κληθούν να
επιστρέφουν χρήματα που θα έχουν λά
βει. καθώς οι εργαζόμενοι λαμβάνουν
προκαταβολικά το μισθό τους ανά 15νθήμερο.
Επισήμανε πάντως ότι οι εμβολιασμοί των
υγειονομικών συνεχίζονται και προσδοκά
ότι ο αριθμός των ανεμβολίαστων θα μει
ωθεί σημαντικά.

Α

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αχαΐα
Σε νέα συγκέντρωση και παράσταση δια
μαρτυρίας προχώρησαν χθες εργαζόμενοι
από τα Νοσοκομεία της Αχάίας και του Με
σολογγίου. διαμαρτυρόμενοι για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Οι εργαζό
μενοι πραγματοποίησαν στάση εργασίας από
τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ενώ στο
Νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» πραγματοποί
ησαν κατάληψη στα γραφεία της Διοίκησης
και στη συνέχεια έγινε η κινητοποίηση στην
6η ΥΠΕ.

«Κάναμε παράσταση όλοι μαζί στα γραφεία
της Διοίκησης, για να ενημερώσουμε για τις
διεκδικήσεις μας και να ακούσουμε από τον
Διοικητή για το πλάνο του στην διαδικασία της
υποχρεωτικότητας και της αναστολής της ερ
γασίας των ανεμβολίαστων που προτίθεται η
κυβέρνηση να κάνει και την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων που θα έχει αυτή η εφαρμογή.
Κατά την συζήτηση που έγινε παρουσία όλων
πλάνο αντικατάστασης δεν φάνηκε, εν αντιθέσει με την διαδικασία απομάκρυνσης που

είχε και την οποία μας γνωστοποίησε.
Ανέφερε λοιπόν ότι βάσει των στοιχείων που
του έστειλε το υπουργείο για τους ανεμβολίαστους. στοιχεία που αρνήθηκε να παρου
σιάσει. θα υπογράψει και θα αποστείλει σχε
τικές διαπιστωτικές πράξεις απομάκρυνσης
των ανεμβολίαστων συναδέλφων μας. άποψη
που μας βρήκε ριζικά αντίθετους και γι' αυτό
προχωρήσαμε σε συμβολική κατάληψη των
Γραφείων της Διοίκησης», αναφέρεται σε
ανακοίνωση του σωματείου.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΕΤΟΙ ΣΤΑ
ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Την ίδια ώρα στα δύο Νοσοκομεία της
Πάτρας εκτιμάται πως οι ανεμβολίαστοι.
κυρίως, διοικητικό, βοηθητικό, νοσηλευ
τικό και παραϊατρικό προσωπικό ξεπερ
νούν τους 600.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με το πρόεδρο του σωματείου
«Ιπποκράτης», Κώστα Πετρόπουλο, στο
ΓΝ Πατρών «Αγ. Ανδρέας» πλην των για
τρών. οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι ανέρ
χονται σε 290. οι οποίοι, όπως δήλωσε, αν

τεθούν σε αναστολή εργασίας σε συνάρ
τηση και με τις ήδη 260 κενές οργανικές
θέσεις που έχει το νοσηλευτικό ίδρυμα,
τίθεται σοβαρό θέμα για την εύρυθμη λει
τουργία του.
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 Ετοιµάζονται οι πρωτες πράξεις αναστολής
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Επιφάνεια 1115.48
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-08-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ
Ο εμβολιασμός

Εφτασε η ώρα της κρίαεως στον υγειονομικό χώρο, όπου πάμε για ακραίες καταοτάοεις.

> 700 περίπου

Ετοιμάζονται οι r
πράξεις αναστολι
πορισμάτων των τριμελών
επιτροπών που εξετάζουν
τα αιτήματα εξαίρεσης από
ντολή για την σύνταξη των τον εμβολιασμό, ενώ μέσα
πρώτων διαπιστωτικών στο σαββατοκύριακο, αρκετοί
πράξεων αναστολής ερ έχουν κλείσει ραντεβού για
γασίας άνευ αποδοχών, να κάνουν την πρώτη δόση
σε εργαζόμενους που δεντου εμβολίου.
έχουν εμβολιαστεί, έλαβανΟι ανεμβολίαστοι εργα
χθες από το υπουργείο Υγεί ζόμενοι μπροστά στην
ας οι διοικήσεις των νοσο ανυποχώρητη στάση της
κομείων της Αχαΐας.
κυβέρνησης, προχώρησαν
Πρόκειται για τυπική διαδι χθες σε πανελλαδική στάση
κασία που αφορά στους ερ εργασίας που διοργάνωσε η
γαζόμενους που πρόκειται να πανελλήνια ομοσπονδία ερ
τεθούν σε αναστολή εργασί γαζομένων στα νοσοκομεία
ας από την 1η Σεπτεμβρίου, ΠΟΕΔΗΝ και στην Πάτρα
αν στο μεταξύ δεν έχουν κά τα σωματεία των νοσοκομεί
νει την πρώτη δόση του εμ ων της περιοχής πραγμα
βολίου.
τοποίησαν συγκεντρώσεις,
Στο ΠΓΝΠ περίπου 300 ερ καταλήψεις και παραστάσεις
γαζόμενοι από όλους τους διαμαρτυρίας.
τομείς παραμένουν ανεμβο- Ο πρόεδρος του «Ιπποκρά
λίαστοι και δηλώνουν απο τη», του σωματείου εργαζομέ
φασισμένοι στη συντριπτική νων στο ΓΙ<Ν «Αγ. Ανδρέας»
τους πλειοψηφία να μην κά Κώστας Πετρόπουλος, χα
νουν το εμβόλιο. Αλλοι τόσοι ρακτήρισε εξοργιστική την
έχουν καταμετρηθεί στο ΓΙ<Ν έκδοση των πρώτων διαπι«Αγ. Ανδρέα», με 50 στο νο στωτικών πράξεων, γεγονός
σοκομείο Αίγιου και άλλους που οδήγησε σε κατάληψη
30 στο Καραμανδάνειο. Επί των γραφείων της διοίκησης,
σης, εκατοντάδες υπάρχουν όπου απαίτησε από τον διοι
ακόμα σε πρωτοβάθμιες μο κητή Ηλία θεοδωρόπουλο,
νάδες υγείας, όπως Κέντρα να μην υπογράψει κανένα
Υγείας, κ.ά.
έγγραφο.
Πάντως, η συνολική εικόνα Κατά πληροφορίες, ο κ. θεοτων εργαζομένων που θα τε δωρόπουλος τόνισε ότι διοι
θούν σε αναστολή, αναμένε κητικά οφείλει να εφαρμόσει
ται να αποκρυσταλλωθεί τη το νόμο και τις οδηγίες που
Δευτέρα, με την έκδοση των έχει λάβει από το υπουργείο
Του ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
spapandreoulipelop.gr

[

Υγείας και έτσι θα πράξει.
Οι συνδικαλιστές των υγει
ονομικών ζητούν να παγώ
σουν οι αναστολές εργασίας
για 2 - 3 μήνες, προφανώς
μέχρι να φύγει η «μπόρα» του
4ου κύματος της πανδημίας,
ενώ την ίδια στιγμή η ΠΟ
ΕΔΗΝ έχει καταθέσει αίτη
ση ακύρωσης του νόμου της
υποχρεωτικότητας των εμ
βολίων στο Συμβούλιο της
Επικράτειας.

ΑΣΥΛΟ
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των
εργαζομένων στο Ασυλο Ανι
άτων Θεόδωρος Παπαγεωργόπουλος, με δήλωσή του
καλύπτει πέντε ανεμβολίαστους συναδέλφους του,
που βγήκαν σε αναστολή.
«Δεν μπορούμε να γυρίσου
με την πλάτη στους συναδέλ
φους μας.
Δουλεύουμε χρόνια μαζί και
είναι πλέον μέλη της οικογένειάς μας!!! θα τους στηρί
ξουμε τόσο δικαστικά, όσο
και χρηματικά» αναφέρει ο
κ. Παπαγεωργόπουλος, που
επικρίνει την κυβέρνηση,
«γιατί καταδικάζει σε ασιτία
και οικονομικό αποκλεισμό
τους ανεμβολίαστους εργα
ζόμενους, επειδή φοβάται,
είναι δύσπιστη, επειδή όλοι
εμείς αποτύχαμε να τον πεί
θουμε πως ο εμβολιασμός εί
ναι μια πράξη αλληλεγγύης».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία μας
παραμένουν
ανεμβολίαστοι

fnWATMO TOWS
τεξτικπτητλ tramp

Οι συνδικαλιστές των υγειονομικών ζητούν να παγώσουν οι αναστολές εργασίας για 2-3 μήνες

Ομπρέλα στους αντιεμβολιαστές
Η «Π» έθεσε στους επικεφαλής των σωματεί
ων εργαζομένων στα δύο μεγάλα νοσοκομεία
της Αχάίας, το ερώτημα αν αυτές οι κινητοποι
ήσεις, παρέχουν στην πραγματικότητα ομπρέλα
προστασίας στους αντιεμβολιαστές.
0 πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο
ΠΓΝΠ Γρήγορης Ευαγγελάτος, επανέλαβε το
σύνθημα «είμαστε υπέρ του εμβολιασμού και
κατά της υποχρεωτικότητας» τονίζοντας ότι πρέ
πει να δοθεί παράταση λίγων μηνών στις ανα
στολές εργασίας, προκειμένου ομάδες υγειο
νομικών που έχουν προβλήματα ασθενειών,
να πάρουν ιατρικές γνωματεύσεις αν πρέπει
να κάνουν το εμβόλιο ή όχι. Στην προφανή συ
νέχεια του ερωτήματος, «και τι έκαναν όλους
αυτούς τους μήνες;» ο κ. Ευαγγελάτος επέρριψε την ευθύνη στην κυβέρνηση και στους διοικούντες των νοσοκομείων.
Να σημειωθεί πως η Ενωση Νοσοκομειακών
Ιατρών διαχώρισε την θέση της, από αυτές τις
κινητοποιήσεις και απέναντι από κάθε άρνηση
του εμβολίου. «Πιθανόν οι γιατροί της ΕΙΝΑ να
λαμβάνουν τέτοιους μισθούς που να μην έχουν

πρόβλημα οικονομικής φύσεως για τις οικογένειέςτους» ήταν η απάντηση του κ. Ευαγγελάτου.
©θέσαμε το ίδιο ερώτημα και στον πρόεδρο του
«Ιπποκράτη» Κώστα Πετρόπουλο, αν δηλαδή τα
σωματεία τελικά παρέχουν ομπρέλα προστασί
ας στους αντιεμβολιαστές. Είπε ότι είναι ανεπί
τρεπτο να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο το υπουργείο
Υγείας, αλλά δυστυχώς διαπιστώνει ότι η κυ
βέρνηση με την αδιαλλαξία της, έχει στόχο να
διαλύσει τα νοσοκομεία και να συρρικνώσει την
δημόσια υγεία.
Τον ρωτήσαμε και για την αντίθεση της ΕΙΝΑ σε κινητοποιήσεις κατά του εμβολιασμού
και απάντησε: «Εμείς δεν μπορούμε να πάμε
με την κεφαλή επί πίνακι και να πούμε, σφά
ξε μας αγά μου να αγιάσουμε», ενώ σχολι
άζοντας την προχθεσινή ανεξάρτητη κινητο
ποίηση ανεμβολίαστων έξω από την 6η ΥΠΕ,
τόνισε ότι δεν είχε την κάλυψη των σωματεί
ων: «Εμείς δεν παλεύουμε για να μην εμβο
λιαστεί ο κόσμος. Παλεύουμε να μην τελεί σε
αναστολή ο κόσμος» είπε με νόημα ο Κώστας
Πετρόπουλος.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

Γιατί κάνουμε σχάση εργασίας

Μας διαβεβαίωνε ο Κικίλιας

0 πρόεδροςτου σωματείου εργαζο

> Για να μην κληθούν οι εμβολια

0 Γρηγόρης Ευαγγελάτος, πρόε

σμένοι σε ποσοστό 90%, όταν ο

μένων στον «Αγ. Ανδρέα» Κώστας

σμένοι εναπομείναντες εργαζόμε

δρος του σωματείου εργαζομέ

υπόλοιπος πληθυσμός είναι ακό

Πετρόπουλος δήλωσε: «Κάνουμε

νοι να καλύψουν με υπερεντατικο-

νων ΠΓΝΠ, είπε: «Η σημερινή

μα στο 50%. Στοχοποιούν τους

στάση εργασίας ενάντια στον προ

ποίηση τα κενά από τις αναστολές

ημέρα είναι η απαρχή ξεσηκω

ήρωες που χειροκροτούσαν χθες

κλητικότατο, αντιδημοκρατικό και

εργασίαςτων ανεμβολίαστων, κα

μού για τους εργαζόμενους της

και σήμερα τους βγάζουν σε ανα

αντιδραστικό νόμο που υποχρεώ

θώς η κυβέρνηση δεν διαθέτει σο

δημόσιας υγείας. Μέχρι προχθές

νει τους εργαζόμενουςνα εμβολια

βαρό σχέδιο ανάγκης, πέρα απάτην

μας έλεγαν οι κυβερνώντες και

μα ότι δεν έχουν κάνει το εμβό

στούν, για τρεις Βασικούς λόγους

ανάκληση των αδειών.

ο κ. Κικίλιας ότι δεν υ πάρχει κα

λιο. Εμείς είμαστε αποφασισμέ

>Για να μην βγει κανείς ανεμβολία-

>Για να διασφαλίσουμε την εύρυθ

μία περίπτωση να θέσουν θέμα

νοι και όλοι οι συνάδελφοι που

στολή εργασίας με το πρόσχη

στος εργαζόμενος σε αναστολή ερ

μη και ασφαλή λειτουργία των νο

υποχρεωτικότητας των εμβολί

δεν έχουν προβεί σε αυτή τη δι

γασίας, γιατί σε αυτή τη φάση της

σοκομείων, τώρα που σηκώνεται

ων. Ενημερώνω ότι οι εργαζό

αδικασία, να μην δεχθούμε την

πανδημίας είναι όλοι απαραίτητοι.

το 4ο κύμα της πανδημίας».

μενοι στην υγεία είναι εμβολια

υποχρεωτικότητα».

ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΠΡΟΥΧΟΣ

Δεν θα μπορώ ούτε τα στοιχειώδη

Δεν θα δεχθούμε να βγούμε σε διαθεσιμότητα

0 εργαζόμενος στο ΠΓΝΠ Ηλίας

θα αντιμετωπίσει μόλις βγει σε

0 Απόστολος Ασπρούχος είναι ερ

ωθήσειτην πολιτική που χρειάζεται.

Κανελλόπουλος, λέει ότι ο κο-

αναστολή εργασίας, γιατί καταλα

γαζόμενος στο νοσοκομείο Αιγίου

Δεν θα δεχθούμε να βγούμε σε δια
θεσιμότητα, εμείς που με αυτοθυσία

ρονοϊός πάντα τους φόβιζε, αλ

βαίνει ότι δεν θα μπορεί να προ

που ήρθε στην Πάτρα χθες μαζί με

λά πάντα έπαιρναν όλα τα μέτρα

σφέρει ούτε τα στοιχειώδη στην

συναδέλφους του, για να διαμαρτυ-

προστασίας γιατί ξέρουν τους κιν

οικογένειά του. Και ο ίδιος είναι

ρηθούν: «Το έχουμε πει σε όλους

χη για να υπερασπίσουμε τους πο

δύνους που αντιμετωπίζουν. Δεν

πατέρας δύο παιδιών, το ένα σε

τους τόνους και το διατυμπανίζου

λίτες. Αντί να δαπανούν εργατοώ-

αποδέχονται όμως τον εμβολια

με. Λέμε ναι στον εμβολιασμό, όχι

ρες για να πείσουν τους εργαζόμε-

σμό ως ιατρική πράξη, από αν

μενες πανελλαδικές εξετάσεις και

στην υποχρεωτικότητα. Αυτά τα μέ

νουςότι πρέπει να εμβολιαστούν, δα

θρώπους που τους καλούν να

το δεύτερο που τελειώνει φέτος

τρα δεν εξυπηρετούν τους εργαζό

πανούν εργατοώρες σε σχέδια πως

τουςεμπιστευθούν, όταν οι ίδιοι

τη Νομική. «Το δύσκολο είναι μια

μενους, ούτε τους πολίτες, θα βρει

θα λειτουργήσουν όταν θα λείψουν

έχουν φροντίσει από την αρχή να

λέξη που δεν μπορεί να περιγρά

την ευκαιρία η κυβέρνηση να περά

μην έχουν καμία ευθύνη. Αντι

φει την πραγματικότητα που θα

σει από την πίσω πόρτα όποια μέτρα

ποι που στην αρχή της κρίσης τους

λαμβάνεται τις δυσκολίες που

αντιμετωπίσουμε σύντομα» λέει.

σχεδιάζει στα νοσοκομεία για να προ-

χειροκροτούσαν».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φάση προετοιμασίας για τις επό

και χωρίς εμβόλια μπήκαμε στη μά

από τις θέσεις τους. Οι ίδιοι άνθρω
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 “Βόμβα” Βορίδη για υποχρεωτικό εμβολιασμό
Πηγή:

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 175.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

“Βόμβα” Βορίδη
για υποχρεωτικό
εμβολιασμό
Σκέψεις για την επέκταση του μέτρου
του υποχρεωτικού εμβολιασμού στον
δημόσιο τομέα φαίνεται πως έχει η κυ
βέρνηση.
Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών,
Μάκης Βορίδης, άφησε ανοιχτό το εν
δεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο με
τά τον Σεπτέμβριο, και συγκεκριμένα
στους υπαλλήλους υπηρεσιών "πρώ
της γραμμής" που βρίσκονται σε καθη
μερινή επαφή με πολίτες.
«Το κριτήριο που θα κρίνουν οι ειδι
κοί μετά τον Σεπτέμβριο σε υπηρεσίες
του Δημοσίου, το κριτήριο για εμβολια
σμό, είναιτοθέματηςεπαφήςκαιτηςδιακινδύνευσηςαπότηνεπαφήαυτή.Δεν
μπορεί κανείς να αποκλείσει την επέ
κταση ενός τέτοιου μέτρου π.χ. σε συ
γκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει επα
φή με πάρα πολλούς ανθρώπους και υ
πάρχει καθημερινή συνεχής και τακτι
κή επικοινωνία, ευ ρύτερα αυτό που θα
λέγαμε front desk», ανέφερε στον SKAI
ο κ. Βορίδης. «Και στο Δημόσιο πρέπει
και θέλουμε να γυρίσουμε σε κανονι
κότητα λειτουργίας, αξιοποιώντας την
τηλεργασία όπου χρειάζεται, αλλά έχει
πολύ μεγάλη σημασίαη παροχή υπηρε
σίας να επανέλθει σε επίπεδα κανονι
κής λειτουργίας. Είναι κάτι που προφανώςθα αξιολογηθεί», εξήγησε ο υπ ου ργός. Σε ό,τι αφοράτον υποχρεωτικό εμ
βολιασμό στον ιδιωτικό τομέα, μίλη
σε για κλάδους με πολύ μεγάλη επαφή
με ανθρώπους, άρα μενάλο συγχρωτι
σμό, όπως η εστίαση και κομμάτια του
λιανικού εμπορίου.

"Βολές" κατά της ΠΟΕΔΗΝ
Ο υπουργός Εσωτερικών στηλίτευσετη στάση της ΠΟΕΔΗΝ που αντιδρά
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους
υγειονομικούς, σχολιάζοντας ότι, κα
θώς οι υγειονομικοί χειρίζονται και πα
ρέχουν υπ ηρεσίες υγείας σε πάσχοντες
με βεβαρημένη υγεία, πρέπει να είναι
διασφαλισμένο με κάθε τρόπο ότι δεν
μπορούνναμεταδώσουντονιό.
«Παροτρύνουμεναγίνεταιτο εμβόλιο
στο σύνολο του πληθυσμού. Εδώ έχου
με ανθρώπους που χειρίζονται ασθε
νείς ή, στην άλλη κατηγορία, παρέχουν
υπηρεσίες σε υπερήλικες», είπε.
Ο Μάκης Βορίδηςδιευκρίνισε ότι«δεν
τίθεται ζήτημα τιμωρίας. Όμως πρέπει
να βγει από το ΕΣΥ αυτός ο (μη εμβολι
ασμένος) άνθρωπος. Να μη διακινδυ
νεύουμε ότι θα παρέχει υπηρεσίες σε
ΜΑΦ ή ΜΕΘ ή σε οποιαδήποτε μονά
δα νοσηλείας με κίνδυνο να τους κολ
λήσει». Κατηγόρησε, εξάλλου, την ΠΟ
ΕΔΗΝ για μέγιστη ανευθυνότητα, κα
θώς, όπως είπε, παρακινεί το σύνολο
των υγειονομικών να μην επιδεικνύουν
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για να
μην μπορέσει να υπάρξει αποτελεσμα
τικός έλεγχοςτου μέτρου.
«Να μην αγχώνεται ο (πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ) κ. Γιαννάκος, η πρωτότυπη
μορφήλευκήςαπεργίαςδεθαέχει απο
τέλεσμα. Θαδιαλειτουργήσουντα πλη
ροφορικά συστήματα και θα έχει ο κά
θε φορέας αυτομάτως πρόσβαση στο
ποιος είναι εμβολιασμένος, ποιος έχει
νοσήσει και ποιος έχει πάρει εξαίρεση.
Αυτό θα γίνεται γνωστό λίγο-πολύ αυ
τοματοποιημένα», είπε ο υπουργός Ε
σωτερικών.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αναστέλλονται από 1η Σεπτεμβρίου όλες οι άδειες
στο ΕΣΥ
Πηγή:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 206.78 cm² Κυκλοφορία:
:

1

27-08-2021
0

ΠΟΕΔΗΝ

Αναστέλλονται
από 1η Σεπτεμβρίου
όλες οι άδειες στο ΕΣΥ
Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο επέκτασης
της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών ο
Βασίλης Κοντοζαμάνης.
Μιλώντας

στον Σκάι, ο αναπληρωτής

υπουργός Υγείας είπε πως ο νόμος θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου, χωρίς να δο
θεί παράταση.
Για τα κενά που θα δημιουργηθούν στα νο
σοκομεία, είπε πως θα καλυφθούν με ανα
κατανομή δυνάμεων και συμβάσεις ορισμέ
νου χρόνου.
Στο μεταξύ, με έγγραφο που έστειλε σή
μερα και παρατίθεται πιο κάτω, ο αναπλη
ρωτής υπουργός αναστέλλει από την 1η
Σεπτεμβρίου τις κανονικές άδειες του προ
σωπικού των νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ, του
ΕΟΔΥ και των δημόσιων δομών Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας (Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Περι
φερειακά Ιατρεία).
Για την ετοιμότητα του συστήματος Υγεί
ας στο ενδεχόμενο να βγει μεγάλος αριθμός
εργαζομένων σε αναστολή, ο αναπληρωτής
υπουργός σημείωσε πως υπάρχει ετοιμότη
τα, καθώς είχαν προβλεφθεί όλα τα ενδεχό
μενα:
«Ο νόμος τα προβλέπει. Θα γίνει και ανα
κατανομή δυνάμεων μέσα στις κλινικές και
τα νοσοκομεία. Σε κάθε περίπτωση, το σύ
στημα Υγείας πρέπει να εξυπηρετήσει όλους
τους συμπολίτες μας και όχι μόνο εκείνους
που πάσχουν από Covid», επισήμανε.
Σημείωσε, επίσης, πως θα προσληφθεί και
προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρό
νου: «Δεν μιλάμε για μόνιμες προσλήψεις,
οι οποίες τρέχουν και ενισχύεται το σύστη
μα Υγείας», είπε.
Για το ενδεχόμενο ελλείψεων προσωπικού
στο ΕΚΑΒ, τόνισε πως «θα γίνουν και προ
σλήψεις, το προβλέπει ο νόμος». Ξεκαθάρι
σε, δε, πως όσοι δεν εμβολιαστούν, δεν θα
πληρώνονται.
Κατατέθηκε από την Πανελλήνια Ομο
σπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκο
μείων (ΠΟΕΔΗΝ) στο Συμβούλιο της Επι
κράτειας Αίτηση Ακύρωσης και Αίτηση Ανα
στολής κατά της υποχρεωτικότητας του εμ
βολιασμού και του μέτρου της υποχρεωτική
άδειας άνευ αποδοχών για όσους εργαζό
μενους στην Υγεία και στις Δομές Κοινωνι
κής Πρόνοιας δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέ
χρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Σε νέες
κινητοποιήσεις από Δευτέρα
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 123.53 cm² Κυκλοφορία:
:

1
28-08-2021
2300

ΠΟΕΔΗΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σε νέες κινητοποιήσεις
από Δευτέρα
Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι ερ
γαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και
δομές Υγείας, αντιδρώντας στη μετατρο
πή του εμβολιασμού από την κυβέρνηση
σε όχημα για αναστολές εργασίας, απολύ
σεις και διώξεις εργαζομένων, σε εργαλείο
για να μεταφερθούν οι κυβερνητικές ευ
θύνες για τη διαχείριση της πανδημίας και
την υποστελέχωση του δημόσιου συστήμα
τος Υγείας στις πλάτες των εργαζομένων.

