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 Λαϊκή Συσπείρωση: Χρειάζεται αγώνας για το
νοσοκομείο Ρόδου
Πηγή:

ΡΟΔΙΑΚΗ
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Λαϊκή Συσπείρωση: Χρειάζεται
αγώνας για το νοσοκομείο Ρόδου
Συνέντευξη Τύπου στον απόηχο
της σύσκεψης που πραγματοποι
ήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου,
την περασμένη Παρασκευή, για τα
προβλήματα στο Νοσοκομείο της
Ρόδου και στον τομέα της υγείας
στην περιοχή μας. παραχώρησαν
προχθές μέλη της τομεακής επι
τροπής του ΚΚΕ νότιας Δωδεκανήσου.
Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» στον Δήμο
Ρόδου, κ. Τάκης Πότσος και της αν
τίστοιχης παράταξης στην Περιφέ
ρεια, κα Μαρία Χατζηγιάννη, ανέ
πτυξαν τις θέσεις τους για το θέμα
αυτό, μετά τα όσα ειπώθηκαν στη
συνάντηση. Καταρχάς, ο κ. Πότσος
μίλησε για την κατεύθυνση που
δόθηκε στη συνάντηση που από τη
μία πλευρά είχε σημαντικές τοπο
θετήσεις ανάδειξης των προβλη
μάτων και όλων αυτών που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι γιατροί
«και από την άλλη πλευρά τον
στόχο και την κατεύθυνση που
έγινε προσπάθεια να δοθεί από κά
ποιους ώστε να πάει αυτή η σύ
σκεψη στην ιστορία χωρίς να βγουν
πραγματικά συμπεράσματα», συμ
πλήρωσε.
Μάλιστα, ξεκίνησε από την αρ
χική τοποθέτηση του Προέδρου
του EKR κ. Παναγιώτη Εγγλέζου
ότι «τα προβλήματα δεν έχουν
χρώμα, θα τα παλέψουμε όλοι μαζί
και δεν έχουν κανέναν ρόλο τα
κόμματα στη συγκεκριμένη σύ
σκεψη», με τον κ. Πότσο να συμ
πληρώνει «λες και οι βουλευτές
και τα υπόλοιπα επιτελεία των κομ
μάτων ως τι προσκλήθηκαν να παρευρίσκονται εκεί».
Κατά την άποψή τους μάλιστα,
«αυτό από μόνο του αναδεικνύει
την προσπάθεια να υπερασπιστούν
κάποιοι τη σημερινή κυβερνητική
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πολιτική αλλά και την πολιτική
όλων των προηγούμενων κυβερνή
σεων που έφεραν το Νοσοκομείο
της Ρόδου και τη δημόσια υγεία σ'
αυτή την κατάσταση, να συγκαλύψουν το πρόβλημα και να παρου
σιάσουν τους πολιτικούς φονιάδες
της κατάστασης και της δημόσιας
υγείας, σαν τους ανθρώπους που
θα λύσουν τον φόνο και θα βρουν
ποιος την έφερε εδώ»!
Από την πλευρά τους, εκείνο που
λένε είναι ας υιοθετηθεί το διεκδικητικό πλαίσιο που έχουν για το
Νοσοκομείο και τη Δημόσια υγεία
στην περιοχή και ας γίνει σημαία
πάλης των συλλόγων, των γιατρών,
των σωματείων, των φορέων γιατί,
κατά τη δική τους άποψη, όχι ότι τα
υπομνήματα δεν είναι αναγκαία,
αλλά «χωρίς την οργανωμένη
πάλη, χωρίς το κίνημα μπροστά,
τον κόσμο να ξέρει τι διεκδικεί και
απέναντι σε τι», δεν ευελπιστούν
ότι θα λυθούν προβλήματα. Μάλι
στα. όπως είπε, αυτό αποδείχθηκε
και από τις τοποθετήσεις γιατρών
στη σύσκεψη που ανέφεραν ότι τα
προβλήματα είναι διαχρονικά,
όπως και οι ελλείψεις σε γιατρούς,
νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.
Στη συνέχεια, είπε ότι προσπά
θησαν στελέχη κομμάτων σε το
πικό επίπεδο να παρουσιάσουν ότι
οι κυβερνώντες σήμερα και ενδε
χομένως και οι προηγούμενοι, δεν
ακούνε ενώ τους λένε και τους ξαναλένε για τα προβλήματα του Νο
σοκομείου. Και ανέφερε: «Για εμάς
είναι συνειδητή επιλογή η εφαρ
μογή αυτής της πολιτικής και γι'
αυτό δεν είμαστε απ' αυτούς που
θα μπούμε στο ίδιο καζάνι μαζί με
τους θύτες. Δηλαδή μ' αυτούς, οι
οποίοι υπηρέτησαν πιστά-και υπη
ρετούν μέχρι σήμερα-την πολιτική
που έφερε το Νοσοκομείο στη
Ρόδο και τη δημόσια υγεία γενικό

