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 Κορωνοϊός: 362 νεκροί εν μέσω πανδημίας σε
Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο
Πηγή:

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 361.45 cm² Κυκλοφορία:
:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ

Κορωνοϊός: 362 νεκροί
εν μέσω πανδημίας σε
Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο
Στοιχεία για τα νοσοκομεία της χώρας

212 νεκρούς από κορωνοϊό
καταγράφει το Μποδοσάκειο
Νοσοκομείο Πτολεμάίδας και
αντίστοιχα 145 το Μαμάτσειο
Κοζάνης, ενώ 5 καταγράφο
νται στην Καστοριά, σύμφω
να με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ
για τις απώλειες στη χώρα
ανά υγειονομική περιφέρεια.
Το δημοσίευμα της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ αναφέρει μεταξύ
άλλων:
«Σοκ προκαλούν τα στοιχεία
των νεκρών σε κάθε νοσοκο
μείο ανά υγειονομική περι
φέρεια, όπως ήρθαν στη δη
μοσιότητα από τον πρόεδρο
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, αναδεικνύοντας τις παθογένειεςτου Εθνικού Συστήμα
τος Υγείας.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν
το σοβαρό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν όπως λέει τα
νοσοκομεία μας εν μέσω παν
δημίας.
«Έως 16/1/ 2022 χάθηκαν
περίτους 21.325 ασθενείς με
κορονωιο στα Δημόσια Νοσο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κομεία. Το αρνητικό ρεκόρ το
κατέχει το ΑΧΕΠΑ με 1.023
νεκρούς. Στα νοσοκομεία της
Βορείου Ελλάδος κατέληξαν
8.602 ασθενείς με κορονωιο.
Ποσοστό 40%» επισημαίνει ο
κ. Γιαννάκος.
Συγκεκριμένα, οι θάνατοι
ανά Υγειονομική Περιφέ
ρεια (ΥΠΕ) και νοσοκομείο,
που διαθέτει στοιχεία η ΠΕΟΔΗΝ, έχουν ως εξής σε ό,τι
αφορά την 3η ΥΠΕ:
3η ΥΠΕ Μακεδονίας (4.168
θάνατοι)
«Παπανικολάου»: 909.
«Παπαγεωργίου»: 799.
«Άγιος Δημήτριος»: 154.
Νοσοκομείο
Πτολεμαΐδας: 212.
Νοσοκομείο Κοζάνης: 145.
Νοσοκομείο Καστοριάς: 55.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο,
ένα ποσοστό κοντά στο 75%
χάθηκε εκτός ΜΕΘ. Υπάρ
χουν νοσοκομεία όπως η
ΝΙΚΑΙΑ που χάθηκαν πολλοί
ασθενείς χωρίς να διαθέτουν
ούτε μια κλίνη ΜΕΘ κορωνο-

ϊού.
Στη Θεσσαλονίκη, όπως λέει,
ακυρώθηκαν 20.000 χειρουρ
γικές επεμβάσεις το 2021.
Πολλοί εκ των ασθενών υπο
χρεώθηκαν να καταφύγουν
στον ιδιωτικό τομέα, κατα
βάλλοντας ανάλογο οικονο
μικό τίμημα, ενώ, για πρώτη
φορά, οι ιδιωτικές κλινικές
της Θεσσαλονίκης έχουν λί
στα αναμονής μεγάλη για χει
ρουργεία.
Για τις επιτάξεις γιατρών,
επισημαίνει ότι στο ΑΧΕΠΑ
επιτάχθηκαν 12 ιδιώτες για
τροί: 5 αναισθησιολόγοι και 7
παθολόγοι. Ο ένας εξ αυτών
εργαζόταν ήδη στο ΑΧΕΠΑ ως
μόνιμος γιατρός και άλλος
ένας στο Στρατιωτικό Νοσο
κομείο.
Ένας τρίτος εμφανίσθηκε και
είπε θα ακολουθήσει τη νο
μική οδό και δεν θα παρουσιασθεί. Τελικά, από τους 12
επιταγμένους γιατρούς, οι 7
έκαναν αίτηση εξαίρεσης και
δεν εμφανίσθηκαν.»
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 “Υπερασπιζόμαστε το Νοσοκομείο Σύρου για τους
Κυκλαδίτες”
Πηγή:

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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Σελ.:
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Συνέντευξη εκπροσώπων του Δ.Σ.
του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου

“Υπερασπιζόμαστε το Νοσοκομείο
Σύρου για τους Κυκλαδίτες”
Αύριο axis 13.00 συγκέντρωση στην εί
σοδο Tns νοσηλευτικήε δομήε και πορεία

npos την Ερμούπολη, στο πλαίσιο Tns πανελλαδικήε KivnTonoinons για τη μη υποβάθμιση Tns δημόσια5 υγεία5 και των δο
μών υγείαε Tns xoopas
Η πρόεδροε και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ
λόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου
Σύρου ζητούν στελέχωση και προσλιίψειε μόνιμου χαρακτήρα
Μιλούν αναλυτικά για την αποψίλωση τμη
μάτων, για τη στήριξη Tns Covid κλινικήε
Εξηγούν nu)s συμβασιούχοι μέχρι να εκ
παιδευτούν και να γίνουν παραγωγικοί,
πρέπει να φύγουν
Τονίζουν noos ο εμβολιασμόε ήταν υπο
χρέωση Tns Πρωτοβάθμια5 Υγεία5
Σχολιάζουν το σταθερό πρόβλημα των
μετακινήσεων προσωπικού από τη Σύρο
στα Νοσοκομεία Νάξου και Σαντορίνηε
Απαιτούν από tous εκπροσώπουε Δήμου
και Περιφέρειαε να στηρίξουν έμπρακτα
το Νοσοκομείο Σύρου, όπωε δεσμεύθηκαν προσφάτωε και να προγραμ
ματίσουν συνάντηση με τον Υπουργό
Υγείαε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

►► σελ. 10-11
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 “Υπερασπιζόμαστε το Νοσοκομείο Σύρου για τους Κυκλαδίτες”
Πηγή:

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σελ.:

1,10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-01-2022

Tns ΑΝΝΑΣ-ΤΕΡΕΖΑΣ ΔΑΛΜΥΡΑ

Συνέντευξη εκπροσώπων του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρο

"Βγαίνουμε στον δρόμο για να μην ι
Αύριο στις 13.00 συγκέντρωση στην είσοδο της νοσηλευτικής δομής και πορεία προς την Ερμούπολη
Στην πανελλαδική αυριανή
κινητοποίηση για τη Δη
μόσια Υγεία, συμμετέχει
ο Σύλλογοί Εργαζομένων
του Νοσοκομείου Σύρου
προκειμένου να απευθύ
νει μηνύματα npos την
κυβέρνηση, ενάντια στην
"προωθούμενη υποβάθμιση
των δομών υγεία$" και κατ'
επέκταση στην υποβάθμιση
Tns μεγαλύτερη$ νοσηλευ
τικά δομή$ Tns πρωτεύouoas των Κυκλάδων.

έχει έρθει ποτέ.'Optus η ΜΑΦ έκλεισε
γιατί πήραν το προσωπικό ms ΜΑΦ και
ms παιδιατρικήε για να ανοίξουν την
Covid. Και να πω και το εξή$: Σύμφωνα
με όσα αντιλαμβανόμαστε, η κλινική
Covid ήρθε για να μείνει. Προκαλώ
τον Διοικητή pas, τον κ. Ζουλουφό να
ανοίξει σε κανονική λειτουργία και την
Παιδιατρική και τη ΜΑΦ. Και θα δούμε
πόσο προσωπικό θα μείνει.”.

•

Προσωπικό έχει διοχετευθεί και
στα εμβολιαστικά κέντρα;
Anpinpns Ρούσσοε: “Ναι. Αυτή τπ

στιγμή έχουμε “διαρροή” εργαζομένων
npos τα εμβολιαστικά κέντρα. Υποστη

ο πρόβλημα ins υποστελέχωσπ5
και ms μη πρόσλπψπ5 μόνιμου

ρίζουμε δυο γραμμέε εμείε πλέον, ths

προσωπικού, σε μία εποχή μά

Johnson και την παιδιατρική και έχουμε

Τ

πριμοδοτήσει με προσωπικό το Κέντρο

λιστα που έχει προκύψει πανδημία και

απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από το

Υγείαε για να γίνεται ο εμβολιασμόε

προσωπικό των δομών Υγείαε για την

με Pfizer.”.

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών npos του

Κατερίνα Καλογεράκη: “Οι εμβολι

πολίτε5 “πρωταγωνιστεί” στα αιτήματα

ασμοί δεν είναι κομμάτι ms δουλειάε
pas. Είναι κομμάτι ms Πρωτοβάθμια5.

tous npos το αρμόδιο Υπουργείο.

Έπρεπε ευθύε εξ αρχήε να το αναλά-

Σύμφωνα με όσα τόνισαν η πρόεδροε

προβλήματα που έχουν ανακύψει και στη

στην ιατρική, στη διοικητική και στην

του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσο

δική tous εργασιακή καθημερινότητα

τεχνική υπηρεσία. Δίνουμε βαρύτητα

φύγει και μετά η διαδικασία πάει από

βει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείαε.

κομείου Σύρου, Κατερίνα Καλογεράκη,

εν μέσω πανδημίαε. Για παράδειγμα

σε όλουε tous τομεί5 ανεξαιρέτωε.

την αρχή. Μέχρι να γίνει παραγωγικόε,

Δηλαδή έπρεπε να ενισχύσει και το

καθώε και τα μέλη του Δ.Σ., Δημήτρηε

οι εκπαιδευτικοί έχουν ζητήματα για το

Μόνον έτσι υπάρχει σωστή λειτουργία

πρέπει να φύγει. Αυτή η κατάσταση δεν

Κέντρο Υγείαε με προσωπικό. Αυτή τπ

Ρούσσοε και ilavos Πλαστουργόε είναι

άνοιγμα των σχολείων και σχετικά με

του Νοσοκομείου.

πάει άλλο. Ζητάμε μόνιμο προσωπικό,

στιγμή έχουν φύγει από το Νοσοκομείο

κρίσιμο να ανταποκριθεί ο κόσμοε στο

τοντρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση

αυριανό κάλεσμα στην πύλη το Νοσο

την κατάσταση.

Το πρώτο μέλημά pas είναι η σωστή
στελέχωση του Νοσοκομείου που δεν

εκπαιδευτεί έναε 3pnvims πρέπει να

προσλήψειε μόνιμου χαρακτήρα, αλλά

οι δύο επισκέπτεε υγείαε και άλλεε δύο

και μονιμοποίηση των εκτάκτων.”.

νοσηλεύτριέε pas στο Κέντρο Υγείαε.
Άρα, pas αποδυναμώνει περισσότερο.

κομείου (13.00) και να συμμετέχει στην

Πέρα από τη συμμετοχή pas στην

έχει γίνει. Ό,τι και να πει ο εκάστοτε

πορεία npos το κέντρο ms ΕρμούηολΠ5,

τρίωρη στάση εργασίαε (12.00-15.00),

Διοικητήε, ότι δηλαδή παίρνουμε κόσμο,

προκειμένου να στηρίξει τη “φωνή” των

κάνουμε κάλεσμα στην τοπική κοινωνία

αν δεν πάρουμε μόνιμο προσωπικό, η

εργαζομένων για μία νοσηλευτική δο

για την Τετάρτη το μεσημέρι ons 13.00

λειτουργία δεν βελτιώνεται. Αντιθέτωε.

μή δευτεροβάθμια, η οποία στηρίζει κι

στην είσοδο του Νοσοκομείου Σύρου.

Με 3pnvnxs ncos θα λειτουργήσουμε;

εξυπηρετεί όλεε tis Κυκλάδε5.

Ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση και

Αρχικά είναι απαράδεκτο ότι σε καιρό

Τα τρία πρόσωπα παραχώρησαν συ

συμμετοχή γιατί το Νοσοκομείο Σύρου

πανδημίαε τέθηκαν σε αναστολή συ

Σχετικά με την παρατήρησή σαε
πωε λειτουργεί κλινική Covid
-19 στο Νοσοκομείο Σύρου, αφού
όμωε πάρθηκε προσωπικό από
άλλα τμήματα, τί συμβαίνει σήμερα;
Κ.Κ.: “Άνοιξε μία παιδιατρική κλινι

νέντευξη στην “Κοινή Γνώμη” με αφορ

και πανελληνίου π Δημόσια Υγεία δεν

νάδελφοι που δεν έκαναν το εμβόλιο.

κή επί των ημερών ms προηγούμενηε

Όλα αυτά τα κενά είναι σε βάροε ms
Δημόσιαε Υγεία5.”.

•

μή την αυριανή Ημέρα Δράσηε για τπν

πάνε καλά. “Πηγαίνουμε” για φοβερέε

Το κράτοε ενίσχυσε το πρόβλημα Tns

Διοίκησηε, xtopis προσωπικό. Και τότε

Υγεία πανελλαδικά, γνωστοποιώνταε

αλλαγέε που θα φέρουν υποβάθμιση

υποστελέχωσή$ pas. Διευκρινίζω ntos

πήραν νοσηλεύτριεε και αποδυνάμωσαν

μάλιστα ncos, δυστυχώε, μέχρι σήμερα

των δομών Υγείαε και άρα και του Νο

το προσωπικό του Νοσοκομείου pas

κλινικέε του Νοσοκομείου. Άνοιξαν παι

οι εκπρόσωποι του Δήμου, ms Περιφέ-

σοκομείου Σύρου.

στη συντριπτική πλειοψηφία του έχει

διατρική μετρειε παιδίατρουε για πρώτη

Η ΠΟΕΔΗΝ φωνάζει καιρό ότι ο εμβολιaopos είναι κομμάτι ms Πρωτοβάθμιαε
Υγείαε. Και πόσο ασφαλέ5 ήταν βέβαια
να συγκεντρώνεται κόσμοε στο Νοσο
κομείο για τα εμβόλια, την ίδια στιγμή
που έχουμε τα θετικά περιστατικά Covid.

psias και οι βουλευτέε του νομού, δεν

Το μεσημέρι ms Τετάρτηε (13.00)

αποδείξει ότι είναι υπέρ του εμβολια

φορά, αλλά αποδυνάμωσαν ξανά άλλα

έχουν στηρίξει το Νοσοκομείο αποτε

θα συγκεντρωθούμε στην πύλη του

σμού. Δυστυχώε ο εμβολιασμόε χρη

τμήματα.Ένα τμήμα για να το ξεκινήσει

Σε επίπεδο παροχήε τηε απαραίτητηε προστασίαε πώε έχει λειτουρ
γήσει η Διοίκηση;
Κ.Κ.: “Οφείλω να πω ότι σε αυτό το

λεσματικά, oncos θα όφειλαν και oncos

Νοσοκομείου Σύρου και θα πραγμα

σιμοποιήθηκε για να οδηγηθούν τελικά

απάτη βάση και για να έχει διάρκεια, θέ

κομμάτι ο κ. Ζουλουφόε έχει φροντί

δεσμεύθηκαν σε πρόσφατη συνεδρίαση

τοποιήσουμε πορεία npos το κέντρο

σε απόλυση εργαζόμενοι του Δημοσίου

λει στελέχωση και πρόσληψη προσωπι

σει, oncos οφείλει. Και μάσκεε υψηλήε

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

τηε Ερμούπολη5 και θα φθάσουμε στον

Συστήματοε Υγείαε. Αυτό λέει ο κ. Πλεύ-

κού. Βγήκαμε αληθινοί, δυστυχώε, διότι

προστασίαε pas έφερε και στα test δεν

Σύρου - Ερμούποληε.

Δήμο και στην Περιφέρεια, όπου θα

pns ότι τον Μάρτιο θα τεθούν σε αργία. Η

ήρθε η πανδημία και άνοιξε ουσιαστικά

είπε όχι. Μάλιστα μίλησε μόνον για PCR

καταθέσουμε και το υπόμνημά pas.

λογική λέει optos ότι σε μία τέτοια κρίση,

ένα Τμήμα Covid με 12 κλίνεε σήμερα,

test στο προσωπικό και για οποιονδή-

Ευχόμαστε μόνον να το επιτρέψουν οι

το Δημόσιο Σύστημα Υγείαε πρέπει να

xtopis επιπλέον προσωπικό. Μπήκε άνω

ποτε νιώθει ανασφάλεια, έχει δώσει το

καιρικέε συνθήκε5. Είναι απαραίτητο να

ενισχυθεί. Μάλιστα δεν μπορούν να

τελεία στην Παιδιατρική. Νοσηλεύονται

ελεύθερο να γίνονται rapid test.

•

θα υπάρξει συμμετοχή του Σωμα
τείου Εργαζομένων του Γενικού
Νοσοκομείου Σύρου στην Ημέρα
Δράσηε για την Υγεία, την Τετάρτη
26/1;
Κατερίνα Καλογεράκη: “Ναι θα

•

συμμετέχει όλοε ο κόσμοε. Η λειτουργία

“επιστρέφουν” την 5η ημέρα voonons

παιδάκια είτε στην Παθολογική, είτε

Και σε άδειεε για νοσούντεε, έδινε

του Νοσοκομείου pas αφορά όλουε.”.

υγειονομικούε και να μην δέχονται με

στην Χειρουργική κλινική. Αυτό είναι

περιθώριο ημερών. Απλά σε κάποια

rapid test tous ανεμβολίαστου5 που

ασφαλέε;

Τμήματα που νόσησε το 80% αναγκά

άλλωστε tous έχουν πλήρω5 ελεγμέ-

Από την πλευρά pas, είμαστε υπέρ

στηκε να επιστρέφει ιατρό νοσούντα

vous με τα test. Άρα, χρησιμοποιήθηκε

ms ανάπτυξπ5 του Νοσοκομείου και

τπν 6η ημέρα, βάσει των οδηγιών του

το “επιχείρημα” των ανεμβολίαστων γα

την έχουμε στηρίξει και μετο παραπάνω

κράτουε.”.

να διώξουν προσωπικό.

και με το φιλότιμο pas. Αλλά πρέπει να

Συλλόγουε και του Δημόσιου και του Ιδι

Έχετε αναδείξει αρκετέε φορέε
τα προβλήματα που συνοδεύουν
τη λειτουργία του Νοσοκομείου
Σύρου, όλα τα τελευταία χρόνια.
Ποια είναι τα σημαντικότερα ζητή
ματα που σαε ωθούν σήμερα στο
να αντιδράσετε ξανά; Η κατάσταση
δεν έχει βελτιωθεί καθόλου;
Κ.Κ.: “Το πρωταρχικό pas είναι η

ωτικού τομέα. Στην ουσία αναφέρθηκαν

υποστελέχωση τόσο στη νοσηλευτική.