Από τη Δευτέρα 30/8 και καθημερι
νά προγραμματίζονται δράσεις στα νοσο
κομεία (Γενικές Συνελεύσεις, συγκεντρώ
σεις, παρεμβάσεις). Την Τετάρτη 1/9, μέ
ρα που η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως
θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι, θα γίνουν συ
γκεντρώσεις, στις 7 π.μ., στις πύλες των
νοσοκομείων.
Με την πρώτη πράξη αναστολής καθη
κόντων που θα εκδοθεί οι εργαζόμενοι θα
απαντήσουν με στάση εργασίας την επό
μενη μέρα (10 π.μ. - 3 μ.μ.) και συγκεντρώ
σεις στις 11 π.μ. για την Αττική στο υπουρ
γείο Υγείας, για τη Θεσσαλονίκη στο υπουρ
γείο Μακεδονίας - Θράκης και για την υ
πόλοιπη χώρα στις κατά τόπους ΥΠΕ και
στις πύλες των νοσοκομείων. Το παραπά
νω πρόγραμμα αποφασίστηκε στη συνε
δρίαση της ΠΟΕΔΗΝ, μετά τη στάση ερ
γασίας και τις κινητοποιήσεις που έγιναν
την περασμένη Πέμπτη.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ελπίζει τώρα στην ... ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1

13

Επιφάνεια 43.72 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

28-08-2021

Κυκλοφορία:

0

ΠΟΕΔΗΝ

ϋί|Λωμ^να viupu ιΐ|ν

ujiuiu

ψυυμα

u|l,

ιγυμ^μνιιυι^.

Ελπίζει τώρα στην... ΠΟΕΛΗΝ
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ενδιαφέρον
παρακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τις
κινήσεις που ετοιμάζουν οι
συνδικαλιστές της ΠΟΕΔΗΝ.
Άλλωστε οι πρωτοβουλίες της
εν λόγω συνδικαλιστικής ορ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γάνωσης βρίσκονται σε αντι
στοιχία με τη στρατηγική του
κόμματος της Κουμουνδούρου,
που επιδιώκει να εμφανίσει
διαλυμένο το Εθνικό Σύστη
μα Υγείας.
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 Εξατομικευμένα αν χρειαστεί υποχρεωτικός
εμβολιασμός και σε άλλους χώρους
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 725.48 cm² Κυκλοφορία:
:

1

28-08-2021
60

ΠΟΕΔΗΝ

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εξατομικευμένα αν χρειαστεί υποχρεωτικός εμβολιασμός και σε άλλους χώρους
Για το ενδεχόμενο επέκτασης της
υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών
και σε άλλες κατηγορίες πολιτών ρωτή
θηκε σε συνέντευξή του, ο υπουργός
Επικράτειας Γιώργος Γεραπετρίτης,
για να απαντήσει ότι σε κάθε περίπτω
ση θα υπάρξει διαφορετική προσέγγι
ση, σημειώνοντας πως ειδικά για τα Σώ
ματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνά
μεις δεν είναι εύκολη η αναπλήρωση.
"Θα υπάρξει πιο εξατομικευμένη προ
σέγγιση όταν και αν αποφασιστεί υπο
χρεωτικός εμβολιασμός", συμπλήρωσε.
Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε επίσης
ότι η κυβέρνηση ακούει τα επιχειρήμα
τα από όλες τις πλευρές, από τους πο
λίτες που θέλουν επέκταση του εμβολιαστικού ρεύματος και από εκείνους
που δεν το επιθυμούν. "Το κράτος δεν
μπορεί να είναι ακραία πατερναλιστικό.
Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι πολίτες
να αντιλαμβανόμαστε τις υποχρεώσεις
μας απέναντι στο κράτος και απέναντι
στην κοινότητα. Η λογική δεν μπορεί να
είναι το κράτος να επιβάλλει σε όλους
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι και
θέμα συνείδησης. Από εκεί και πέρα το
ζήτημα του ποσοστού του εμβολιασμού
στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα
Ασφαλείας είναι αντικείμενο μελέτης
και θα υπάρξουν ανακοινώσεις στο εγ
γύς μέλλον", δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα ανέφερε ότι η Επιτροπή
Βιοηθικής έχει εκφέρει ήδη γνώμη για
το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολια
σμού η οποία λέει ότι θα πρέπει να εξα
ντλείται κάθε πιθανότητα προηγούμε
νης πειθούς. "Αυτή η γνώμη εξακολου
θεί να είναι σε ισχύ. Δεν νομίζω να χρει
άζεται περαιτέρω γνωμοδότηση για νέ
ες κατηγορίες. Επίσης σταδιακά τα εμ
βόλια λαμβάνουν οριστική άδεια όπως
συνέβη ήδη με το εμβόλιο της Pfizer
από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρ
μάκων, κάτι που αναμένεται και για τα
υπόλοιπα εμβόλια", σημείωσε.
Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως
σημασία έχει να εξαντλήσουμε κάθε δυ
νατότητα να αυξηθεί το ποσοστό εμβο
λιασμού, λέγοντας πως ένα σημαντικό
ποσοστό βρίσκεται μάλλον σε απροθυ
μία. Είπε επ’ αυτού ότι την τελευταία
εβδομάδα είχαμε σημαντική αύξηση
στα νέα ραντεβού για το πρώτο εμβό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

λιο και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα
θα δούμε τους αριθμούς των εμβολια
σμών να ανεβαίνουν.
Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει περί
πτωση για τους εργαζόμενους στην
εστίαση να αντικατασταθούν τα δύο
rapid test την εβδομάδα με υποχρεωτι
κό εμβολιασμό, απάντησε πως είναι
ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα. "Είναι αντι
κείμενο μελέτης των ειδικών μας.
Ακούω την κριτική ότι το χειμώνα στους
κλειστούς χώρους στην εστίαση θα βρί
σκονται εμβολιασμένοι πελάτες ή νοσήσαντες ενώ το προσωπικό μπορεί να
μην έχει κάνει το εμβόλιο. Για το προ
σωπικό υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθη
σία. Η εστίαση για τον πελάτη είναι ψυ
χαγωγία και για τον εργαζόμενο τρόπος
επιβίωσης. Υπάρχουν για τους εργαζό
μενους πολύ αυστηρά μέτρα με δύο τε
στ την εβδομάδα. Αν δούμε ότι η κατά
σταση δεν βαίνει βελτιούμενη, προφα
νώς θα εξεταστούν μέτρα επέκτασης
του υποχρεωτικού εμβολιασμού και
στον ιδιωτικό τομέα", πρόσθεσε.
Σχετικά με το εάν ο Σεπτέμβριος εί
ναι ορόσημο για τις επόμενες αποφά
σεις είπε πως "Ο ιός δεν υπακούει σε
μοντέλα", συμπληρώνοντας ότι κάθε
μέρα αξιολογούνται τα δεδομένα.
Για το ενδεχόμενο επέκτασης του
υποχρεωτικού εμβολιασμού και για

τους φοιτητές στα πανεπιστήμια, είπε
ότι στην παρούσα φάση δεν είναι στις
προθέσεις της κυβέρνησης ενώ υπάρ
χει πρόβλεψη για τον εμβολιασμό τους
στους πανεπιστημιακούς χώρους.
Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η κοι
νωνία και η οικονομία δεν μπορούν να
ανεχθούν οριζόντιους περιορισμούς
πλέον, ότι οι πολίτες μπορούν να εμβο
λιαστούν με το εμβόλιο της επιλογής
τους και ότι δεν θα ήταν ηθικά ορθό και
πολιτικά σκόπιμο η κυβέρνηση να προβεί σε νέα κλεισίματα. Η εκπαιδευτική
διαδικασία, τόνισε, πρέπει να παραμείνει ενεργή και όλοι να δείξουν την ανα
γκαία ευθύνη.
Αναφερθείς στις χθεσινές κινητοποι
ήσεις της ΠΟΕΔΗΝ και το γεγονός ότι
κόβονται άδειες υγειονομικών, ο κ. Γε
ραπετρίτης δήλωσε ότι δεν βιώνουμε
συνθήκες απόλυτης κανονικότητας κα
θώς ο ιός είναι εδώ και πολύ επιθετικός
ενώ οι μεταλλάξεις δημιουργούν νέες
συνθήκες. "Όλη η οικουμένη βρίσκεται
μπροστά σε αποφάσεις. Οι υγειονομι
κοί έχουν επιδείξει στάση ευθύνης. Εί
ναι αυτονόητο αυτός που υπηρετεί στο
χώρο της υγείας πρώτος να δίνει το πα
ράδειγμα και να διασφαλίζει συνθήκες
υγείας. Ήταν αυτονόητη επιλογή να πά
με σε υποχρεωτικό εμβολιασμό εντός
των υγειονομικών μονάδων. Θα υπάρ

ξει άμεση αναπλήρωση όλων των κενών
στις μονάδες υγείας. Θα υπάρξει σύ
ντομα κατάλογος για να καλυφθούν τα
κενά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
ώστε να συνεχιστεί η παροχή υγείας
στο βέλτιστο επίπεδο", ανέφερε χαρα
κτηριστικά.
Για τις εκκλησίες είπε ότι υπάρχουν
ορισμένοι περιορισμοί που έχουν να κά
νουν με τη χωρητικότητα, την χρήση
μάσκας και την τήρηση αποστάσεων και
με ανώτατο όριο συμμετεχόντων. "Είναι
ευαίσθητο ζήτημα γιατί αφορά τη θρη
σκευτική συνείδηση των πολιτών. Η Εκ
κλησία έχει τηρήσει το χρέος της για
την εφαρμογή των μέτρων και για να
μεταδίδεται το μήνυμα της ανάγκης του
εμβολιασμού. Ελπίζουμε ότι δεν θα
υπάρξει κανένα άλλο πρόβλημα σε ότι
αφορά τη λειτουργία των ναών", ανέφερε.
Για το εάν πλησιάζει η ώρα της από
δοσης ευθυνών για τις πρόσφατες πυρ
καγιές και το ενδεχόμενο ανασχηματι
σμού, τόνισε ότι "αυτονοήτως αποτελεί
προνόμιο του πρωθυπουργού ο χρόνος
και ο τρόπος του ανασχηματισμού". Ση
μείωσε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αντι
πυρική περίοδος και ότι είμαστε στο μέ
σο των εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα και
πως όταν έρθει η ώρα, ο πρωθυπουρ
γός θα αποδώσει ευθύνες και θα προβεί στην όποια ανακατάταξη. "Το φθινό
πωρο θα είναι σημαντικό όχι μόνο για
τη διαχείριση των κρίσεων αλλά κυρίως
για το μεγάλο μεταρρυθμιστικό ρεύμα",
είπε.
Τέλος, με αφορμή την ανακοίνωση
των βάσεων στα πανεπιστήμια ο υπουρ
γός Επικράτειας έδωσε συγχαρητήρια
στα παιδιά που πέτυχαν ενώ όταν ρω
τήθηκε για το εάν θα εφαρμοστεί ο νό
μος για την αστυνόμευση των πανεπι
στημίων, δήλωσε ότι "Αυτή τη στιγμή
είμαστε στο στάδιο της πρόσληψης και
εκπαίδευσης. Χρειάζεται ειδική εκπαί
δευση η οποία όταν ολοκληρωθεί, θα
υλοποιηθεί το πρόγραμμα φύλαξης των
πανεπιστημιακών χώρων".
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 ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ : ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Πηγή:

ΑΞΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1-2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 958.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1

28-08-2021
750

ΠΟΕΔΗΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Σε εεο ι μόιηχα Ένοπλεε Δυνάμειε,
Λιμενικό και ΕΛ.ΑΣ., καθώε ο κίνδυνοε
αποσταθεροποίησή μέσω μαζικήε
εισόδου εκατοντάδων χιλιάδων
προσφύγων είναι υπαρκτόε.
ΣΕΛ. 2

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ : ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Πηγή:

ΑΞΙΑ

Σελ.:

1-2

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

28-08-2021

rkiKcAiccos
ΣΠΕΚΟΥΛΑ ΠΟΕΔΗΝ - ΣΥΡΙΖΑ

μαζική έξοδος^φγ
ι προσφύγων στην Ελκιστάν προκαλεί
υπαρκτός
γι' αυτό έχει χτυπήσει
στην κυβέρνηση. Οι αρμόδιες ΰπτιρε
υναγερμόζ
^Ένοπλες Δυνάμεις, στο
σίες προειδοποιούν, ότι είναι ζήτημα
ιενίκο και σχι
'Ήδη Αφγανοί πρόσφυ
χρόνου οι ροές των προσφυγών να γες που βρίσκονταν στην Τουρκία έχουν αρχίσει
φτάσουν στην Τουρκία και να επιχειρήσουν
να
να περνάνε
τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Γι'
περάσουν τα σύνορα. Ο κίνδυνος αποσταθερο
αυτό δεν αποκλείεται το Φθινόπωρο να αντιμε
ποίησης μέσω μαζικής εισόδου εκατοντάδων τωπίσει η χώρα έναν ακόμα υβριδικό πόλεμο.

Η

ΑΝΑΒΕΙ ΦΙΤΙΛΙ ΣΤΗ ΜΕΟΓΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν μπορεί να οδηγήσουν
σε αποσταθεροποίηση ολόκληρη την εύφλεκτη
ζώνη της Μεσογείου. Οι ακραίοι Ισλαμιστές σε
Συρία, Ιράκ και Λιβύη έχουν αναθαρρήσει μετά
την επέλαση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Με
δεδομένο ότι υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα
που εγκατέλειψαν οι Αμερικανοί έπεσαν στα
χέρια του ISIS και της Αλ Κάιντα που πολεμούσαν
μαζί με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ο κίνδυ
νος εξαγωγής της τρομοκρατίας και της επανεμ
φάνισης των ακραίων Ισλαμιστών σε Ιράκ και
Συρία μπορεί να προκαλέσει νέες μεταναστευιικές
ροές.

Η Τουρκία που ήταν μέχρι πρόσφα
τα το μαύρο πρόβατο για τους Αμε
ρικανούς έχει γίνει αξιόπιστος σύμ
μαχος και μεγάλη περιφερειακή
υπερδύναμη με κυρίαρχο ρόλο στο
ΝΑΤΟ. Η ανάρτηση Μπλίνκεν μετά
την επικοινωνία που είχε με τον Τσαβούσογλου αποκαλύπτει τη ριζική αλλαγή της στρατηγικής
των Αμερικανών απέναντι στην Τουρκία. Αντίθετα, ο ρόλος
της Ελλάδας υποβαθμίζεται γιατί έχουν αλλάξει πλέον οι
γεωπολιτικές ισορροπίες.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Η παράδοση του Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν έχει
αναβαθμίσει τον ρόλο της Τουρκίας στην ευρύ
τερη περιοχή. Οι Αμερικανοί επιδιώκουν να απο
κτήσουν επιρροή στα κρίσιμα μέτωπα μέσω Τουρ
κίας, η οποία κατάφερε να αποκτήσει στρατιωτι
κή παρουσία σε Λιβύη, Κατάρ, Νίγηρα, Συρία,
Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν, ενώ διεκδικεί να αναλάβει
και την ανασυγκρότηση του στρατού
του ισλαμικού κράτους του Αφγα
νιστάν. Ο Ερντογάν επιδιώκει να
βάλει χέρι στην εξόρυξη μεταλ
λευμάτων στο Αφγανιστάν και
να εκμεταλλευτεί τις τεράστιες
ποσότητες λιθίου, το οποίο έχει
τεράστια ζήτηση στη βιομηχανία
αυτοκινήτων και είναι απαραίτη
το για την κατασκευή κινητών
τηλεφώνων.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΙΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΚΑΛΠΕΣ
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί το Μαξίμου την
προεκλογική μάχη στη Γερμανία. Η πρωτιά που καταγράφει
στις δημοσκοπήσεις ο υποψήφιος για την καγκελαρία ηγέ
της του SPD'CMacp Σολτς αν επιβεβαιωθεί στην κάλπη μπο
ρεί να αλλάξει το σκηνικό στο Βερολίνο. Το πιθανότερο
σενάριο είναι να σχηματιστεί κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών,
Πράσινων και Φιλελευθέρων. Μια τέτοια εξέλιξη είναι θε
τική για τα ελληνικά συμφέροντα γιατί ο διάδοχος της Άνγκελα Μέρκελ, Άρμιν Λάσετ, σε περίπτωση εκλογής του
είναι αποφασισμένος να επιβάλει το δόγμα Σόιμπλε για
μηδενικά ελλείμματα
και βεβαίως ακραία
λιτότητα στις χώρες
που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα με το δημό
σιο χρέος όπως η Ελ
λάδα.