τερα. σ' αυτή την κατάσταση».
Μετά από τα παραπάνω, βάζουν
μπροστά το διεκδικητικό τους
πλαίσιο το οποίο έγκειται στην
πλήρη στελέχωση του Νοσοκο
μείου με ιατρικό, παρα'ίατρικό, νο
σηλευτικό και διοικητικό προσω
πικό και πλήρη χρηματοδότηση,
για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες
και τα προβλήματα.
Από την πλευρά της. η κα Χατζηγιάννη είπε, μεταξύ άλλων, ότι στη
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
στο ΕΚΡ απαιτήθηκαν λύσεις από
τους ανθρώπους που βιώνουν κα
θημερινά μία τραγική κατάσταση,
όχι μόνο σε προσωπικό, αλλά και
σε υλικά, απαιτήθηκαν λύσεις από
τον Σύλλογο εργαζομένων και από
τον Σύλλογο του ΕΚΑΒ. αναλύοντας
πραγματικά με λεπτομέρεια κάθε
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν,
όσον αφορά στη δυνατότητα να
προσφέρουν τις αναγκαίες υπηρε
σίες υγείας στον λαό της Ρόδου και

τους επισκέπτες. Η επιλογή που
είχαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων
και οι βουλευτές ήταν ή να ικανο
ποιήσουν αυτά τα αιτήματα ή να
διαχειριστούν μία λύση, στο πλαίσιο
της πολιτικής των κομμάτων τους.
Από τις τοποθετήσεις-συνέχισε
η κα Χατζηγιάννη-φάνηκε ότι έκα
ναν τη δεύτερη επιλογή και είπε
χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί να γί
νεται ένα παζάρι ανάμεσα στην
πρόταση των γιατρών, ότι θέλουμε
τουλάχιστον 17-18 γιατρούς και να
λένε οι άλλοι 7 και να ικανοποι
ηθούμε κάπου στη μέση. Δεν γί
νονται αυτά»!
Σύμφωνα με την ίδια, αυτό ση
μαίνει επιδείνωση της κατάστασης,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνταξιο
δοτήσεις του προσωπικού, μετα
φορά κτλ. Κατά τους ίδιους, αιτία
όλης αυτής της κατάστασης είναι
ακριβώς η πολιτική που ασκείται
συνολικά στον τομέα της υγείας. Το
κράτος το ίδιο αποσύρεται από τον

ρόλο του εγγυητή της χρηματοδό
τησης στον τομέα της δημόσιας
υγείας, φορτώνοντας καταρχήν ένα
μεγάλο μέρος των αναγκών για να
ικανοποιηθούν στην τσέπη των
ασθενών και δεύτερον μετατρέπει
το ίδιο το νοσοκομείο σε μία επι
χείρηση αυτοχρηματοδοτούμενη.
Δηλαδή πρέπει να βγάζει τα έξοδά
του. όπως η καθιέρωση των απο
γευματινών ιατρείων με πληρωμή,
μη ενισχύοντας με προσωπικό κτλ
Τέλος η κα Χατζηγιάννη θέλησε
να σχολιάσει την αναφορά του
βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νεκτάριου Σαντορινιού,
κατά τη συνάντηση σχετικά με την
κίνηση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ
να στέλνουν χειρουργούς στην
ιδιωτική κλινική και να παίρνει
εκείνη τα νοσήλια, «λες και έχουν
το κουράγιο», όπως είπε. Ανέφερε,
λοιπόν, ότι την τροπολογία την ψή
φισε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του