υπάρξει συμμετοχή. Κάναμε έκτακτο
Δ.Σ. γι αυτό το θέμα. Συμμετέχουμε στην
κινητοποίηση ms 26ns Ιανουάριου, αλλά
δεν μένουμε μόνον σε αυτό. Επειδή τα
προβλήματα του Νοσοκομείου pas είναι
μεγάλα και άλυτα, κάναμε x0ss (ο.ο.
Κυριακή) μία τηλεδιάσκεψη με άλλουε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

•

Enions, δυστυχώε, στο Νοσοκομείο
Σύρου, βγήκαν σε αναστολή 19 άτομα

υπάρξει ενίσχυση προσωπικού.
Άλλο παράδειγμα, π Μονάδα Αυξη-

και οι κενέε αυτέε θέσειε, δεν καλύ

μένηε Φροντίδαε (ΜΑΦ).'Exovtas στο

φθηκαν στο σύνολό tous. Δεν θέλουμε

νησί μία πτητική βάση, π ΜΑΦ έπρεπε

συμβασιούχουε στο Νοσοκομείο. Αυτή

να έχει ανοίξει ευθύε εξ αρχήε. Σήμερα,

η κατάσταση κουράζει καθώε μέχρι να

περιμένουμε ακόμη εντατικολόγο. Δεν

•

Είχατε εκφράσει τη δυσαρέσκειά
σαε στο πρόσφατο παρελθόν και
για το κομμάτι των μετακινήσεων
προσωπικού από το Νοσοκομείο
Σύρου προε το Νοσοκομείο - Κ. Υ.
Νάξου.
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 “Υπερασπιζόμαστε το Νοσοκομείο Σύρου για τους Κυκλαδίτες”
Πηγή:

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

>υ για τη συμμετοχή

tous

Σελ.:

1,10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

25-01-2022

στην αυριανή πανελλαδική κινητοποίηση για τη Δημόσια Υγεία

ιποβαθμισιεί το Νοσοκομείο Σύρου”
Κ.Κ.: "Το Νοσοκομείο Σύρου είναι το
κεντρικό Νοσοκομείο των Κυκλάδων
και είναι αυτό που καλύπτει για τα πά
ντα όλα τα Κυκλάδονήσια. Καθημερινά
έχουμε διακομιδέε από όλα τα νησιά.
Αυτό το Νοσοκομείο λοιπόν έπρεπε να
ενισχύεται και όχι να αποδυναμώνεται.
Ωε τότε, είχαμε την ενίσχυση ms Νάξου
με το επιχείρημα ότι είμαστε διασυνδεόμενα. Tis δομέε στα νησιά έπρεπε
συνολικά να tis ενισχύσουν. Δεν πρέπει
να “τσιμπάμε” προσωπικό από το Νο
σοκομείο Σύρου και να το τοποθετούμε
αλλού. Τώρα, προέκυψε και η Σαντορίνη.
Έχει φύγει έναε παθολόγοε και έναε
καρδιολόγοε στη Σαντορίνη. Αυτά είναι
απαράδεκτο να συμβαίνει όταν υπάρχει
υποστελέχωσπ και μάλιστα σε μία νη
σιωτική περιοχή. Πόσο ασφαλέε είναι να
αποδυναμώνει το κεντρικό Νοσοκομείο
των Κυκλάδων;”.

Πώε είναι αυτή τη στιγμή η κατά
σταση στη Διοικητική Υπηρεσία;
Anpnipns Ρούσσοε: “Το πρόβλημα

εργολάβοι, θα αντιδράσουμε σε αυτό.

Όταν λέμε ότι οι επικουρικοί καλύπτουν

τον κόσμο να ασχοληθεί ουσιαστικά με

που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι π

Δεν θέλουμε εργολάβουε. Ούτε και

πάγιεε και βασικέε ανάγκεε, δεν το λέμε

το Νοσοκομείο επειδή στηρίζει όλοντον

•

Υπουργό Υγείαε. Τί έχει γίνει
σήμερα;

αποχώρηση εργαζομένων Kupicos λόγω

απευθείαε αναθέσειε σε εργολάβουε.

έτσι απλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει Τμήμα

νομό και τη Σύρο, θλίβομαι γιατί μέσα

“Σε αυτό το Συμβούλιο πάρθηκε μία

συνταξιοδότησηε και η μη αντικατάστασή

Στη Νάξο για έξι μήνεε, η καθαριότητα με

στο Νοσοκομείο pas που αποτελείται

στην πανδημία του κορωνοϊού, ο κόσμοε

απόφαση. Η δημιουργία pias Επιτρο-

Πιο ορθά, οι εισροέε είναι πολύ

δύο άτομα κόστισε 24.000 ευρώ. Πόσο

από 100% επικουρικούε. Και είναι το

έπρεπε να είχε καταλάβει τπν αξία ms

πήε, η οποία θα αποτελούταν από τον

λιγότερεε από as εκροέε. Και οι προσλή-

είναι το κέρδοε που βγάζουν τρίτοι; Γιατί

Τμήμα Μοριακήε Βιολογίαε. Το Τμήμα

ύπαρξη5 του Νοσοκομείου και το πόσο

Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, tous

ψειε μονίμων είναι ελάχιστεε. Κάποια

να προτιμούμε τον εργολάβο;”.

tous.

από τα κενά γεμίζουν με συμβασιούχουε
και έχουμε φθάσει στο σημείο να έχουμε
έναν τεράστιο αριθμό συμβασιούχων.
Κάθε λίγο χρειάζεται να εκπαιδεύουμε
κόσμο ώστε να γίνει παραγωγικόε και
μετά από λίγο φεύγει.

•

Πόσο προσωπικό επικουρικό
υπάρχει σήμερα στο Νοσοκομείο
Σύρου; Ποιεε είναι οι διεκδικήσειε σαε;
ndvos Πλασιουργόε: “Οι συμβασι-

Φυσικά το Νοσοκομείο έχει cos κύριο

ούχοι στο Νοσοκομείο Σύρου είμαστε

Πλπροφορικήε αποτελείται από 75%

τραγικό θα είναι αν αυτό υποβαθμιστεί.

τέσσερα βουλευτέ$ των Κυκλάδων,

από επικουρικούε. Υπάρχει Χειρουργική

Μετιεδηλώσειετουκ. Πλεύρη μάλιστα,

έναν εκπρόσωπο εργαζομένων και

κλινική που οι νοσηλεύτριεε ήταν στο

ότι κάποια Νοσοκομεία ms Περιφέρει-

58% με συμβάσειε. Μέχρι να φτάσει

as θα γίνουν Κέντρα Υγείαε, θα έπρε

μάλιστα κι ένα διάστημα που αυτό το

πε να έχει ανησυχήσει ο κόσμοε. θα

προσωπικό θα είναι αποδοτικό, το Νο

έπρεπε να σταματήσουμε να είμαστε

σοκομείο αυτομάτωε υποβαθμίζει

tis

οι επαναστάτεετου πληκτρολογίου. Να

υπηρεσίεε που παρέχει
Enions, για

tous

πολίτεε.

σηκωθούμε από tous καναπέδεε και να

συναδέλφουε που

βγούμε otous δρόμουε. Το Νοσοκομείο

otous

πυλώνα λειτουργίαε του το ιατρικό και

68 άτομα.'locos και παραπάνω από το

έχουν έρθει για τρει$ μήνεε, να πω ότι

ms Σύρου αφορά tous Συριανούε αλλά

νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά xtopis

1/4 των εργαζομένων. Είμαστε oncos

είναι κοροϊδία να φέρνειε άτομα για τόσο

και όλουετουε Κυκλαδίτε5. Γ ιατί αν δουν

τπν υποστήριξη των διοικητικών, το έργο

όλοι οι συμβασιούχοι στην Ελλάδα, σε

σύντομο χρόνο. Πότε θα εκπαιδευτεί και

ξανά αναμονέε έξω από τα Επείγοντα και

όλων "σταματά”. Αν για παράδειγμα

ένα καθεστώε ομπρίαε. Δεν ξέρουμε

δεν γίνουν προμήθειεε σε υλικά ή αν

όταν θα λήξουν οι συμβάσειε pas, τι

κάποιοε δεν φροντίζει να πληρώνονται,

θα γίνει... Χαρακτηριστικά να πω ncos

τότε για ποια λειτουργία μιλάμε; Και στη

επικουρικοί συνάδελφοι των οποίων

Νάξο π κατάσταση είναι τραγική.”.

οι συμβάσειε έληγαν 31/11, ενημε

πότε θα αποδώσει έργο;".

δεν θα πρέπει να διαμαρτυρηθούν, αλλά

Κ.Κ.: “Πρέπει να αλλάξει και ο Ορ-

ρώθηκαν μία εβδομάδα πριν για την

γανισμόε για τη διοικητική υπηρεσία. Οι

ανανέωσή αυτών για δύο μήνεε αρ

θέσειε έπρεπε να είναι περισσότερεε για

χικά. Είμαστε έρμαιο mis ορέξειε ms

να στηριχθεί σωστά η διοικητική υπη

κυβέρνησηε, του Υπουργού Υγείαε. Δεν

ρεσία. Παρομοίωε πρέπει να στηριχθεί

μπορούμε να προγραμματίσουμε τη ζωή

και π τεχνική υπηρεσία. Enions, πρέπει

pas. Έχουμε τη στήριξη του Διοικητή

να γίνει ενίσχυση και π BIT (Βιοϊατρική

που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά

Τεχνολογία). Αυτή τη στιγμή είναι επί

δεν αρκεί μόνον αυτό. Αναγκαζόμαστε

ξύλου κρεμάμενη.

και υπάρχουν και συνάδελφοι εδώ στο

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μία
εικόνα που “γεννά” ανησυχία και
αγωνία για υποβάθμισα του Νοσο
κομείου Σύρου και για υποβάθμι
σα των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείαε. Πόσο σημαντικό κρίνετε
ότι είναι αυτή την κατάσταση να
την αντιλπφθεί ο κόσμοε και να
συμμετέχει στον αγώνα σαε για
ισχυροποίηση του Νοσοκομείου
Σύρου;
Κ.Κ.: “θέλουμε να καλέσουμε τον

Δυστυχώε, αυτό που διακρίνω είναι

Νοσοκομείο Σύρου, οι οποίοι έχουν

κόσμο στην πορεία ms Τετάρτηε. Αν

ncos σε κάποιεε υππρεσίεε στοχευμέ-

καταφύγει στη δικαστική οδό, προκει-

pas το επιτρέψει ο καιρόε, θα κάνουμε

να(;) δεν μπαίνει κόσμοε για να μπουν

μένου να διεκδικήσουν το αυτονόητο.

κανονικά την κινητοποίησή pas. Καλούμε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δεν έχουν στηρίξει το Νοσοκομείο, τότε

•

θα πρέπει να δεχθούν την κατάσταση.

έναν εκπρόσωπο ιατρών ώστε να συ
ναντήσουμε όλοι τον κ. Πλεύρη για να
του εκθέσουμε τα σοβαρά προβλήματα
pas, τα οποία όλοι τα παραδέχθηκαν
και τα οποία σήμερα - δύο μήνεε μετά
τη συνάντηση - έχουν μεγιστοποιηθεί.
Έγινε μία κίνηση από τον κ. Λειβαδάρα
μία δύο φορέε. Ειπώθηκε ncos δεν είναι
εύκολη η συνάντηση με τον Υπουργό
Υγείαε. Είδα μετά λύπηε μου ότι έγινε
συνάντηση με την κα Μενδώνπ, αλλά
καμία με τον κ. Πλεύρη. θεωρώ ncos

θέλω να σημειώσω επίσηε ncos εμείε

θα μπορούσε να μεσολαβήσει και για

βγαίνουμε στον δρόμο για να αντιπαλέ

τπν υπόθεση ms Δπμόσιαε Υγείαε έναε

ψουμε την υποβάθμιση ms Δημόσιαε

βουλευτήε και να κλείσει ραντεβού.

Υγείαε. Πρωτίστου βγαίνουμε γι αυτό.".

Είμαι απογοητευμένη γιατί ακόμη πε
ριμένουμε. Νιώθω ότι έγινε μία συνά

•

Είχατε συμμετάσχει σε ένα Δημοτι
κό Συμβούλιο ώστε να μεταφέρετε
τα αιτήματά σαε. Ακολούθησε μία
συνεδρίαση με την παρουσία και
συμμετοχή του Δημάρχου και του
Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη. Σε
αυτή τη συνεδρίαση είχατε πει να
δημιουργηθεί μία Επιτροπή ώστε
να απευθυνθείτε άμεσα στον

ντηση, xcopis εξέλιξη ουσιαστική. Καλώ
όλουε

tous

δημοτικούε συμβούλουε

του νησιού, τον Δήμαρχο και

tous

Αντιδημάρχουε, τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και αν είναι δυνατόν να
έρθουν και βουλευτέε ώστε να δείξουν
ότι συμμετέχουν και διεκδικούνλύσειε.
θα περιμένουμε βέβαια και για τη συνά
ντηση με τον Υπουργό Υγείαε.”.
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 Βολές κατά της διοίκησης του νοσοκομείου
«Χατζηκώστα»
Πηγή:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 296.15 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΔΕΔΥΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βολές κατά της διοίκησης του νοσοκομείου «Χατζηκώστα»
Το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ,
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Διοικητικού
Συμβούλιου του συλλόγου εργαζομένων στο
Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», καθώς και την επι
στολή συναδέλφου και τα όσα αναλυτικά εκθέ
τει σε αυτήν αποφάσισε να ζητήσει, την ανά
κληση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 325/101-2022 του Διοικητή του Νοσοκομείου Ιωαννί
νων «Γ. Χατζηκώστα», με την οποία τοποθέτησε
υπάλληλο ως προσωρινή Αναπληρώτρια ΓΊροϊσταμένη της Διοικητικής - Οικονομικής Διεύ
θυνσης.
Παράλληλα η ΑΔΕΔΥ ζητά την ανάκληση της
απόφασης με την όποια τοποθέτησε αναπληρωτή
προϊστάμενο στον Παθολογικό Τομέα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων, επισημαίνονται και τα εξής: «Και οι δυο αποφάσεις πα
ρακάμπτουν την ιεραρχία και παραβιάζουν ου
σιαστικά και τυπικά τις σχετικές διατάξεις περί
αναπλήρωσης. Οι προκλητικές αυτές αποφάσεις
είναι απόρροια της μη συγκρότησης, εδώ και
χρόνια, από τις κυβερνήσεις των αρμόδιων υπη
ρεσιακών συμβουλίων για την κρίση και τις το
ποθετήσεις των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης,
με αποτέλεσμα να έχει γιγαντώσει σε όλο Δημό
σιο τον κομματισμό, την αναξιοκρατία και το βό
λεμα των ημετέρων. Το Νομαρχιακό Τμήμα της
ΑΔΕΔΥ με αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας τις
επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις αυτές στην
εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, ειδικά αυ

τήν την περίοδο που το σύνολο των εργαζομένων
δίνει κάτω από αντίξοες συνθήκες την μάχη ενά
ντια στον Κορωνοϊό, καλεί τον Διοικητή να τις
ανακαλέσει και να τοποθετήσει μέχρι την σύ
γκλιση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων,
τους συνάδελφους που αποδεδειγμένα έχουν τις
κατά το νόμο τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέ
σεις.
Σε περίπτωση που ο διοικητής επιμείνει στην

απόφαση του, καλούμε την Διοίκηση της θηςΥΠΕ
και τον Υπουργό Υγείας να μην επικυρώσουν τις
αποφάσεις αυτές
Καλούμε την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ
και την ΠΟΕΔΗΝ να πάρουν σχετικές αποφά
σεις. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε τον αγώνα
μας για την συγκρότηση των υπηρεσιακών συμ
βουλίων και την θέσπιση ενός αξιοκρατικού πλαι
σίου επιλογής των στελεχών του δημοσίου».
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 Θέλει νέο χώρο, ασθενοφόρα και προσωπικό
Πηγή:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 227.99 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗ Μ. ΤΖΟΥΦΗ

θέλει νέο χώρο, ασθενοφόρα και προσωπικό
ΣΤΟΝ «πάγο» φαίνεται πως έχει μπει
η συζήτηση για τη μετεγκατάσταση
του παραρτήματος Ιωαννίνων του
ΕΚΑΒ σε έναν καταλληλότερο χώρο
με σύγχρονες υποδομές, μετά την
απόφαση λειτουργίας του κτιρίου του
πρώην Περιφερειακού Εργαστηρίου
Δημόσιας Υγείας ως εμβολιαστικό
κέντρο.

έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ.
«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει δείξει αδιαφορία
για τη στελέχωση της δημόσιας υγείας συνολι
κά και αυτό φαίνεται από την κατάσταση που
επικρατεί στα νοσοκομεία, στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας αλλά και στο ΕΚΑΒ. Η παν
δημία, φαίνεται, ότι απλώς καθυστέρησε την
εφαρμογή του προγράμματος της Νέας Δημο
κρατίας για ιδιωτικοποίηση πολλών τμημάτων
του ΕΣΥ, για την εφαρμογή ΣΔΙΤ σε δημόσιες
δομές υγείας, χωρίς να εξαιρεί από αυτές και
το ΕΚΑΒ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ;
Παρόλο που η κ. Τζούφη δεν αναφέρθηκε
στο θέμα στις δηλώσεις της, σε δελτίο τύπου
η Νομαρχιακή Επιτροπή αναφέρεται στα δη
μοσιεύματα σχετικά με τη σύσκεψη που πραγ
ματοποιήθηκε υπό την προεδρία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα με
αντικείμενο την αναδιάταξη των δομών υγεί
ας.
«Εύλογα αναρωτιόμαστε τί μέλλον επιφυ
λάσσει η Νέα Δημοκρατία για τα νοσοκομεία
των Ιωαννίνων αλλά και τις υπόλοιπες δομές
υγείας της περιοχής μας», αναφέρει η Ν.Ε. και
προσθέτει πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σταθερά
και αταλάντευτα προσηλωμένος στην ενίσχυ
ση του ΕΣΥ, το οποίο αποτελεί τη μοναδική
καταφυγή για την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για όλα τα δύσκολα και σοβαρά προβλή
ματα υγείας. «Απαιτείται άμεση και ουσιαστική
ενίσχυση όλων των δημόσιων δομών υγείας
και όχι σχέδια υποβάθμισης και ιδιωτικοποίη
σής τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΛΑΤΣΗ
δυνατότητα μετεγκατάστασης εκεί του
ΕΚΑΒ είχε συζητηθεί παλαιότερα,
ωστόσο δεν τελεσφόρησε και πλέον
δε θεωρείται το πιθανότερο σενάριο, καθώς
αννίνων Δημήτρης Τζιάλλας και Λάμπρος Παγια το ίδιο κτίριο έχει προταθεί η μετεγκατά πανδρέου.
σταση του ΙΚΑ Ιωαννίνων. Σε κάθε περίπτω
Πέρα από το κτιριακό, τα θέματα που απα
ση και ανεξάρτητα με την τύχη του κτιρίου σχολούν την υπηρεσία είναι ο εξοπλισμός και
του ΠΕΔΥ, η ανάγκη σύγχρονων υποδομών το προσωπικό, καθώς και η ένταξή του στα Βα
για μια νευραλγική υπηρεσία όπως το ΕΚΑΒ ρέα και Ανθυγιεινά.
παραμένει, έστω και αν δεν τίθεται προς ώρας
Όπως ανέφερε η κ. Τζούφη, το ΕΚΑΒ καλεί
σε συζήτηση.
ται να καλύψει ένα μεγάλο σε όγκο έργο, που
Αυτό τουλάχιστον διαπιστώθηκε από το κλι περιλαμβάνει τα επείγοντα, καθώς και τα χρό
μάκιο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία νια περιστατικά, τις διακομιδές, αλλά και τις
Ιωαννίνων, με επικεφαλής τη βουλευτή Μερό- αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν λόγω της
πη Τζούφη, που επισκέφθηκε το ΕΚΑΒ και συ πανδημίας. Οι εργαζόμενοι καταβάλλουν υπε
ζήτησε με τον διευθυντή της 7ης Περιφέρειας ράνθρωπες προσπάθειες για να καλύψουν τις
Μιχάλη Τσοβίλη και τους εργαζόμενους. Στο ανάγκες αυτές, ιδιαίτερα στην περιοχή μας.
κλιμάκιο συμμετείχαν, ακόμη, ο συντονιστής
«Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ανατης Νομαρχιακής Επιτροπής Σάββας Δημητρι- δείχθηκαν ως κύρια ζητήματα η παλαιότητα
άδης και οι υπεύθυνοι του τομέα Υγείας Ιω του στόλου των ασθενοφόρων και η ανάγκη

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

άμεσης ανανέωσής του, η ένταξη των εργαζό
μενων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά αλλά και η
αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπι
κού. Σημαντικό ζήτημα για την ενίσχυση της
λειτουργίας του ΕΚΑΒ αποτελεί η επικαιροποίηση του οργανογράμματος του οργανισμού και
η ένταξη σε αυτό όλων των αντικειμένων, που
θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του, στην
κατεύθυνση της πλήρους αξιοποίησης του
προσωπικού και των δυνατοτήτων του. με στό
χο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πο
λιτών», σημείωσε, μεταξύ άλλων η κ. Τζούφη
και πρόσθεσε πως είναι αναγκαία η παράταση
όλων των συμβάσεων του επικουρικού προ
σωπικού και η προκήρυξη των απαραίτητων
μόνιμων θέσεων, με αυξημένη μοριοδότηση
για όσους υπηρετούν σήμερα στο ΕΚΑΒ, όπως

6

 Σε στάση εργασίας οι εργαζόμενοι του Π ΑΓΝΗ
Πηγή:

ΠΑΤΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 164.03 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σε στάση εργασίας οι εργαζόμενοι του Π ΑΓΝΗ
Το Σωματείο Εργαζομένων του
ΠΑΓΝΗ συμμετέχει στην πανδημο
σιοϋπαλληλική στάση εργασίας 123μ.μ. την Τρίτη 1 Φεβρουάριου,
επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:
"Απεργούμε και διαδηλώνουμε
γιατί δεν ανεχόμαστε να συνεχισθεί η απαράδεκτη κατάσταση, με:
• τις «εικόνες ντροπής» χιλιάδων
συνανθρώπων μας που περιμένουν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

για ώρες για έλεγχο για SARS-CoV2 ή αναγκάζονται να χρυσοπληρώ
νουν τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέν
τρα.
• τα χιλιάδες κρούσματα λόγω
και της ανυπαρξίας ουσιαστικών μέ
τρων σε μεγάλους εργασιακούς χώ
ρους, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
και σχολεία.
• τους δεκάδες νεκρούς από την

επιδημία καθημερινά λόγω και των
επικίνδυνων συνθηκών νοσηλείας,
ιδιαίτερα διασωληνωμένων ασθε
νών εκτός ΜΕΘ.
• τη συνεχιζόμενη μετατροπή των
δημόσιων νοσοκομείων σε «μιας
νόσου» νοσοκομεία, με ανυπολόγι
στες συνέπειες για τους ασθενείς
των υπόλοιπων παθήσεων.
• την επικίνδυνη οδηγία για μεί

ωση της καραντίνας των θετικών
στον SARS-CoV2 εργαζομένων.
• την εντατικοποίηση, τις αλλε
πάλληλες βάρδιες και εφημερίες, τις
αναγκαστικές μετακινήσεις και τα
δεκάδες χρωστούμενα ρεπό, την
ίδια στιγμή που χιλιάδες συνάδελ
φοι παραμένουν σε αναστολή ερ
γασίας και απειλούνται με από
λυση".
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 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ χώρου της
Υγείας (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, Δημόσιο, στο λεκανοπέδιο,
σήμερα ...
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 129.5 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΡΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες του
χώρου της Υγείας (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ,
ΠΟΕ/ΠΦΥ, ΠΟΣΕΥΠ/ΠΦΥ), σε κοινή
σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα,
στις 18 του Γενάρη, συναποφάσισαν
την πραγματοποίηση Πανελλαδικής
Ημέρας Δράσης για την Υγεία, την
Τρίτη 1 Φεβρουάριου, για την ανάδειξη
των προβλημάτων του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας, εξαιτίας των
πολιτικών που ασκεί η Κυβέρνηση.
Για να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι
στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν η
Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
κηρύσσει στάση εργασίας σε όλο το
Δημόσιο, στο λεκανοπέδιο, σήμερα
Τετάρτη, από τις 12.00 έως τη λήξη
του ωραρίου. Ταυτόχρονα κηρύσσει,
για την Περιφέρεια, διευκολυντική
στάση εργασίας από τις 12.0 έως τη
λήξη του ωραρίου για να συμμετέχουν
οι εργαζόμενοι του Δημοσίου στις
κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν,
στις πόλεις τους από τα Νομαρχιακά
Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα
γίνει στις 13.0, στο υπουργείο
Υγείας και θα ακολουθήσει πορεία
προς τη Βουλή. Όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση: «Καλούμε τα
Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
σε συνεργασία με τα Εργατικά
Κέντρα και τους Πρωτοβάθμιους
Συλλόγους να οργανώσουν αντίστοιχες
κινητοποιήσεις και δράσεις στις
πόλεις τους, για την ανάδειξη των
ζητημάτων της Υγείας. Διεκδικούμε:
-Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας με γενναία αύξηση της κρατικής
χρηματοδότησης και προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού - Μονιμοποίηση
των συμβασιούχων. -Ουσιαστική,
στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση
και ιχνηλάτηση με ευθύνη του κράτους
και με δωρεάν διαγνωστικά τεστ.
Ανάκληση των οδηγιών του ΕΟΔΥ που
μειώνουν τις ημέρες καραντίνας του
προσωπικού».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6-9

Επιφάνεια 3624.32
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

Κυκλοφορία:

8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Καταστάσεις ran) παραπέμπουν σε τριτοκοσμικές χώρες βίωσαν χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες,
οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην Αττι
κή Οδό σε θερμοκρασίες πολικού ψύχους, χω
ρίς νερό και φαγητό, ακόμη και για περισσότε
ρο από 20 ώρες!
Χθες το πρωί,την ώρα που στο Μέγαρο Μαξίμου
ήταν σε εξέλιξη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό
προκειμένου να γίνει ένας πρώτος απολογισμός
των προβλημάτων που άφησε πίσω του το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίς», πολλοί
συνάνθρωποί μας εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του
χιονιά στον πιο... σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της
χώρας και περίμεναν εναγωνίως να φτάσει η πο
λυπόθητη χείρα βοήθειας. Σύμφωνα με όσα έγι
ναν γνωστά, ως τις 8 το πρωί χθες είχαν απεγκλω
βιστεί από την Αττική Οδό 1.800 οχήματα, ωστό
σο παρέμεναν εγκλωβισμένα άλλα 1200, τα πε
ρισσότερα εκ των οποίων εγκαταλείφθηκαν από
τους οδηγούς τους.
Συνολικά, μέχρι εκείνη την ώρα είχαν απε
γκλωβιστεί με την υποστήριξη του Στρατού, της
Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτι
κής Προστασίας 3500 άνθρωποι, οι οποίοι άρχι
σαν να αναζητούν εναγωνίως τρόπο για να επι
στρέφουν στα σπίτια τους. Στον προαστιακό της
Δουκίσσης Πλακεντίας παρατηρήθηκε τεράστια
κοσμοσυρροή από εκατοντάδες απελπισμένους
πολίτες κάθε ηλικίας, που δεν δίστασαν να πη
δούν πάνω στις ράγες για να βρεθούν στο σωστό
ρεύμα κατεύθυνσης, στην προσπάθειά τους να
εξασφαλίσουν μία θέση στον έκτακτο συρμό, που

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

έφτασε με καθυστέρηση μισής ώρας και σε... λά
θος αποβάθρα! Σύμφωνα με μαρτυρίες, ανάμε
σα στους εγκλωβισμένους στον σταθμό του προαστιακού στην Κάντζα ήταν και ένα βρέφος 19 μη
νών, το οποίο δεν είχε φάει ολόκληρη την ημέρα!
Για τις εικόνες ντροπής που καταγράφηκαν
χθες στον προαστιακό .πήρε θέση ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου, ο οποίος αρκέστηκε
να απαντήσει ότι «η προτεραιότητά μας είναι να
φτάσουν στα σπίτια τους αυτοί οι άνθρωποι».
Ενδεικτικό της απίστευτης ταλαιπωρίας που
υπέστησαν πολλοί συμπολίτες μας είναι το γε
γονός πως ένας 62χρονος οδηγός, το όχημα του
οποίου είχε ακινητοποιηθεί μόλις 1 χλμ. μακριά
από τον σταθμό διοδίων της Αττικής Οδού, στο
ύψος της Παλλήνης με κατεύθυνση προς Ελευσί
να, υπέστη έμφραγμα μέσα στο αυτοκίνητό του
και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη Μο
νάδα Εμφραγμάτων του Ερυθρού Σταυρού!
Η κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό των
οδηγών που «κόλλησαν» στον αυτοκινητόδρο
μο εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας ξεκίνησε
από το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οχήματα

του Στρατού γεμάτα φαντάρους άρχισαν να κατευθύνονται στην Αττική Οδό, προκειμένου να
μεταφέρουν τους εγκλωβισμένους οδηγούς σε
ασφαλή σημεία και να συμβάλουν στις προσπά
θειες καθαρισμού του δρόμου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας πεζοπόρο
τμήματα της Πυροσβεστικής, του Στρατού και
της Αστυνομίας κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προ
σπάθειες για τον απεγκλωβισμό των οδηγών και
μοίρασαν 1.040 κουβέρτες, 600 μερίδες φαγητό,
5.000 μπουκάλια νερό. Ωστόσο, αρκετοί ήταν οι
εγκλωβισμένοι πολίτες που κατήγγειλαν πως δεν
δέχθηκαν την παραμικρή βοήθεια, ούτε από την
Αττική Οδό, αλλά ούτε και από την Πολιτεία. Τε
λικά, νωρίς χθες το πρωί άρχισαν να μετακινού
νται στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού με ειδικά μέσα
όλα τα οχήματα τα οποία είχαν εγκαταλείψει οι
οδηγοί που απεγκλωβίστηκαν, προκειμένου να
απελευθερωθεί το οδόστρωμα και να μπορέσουν
τα εκχιονιστικά μηχανήματα να δουλέψουν πιο
αποτελεσματικά. Με την οργή των πολιτών να ξε
χειλίζει για την αδιανόιμΐ] ταλαιπωρία τους πραγ-

V
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 ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Μέγαρο Μαξίμσυ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Οπως έγινε γνωατό, ο πρωθυπουργός επικοινώ
νησε με τη διοίκηση της Αττικής Οδού και ζήτη
σε την καταβολή του ποσού των 2.000 ευρώ ανά
εγκλωβισμένο αυτοκίνητο, αίτημα που αποδέ
χθηκε η εταιρία διαχείρισης.
«Σε συνέχεια της πρωτόγνωρης και έντονης
χιονοκαταιγίδας που σημειώθηκε χθες στην Ατ
τική, και με αίσθημα έμπρακτης συμπαράστασης
απέναντι στους οδηγούς και συνεπιβάτες τους
που δοκιμάστηκαν στους οδικούς άξονες της Ατ
τικής Οδού,πρόκειται να διαθέσει παροχή ύψους
2.000 ευρώ ανά εγκλωβισμένο όχημα» ανέφερε η
Αττική Οδός στη σχετική ανακοίνωση που εξέ
δωσε. Πάντως, οι τεχνικές λεπτομέρειες για το
πώς θα αποζημιωθούν οι οδηγοί και οι συνεπι
βάτες τους, που υποχρεώθηκαν σε αδιανόητη τα
λαιπωρία, αναμένεται να διευκρινιστούν σε δεύ
τερο χρόνο, εφόσον ολοκληρωθεί και η καταγρα
φή όλων των οχημάτων από τις αρμόδιες Αρχές.
Στη σύσκεψη στο Μαξίμου μετείχαν ο υπουρ
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι
κής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, οι υπουρ
γοί Επικράτειας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ακης
Σκέρτσος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολί
τη Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός Παρά
τω Πρωθυπουργό) και κυβερνητικός εκπρόσω
πος Γιάννης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας
του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυφε χθες εικόνες χάους
και καταστροφής στις περιοχές της Αττικής, οι οποίες χτυ
πήθηκαν αλύπητα από το πέρασμα της σφοδρής κακοκαι
ρίας «Ελπίς»!
Σε αρκετές περιοχές της Αθήνας προκλήθηκαν πτώσεις
δέντρων, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι. Χαρακτηριστι
κές είναι οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο Παγκράπ,
στην οδό Νίκης στο κέντρο της Αθήνας, στο Ζάππειο, αλλά
και στην Αθηνάς, όπου κορμοί δέντρων κατέρρευσαν στη
μέση των δρόμων, πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, σε στά
σεις λεωφορείων και σε πεζοδρόμια! Στην οδό Μαραθω
νοδρόμου στο Μαρούσι εξαπίας της σφοδρής χιονόπτω
σης έσπασαν τεράστια κλαδιά δέντρων, τα οποία καταπλά
κωσαν αυτοκίνητα.
Σε μια προσπάθεια να απομακρυνθούν τα πεσμένα δέ-

Στη Μεσογείων, στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Πα
ρασκευής, εκατοντάδες οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους. Την ίδια ώρα οι παράδρομοι ήταν απροσπέλαστοι, παρόλο που από τους κεντρικούς
δρόμους περνούσαν συνεχώς γκρέιντερ. Παράλληλα η επέ
λαση της κακοκαιρίας προκάλεσε προβλήματα σης πτήσεις
εσωτερικού και εξωτερικού, με αποτέλεσμα εκατοντάδες
επιβάτες να εγκλωβιστούν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», και
να αναγκαστούν να περάσουν τη νύχτα σε καρέκλες ή και
στο πάτωμα του αεροδρομίου!
Για «απαράδεκτη κατάσταση» στο Παίδων Πεντέλης
έκανε λόγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Πσννάκος. Οπως τόνισε, γύρω από το νοσοκομείο δημτουργήθηκαν... βουνά χιονιού, με συνέπεια να είναι αδύ-

Γενικής Διεύθυνσης Δασών κοι σε συνεργασία με το υπουρ
γείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έστει
λε χθες 11 συνεργεία δασεργατών και υλοτόμων στις περι
οχές άμεσης ανάγκης, όπως το Παλαιό Ψυχικό, η Παλλήνη, η Αγία Παρασκευή, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο
και το Χαλάνδρι. Επί ώρες δασεργάτες και υλοτόμοι εργά
ζονταν για την απομάκρυνση πεσμένων δέντρων και κλα
διών από το οδικό δίκτυο, τα πεζοδρόμια, τις πλατείες και
άλλους δημόσιους χώρους, καθώς και για τον απεγκλωβισμό σταθμευμένων οχημάτων τα οποία καταπλακώθηκαν.