Επικίνδυνα
παιχνίδια παίζει
ο ΣΥΡΙΖΑ και η
ΠΟΕΔΗΝ θέτο
ντας σε κίνδυνο
τη δημόσια
υγεία. Σε μια
προσπάθεια να
προκαλέσουν
μπάχαλο στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας σε μια περίοδο που σημειώνε
ται έκρήξη κρουσμάτων κορωνοϊού και μεγάλη αύξη
ση στον αριθμό τωνδιασωληνωμένων, η Κουμουνδούρου και η ΠΟΕΔΗΝ σπεκουλάρουν με ένα κρίσιμο
ποσοστό υγειονομικών που αρνούνται να εμβολιαστούν.
Η κυβέρνηση από την πλευρά της είναι αποφασισμένη
να κρατήσει σκληρή στάση απομακρύνοντας από τα
νοσοκομεία και τις υπόλοιπες δομές υγείας τους ανεμβολίαστους. Στην κατεύθυνση αυτή δεν αποκλείεται να
εφαρμοστεί έκτακτο σχέδιο αν διαπιστωθεί έλλειψη
προσωπικού σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Οι προσλή
ψεις προσωπικού θα είναι άμεσες για να καλυφθούν
τα κενά. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που περνάει
προς τα έξω είναι ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται και
ότι οι προβοκάτσιες που στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ με όχημα τους
ανεμβολίαστους θα καταλήξουν σε μπούμερανγκ για
την Κουμουνδούρου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΠΑ ΗΓΕΤΗΣ
Συνεχίζονται οι έντονες παρασκηνιακές διεργα
σίες για τη συγκρότηση ενός πολιτικού φορέα
που θα απευθύνεται στους αρνητές, στους ψεκα
σμένους και σε διάφορους εθνικοπατριώτες. Το
πρόβλημα εντοπίζεται στην απουσία κάποιου
ηγέτπ που θα μπορούσε να απευθυνθεί στο θολό
αυτό ακροατήριο. Σύμφωνα με καλά πληροφορπμένη πηγή κάποιοι κύκλοι επιχειρούν να ενερ
γοποιήσουν έναν γνωστό και προβεβλημένο βιομήχανο, τον οποίο θεωρούν κατάλληλο για
αρχηγό ενός αντισυστημικού κόμματος. Περισ
σότερες λεπτομέρειες λίαν προσεχώς.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕ... ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω
εγκύρως ότι το Μαξίμου επιχειρεί να απαλλαγεί από
προβεβλημένο υπουργό όχι διά της απομακρύνσεως
αλλά διά της αναβαθμίσεως σε θέση αντιπροέδρου. Το
πρόβλημα είναι όχι ο εν λόγω υπουργός έχει αρχίσει
να αντιλαμβάνεται το κόλπο και δεν τσιμπάει το δόλω
μα της αναβάθμισης.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Απειλούν θεούς και δαίμονες δύο υπουργοί που
εμφανίζονται, σύμφωνα με τις διαδόσεις, να με
τακινούνται από τα υπουργεία τους. Ο ένας θεω
ρεί τη μετακίνηση υποβάθμιση και απειλεί να
παραιτηθεί, ενώ ο άλλος συμβιβάζεται ακόμα και
με μετακίνηση στο υπουργείο Τουρισμού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στα δικαστήρια για το εμβόλιο
Πηγή:

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,16

Επιφάνεια 1161.14
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

28-08-2021

Κυκλοφορία:

17000

ΠΟΕΔΗΝ

ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι προσφυγές που θα κρίνουν την πορεία του εμβολιασμού

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
VΤΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Λ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΟΚ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘ
ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΑΝΟΣΙΑΣ
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 Στα δικαστήρια για το εμβόλιο
Πηγή:

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σελ.:

1,16

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

28-08-2021

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΙΛ
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ

Της ΒΑΣΩΣ ΠΑΛΑΙΟΥ

και μάλιστα με την απειλή κυρώσε
ων εις βάρος των εργαζομένων, έρ
χεται σε ευθεία αντίθεση προς τις
συνταγματικές διατάξεις που προ
στατεύουν το θεμελιώδες δικαίω
μα της αξιοπρέπειας του ανθρώ
που, της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας του ατόμου και το
δικαίωμα στην εργασία. Επιπλέον,
η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί ότι παραβιάζονται διεθνείς συμβάσεις που ανα
γνωρίζουν και προστατεύουν το δι
καίωμα του ατόμου να αναπτύσσει
ελεύθερα την προσωπικότητά του
και να αποφασίζει χωρίς άμεσες ή
έμμεσες πιέσεις για κάθε θέμα που
άπτεται της υγείας του.

vasopal@gmail.com

ιις δικαστικές αίθου
σες μεταφέρεται η
«μάχη» για τον υπο
χρεωτικό εμβολιασμό
και την υποχρεωτική
άδεια άνευ αποδοχών
για τους ανεμβολίαστους εργαζο
μένους. Τις τελευταίες εβδομάδες
«βροχή» κατατίθενται οι ατομικές
και ομαδικές προσφυγές, κυρίως
στα πρωτοβάθμια δικαστήρια της
χώρας.
Το σημείο «μηδέν» από το οποίο
άρχισαν οι προσφυγές στη Δικαι
οσύνη ήρθε στις 16 Αυγούστου
2021, όταν μπήκε σε εφαρμογή η
διαδικασία αναστολής εργασίας
για ανεμβολίαστους εργαζομένους
σε προνοιακές δομές, ενώ από την
1η Σεπτεμβρίου σειρά παίρνουν
οι υγειονομικοί. Τον τελικό λόγο,
ωστόσο, θα έχει, όπως όλα δεί
χνουν, το Συμβούλιο της Επικρά
τειας, το οποίο θα κρίνει το «καυ
τό» αυτό ζήτημα. Αλλωστε, ήδη το
ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο
έχει δώσει και το πρώτο δείγμα γρα
φής για το προς τα πού θα κινηθεί.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η κρίσιμη ημερομηνία έχει ήδη
«κλειδώσει»... Στις 8 Οκτωβρίου η
Ολομέλεια του ΣτΕ θα κρίνει την
αίτηση ακύρωσης των 46 ανδρών
της ΕΜΑΚ, ενώ μέχρι τότε ισχύει η
απόφαση της Επιτροπής Αναστο
λών με την οποία έχει απορριφθεί
η προσφυγή τους για να «παγώσει»
το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολι
ασμού τους.
Επίσης, την ίδια ημέρα θα κρίνει
και την «τύχη» των υγειονομικών
εργαζομένων, καθώς πριν από τρία
24ωρα η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Εργαζομένων Δημοσίων Νο
σοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) προσέφυγε
ενώπιον του Συμβουλίου της Επι
κράτειας καταθέτοντας αίτηση ανα
στολής και του εμβολιασμού και του
μέτρου της υποχρεωτικής άδειας
άνευ αποδοχών για όσους εργαζο
μένους στην Υγεία και στις Δομές
Κοινωνικής Πρόνοιας δεν θα έχουν
εμβολιαστεί μέχρι την 1η Σεπτεμ
βρίου 2021.
Στη νομική επιχειρηματολογία που
επικαλείται η Ομοσπονδία στην
προσφυγή της στο ανώτατο ακυ
ρωτικό δικαστήριο της χώρας γί
νεται επίκληση στο γεγονός ότι δεν
υπήρξε επιστημονική και επιδημιολογική τεκμηρίωση για την ανα
γκαιότητα λήψης ενός τέτοιου μέ
τρου, όπως θεωρεί επιβεβλημένο η
Επιτροπή Βιοηθικής και ο Παγκό
σμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και
η υφιστάμενη νομολογία του Συμ
βουλίου της Επικράτειας.
Παράλληλα, γίνεται λόγος για την
παραβίαση μιας σειράς συνταγμα
τικών αρχών, όπως της αναλογικότητας, καθώς, όπως επισημαίνεται,
δεν εξετάστηκε καν η λήψη ηπιό
τερων μέτρων, όπως η υποχρεωτι
κή προσκόμιση διαγνωστικού τεστ
για όσους δεν επιθυμούν να εμβο
λιαστούν.
Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι η θέσπι
ση της υποχρέωσης εμβολιασμού,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δικαστήρια
«Βροχή» οι προσφυγές σιη Δικαιοσύνη για την
υποχρεωιικόιηια και την αναστολή εργασίας
- Οι ημερομηνίες-κλειδιά και οι μέχρι τώρα αποφάσεις

Ηδη, για το ζήτημα έχουν εκδοθεί
δύο προσωρινές αποφάσεις από τα
Μονομελή Πρωτοδικεία Βόλου και
Κιλκίς στις αιτήσεις εργαζομένων
Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινω
νικής Προστασίας και Αλληλεγγύ
ης και στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι», που απέρριψαν αιτήματα ερ
γαζομένων που δεν είχαν εμβολια
στεί. Πρόκειται για αποφάσεις που
δείχνουν την... κατεύθυνση προς
την οποία θα κινηθούν τα δικαστή
ρια. Ειδικότερα, αυτό που επισημαίνεται στο σκεπτικό τους είναι πως
οι διατάξεις του νόμου για τον υπο
χρεωτικό εμβολιασμό δεν πάσχουν
από καμία αντισυνταγματικότητα,
καθώς με αυτές προστατεύεται το
υπέρτατης αξίας έννομο αγαθό της
υγείας και της ζωής του συνόλου
των πολιτών (δημόσια υγεία), και
ιδίως των ευπαθών ομάδων.
Στο ζήτημα αναφέρθηκε με έμμε
σο τρόπο και ο αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Λάμπρος Σοφουλάκης σε γνωμοδότησή του, υπο
δεικνύοντας πως ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός μπορεί να επιβάλλε
ται για λόγους δημόσιου συμφέ
ροντος. Και αυτό διότι, όπως επι
σημαίνει, μπορεί η Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου να είναι αναρμόδια
για το ζήτημα, ωστόσο ο αντεισαγ
γελέας του Αρείου Πάγου τονίζει ότι
«το Συμβούλιο της Επικράτειας έχει
ήδη επιληφθεί επί σχετικών με το
θίγόμενο ζήτημα περιπτώσεων και
πριν από την εφαρμογή του νεαρού
νόμου 4820/23-7-2021 (άρθρα 205206), όπως για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό υπαλλήλων που υπη
ρετούν στις Ειδικές Μονάδες Αντι
μετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ)
και τη διαγραφή νηπίου από δημο
τικό παιδικό σταθμό (ΣτΕ 133/2021
Ολ. και 2387/2020, αντίστοιχα), δε
χόμενο ότι ο εμβολιασμός ως απα
ραίτητο μέτρο για την πρόληψη της
διάδοσης και την καταπολέμηση
μεταδοτικών ασθενειών που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη δη
μόσια υγεία είναι συνταγματικώς
ανεκτή πράξη, χάριν του δημόσιου
συμφέροντος».
Τον «δρόμο» δείχνει, ωστόσο, σύμ
φωνα με τον κ. Σοφουλάκη, και το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιω
μάτων του Ανθρώπου, το οποίο
πρόσφατα έκρινε ότι ο υποχρεω
τικός εμβολιασμός για μολυσμα
τικές ασθένειες δεν παραβιάζει το
δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής
ζωής.
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ΠΟΕΔΗΝ

Ανταρσία και
εμβολιασμένων
γιατρών!
Στο πλευρό
των αρνητών
'16.
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Παπανικολάου: «Δεν θα βάλω ι
Διαμαρτυρόμενοθ στην στοχοποΐηση
των γιατρών, ο γγ. ms ΟΕΝΓΕ δεν
καταθέτει το πιστοποιητικό εμβολιασμού

ληρωμένη απάντηση στους εκβιασμούς και σης ύβρεις
των κυβερνώντων φαίνεται όη είναι αποφασισμένοι να
δώσουν οι γιατροί του ΕΣΥ.
Με την καταληκτική ημερομηνία της 31 ης Αυγούστου
να πλησιάζει και τον κίνδυνο τουλάχιστον 20.000 υγει
ονομικοί να βρεθούν εκτός συστήματος υγείας, η Ομοσπονδία Ενώ
σεων Νοσοκομειακών Γιατρών, τα μέλη της οποίας έχουν εμβολι
αστεί σε ποσοστό άνω του 90%, φαίνεται αποφασισμένη να ταχθεί
στο πλευρό των εργαζομένων και να συγκρουστεί με τους κυβερνηηκούς εκβιασμούς.
Με δημόσια ανακοίνωσή του χθες ο νευροχειρουργός και γε
νικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Πάνος Παπανικολάου έκανε γνωστό
όη, παρόη είναι εμβολιασμένος, δεν πρόκειται να καταθέσει σπς αρ
μόδιες υπηρεσίες το πιστοποιητικό εμβολιασμού του.
Στην ανακοίνωσή του μάλιστα καταγγέλλει ης κυβερνητικές με
θοδεύσεις, καταλογίζοντας ευθύνες στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Δηλώνω πως δεν θα καταθέσω
στις αρμόδιες υπηρεσίες το πιστο
Εμβολιασμένοι
ποιητικό εμβολιασμού μου. Δεν θα
βάλω πλάτη στην άθλια κυβερνητική
ιατροί τάσσονται
μεθόδευση συκοφαντικής στοχο
κατά των χειρισμών
ποίησης των κατά 85 - 95% εμβολι
ασμένων υγειονομικών, ένα από τα
Μητσοτάκη, που
ναρκοθετούν το ΕΣΥ υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.
Δεν θα βάλω πλάτη σε αναστο
λές εργασίας, που μοιραία θα σημάνουν την αναστολή του ίδιου του ΕΣΥ, λόγω των τραγικών ελλεί
ψεων προσωπικού. Δεν θα βάλω πλάτη στη χυδαία μεθόδευση με
τάθεσης ευθυνών στον λαό μας άλλη μία φορά.
Δεν θα βάλω πλάτη στη χυδαία μεθόδευση συγκάλυψης των εγκλη
ματικών ευθυνών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που απέτυχε να
εξασφαλίσει την καθολικότητα στον εμβολιασμό και τώρα επισεί
ει τον βούρδουλα της υποχρεωυκότητας» ανέφερε χαρακτηρισπκά.

Στιγμιότυπο από την πορεία
της ΠΟΕΔΗΝ στην Αθήνα

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

«As μου κάνουν αναστολή»
«Ας μου κάνουν και μένα αναστολή εργασίας. Τιμή μου. Ζητώ προ
καταβολικά συγγνώμη από τους ασθενείς μου» συμπλήρωσε στην
ανακοίνωσή του ο κ. Παπανικολάου, για να καταλήξει πως «σε αυ
τήν τη χώρα, λοιπόν, κάποιοι επιτέλους πρέπει να πάρουν έμπρα
κτα το μήνυμα πως η χώρα δεν είναι ιδιοκτησία τους και πως οι ίδιοι
δεν είναι Λουδοβίκοι και Αντουανέτες. ΑΡΚΕΤΑ».
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημανηκή, καθώς δείχνει πως
μια μεγάλη μερίδα των εμβολιασμένων υγειονομικών, που έχουν
δώσει μάχη για τον εμβολιασμό του πληθυσμού, τάσσεται κατά των
κυβερνητικών χειρισμών, οι οποίοι κινδυνεύουν να υνάξουν στον
αέρα το ΕΣΥ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

30κρούσματα σε γηροκομείο στη Θεσσαλονίκη
από την ιχνηλάτηση που είναι σε εξέ
ΤΗΝ ΩΡΑ που η κυβέρνηση επιμένει
λιξη έχουν προκύψει μέχρι στιγμής
στο «κυνήγι» των υγειονομικών και στο
περίπου 50 στενές επαφές.
«μπλόκο» των ανεμβολίαστων πολιτών,
Οι περισσότεροι που νοσούν είναι
η επιδημιολογική επιτήρηση, ιδιαίτερα
άνω των 70 ετών, ενώ ανάμεσά τους
στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
υπάρχει και ένας εργαζόμενος νοση
φαίνεται πως πάει... περίπατο.
λευτής. Ολοι είναι κα
Επιβεβαίωση αυτής
λά στην υγεία τους και
της τραγικής διαπίστω
Από την ιχνηλάτηση έχουν ήπια συμπτώματα,
σης είναι το γεγονός
ενώ τόσο το προσωπικό
πως τουλάχιστον 30 θε
έχουν προκύψει
όσο και οι άνθρωποι που
τικά κρούσματα εντοπί
μέχρι στιγμής
διαμένουν στη δομή εί
στηκαν σε μονάδα φρο
περίπου 50
ναι εμβολιασμένοι.
ντίδας ηλικιωμένων στη
Η διοίκηση της δο
Θεσσαλονίκη.
στενές επαφές
μής ισχυρίζεται πως τα
Η τραγική κατάστα
μέτρα που τηρούνται όλο
ση που επικρατεί στο
αυτό το διάστημα κατά της διασποράς
γηροκομείο άρχισε να διαφαίνεται τις
του κορονοϊού είναι ιδιαιτέρα αυστη
τελευταίες ημέρες και αφού διενεργήρά και ως εκ τούτου παραμένει άγνω
θηκαν τεστ στους φιλοξενουμένους.
στο πώς έγινε η διασπορά στο γηροκο
Μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον
μείο που εδρεύει στην ανατολική Θεσ
30 τρόφιμοι έχουν βγει θετικοί στα
σαλονίκη.
τεστ, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες,

Σύμφωνα με το κέντρο φροντδας ηλικιωμένων, χθες αναμενόταν
να γίνει νέος έλεγχος από τον ΕΟΔΥ, ο
οποίος ήταν να γίνει προχθές και ανα
βλήθηκε, προκειμένου να διαπιστώ
σουν ποια είναι η κατάσταση.
Εκ μέρους της διοίκησης κατέστη
σαφές πως τόσο το προσωπικό όσο και
οι άνθρωποι που διαμένουν στο γη
ροκομείο είναι πλήρως εμβολιασμένοι
και ως εκ τούτου η κατάσταση δεν εί
ναι ανησυχητική.
Σημειώνεται ότι από το γηροκομείο
στις αρχές της εβδομάδας οι υπεύθυ
νοι έκαναν λόγο για αμφίβολα κρού
σματα, τα οποία δεν έχει επιβεβαιώ
σει ο ΕΟΔΥ. Ωστόσο, πληροφορίες ανα
φέρουν ότι οι συγγενείς των ηλικιω
μένων ενημερώθηκαν ότι νοσούν και
μάλιστα είχε αρχίσει ήδη η διαδικασία
της ιχνηλάτησης προκειμένου να πε
ριοριστεί η διασπορά στην κοινότητα.
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πλάτη στην άθλια μεθόδευση»!
Ο Γεραπετρίηκ τα αφήνει όλα ανοιχτά
για επέκταση ms υποχρεωτικότηταβ

ί ΠΑΙΡΝΕΤΕ
-ΩΕΣ ΜΑΣ!

το ενδεχόμενο επιβολής υποχρεωπκότητας.
ΟΛΑ ΤΑ ενδεχόμενα ανοιχτά αναφορικά
«Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση για
με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
κάθε επαγγελματική κατηγορία» απάντησε
άφησε σε χθεσινή του συνέντευξη ο υπουρ
ο υπουργός, σημειώνοντας πως ειδικά για
γός Επικράτειας Γιώργος Γεραπετρίτης, αποτα Σώματα Ασφαλείας και τις Ενοπλες Δυ
δεικνύοντας ακόμα μια φορά πως το μόνο
νάμεις δεν είναι εύκολη η ανασχέδιο που υπάρχει αυτή τη
πλήρωση. «θα υπάρξει πιο εξαστιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου
τομικευμένη προσέγγιση, όταν
είναι το... βλέποντας και κά
και αν αποφασιστεί υποχρεω
νοντας.
τικός εμβολιασμός» συμπλή
Με την καταληκτική
ρωσε.
ημερομηνία της 31ης Αυ
Επόμενος κλάδος που φαί
γούστου να πλησιάζει και το
νεται πως θα μπει στην υπο
υπαρκτό πλέον σενάριο πά
χρεωτικότητα των εμβολια
νω από 20.000 υγειονομικοί
σμών είναι ο κλάδος της εστί
να τεθούν εκτός συστήματος
ασης και της ψυχαγωγίας.
υγείας, ο Γιώργος Γεραπετρί
Για το ενδεχόμενο, τώρα,
της υπερασπίστηκε την κυτης επέκτασης του υποχρεω
βερνηηκή απόφαση και προ
τικού εμβολιασμού και στους
ανήγγειλε νέες προσλήψεις
φοιτητές στα πανεπιστήμια, εί
ορισμένου χρόνου στο ΕΣΎ.
πε όη στην παρούσα φάση δεν
«θα υπάρξει πολύ σύ
είναι σας προθέσεις της κυβέρ
ντομα ένας κατάλογος ώστε
Τι είπε για
νησης, ενώ υπάρχει πρόβλεψη
να καλυφθούν με συμβάσεις
ένστολους,
για τον εμβολιασμό τους στους
ορισμένου χρόνου τα κε
νά τα οποία θα δημιουργηπανεπιστημιακούς, πανεπιστημιακούς χώρους.
Τέλος, ο κ. Γεραπετρί
θούν, έτσι ώστε να συνεχι
εστίαση και
της αναφέρθηκε και στο εν
στεί η παροχή της δημόσιας
ψυχαγωγία
υγείας στο βέλτιστο επίπεδο»
δεχόμενο επιβολής ενός νέ
ου lockdown σε περίπτωση
ανέφερε χαρακτηριστικά, ξε
χνώντας βέβαια πως η χώρα
έκρηξης των κρουσμάτων και
βρίσκεται ήδη εντός του τέταρτου κύματος
αύξησης της πίεσης σιο ΕΣΎ. «Η κοινωνία
και η οικονομία δεν μπορούν να ανεχθούν
και η πίεση στα δημόσια νοσοκομεία έχει
οριζόντιους περιορισμούς πλέον» ήταν η
ήδη ενιαθεί αρκειά.
Σε εντελώς άλλο ύφος, ο Γιώργος Γερα
χαρακτηριστική απάντησή του, που αποπετρίτης απάντησε στην ερώτηση των δη
δεικνύει πως η κυβέρνηση είναι αποφασι
μοσιογράφων για τον χαμηλό αριθμό των
σμένη να αποφύγει με κάθε τρόπο ένα νέο
εμβολιασμένων στα Σώματα Ασφαλείας και
γενικό κλείσιμο της οικονομίας.

Συναγερμόε ans Βόρειεβ Σποράδεβ και την Αρτα
ΈΞΑΡΣΉ παρουσιάζει, όπως φαίνεται, ο
μπτώματα και έχουν απομονωθεί σε δωμάκορονοϊός σπς μονάδες φροντίδας ηλικιω
ηα καραντίνας. Στο πλευρό τους βρίσκεται
μένων. Εκτός από το γηροκομείο στη Θεσ
το ιατρικό και νοσηλευηκό προσωπικό της
σαλονίκη, στο οποίο βρέθηκαν 30 κρού
δομής. Η εργαζόμενη αλλά και οι στενές
σματα, 11 θετικές περιπτώσεις αποκαλύ
επαφές της έχουν τεθεί εκτός εργασίας. Να
φθηκαν και στη μονάδα
σημειωθεί ότι στην περιοχή
«Παπαδοπούλειον» στην
της Καλαμάτας η θετικότηΚαλαμάτα.
θετικοί στον ιό όλο
τα έχει χτυπήσει «κόκκινο».
Οπως ενημέρωσε η δι
0 πρόσφατος έλεγχος που
και περισσότεροι
οίκηση με ανακοίνωσή της,
έγινε στα λύματα της πόλης
ντόπιοι, κυρίως
την εβδομάδα από 16 έως
αποκάλυψε περίπου 7.000
22 Αυγούστου κατά τη διε
νέοι άνθρωποι
ενεργά κρούσματα!
νέργεια των τακτικήν δειγΕν τω μεταξύ, έντο
από 35 μέχρι 47 ετών
ματοληπτικών ελέγχων
νη ανησυχία επικρατεί στις
βρέθηκε θεηκή στον ιό μία
Βόρειες Σποράδες από τον
ηλικιωμένη. Μετά τα μοριακά και τα rapid
υψηλό αριθμό των θετικών περιστατικών.
τεστ που έγιναν στους υπόλοιπους ηλικι
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το ποσοστό θεωμένους καθώς και στο προσωπικό βρέ
τικότητας στους ελέγχους που έγιναν την
θηκαν άλλοι 10 διαμένοντες θετικοί καθώς
περασμένη εβδομάδα είναι σιο 3,15 °/ο.
και μία υπάλληλος.
Τα κρούσματα εμφανίζονται κυρίως σε
Οι ηλικιωμένοι είναι εμβολιασμένοι
ντόπιους και ειδικά νέους ανθρώπους από
και όλοι καλά στην υγεία τους, με ήπια συ35 μέχρι 47 ετών. Οι τοπικές υγειονομι-
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κές Αρχές βρίσκονται οε συνεχή επαγρύ
πνηση αναμένοντας να αλλάξει σύντομα
το τοπίο.
Προβληματισμό προκαλούν τα επιδημιολογικά δεδομένα στο δημοτικό διαμέ
ρισμα Στεφανοβικείου στον Δήμο Ρήγα
Φεραίου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, αυτό
συμβαίνει λόγω της μικρής εμβολιασυκής
κάλυψης και της ελλιπούς τήρησης των μέ
τρων προστασίας. Υπενθυμίζεται πως την
Τρίτη έφυγε από τη ζωή ένας 54χρονος
από το Στεφανοβίκειο, ο οποίος δεν είχε
κάνει το εμβόλιο.
Τέλος, σε λειτουργία τέθηκε ξανά η κλι
νική για ασθενείς με κορονοϊό σιο νοσο
κομείο της Αρτας, η οποία είχε κλείσει. Αι
τία ήταν η αύξηση των κρουσμάτων και οι
πολλές εισαγωγές.
Στην κλινική νοσηλεύονται 12 ασθε
νείς, η πλειονότητα των οποίων προέρχε
ται από όμορους νομούς, όπως η Πρέβεζα
και η Αιτωλοακαρνανία.