2021.
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 Κινητοποίηση των υγειονομικών για την τραγική
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Κινητοποίηση των υγειονομικών για την τραγική υποστελέχωση
Τη στάση της διοικήτριας καταγγέλλει η ΕΙΝΑΥΜ
ινητοποίηση για την τραγική υπο
στελέχωση του Γενικού Νοσοκο
μείου Γρεβενών πραγματοποιήθη
κε την Παρασκευή 10 Ιούνη μετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
γιατρών, με τη στήριξη της Ενωσης Ι
ατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υ
γείας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΙΝΔΥΜ),
με τη συμμετοχή του NT Γρεβενών
της ΑΔΕΔΥ.
Οπως κατήγγειλε κατά την διάρ
κεια της κινητοποίησης ο Νίκος Ζερ
βός, γιατρός του Νοσοκομείου Γρεβε
νών, υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε κρί
σιμες ειδικότητες, καθώς έχουν απομείνει μόλις 2 αναισθησιολόγοι, 3 πα
θολόγοι και 2 ακτινολόγοι, με αποτέλεσμα οι ε
φημερίες πλέον να μην μπορούν να καλυφθούν
για όλο τον μήνα. Ο Κωνσταντίνος Τσιφτσής,
γιατρός του Νοσοκομείου και μέλος ΔΣ της ΕΙΝΔΥΜ, έκανε λόγο για σοβαρό πρόβλημα που υ
πάρχει μετά από πρόσφατες αποχωρήσεις προ
σωπικού, και σημείωσε πως τουλάχιστον το Μι
κροβιολογικό, το Παθολογικό και το Ακτινολο
γικό δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις εφη
μερίες τους, ενώ παράλληλα οι γιατροί εξουθε
νώνονται με εφημερίες στα όρια της ανθρώπι
νης αντοχής και τόνισε πως είναι βασικό αίτη
μα η προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας και
η αύξηση των μισθών των γιατρών.
Επίσης, ανέφερε ότι οι γιατροί του Νοσοκο
μείου προειδοποιούν πως η κατάσταση αυτή θα
υποβαθμίσει τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα
αυτό να λειτουργεί για μέρες ως Κέντρο Υγεί
ας χωρίς τις απαραίτητες ειδικότητες για να

Κ
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καλυφθούν έκτακτα και επείγοντα περιστα
τικά, πράγμα που έρχεται σε συμφωνία με τις
προγραμματισμένες εξαγγελίες της κυβέρνη
σης για αλλαγές στον νοσοκομειακό χάρτη, με
υποβάθμιση των νοσοκομείων σε κέντρα ημε
ρήσιας νοσηλείας.
Αδιανόητο χαρακτήρισε το να μην έχει μια πό
λη για όλες τις μέρες του μήνα κρίσιμες ειδικό
τητες γιατρών ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, πρόεδρος της ΕΙΝΔΥΜ, και κάλεσε όλο
τον λαό των Γρεβενών και της Δυτικής Μακε
δονίας να ξεσηκωθεί, διεκδικώντας την πλήρη
στελέχωση των νοσοκομείων, «θα αναδεικνύουμε συνεχώς όλα τα προβλήματα υποστελέχωσης των νοσοκομείων», συνέχισε, που είναι
αποτέλεσμα των πολιτικών όλων των κυβερνή
σεων, που συνεχίζονται με τη σημερινή, με βά
ση και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Πως
«θα πάρει σάρκα και οστά» η μελέτη του δή