άγνωστος ο αριθμός των περιστατικών στα οποία δεν πα
ρασχέθηκε βοήθεια επειδή τα ασθενοφόρα δεν μπορού
σαν να προσεγγίσουν το νοσοκομείο. Επί τουλάχιστον 16
ώρες έμειναν εγκλωβισμένοι χωρίς νερό και φαγητό περί
που 300 επιβάτες της αμαξοστοιχίας της γραμμής Αθήνα Θεσσαλονίκη, η οποία ακινητοποιήθηκε στην Οινόη εξαπτας του μεγάλου όγκου χιονιού. Κάποιοι εξ αυτών αναγκά
στηκαν να γυρίσουν με πούλμαν πίσω στην Αθήνα, ενώ άλ
λοι πλήρωσαν από την τσέπη τους και μίσθωσαν λεωφορεία
για να τους μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη.
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 ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Πηγή:

ESPRESSO

Εικόνες ντροπής, π»υ σε καμία περίπτω
ση δεν θυμίζουν ευρωπαϊκό κράτος, με
τέφεραν χθες οι χιλιάδες πολίτες που έμει
ναν έως 24 ώρες εγκλωβισμένοι στα σχή
ματά τους χωρίς νερό,τροφή και βενζίνη
εξαιτίας της κυβερνητικής ανικανότη
τας να αντιμετωπίσει μια κακοκαιρία, η
οποία ήταν γνωστό ότι θα ξεσπάσει του
λάχιστον μία εβδομάδα πριν.
Ηλικιωμένοι με σοβαρά προβλήματα
υγείας, έγκυες και μικρά παιδιά έζησαν
τον εφιάλτη του επιτελικού κράτους, με
μόνη βοήθεια τον Στρατό, που τους πρόσφερε μια... χούφτα σταφίδες!
Ενδεικτικά της κατάστασης που επι
κρατούσε χθες το πρωί στους δρόμους εί
ναι όσα δήλωσε -φανερά καταπονημένοςσε τηλεοπτικό σταθμό ένας ηλικιωμένος,
που περίμενε 20 ώρες μέσα στο αυτοκίνη
τό του στην Αττική Οδό, έναν από τους
πιο ακριβοπληρωμένους δρόμους της χώρας.
«Πεθαίνουν άνθρωποιεδώ πέρα. Τρέ
μω από το κρύο και φοβάμαι ότι θα πεθάνω. Ντρέπομαι για την παιδεία του πρω
θυπουργού και των υπουργών! Ντρέπο
μαι και λυπάμαι. Θύματα θέλουν;» ανα
ρωτήθηκε.
Ανάλογη ήταν και η εμπειρία ενός
75χρονου, ο οποίος έκλεισε 22 ολόκληρες
ώρες στο αυτοκίνητό του στα διόδια της

Σελ.:

6-9

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

Στιγμιότυπό απο την επιχείρηση
απεγκλωβισμού οδηγού
στην Αττική Οδό

«Πεθαίνουν άνθρωποι εδ
Κάντζας. Οπως δήλωσε, δεν έλαβε ούτε
φαγητό ούτε κουβέρτες από τον Στρατό.
«Δεν ήρθε κανείς. Τρέμουμε από το
κρύο. Ενας συνάδελφος μου έδωσε νε
ρό να πιω τα χάπια μου, πετρέλαιο δεν
έχω,δεν μπορώ,τρέμω,θα μείνω στοντόπο. Ενας άλλος κύριος εδώ έχει άσθμα, τι
να τον κάνω; Είναι δυνατόν να μην έρ
χεται κανείς;» διερωτήθηκε με απόγνω
ση, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση
στους αρμοδίους να δείξουν έλεος, εκλι
παρώντας: «Σας παρακαλώ, σώστε μας!»
Οπωςκατήγγειλε,τη Δευτέρα το πρωί
οι υπάλληλοι της Αττικής Οδού τον άφη
σαν κανονικά να περάσει, αντί να του
πουν ότι οι δρόμοι είναι κλειστοί.
«Αφηναν μέχρι και βυτιοφόρα να
περνούν. Οταν μπήκαμε στην Αττική
Οδό, δεν μας ρωτούσαν ούτε αν έχουμε
αλυσίδες, δεν καταφέραμε να κάνουμε
ούτε 500 μέτρα. Δεν έπρεπε να μας αφήσσυν. Ηταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβισμέ
νοι και οχήματα παρατημένα, Λες και εί
μαστε σε άλλον αιώνα».
Τον δικό του γολγοθά έζησε κι ένας
καρδιοπαθής, που όντας στο αυτοκίνη
τό του για ώρες ολόκληρες στην Αττική
Οδό, στο ύψος της Δσυκίσσης Πλακεντίας, έπαθε κρίση πανικού.
Οσα περιέγραψε σε τηλεοπτική εκπο
μπή η σύζυγός του, που, αν και μακριά.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Την παράταση της αργίας και
σήμερα για τους εργαζομέ
νους του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα σε τέσσε
ρις περιφερειακές ενότητες
της χώρας, λόγω των έκτα
κτων συνθηκών που έχει
δημιουργήσει η κακοκαι
ρία «Ελπίδα», ανακοίνωσε

χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας Χρηστός
Στυλιανίδης. Συγκεκριμένα, η αρ
γία ισχύει για την Αττική, ττς Κυκλά
δες, τα Δωδεκάνησα και την Κρή
τη. Στην αργία αναστέλλεται η λει
τουργία όλων των δημόσιων υπηρε
σιών, εκτός αν είναι αναγκαία για τη
διαχείριση του φαινομένου, τα μέσα

μεταφοράς λειτουργούν όπου είναι
εφικτό, τα σχολεία κλείνουν και δεν
πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση,
ενώ κλείνουν και οι ιδιωτικές επιχει
ρήσεις. πλην των καταστημάτων τρο
φίμων, φαρμακείων και άλλων δο
μών υγειάς, πρατηρίων υγρών καυσί
μων και άλλων επιχειρήσεων που λει
τουργούν κατά τις αργίες.

-nmm
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 ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

6-9

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

προσπαθούσε να τον βοηθήσει χαλώντας
διαρκώς τις αρμόδιες Αρχές, είναι ενδει
κτικά της πλήρους ανικανότητας του κρά
τους να ανταποκριθεί σε καταστάσεις που
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών.
«Κάλεσα όλες τις υπηρεσίες xaL μου
είπαν το μεσημέρι από το 112 ότι θα τον
πάρουν για να του προσφέρουν τις πρώ
τες βοήθειες, δεν τον πήρε κανείς. Στις 9
το βράδυ είπαν να στείλουν τον Στρατό.
Η ώρα πήγε 3 τα ξημερώματα, ξαναπήρα τηλέφωνο τον σύζυγό μου και δεν
υπήρχε κανείς εκεί. Ούτε Αστυνομία ού
τε Στρατός. Πήρα στην Αστυνομία, μου
είπαν να κλειδώσει το αυτοκίνητο και να
πάει να βρει τα λεωφορεία. Στη συνέχεια
κάλεσα την Πυροσβεστική και μου είπαν
να μην το κάνει αυτό σε καμία περίπτω
ση» διηγείται, τονίζοντας πως τη λύση τε
λικά την έδωσαν οι φαντάροι, τους οποί
ους η ίδια κατηύθυνε από το τηλέφωνο
προκειμένου να βρουν τον άντρα της.
Οπως είπε, όταν κάλεσε στην Αττική
Οδό, προκειμένου να εξηγήσει πως ο σύ
ζυγός της έχει πρόβλημα με την καρδιά
του και είναι επικίνδυνο να μείνει εκεί, οι
υπάλληλοι της απάντησαν ευθαρσώς «ας
μην έβγαινε από το σπίτι του» και της το
έκλεισαν.
Εφιαλτική ήταν η χθεσινή ημέρα και
για μια γυναίκα που μετέβη στο νοσοκο

Lifιέρ

φΣυγκλονιστικέε μαρτυρΐεε δεκάδων
|/llf " εγκλωβισμένων οδηγών στηνΑπική Οδό
μ

μείο με τον χειρουργημένο πατέρα της.
Αφού τελείωσαν οι εξετάσεις που έπρεπε
να γίνουν, πήραν τον δρόμο της επιστρο
φής, αλλά έμειναν για 12 ώρες εγκλωβι
σμένοι στη Μεσογείων. «Αρχισε να μας
θάβει το χιόνι, πιστεύαμε ότι αυτό θα είναι
το νέο Μάτι. Περπατήσαμε στο χιόνι για
να μπούμε στο μετρό, απελπισμένοι πια.
Ημασταν κοντά στο Νομισματοκοπείο.
Το αυτοκίνητό μου το άφησα κάπου στη
Μεσογείων. Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο,
έπειτα από 12 ώρες μέσα στο αυτοκίνη
το» ανέφερε. Οσο για την περιβόητη βοή
θεια του Στρατού, για την οποία μάλιστα
κυβερνητικοί αξιωματούχα καμάρωναν,
ελάχιστα ήταν εκείνοι που την έλαβαν.
Οπως δήλωσε ένας οδηγός νταλίκας,
που μπήκε το πρωί της Δευτέρας στην Ατ
τική Οδό και έμεινε περί τις 20 ώρες στο
όχημά του, πλήρωσε κανονικά τα διόδια,
χωρίς κανείς να τον εμποδίσει, και η μόνη
βοήθεια που έλαβε ήταν μια χούφτα στα
φίδες από έναν φαντάρο.
«Δεν έλαβα τίποτα, ούτε νερό ούτε
τροφή» είπε και πρόσθεσε ότι η Αττική
Οδός, η Περιφέρεια Αττικής και το κρά
τος τους άφησε αβοήθητους.
«Για όλα φταίει ο πολίτης. Μόνο για
ατομική ευθύνη κάνουν λόγο. Κρατική
δεν υπάρχει;» διερωτήθηκε φανερά αγανακτισμένος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Για ώρες χωρίς ρεύρα και φαγητό οι ασθενείς της
μονάδας Covid
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8

Επιφάνεια 98.29 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Για (jbpss xcopis ρεύμα
και φαγητό οι ασθενείβ
ms pov06as Covid
Γ

I ΣΕΛ. 8

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Για ώρες χωρίς ρεύρα και φαγητό
οι ασθενείς της ρονάδας Covid
ΕΚΤΟΣ από τιε αντίξοεε συνθήκεε και την ανείπωτη κόπωση
λόγω ins πανδημιαε. οι εργαζόμενοι, artrla και οι ασθενείε στην
μονάδα covid του νοσοκομείου Σωτηρία, έπρεπε να αντιμετωπί
σουν και την κακοκαιρία «Ελπίε».Όπωε έγινε γνωστό, η μονά
δα covid του νοσοκομείου Σωτηρία, όπου νοσηλεύονται 5 ασθε
νείε, έμεινε την Τρίτη Sixtus ρεύμα. Σύμφωνα με έγκυρεε πληροφορίεε, η συγκεκριμένη μονάδα είχε αποκλειστεί μέσα στο κτη
ριακό συγκρότημα του νοσοκομείου καθώε δεν είχε γίνει καμία
διάνοιξη στο οδικό δίκτυο ώστε να επικοινωνούν τα δεκάδεε
κτήρια μεταξύ τουε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συγκεκριμένη
Μονάδα δεν είναι εφικτό να προσεγγίσει ούτε τμήμα τεχνικών
για την αποκατάσταση τηε θέρμανσηε ούτε τραπεζοκόμοι για τον
εφοδιασμό του προσωπικού με φαγητό ούτε των εργαζομένων
των Εργαστηρίων ώστε να αναλυθούν δείγματα των ασθενών.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Επιτελικό μπάχαλο (και) με τα νοσοκομεία!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 913.07 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-01-2022
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιτελικό μπάχαλο (και)
ο επιτελικό μπάχα
λο που προκάλεσε η
κυβερνητική ολιγω
ρία στους δρόμους
της Αττικής δεν άφη
σε ανεπηρέαστο και το Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Τα νοσοκομεία
«πάγωσαν», οι υγειονομικοί ανα
γκάστηκαν να δουλέψουν ατέ
λειωτες ώρες για ακόμα μία ημέ
ρα, το ΕΚΑΒ έβαλε φρένο σας δι
ακομιδές βαρέως πασχόντων και
οι ασθενείς βίωσαν άλλη μια φο
ρά πρωτόγνωρη ταλαιπωρία.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα
εντοπίστηκαν στο Νοσοκομείο
«Σωτηρία», το οποίο, σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες αλλά
και καταγγελίες ασθενών, βρέ
θηκε ένα βήμα πριν από τη λει
τουργική κατάρρευση. Ασθενείς
παρέμεναν επί ώρες χωρίς φαγη
τό, καθώς ο δρόμος από τα μα
γειρεία του νοσοκομείου ως ης
κλινικές του νοσοκομείου είχε
γεμίσει χιόνι, πράγμα που κα
θιστούσε αδύνατη τη μεταφο
ρά των γευμάτων, με αποτέλεσμα
οι ασθενείς να μείνουν για πάνω
από 12 ώρες νηστικοί.

Τ

Βρέθηκαν ένα βήμα πριν από
τη λειτουργική κατάρρευση. Ασθενεΐε
έμειναν νηστικοί, φρένο σε διακομιδέε
βαρέωε πασχόντων από το ΕΚΑΒ

Καταγγελία
Την ίδια ώρα, όπως κατήγγειλε ο
γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ
Πάνος Παπανικολάου, στο Νοσο
κομείο «Σωτηρία» είχαμε διακοπή
της παροχής οξυγόνου στην πτέ
ρυγα ΕΜΛΑ όπου νοσηλεύονται
ασθενείς Covid, λόγω της πτώσης
μεγάλου κλαδιού από δέντρο!
Μιλώντας σε ραδιοφωνικό
σταθμό, ο υπουργός Υγείας ρω
τήθηκε για το ζήτημα και επιβε
βαίωσε ότι όντως συνέβη το πε
ριστατικό, καθώς υπήρξε πτώση
δέντρων μέσα στο «Σωτηρία», κάτι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

που έκανε αδύνατη την πρόσβα
ση στα μαγειρεία.
«Το “Σωτηρία” είναι γνωστό
πως είναι απλωμένο σε δάσος,
υπήρχε πτώση δέντρων που έκααδύνατη την πρόσβαση προς
μαγειρεία. Εξυπηρετήθηκαν
όλοι οι ασθενείς, αλλά δεν έλα
βαν το πλήρες βραδινό που μπο
ρούσε να δοθεί» παραδέχτηκε ο
υπουργός.
Μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι
στο «Σωτηρία», το νοσοκομείο
στο οποίο θήτευε μέχρι πρόηνος

η αναπληρώτρια υπουργός Υγεί
ας Μίνα Γκάγκα, σημειώθηκαν
και προβλήματα με τη θέρμανση
και την ηλεκτροδότηση, τα οποία
αποκαταστάθηκαν.
Την ίδια σηγμή, το Νοσοκο
μείο Σισμανόγλειο παρέμενε επί
ώρες αποκλεισμένο, καθώς οι
δρόμοι που οδηγούσαν σε αυτό
ήταν απροσπέλαστοι.
«Απροσπέλαστοι οι δρόμοι
από το χιόνι. Ειδικά στα Επείγο
ντα ενός εφημερεύοντος νοσο
κομείου είναι αδύνατη η πρό-

σβαση περιστατικών κορονοϊού
εν μέσω πανδημίας. Χαρακτη
ριστικά του μπάχαλου που επι
κράτησε και επικρατεί δυστυχώς
ακόμη στα νοσοκομεία. Το προ
σωπικό κάνει τώρα τέταρτη βάρ
δια σερί» ανέφερε στην καταγγε
λία της η ΠΟΕΔΗΝ.
Ομως, τα μεγαλύτερα προ
βλήματα αντιμετώπισε το ΕΚΑΒ
στη διακομιδή ασθενών λόγω
της κακής κατάστασης των οδι
κών δικτύων. Σε πολλές περι
πτώσεις υπήρξε αδυναμία προ
σέγγισης, ενώ ως νωρίς το με
σημέρι είχαν μείνει σε εκκρε
μότητα σχεδόν 80 αιτήματα
εξυπηρέτησης.
«Η κατάσταση που ανπμετωπίζουμε αυτές ης ώρες είναι πρω
τόγνωρη» σχολίασε ο πρόεδρος
των εργαζομένων του ΕΚΑΒ
Γ ιώργος Μαθιόπουλος.
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 Επιτελικό μπάχαλο (και) με τα νοσοκομεία!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
26-01-2022

με τα νοσοκομεία!
Kopovoios: 17.41
κρούσματα, 98 νι
653 διασωληνωι
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ παραμένει η κατάστα
ση με τον κορονοϊό στη χώρα. Την
ίδια ώρα που οι πολίτες δοκιμάζο
νται από την επέλαση της «Ελπίδας»
και την ανυπαρξία του κράτους, ο Ε0ΔΥ ανακοίνωσε χθες άλλους 98 θα
νάτους, επιβεβαιώνοντας πως ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ δοκιμάζο
ντας τις αντοχές μας. Την ίδια ώρα,
στα νοσοκομεία της χώρας, που δο
κιμάζονται και αυτά από την επέλα
ση της κακοκαιρίας, η πίεση συνεχί
ζεται, με τους διασωληνωμένους να
φτάνουν τους 653 και τις εισαγωγές
να αγγίζουν τις 432.
Ειδικότερα, τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 17.409, εκ των οποίων 55
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας.

22.852 θάνατοι
0 συνολικός αριθμός των κρουσμά
των ανέρχεται σε 1.830.263 (ημερή
σια μεταβολή +1,0%), εκ των οποί
ων 49,8% άνδρες. Με βάση τα επιβε
βαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
7 ημερών, 401 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και
1.750 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω
στό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
Covid-19 είναι 98, ενώ από την έναρ
ξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 22.852 θάνατοι. Το 95,0%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κία 70 ετών και άνω. 0 αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 653 (59,3% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. Το
83,0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νο
σηλεύονται διασωληνωμένοι, 525
(80,4%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερι
κώς εμβολιασμένοι και 128 (19,6%)
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από

την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.986 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επι
κράτειας είναι 432 (ημερήσια μετα
βολή -7.1%). 0 μέσος όρος εισαγω
γών του επταημέρου είναι 484 ασθε
νείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμά
των είναι 35 έτη (εύρος 0,2 έως 106
έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη.

15

 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Αποστομωτική
απάντηση στη «μαγική εικόνα» για τα νοσοκομεία
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 791.81 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-01-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποστομωτική απάντηση στη
«μαγική εικόνα» για τα νοσοκομεία
Η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει ότι το διαλυμένο σύστημα Υγείας
δέχτηκε και νέο πλήγμα από την κακοκαιρία
ρόκληση αποτελούν οι κυβερνητικές
δηλώσεις για «κανονική λειτουργία
των νοσοκομείων» μέσα στην κακο
καιρία. Οπως υποστήριξε ψευδώς ο
υπουργός Υγείας θ. Πλεύρης, «έγινε η αλ
λαγή στις βάρδιες των εργαζομένων, ώστε
να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα
Οι εφημερίες» και επίσης, πάλι κατά τον
υπουργό, «κατά βάση, η πρόσβαση ήταν
ομαλή στα νοσοκομεία...». Την πραγματι
κότητα όμως περιγράφουν οι ίδιοι οι ερ
γαζόμενοι, αναφέροντας χαρακτηριστικά
παραδείγματα για την κατάσταση στα νο
σοκομεία λόγω και της κακοκαιρίας.

ρους και προϋποθέσεις, για να μπορέσουν
να σηκώσουν το βάρος της αυριανής εφη
μερίας και να μην κινδυνεύσει κόσμος».

Π

Προβλήματα
με τις διακομιδές
Στο εφημερεύον Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας,
μπόρεσαν να γίνουν μόλις 4 διακομιδές (από
40 κατά μέσο όρο). Σύμφωνα με πληροφο
ρίες, στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 90

επείγοντα περιστατικά ήταν σε αναμονή
στην Αττική, χτες στις 11 το πρωί ήταν 80.