3.076 νέα κρούσματα
337 διασωληνωμένοι
και ακόμα 22 θάνατοι
ΑΝΗΣΥΧΙΑ προκαλεί σε κυβέρνηση και
επιτροπή εμπειρογνωμόνων η διατήρηση
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε ιδιαί
τερα υψηλούς αριθμούς αλλά και η εντεινόμενη πίεση προς το ΕΣΎ, το οποίο, παρά τις
αυξημένες εισαγωγές και διασωληνώσεις,
αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αποψιλωθεί με την αναστολή συμβάσεων 20.000
υγειονομικών.
Συγκεκριμένα, χθες Παρασκευή, ο Ε0ΔΥ ανακοίνωσε πως τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες εί
ναι 3.076, εκ των οποίων 22 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας.
0 συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 576.672 (ημερήσια μεταβο
λή +0.5%), εκ των
οποίων 51.1% άνΑνησυχία
δρες.
Με βάση τα
προκαλεί
επιβεβαιωμένα
η εντεινόμενη
κρούσματα των
πίεση στα
τελευταίων επτά
ημερών, 217 θεω
νοσοκομεία
ρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 1.794 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19
είναι 22, ενώ από την έναρξη της πανδημί
ας έχουν καταγράφει συνολικά 13.561 θά
νατοι. Το 95,3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.
0 αριθμός των ασθενών που νοσηλεύο
νται διασωληνωμένοι είναι 337 (60.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 64
έτη. Το 82,8% έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ
2.951 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 248
(ημερήσια μεταβολή -6.42%). 0 μέσος όρος
εισαγωγών του επταημέρου είναι 263 ασθε
νείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων εί
ναι 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).
Οσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή
των κρουσμάτων, στην περιφέρεια της Ατ
τικής ανακοινώθηκαν 674 νέα κρούσματα,
με τα περισσότερα εξ αυτών να εντοπίζο
νται στο κέντρο.
Στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης ανιχνεύτηκαν 323 νέα κρούσματα, στην Αχαΐα καταγράφηκαν 140, στη Μεσσηνία 95
και στη Ρόδο 77. Τέλος, στο Ηράκλειο εί
χαμε 94 κρούσματα και στα Χανιά 55, ενώ
υπό διερεύνηση βρίσκονται 141 νέα κρού
σματα.
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 Θέμα στον διεθνή Τύπο το «όχι» των ελλήνων
υγειονομικών
Πηγή:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 275.69 cm² Κυκλοφορία:
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Θέμα στον διεθνή
Τύπο το «όχι» των
ελλήνων υγειονομικών
/^νέμα στα διεθνή με'σα ενημέρωσης
έγινε η πορεία διαμαρτυρίας των
Ελλήνων υγειονομικών κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών.
Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το
Associated Press, Έλληνες εργαζόμε
νοι στα δημόσια νοσοκομεία, τόσο για
τροί όσο και νοσηλευτικό προσωπικό,
διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά των κυ
βερνητικών μέτρων που τους υποχρε
ώνουν να εμβολιαστούν, υπό τη δαμόκλειο σπάθη της αναστολής εργασί
ας εφόσον πράξουν το αντίθετο, κλεί
νοντας τους δρόμους στο κέντρο της
Αθήνας.
Εκατοντάδες υγειονομικοί βρέθηκαν
μπροστά από το ελληνικό υπουργείο
Υγείας και προσπάθησαν να συνομιλή
σουν ανεπιτυχώς με τους αρμοδίους.
Σημειώνεται πως η ελληνική κυβέρ
νηση έχει ξεκαθαρίσει πως τα νέα μέ
τρα που αφορούν την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών θα τεθούν σε ισχΰ
την 1η Σεπτεμβρίου και δεν πρόκειται
να υπάρξει παράταση.
Όσοι εργάζονται στον τομέα υγειονο
μικής περίθαλψης, δημόσιο και ιδιωτι
κό, αλλά και όσοι εργάζονται σε οίκους
ευγηρίας που δεν έχουν λάβει τουλάχι
στον μία δόση του εμβολίου μέχρι εκεί
νη την ημερομηνία ή που δεν έχουν πι
στοποιητικό πρόσφατης ανάρρωσης,
θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.
Η ΠΟΕΔΥΝ δήλωσε ότι ενώ υποστη
ρίζει τα εμβόλια, αντιτίθεται στην υποχρεωτικότητά τους.
«Οι ασθενείς δεν κινδυνεύουν να κολ
λήσουν κορωνοϊό από τους εργαζόμε
νους στην υγειονομική περίθαλψη.
Τα νοσοκομεία γεμίζουν ξανά με
ασθενείς που πάσχουν από κορωνοϊό,
τον οποίο κόλλησαν κατά τις διακοπές
τους».
Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας
είπε ότι όσοι διαμαρτύρονταν για το μέ
τρο είναι «ισχνές μειονότητες» που δι
αμαρτύρονται συχνά για ποικιλία θεμά
των που σχετίζονται με το εθνικό σύ
στημα υγείας. «Βρίσκονται στην αντί
θετη κατεύθυνση της πλειοψηφίας της
ελληνικής κοινωνίας» συμπλήρωσε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Επελαύνει ο κορωνοϊός
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 967.03 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΕπεΠαύνει ο κορωνοϊός

ίου ΛΕΠΤΟΥ
► Μαζικές προσφυγές
κατά ίων υποχρεωτικών
εμβολιασμών.
► Νεφροπάθειά
υποχρεώνονται να
αναζητήσουν εκτός
Κεφαλονιά$ μονάδες
mpoK00apans.
► Νέα Ζηλανδία:
Παραιείνειαι για άλλες
ιέσσερεΐ5 μέρες ίο
εθνικό lockdown.
► Στο «μικροσκόπιο»
και του Ιατρικού
Συλλόγου
Θεσσαλονίκης ο
Δημήτρης Κούβελας.
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► Σε 8 ημέρε5 ο rnTpos
Κοσμά5 Βασιλειάδης θα
κρεμάσει τη νοσηλευτική
ποδιά ύστερα από 34
χρόνια προϋπηρεσίας στο
νοσοκομείο Tns Δράμας.
0 λόγος; Η άρνησή του
να εμβολιαστεί.
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Το καζάνι tns κοινωνικήε αγανάκτησή είναι έτοιμο να πετάξει
το καπάκι με απρόβλεπτεε συνέπειεε... Και η αντίδραση θα είναι
πολυεπίπεδη. Είδαμε την ΠΟΕΔΗΝ, αντιδράσειε έχουμε και από
τιε Ενώσειε Στρατιωτικών που λένε «Όχι στην υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών». Και επιστρέφουν και οι διαδηλώσειε! Πα
νελλήνια συγκέντρωση διαμαρτυρίαε διοργανώνεται στο Σύ
νταγμα την Κυριακή 29/8 και ώρα 6:30 μ.μ. κατά των δικαιωμά
των των εργαζομένων και τηε υποχρεωτικότηταε του εμβολίου
και αναμένεται να ζήσουμε πάλι στιγμέε όπωε στα τέλη Ιουλίου...
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Είναι όλοι εμβολιασμένοι - 0 περσινόε εφιάλτηε
των δομών... επανήλθε

AexaSes κρούσματα
os γηροκομείο στη Θεσσαλονίκη

► Εμβολιασιικά κέντρα
σκέπτονται να κάνουν και
μέσα otous χώρους των
πανεπιστημίων.
► 0 γενικός
YpappaTEasins
Ομοσπονδίας
νοσοκομειακών
γιατρών (ΟΕΝΓΕ) και
μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ins
Ένωσης Ιατρών
Νοσοκομείων
Αθήνας - Πειραιά
(ΕΙΝΑΠ) ανακοίνωσε
ότι δεν προτίθεται
να καταθέσει το
πιστοποιητικό
εμβολιασμού του.

Νέα μεγάλη συγκέντρωση
κατά των υποχρεωτικών
εμβολιασμών την Κυριακή

Τουλάχιστον 30 είναι τα θετικά
δείγματα που προέκυψαν otous
ελέγχους των τελευταίων
ημερών σε Κέντρο Φροντίδας
Ηλικιωμένων στπν ανατολική
Θεσσαλονίκη.
Οι 29 εκ των νοσούντων είναι φιλοξενούμενοι
του γηροκομείου και οι περισσότεροι άνω των
70. ενώ θετικόε είναι και έναε εργαζόμενοε.
Σύμφωνα με το thestival.gr όλοι παρουσιά
ζουν ήπια συμπτώματα και είναι πλήρωε εμ
βολιασμένοι. ενώ όπωε αναφέρει το grtimes.
gr η ιχνηλάτηση βρήκε 50 στενέε επαφέε.
Ειδικότερα, όπωε ανέφεραν οι υπεύθυνοι

του γηροκομείου, πριν περίπου από 10 ημέρεε βρέθηκαν θετικοί ηλικιωμένοι που φι
λοξενούνται στο ίδρυμα, οι οποίοι είναι εμ
βολιασμένοι. «Ήταν λιγότεροι από 10, δεν
μπορούμε όμωε να δώσουμε ακριβή αριθμό
γιατί γίνονται επανέλεγχοι. Σίγουρα όμωε
δεν ισχύει δημοσίευμα που κάνει λόγο για 30
κρούσματα. Στο γηροκομείο είναι όλοι εμβο
λιασμένοι και το προσωπικό και οι φιλοξε
νούμενοι», ανέφεραν σημειώνονταε ότι θα
εκδώσουν σχετικό δελτίο Τύπου. Για το συ
γκεκριμένο γηροκομείο ο ΕΟΔΥ σε σχετική
ενημέρωση σημειώνει ότι «το τμήμα επιδημιολογικήε παρέμβασηε του ΕΟΔΥ έχει ενη
μερωθεί εδώ και λίγεε ημέρεε για τη συρροή
των κρουσμάτων στο γηροκομείο, έχει ήδη
παρέμβει με ειδικό κλιμάκιο και έχουν δοθεί
οι απαραίτητεε οδηγίεε».

Πόσοι είναι τελικά
οι διασωληνωμένοι
αλλά «μπολιασμένοι»;
Τελικά, οι περισσότεροι διασωληνωμένοι είναι ανεμβολίαστοί; Μια περίεργη ανάρτηση έκανε ο υπουργόε
Επικρατείαε, Άκηε Σκέρτσοε, καθώε παρουσίασε μια κα
τάσταση όπου η πλειονότητα των διασωληνωμένων συ
μπολιτών μαε στιε Μονάδεε Εντατικήε θεραπείαε είναι
εμβολιασμένοι. Αυτό την ώρα που «ειδικοί» και κυβέρ
νηση προσπαθούν να πείσουν πωε όλοι -ή σχεδόν όλοιοι διασωληνωμένοι είναι ανεμβολίαστοι!
Ο Σκέρτσοε προσπάθησε να εξηγήσει γιατί το γεγονόε
ότι σε απόλυτα νούμερα οι μη εμβολιασμένοι στιε Μονά
δεε Εντατικήε θεραπείαε είναι λιγότεροι από τουε εμβολιασμένουε, δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο δεν λειτουργεί!
Μια περίεργη ανάρτηση, καθώε αυτή τη στιγμή η Ελλά
δα έχει πάνω από 300 σε ΜΕΘ Covid, σύμφωνα με τον
ΕΟΔΥ, και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα πόσοι είναι εμ
βολιασμένοι και πόσοι όχι.
Σε πολλέε χώρεε έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να
είναι πολλοί εμβολισμένοι διασωληνωμένοι, κάτι το
οποίο έχουν καταγγείλει και εργαζόμενοι στην υγεία
πωε συμβαίνει και στην Ελλάδα, αλλά αποκρύπτεται.
Αρα, το ερώτημα είναι μήπωε ο Σκέρτσοε ξέρει κάτι
παραπάνω και μαε προετοιμάζει για τιε επίσημεε ανα
κοινώσει Να σημειώσουμε πωε ήδη παρατηρούμε δι
αφορετικά νούμερα να ακούγονται από τουε «ειδικούε».
Το υπουργείο Υγείαε είχε πει πωε το 91,22% όσων νο
σηλεύονται σε ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι, ενώ την επό
μενη ημέρα η Μίνα Γκάγκα, διευθύντρια τηε 7ηε Πνευμονολογικήε Κλινικήε στο «Σωτηρία», υποστήριξε πωε
αυτό το ποσοστό είναι 80%-85%.
Μην ξεχνάμε άλλωστε πωε όταν έλεγαν πωε νοση
λεύτηκε ο πρώτοε πλήρωε εμβολιασμένοε σε ΜΕΘ, ο
ΕΟΔΥ έκανε ανακοίνωση και ανέφερε πωε έχουν διασωληνωθεί 56 πλήρωε εμβολιασμένοι. Αρα, μόνο
έγκυρα δεν είναι μέχρι στιγμήε τα νούμερα που ακούγονται από τουε «ειδικούε».
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 Εργαζόμενοι σε δημόσιο - ιδιωτικό τομέα:
Ομοβροντία για νέα υποχρεωτικά εμβόλιαο
Πηγή:
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Θέματα:
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Εργαζόμενοι σε δημόσιο - ιδιωτικό τομέα:
Ομοβροντία για νέα υποχρεωτικά εμβόλιαο
- Τα κριτήρια που έθεσαν οι κ. κ. Οικονόμου και Βορίδης για επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού
Κυβερνητική ομοβροντία για επέκταση των
υποχρεωτικών εμβολιασμών σε νέους κλάδους,
πέραν των υγειονομικών, των γιατρών και των
φαρμακοποιών.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονό
μου, ανέφερε σήμερα κατά την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών πως η επέκταση της υποχρεωτικότητας είναι επιλογή και εργαλείο που
βρίσκεται στο τραπέζι της κυβέρνησης. Εξήγησε
ότι οι όποιες αποφάσεις για επέκταση της υποχρεωτικότητας θα ληφθούν με βάση τα εξής κριτίρια
τα στοιχεία για τα ποσοστά εμβολιασμών
στις ειδικότητες,
- τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού
και τις δυνατότητες που υπάρχουν να
ελεγχθούν οι συνέπειες για όσους δεν εμβολια
στούν.
Στο ερώτημα εάν θα επιβληθεί υποχρεωτικότητα εμβολιασμού στους ένστολους ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος απάντησε ότι στη διαχείριση
της πανδημίας δεν είναι φρόνιμο να διασπείρεται
σύγχυση και φημολογία που δημιουργούν αντι
παραθέσεις και κριτική πριν ακόμη ληφθεί κά
ποιο μέτρο.

Μάκης Βορίδης: Ποιοι εργαζόμενοι
μπορεί να υποχρεωθούν για εμβολιασμό
Παράλληλα, «παράθυρο» για την επέκταση
του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού και
στο δημόσιο μετά το Σεπτέμβριο, συγκεκριμένα
στους υπαλλήλους υπηρεσιών «πρώτης γραμ
μής» σε καθημερινή επαφή με πολίτες, άφησε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ανοιχτό μέσω του ΣΚΑΪ ο Μάκης Βορίδης.
«Το κριτήριο που θα κρίνουν οι ειδικοί μετά το
Σεπτέμβριο σε υπηρεσίες του δημοσίου, το κρι
τήριο για εμβολιασμό, είναι το θέμα της επαφής
και της διακινδύνευσης από την επαφή αυτή. Δεν
μπορεί κανείς να αποκλείσει την επέκταση ενός
τέτοιου μέτρου πχ σε συγκεκριμένα σημεία οπού
υπάρχει επαφή με παρά πολλούς ανθρώπους και
υπάρχει καθημερινή συνεχής και τακτική επικοι
νωνία, ευρύτερα αυτό που θα λέγαμε front desk

» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών.
«Και στο δημόσιο πρέπει και θέλουμε να γυρί
σουμε σε κανονικότητα λειτουργιάς αξιοποιώντας την τηλεργασία οπού χρειάζεται, αλλά έχει
πολύ μεγάλη σημασία η παροχή υπηρεσίας να
επανέλθει σε επίπεδα κανονικής λειτουργίας. Εί
ναι κάτι που προφανώς θα αξιολογηθεί» εξήγησε
ο υπουργός.
Σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
στον ιδιωτικό τομέα, μίλησε για κλάδους με πο

λύ μεγάλη επαφή με ανθρώπους, άρα μεγάλο
συγχρωτισμό, όπως η εστίαση και κομμάτια του
λιανικού εμπορίου.
Ο υπουργός Εσωτερικών έβαλλε και κατά της
ΠΟΕΔΗΝ που αντιδρά στον υποχρεωτικό εμβο
λιασμό στους υγειονομικούς, σχολιάζοντας ότι οι
υγειονομικοί χειρίζονται και παρέχονται υπηρε
σίες υγείας σε πάσχοντες με βεβαρημένη υγεία
πρέπει να είναι διασφαλισμένο με κάθε τρόπο ότι
δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό.
«Παροτρύνουμε να γίνεται το εμβόλιο στο σύ
νολο του πληθυσμού, εδώ έχουμε ανθριοπους
που χειρίζονται ασθενείς ή στην άλλη κατηγορία,
παρέχουν υπηρεσίες σε υπερήλικες». Ο Μάκης
Βορίδης διευκρίνισε ότι «δεν τίθεται ζήτημα τι
μωρίας πρέπει να βγει από το ΕΣΥ αυτός ο (μη
εμβολιασμένος) άνθρωπος να μην διακινδυ
νεύουμε ότι θα παρέχει υπηρεσίες σε ΜΑΦ ή
ΜΕΘ ή σε οποιαδήποτε μονάδα νοσηλείας με
κίνδυνο να τους κολλήσει».
Κατηγόρησε την ΠΟΕΔΗΝ για μέγιστη ανευθυνότητα, καθώς παρακινεί το σύνολο των υγει
ονομικών να μην επιδεικνύουν τα πιστοποιητικά
εμβολιασμού για να μην μπορέσει να υπάρξει
αποτελεσματικός έλεγχος του μέτρου.
«Να μην αγχώνεται ο (πρόεδρος της ΠΟΕ
ΔΗΝ) κ. Γιαννάκος, η πρωτότυπη μορφή λευκής
απεργίας δε θα έχει αποτέλεσμα θα διαλειτουργήσουν τα πληροφορικά συστήματα και θα έχει ο
κάθε φορέας αυτομάτως πρόσβαση στο ποιος εί
ναι εμβολιασμένος, ποιος έχει νοσήσει, ποιος
έχει πάρει εξαίρεση, αυτό θα γίνεται γνωστό λίγο
πολύ αυτοματοποιημένα» ανακοίνωσε ο υπουρ
γός Εσωτερικών.
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ΠΟΕΔΗΝ
ερίπου cnis 10.000 υπολογίζονται οι
υγειονομικοί του Εθνικού Συστήματοβ
Υγείαs που θα αντικατασταθούν από
την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου λόγω μη

Π

εμβολιασμού tous έναντι του κορωνοϊού oncos ορίζει ο vopos. Το επιχειρη
σιακό σχέδιο του υπουργείου περιλαμ
βάνει γενικέβ και κατά περίπτωση λύσειβ
ώστε να μη διαταραχθεί ούτε μία
ημέρα η λειτου ργία των δομών υγεία s, με tous θεσμικού$
εκπροσώπου των εργαζομένων ωστόσο να προειδοποι
ούν για το αντίθετο και να ζητούν μικρή αναβολή ms
εφαρμογήβ του μέτρου.