μου Κοζάνης για την υποβάθμιση των
νοσοκομείων.
Παράλληλα, η ΕΙΝΔΥΜ καταγγέλλει τη
στάση της διοικήτριας του Νοσοκομεί
ου των Γρεβενών κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης ενάντια στην τραγική υ
ποστελέχωση που είχε αποφασίσει η Γε
νική Συνέλευση των γιατρών.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανα
κοίνωση της ΕΙΝΔΥΜ, η διοικήτρια έδω
σε εντολή στους υπαλλήλους της ασφά
λειας του Νοσοκομείου να μην επιτρέ
ψουν στο προεδρείο της ΕΙΝΔΥΜ να εισέλθει στον χώρο του Νοσοκομείου, ε
νώ όταν η απόπειρα αυτή έπεσε στο κε
νό, έγινε νέα προσπάθεια από τη διοικήτρια να απαγορεύσει την είσοδο του προέδρου
της Ενωσης μέσα στο κτίριο του Νοσοκομείου.
«Η πράξη αυτή θυμίζει άλλες εποχές και δεν
συνάδει με τη δίκαιη συγκέντρωση των γιατρών
που εξέφραζαν την αγωνία τους για την τύχη της
υγείας των κατοίκων στην πόλη των Γρεβενών»,
σημειώνει η ΕΙΝΔΥΜ.
Τη στάση αυτή καταγγέλλει και η Ομοσπον
δία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, σημειώ
νοντας ότι «εντάσσεται στην επιδίωξη της κυ
βέρνησης να χτυπήσει τη συνδικαλιστική ορ
γάνωση και δράση για να επιβάλει σιγή νε
κροταφείου και να υλοποιήσει ανεμπόδιστη
τα εγκληματικά της σχέδια για το "νέο ΕΣΥ".
Αλλά είναι και η απόδειξη ότι μας φοβούνται.
Δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη. Ας το
χωνέψουν. Σε κάθε τους βήμα θα μας βρίσκουν
μπροστά τους».
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 «Ασθενούν» από ελλείψεις τα νοσοκομεία
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«Ασθενούν» από ελλείψει ία νοσοκομεία
«ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ»σήμαναν για τις ελλείψεις - με
έμφαση στους αναισθησιολόγους - και το σοβαρό
πρόβλημα που προκαλείται στα χειρουργεία του
Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης τρεις καθηγητές
Ιατρικός του ΑΠΘ και διευθυντές κλινικών του
νοσηλευτικού ιδρύματος. Είναι ενδεικτικό πως
σήμερα υπηρετούν μόλις εννέα αναισθησιολόγοι
(ενώ προβλέπονται συνολικά 27 οργανικές θέσεις)
με αποτέλεσμα το... πάγωμα χειρουργείων - ανάμεσά τους νέοι άνθρωποι και παιδιά με καρκίνο.
Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση του καθηγητή
Παιδιατρικής Δημήτριου Ζαφειριού, υπογραμμί
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ζοντας ότι λόγω των κενών μικροί ασθενείς δεν
μπορούν να κάνουν μαγνητική χωρίς αναισθησία,
ενώ νεογνά και βρέφη καθυστερούν να λάβουν
θεραπεία γιατί δεν υπάρχει αναισθησιολόγος για
την τοποθέτηση ειδικού ενδοφλέβιου καθετήρα.
Τα προβλήματα, όμως, δεν σταματούν εδώ: Το
νοσοκομείο του Αγρίνιου... ασθενεί από ελλεί
ψεις σε ακτινολόγους, ενώ στη Χίο βγήκε εκτός
λειτουργίας ο αξονικός τομογράφος, μετά τον
μαστογράφο και τον παροπλισμό του μαγνητικού
τομογράφου. Αντίστοιχα, το νοσοκομείο της Λα
μίας αντιμετωπίζει τραγικά κενά σε προσωπικό.
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 «Γυμνό» το Κέντρο Υγείας Πειραιά
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«Γυμνό» ίο Κέντρο Υγείας Πειραιά
Παρέμβαση των συνταξιούχων ναυτικών (ΠΕΣ-NAT) σήμερα στη διοίκηση
του Κέντρου για να καλυφθούν ο ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό
► Tns ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΑΟΥ

ην υπολειτουργία του Κέντρου Υγείας Πειραιά
λόγω των σοβαρών και επικίνδυνων ελλείψε
ων σε προσωπικό και εξοπλισμό καταγγέλλει
για ακόμα μία φορά η Πανελλήνια Ενωση Συ
νταξιούχων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
(ΠΕΣ-NAT) και ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα.
ανακοίνωσή της> την οπ°ία κοινοποιεί στα
πολιτικά κόμματα και στα ναυτεργατικά σω
ματεία, καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
συνταξιούχοι ναυτικοί με το κλείσιμο ραντεβού, καθώς ή
δεν βρίσκουν καθόλου ή βρίσκουν έπειτα από μήνες, λόγω
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της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Το Δ.Σ. του σωματείου αναφέρει ότι ο υπουργός Υγείας
Θ. Πλεύρης δεν ενδιαφέρθηκε για τα εκρηκτικά προβλή
ματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι και άφησε ανα
πάντητα τα δελτία Τύπου του σωματείου τους, το πρώτο
στις 20/10/2021 και το δεύτερο στις 27/1/2022, στα οποία
περιέγραφαν την άθλια κατάσταση που επικρατεί στα Κέ
ντρα Υγείας. Οι συνταξιούχοι ναυτικοί τονίζουν ότι σήμερα
η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη και όσοι δεν μπορούν
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη είναι χωρίς φάρμακα,
με κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας τους, και χωρίς τη δυ
νατότητα έγκαιρης διάγνωσης ενός προβλήματος υγείας.
Προς επίρρωσιν των όσων υποστηρίζουν δίνουν το χα