«Από την Αγία Παρασκευή και πάνω, ε
ξυπηρετήθηκε μόνο ένα περιστατικό α
πό το ΕΚΑΒ. Τουλάχιστον 13 ασθενοφόρα
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
παρέμειναν αποκλεισμένα για ώρες έξω α
Στο Νοσοκομείο «Σωτηρία»,
πό την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, η ο
μετά τις αλλεπάλληλες διακοπές
ποία είχε αποκλειστεί από τα χιόνια. Το
ρεύματος πάγωσαν μέχρι και οι
εκχιονιστικό είχε βλάβη, το δεύτερο έπρε
ΜΕΘ, κάτι που κατήγγειλαν ερ
πε να σηκώσει ένα δέντρο στην άλλη μεριά
γαζόμενοι και η «Ταξική Αγωνι
του δρόμου και οι εργαζόμενοι περίμεναν ε
στική Συσπείρωση», σημειώνο
πί ώρες για να πάρουν αλυσίδες που στη συ
Σε σχόλιό του για την υποτιθέμενη «ετοιμότητα» των νοσοκομείων
ντας επίσης ότι περίπου 300 α
νέχεια έσπασαν, να κάνουν απολύμανση, να
σθενείς αλλά και προσωπικό έ
πάρουν υλικά. Βγήκαν 70 ασθενοφόρα, αλ
μειναν χωρίς φαγητό, καθώς το
λά αυτό δεν φάνηκε πουθενά, δεν έφτασαν
χιόνι δεν επέτρεπε στο φορτη
ποτέ στον προορισμό τους. Ασθενοφόρα ε
γό μεταφοράς να το μεταφέρει!
γκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό, στην ΚατεΑργά το απόγευμα, το νοση
χάκη, όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες ήταν α
λευτικό προσωπικό, μετά από δύο
ποκλεισμένοι. Ασθενοφόρο πήγε για βενζί
σερί βάρδιες, κατά τη διάρκεια
νη κι εγκλωβίστηκε 4 ώρες στη Μεσογείων.
του διαλείμματος πήγε με τα πό
Το ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να φτάσει στους α
δια για να μεταφέρει στα χέρια το
σθενείς ή να φτάσει με τους ασθενείς στα
εξυπηρετηθεί μόνο στην Αττική, ενώ δεκάδες ασθενείς δεν μπορούν
φαγητό των ασθενών, όπως και ό
νοσοκομεία».
λο το προσωπικό του νοσοκομεί
Παρ’ όλα αυτά, χτες ο υπουργός Υγείας
ου. Η «Ταξική Αγωνιστική Συσπεί
ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση με το ΕΚΑΒ
ρωση» σημειώνει μεταξύ άλλων:
«είναι διαχειρίσιμη», με 650 εργαζόμενους
• «Ηταν αδύνατη η μεταφορά
πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 130 συμβατων
καθώς και την ασφαλή μεταφορά των υγειονομικών».
δειγμάτων αίματος και άλλων υ
σιούχοι και ελάχιστο στόλο. Η «Ταξική Αγω
λικών, αλλά και η διενέργεια φο
νιστική Συσπείρωση» ΕΚΑΒ απαιτεί μεταξύ
ρητών ακτινογραφιών, πράξεων
άλλων να προκηρυχτούν προσλήψεις μόνι
που ιδιαίτερα στις μονάδες μπο
μου προσωπικού για όλες τις αναγκαίες ειδικότητες,
στόσο το εκχιονιστικό δεν χώραγε στη ράμπα της
ρεί να είναι πολύ κρίσιμες για την παρακολούθηση
μονιμοποίηση
των συμβασιούχων και ένταξη στα ΒΑΕ.
εφημερίας, η οποία παρέμεινε κλειστή μέχρι αργά.
ασθενών σε επείγουσες καταστάσεις.
Το τμήμα νοσηλείας COVID δεν έχει καν θερμα
• Το προσωπικό της απογευματινής βάρδιας ουσι
ντικό σώμα, οι αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος
αστικά αναγκάστηκε να μείνει στο νοσοκομείο και
βύθιζαν κατά τμήματα το νοσοκομείο στο σκοτά
είτε να καλύψει πολλαπλές βάρδιες, είτε να αναζη
Για τρίτη μέρα δεν γίνονται σήμερα οι εμβολια
δι, καθώς οι γεννήτριες δεν μπορούν να σηκώσουν
τά μέρος για να κοιμηθεί.
σμοί στην Αττική και την Εύβοια, καθώς η κυβέρ
την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου. Σε βασικά
• Το ίδιο ισχύει και για εφημερεύοντας γιατρούς
νηση αποφάσισε την αναστολή τους μετά τη χιονό
τμήματα όπως το γραφείο κίνησης, οι εργαζόμενοι
που έψαχναν μόνοι τους πότε και ποιος θα τους α
πτωση της Δευτέρας. Οι ενήλικοι και τα παιδιά ηλι
έμειναν χωρίς θέρμανση όλο το βράδυ, στην απο
ντικαταστήσει.
κίας 12+ θα πρέπει να επαναπρογραμματίσουν τον
στείρωση δούλευαν με παλτό. «Δεν υπήρξε κανέ
• Μια σειρά κτίρια του νοσοκομείου που λειτουρ
εμβολιασμό τους μέσω πλατφόρμας, για τα παιδιά
να οργανωμένος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση
γούν με το νέο σύστημα θέρμανσης ήταν παγωμέ
5-11 ετών οι γονείς θα ενημερωθούν με sms για το
μιας αναμενόμενης χιονόπτωσης», καταγγέλλει το
να, ιδιαίτερα η νέα ΜΕΘ, λόγω διακοπών ρεύματος
νέο ραντεβού.
Σωματείο Εργαζομένων, που έγκαιρα είχε ενημερώ
• Προβλήματα αντιμετώπισαν και τα μηχανήμα
Χτες το μεσημέρι, 140 διασωληνωμένοι ασθενείς
σει όλους τους ιθύνοντες για την ανάγκη εξασφάλι
τα High Flow με μόνιμες διακοπές στη λειτουργία».
(COVID και non COVID) βρίσκονται στα δημόσια
σης της μεταφοράς εργαζομένων και ασθενών από
«Για άλλη μια φορά η συλλογική πρωτοβουλία των
νοσοκομεία εκτός ΜΕΘ. Ενας περιμένει κρεβάτι
και προς το νοσοκομείο.
εργαζομένων κράτησε το νοσοκομείο όρθιο. Να μην
στην εντατική πάνω από ένα μήνα, από τις 20 Δε
ξεχάσουμε πως η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των συ
κέμβρη, 76 βαρέως πάσχοντες είναι εκτός εντατι
ναδέλφων είναι επικουρικοί και απολύονται τον Μάρ
κής για πάνω από τρία 24ωρα.
τη. Είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν σε όλες τις συνθή
98 άνθρωποι με COVID-19 έχασαν χτες τη ζωή τους,
κες, να σηκώσουν το βάρος της πανδημίας, να μεί
μόνο από την αρχή του έτους έχουν χάσει τη ζωή
Χτες το πρωί, εργαζόμενοι περπάτησαν ώρες για
νουν για 3 βάρδιες συνεχόμενες, αλλά δεν δικαιού
τους 2.062. Ο τραγικός απολογισμός από την αρχή
να πιάσουν μετά, όντας ήδη κατάκοποι, βάρδια στο
νται μόνιμη και σταθερή δουλειά!», σημειώνει η «Τα
της πανδημίας είναι 22.852 θάνατοι. Ο αριθμός των
ξική Αγωνιστική Συσπείρωση».
νοσοκομείο «Γεννηματάς». Σήμερα το νοσοκομείο
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
εφημερεύει και όπως καταγγέλλει η ΕΣΑΚ, «αιφνιδί653. Στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έκα
ως με εντολή της 1ης ΥΠΕ η εφημερία του "Γεννημαναν οι ΚΟΜΥ στις 24 Γενάρη, ήταν θετικό το 11,53%
τά" αύριο (σ.σ. σήμερα) θα ξεκινήσει στις 8 π.μ. αντί
των δειγμάτων.
για τις 2.30 μ.μ. χωρίς να έχει γίνει καμία εξασφάλι
Σύμφωνα με την 84η έκθεση προόδου του Παρα
ση της μετακίνησης των εργαζομένων, χωρίς να έχει
τηρητηρίου COVID-19, που αφορά το διάστημα 6 -12
Στο νοσοκομείο ΚΑΤ πάνω από 200 εργαζόμε
γίνει κανένα εξιτήριο τις τελευταίες 3 μέρες, λόγω
Γενάρη, ο μέσος όρος του ημερήσιου αριθμού των θα
νοι ξέμειναν στο νοσοκομείο, μαζί με ασθενείς που
της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να ξεκινά η 24ωρη
νάτων εμφάνισε αύξηση +11,1%, ενώ το πλήθος των
είχαν εξιτήριο αλλά δεν μπορούσαν να φύγουν, ού
εφημερία με μηδέν κρεβάτια για COVID, 20 ράντζα
διασωληνωμένων ασθενών της ΜΕΘ κατέγραψε αύ
τε να προσεγγίσουν το νοσοκομείο άλλοι. Χτες το
μέσα στο νοσοκομείο για τις υπόλοιπες νόσους και
ξηση +6,7%. Η πληρότητα σε κλίνες ΜΕΘ/ΜΑΦ για
πρωί κάποιοι «κατάφεραν κι έφυγαν». Οι εργολαβι
8 διασωληνωμένους ασθενείς σε αναμονή για ΜΕΘ.
κρούσματα COVID-19 στην επικράτεια παρουσιάζει αύ
κές καθαρίστριες επίσης εγκλωβίστηκαν και «ξεκου
Προειδοποιούμε ότι είναι επισφαλής η αυριανή
ξηση στο 90%. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ειδι
ράστηκαν» στο αμφιθέατρο. Ο δρόμος μπροστά α
(σ.σ. σημερινή) εφημερία και ζητάμε όπως να επιτακότερα, η πληρότητα κλινών ΜΕΘ/ΜΑΦ για κρούσμα
πό το νοσοκομείο άνοιξε χτες στις 7.30 το πρωί, ω
χθούν δυο μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια χωρίς ότα COVID-19 ανέρχεται σε 95% και 96% αντίστοιχα.

Πάγωσαν μέχρι
και οι ΜΕΘ!

Προκαλεί οργή η κυβερνητική κοροϊδία
για την κατάσταση στα νοσοκομεία

wmmmmm

Τα στοιχεία της πανδημίας

Εφημερίες στην κόψη
του ξυραφιού

Εκατοντάδες εργαζόμενοι
εγκλωβισμένοι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παραμένει η πίεση στο ΕΣΥ
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 182.49 cm² Κυκλοφορία:
:

26-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Παραμένει π πίεση
στο ΕΣΥ
1.400 νοσηλείες σε τρεις μέρες
Η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει με νέα θετικά και
ύποπτα κρούσματα σε κάθε εφημερία. Πάνω
από 1.400 νέες νοσηλείες καταγράφηκαν μέ
σα σε τρεις μέρες, ενώ παραμένει υψηλός ο
αριθμός των νεκρών. Από την αρχή του έτους
έχουν καταγράφει σχεδόν 2.000 θάνατοι.
Στην περίοδο που διανύουμε, οι περισσότε
ρες εισαγωγές γίνονται στην Αττική και μετά
στη Θεσσαλονίκη.
Τα κρούσματα χθες ήτανλιγότερα. καθώς είναι μικρότερος και ο αριθμός τωντεστ, έτσι
είμαστε στα 17.409. Αυξημένος και πάλι ο
αριθμός των θανάτων στους 98. Οιδιασωληνωμένοι είναι 653, οι 525 ανεμβολίαστοι.
Στην Αττική τα κρούσματα ήταν 4.065 και στη
Θεσσαλονίκη 2.272. Παρατηρείται σημαντική
μείωση του ιού στα λύματα Αττικής, Θεσσα
λονίκης καιΛάρισας. ΗΌμικρον είναι ανάμεσά μας και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται
στη ΜΕΘ διασωληνωμένοι τρεις άνθρωποι
ανεμβολίαστοι στο «Γεννηματάς» στη Θεσ
σαλονίκη.
Ερευνητές από πανεπιστήμια καιέντεκα νο
σοκομεία της Ολλανδίας, με δημοσίευση στο
αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Joumalof
American Medical Association» (JAMA), παρουσίασαντα ευρήματά τους μετά τη μελέτη
246 ασθενών που είχαν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ
το 2020. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, έναν
χρόνο μετά και υποφέρουν από long covid
syndroms. Παρουσιάζουν, δηλαδή, σωματι
κά, ψυχικά ή γνωστικά συμπτώματα με συ
χνότερα την κόπωση, τη σωματική αδυναμία,
τηνακαμψία στις αρθρώσεις, τη μυϊκή αδυ
ναμία και τη μυαλγία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αναβολή - μετάθεση, λόγω καιρού, της
κινητοποίησης για την υγεία
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 126.05 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

) Αναβολή - μετάθεση,
λόγω καιρού,
της κινητοποίησης
για την υγεία
Την ερχόμενη
Τρίτη 1 Φεβρουάριου
η συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
στο Αχιλλοπούλειο
Οι καιρικές συνθήκες και ο χρόνος
που απαιτείται για την επίλυση των προ
βλημάτων οδήνησαν στην αναβολή της
Πανελλαδικής Ημέρας Δράσης για την
Υγεία που είχαν προαναγγείλει συνδικα
λιστικές οργανώσεις για σήμερα στον
Βόλο.
Η κινητοποίηση μετατέθηκε για την
1η Φεβρουάριου, στις 13.15, με συγ
κέντρωση έξω από το Νοσοκομείο Βό
λου.
«Η υπεράσπιση της υγείας και της

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ζωής μας βρίσκονται στα χέρια μας, εί
ναι δική μας υπόθεση. Η Εκτελεστική
Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., μαζί με τις
Ομοσπονδίες του χώρου της Υγείας,
σας καλούν να πάρετε μαζικά μέρος
οτις συγκεντρώσεις και στα συλλαλητή
ρια που θα γίνουν την Ημέρα της Πανελ
λαδικής Δράσης για την Υγεία, την 1 του
Φλεβάρη σε όλες τις πόλεις της Ελλά
δας για να αναδείξουμε τα προβλήματα
του Δημόσιου Συστήματος Υγείας» επι
σημαίνει σε νεότερη ανακοίνωσή της η
ΑΔΕΔΥ. Σωματεία και φορείς διεκδικούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας με γενναία αύξηση της κρατικής
χρηματοδότησης, προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού και μονιμοποίηση των
συμβασιούχων.
Επίσης ζητούν ουσιαστική, στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση με ευθύνη του κράτους και με
δωρεάν διαγνωστικά τεστ και τέλος
ανάκληση των οδηγιών του ΕΟΔΥ που
μειώνουν τις ημέρες καραντίνας του
προσωπικού, μέτρα προστασίας στους
χώρους εργασίας και ένταξη των υγει
ονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.
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 ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΒΟΗΘΗΤΟΙ ΣΤΟΝ ΧΙΟΝΙΑ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12-13

Επιφάνεια 2263.77
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

Κυκλοφορία:

8215

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

^ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

aatLi ί

'ΡΩΠΟΥΣΠΟΥ,

Bi^----

!
i

Η... επιστροφή
στην κανονικότητα
έφερε διάλυση
κράτου5 - θεσμών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ1
ΑΒΟΗΘΗΤΟΙ ΣΤΟΝ ΧΙΟΝΙΑ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

ΙΣΤΟΡΙΚΗ
αποτυχία

Ξεχειλίζει η οργή για ious εγκ
■ Ecos ns 8 xBes το πρωί είχαν «απελευθερωθεί»
1.800 οχήματα, ωοτόσο παρέμεναν ακινητοποιημένα
άλλα 1.200, τα πιο πολλά εγκαταλειμμένα

αταστάσεις που παραπέ
δρόμιο και από όπου αλλού προσεγγί
μπουν σε τριτοκοσμικές χώ
ζουν για να πάνε σπίτι τους οι άνθρωποι
ρες βίωσαν χιλιάδες οδηγοί
αυτοί. Υπάρχει επικοινωνία για να μπουν
και επιβάτες, οι οποίοι παοι συρμοί που πρέπει να μπουν».
ρέμειναν εγκλωβισμένοι
Ενδεικτικό της απίστευτης ταλαι
στην Αττική Οδό σε θερμοκρασίες
ποπου υπέστησαν πολλοί συμπο
πωρίας
λικού ψύχους, χωρίς νερό και λίτες
φαγητό,
μας είναι ότι ένας 62χρονος οδη
ακόμη και για περισσότερο από 20 ώρες!
γός, το όχημα του οποίου είχε ακινητοΧθες ίο πρωί, την ώρα που στο Μέ
ποιηθεί μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από
γαρο Μαξίμου ήταν σε εξέλιξη σύσκεψη
τον σταθμό διοδίων της Αττικής Οδού,
υπό τον πρωθυπουργό, προκειμένου να
στο ύψος της Παλλήνης, με κατεύθυνση
γίνει ένας πρώτος απολογισμός των προ
προς Ελευσίνα, υπέστη έμφραγμα μέσα
βλημάτων που άφησε πίσω του το σαστο αυτοκίνητό του και μεταφέρθηκε σε
ρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελ
κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εμφραγ
πίς», πολλοί συνάνθρωποί μας οι οποίοι
μάτων του Ερυθρού Σταυρού.
εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του χιονιά στον
Τη Δευτέρα
πιο... σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στην
«καρδιά» της χώρας περίμεναν εναγωνίΗ κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό
ως να φτάσει η πολυπόθητη χείρα βο
των οδηγών που κόλλησαν στον αυτο
ήθειας.
κινητόδρομο εξαιτίας της σφοδρής κα
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ως
κοκαιρίας άρχισε από το απόγευμα της
τις 8 χθες το πρωί είχαν απεγκλωβιστεί
Δευτέρας, όταν οχήματα του Στρατού γε
από την Αττική Οδό
μάτα φαντάρους άρ
1.800 οχήματα, ωστό
χισαν να κατευθύνοΤη
νύχτα
Πυροσβεστική,
σο παρέμεναν εγκλω
νται στην Αττική Οδό,
βισμένα άλλα 1.200,
Στρατός και Αστυνομία
προκειμένου να μετα
τα περισσότερα εκ των μοίρασαν 1.040 κουβέρτες, φέρουν τους εγκλω
οποίων εγκαταλείφθηβισμένους οδηγούς σε
600 μερίδες φαγητό και
καν από τους οδηγούς
ασφαλή σημεία και να
συμβάλουν στις προ
τους. Συνολικά, ως
5.000 μπουκάλια νερό
εκείνη την ώρα, είχαν
σπάθειες καθαρισμού
απεγκλωβιστεί με την
του δρόμου, ώστε να
υποστήριξη του Στρατού, της Αστυνομί
δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Καθ’ όλη
ας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής
τη διάρκεια της νύχτας πεζοπόρο τμή
Προστασίας 3.500 άνθρωποι, οι οποίοι
ματα της Πυροσβεστικής, του Στρατού
άρχισαν να αναζητούν εναγωνίως τρό
και της Αστυνομίας κατέβαλαν υπεράν
πο για να επιστρέφουν στα σπίτια τους.
θρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των οδηγών και μοίρασαν 1.040
Στον προαστιακό της Δουκίσσης
Πλακεντίας παρατηρήθηκε τεράστια κο
κουβέρτες, 600 μερίδες φαγητό και 5.000
σμοσυρροή από εκατοντάδες απελπισμέ
μπουκάλια νερό. Ωστόσο, αρκετοί ήταν οι
νους πολίτες κάθε ηλικίας, που δεν δί
εγκλωβισμένοι πολίτες που κατήγγειλαν
πως δεν δέχτηκαν την παραμικρή βοή
σταζαν να πηδούν πάνω στις ράγες για
θεια, ούτε από την Αττική Οδό, αλλά ού
να βρεθούν στο σωστό ρεύμα κατεύθυν
σης, στην προσπάθειά τους να εξασφα
τε και από την Πολιτεία.
Τελικά, νωρίς χθες το πρωί άρχισαν
λίσουν μια θέση στον έκτακτο συρμό που
έφτασε με καθυστέρηση μισής ώρας και
να μετακινούνται στη ΛΕΑ της Αττικής
σε... λάθος αποβάθρα! Σύμφωνα με μαρ
Οδού με ειδικά μέσα όλα τα οχήματα τα
οποία είχαν εγκαταλείψει οι οδηγοί που
τυρίες, ανάμεσα στους εγκλωβισμένους
απεγκλωβίστηκαν, προκειμένου να απε
στον σταθμό του προαστιακού στην Κάλευθερωθεί το οδόστρωμα και να μπο
ντζα ήταν και ένα βρέφος 19 μηνών, το
ρέσουν τα εκχιονιστικά μηχανήματα να
οποίο δεν είχε φάει ολόκληρη τη μέρα!
δουλέψουν πιο αποτελεσματικά.
0 Οικονόμου
Με την οργή των πολιτών να ξε
χειλίζει για την αδιανόητη ταλαιπωρία
Για τις εικόνες ντροπής που καταγράφητους, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί
καν χθες στον προαστιακό πήρε θέση ο
έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι
υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπως έγι
κονόμου, ο οποίος αρκέστηκε να απα
νε
γνωστό, ο πρωθυπουργός επικοινώ
ντήσει ότι «η προτεραιότητά μας είναι να
νησε με τη διοίκηση της Αττικής Οδού
φτάσουν στα σπίτια τους αυτοί οι άνθρω
και ζήτησε την καταβολή του ποσού των
ποι». Οπως ανέφερε ο ίδιος, «η Πολιτική
2.000 ευρώ ανά εγκλωβισμένο αυτοκί
Προστασία σε συνεργασία με τον προανητο, αίτημα που αποδέχθηκε η εται
στιακό θα οργανώσει πυκνά και τακτικά
ρία διαχείρισης. «Σε συνέχεια της πρωδρομολόγια για να φύγουν από το αερο