Θερμόβ αναμένεται να είναι ο πρώτοβ μήναβ του φθι
νοπώρου, καθώβ από την Τετάρτη οι 10.000 εργαζόμενοι
(γιατροί, νοσηλευτέβ, διοικητικοί και λοιπό προσωπικό)
του δημόσιου συστήματοβ uynias που δεν έχουν προ
γραμματίσει τον εμβολιασμό tous ή δεν έχουν εμβολιαστεί
έστω με μία δόση για την πρόληψη ms λοίμωΕηβ COVID-19
τίθενται αυτόματα εκτόβ εργασιακών καθηκόντων για
τρειs μήνεδ με στέρηση αποδοχών.
Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 206 παρ. 2 του Ν.4820/2021
προβλέφθηκε για επιτακιικούδ λόγουδ npocnaaias ms
δημόσια8 υγείαs ο υποχρεωτικόδ εμβολιασμό8 για τον
κορωνοϊό όλου του προσωπικού των ιδιωτικών, δημόσιων
και δημοτικών δομών υγείαδ, συμπεριλαμβανομένων
διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποκατάστασή, κλινικών,
νοσοκομείων, Κέντρων Υγείαβ, ΕΚΑΒ καιΕΟΔΥ. ΕΕαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έΕι μηνών από
τη νόσησή tous, καθώδ και όσοι έχουν αποδεδειγμένοι
λόγουβ υγείαs που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβο
λιασμού tous και θα κριθούν από υγειονομικέ^ επιτροπέδ.
Xraus λόγουδ υγείαδ που δεν επιτρέπουντον εμβολιασμό
για τον κορωνοϊό η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δέχε
ται τη σοβαρή αλλεργική αντίδραση/αναφυλαΕία, καθώδ
και τη διενέργεια χημειοθεραπείαβ ή άλλη8 θεραπείαδ
ειδικού voonpaios κατά περίπτωση.
Για τη διασφάλιση ms ομαλήδ λειτου ργίαδ του συστήματοδ uynias το αρμόδιο υπουργείο είχε από ns αρχέδ
Αυγούστου ζητήσει από ns διοικήσει των Υγειονομικών
Περιφερειών (ΥΠΕ) και των δομών uyeias να καταρτίσουν
καταλόγου8 με το εμβολιασμένο και το ανεμβολίαστο
προσωπικό και βάσει αυτών να εκπονηθούντα επιχειρη
σιακά σχέδια λειτουργία8 tous.
ΕΕάλλου, ο unoupyos Υγείαδ BaaiKns KudKias έχει
Εεκαθαρίσει ότι «τα νοσοκομεία θα συνεχίσουν να εξυπη
ρετούν όλα τα περιστατικά, mOo'is το αντίθετο θα ήταν και
άδικο και ανήθικο απέναντι στην πλειονότητα των πολιτών
που έχουν εμβολιαστεί και νοσούν και από άλλες ασθένει
ες και βέβαια έχουν δικαίωμα στη σωστή περίθαλψη».
Το πρώτο βήμα έγινε την περασμένη Τετάρτη όπου
με έγγραφο npos όλουδ tous διοικητέδ των ΥΠΕ ο κ. Κικί λτcis ζήτησε την ανάκληση όλωντων κανονικών αδειών
των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία από την 1η Σεπτεμ
βρίου. Συγκεκριμένα, ανακαλούνται από Τετάρτη και
μέχρι νεωτέραδ okes οι κανονικέδ άδειεβ του προσωπικού
που απασχολείται στα νοσοκομεία, στο Εθνικό Κέντρο
Αμεσηδ Βοήθειαδ (ΕΚΑΒ), στον Εθνικό Οργανισμό Δημό-

oias Υγείαδ (ΕΟΔΥ) και ns δημόσιεβ δομέδ Πρωτοβάθμιas Φροντίδαδ Υγείαδ (ΠΦΥ), δηλαδή Κέντρα Υγείαδ, Πο
λυδύναμα και Περιφερειακά/Τοπικά Ιατρεία, καθώ8 και

ns Τοπικέδ Ομάδεδ Υγείαδ (TOMY).
Ο σχεδιασμόδ του υπουργείου για το ι iois θα συνεχίσει
να λειτουργεί το σύστημα υγείαδ από την 1η Σεπτεμβρί
ου ολοκληρώθηκε προχθέδ, Παρασκευή, με κάποια μικρά
σημεία να μένουν ανοιχτά να Εαναμελετηθούν από αύριο,
ko0o)s έο)8 και την Τρίτη 31 Αυγούστου οι υγειονομικοί
μπορούν είτε να εμβολιαστούν έστω με την πρώτη δόση,
είτε να προσκομίσουν τη βεβαίωση απαλλαγήδ από την
αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή ή το email με τα προ

γραμματισμένα ραντεβού tous για εμβολιασμό.
Από tous 115.000 υγειονομικοί^ όλων των ειδικοτήτων,
σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Η κυβέρνηση δεν προχίθειαι να αναβάλει την έναρΕη εφαρμογήβ
ίων μέτρων και οι αρμόδιοι ετοιμάζουν σχέδιο για τη λειτουργία του
ΕΣΥ από την 1η Σεπτεμβρίου - Πίστωση χρόνου ζητούν οι υγειονομικοί

Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), περίπου 10.000
παρέμεναν ανεμβολίαστοι έωδ και την Παρασκευή. ΜεταΕύ αυτών περιλαμβάνονται περίπου 1.000 γιατροί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Τι προτείνουν οι υγειονομικοί
Οι υγειονομικοί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί μια
μυ<ρή παράταση στην εφαρμογή του μέτρου καθώβ θεωρούν
ότι ο εμβολιασμόβ των εργαζομένων στα νοσοκομεία θα
ολοκληρωθεί σύντομα. Σημειώνουν μάλιστα ότι οι cmoies
φοβίεβ και αντιστάσειβ κάμπτονται μέρα με τη μέρα και ότι
η αναστολή καθηκόντων των ανεμβολίαστων εργαζομένων
cms δομέ8 uyeias θα οδηγήσει σε αποδιοργάνωση το ΕΣΥ

ε τονχρόνο να μετρά αντίστροφα και τα περι

Μ

θώρια να στενεύουν, ο πρόεδροδ τηδ ΠΟΕΔΗΝ
Μιχάληδ Γιαννάκοδ κάθε άλλο παρά αισιόδοΕοδ είναι ότι ο σχεδιασμόδ του υπουργείου θα υλοποιηθεί

και οι δομέδ υγείαδ θα συνεχίσουννα λειτουργούν κανο
νικά. «Μπορεί κάποιος υγειονομικός να εμβολιαστεί μέχρι
και την 31 ηΑυγούστου, αλλά προσωπικά δεν είμαι αισιόδοΕοςότι θα καλυφθούν τα κενά. Οι διαδικασίες πρόσληψης
δεν μπορούν στην πράΕη να υλοποιηθούν τόσο άμεσα όσο
υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας. Θα περάσει τουλάχιστον
ενάμισης μήνας μέχρι να αναλάβει καθήκοντα ο αντικατα
στάτης και στο διάστημα αυτό οι ήδη εΕουθενωμένοι συ
νάδελφοι που δεν πρόλαβαν να πάρουν έστω και λίγες
ημέρες καλοκαιρινή άδεια, λόγω της ανάκλησης των αδει
ών που διέταΕετο υπουργείο, θα πρέπει φορτωθούν ακόμα
μεγαλύτερο όγκο καθηκόντων. Επίσης, δεν Εέρω ποιος θα
θελήσει να συνάψει μια τρίμηνη σύμβαση απασχόλησης»,
λέει ο ίδιοδ στο «ΘΕΜΑ».
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, θα πρέπει να δοθεί μια
μικρή παράταση στην εφαρμογή του μέτρου, αφού είναι
πεπεισμένοδ ότι ο εμβολιασμόδ των υγειονομικών θα
ολοκληρωθεί καθώδ κάμπτονται μέρα με τη μέρα οι όποιεδ
φοβίεδ και αντιστόσεΐδ. «Εννέα στους δέκα υγειονομικούς
είναι εμβολιασμένοι και ο ένας που παραμένει ανεμβολίαστος τηρεί αυστηρά τα μέτρα για τη μη διασπορά του
κορωνοϊού. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει ενδονοσοκομειακή
διασπορά πια. Δείτε και τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέ
ντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η Ελλάδα είναι στον
ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τον εμβολιασμό των υγειο
νομικών, με το 83,6% να έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση
και το 79% και τις δύο. Είναι, λοιπόν, κακό που γίνεται
δημοσίως αυτός ο διάλογος περί υποχρεωτικότητας εμβο
λιασμού πλήττοντας το κύρος του υγειονομικού κλάδου,
ενώ θα έπρεπε να εστιάσουμε στην ανοσοποίηση του
γενικού πληθυσμού», εΕηγεί.
Μάλιστα προβλέπει ότι η αναστολή καθηκόντων των
ανεμβολίαστων εργαζομένων στίδ δομέδ υγείαδ θα οδη
γήσει σε αποδιοργάνωση το ΕΣΥ. «Τι θα γίνει αν ο μονα
δικός μικροβιολόγος στην περιοχή της Πύλου αποφασίσει
τελικά να μην εμβολιαστεί; Το εργαστήριο του Κέντρου
Υγείας θα κλείσει μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης. Οι

-κάποιοι εΕ αυτών με υψηλή εΕειδίκευση στον τομέα
lous- και ελάχιστοι νοσηλευτέδ, ενώ σύμφωνα με την
Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία

δομώντηδ ίδιαδ ΥΠΕ και, δεύτερον, με συγχώνευση τμη
μάτων και κλινικών.

ασθενείς θα πρέπει να πηγαίνουν στην Καλαμάτα για μια
απλή εΕέταση αίματος ή να βάζουν το χέρι στην τσέπη

Επίσηδ, εφόσον κριθεί απαραίτητο βάσει τηδ ιδιομορ-

επιλέγοντας τον ιδιωτικό τομέα», λέει ο κ. Γιαννάκοδ αναφέρονταδ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλη
μάτων που μπορεί να ανακύψουν από την αναστολή

ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ), σχεδόντο 100% τωνμελώντηδ έχει
εμβολιαστεί και είναι ελάχιστοι εκείνοι που έχουν υπο

φίαδ κάθε περιοχήδ (πορεία του κορωνοϊού, πληθυσμόδ
κάλυψηδ, άλλα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά) θα τεθεί

βάλει αίτημα εΕαίρεσηδ αποκλειστικά για ιατρικούδ λόγουδ.
Από το ΕΚΑΒ θα τεθούν σε αναστολή 1.245 άτομα που
απασχολούνται cos πληρώματα ασθενοφόρων και 184
υπάλληλοι διοικητικών και οικονομικών καθηκόντων.

σε ισχύ σε δεύτερη φάση η αναστολήλειτουργίαδ μικρό
τερων νοσοκομειακών δομών ώστε το προσωπικό να

Τρίμηνέ προσλήψείδ
λα τα νοσοκομεία και οι Υγειονομικές Περι
φέρει έχουν καταρτίσει συγκεκριμένα

Ο

επιχειρησιακά σχέδια και έχουν αποτυπώσει

τεθεί στη διάθεση του κοντινότερου κεντρικού νοσοκο
μείου.

εργασίαδ λόγω μη εμβολιασμού για τον κορωνοϊό σε
περιφερειακέδ δομέδ υγείαδ.
Αντίστοιχα προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν και
σε επαρχιακά νοσοκομεία αν τελικά δεν εμβολιαστούν

Ακόμα, το σχέδιο του υπουργείου Υγείαδ προβλέπει
την αναπλήρωση των κενών θέσεων ιατρών, νοσηλευτών
και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων, των

γιατροί κομβικών ειδικοτήτων, όπωδ ο μοναδικόδ ογκολόγοδ του Νοσοκομείου Μυτιλήνηδ. Στην περίπτωση

Κέντρων Υγείαδ και των Περιφερειακών Ιατρών με ιδιώ-

αναβάλουν τΐδ θεραπείεδ τουδ ή να αναγκαστούν να συνεχίσουν την αγωγή τουδ σε δομέδ άλλων περιοχών,
υποβάλλονταδ τον εαυτό τουδ σε σωματική, ψυχική και

τεδ επαγγελματίεδ υγείαδ, είτε με σύμβαση ορισμένου
χρόνου (3 μήνεδ με δυνατότητα ανανέωσηδ για άλλουδ 3

την υφιστάμενη κατάσταση σε όλες τις δομές: πού μήνεδ),
υπάρ είτε με απόδειΕη παροχήδ υπηρεσιών - το γνωστό
χουν τμήματα όπου πιθανόν να αντιμετωπίσουμε προ
«μπλοκάκι».

αυτή, εκατοντάδεδ ογκολογικοί ασθενείδ θα πρέπει να

οικονομική ταλαιπωρία.
«Στα μικρά περιφερειακά νοσοκομεία θα αντιμετωπί
σουμε μεγάλο πρόβλημα από την Τετάρτη αν η κυβέρνηση

βλήματα, πού θα αντιμετωπιστούν αυτά με προσλήψεις

Σε ό,τι αφορά τΐδ υπηρεσίεδ που παρέχονται εντόδ των

προσωπικού συγκεκριμένου χρόνου και με συγκεκριμέ
νες συμβάσεις, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος. Εχει
σχεδιαστεί το πώς θα γίνει ανακατανομή του προσωπικού

δομών του δημόσιου συστήματοδ υγείαδ από εΕωτερικούδ
παρόχουδ (εργολάβουδ), όπωδ η καθαριότητα, η φύλαΕη
και η σίτιση, τα τυχόν κενά θα καλυφθούν με ευθύνη των

δεν δώσει μικρή παράταση ή οι συνάδελφοι δεν πειστούν
να εμβολιαστούν έστω και την τελευταία στιγμή. Στο Νο

μέσα στα νοσοκομεία και τις κλινικές προκειμένου να
λειτουργήσουν ομαλά. Και βεβαίως θα υπάρΕει με νομο

παροχών, καθώδ υποχρεούνται την Τετάρτη να έχουν
αντικαταστήσει το ανεμβολίαστο προσωπικό τουδ με

σοκομείο Χαλκιδικής από τους 490 υγειονομικούς, οι 222

θετική πρωτοβουλία συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης

πλήρωδ εμβολιασμένο.

του επικουρικού προσωπικού, χωρίς γραφειοκρατία,
καθώς οι συμβάσεις θα συναφθούν απευθείας με την
Υγειονομική Περιφέρεια, έτσι ώστε να μην υπάρχει

Τέλοδ, για τΐδ δομέδ και τμήματα/κλινικέδ των οποίων
το απασχολούμενο προσωπικό είναι μοναδικό, όπωδ έναδ
παρασκευαστήδ εργαστηρίου ή ο μοναδικόδ ακτινοδια-

είναι ανεμβολίαστοι. Ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό μέχρι να
τοποθετηθούν οι αντικαταστάτες τους; Αναβολές χειρουρ
γείων και ράντζα στους διαδρόμους των μεγαλύτερων
γειτονικών νοσοκομείων όπως της Θεσσαλονίκης», προει
δοποιεί ο κ. Γιαννάκοδ.
Πρόβλημα αναμένεται να δημιουργηθεί και στη δια

χρονική καθυστέρηση», δήλωσε ο αναπλήρωσα υπουρY0s Υγείαδ, Βασϊληδ Κοντοζαμάνηβ.

γνώστηδ ενόδ Κέντρου Υγείαδ, αν δεν μπορεί να καλυφθεί
το κενό με μετακίνηση από άλλη δομή ή οι γεωγραφικέδ
ιδιομορφίεδ τηδ περιοχήδ δεν επιτρέπουντην αναστολή

κομιδή περιστατικών από το ΕΚΑΒ. Αν δεν γίνει αμέσωδ
η αντικατάσταση των 1.245 ανεμβολίαστων εργαζομένων
που απασχολούνται ωδ πληρώματα ασθενοφόρων, στην

λειτουργίαδ του τμήματοδ, τότε προβλέπεται η αντικατά
σταση του εργαζομένου αφού πρώτα θα έχει βρεθεί ο

Αθήνα τα οχήματα θα πρέπει να δουλέψουν με μείον 350
άτομα, στη Θεσσαλονίκη με μείον 300, στη Μυτιλήνη με
μείον 100 και στην Πάτρα με μείον 90.

Σε επίπεδο νοσοκομείων, τα κενά σε ιατρονοσηλευ
τικό και βοηθητικό λοιπό προσωπικό, όπωδ τραυματιοφορείδ και διοικητικοί υπάλληλοι, θα καλυφθούν με δύο
τρόπαια: πρώτον, με μετακινήσει προσωπικού εντόδ των

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αντικαταστότηδ του από τον ιδιωτικό τομέα.
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Κυκλοφορία:

12000

ΠΟΕΔΗΝ

Ο Μητσοτάκης απέτυχε να πείσει την κοινωνία και της μεταθέτει τις ευθύνες σπέρνοντας διχόνοια με την αδιέξοδη
• Τυμβωρυχεί πάνω στις στάχτες αντιπαραβάλλοντας νεκρούς με στρέμματα
• Σφυρίζει αδιάφορα για τον επερχόμενο Αρμαγεδδώνα και ξεσηκώνει θύελλες με τιμωρίες στο ήδη κουρασμένο ΕΣΥ
• Εργαλειοποιεί τον κλάδο της εστίασης και τον βάζει σε ρόλο αστυφύλακα ανεμβολίαστων
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Ο εφιάλτης
του διχασμού
Ακραία επικίνδυνη και αλλοπρόσαλλη η πολιτική
του ανέμελου και είρωνα Κυριάκου Μητσοτάκη

Επιμέλεια

Κατερίνα Κατή
^ ολιτική αλλοπρό
σαλλη, ανεφάρ
μοστη, αναποτελε
σματική. Πολιτική
εξυπηρέτησης με. γάλων ιδιωτικών
συμφερόντων και συρρίκνωσης
του κοινωνικού κράτους. Πολιτική
ξεκάθαρα αποτυχημένη, πολιτική
επικίνδυνη που φέρνει τη σφραγί
δα της λουδοβίκειας προσωπικό
τητας ενός πρωθυπουργού ο οποί
ος, προτού ακόμη κατακάτσουν οι
στάχτες της καμένης γης, ανέμελος
και χαμογελαστός ειρωνευόταν,
χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης, από
το βήμα της Βουλής τους απεγνω
σμένους πολίτες που «ήθελαν ένα
ελικόπτερο πάνω από κάθε χωριό»
για να σβήνει τις φωτιές και τυμβωρυχούσε για ακόμα μία φορά
τους νεκρούς στο Μάτι. Πολιτική
που βρίθει από πρακτικές αυταρχισμού και κοινωνικού διχασμού.
Πολιτική που υποδαυλίζει τις τα
ξικές ανισότητες.
Πολιτική αδιέξοδη σε όλα τα πε
δία. Στη δημόσια υγεία, που την
άφησε να καταρρεύσει εν μέσω
πανδημίας και τώρα στην πιο κρί
σιμη στιγμή, με το τέταρτο κύμα
του κορονοϊού να γονατίζει το ΕΣΥ
και τους θανάτους των πολιτών να
αυξάνονται μέρα με τη μέρα, αντί
να θωρακίσει το δημόσιο σύστη
μα υγείας προβαίνοντας σε προ
σλήψεις υγειονομικών έστω και
την ύστατη στιγμή, προγραμμα
τίζει συγχωνεύσεις νοσοκομείων,
κι αντί να πείσει για την αναγκαι
ότητα του εμβολιασμού, ανοίγει
την πόρτα στον ιδιωτικό τομέα,
πετώντας έξω από τα νοσοκομεία,
στερώντας τους την ίδια τους την
επιβίωση, τους ανεμβολίαστους
γιατρούς και νοσηλευτές, ρίχνοντάς τους το μπαλάκι της απόλυτης
ευθύνης και στρέφοντας παράλ
ληλα την κοινωνία εναντίον τους.
Την ίδια μάλιστα στιγμή που,
όπως αποκαλύπτουμε, μπροστά
στον Αρμαγεδδώνα που έρχεται
αντί για νέες ΜΕΘ και εξειδικευμένο προσωπικό, δίνει εντολές στα
μουλωχτά για τη νοσηλεία ασθε
νών με Covid και ασθενών με άλλα
νοσήματα σε... κοινές πτέρυγες, θέ
τοντας σε τεράστιους κινδύνους τη
δημόσια υγεία!
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Πολιτική ανερμάτιστη που προκαλεί ιλαροτραγωδία. Πολιτική
που δίνει εντολή στους ανεμβολί
αστους αστυνομικούς να ζητούν
από τους πολίτες πιστοποιητικά
εμβολιασμού και αποκλείει ανεμ
βολίαστους σερβιτόρους από το
να πιουν το βράδυ το ποτό τους
ως πελάτες στο μαγαζί που δου
λεύουν, ενώ παράλληλα τους επι
τρέπει να σερβίρουν το πρωί ως
εργαζόμενοι ύστερα από αρνητι
κό rapid test που έχει πληρωθεί
από τους ίδιους.
Πολιτική αποκλεισμού ασφαλι
σμένων πολιτών από το δημόσιο
σύστημα υγείας, αφού οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να πληρώνουν
τα τεστ ανίχνευσης του ιού, γεγο
νός που με μαθηματική ακρίβεια
θα οδηγήσει σε ακόμη περισσότε
ρα κρούσματα.
Πολιτική που αρνείται να προ
χωρήσει σε κινήσεις στοχευμένες
οι οποίες θα αποσκοπούν πραγμα
τικά στον περιορισμό της μετάδο
σης του ιού και ειδικά σε χώρους
υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα
μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχο
λεία και οι εκκλησίες.
Πολιτική που διχάζει την κοι
νωνία, μια κοινωνία εξουθενω
μένη που βρίσκεται σε απόλυτη
σύγχυση. Ακόμη και σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά το πρώτο κύμα
της πανδημίας, δεν έτυχε της σω
στής πληροφόρησης από την εξόχως αντιφατική και παραπλανητι
κή χρυσοπληρωμένη ενημερωτική
κρατική καμπάνια που την έκανε
να πιστέψει ότι οι εμβολιασμένοι
είναι απολύτως προστατευμένοι
και άρα μη μεταδοτικοί και έστειλε
τους πολίτες ανέμελους στους κα
λοκαιρινούς προορισμούς.
Κι ακόμη, πολιτική που οδή
γησε την οικονομία σε συνθήκες
ασφυξίας. Κραυγαλέο παράδειγ
μα ο κλάδος της εστίασης, που
ενώ καταρρέει υπό το βάρος των
πανδημικών χρεών, τα ανερμάτι
στα κυβερνητικά μέτρα ορίζουν
ότι το 50% του πληθυσμού που
είναι ανεμβολίαστο θα εμποδίζε
ται να προσέλθει στα καταστήμα
τα εστίασης κατακρημνίζοντας τον
τζίρο τους.
Πολιτική που αποστρέφεται τη
δωρεάν παιδεία μετατρέποντάς
την εντέχνως σε ιδιωτική, απο
κλείοντας χιλιάδες παιδιά, ακόμη
κι αριστούχους, από τα δημόσια
πανεπιστήμια.
Πολιτική «Ηρώδη» της παιδεί

*6
Πολιτική που διχάζει
την κοινωνία,
που οδήγησε
την οικονομία σε
συνθήκες ασφυξίας,
που αποστρέφεται
τη δωρεάν δημόσια
παιδεία και υγεία.
Πολιτική που
υποδαυλίζει τις
ταξικές ανισότητες

29-08-2021

ας με τη «σφαγή» φέτος περί
που 40.000 παιδιών που πλέον
δεν θα... εγκλωβίζονται στα πα
νεπιστήμια, κατά την εκτίμηση
της υπουργού Παιδείας, Νίκης
Κεραμέως, που συναγωνίζε
ται σε έλλειψη ενσυναίσθησης
τον πρωθυπουργό της. Την ίδια
στιγμή μάλιστα που ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εγκαθιστούσε την
κόρη του σε πανεπιστήμιο των
250.000 δολαρίων.
Πολιτική μιας κυβέρνησης
που προέταξε προεκλογικά το
δόγμα «τάξη και ασφάλεια» και,
δύο χρόνια μετά, τόσο η προ
στασία της ζωής όσο και της πε
ριουσίας των πολιτών «οριοθετήθηκε» σε δύο φράσεις. Η
μια ανήκει στον υπουργό ΠροΠο Μιχάλη ΧρυσοχοΤδη ο
οποίος, διασκεδάζοντας τους
φόβους των πολιτών για την
αύξηση της βαριάς εγκλημα
τικότητας με τα συμβόλαια θα
νάτου να εκτελούνται μες στις
γειτονιές μέρα μεσημέρι, είπε
το αμίμητο: «Αεν έχουμε αύξη
ση της εγκληματικότητας, έχου
με εγκληματοφοβία». Η άλλη εί
ναι το μήνυμα της Πολιτικής
Προστασίας στις φλέγόμενες
περιοχές. Το περίφημο «εκκε
νώστε την περιοχή» που συνέ
δραμε μαζί με την επιχειρησι
ακή ανικανότητα και τα ελλιπή
μέσα στις ανυπολόγιστες κατα
στροφές του καλοκαιριού μετατρέποντας σε στάχτη πάνω από
1,2 εκατ. δασικά στρέμματα και
καλλιέργειες, εκατοντάδες σπί
τια και ολόκληρους οικισμούς.
Οδηγώντας στην απόλυτη φτώ
χεια τους ανθρώπους που έχα
σαν το βιος τους.
Αυτή είναι -ενδεικτικά- η
εφιαλτική πολιτική της κυβέρ
νησης του διχασμού της οποίας
ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτά
κης. Ομως, για να μην την αδι
κούμε, υπάρχουν δύο πεδία στα
οποία μεγαλούργησε: στην πε
ριστολή δικαιωμάτων που είχαν
κερδηθεί με ιδρώτες και αίμα
εργαζομένων και την εξυπηρέ
τηση των δικών του παιδιών.
Το πρώτο το δρομολόγησε
μέσω πράξεων νομοθετικού πε
ριεχομένου και νομοσχεδίων
που πέρασαν εν μια νυχτί από
τη Βουλή. Οσο για το δεύτερο,
ας είναι καλά οι απευθείας ανα
θέσεις που έφεραν, φέρνουν και
θα φέρνουν ζεστό χρήμα στις
τσέπες μεγαλόσχημων επιχει
ρηματιών, κλινικαρχών αλλά
και νεόκοπων που μέσα σε λί
γες ώρες μετέτρεπαν καταστα
τικά για να πάρουν τις δουλί
τσες, οι νόμοι αμνήστευσης
τραπεζιτών και λοιπών λαμόγιων, οι αθρόοι διορισμοί μετα
κλητών, τα δώρα εκατομμυρίων
στα κανάλια για να μετατρέπουν
σε παράδεισο τη δυστοπική μας
πραγματικότητα.
Και τώρα ας φαγωθούμε με
ταξύ μας, όπως ήδη γίνεται σε
πολλά μαγαζιά ανάμεσα σε ιδι
οκτήτες, τους οποίους η πολι
τεία επιχειρεί να μετατρέψει
σε μπάτσους, και πελάτες, που
από αντίδραση αρνούνται να
επιδείξουν το πιστοποιητικό
εμβολιασμού.
Οι σπόροι της διχόνοιας
δυστυχώς έχουν αρχίσει να
καρποφορούν.