ρακτηριστικό παράδειγμα από το Κέντρο Υγείας Πειραιά
(Οίκος Ναύτου):
Κλείσιμο ραντεβού με γιατρό μέσω e-syntagografisi.gr
Αναζήτηση ραντεβού από 13/6/2022 έως 12/8/2022.
• Ουρολόγος: Δεν υπάρχει κανένα ραντεβού
• Καρδιολόγος: 4/8/2022 το πρώτο ραντεβού
• Νευρολόγος: Δεν υπάρχει κανένα ραντεβού
• Νεφρολόγος: Δεν υπάρχει κανένα ραντεβού
• Ενδοκρινολόγος: Δεν υπάρχει κανένα ραντεβού
• Ρευματολόγος: Δεν υπάρχει κανένα ραντεβού
• Αλλεργιολόγος: 13/7/2022 πρώτο ραντεβού
• Οφθαλμίατρος: 14/7/2022 πρώτο ραντεβού
Το ΠΕΣ-NAT περιγράφει την κατάσταση στο Κέντρο
Υγείας Πειραιά-πρώην Οίκος Ναύτου ως εξής: Δεν αξιοποιείται στην πράξη ως δομή που θα πηγαίνει καταρχήν ο
ασθενής, δεν έχει 24ωρη λειτουργία, δεν εξυπηρετεί έκτα
κτα περιστατικά για να γίνεται η πρώτη διαλογή και να
αποσυμφορούνται τα νοσοκομεία. Σήμερα στις 11 το πρωί
προγραμματίζουν παρέμβαση στη διοίκηση του Κέντρου.

4

 Φουντώνει πάλι η πανδημία
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,19

Επιφάνεια 2436.71
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

16-06-2022

Κυκλοφορία:

760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μεγάλη αύξηση κρουσμάτων
δύο εβδομάδες μετά την
κυβερνητική απόφαση
για κατάργηση της μάσκας
και άρση των μέτρων
προστασίας
Τεράστια έξαρση σε
δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς

A

a

Αυξάνονται η θετικότατα
στα τεστ και οι εισαγωγές
στα νοσοκομεία
σελίδα 19

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Φουντώνει πάλι η πανδημία
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1

1,19

Ημερομηνία
έκδοσης:

16-06-2022

I
fη
I

Γ

Επέστρεψε νωρίτερα η πανδημία

Παρότι η ηγεσία
του υπουργείου
Υγείας μεταδίδει
ένα κλίμα
καλοκαιρινής
χαλάρωσης,
το τριήμερο του
Αγίου Πνεύματος
ήταν μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για
να επιβεβαιωθεί
η ανοδική τάση των
επιδπμιολογικών
δεδομένων, με
το σύστημα Υγείας
να πιέζεται και πάλι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Του

νίου οι εισαγωγές νέων ασθενών ήταν ό73, ενώ το

των τελευτά ίων επτά ημερών. Ταυτόχρονα, το μεγα

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

σύνολο των εξιτηρίων λόγω ίασης ήταν 601. Δηλα

λύτερο ποσοστό μέσου όρου θετικότητας την εβδο

δή, είχαμε 72 περισσότερες εισαγωγές και ο λόγος ει

μάδα ό έως 12 Ιουνίου εντοπίζεται στη Μύκονο

σαγωγών νέων ασθενών προς εξιτήρια λόγω ίασης

(36,98%) και ακολουθεί η Σαντορίνη (25,32%). Δι
ψήφιο ποσοστό καταγράφεται σε Ανατολική Αττική

Η

πανδημία του κορωνοϊού επέστρεψε,
νωρίτερα από ό,τι εκτιμούσαν καί οι πλέ

ήταν 1,12. Την προηγούμενη εβδομάδα (30/5 - 5/6)

ον απαισιόδοξοι. Παρότι η κυβέρνηση

οι εισαγωγές με τα εξιτήρια ήταν σχεδόν ίσες, με τον

(12,06%), Άνδρο (11,04%), Δυτική Αττική {16,33%),

και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας με

λόγο τους να διαμορφώνεται στο 1,02,

Ζάκυνθο (11,72%), Κάρπαθο (16,14%), Κεντρικό

ταδίδει ένα κλίμα καλοκαιρινής χαλάρωσης και χα

Αύξηση
ρακτηρίζει ως «Κασσάνδρες)» τους επιστήμονες

που προειδοποιούν για νέα έξαρση, ο ίδιος ο ιός επι
βεβαιώνει τους φόβους.