έικρρηγίΜΐιεοα
ΐϊοΗίποκίνηιόιου

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τόγνωρης και έντονης χιονοκαταιγίδας
που σημειώθηκε χθες στην Αττική και
με αίσθημα έμπρακτης συμπαράστασης
απέναντι στους οδηγούς και συνεπιβά
τες τους που δοκιμάστηκαν στους οδι
κούς άξονες της Αττικής Οδού, πρόκει
ται να διαθέσει παροχή ύψους 2.000 ευ
ρώ ανά εγκλωβισμένο όχημα» ανέφερε
η Αττική Οδός στη σχετική ανακοίνωση
που εξέδωσε.
Πάντως, οι τεχνικές λεπτομέρειες για
το πώς θα αποζημιωθούν οι οδηγοί και
οι συνεπιβάτες τους, που υποχρεώθηκαν
σε αδιανόητη ταλαιπωρία, αναμένεται να
διευκρινιστούν σε δεύτερο χρόνο, εφό
σον ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των
οχημάτων από τις αρμόδιες Αρχές.
Στη σύσκεψη στο Μαξίμου μετείχαν
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει
ας Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Κλιμα
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης, οι υπουργοί Επι
κράτειας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ακης
Σκέρτσος, ο υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυ
πουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυ
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο
νόμου, ο γενικός γραμματέας του πρω
θυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και
ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ
Αναστάσιος Μάνος.

Εικόνεβ xqous και κα
ΤΟ ΠΡΩΤΟ φως της ημέρας αποκάλυψε χθες εικόνες χά
ους και καταστροφής σης περιοχές της Αττικής οι οποίες
χτυπήθηκαν αλύπητα από το πέρασμα της σφοδρής κακο
καιρίας «Ελπίς»! Σε αρκετές περιοχές της Αθήνας προκλήθηκαν πτώσεις δέντρων, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρό
μοι. Χαρακτηρισηκές είναι οι φωτογραφίες που τραβήχτη
καν στο Παγκράυ, στην οδό Νίκης στο κέντρο της Αθήνας,
στο Ζάππειο, αλλά και στην Αθηνάς, όπου κορμοί δέντρων
κατέρρευσαν στη μέση των δρόμων, πάνω σε
σταθμευμένα οχήματα, σε στάσεις λεωφορεί
Εγκληματ
ων και σε πεζοδρόμια! Στην οδό Μαραθωνο
Τα ασθ
δρόμου στο Μαρούσι, εξαιτίας της σφοδρής
χιονόπτωσης, έσπασαν τεράσηα κλαδιά δέ
δενμπ
ντρων και καταπλάκωσαν αυτοκίνητα.
να
προ<
Σε μια προσπάθεια να απομακρυνθούν τα
πεσμένα δέντρα το υπουργείο Περιβάλλοντος το Παίδα
και Ενέργειας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και σε συνεργασία με το υπουργείο
Κλιμαηκής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έστειλε χθες
11 συνεργεία δασεργατών και υλοτόμων στις περιοχές άμε
σης ανάγκης, όπως το Παλαιό Ψυχικό, η Παλλήνη, η Αγία
Παρασκευή, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο και το Χα
λάνδρι. Επί ώρες δασεργάτες και υλοτόμοι εργάζονταν για
την απομάκρυνση πεσμένων δέντρων και κλαδιών από το
οδικό δίκτυο, τα πεζοδρόμια, υς πλατείες και άλλους δημό-
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 ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ1
ΑΒΟΗΘΗΤΟΙ ΣΤΟΝ ΧΙΟΝΙΑ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

λωβισμένουβ στην Αττική Οδό
ιγκλονιστικέβ μαρτυρΐεβ: «Τρέμω από
ο κρύο και φοβάμαι όη θα πεθάνω»

ταστροφήβ στην Αττική
σιους χώρους, καθώς και για τον απίγκλωβισμό σταθμευμένων οχημάτων τα οποία καταπλακώθηκαν. Στη Μεσογείων,
στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, εκατοντά
δες οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνη
τά τους. Την ίδια ώρα, οι παράδρομοι ήταν απροσπέλαστοι,
παρόλο που από τους κεντρικούς δρόμους περνούσαν συ
νεχώς γκρέιντερ. Για «απαράδεκτη κατάσταση» στο Παίδων
Πεντέλης έκανε λόγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκο
μείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος. Οπως
ική αμέλεια! τόνισε, γύρω από το νοσοκομείο δημιουργήΐενοφόρα
θηκαν «βουνά» χιονιού, με συνέπεια να είναι
αδύνατη η πρόσβαση.
ορούσαν
Σύμφωνα με όσα είπε στο Open, είναι
φεγγίσουν
άγνωστος ο αριθμός των περιστατικών στα
>ν Πεντέλης οποία δεν παρασχέθηκε βοήθεια, επειδή τα
ασθενοφόρα δεν μπορούσαν να προσεγγί
σουν στο νοσοκομείο. Επί τουλάχιστον 16
ώρες έμειναν εγκλωβισμένοι χωρίς νερό και φαγητό περί
που 300 επιβάτες της αμαξοστοιχίας της γραμμής Αθήνα Θεσσαλονίκη, η οποία ακινητοποιήθηκε στην Οινόη εξαπίας του μεγάλου όγκου χιονιού. Κάποιοι εξ αυτών αναγκά
στηκαν να γυρίσουν με πούλμαν πίσω στην Αθήνα, ενώ άλ
λοι πλήρωσαν από την τσέπη τους και μίσθωσαν λεωφορεία
που τους μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

είναι ενδεικτικά της πλήρους ανικανό
ΕΙΚΟΝΕΣ ντροπής που σε καμία περί
τητας του κράτους να ανταποκριθεί σε
πτωση δεν θυμίζουν ευρωπαϊκό κράτος
καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη
μετέφεραν χθες οι χιλιάδες πολίτες που
ζωή των πολιτών.
έμειναν ως και 24 ώρες εγκλωβισμένοι
«Κάλεσα όλες πς υπηρεσίες και μου
στα σχήματά τους χωρίς νερό, τροφή και
είπαν το μεσημέρι από το 112 όπ θα τον
βενζίνη εξαιτίας της κυβερνητικής ανι
πάρουν να του προσφέρουν πς πρώ
κανότητας να ανημετωπίσει μια κακο
τες βοήθειες, δεν τον πήρε κανείς. Σπς
καιρία γνωστή τουλάχιστον μία εβδο
εννιά το βράδυ είπαν να στείλουν τον
μάδα πριν. Ηλικιωμένοι με σοβαρά προ
Στρατό. Η ώρα πήγε 3 τα ξημερώματα,
βλήματα υγείας, έγκυες και μικρά παιδιά
ξαναπήρα τηλέφωνο τον σύζυγό μου
έζησαν τον εφιάλτη του εππελικού κρά
και δεν υπήρχε κανείς εκεί. Ούτε Αστυ
τους, με μόνη βοήθεια τον Στρατό, που
νομία ούτε Στρατός. Πήρα στην Αστυ
τους πρόσφερε μια χούφτα., σταφίδες!
νομία, μου είπαν να κλειδώσει το αυ
Ενδεικτικά της κατάστασης που επι
τοκίνητο και να πάει να βρει τα λεωφο
κρατούσε χθες το πρωί στους δρόμους
ρεία. Στη συνέχεια κάλεσα την Πυροείναι όσα δήλωσε φανερά καταπονημέ
σβεσηκή και μου είπαν να μην το κάνει
νος σε τηλεοπτικό σταθμό ένας ηλικιω
αυτό σε καμία περίπτωση» διηγείται, το
μένος που περίμενε 20 ώρες μέσα στο
νίζοντας πως τη λύση τελικά την έδω
αυτοκίνητό του στην Αττική Οδό, έναν
σαν οι φαντάροι, τους οποίους η ίδια
από τους πιο ακριβοπληρωμένους δρό
κατηύθυνε από το τηλέφωνο προκειμέμους της χώρας.
νου να βρουν τον άντρα της.
«Πεθαίνουν άνθρωποι εδώ πέ
Οπως είπε, όταν κάλεσε στην Ατπ
ρα. Τρέμω από το κρύο και φοβάμαι ότι
κή Οδό προκειμένου να εξηγήσει πως ο
θα πεθάνω. Ντρέπομαι για την παιδεία
σύζυγός της έχει πρόβλημα με την καρ
του πρωθυπουργού και των υπουργών!
διά του και είναι επικίνδυ
Ντρέπομαι και λυπάμαι,
νο να μείνει εκεί, οι υπάλ
θύματα θέλουν,·» αναρω
Ηλικιωμένοι με
ληλοι της απάντησαν ευτήθηκε. Ανάλογη ήταν και
η εμπειρία ενός 75χρο- προβλήματα υγείας θαρσώς «ας μην έβγαινε
νου, ο οποίος έκλεισε 22
και έγκυες έζησαν από το σπίπ του» και της
το έκλεισαν.
ολόκληρες ώρες στο αυ
τον εφιάλτη του
Εφιαλτική ήταν η χθε
τοκίνητό του στα διόδια
της Κάντζας. Οπως δή
επιτελικού κράτους σινή ημέρα και για μια γυ
ναίκα που μετέβη στο νο
λωσε, δεν έλαβε ούτε φα
σοκομείο με τον χειρουργητό ούτε κουβέρτες από
γημένο πατέρα της. Αφού τελείωσαν οι
τον Στρατό. «Δεν ήρθε κανείς. Τρέμου
εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν, πήραν
με από το κρύο. Ενας συνάδελφος μου
τον δρόμο της επιστροφής, αλλά έμει
έδωσε νερό να πιω τα χάπια μου, πετρέ
ναν για 12 ώρες εγκλωβισμένοι στη Με
λαιο δεν έχω, δεν μπορώ, τρέμω, θα μεί
σογείων. «Αρχισε να μας θάβει το χιόνι,
νω στον τόπο. Ενας άλλος κύριος εδώ
πιστεύαμε όπ αυτό θα είναι το νέο Μάέχει άσθμα, τι να τον κάνω; Είναι δυνα
τόν να μην έρχεται κανείς ρ* διερωτήθηπ. Περπατήσαμε στο χιόνι, για να μπού
κε με απόγνωση, απευθύνοντας παράλ
με στο μετρό, απελπισμένοι πιο. Ημασταν
ληλα έκκληση στους αρμοδίους να δεί
κοντά στο Νομισματοκοπείο. Το αυτοκί
ξουν έλεος, εκλιπαρώντας: «Σας παρακα
νητό μου το άφησα κάπου στη Μεσογεί
λώ, σώστε μας».
ων. Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο, μετά από
Οπως κατήγγειλε, τη Δευτέρα το πρωί
12 ώρες μέσα στο αυτοκίνητο» ανέφερε.
οι υπάλληλοι της Αττικής Οδού τον άφη
Οσο για την περιβόητη βοήθεια του
σαν κανονικά να περάσει, αντί να του
Στρατού, για την οποία μάλιστα κυβερπουν ότι οι δρόμοι είναι κλειστοί. «Αφη
νηηκοί αξιωματούχοι καμάρωναν, ελά
ναν μέχρι και βυτιοφόρα να περνούν.
χιστοι ήταν εκείνοι που την έλαβαν.
Οταν μπήκαμε στην Ατπκή Οδό, δεν μας
Οπως δήλωσε ένας οδηγός νταλίκας
ρωτούσαν ούτε αν έχουμε αλυσίδες, δεν
που μπήκε το πρωί της Δευτέρας στην
καταφέραμε να κάνουμε ούτε 500 μέτρα.
Ατπκή Οδό και έμεινε περί πς 20 ώρες
Δεν έπρεπε να μας αφήσουν. Ηταν χιλιά
στο όχημά του, πλήρωσε κανονικά τα δι
δες οδηγοί εγκλωβισμένοι και οχήμα
όδια χωρίς κανείς να τον εμποδίσει και η
τα παρατημένα. Λες και είμαστε σε άλ
μόνη βοήθεια που έλαβε ήταν μια χού
λον αιώνα». Τον δικό του γολγοθά έζηφτα σταφίδες από έναν φαντάρο.
σε κι ένας καρδιοπαθής, που, ενώ ήταν
«Δεν έλαβα τίποτα, ούτε νερό ούτε
στο αυτοκίνητό του για ώρες ολόκλη
τροφή» είπε και πρόσθεσε ότι η Αττι
ρες στην Ατπκή Οδό, στο ύψος της Δουκή Οδός, η Περιφέρεια Αττικής και το
κίσσης Πλακεντίας, έπαθε κρίση πανι
κράτος τούς άφησαν αβοήθητους. «Για
κού. Οσα περιέγραψε σε τηλεοπηκή εκ
όλα φταίει ο πολίτης. Μόνο για ατομι
πομπή η σύζυγός του, που, αν και από
κή ευθύνη κάνουν λόγο. Κρατική δεν
μακριά, προσπαθούσε να τον βοηθήσει
υπάρχει;» διερωτήθηκε φανερά αγανακαλώντας διαρκώς πς αρμόδιες Αρχές,
κησμένος.

Το διεθνέ8
αεροδρόμιο
μεταιράπηκε
σε hotspot
Στο «Ελ. Βενιζέλοβ»
^έμειναν οι επιβάτεε
ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ σκηνές εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της κα
κοκαιρίας «Ελπίς», που σάρωσε ολό
κληρη τη χώρα, με ανθρώπους να
κοιμούνται στο πάτωμα και μικρά
παιδιά να μένουν χωρίς τα στοιχειώ
δη! 0 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
μετατράπηκε σε «hotspot» εγκλω
βισμένων πολιτών, αφού διανυκτέρευσαν εκεί οι επιβάτες των πτήσεων
που ακυρώθηκαν ή προσγειώθηκαν
τελευταία στιγμή, αλλά και όσοι κατάφεραν να βρουν διέξοδο από το χά
ος που επικράτησε στην Αττική Οδό.
0 πρώτος όγκος των ανθρώπων
που φυγαδεύτηκαν στο «Ελευθέριος
Βενιζέλος» ήταν πολίτες που εγκατέλειψαν τα σχήματά τους στην Αττική
Οδό και μετακινήθηκαν με τον προασπακό σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με
καταγγελίες, το προσωπικό του αερο
δρομίου τούς έδωσε από ένα κουπόνι
των 10 ευρώ για φαγητό, ωστόσο δεν
υπήρξε καμία απολύτως μέριμνα για
το πού θα διανυκτερεύσουν. Το γε
γονός αυτό είχε ως συνέπεια να κοι
μούνται στα πατώματα ή σε καρέκλες,
με... αυτοσχέδια σκεπάσματα! Ανάμεσά τους βρίσκονταν οικογένειες με
μωρά και μικρά παιδιά, αλλά και εμφανώς ταλαιπωρημένοι ηλικιωμένοι.