29

 Ο εφιάλτης του διχασμού
Πηγή:

DOCUMENTO

Σελ.:

1
1,4-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

29-08-2021

Κυβερνητική
ανεμελιά
μπροστά σε
Αρμαγεδδώνα
κρουσμάτων
Γιατροί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
να ξαναζήσουμε στιγμές χειμώνα μες στο φθινόπωρο,
καθώς τα νοσοκομεία είναι ήδη στο «κόκκινο»

Ρεπορτάζ
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Μάριος Αραβαντινός
Δανάη Κισκήρα-Μπαρτσώκα

Μόνο ανεμβολϊαστοι
στις ΜΕΘ
Ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσο
ς δραματική πε
κομείου
«Γ Παπανικολάου» Νί
ριγράφουν την
επόμενη μέρα της
κος Καπραβέλος περιγράφει
στο Documento την ήδη διαμορπανδημίας στην
Ελλάδα γιατροί φωθείσα κατάσταση και κρούει
που μιλούν στο τον κώδωνα του κινδύνου για την
Documento σε σχέσηεπόμενη
με τις προ
μέρα, απευθύνοντας έκ
κλήσεις που θα κληθούν
κληση
να στους
αντι πολίτες να εμβολια
μετωπίσουν εξαιτίαςστούν.
της αλλο
«Στο δικό μας νοσοκομείο»
πρόσαλλης και προβληματικής
λέει, «έχουμε 30 λειτουργικές κλίνες
κυβερνητικής πολιτικής. Η κατά ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 20 αφορούν
σταση που ήδη επικρατεί στα μεγά
περιστατικά Covid. Οι 18 από τις 20
λα νοσοκομεία χαρακτηρίζεται ιδι
είναι κατειλημμένες. Το ποσοστό εί
αίτερα δύσκολη, αφού η συνεχής
ναι τεράστιο, ειδικά για την εποχή».
αύξηση των κρουσμάτων και μαζί
Στο νοσοκομείο «Γ Παπανικολάτων εισαγωγών ακόμη και στις μο
ου» όσοι νοσηλεύονται στη ΜΕΘ
νάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)
είναι ανεμβολϊαστοι, γεγονός που ο
τείνει σε ορισμένες περιπτώσεις να κ. Καπραβέλος δεν θεωρεί τυχαίο.
προκαλεί νέο «μπλακάουτ». Στο
«Είναι όλοι ανεμβολϊαστοι» μας εξη
νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»
γεί, «και δεν είναι τυχαίο αυτό». «Δεν
της Θεσσαλονίκης, για παράδειγ
έχουμε αυτήν τη στιγμή στις ΜΕΘ εμ
μα, ήδη είναι κατειλημμένο το 90% βολιασμένους και αυτό είναι απόδει
των κλινών στις ΜΕΘ στις οποί
ξη ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματι
ες νοσηλεύονται ασθενείς Covid,
κό και δουλεύει».
ενώ εξαιρετικά προβληματική εί
Παρόμοια κατάσταση είναι
ναι η κατάσταση στον Ευαγγελι
κι εκείνη που περιγράφει στο
σμό και στο «Σωτηρία». Παράλ
Documento η πνευμονολόγος στο
ληλα και παρά τη δέσμευση του νοσοκομείο «Σωτηρία» της Αθή
υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίνας Μερόπη Μανταίου. Σύμφω
λια την περασμένη εβδομάδα ότι να με την ίδια, οι ασθενείς που αυ
δεν θα λειτουργήσουν στο εξής νο τήν τη στιγμή νοσηλεύονται εκεί
σοκομεία για τη νοσηλεία αποκλει
«είναι κυρίως μεγάλοι σε ηλικία και
στικά ασθενών με κορονοϊό, φαί
ανεμβολϊαστοι». «Ολοι είναι ανεμβονεται πως ήδη τουλάχιστον σε δύο λίαστοι και οι περισσότεροι από άπο
περιοχές -στην Καλαμάτα και στο
ψη» περιγράφει εμφανώς προβλη
Ρέθυμνο- τα νοσοκομεία εξυπηρε
ματισμένη και τονίζει ότι «αυτό έχει
τούν μόνο Covid περιστατικά. Με
συνέπεια να υπάρχει μεγάλη δυσκο
δεδομένο ότι βρισκόμαστε ακό λία επικοινωνίας με τους ασθενείς
μη στα τέλη του Αυγούστου, ότι
οι οποίοι συχνά είναι αυθάδεις και
το φθινόπωρο η διασπορά του ιού επιθετικοί».
ευνοείται και ότι τα νοσοκομεία,
Και ο Γιάννης Καλομενίδης
λόγω της απόφασης της κυβέρνη
όμως, πνευμολόγος στον Ευαγγελι
σης να θέσει σε αναστολή ανεμσμό, επιβεβαιώνει στο Documento

Ω
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βολίαστους εργαζόμενους, θα λει
τουργούν με λιγότερο προσωπικό,
το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο.

90%

των κλινών στις
ΜΕΘ Covid στο
νοσοκομείο «Γ.
Παπανικολάου»
της
Θεσσαλονίκης
είναι ήδη
κατειλημμένες,
ενώ εξαιρετικά
προβληματική
είναι η
κατάσταση σε
Ευαγγελισμό
και «Σωτηρία»
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ότι «πάνω από το 90% των Covid
ασθενών που νοστιλεύονται είναι
ανεμβολίαστοι και βέβαια μικρότε
ρες ηλικίες απ' ό,η παλαιότερα».

Με δεδομένο
ότι το φθινόπωρο
η διασπορά
του ιοιι ευνοείται
και ότι
τα νοσοκομεία,
λόγω
της απόφασης
της κυβέρνησης
να θέσει '
σε αναστολή
ανεμβολίαστους
εργαζόμενους,
θα λειτουργούν
με λιγότερο
προσωπικό,
το μέλλον
προβλέπεται
δυσοίωνο...

Φόβοι για δραματική
επιδείνωση το φθινόπωρο
Ομως το ζήτημα των μη εμβολι
ασμένων ασθενών δεν είναι το
μοναδικό που απασχολεί το ια
τρονοσηλευτικό προσωπικό των
νοσοκομείων. Τούτο διότι, όπως
περιγράφεται στο Documento, η
κατάσταση αυτή την εποχή είναι η
χειρότερη που θυμούνται γιατροί
και νοσηλευτές να έχει υπάρξει στα
τέλη Αυγούστου. Ο Γ. Καλομενίδης είναι σαφής: «Είναι το χειρότε
ρο καλοκαίρι που θυμάμαι από όσα
χρόνια δουλεύω στα νοσοκομεία. Η
κατάσταση είναι δραματική. Παρά
πολλοί ασθενείς με σοβαρά κάθε εί
δους νοσήματα. Η ένταση εργασί
ας θυμίζει χειμώνα». Ο ίδιος όμως

Shield

κάνει και μια δυσοίωνη πρόβλε
ψη: «Αν τα πράγματα είναι έτσι καλο
καίρι η λογική λέει ότι από Σεπτέμ
βρη τα πράγματα θα επιδεινωθούν»,

προσθέτει μην αφήνοντας έτσι ιδι
αίτερα περιθώρια αισιοδοξίας.
Ο Ν. Καπραβέλος εκτιμά επίσης
ότι τους επόμενους μήνες αναμέ
νεται ακόμη μεγαλύτερη πίεση
στο ΕΣΥ. Οπως λέει, «το νοσοκο
μείο μας είχε την περασμένη Τετάρ
τη 30 εισαγωγές. Γεμίσαμε μια κλινι
κή ολόκληρη. Αν λάβετε υπόψη σας
ότι από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νο
έμβριο θα έχουμε επιβάρυνση των
επιδημιολογικών δεικτών, αφού η
μετάδοση θα είναι ευκολότερη σε
κλειστούς χώρους και ο ιός θα δι
ευκολύνεται από την πτώση της θερ
μοκρασίας, περιμένουμε μεγαλύτερη
πίεση στο σύστημα υγείας, κάτι που
ζήσαμε στο δεύτερο και τρίτο κύμα».

Ο κ. Καπραβέλος προσθέτει
ακόμη μία παράμετρο. Οπως το
νίζει, «δεκάδες συνάδελφοι οι
οποίοι ασχολούνται με την πανδη
μία, αλλά και επιστημονικά δεδο
μένα επιβεβαιώνουν ότι η πανδη
μία άλλαξε μορφή κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού με την επικράτη
ση του πολύ μεταδοτικού στελέχους
Δέλτα. Από την άλλη μεριά, το τεί
χος ανοσίας που χρειάζεται πλέον
είναι πολύ υψηλότερο. Και τούτο δι
ότι έχουμε και πολύ υψηλό ποσοστό
ανεμβολίαστων και οι εμβολιασμέ
νοι χρειάζονται όπως φαίνεται μια
τρίτη δόση διότι η μετάλλαξη τους
αγγίζει περισσότερο».

Κίνδυνος από άλλα νοσήματα
Ακόμη μία παράμετρος που προκαλεί έντονο προβληματισμό ενόψει του φθινόπωρου είναι αυτή
της αντιμετώπισης άλλων σοβα
ρών προβλημάτων υγείας, η θε
ραπεία των οποίων τον τελευταίο
ενάμιση χρόνο λόγω της πανδη
μίας έχει πάει πίσω. Ο Γ. Καλομενίδης εξηγεί ότι «υπάρχει τεράστιο

Τα λόγια των συναδέλφων της
επιβεβαιώνει μέχρι κεραίας και η
Μερόπη Μανταίου. «Το νοσοκο
μείο είναι πολύ πρεσαρισμένο με κα
θημερινές εισαγωγές και βαριά πε
ριστατικά. Τις προηγούμενες ημέρες
θεωρώ ότι ήμασταν σε χειρότερη κα
τάσταση απ' ό,τι τον χειμώνα. Εχουμε
πολύ βαριά περιστατικά. Τα κρεβάτια
των ΜΕΘ είναι γεμάτα, υπάρχουν
πάρα πολύ λίγα κενά» περιγράφει
και εκτιμά ότι «τον Σεπτέμβριο θα
είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγμα
τα». «Μην ξεχνάτε», λέει, «ότι περά
σαμε Δεκαπενταύγουστο με πανη
γύρια και συνωστισμούς και αυτό
το κύμα δεν έχει ακόμη κορυφωθεί.
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα».

«Δύσκολη η προστασία
των ασθενών»
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος
του προβλήματος στην κοινωνία
οι τέσσερις διευθυντές του νοσο
κομείου Ρεθύμνου απέστειλαν επι-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στολή προς τους κατοίκους στην
οποία περιγράφουν τις δυσκολίες
που βιώνουν. Στο κείμενό τους επι
σημαίνουν ότι το νοσοκομείο δεν
διαθέτει απολύτως κανένα κρεβάτι
για κορονοϊό σε ΜΕΘ και παρ’ όλα
αυτά νοσηλεύει τρία περιστατικά
Covid. Οι τέσσερεις γιατροί Γιώρ
γος Χρυσοφάκης, διευθυντής
της πνευμονολογικής κλινικής και'
πρόεδρος του επιστημονικού συμ
βουλίου, Χαράλαμπος Μαρκάκης, διευθυντής της ΜΕΘ, Ελέ
νη Ιωαννίδοο, διευθύντρια της
παθολογικής κλινικής, πρόεδρος
της Επιτροπής Λοιμώξεων και επι
στημονικά υπεύθυνη για τη διαχεί
ριση της πανδημίας, και Μαρίνα
Κουρτζέλη, διευθύντρια του τμή
ματος επειγόντων περιστατικών,
αναφέρουν επιπλέον ότι «βρισκό
μαστε στον δεύτερο χρόνο της παν
δημίας και παρά τις διαβεβαιώσεις
της διοίκησης λειτουργούμε με το
ίδιο προσωπικό».
Στο νοσοκομείο εργάζονται στην
πραγματικότητα δύο γιατροί στην
πνευμονολογική κλινική, τρεις
στα τμήματα επειγόντων περιστα
τικών, πέντε στη ΜΕΘ και τέσσερις
στην παθολογική. «Αυτοί είμαστε»
προσθέτουν στην επιστολή τους,
«είμαστε με ελάχιστα παροδικά
μπαλώματα από ανειδίκευτο προ
σωπικό, που ευπρόσδεκτο είναι και
απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί». Φο
βούμενοι για την επόμενη μέρα κι
ενώ εργάζονται πλέον σε συνθήκες
δραματικές και μάλιστα σε μια πε
ριοχή η οποία προ πολλού βρίσκε
ται στο «κόκκινο», οι διευθυντές
του νοσοκομείου υπογραμμίζουν
ότι το τμήμα επειγόντων περιστα
τικών δέχεται δεκάδες περιστατικά
Covid ύποπτα και επιβεβαιωμένα
με συνεχώς αυξανόμενη τάση και
καταλήγουν τονίζοντας ότι «επι
στημονικά και ιατρικά μπορούμε
να υποστηρίξουμε την πανδημία.
Γιατρούς δεν έχουμε. Εξαντλούμε
τις δυνάμεις μας για να προστατέ
ψουμε την ασφάλεια των ασθενών
μας, όμως το έργο αυτό έχει γίνει
απίστευτα δύσκολο όσο ο καιρός
περνάει και βοήθεια δεν έρχεται».

πρόβλημα με τα περιστατικά εκτός
Covid» σημειώνοντας ότι θα πα

ρατηρηθεί αύξηση της θνητότη
τας, όπως και πέρυσι στη βόρεια
Ελλάδα. «Η υπερβάλλουσα θνητότη
τα το 2020» λέει, «δηλαδή παραπά

«Δεν έχουμε αυτήν τη στιγμή
στις ΜΕΘ εμβολιασμένους
και αυτό είναι απόδειξη ότι
το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό
και δουλεύει»

«Είναι το χειρότερο καλοκαίρι
που θυμάμαι από όσα χρόνια
δουλεύω στα νοσοκομεία.
Η κατάσταση είναι δραματική.
Η ένταση εργασίας θυμίζει
χειμώνα»

«Ολοι είναι ανεμβολίαστοι και οι
περισσότεροι από άποψη και αυτό
έχει συνέπεια να υπάρχει μεγάλη
δυσκολία επικοινωνίας με τους
ασθενείς οι οποίοι συχνά είναι
αυθάδεις και επιθετικοί»

Γιάννης ΚαλομενΙδης

Μερόπη Μανταίου

Πνευμονολόγος στον Ευαγγελισμό

Πνευμονολόγος στο «Σωτηρία»

Νίκος Καπραβέλος

Διευθυντής της ΜΕΘ
του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου»

νω θάνατοι σε σχέση με τον μέσο όρο
των τελευταίων πέντε ετών, αφορά μη
Covid νοσηρότητα. Και αφορά χρόνο
και χώρο που επλήγη από την Covid,
όπως η βόρεια Ελλάδα τον Νοέμβρη
και τον Δεκέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι
εκεί που χτυπάει η Covid, όταν έχεις
δηλαδή μία έξαρση που σου πλημμυ
ρίζει και σου παραλύει τις νοσοκο
μειακές δομές, εκεί την πληρώνουν
όλοι και κυρίως αυτοί που δεν έχουν
Covid. Η Covid απορροφά ανθρώπι
νους πόρους, υλικούς πόρους, μέσα,
χώρο, τεχνολογία, που δεν διατίθε
ται με τον ίδιο τρόπο για τους υπό
λοιπους ανθρώπους».
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Αποτυχημένη πολιτική,
προβληματικά και τα μέτρα
Οργή και ερωτήματα για τον τιμωρητικό χαρακτήρα των μέτρων και την καμπάνια
των €18,5 εκατ. για τους εμβολιασμούς που πήγε στον βρόντο

Ρεπορτάζ
Μάριος Αραβαντινός

ανεμβολίαστους, η επικοινωνιακή
θέση της κυβέρνησης παραμένει
σε λάθος κατεύθυνση.

Δανάη Κισκήρα-Μπαρτσώκα

«Το κράτος ο μέγας
αντιεμβολιαστής»
Ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ και νευέκατη ένατη μεταξύ
των 26 χωρών της ροχειρουργός-διευθυντής ΕΣΥ στο
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαι
ΕΕ, πολύ κάτω από
τον ευρωπαϊκό μέσο ας Πόνος Παπανικολάου είναι
από εκείνους που με τον δημόσιο
όρο και λίγο πάνω
από τον παγκόσμιο,
λόγο τους έχουν δώσει αγώνα να
τους πολίτες να εμβολια
βρίσκεται η Ελλάδα σεπείσουν
ποσοστά
στο Documento
εμβολιασμένων, γεγονόςστούν.
που ηΜιλώντας
κυ
βέρνηση προσπαθεί ναεπισημαίνει
αντιμετω ότι η επικοινωνιακή
πίσει διχάζοντας τους πολίτες και
θέση της κυβέρνησης ότι τάχα στό
θεσπίζοντας μέτρα τα οποία προχος του εμβολιασμού είναι να επι
καλούν οργή και ερωτήματα. Εκεί τευχθεί ανοσία παραμένει σε τελεί
νο στο οποίο οι γνωρίζοντες κατα ως λάθος κατεύθυνση. Σύμφωνα με
λήγουν είναι ότι η επικοινωνιακή
τον κ. Παπανικολάου, η κυβέρνη
πολιτική της κυβέρνησης για την ση είναι εκείνη που τελικά δίνει επι
ανάγκη εμβολιασμού του πληθυ χειρήματα στους αντιεμβολιαστές.
σμού ήταν σχεδόν εξαρχής προ
Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝ
βληματική. Το ελληνικό κράτος δι
ΓΕ επιμένει ότι«εκείνο που συνέχεια
έθεσε περί τα 18,5 εκατ. ευρώ για
θα έπρεπε να λένε στον κόσμο είναι
τη σχετική καμπάνια, όμως εκ του
πως το εμβόλιο μειώνει το ενδεχόμενο
αποτελέσματος απέτυχε να πείσει βαριάς νόσηστις κατά τουλάχιστον 13
τους πολίτες. Το πρόβλημα είναι
φορές». «Εκείνο όμως που θέλουν να
ότι ακόμη και τώρα που η κατά
περάσουν», προσθέτει, είναι το αφή
σταση βρίσκεται σε οριακό σημείο, γημα ότι με τον πληθυσμό εμβολι
με τη μετάλλαξη Δέλτα να σαρώνει
ασμένο δεν θα χρειάζεται πια ιχνηκαι τα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ να λάτηση ή ακόμη και νοσοκομεία. «Ο
γεμίζουν ξανά, κατά κύριο λόγο με μέγας αντιεμβολιαστής είναι το ίδιο

Δ

εμβολιαστή- Δεν έχει γίνει καμία επικοινωνιακή διαχείριση».

Ο Γ. Καλομενίδης ασκεί παράλ
ληλα δριμεία κριτική σε «τηλεο
πτικούς» συναδέλφους του, «που
έχουν επιλέξει να βγαίνουν στις οθό
νες και να απολογούνται εκ μέρους
της κυβέρνησης για ό,τι μέτρο λαμβανόταν και να αλλάζουν απόψεις
κάθε βδομάδα ανάλογα με τις πολι
τικές αποφάσεις», καθώς, όπως ση
μειώνει, «όλοι αυτοί που βγαίνουν
και μιλούν στους ανθρώπους που δεν
έχουν εμβολιαστεί με τόνο γυμνασι
άρχη της δεκαετίας του ’50 δεν βοη
θούν. Καλύτερα κάποιος να τους πει
να σταματήσουν. Ολη η διαχείριση
προδίδει ένα κράτος και ένα επιστη
μονικό προσωπικό αμήχανα μπροστά
το καθήκον να πείσουν».

το κράτος που δεν έχει πείσει τον πλη
θυσμό. Το ίδιο και η επιτροπή εμβο
λιασμών η οποία έχει δημιουργήσει
επιφυλάξεις. Το μήνυμα που δόθηκε
εξαρχής ήταν κάντε το εμβόλιο για να
κάνετε ανέμελο τουρισμό, ενώ έπρεπε
να εξηγηθεί εξαρχής στον κόσμο ότι
γίνεται για να μη νοσήσει κανείς βα
ριά και να μην πεθάνει».