Τομέα Αθηνών (10,5%), Μήλο (15,7%), Πάρο

θετικότητας

(14,77%), Πειραιά (10,63%) και Ρόδο (11,98%).

Επίσης, την ίδια χρονική περίοδο (6-12/6), το πο
σοστό θετικότητας ήταν 6,18% σε σύνολο 556.948

Μοιραίοι και άβουλοι αντάμα

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν μια πρώ

εργαστηριακών ελέγχων. Την προηγούμενη εβδο

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δείχνει

της τάξεως ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί η ανοδική

μάδα (30/5 - 5/6), το ποσοστό θετικότητας διαμορ

να την συγκινεί η έξαρση των τελευταίων ημερών,

τάση των επιδπμιολογικών δεδομένων. Μετά τα

φώθηκε στο 4,88% σε σύνολο 570.363 εργαστηρια

αλλά κάνει σαν να μην υφίσιαται καν η πανδημία. Ο

8.083 κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τρί
τη και αφορούσαν καταμέτρηση 48ώρου, η χθεσινή

κών ελέγχων. Επομένως, παρατηρείται μια σημαντι
κή αύξηση της τάξεως του 1,3% στη θετικότητα, ενώ

τουρισμός βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα,
ωστόσο αυτό δεν δικαιολογεί την έλλειψη προστα

επιδημιολογική έκθεση επανάφερε στο προσκήνιο

και η προηγούμενη καταγραφή ήταν πάνω από το

σίας των πολιτών καί την απουσία οποιοσδήποτε

την έλλειψη οποιοσδήποτε σχεδίου αποτροπής της

όριο του συναγερμού (4%).

σχεδιασμού ιχνηλάτησης.

εξάπλωσηςιου κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, ανακοι
νώθηκαν 9.288 μολύνσεις, ίο οποίο αποτελεί τη χει

βράζουν οι τουριστικοί προορισμοί

Είναι δεδομένο πως εάν π κυβέρνηση δεν πάρει
καμία πρωτοβουλία, θα δημιουργηθούν πολλαπλά

ρότερη καταγραφή από τις 27 Απριλίου! Παράλλη

Εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων (Αττική,

προβλήματα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να λάβει μέ

λα, 103 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι,

Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα), στο στόχαστρο

τρα κατόπιν εορτής (για ακόμα μία φορά), όπως συ

ενώ 15 συμπολίτες μας προστέθηκαν στη μαύρη λί

του ιού βρίσκονται οι τουριστικοί προορισμοί της
χώρας. Η Ρόδος μέτρησε χθες 234 κρούσματα, τα

νέβη πέρυσι με τα μίνι lockdown σε Μύκονο, Ίο,

στα ίων θανάτων.

Κρήτη κ.τ.λ. Παράλληλα, τα ήδη υποβαθμισμένα νο

Χανιά 215, η Κέρκυρα 136, η Σαντορίνη 74, η Ζά

σοκομεία της νησιωτικής χώρας θα δεχτούν φόρτο

Περισσότερες εισαγωγές από εξιτήρια

κυνθος 65, η Λέσβος 54, η Κως 47, η Μύκονος 42,

που δεν θα μπορούν να σηκώσουν. Τέλος, ένα περι

Το σύστημα Υγείας φαίνεται να πιέζεται εκ νέου. Οι
ημερήσιες εισαγωγές άγγιξαν τις 126, συνεχίζοντας

π Κεφαλονιά 38, η Σάμος 34, η Πάρος 29 κχλ. Επί
σης, σχεδόν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της

και σταθερότητα αποτελεί τουριστικό αντικίνητρο

την ανοδική πορεία. Επίσης, την εβδομάδα 6-12 Ιου

χώρας υπάρχει άνοδος του μέσου όρου κρο υσμάτων

και θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες.

βάλλον που δεν εγγυάται την υγειονομική ασφάλεια
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