Απόγνωση
Μάλιστα, ένας από τους εγκλωβι
σμένους που βρισκόταν από το βρά
δυ της Δευτέρας στον χώρο τον απο
σκευών μίλησε στην τηλεόραση του
Open. Η πτήση του έφτασε από το
εξωτερικό σης 22.00 και, όπως είπε,
χρειάστηκε εκχιονιστικό για να μπο
ρέσει να έρθει το λεωφορείο να παραλάβει τους επιβάτες.
«0 κόσμος είναι σε απόγνωση.
Και οι εργαζόμενοι μπορώ να πω.
Κάποιοι δοκίμασαν να φύγουν σης
15.00, με αποτέλεσμα να αποκλει
στούν στην Αττική Οδό. Επέστρε
ψαν. Μας είπαν ότι και εκεί φαινό
ταν επίσης τραγική η κατάσταση» εί
πε ο κ. Πάνος, εξηγώντας ότι αρκετοί
επέλεξαν να παραμείνουν στον χώρο
των αποσκευών, καθώς, αν κάποιος
έφευγε από τον χώρο, δεν μπορού
σε να επιστρέφει και έξω υπήρχε πο
λύ μεγάλος συνωσπσμός.
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 Τεράστια προβλήματα σε ΕΣΥ και φαρμακεία
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 303.12 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-01-2022
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Τεράστια προβλήματα σε ΕΣΥ και φαρμακεία
Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ... ΑΠΟΥΣΙΑ ίου κρατικού μη
χανισμού έφερε τεράστια προβλήματα στα νο
σοκομεία αλλά και στα φαρμακεία της Αττικής,
ενώ για δυόμισι μέρες (από τις 3 το μεσημέρι
της Δευτέρας μέχρι και την Τετάρτη) ανεστάλησαν οι εμβολιασμοί.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα φαρμακεία
της Αττικής αντιμετώπισαν χθες και προχθές
προβλήματα ηλεκτροδότησης, τροφοδοσίας
και πρόσβασης εργαζομένων. Και η πρόσβαση
των ασθενών όμως ήταν στις περισσότερες πε
ριπτώσεις αδύνατη, ενώ ούτε τα ασθενοφόρα
μπορούσαν να εκπληρώσουν την αποστολή
τους στη μεταφορά ασθενών, με πολλά που
επιχείρησαν να εγκλωβίζονται στους χιονισμέ
νους δρόμους.
Κανένα μέτρο δεν έλαβε η κυβέρνηση ώστε
να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των
νοσοκομείων και των φαρμακείων, λέει μιλώ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ντας στην «Εφ,Συν.» ο πρόεδρος της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων
Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.
Στο ΚΑΤ, παρότι οι εργαζόμενοι είχαν προει
δοποιήσει από την περασμένη εβδομάδα για τη
λήψη μέτρων λόγω της επερχόμενης χιονόπτω
σης, δεν έγινε τίποτα με αποτέλεσμα προχθές ο
περιβάλλων χώρος του νοσοκομείου να είναι
γεμάτος χιόνι και να είναι αδύνατη η πρόσβαση
από την είσοδο στα επείγοντα. Οι δρόμοι δε
γύρω από το νοσοκομείο ήταν αποσπέλαστοι,
ενώ οι εργαζόμενοι βρήκαν τα αυτοκίνητά τους
καλυμμένα με χιόνι, με αποτέλεσμα να μην μπο
ρούν να φύγουν από το νοσοκομείο. Αλλά και
οι εργαζόμενοι που έπιαναν βάρδια δεν είχαν
τρόπο να προσεγγίσουν το νοσοκομείο. Αντί
στοιχη εικόνα παρατηρήθηκε και στο «Σισμανόγλειο» που νοσηλεύει μόνο Covid περιστατικά,
όπου το χιόνι στο προαύλιο του νοσοκομείου

Κανένα μέτρο δεν έλαβε
η κυβέρνηση ώστε να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η λειτουργία των
νοσοκομείων και των φαρμακείων, λέει
στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

είχε εγκλωβίσει τα αυτοκίνητα του προσωπι
κού, ενώ η κακή κατάσταση στο οδικό δίκτυο
δεν επέτρεηε στις επόμενες βάρδιες να πλησι
άσουν το νοσοκομείο.
Προβλήματα σημειώθηκαν και με την τρο
φοδοσία οξυγόνου στα νοσοκομεία κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών, λόγω των
περιστασιακών προβλημάτων ηλεκτροδότη
σης σε «Ιπποκράτειο» και «Ερυθρό Σταυρό».
Στο νοσοκομείο αναφοράς Covid «Σωτηρία»,

υπήρξε πρόβλημα με τη σίτιση των ασθενών, με
κάποιους να μη λαμβάνουν βραδινό φαγητό. Σε
συνέντευξή του χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ
ο υπουργός Υγείας μίλησε για «ομαλή πρόσβα
ση στα νοσοκομεία παρά την κακοκαιρία», αλλά
παραδέχθηκε ότι στο «Σωτηρία» ασθενείς «δεν
έλαβαν το πλήρες βραδινό που μπορούσε να
δοθεί», όμως «έφαγαν σήμερα πρωινό»...
Την ίδια ώρα τα φαρμακεία της Αττικής στη
συντριπτική τους πλειονότητα (90%) παρέμειναν κλειστά, με κάποιες περιοχές, όπως η Αργυ
ρούπολη, η Ηλιούπολη, η Γλυφάδα, να βλέπουν
μόνο το 4% των φαρμακείων να ανοίγουν.
Οσοι φαρμακοποιοί δεν μένουν κοντά στα
φαρμακεία τους αδυνατούσαν να τα ανοίξουν
για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αλλά και οι
φαρμακαποθήκες που προμηθεύουν φάρμακα
στα φαρμακεία δεν άνοιξαν.

ΝΤΑΝΙΙ3ΕΡΓΟΥ
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 Ekos η Ομικρον «Stealth»
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
40-41

Επιφάνεια 1400.64
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

Κυκλοφορία:

11760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ekos η Ομικρον «Stealth»
Η νέα υποπαραλλαγή ίου Covid-19 δεν φέρει μια
μετάλλαξη που παρουσιάζει η Ομικρον και η οποία
χρησιμοποιείται eupeoos cos δείκτης για να τη
διαχωρίζουν οι επιστήμονες από την παραλλαγή Δέλτα
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ

Μέλη του ιατρικού{
και νοσηλευτικού
Ί
προσωπικού τομ
νοσοκομείου Σωτηρία
κάνουν βροχγχοσκόπηση
σε ασθενή με κορωνοϊό
στη Μονάδα Εντατικήε,
θεραπείαβ

σε διαφορετικές ιδιότητες όσον αφορά
την ανίχνευση, τη μολυσματικότητα, τη
Ομικρον 2 δεν έχει βαφτι
σοβαρότητα της νόσησης ή την αποτε
στεί από τους επιστήμονες
λεσματικότατα των εμβολίων» εξηγούν
«Omicron Stealth» τυχαία.
οι έλληνες ειδικοί. Διευκρινίζουν, όμως,
Οπως το μαχητικό αεροπλάνο ξεφεύ
πως η Ομικρον 2 ανιχνεύεται από τα
γει από τα εχθρικά ραντάρ, έτσι και η
κλασικά διαγνωστικά τεστ, όπως και
νέα υποπαραλλαγή βρίσκει τρόπους να
η Ομικρον. «Ωστόσο, έχει ονομασθεί
ξεφεύγει από τα ραντάρ των διαγνω
“stealth”, γιατί η Ομικρον 2 δεν έχει μια
στικών εργαλείων, με αποτέλεσμα ένας
μετάλλαξη που παρουσιάζει η Ομικρον
αριθμός διαγνώσεων που αποδίδονται
και η οποία χρησιμοποιείται ευρέως ως
στη Δέλτα να είναι στην πραγματικό
δείκτης για να τη διαχωρίζουμε από
τητα Ομικρον 2. Πού οφείλεται αυτό;
την παραλλαγή Δέλτα. Αυτό έχει ως
Στο γεγονός ότι η νέα υποπαραλλαγή
αποτέλεσμα ένας αριθμός διαγνώσεων
δεν φέρει μια μετάλλαξη που παρου
που αποδίδονται σε Δέλτα να είναι στην
σιάζει η Ομικρον και η οποία χρησιμο
πραγματικότητα Ομικρον 2».
ποιείται ευρέως ως δείκτης για να τη
διαχωρίζουν οι επιστήμονες από την
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, δεδομένα από χώρες
παραλλαγή Δέλτα. Εντούτοις και παρά
όπου πραγματοποιείται αναλυτική γοτην ιδιότητά της να θολώνει τα νερά,
νιδιωματική ανάλυση, όπως οι σκαν
από τις παρατηρήσεις σε χώρες όπου
διναβικές, συνηγορούν ότι η Ομικρον
πλέον κυκλοφορεί ευρέως προκύπτει
2 είναι πιο μεταδοτική από την ΒΑ.1.
πως δεν ευθύνεται για νέες νοσηλείες
Χαρακτηριστικά, στη Δανία η ΒΑ.2 αντι
και σοβαρή νόσο.
προσώπευε το 20% όλων των κρουσμά
Μάλιστα, η Ομικρον δεν είναι απλώς...
των την τελευταία εβδομάδα του 2021,
διπρόσωπη, αφού έχει εντοπιστεί ακόμη
ποσοστό που αυξήθηκε σε 45% τη δεύ
μία εκδοχή της. Πιο συγκεκριμένα, το
τερη εβδομάδα του 2022. Στη Νορβηγία,
στέλεχος της Μποτσουάνα που αναφέη Ομικρον 2 είχε ανιχνευθεί σε επτά
ρεται επίσημα ως παραλλαγή Β. 1.1.529
περιπτώσεις ως τις 4 Ιανουάριου. Μόλις
έχει τρεις κύριες υποπαραλλαγές: τη
15 μέρες μετά τα εργαστηριακά επιβε
τα πρώτα κρούσματα της μετάλλαξης
ΒΑ.1, τη ΒΑ.2 και τη ΒΑ.3. Σύμφωνα
βαιωμένα κρούσματα της ΒΑ.2 ανήλθαν
Ομικρον 2 σε ταξιδιώτες από το εξωτερι
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
σε 611. Αύξηση των περιπτώσεων ΒΑ.2
κό που έχουν ιχνηλατηθεί. Ομως, παρά
πάνω από 99% των περιπτώσεων που
παρουσιάζουν και άλλες χώρες, όπως η
τον συναγερμό που έχει σημάνει, ένα
προσδιορίστηκαν ως και τον Δεκέμβριο
Βρετανία και η Σουηδία, αλλά όχι στο
ιδιαίτερα στοιχείο είναι ότι δεν φαίνεται
αφορούσαν την BA. 1, αυτή που ως τώ
ίδιο αριθμητικό επίπεδο με τη Δανία,
να αποδίδονται στην Ομικρον 2 άλλα
ρα αναφέραμε γενικά ως Ομικρον, με
μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
χαρακτηριστικά πιο επικίνδυνης συμπε
Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, υπεν
την υποπαραλλαγή ΒΑ.2 να κερδίζει,
ριφοράς. Στη Δανία, για παράδειγμα,
εντούτοις, τις τελευταίες εβδομάδες
θυμίζεται πως πρόσφατα εντοπίστηκαν
δεν βρέθηκε διαφορά στις νοσηλείες
έδαφος. Οι καθηγητές της Ιατρικής Σχο
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (καθηγήτρια ΘεραπευτικήςΕπιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής),
Λίνα Πάσχου (επίκουρη καθηγήτρια
Ενδοκρινολογίας), Γκίκας Μαγιορκίνης
(επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας)
ΙΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΟΙΟ βρέθηκαν αρκετά νοσοκομεία της χώρας, σηκώ
και Θάνος Δημόπουλος (καθηγητής Θενοντας παράλληλα το βάρος της πανδημίας αλλά και των δυσλει
ραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας
τουργιών που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία. Είναι ενδεικτικό
και πρύτανης ΕΚΠΑ) εξηγούν ότι «σε
ότι τα πανδημικά προπύργια του ΕΣΥ στην Αττική - Σωτηρία,
μοριακό επίπεδο η υποπαραλλαγή ΟμιΣισμανόγλειο και Παίδων Πεντέλης - δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, με
κρον 2 ή ΒΑ.2 παρουσιάζει κάποιες
το υγειονομικό προσωπικό να καλείται, καθώς παρέμεινε εγκλωβικοινές αλλά και πολλές διαφορετικές
σμένο στην εργασία του, να κάνει ακόμη και τέσσερις βάρδιες σερί.
μεταλλάξεις συγκριτικά με τη ΒΑ.1».
Σύμφωνα με την ομοσπονδία εργαζομένων στα νοσοκομεία
(ΠΟΕΔΗΝ), οι δρόμοι που οδηγούν στο Σισμανόγλειου, που έχει
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, δε, να υπογραμ
μετατραπεί αποκλειστικά σε δομή για τη φροντίδα ασθενών με
μιστεί ότι οι διαφορές ΒΑ.1 και ΒΑ.2
κορωνοϊό, ήταν έως και εχθές το πρωί καλυμμένοι με χιόνι, με
είναι περισσότερες από εκείνες μεταξύ
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση από πολίτες με COVID
της αρχικής υποπαραλλαγής Ομικρον
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Για τον ίδιο λόγο, όπως
και της παραλλαγής Αλφα. «Αυτό δημι
καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ερ
ούργησε ανησυχία στην επιστημονική
γαζόμενοι νοσοκομείων αναγκάστηκαν από τη Δευτέρα μέχρι το
κοινότητα, καθώς τέτοιες μοριακές δι
μεσημέρι της Τρίτης να κάνουν έως και τέσσερις βάρδιες «καθώς
αφορές θα μπορούσαν να οδηγήσουν
ήταν αδύνατο για αυτούς να φύγουν και για τις επόμενες βάρδιες
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 Ekos η Ομικρον «Stealth»
ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

40-41
Ακόμη
98 άνθρωποι
πέθαναν x0es

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

Πτωτικέβ τάοειε στο ιικό φορτίο σχεδόν του συνόλου των αστικών λυμάτων
καταγράφουν οι αναλύσειε των ειδικών, σύμφωνα με τη χθεσινή έκθεση του
ΕΟΔΥ. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εντοπίστηκαν 17.409
νέεε λοιμώξειε, εκ των οποίων περίπου μία otis τρειε αφορά σε παιδιά. Κατά
το ίδιο διάστημα 98 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή tous, ενώ 653
ασθενείβ παρέμεναν διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία τηε χώραε.

ξεφεύγει από ία ραντάρ

REUTERS G IO R G O S MOUTAFIS

Πηγή:

1

από ΒΑ.2 σε σύγκριση με τη ΒΑ.1.
Εν τω μεταξύ, με ενδιαφέρον ανα
μένονται ερευνητικά αποτελέσματα
σχετικά με την αποτελεσματικότατα των
εμβολίων έναντι στην υποπαραλλαγή
αυτή. «Επικρατεί αισιοδοξία ότι τα εμ
βόλια θα συνεχίσουν να προστατεύουν
από σοβαρή νόσηση και θάνατο λόγω
COVID-19 και ύστερα από μόλυνση με

την Ομικρον 2» σημειώνουν οι ειδικοί
του ΕΚΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρεί
ες Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν
ότι ξεκίνησαν κλινικές μελέτες μιας
νέας εκδοχής του εμβολίου ειδικά σχε
διασμένου (και) έναντι της Ομικρον,
δεδομένου πως έχει αποδειχθεί πως
διαφεύγει μερικώς από την προστασία
των εμβολίων.

Σύμφωνα με ιον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγεία$, πάνω από 99% ίων περιπτώσεων
που προσδιορίστηκαν o>s και τον Δεκέμβριο
αφορούσαν την ΒΑ.1, αυτή που
&>s τώρα αναφέραμε γενικά <as Ομικρον,
με την υποπαραλλαγή ΒΑ.2 να κερδίζει,
ενιοάτοΐϊ, ns τελευταίεε εβδομάδε$ έδαφο$

υγειονομικούς εγκλωβισμένους στα νοσοκομεία
να φτάσουν στον χώρο εργασίας». Παράλληλα, η πρόσβαση στο
Παίδων Πεντέλης ήταν επίσης απαγορευτική, ενώ προβλήματα
διαπιστώθηκαν και στο Σωτηρία, καθώς η χιονόπτωση και οι ζη
μιές που προκλήθηκαν στους υπαίθριους χώρους δημιουργήσαν
εμπόδια στη διανομή φαγητού στους νοσηλευόμενους.
Εν τω μεταξύ, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα τελευταία
24ωρα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, παλεύοντας παράλληλα με την
αυξημένη ζήτηση για την εξυπηρέτηση ασθενών αλλά και τους
κλειστούς δρόμους. Μάλιστα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες,
διαπιστώθηκε αδυναμία προσέγγισης σε δεκάδες περιστατικά, ενώ
έως και χθες νωρίς το μεσημέρι περίπου 80 αιτήματα παρέμεναν
σε εκκρεμότητα εξυπηρέτησης.
Αναφερόμενος στα προβλήματα που προέκυψαν, ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε πως βασική μέριμνα ήταν
και παραμένει η ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.
Επιπλέον, δίνοντας διευκρινήσεις για το Σωτηρία, σημείωσε πως
οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι απλωμένες σε δάσος και συνε-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πακόλουθα εξαιτίας της πτώσης δέντρων ήταν αδύνατη το από
γευμα της Δευτέρας η πρόσβαση στα μαγειρεία. Παρ' όλα αυτά,
«εξυπηρετήθηκαν όλοι οι ασθενείς, δηλαδή δόθηκε το βραδινό
κανονικά, αλλά δεν ήταν το πλήρες βραδινό που μπορούσε να
δοθεί από τα μαγειρεία», προσθέτοντας πως η εξυπηρέτηση των
ασθενών έχει αποκατασταθεί. Αντίστοιχα, έχουν αντιμετωπιστεί
και τα προβλήματα θέρμανσης και ηλεκτροδοσίας που αντιμετώ
πισε το νοσοκομείο.
Η επάρκεια οξυγόνου στα νοσοκομεία και στις κλινικές COVID
ήταν ακόμη ένα ζήτημα που απασχόλησε τους αρμόδιους φορείς,
καθώς η ζήτηση παραμένει αυξημένη λόγω των ιδιαίτερων ανα
γκών που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που έχουν χτυπηθεί από τον
πανδημικό ιό, παρ’ όλα αυτά υπήρχε ο κίνδυνος να καταγραφοϋν
ελλείψεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, σε
συνεννόηση με την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία,
μερίμνησε ώστε να μετακινηθούν κανονικά τα οχήματα που θα πα
ρέδιδαν οξυγόνο για την τροφοδοσία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
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 Μελάνιασαν από το κρύο
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:
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1
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 958.24 cm² Κυκλοφορία:
:

26-01-2022
6090

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Φτου σας, παλιάνθρωποι!

ΜΕΛΑΝΙΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ. ΧΩΡΙΣ
0ΙΥΓ0Ν0 ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΗ ΕΖΣελ. 11
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 Μελάνιασαν από το κρύο
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

1

Σελ.:

1,11

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-01-2022

Καμία «ελπίδα» για ίο ΕΣΥ. Μπαίνει (uviavos, βγαίνειε luAiypevos στα σάβανα από κρυοπαγήματα

Μελάνιασαν από το κρύο
Xoopis οξυγόνο και φαγητό οι ασθενεί^ στα νοσοκομεία
του Πλεύρη. Φιου oas, παλιάνθρωποι!
Tns Αλκμήνικ Θεμιστοκλή
θο μπορούσε να πει kovei's ότι π
Αττική 06os αποτελεί ποράόειγμο
επαχθού$ σύμπραξη$ ιδιωτικού κοι
δημόσιου τομέα: Το να απεγκλωβίσει
τον οδηγό Evas ifiionns napcxos
θα είχε κάποιο kogios. Kanws έτσι
λειτουργεί και το υπουργείο ΥγειΊκ.
Το να νοσηλεύσει ο ιδιώτηε κλινικάρχηε εν
μέσω πανδημίαε κάποιον αοθενή, είναι επίσηε
κόστοε. Γι' αυτό και πάντα την ευθύνη «θα την
έχει ο πολίτηε». Είναι η «ατομική ευθύνη» που
εγκλώβισε εν μέσω χιονιά τουε οδηγούε και η
«ατομική ευθύνη» του «ανεμβολίαοτου» ασθενούε που κατέληξε σε ΜΕΘ.
Γνώριζαν εδώ και δέκα μέρεε τι θα γινόταν και
δεν φρόντισαν καν, να ρίξουν σε βασικέε αστικέε αρτηρίεε αλάτι, να μπορούν, αν μη τι άλλο,
να εξασφαλίσουν τη μετακίνηση ασθενών προε
τα νοσοκομεία. Και δη στα νοσοκομεία πέριξ τηε
Κατεχάκη τα οποία δεν είχαν... τροφοδοσία! Πώε
να ασχοληθούμε μ' αυτά τα όμορφα όταν το αυ
τονόητο, όπωε η θέρμανση, το ρεύμα, η πρόσβα
ση στα νοσοκομεία, το φαγητό στουε ασθενείε,
η ασφαλήε διέλευση στουε δρόμουε, είναι ζη
τούμενο; Μία μέρα μετά την «Ελπίδα» και αφού
βγήκε ο ήλιοε, βγήκε και ο Πατούληε να μαε ενη
μερώσει πωε πλέον είναι «ανοιχτό το 98% του
κεντρικού οδικού δικτύου για την πρόσβαση στα
νοσοκομεία», τα οποία όπωε είπε ο Πλεύρηε
«λειτουργούν κανονικότατα».