«Στη μεγάλη μάζα
δεν απευθύνθηκε κανένας»
Την απουσία σωστής ενημέρωσης
προς τον κόσμο επισημαίνει και ο
Γιάννης Καλομενίδης, πνευμο
νολόγος στον Ευαγγελισμό. «Αντι
λαμβάνομαι», λέει, «τη λογική της
κυβέρνησης που δεν γνωρίζει τίπο
τε άλλο πέρα από τον βούρδουλα και
σκέφτεται να φοβερίσει με απόλυση ή
με αργία ηροκειμένου να υπάρξει συ
ναίνεση στον εμβολιασμό, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρει».
«Η πλειονότητα του ανεμβολίαστου
προσωπικού των νοσοκομείων και
των δομών υγείας», συνεχίζει, «εί
ναι άνθρωποι οι οποίοι δυνητικά μπο
ρούν να πειστούν. Τους κρατούν μα
κριά από τον εμβολιασμό ο φόβος και
η αμφιβολία. Οσοι συνάδελφοι όμως
δεν ήθελαν τον Φεβρουάριο να εμβο
λιαστούν, τους μιλήσαμε και οι πε
ρισσότεροι πείστηκαν. Αυτό έγινε για-

π ήμασταν εκεί και τους μιλούσαμε.
Στη μεγάλη μάζα δεν έχει απευθυν
θεί κανένας. Το κράτος αντιμετωπίζει
το φοβισμένο άτομο με τον ίδιο τρόπο
που αντιμετωπίζει τον ιδεολόγο αντι-

«Η επικοινωνιακή
πολιτική για τον
εμβολιασμό και
τα μέσα προστασίας
γίνεται χωρίς
να έχουν προηγηθεί
μελέτες για το
αν θα αποδώσει»
Αθηνά ΛινοΟ
Καθηγήτρια Επιδημιολογίας

Προτάσεις για
ουσιαστικότερη ενημέρωση
Προβλήματα στην επικοινωνία
αναγνωρίζει και η Αθηνά Λινού.
Ως καθηγήτρια Επιδημιολογίας
προτείνει, βασιζόμενη σε παραδείγ
ματα και μελέτες άλλων χωρών, να
ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για
την ενημέρωση του κοινού. Ποια
είναι αυτά; «Πρωτίστως», μας λέει,
«πρέπει να γίνει εστιασμένη συζήτη
ση με εκείνους οι οποίοι αρνούνται
να εμβολιαστούν. Να γίνουν δηλα
δή συζητήσεις με νέους ή με νεαρές
γυναίκες που αρνούνται να εμβολια
στούν. Ετσι θα εντοπίσουμε ποια εί
ναι τα θέματα που τους απασχολούν
και οι λόγοι για τους οποίους δεν εμ
βολιάζονται. Μετά θα έπρεπε να ανα
ζητήσουμε τα μηνύματα εκείνα που
απαντούν στους λόγους αυτούς και
τα μηνύματα αυτά να τα δοκιμάσουμε
για να δούμε τψ αποτελεσματικότητα ώστε να τα γενικεύσουμε. Αλλά θα
πρέπει να ρωτάμε τους ίδιους ποιος
πιθανόν θα τους έπειθε Αυτήν τη στιγ
μή η επικοινωνιακή πολιτική Ύια τον
εμβολιασμό και τα μέσα προστασί
ας γίνεται χωρίς να έχουν προηγηθεί
μελέτες για το αν θα αποδώσει. Δεν
έχει ασχοληθεί κανένας να το κάνει».

Η Αθηνά Λινού επισημαίνει και
την ανάγκη αλλαγής του μηνύμα
τος που δίδεται στον κόσμο. Ανα
φέρει χαρακτηριστικά: «Ως προς την

Εβνικϊΐ
Εκστρατεία

Εμβολιασμόν

Ποί
Το ελληνικό
κράτος διέθεσε
περί τα 18,5
εκατ. ευρώ για
την καμπάνια
υπέρ των
εμβολιασμών,
όμως εκ του
αποτελέσματος
απέτυχε να πείσει
τους πολίτες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

προστασία που παρέχει το εμβόλιο
μάθαμε κατόπιν εορτής ότι κάποιος
μπορεί να νοσεί. Δεν είναι κάτι που
γνωρίζαμε από την αρχή- Οταν επαγ
γελλόταν η κυβέρνηση ότι αυτός που
θα κάνει το εμβόλιο δεν θα νοσήσει,
αυτό πιστεύαμε, διότι οι μελέτες τότε
έδειχναν υψηλή ανοσία. Αυτό απο
δείχτηκε -ίσως και λόγω των μεταλ
λάξεων- προβληματικό. Το μήνυμα
λοιπόν έπρεπε να έχει αλλάξει ταχύ
τατα και να ενημερωθεί ο κόσμος ότι
δεν θα νοσήσει σοβαρά. Το μεγάλο
λάθος είναι ότι δεν βγήκε αμέσως η
πολιτεία να ενημερώσει ότι η επιστή
μη έχει καινούργια δεδομένα καίμε
βάση αυτά τα καινούργια δεδομένα ο
εμβολιασμένος και μεταδίδει και κολ
λάει με μικρότερη πιθανότητα, αλλά
περνάει εύκολα τη νόσο. Αυτή είναι η
σημερινή αλήθεια. Αυτό όμως έπρε
πε να επικοινωνηθεί αμέσως, για να
φαίνεται ότι και οι επιστήμονες και η
πολιτεία είναι ειλικρινείς έναντι του
πληθυσμού. Επρεπε να γίνει κατανο
ητό εξαρχής ότι τα επιστημονικά δε
δομένα αλλάζουν».
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Εντολή εκκένωσης
του... θωρακισμένου ΕΣΥ
Γιατροί καταγγέλλουν τα μέτρα για συνύπαρξη ασθενών με και χωρίς κορονοϊό σε κοινές πτέρυγες λόγω αναστολής
εργασίας του ανεμβολίαστου προσωπικού και την περαιτέρω επιβάρυνση των ήδη κουρασμένων εργαζομένων

Ρεπορτάζ
Μάριος Αραβαντινός
Δανάη Κισκήρα-Μπαρχσώκα
I
■

I ην αδυναμία -ακό' μη μία φορά- της
κυβέρνησης να λά
βει ουσιαστικά μέτρα
ώστε να πείσει τους
πολίτες να εμβολια
στούν καταδεικνύει η βεβιασμένη
απόφαση να τεθούν σε αναστολή
εργασίας από την 1 η Σεπτεμβρί
ου οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία και σε δομές υγεί
ας. Η τελευταία απόφασή της μοι
ραία, λένε γιατροί οι οποίοι μιλούν
στο Documento, θα φέρει περαι
τέρω πίεση στο ΕΣΥ αφού θα μει
ωθεί το ήδη ελάχιστο προσωπικό,
ενώ θα αυξηθεί ραγδαία και ο κίν
δυνος διασποράς του ιού μες στα
νοσοκομεία. Οπως αποκαλύπτεται
εξάλλου, ήδη διοικητές ζητούν τη
νοσηλεία Covid και non-Covid πε

ριστατικών σε κοινές πτέρυγες, με
ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται
για ενδεχόμενη ενδονοσοκομειακή διασπορά του ιού. Γιατροί, νο
σηλευτές και διασώστες μιλούν
ευθέως για εκδικητική στάση της
κυβέρνησης απέναντι στους πάλαι
ποτέ ήρωες με τις πράσινες και τις
λευκές στολές και επισημαίνουν ότι
διαφαίνεται πλέον ξεκάθαρα πως
η κυβέρνηση δεν ενίσχυσε επαρκώς το ΕΣΥ, παρά τις συνεχείς πομ
φόλυγες περί του αντιθέτου. Πα
ράλληλα διεκδικούν παράταση της
απόφασης για αναστολή εργασίας
πέραν της 1 ης Σεπτεμβρίου, ώστε
να πειστούν περισσότεροι συνάδελ
φοί τους να εμβολιαστούν.
Το πρόβλημα της αναστολής ερ
γασίας του ανεμβολίαστου υγειο
νομικού προσωπικού είναι βέβαια
διττό, αφού πέρα από τα σημαντι
κά κενά που θα δημιουργηθούν
αφορά και την ίδια την επιβίωση
των εργαζομένων. Η κυβέρνηση θα
επιχειρήσει ασφαλώς να διορθώ
σει κατά το δυνατόν το πρόβλημα

που η ίδια με την πολιτική της έχει
προκαλέσει, ανοίγοντας την πόρτα
των δημόσιων νοσοκομείων στους
ιδιώτες οι οποίοι θα εκμεταλλευ
τούν την έλλειψη προσωπικού και
θα υπογράψουν συμβάσεις με το
δημόσιο για την παραχώρηση ερ
γαζομένων σε κλάδους όπως η κα
θαριότητα. Παράλληλα, ζητήθηκε
ήδη η ανάκληση των αδειών όσων
έχουν εμβολιαστεί, γεγονός που
προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες,
αφού υπάρχουν γιατροί και νοση
λευτές οι οποίοι δεν έχουν λείψει
από το πόστο τους εδώ και ενάμιση χρόνο.
Οι αντιδράσεις απέναντι στην κυ
βέρνηση κλιμακώνονται μάλιστα
τις τελευταίες ημέρες, με την πρώτη
ομαδική αίτηση για ακύρωση των
σχετικών αποφάσεων να έχει ήδη
κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επι
κράτειας. Οι προσφεύγοντες υπη
ρετούν σε νοσοκομεία και κέντρα
υγείας όλης της χώρας και, σύμ
φωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο
τους Νίκο Διαλυνά, μέχρι στιγμής

«Θα έχουμε πολύ
μεγάλο πρόβλημα
λειτουργίας
αν φύγουν όλοι αυτοί
οι υγειονομικοί,
αφού τα νοσοκομεία
θα καταρρεύσουν»
Μερόπη Μανταίου
Πνευμονολόγος στο νοσοκομείο
«Σωτηρία»

ανέρχονται σε 179, με τον αριθμό
να αυξάνεται συνεχώς. Οι εργαζό
μενοι με την αίτηση ακύρωσης της
απόφασης του υπουργείου Υγείας
προσβάλλουν και τη διάταξη περί
υποχρεωτικού εμβολιασμού, καλώντας έτσι το ΣτΕ να αποφανθεί
επί της συνταγματικότητάς της. Αί
τηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ
κατέθεσε μεσοβδόμαδα και η πα
νελλήνια ομοσπονδία των εργα
ζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία
(ΠΟΕΔΗΝ).
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της κυβέρνησης εν τω μεταξύ, το
ποσοστό εμβολιασμού των υγειονο
μικών κυμαίνεται στο 85-95% αναλόγως του κλάδου και είναι, όπως
επισημαίνει στο Documento ο για
τρός Πόνος Παπανικολάου, από
τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Ο γε
νικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ επι
σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει δη
μιουργήσει επικοινωνιακό θόρυβο
άνευ ουσίας και εκτιμά πως αυτό
υποκρύπτει σκοπιμότητα. Εξηγεί
συγκεκριμένα ότι ανοίγει η πόρτα

Οι εμβολιασθέντες στο υγειονομικό προσωπικό
Προσωπικό πρωτοβάθμιας υγείας (σύνολο) 87,3%

Προσωπικό νοσοκομείων (σύνολο) 80,2%

100%

100%

93%
80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

Νοσηλευτές
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Διοικητικό
προσωπικό

Λοιπό
προσωπικό
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για να αντικατασταθούν οι μόνιμα
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία με ερ
γολαβικούς εργαζόμενους. Το γε
γονός, σύμφωνα με τον Π. Παπανικολάου, ότι ανακλήθηκαν ξαφνικά
όλες οι άδειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου να
καλυφθούν τα κενά που θα προκό
ψουν από τις αναστολές αποδεικνύει ότι η θωράκιση του ΕΣΥ για την
οποία περηφανεύεται το κυβερνη
τικό επιτελείο είναι πρακτικά ανύ
παρκτη. Επιπλέον, όπως σημειώνει
ο ίδιος, μια νοσηλεύτρια η οποία
δεν έχει πάρει άδεια και εργάζεται
κατά το διάστημα της πανδημίας σε
σκληρές συνθήκες και θα συνεχί
σει να εργάζεται δίχως ξεκούραση
«μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυ
νη για έναν ασθενή, αφού η εξάντλη
ση, αυξάνει και τις πιθανότητες λά
θους κατά την εργασία».

Covid και non-Covid
ασθενείς σε ίδιες πτέρυγες
Εκείνο ωστόσο που προκαλεί ερω
τήματα αλλά και ξεκάθαρο φόβο
για το αύριο αναφορικά με τον τρό
πο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη
διαχειρίζεται την κατάσταση εί
ναι και κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
Σύμφωνα με καταγγελίες οι οποί
ες επιβεβαιώνονται από το ρεπορ
τάζ, διοικητές νοσοκομείων έχουν
ήδη αρχίσει, προφανώς κατόπιν
άνωθεν οδηγίας, να δίνουν εντο
λή ώστε σε ίδιες πτέρυγες να νοση
λεύονται ασθενείς με κορονοϊό και
άλλοι με διαφορετικές παθήσεις.
Καλά πληροφορημένες πηγές του
Documento αναφέρουν μάλιστα
ότι γνωστός τηλεοπτικός λοιμωξιολόγος επισκέφτηκε μεσοβδόμαδα
κεντρικό νοσοκομείο της Αττικής
και ζήτησε να νοσηλεύονται στην
ίδια πτέρυγα Covid και non-Covid
περιστατικά.

Σελ.:

«Με τη
διαθεσιμότητα
ανθρώπων οι οποίοι
εργάζονται
στο ΕΣΥ τα πράγματα
θα δυσκολέψουν
αρκετά, με
την έννοια ότι
τα δυσκολότερα
είναι μπροστά μας»
Νίκος Καπραβέλος
Διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου
«Γ. Παπανικολάου»

Ο INFO

Σημείωση:
Τελευταία
διαθέσιμα
στοιχεία έως τις
19 Αύγουστου.
Τα ποσοστά
ανεμβολίαστων
είναι σήμερα
ελαφρώς
μειωμένα

1
1,4-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Δεν καταθέτουν
το πιστοποιητικό
οι εμβολιασμένοι
διασώστες
Μείζον είναι το πρόβλημα
που δημιουργείται και
στο ΕΚΑΒ. Μιλώντας στο
Documento ο πρόεδρος
των εργαζομένων Γιώργος
Μαθιόπουλος σημειώνει
ότι οι εμβολιασμένοι
συνάδελφοί του δεν
καταθέτουν το πιστοποιητικό
εμβολιασμού τους, όπως
τους έχει ζητηθεί, σε
ένδειξη συμπαράστασης
στους συναδέλφους τους.
«Αλλωστε» εξηγεί, «στην
Αττική οι ανεμβολίαστοι δεν
ξεπερνούν το 15%».
«Δεν είμαστε αρνητές του
εμβολίου, λέμε σε όλους να
εμβολιαστούν γιατί είναι
προς το κοινό συμφέρον.
Θεωρούμε όμως ακραίο το
μέτρο της αναστολής. Η δε
κατάσταση θα δυσκολέψει
ακόμα περισσότερο.
Δεν μπορεί να λείψει
ασθενοφόρο. Ζητάμε να
δοθεί μια παράταση ώστε
να τους πείσουμε. Διότι
το ποσοστό σταδιακά
αυξάνεται» υπογραμμίζει.
Σύμφωνα με τον ίδιο,
αναστολή εργασίας του
15% των διασωστών του
ΕΚΑΒ στην Αττική μπορεί
να σημαίνει ότι στους
δρόμους του λεκανοπεδίου
και των γύρω περιοχών θα
κυκλοφορούν έως και δέκα
λιγότερα ασθενοφόρα. Ο κ.
Μαθιόπουλος σημειώνει,
τέλος, αναφορικά με
τις διαβεβαιώσεις για
προσλήψεις έκτακτου
προσωπικού ότι όποτε έχει
υπάρξει σχετική προκήρυξη
οι αιτήσεις είναι λιγότερες
από τον αριθμό που στην
πραγματικότητα απαιτείται.
«Είχαμε ζητήσει τον
Ιανουάριο του 2021 να γίνουν
150 προσλήψεις και ήρθαν
περίπου 50. Ζητάμε κόσμο
σε καλύτερες συνθήκες
και δεν καλύπτονται οι
ανάγκες, κι ενώ μιλάμε για
διετείς συμβάσεις» λέει στο
Documento. «Ποιος θα έρθει
τώρα μόνο για τρεις μήνες;».

«Αναστολή εργασίας του
15% των διασωστών του
ΕΚΑΒ στην Αττική μπορεί
να σημαίνει ότι στους
δρόμους του λεκανοπεδίου
και των γύρω περιοχών θα
κυκλοφορούν έως και δέκα
λιγότερα ασθενοφόρα»
Γιώργος Μαθιόπουλος
Πρόεδρος των εργαζομένων
στο ΕΚΑΒ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Το γεγονός και τους κινδύνους
που απορρέουν από την αλλοπρό
σαλλη αυτή απόφαση επισημαίνουν
σε ανακοίνωσή τους και γιατροί της
A' Παθολογικής Κλινικής ίου Γενι
κού Νοσοκομείου Νίκαιας. Αναφέ
ρουν επί λέξει ότι «δόθηκε οδηγία
να νοσηλεύονται COVID-19 ασθε
νείς στα μισά κρεβάτια της A' Πα
θολογικής (θάλαμοι 125-127), ενώ
τα άλλα μισά θα συνέχιζαν να νοση
λεύουν τις λοιπές παθήσεις (θάλα
μοι 123-124), χωρίζοντας την κλινι
κή στη μέση με μια νέα πόρτα στον
διάδρομο». Οι γιατροί κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου για πιθανή
ενδονοσοκομειακή διασπορά του
κορονοϊού, γεγονός που αν συμβεί
θα είναι ολέθριο.
Στην περίπτωση της A' Παθο
λογικής του νοσοκομείου Νίκαι
ας μάλιστα, όπως σημειώνουν, οι
θάλαμοι δεν είναι απομονωμένοι
αλλά απέναντι από τα γραφεία ια
τρών και νοσηλευτών, κυρίως όμως
δεν διαθέτουν σύστημα επικοινω
νίας μεταξύ ασθενών και νοσηλευ
τών, με αποτέλεσμα οι πόρτες τους
να παραμένουν ανοιχτές και να γί
νεται διασπορά του ιού από τα στα
γονίδια των παροχών οξυγόνου. Ο
Π. Παπανικολάου σχολιάζει σχετι
κά ότι «ήταν σκανδαλώδες όταν ο κ.
Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κλείσει τα μισά νοσοκομεία
της χώρας- το πρόβλημα όμως τώρα,
με τις εντολές για νοσηλεία ασθε
νών με κορονοϊό και άλλων οι οποί
οι νοσούν από κάτι άλλο, είναι ακό
μη μεγαλύτερο».

Εφιαλτικό σενάριο και
για τους εμβολιασμένους
Η Μερόπη Μανταίου, πνευμο
νολόγος στο νοσοκομείο «Σωτη
ρία», το οποίο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει σηκώσει πολύ μεγάλο
βάρος της πανδημίας ως νοσοκο
μείο αναφοράς εξαρχής για πε
ριστατικά Covid, περιγράφει στο
Documento το σενάριο των ανα
στολών ως εφιαλτικό. «Μας ζητούν»,
λέει, «να δώσουμε εμείς τα ονόμα
τα όσων έχουν εμβολιαστεί και όσων
όχι, πράγμα που δεν είναι σωστό».
Προσθέτει δε ότι «θα έχουμε πολύ
μεγάλο πρόβλημα λειτουργίας αν
φύγουν όλοι αυτοί οι υγειονομικοί,
αφού τα νοσοκομεία θα καταρρεύσουν. Θα την πληρώσουμε εμείς που
είμαστε εμβολιασμένοι. Δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να πέσει όλο το
βάρος πάνω μας και να αντεπεξέλ
θουμε, είναι πολλά τα περιστατικά και
βαριά. Ζούμε ήδη καταστάσεις χειμώ
να, μη σας πω και χειρότερα. Τον χει
μώνα είχαμε και κάποια πιο ελαφριά
περιστατικά, τώρα τα περιστατικά εί
ναι πολύ βαριά» σημειώνει.

Προβληματισμένος με τις ανα
στολές του ιατρονοσηλευτικού και
του λοιπού προσωπικού των νοσο
κομείων εμφανίζεται και ο Γιάννης
Καλομενίδης, καθηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή
της Αθήνας και πνευμονολόγος στο
μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας,
τον Ευαγγελισμό. Εκφράζει ανοι
κτά φόβους ότι τα κενά που θα δημιουργηθούν δεν θα μπορέσουν να
καλυφθούν. «Η επιλογή» εξηγεί, «να

το υγειονομικό προσωπικό μια ρύθ
μιση ανάλογη με εκείνη για τους
εκπαιδευτικούς. Οι ανεμβολίαστοι
δηλαδή να υποχρεούνται να προ
σκομίζουν αρνητικό τεστ ώστε να
μπαίνουν στο νοσοκομείο. «Το μέ
τρο της αναστολής» λέει ο Γιάννης
Καλομενίδης, «έχει τιμωρητικό χα
ρακτήρα. Τιμωρεί και τους ασθενείς
που θα υποδεχτούμε σε νοσοκομεία
με λιγότερο προσωπικό, τιμωρεί και
όσους έχουμε εμβολιαστεί, μας επι
μερίζει περισσότερη δουλειά».

Ζητούμενο η ενημέρωση
πριν από τις αναστολές
Η κυβερνητική δέσμευση για έκτα
κτες προσλήψεις δεν προκαλεί στο
μεταξύ την παραμικρή αισιοδοξία.
«Θα περάσουν πάλι πέντε έξι μήνες
μέχρι οι νεοπροσληφθέντες να μά
θουν τι πρέπει να κάνουν, όπως ακρι
βώς είχε συμβεί και στο πρώτο κύμα
της πανδημίας» επισημαίνει ο Γ Κα

λομενίδης εμφανώς προβληματι
σμένος, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο
θα είναι μη λειτουργικό. Ως προς το
ενδεχόμενο να καλυφθούν θέσεις
ιατρικού ή νοσηλευτικού προσω
πικού από ιδιώτες, ο πνευμονολό
γος είναι σαφής: «Αυτά είναι αστεία»
λέει, ενθυμούμενος πώς «το μέτρο
της επίταξής τους δεν λειτούργησε την
άνοιξη».

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας
Αθηνά Λινού από την πλευρά της
τονίζει μιλώντας στο Documento
ότι προτού η κυβέρνηση πάρει την
απόφαση για αναστολή εργασίας
όσων εργαζομένων στο δημόσιο και
ιδιωτικό σύστημα υγείας είναι ανεμβολίαστοι «θα χρειαζόταν καλύτερη
και εντονότερη ενημέρωση». Η ίδια
εκτιμά ότι θα υπάρξει μεγάλη πί
εση στο ΕΣΥ. «Γιατροί υπάρχουν»
σημειώνει, «αλλά εκεί που μπορεί
να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα είναι
στο νοσηλευτικό προσωπικό, όπου η
έλλειψη είναι τεράστια. Νομίζω ότι η
άρνηση των νοσηλευτών να εμβολια
στούν προκύπτει και από ανεπαρκή
επικοινωνία και γνώση. Θα πρότεινα να γίνει ταχύρρυθμη εκπαίδευση
στους νοσηλευτές που θα μετράει και
σαν μετεκπαίδευση και κατόπιν να
ισχύσει το μέτρο. Κάτι τέτοιο θα βοη
θούσε» καταλήγει.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ του νο
σοκομείου «Γ. Παπανικολάου» Νί
κος Καπραβέλος, τέλος, εκτιμά
ότι η κατάσταση το επόμενο διάστη
μα λόγω των αναστολών θα δυσκο
λέψει. Πολύπειρος γιατρός και από
εκείνους που λόγω της θέσης τους
έχουν αντιμετωπίσει χιλιάδες περι
στατικά Covid από τον Μάρτιο του
2020, όταν η πανδημία άρχισε να
δείχνει τα δόντια τής στην Ελλάδα,
δεν μασάει τα λόγια του: «Δεκάδες
συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται
με την πανδημία, αλλά και επιστημο
νικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η
πανδημία άλλαξε μορφή κατά τη δι
άρκεια του καλοκαιριού με την επι
κράτηση του πολύ μεταδοτικού στε
λέχους Δέλτα. Από την άλλη μεριά, το
τείχος ανοσίας που χρειάζεται πλέον
είναι πολύ υψηλότερο. Και τούτο δι
ότι έχουμε και πολύ υψηλό ποσοστό
ανεμβολίαστων και οι εμβολιασμένοι
χρειάζονται όπως φαίνεται μια τρίτη
δόση διότι η μετάλλαξη τους αγγίζει

απομακρύνεις από το σύστημα υγεί
ας χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι εί
ναι μόνιμοι, με εμπειρία, την ώρα μά
λιστα που βλέπεις ότι έρχεται φόρτος
εργασίας, είναι παράλογη».

αθεσιμότητα ανθρώπων οι οποίοι ερ
γάζονται στο ΕΣΥ τα πράγματα θα δυ

Μια πρόταση, κατά τον Γ Καλομενίδη, θα ήταν να υπάρξει και για

σκολέψουν αρκετά με την έννοια ότι
τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας».

περισσότερο» υπογραμμίζει, για να
καταλήξει τονίζοντας ότι «με τη δι
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«Αναγκαίοι
οι εμβολιασμοί
αλλά όχι
και η τιμωρία»
Γιατροί και νομικοί κρίνουν ακραία τα μέτρα
εξαναγκασμού προτείνοντας διάλογο και
τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας

Ρεπορτάζ

Βασίλης Ανδριανόπουλος
Δανάη Κισκήρα-Μπαρτσώκα
Μάριος Αραβαν-πνός
λλοπρόσαλλοι, τιμωρπτικοί και
διχαστικοί.
Πλήρως ακατα
νόητα είναι τα πε
ρισσότερα από τα
μέτρα που εξήγγειλε προ ολίγων
ημερών ο υπουργός Υγειάς Βασί
λης Κικίλιας. Πρακτικά συντστούν
ένα μίνι lockdown για τους ανεμβολίαστους. Το ποσοστό του γενικού
πληθυσμού που δεν έχει ακόμη εμ
βολιαστεί παραμένει πολύ υψηλό
και οδηγεί την πανικόβλητη κυβέρ
νηση στο να λάβει παράλογα μέτρα
ενόψει ενός χειμώνα που φαντάζει
δύσκολο να μην οδηγήσει και πάλι
το ΕΣΥ στα όριά του.
Μόνο που η κυβέρνηση φέρει
ακέραια την ευθύνη για τη μη πραγ
ματοποίηση ενός ανοιχτού διαλό
γου προκειμένου να πειστεί μεγάλο
μέρος της κοινωνίας σχετικά με τα
οφέλη του εμβολιασμού. Αντ’ αυ
τού, προέβαινε στη λήψη μέτρων
που αναιρούσε έπειτα από μικρό
χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα
το αντιεμβολιαστικό κίνημα να αρ
χίσει να γιγαντώνεται. Πρόκειται άλ
λωστε για την ίδια κυβέρνηση που
δαπάνησε τον περασμένο Δεκέμ
βριο 18,5 εκατ. ευρώ σε ενημερω
τική καμπάνια για τον εμβολιασμό.
Το ποσό θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί με εντελώς διαφορετικό τρό
πο, ώστε να περάσει στο σύνολο της
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κοινωνίας το μήνυμα υπέρ του εμ
βολιασμού. Και τώρα η αποτυχη
μένη της διαχείριση την οδηγεί στο
να λαμβάνει μέτρα διχαστικά, αφού
σκοπεύει απλώς να τιμωρήσει και
όχι να πείσει τους ανηεμβολιαστές.

Rapid test μόνο σε ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα
Το πρώτο από αυτά τα μέτρα αφορά
το γεγονός όπ οι περισσότερες κα
τηγορίες ανεμβολίαστων εργαζομέ
νων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
θα πρέπει να πραγματοποιούν ένα
εργαστηριακό rapid test την εβδο
μάδα αποκλειστικά σε ιδιωτικά δι
αγνωστικά κέντρα. Ο αποκλεισμός
των ανεμβολίαστων από την πρό
σβαση στα δημόσια διαγνωστικά κέ
ντρα φαντάζει... δώρο της κυβέρνη
σης στα ιδιωτικά. Κυριότερα όμως
πρόκειται για μέτρο τιμωρητικό και
ανούσιο, αφού αποκλείει μέρος των
ανεμβολίαστων από τη διενέργεια
rapid test λόγω του οικονομικού κό
στους. Εξοργιστικό φαντάζει και το
ότι τα rapid tests κοστολογούνται
πλέον στα 10 ευρώ αντί 20. Αλήθεια,
αυτό δεν μπορούσε να είχε επιβλη
θεί νωρίτερα;
Σε δηλώσεις της στο Documento
η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Αθηνά Λινού σχολίασε: «Δεν γνωρίζω αν
το μέτρο της διενέργειας rapid test επί
πληρωμή για τους ανεμβολίαστους εί
ναι άνισο. Μπορεί το ποσό που ζητείται
για κάποιον να είναι ασήμαντο, για άλ
λον όμως μπορεί να είναι σημανπκό. Αν
το τεστ ήταν υποχρεωτικό αλλά δωρεάν,
θα βοηθούσε, αλλά δεν θα πίεζε τόσο
πολύ υπέρ του εμβολίου. Η πολιτεία το
χρησιμοποιεί σαν κίνητρο για να κά
νει κανείς το εμβόλιο. Νομίζω όμως ότι

ΦΦ
Πέντε ερωτήματα
απηύθυνε
στην κυβέρνηση
το Documento
για τα μέτρα
που εξήγγειλε
προ ολίγων ημερών,
αλλά έμειναν
και τα πέντε
αναπάντητα

τουλάχιστον θα έπρεπε να μπορεί να γί
νει το τεστ έστω επί πληρωμή, αλλά και
στα δημόσια νοσοκομεία και τα χρήμα
τα που θα συγκεντρώνονταν να χρη
σιμοποιούνταν για την προαγωγή της
υγείας. Υπέρ της ενημέρωσης».
Από την πλευρά του ο Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής της Β' ΜΕΘ
και συντονιστής των ΜΕΘ στο νο
σοκομείο «Ε Παπανικολάου» της
Θεσσαλονίκης, δήλωσε σχετικά στο
Documento: «Προφανώς η υποχρέ
ωση όσων δεν είναι εμβολιασμένοι να
πληρώνουν για το τεστ που θα κάνουν
δυσκολεύει λίγο τα πράγματα. Ομως ο
μ η εμβολιασμός δεν έχει ούτε επιστημονική ούτε ηθική βάση. Λεν αρκεί να εμ
βολιαστεί συγκεκριμένο ποσοστό. Χρει
άζεται καθολικότητα, επομένως και η
υποχρεωτικότητα έχει και επιστημο
νική και ηθική βάση. Εκείνο που προ
φανώς δεν έχει ηθική βάση είναι το
μέτρο της τιμωρίας Πρέπει πρώτα να
προσπαθήσεις να πείσεις κάποιον. Εί
ναι ακραίο μέτρο το να πληρώνει κά
ποιος, διότι μπορεί να μην έχει, όπως
ακραίο είναι το να μπαίνει σε διαθεσι
μότητα. Μπορούν όμως να το αποφύ
γουν αυτό. Ως γιατρός με ενδιαφέρει
να ακολουθήσουμε τα αυστηρά υγειο
νομικά πρωτόκολλα. Πρέπει να εμβο
λιαστούν όλοι για να μιλάμε για έλεγ
χο της πανδημίας, των εισαγωγών και
των θανάτων».

Αλλοπρόσαλλοι
διαχωρισμοί
Επειτα ανακοινώθηκε όπ οι ανεμβολίαστοι φοιτητές, εκπαιδευτικοί
και πανεπιστημιακοί, εργαζόμενοι
σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές,
θεατρικές, μουσικές και χορευτικές
παραγωγές θα πρέπει να πραγματο

ποιούν δύο rapid tests την εβδομά
δα και πάλι σε ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα. Γιατί άραγε έγινε αυτός ο δι
αχωρισμός και οι συγκεκριμένοι πρέ
πει να πραγματοποιούν δύο rapid
tests την εβδομάδα; Ακατανότητο.
Η κυβέρνηση αποφάσισε επίσης
όπ ανεμβολίαστοι θα μπορούν να ει
σέρχονται σε κλειστούς χώρους θε
άτρων, κινηματογράφων, μουσείων
και αρχαιολογικών χώρων έχοντας
πραγματοποιήσει rapid test έως και
48 ώρες πριν. Ανπθέτως, στην εστί
αση θα εξυπηρετούνται μόνο εμβολι
ασμένοι πολίτες. Ακόμη ένας ακατα
νόητος διαχωρισμός, σε μια προφανή
προσπάθεια της κυβέρνησης να εργαλειοποιήσει τον κλάδο της εστία
σης, προκειμένου να πείσει τον κόσμο
να εμβολιαστεί. Πώς μπορεί να νο
ηθεί αυτό το μέτρο όταν παράλληλα
δεν πάρθηκε κανένα επιπλέον μέτρο
για πς εκκλησίες ή για τα μέσα μαζι
κής μεταφοράς;

Ελεγχοι από ανεμβολίαστους
αστυνομικούς;
Στα μέτρα συγκαταλέγεται η υποχρε
ωτική χρήση μάσκας σε όλους τους
χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση.
Στα πόσα άτομα ορίζεται η «συνά
θροιση»; Θα είναι στη διακριτική ευ
χέρεια των αστυνομικών; Αποτελεί
μέτρο για την είσπραξη προστίμων,
άλλα και για την εκ νέου «νομιμοποί
ηση» αστυνομικών παρεμβάσεων σε
πλατείες;
Επειτα πώς θα ελέγχουν οι αστυ
νομικοί την τήρηση των υγειονομι
κών περιορισμών όταν μόλις το 58%
εξ αυτών έχει εμβολιαστεί; Θα ελέγ
χουν τους πολίτες αντιεμβολιαστές
αστυνομικοί;
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«Το έλλειμμα ουσιαστικού διαλόγου
ενίσχυσε το αντιεμβολιαστικό κίνημα»
Τα συνταγματικά ζητήματα που
γεννά η διαχείριση της πανδημίας
γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα.
Οι δραματικές συνέπειες της
Covid-19 δημιούργησαν αρχικά
μια ευρεία και μάλλον βεβιασμένη
συναίνεση για την επιβολή
δραστικότατων περιορισμών
στα δικαιώματα και στις
ελευθερίες. Ωστόσο, η μέθοδος
της απαγόρευσης έφτασε στα
όριά της: η κοινωνική ζωή δεν
μπορεί να αναστέλλεται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς
καταστροφικά αποτελέσματα.
Ενώ όμως ο ενάμισης χρόνος
που πέρασε έδειξε ότι η
αντιμετώπιση της πανδημίας
απαιτεί σταθμισμένες λύσεις, οι
απαντήσεις των κυβερνώντων
είναι μονομερείς και διαπνέονται
από πνεύμα καταναγκασμού των
μελών του κοινωνικού συνόλου.
Ετσι, η απαιτούμενη στήριξη
και αναβάθμιση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας παραμένει
απλή εξαγγελία, με αποτέλεσμα
η συνταγματική υποχρέωση
του κράτους να μεριμνά για την
υγεία των πολιτών (άρθρο 21
παρ. 2 συντ.) να χάνει το βασικό
στήριγμά της. Κύριο εργαλείο
για την καταπολέμηση της
διάδοσης της νόσου παραμένει
ο εμβολιασμός, που θεσπίστηκε
ως υποχρεωτικός για ορισμένες
επαγγελματικές κατηγορίες, οι
οποίες καλούνται να θυσιάσουν
σημαντικά στοιχεία της
προσωπικής τους αυτονομίας.

Αναπάντητα ερωτήματα
από το υπουργείο
To Document» απέσιειλε ερωτήματα
στο υπουργείο Υγείας αλλά δεν έλαβε
καμία απάντηση. Παραθέτουμε ορι
σμένα εξ αυτών:
Με ποιο σκεπτικό τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν θα εφαρ
μόζονται από πς 13 Σεπτεμβρίου;
Γιατί τίθενται περιορισμοί
\β£* για όλους τους κλειστούς
χώρους, αλλά όχι για πς εκκλησίες;
Για ποιον λόγο κάποιος ανεμβολίαστος δεν θα μπορεί να
εξετάζεται (rapid test) δωρεάν;
Ανεμβολίαστος όχι από επι
λογή αλλά για λόγους υγείας,
που έχει κριθεί ιατρικά όπ δεν μπορεί
να εμβολιαστεί, θα είναι επίσης υπο
χρεωμένος να πληρώνει για το rapid
test στο οποίο θα υποβάλλεται προκειμένου να εργαστεί;
Λρ Πώς επιτεύχθηκε η μείωση
της πμής του rapid test στα 10
ευρώ και γιατί δεν μπορούσε να έχει
γίνει αυτό τους προηγούμενους μήνες;

Το νομικό ζήτημα που προκύπτει και
αναμένεται να κριθεί από το ΣτΕ -έχει
προσφύγει και η ΠΟΕΔΗΝ- σχετικά
με την υποχρεωπκότητα του εμβολι
ασμού αναλύουν στο Documento οι
νομικοί Βασίλης Χειρδάρης και Ιφι
γένεια Καμτσίδου, ενώ αναφέρονται
και στο θέμα της αναστολής εργασί
ας των ανεμβολίαστων εργαζομένων
χωρίς αποζημίωση συμφωνώντας όπ
πρόκειται για ακραίο τιμωρητικό μέ
τρο. I Ιαράλληλα ειδική μνεία γίνεται
και στον αποκλεισμό των ανεμβολία
στων από τα δωρεάν τεστ του ΕΟΔΥ.
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«Ο καταναγκασμός
που επιβάλλεται
στους
ανεμβολίαστους
εργαζόμενους
να υποβάλλονται
με δική τους δαπάνη
σε δύο rapid tests
την εβδομάδα
εγείρει ερωτήματα
συνταγματικότητας»

που δεν σέβεται την υποχρέωση
εμβολιασμού επιφέρει ισχυρό
πλήγμα στην ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας (άρθρο
5 παρ. 1 συντ.), που δεν μπορεί
να δικαιολογηθεί ενόψει της
αρχής της αναλογικότητας. Η
αναστολή προβλέπεται χωρίς
την εξασφάλιση ενός ελάχιστου
εισοδήματος που θα εξασφάλιζε
την επιβίωση του εργαζομένου
και έτσι γίνεται αντισυνταγματική.
Αντίστοιχα, ο καταναγκασμός
που επιβάλλεται στους
ανεμβολίαστους εργαζόμενους,
δηλαδή να υποβάλλονται με
δική τους δαπάνη σε δύο rapid
tests την εβδομάδα εγείρει
ερωτήματα συνταγματικότητας:
πρώτα από όλα, η αναγκαιότητα
του μέτρου δεν καταφάσκεται
άνετα. Το κόστος του test που
είναι δυσβάστακτο για τον
απασχολούμενο των 400 ευρώ,
μειώνεται σημαντικά όταν
γίνεται μαζική προμήθειά τους
από το ΕΣΥ, που θα μπορούσε να
αντέξει τη δαπάνη. Ακόμη, δεν
έχει διατυπωθεί με σαφήνεια ο
λόγος δημόσιου συμφέροντος
που δικαιολογεί τη δυσμενή
μεταχείριση στην οποία
υποβάλλονται οι ανεμβολίαστοι.
Το έλλειμμα ανοιχτού και
ουσιαστικού διαλόγου που
ενίσχυσε το αντιεμβολιστικό
κύμα χαρακτηρίζει τη διαχείριση
και αυτής της περίπτωσης και
δυσκολεύει την αναχαίτιση της
πανδημίας.

Βασίλης Χειρδάρης
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

«Η προστασία της υγείας δεν επιτρέπει διακρίσεις
ούτε τιμωρητικότητα»

Μ

Είναι συνταγματικό
το μέτρο;

—

Η συνταγματικότητα του
υποχρεωτικού εμβολιασμού δεν
μπορεί να κριθεί αφηρημένα.
Εξαρτάται από τη συνθήκη που
το υποδέχεται, π.χ. σημαντική
παράμετρο αποτελεί η ασφάλεια
του εμβολίου, που προϋποθέτει
τον έλεγχο και την πιστοποίησή
του σύμφωνα με τα διδάγματα της
ιατρικής επιστήμης. Εξαρτάται
επίσης -αν όχι κυρίως- από το
κατά πόσο η οικεία κανονιστική
ρύθμιση σέβεται θεμελιώδεις
συνταγματικές αρχές, όπως η
ισότητα, η αναλογικότητα, η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η
κοινωνική αλληλεγγύη. Παρότι
δηλαδή γίνεται δεκτό ότι το
κράτος μπορεί να θεσπίσει
υποχρέωση εμβολιασμού (ΣτΕ
2387/2020 και ΕΔΔΑ VavriCka
and Others ν. the Czech Republic,
απόφαση της 8-4-2021), η εξουσία
του αυτή οριοθετείται από
κανόνες συνταγματικής περιωπής
που εφαρμόζονται ακόμη και
σε εξαιρετικές και δραματικές
περιστάσεις.
Τα παραπάνω επιτρέπουν την
αξιολόγηση των μέτρων για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό των
υγειονομικών και φαρμακοποιών,
καθώς και αυτών που προβλέπουν
κυρώσεις ή επιβάλλουν βαριές
υποχρεώσεις σε ανεμβολίαστους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά και
συνοπτικά: η υποχρέωση της
διοίκησης ή του εργοδότη να
θέτει σε αναστολή εργαζόμενο
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Είναι γεγονός ότι έχει
δημιουργηθεί μια τεράστια
συζήτηση γύρω από την
υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού για τον κορονοϊό, τις
τυχόν κυρώσεις κατά αυτών που
δεν εμβολιάζονται και το θέμα
των τεστ. Θα προσπαθήσω με λίγα
λόγια να συνοψίσω τα ζητήματα
και τις τυχόν λύσεις τους.
Ως προς τον εμβολιασμό
και την υποχρεωτικότητά
του:
Αναμφίβολα ο εμβολιασμός
είναι μία ιατρική πράξη και ως
τέτοια, σύμφωνα με τη διεθνή
σύμβαση του Οβιέδο απαιτείται
ενημέρωση και συναίνεση.
Η συναίνεση αποκλείει την
υποχρεωτικότητα μέσω φυσικού
εξαναγκασμού. Αυτού του είδους
ο εξαναγκασμός αποκλείεται
από το ελληνικό σύνταγμα, την
ΕΣΔΑ και τις διεθνείς συμβάσεις

<Μ
«Η συναίνεση
αποκλείει την
υποχρεωτικότητα
μέσω φυσικού
εξαναγκασμού»

ατομικών δικαιωμάτων.
Ομως ο έμμεσος εξαναγκασμός
για εμβολιασμό μέσω κυρώσεων
και κάτω από αυστηρές
προϋποθέσεις, όπως η τήρηση
της αρχής της αναλογικότητας
(που σημαίνει ότι οι κυρώσεις
που θα επιβληθούν να μην είναι
ακραίες, όπως μεγάλα πρόστιμα,
απολύσεις κ.λπ. και έχουν τον
χαρακτήρα της προσωρινότητας),
της αρχής της ισότητας, της μη
γενίκευσης (δηλ. υποχρεωτικά
μόνο για ορισμένες κατηγορίες
επαγγελμάτων, όπως γιατροί,
νοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.,
σε συγκεκριμένους τόπους
και σε ορισμένο χρόνο), δεν
είναι ούτε αντισυνταγματικός
ούτε παραβιάζει τις διεθνείς
συμβάσεις ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
Ως προς τη δωρεάν ή
μη διανομή τεστ από το

κράτος:
Εδώ υφίσταται ένα πρόβλημα. Τα
τεστ συμβάλλουν στη διάγνωση
της νόσου και την αποτροπή της
διάδοσής της. Η προστασία της
υγείας αποτελεί συνταγματική
υποχρέωση του κράτους (άρθρα 5
παρ. 5 και 21 παρ. 3 συντάγματος).
Από τη στιγμή που δίδεται σε
ένα μέρος πολιτών δωρεάν
το τεστ για λόγους δημόσιας
υγείας το κράτος οφείλει να το
διανέμει παντού κατά τον ίδιο
τρόπο (δωρεάν) και δεν μπορεί
να χρησιμοποιείται η μη δωρεάν
χορήγηση για να ασκείται
πολιτική ή ως κύρωση για τους
ανεμβολίαστους. Η προστασία
της υγείας δεν επιτρέπει
διακρίσεις ούτε τιμωρητικότητα
των μη συμφωνούντων. Αυτή η
επιλογή παραβιάζει το σύνταγμα
(αρχή της ισότητας, δικαίωμα
σε προστασία της υγείας) και
θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα.
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