Γιπ να δούμε την κανονικότητα
του Πλεύρπ:
■ Το «Παίδων Πεντέληε» δυο μέρεε έμει
νε αποκλεισμένο για πρώτη φορά στα χρονι
κά. Μέσα βρίσκονταν για δύο 24ωρα ασθενείε
και προσωπικό εγκλωβισμένο. Χτεε εφημέ
ρευε μέχρι το μεσημέρι, αλλά δεν είχε πρόσβα
ση ούτε ασθενοφόρο. Παρέμβαση κράτουε; Κα
μία! Ο Πλεύρηε παρενέβη μόνο όταν ήταν να το
κάνει εμβολιαστικό κέντρο. Μα και που το έκανε,
δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε για τα εμβό
λια λόγω κακοκαιρίαε. Οπότε είχαμε ένα άχρη
στο νοσοκομείο, επειδή οι ίδιοι το αχρήστευαν,
αφού δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε ωε
εμβολιαστικό ούτε ωε εφημερεύον. Αλαλούμ;
Παλινωδία; Ανικανότητα; Επιλογή;
■ Στο «Σισμανόγλειο» στα βόρεια προάστια,
πολλοί γιατροί και νοσηλευτέε παρέμειναν
εγκλωβισμένοι στο νοσοκομείο, το οποίο ήταν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Πολίτεε αναγκάστηκαν κι
έσπρωχναν ασθενοφόρο, υποκαθιστώνταε το ανύπαρκτο κράτοε.
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Αστυνομικόε
κουβαλά oas
πλάτεετου
κοριτσάκι που
πρέπει να χειρουργηθεί...

Το «Παίδων Πεντέληε» δυο μέρεε έμεινε αποκλει
σμένο για πρώτη φορά στα χρονικά τηε νεώτερηε πολιτικήε ιστόρισε.

πνιγμένο στα χιόνια, εντελώε απροσπέλαστο.
Και να φανταστεί κανείε ότι είναι νοσοκομείο
αποκλειστικά για COVID. Γ ιατροί και νοσηλευ
τέε καθάριζαν με χέρια και με φτυάρια την πρό
σβαση προκειμένου να μπει η τροφοδοσία. Αξιο
σημείωτο δε, είναι ότι στο εν λόγω νοσηλευτικό

ίδρυμα, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το προσωπι
κό έκανε τέταρτη βάρδια σερί.

«Γκπγκά» π κακομοίρα π Γκάγκα
■ Τραγική η κατάσταση στο παλιό Νοσοκομείο

«Μένουμε σπίτι»
Την τρομερά δύσκολη κατάσταση που επικράτησε περιέγραψε βάσει αληθών στοιχείων, ο πρόεδροε
τηε ΠΟΕΔΗΝ. Μιχάληε Γιαννάκοε, υποστηρίζονταε μάλιστα πωε επείγοντα περιστατικά δεν κατάφεραν
να φτάσουν στο νοσοκομείο: «Στη Μεσογείων υπήρχε μποτιλιάρισμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να προσεγγίσουν εργαζόμενοι και ασθενείε. Επείγοντα περιστατικά δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο νοσο
κομείο. Στο ΚΑΤ οι δρόμοι μέσα στο νοσοκομείο και γύρω-γύρω ήταν καλυμμένοι με χιόνι και μόνο
ασθενοφόρα με αλυσίδεε μπορούσαν να προσεγγίσουν».
Την ίδια στιγμή έναε συνάνθρωπόε μαε που ήταν ανάμεσα στουε εγκλωβισμένουε τηε Αττικήε Οδού,
υπέστη εγκεφαλικό. Σε απόσταση αναπνοήε από πέντε μεγάλα νοσοκομεία έχασε τη ζωή του μιαε και
δεν μπορούσε κανείε να τον μεταφέρει...Ένα κοριτσάκι που χρειαζόταν να μεταβεί για χειρουργική
επέμβαση, απεγκλωβίστηκε ύστερα από πολλέε ώρεε αναμονήε από αστυνομικούε τηε ΟΠΚΕ στη Λεω
φόρο Υμηττού - Κατεχάκη. Ο αστυνομικόε κουβάλησε στιε πλάτεε του το κοριτσάκι, αφού οι δρόμοι ήταν
απροσπέλαστοι με αμάξι. Η κατάσταση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίδια είτε βρέ
χει είτε χιονίζει είτε έχει φωτιέε είτε κορωνοϊό είτε... είτε... Σε όλεε, μα σε όλεε τιε περιπτώσειε δεν
μπορεί να κάνει απολύτωε τίποτα και στο τέλοε ρίχνει την ευθύνη σε πολίτεε επειδή «δεν έμειναν σπί
τι...». Πρόκειται για μια ανάλγητη και πρόστυχη πολιτική φάρα μιαε παρέαε επικίνδυνων κακοποιών
στοιχείων. Αλλά δυστυχώε το σάπιο πλοκάμι τηε Δικαιοσύνηε, εξακολουθεί να υπακούει. Σαν τον μεθυ
σμένο σκύλο.

τηε Μίναε Γκάγκα, πριν το αφήσει στη μοίρα του
για να πιάσει την καρέκλα. Στο «Σωτηρία», λοι
πόν, δεν μπόρεσαν να μεταφέρουν το φαγητό
από τη μία πτέρυγα που είναι τα μαγειρεία στην
άλλη, όπου είναι οι κλινικέε. Δυο μέρεε νηστι
κοί οι ασθενείε απλώε επειδή δεν λήφθηκε κα
νένα μέτρο να ανοίξουν από το χιόνι οι διάδρο
μοι μέσα στην αυλή του νοσοκομείου (!) και δεν
μπόρεσε να φτάσει το φαγητό από τα μαγειρεία
στιε κλινικέε. ΑδιανόητοΓΕσπασε, επίσηε, ένα
μεγάλο κλαδί δένδρου από το χιόνι και η πτώ
ση του προκάλεσε διακοπή παροχήε οξυγόνου
στην πτέρυγα ΕΜΛΑ όπου νοσηλεύονται ασθε
νείε COVID. Οι υγειονομικοί έβλεπαν τα ετοιμόρ
ροπα δένδρα και προειδοποιούσαν, αλλά η διοί
κηση «πετούσε αετό».
■ Περιστασιακά προβλήματα ηλεκτροδότησηε
σε «Ιπποκράτειο» και «Ερυθρό Σταυρό» αντιμε
τωπίστηκαν έγκαιρα, ωστόσο υπήρξαν προβλή
ματα και ανησυχία για το οξυγόνο και την όλη
ομαλή λειτουργία των κλινικών. «Ούτε και στον
'Ευαγγελισμό" ούτε και στο Κρατικό Νίκαιαε
ούτε στο 'Ιπποκράτειο” ούτε στο "Αλεξάνδραε”
ούτε στο ΑΧΕΠΑ. Δεν υπάρχει φαγητό στα νοσο
κομεία Αθηνών και θεσσαλονίκηε. Το πηγαίνουν
οι συγγενείε. Μέχρι να ανοίξει ο δρόμοε τρώνε
ξηρά τροφή», κατήγγειλαν συγγενείε και υγειο
νομικοί στα κοινωνικά δίκτυα.
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 Δανιηλίδης: Δεν είναι ασφαλής η πρόσβαση προς το
Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 764.39 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-01-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ - ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗ

«Καμπανάκι» για την πρόσβαση
για το παιδιατρικό στο Φίλυρο
Ο δήμαρχος Σιμός Δανιηλίδης μαζί με τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη,
έκαναν έκκληση για έναν ολοκληρωμένο σχεδίασμά για πρόσβαση με ασφάλεια. ΣΕΛ 5
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Δανιηλίδης: Δεν είναι ασφαλής
η πρόσβαση προς το Παιδιατρικό
Νοσοκομείο Φιλύρου
Ο δήμαρχος επανέλαβε ότι το σημερινό οδικό δίκτυο είναι επικίνδυνο, ακόμη και για τον σημερινό κυκλοφοριακό φόρτο
εν
είναι
ασφαλής η
πρόσβαση
προς το Παι
διατρικό Νο
σοκομείο. Με τη δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος θα κατασκευαστεί το
καλύτερο νοσηλευτικό συγκρότημα για
την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Ν.Α.
Ευρώπη, και αυτό το στολίδι δεν θα έχει
ασφαλείς προσβάσεις», δήλωσε ο δή
μαρχος Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος μαζί
με τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη
Δεμουρτζίδη, ενημέρωσαν σχετικά τον
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Α' Θεσσαλονί
κης Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου
Νεάπολης - Συκεών, ο κ. Τριανταφυλλίδης έκανε περιοδεία-αυτοψία στις
σμιότατος μητροπολίτης Νεαπόλεως
οδικές προσβάσεις προς το Φίλυρο, κα
και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας και ο
τόπιν πρόσκλησης του κ.Δανιηλίδη.
δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, και πρό
Συνοδευόμενος από τους δημάρχους
εδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Ιγνάτιος ΚαϊτεζίΝεάπολης-Συκεών και Παύλου Μελά,
ο κ. Τριανταφυλίδης είχε την ευκαιρία δης, προτείνεται μια σειρά έργων και
να σχηματίσει προσωπική άποψη για παρεμβάσεων ώστε να επιτευχθεί η
ασφαλής προσέγγιση προς το υπό κα
την κατάσταση του οδικού δικτύου,
τασκευή νοσοκομείο.
όπως επίσης και για τους εναλλακτι
«Και αυτή η αυτοψία, η περιοδεία
κούς οδικούς άξονες που προτείνουν με
που κάναμε με τον Αλέξανδρο Τριαντο κοινό υπόμνημά τους οι δήμαρχοι
ταφυλλίδη, όπως και με τους άλλους
των τριών εμπλεκόμενων-όμορων δή
βουλευτές, αποδεικνύει περίτρανα ότι
μων, το οποίο υπογράφει και ο σεβαδεν είναι ασφαλής η πρόσβαση προς το
σμιότατος μητροπολίτης της Ι.ΜητρόΠαιδιατρικό
Νοσοκομείο. Με τη δω
πολης Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως κ.
ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Βαρνάβας. Σύμφωνα με την ίδια ανα
θα κατασκευαστεί το καλύτερο νοση
κοίνωση, ο βουλευτής ζήτησε «ουσια
λευτικό συγκρότημα για την Ελλάδα,
στικές και όχι εμβαλωματικές» λύσεις
τα Βαλκάνια και τη Ν.Α. Ευρώπη, και
για την ασφαλή πρόσβαση στο υπό κα
αυτό το στολίδι δεν θα έχει ασφαλείς
τασκευή Παιδιατρικό Νοσοκομείο.
προσβάσεις», δήλωσε ο δήμαρχος Σί
Η περιοδεία-αυτοψία πραγματοποι
μος Δανιηλίδης, ευχαριστώντας τον
ήθηκε το Σάββατο 22 Ιανουάριου
βουλευτή κ. Τριανταφυλλίδη «για την
2022, ενώ στην αποστολή συμμετεί
τιμή που μας έκανε να αποδεχθεί την
χαν, επίσης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
πρόσκλησή μας και να περιοδεύσει
Έργων του δήμου Νεάπολης-Συκεών
στην περιοχή».
Στέλιος Γκατζές και ο συνεργάτης του
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Νεάπο
δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρης
λης-Συκεών, «καθημερινά θα τίθεται
Λαλές.
σε κίνδυνο η ασφάλεια, η ακεραιότητα,
ακόμα και η ζωή των παιδιών, των
Δανιηλίδης: «Περίτρανες
οδηγών και του πληρώματος των ασθε
αποδείξεις...»
νοφόρων, όπως των συνοδών και των
οικογενειών των ασθενών, που θα προ
Να σημειωθεί ότι το κοινό υπόμνη
σπαθούν να προσεγγίσουν γρήγορα το
μα, που υπογράφουν επιπλέον ο σεβα-

δεν θα μπορέσει να σηκώσει όλο το κυκλοφοριακό βάρος. Πρέπει να βελτιω
θεί η προσβασιμότητα προς το νοσοκο
μείο για να μπορεί ο κόσμος να πηγαί
νει σ’ αυτό με τη μεγαλύτερη δυνατή
ασφάλεια», δήλωσε ο δήμαρχος Παύ
λου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης, ευ
χαριστώντας με τη σειρά του τον βου
λευτή Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη για
την περιοδεία στην περιοχή, αλλά και
«γιατί χρόνια παλεύει μαζί με μας για
την επίλυση των προβλημάτων», όπως
είπε.
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«Η κυβέρνηση να ακούσει
τους δημάρχους»

μείο».
«Για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνω
ότι το σημερινό οδικό δίκτυο είναι επι
κίνδυνο, ακόμη και για τον σημερινό
κυκλοφοριακό φόρτο. Πολύ περισσό
τερο που αυτός ο κυκλοφοριακός φόρ
τος προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο πιο επι
κίνδυνη θα είναι η πρόσβαση. Επιτέ
λους, μια φορά στη χώρα μας ας γίνει
κάτι ολοκληρωμένο. Θα φτάσουμε στο
σημείο να έχουμε έτοιμο για λειτουρ
γία το Παιδιατρικό Νοσοκομείο και να
είναι επικίνδυνη η πρόσβαση», πρόσθεσε ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

Δεμουρτζίδης: Η κυβέρνηση
πρέπει να εκπονήσει έναν
ολοκληρωμένο σχεδίασμά
«Όσο σημαντικό γεγονός είναι η κα
τασκευή του Παιδιατρικού Νοσοκομεί
ου στη Θεσσαλονίκη, άλλο τόσο ση
μαντικό θεωρώ την προσβασιμότητα
σε αυτό. Οπότε η κυβέρνηση πρέπει να
εκπονήσει έναν ολοκληρωμένο σχεδία
σμά και να υλοποιήσει όλες αυτές τις
παρεμβάσεις ώστε η πρόσβαση να μην
είναι επικίνδυνη. Έτσι, θα πρέπει να
εξετάσει με πολλή προσοχή και τις δυο
εναλλακτικές που προτείνουμε, γιατί ο
υφιστάμενος οδικός άξονας είναι πραγ
ματικά ένας δρόμος επαρχιακός που

«Η αποτύπωση λέει ξεκάθαρα ότι ο
δρόμος με δυο λόγια είναι ανεπαρκής
και επικίνδυνος. Και πραγματικά θα εί
ναι κρίμα να γίνει ένα παιδιατρικό νο
σοκομείο στολίδι, στο οποίο, όμως, δεν
θα υπάρχει η ασφαλής πρόσβαση μέσα
από ένα οδικό δίκτυο. Δυστυχώς η κυ
βερνητική αβελτηρία δεν έδωσε μια
συγκεκριμένη λύση στο ζήτημα της
ομαλής πρόσβασης εκεί που έχει επιλεγεί να γίνει το Παιδιατρικό Νοσοκο
μείο, το οποίο θα εξυπηρετεί όχι μόνο
την Θεσσαλονίκη αλλά συνολικά τη
Μακεδονία», δήλωσε ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση και
τους υπουργούς «να ακούσουν και να
καταλάβουν τι τους λένε οι δήμαρχοι»,
οι οποίοι, όπως υπογράμμισε, «ξέρουν
και γνωρίζουν το τι πρέπει ακριβώς να
γίνει γιατί αυτοί είναι οι πρώτοι που
θέλουν αυτά τα έργα για τους κατοί
κους και για τους δημότες να λειτουρ
γήσουν και να θεραπεύσουν».
«Το ζητούμενο είναι η όποια λύση
να μην είναι εμβαλωματική. Να είναι
ουσιαστική, πλήρης, με τη σύμφωνη
γνώμη των δημάρχων, με τους οποίους
ενώνω τη φωνή μου. Αυτοί ξέρουν κα
λύτερα, και η όποια λύση επιλεγεί θα
πρέπει να δώσει τη δυνατότητα ασφα
λούς και επαρκούς διέλευσης και πρό
σβασης στο στολίδι που θα είναι το
Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Είτε είναι
αυτή της Ν. Ευκαρπίας, είτε είναι αυτή
των Βυζαντινών Νερόμυλων είτε αυτή

του Φιλύρου, ή ένας συνδυασμός αυ
τών», επισήμανε ο κ. Τριανταφυλίδης,
προαναγγέλλοντας τη λήψη πρωτοβου
λιών προς την κατεύθυνση αυτή.

Πρόσκληση σε όλους
τους βουλευτές
Η περιοδεία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑΑ' Θεσσαλονίκης Αλέξανδρου
Τριανταφυλλίδη ήρθε ως συνέχεια των
επισκέψεων και άλλων βουλευτών
(Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΑ, ΣΥΡΙΖΑ), οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την
πρόσκληση του δημάρχου ΝεάποληςΣυκεών Σίμου Δανιηλίδη, την οποία
απηύθυνε προς όλους τους βουλευτές
όλων των κομμάτων της Α' και Β'
Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
Η περιοδεία ξεκίνησε από τη λεωφό
ρο Γεωργίου Παπανικολάου όπου ο κ.
Τριανταφυλλίδης ενημερώθηκε για τα
έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και
την επικινδυνότητα στη στροφή Φιλύ
ρου, για τις αναγκαίες παρεμβάσεις
που πρέπει να γίνουν με διαπλατύνσεις
και τη δημιουργία κόμβου, όπως επί
σης για τη μελέτη που έχει προωθηθεί
προς υλοποίηση, και η οποία «δεν μπο
ρεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές
και αυξημένες ανάγκες», όπως τόνισε ο
κ. Δανιηλίδης.
Αμέσως μετά, η αποστολή κατευθύνθηκε προς το οικόπεδο όπου θα
ανεγερθεί το Παιδιατρικό Νοσοκομείο,
διαπιστώνοντας κατά τη διαδρομή τα
μεγάλα προβλήματα του οδικού άξονα
προς το Φίλυρο. Ακολούθως, διέσχισε
τον δρόμο από την οδό Κωνσταντινου
πόλεως, στα όρια των Πεύκων, έως το
424ΓΣΝ μέσω των Βυζαντινών Νερο
μύλων και της Ιρλανδικής Διάβασης,
για να ολοκληρωθεί στη Ν. Ευκαρπία.
Εκεί, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ενημε
ρώθηκε για τον εναλλακτικό οδικό
άξονα που οδηγεί απευθείας στο Φίλυ
ρο και στον χώρο του υπό κατασκευή
Παιδιατρικού Νοσοκομείου. Πρόκειται
για μια οδό μήκους 3,5 χλμ. που μπορεί
να συνδεθεί με την εξωτερική περιφε
ρειακή οδό και την Εγνατία Οδό στο
ύψος του TITAN.
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