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Μπαράζ επαφών για το deal Ιερωνύμου Τσίπρα
ΣΤΟ προσκήνιο έρχεται
πάλι η συμφωνία ανάμεσα
στην κυβέρνηση και την
Εκκλησία για την αξιοποίηση
της περιουσίας και τη

μισθοδοσία του κλήρου
Μετά τις επαφές του Αλέξη
Τσίπρα και του Κώστα Γα
βρόγλου με τον Οικουμενικό
Πατριάρχη και μητροπολίτες
του Φαναριού στην
Κωνσταντινούπολη το κέντρο
βάρος των συνομιλιών
μεταφέρεται στην Αθήνα
Στην Ελλάδα θα έρθει

αντιπροσωπία του Φαναριού
για συνεχίσει και να
εντείνει τον διάλογο με τον
πρωθυπουργό τον Αρχιεπίσκοπο
και το υπουργείο
Παιδείας Το Φανάρι είναι

συγκρατημένα

επιφυλακτικό

από τα αποτελέσματα

των επαφών με τον Αλέξη
Τσίπρα και τον Κώστα Γα
βρόγλου 0 πρωθυπουργός
φέρεται ότι καθησύχασε τον
Οικουμενικό Πατριάρχη και
τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα
δρομολογηθεί καμία αλλαγή
χωρίς προηγουμένως να
υπάρξει πλήρης ενημέρωση
και ανταλλαγή απόψεων
με το Φανάρι
Επί της αρχής αυτό
το Οικουμενικό
ωστόσο οι συναντήσεις
της επιτροπής του
την ερχόμενη εβδομάδα θα
ξεκαθαρίσουν το τοπίο
ικανοποιεί

Πατριαρχείο

καταδεικνύοντας

αν επιτυγχάνονται
σημεία σύγκλισης
ή όχι

Την Τρίτη στο μεταξύ η
επιτροπή διαλόγου της
της Ελλάδος υπό

Εκκλησίας

τον μητροπολίτη Ναυπάκτου
Ιερόθεο θα συναντηθεί
με τον Κώστα Γαβρόγλου
στο υπουργείο Παιδείας
Οι νομικοί της ελληνικής

κυβέρνησης έχουν
ετοιμάσει τον κορμό του
νομοσχεδίου ωστόσο η
συμφωνία για το ονοματολογικό
της ΠΓΔΜ και η
επιθυμία του Φαναριού να
ενημερωθεί επιβράδυναν
τις συνομιλίες
Βέβαια η Εκκλησία της
Ελλάδος κατά την πρόσφατη
συνάντηση του Κώστα
Γαβρόγλου με τα μέλη της
Επιτροπής ενημερώθηκε
για τις προτεινόμενες
εκφράζοντας
διατυπώσεις

σύμφωνα με πληροφορίες
ζωηρές επιφυλάξεις Αν για
την κυβέρνηση ήταν μεγά¬

λος σκόπελος οι Πρέσπες
τότε η συμφωνία Τσίπρα

Ιερωνύμου είναι υψηλότερου
βαθμού δυσκολίας
καθώς θα πρέπει να
οι αντιρρήσεις
υπερκεραστούν

τόσο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου όσο και της
συντριπτικής πλειοψηφίας
της Ιεραρχίας της Ελλάδος
η οποία όπως και το Φανάρι
δεν συζητά αλλαγή
στο καθεστώς μισθοδοσίας
που όμως για την κυβέρνηση
είναι προαπαιτούμενο
προκειμένου να ξεκλειδώσει
η αξιοποίηση της
περιουσίας
Είναι επομένως αντιληπτό
ότι ο δρόμος προς την επίτευξη
συμφωνίας φαντάζει
εκκλησιαστικής

γολγοθάς

Ave Τ
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Συναντήσει Γαβρόγλου
με Φανάρι και Ιερά Σύνοδο

ΘΕΣΗ μάχης παίρνουν Φανάρι
και Ελλαδική Εκκλησία εν όψει και
των κρίσιμων συναντήσεων που θα
έχουν την ερχόμενη εβδομάδα οι
αντιπροσωπίες τους με τον υπουργό
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου με

ατζέντα θεμάτων τις αλλαγές που
προωθούνται στο μισθολογικό
του Κλήρου την εκκλησιαστική
καθεστώς

περιουσία και τη συνταγματική
αναθεώρηση
Στην Αθήνα θα βρεθεί την προσεχή
Τετάρτη η αντιπροσωπία του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και θα
συζητήσει με τον υπουργό Παιδείας
για τις αλλαγές που φέρνει στις
σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας η συμφωνία
ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο
και τον πρωθυπουργό
Το ραντεβού ορίστηκε μετά τις
που πραγματοποιήθηκαν
στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης η
πρώτη ανάμεσα στα μέλη της
και του κ Γαβρόγλου και
η δεύτερη μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα
και του κ.κ Βαρθολομαίου
συναντήσεις

αντιπροσωπίας

Μάλιστα καλά πληροφορημένες

πηγές λένε ότι τόσο ο πρωθυπουργός
όσο και ο υπουργός Παιδείας

τόνισαν ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται
να προβεί σε αλλαγές χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Σε κάθε περίπτωση οι επαφές που
θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη
εβδομάδα θεωρούνται κρίσιμες μια
που το Φανάρι έχει ήδη εκφραστεί
τόσο κατά της αποχώρησης των
από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών
όσο και κατά της θρησκευτικής
ουδετερότητας του κράτους που
προωθείται εν όψει της συνταγματικής
αναθεώρησης
Ειδικότερα για τις αλλαγές στο
υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς
του Κλήρου το Φανάρι με ανακοί
νωσή του τον περασμένο Δεκέμβριο
τόνιζε ανάμεσα στα άλλα ότι
π προτεινομένη ρύθμιση αποτελεί
επιλεκτική δυσμενή μεταβολή των
ειρημένων εργασιακών σχέσεων
Ενώ διαφωνίες εκφράζει και για τις
ιερέων

ΓΕΜΑΤΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Η

προτεινόμενες αλλαγές του άρθρου
3 σημειώνοντας ότι αποδυναμώνει
τους δεσμούς του με την Ελλάδα
Οσον αφορά στην Ελλαδική
π αρμόδια επιτροπή στην
οποία προεδρεύει ο μητροπολίτης
Ναυπάκτου Ιερόθεος αναμένεται να
συναντηθεί με τον υπουργό Παιδείας
την προσεχή Τρίτη
Πιθανότατα στη συνάντηση να
συμμετέχει και ο γραμματέας της
κυβέρνησης κ Κάίδατζής Πάντως
για την ώρα η Επιτροπή δεν έχει στα
χέρια της τις γραπτές προτάσεις της
κυβέρνησης για το σχέδιο νόμου
που αφορά και στη μισθοδοσία
του Κλήρου
Χθες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος
αποφάσισε να στείλει στη Βουλή
υπόμνημα με τις θέσεις της για τη
συνταγματική αναθεώρηση και τις
προτεινόμενες προς αναθεώρηση
διατάξεις για τις σχέσεις κράτους
και Εκκλησίας και το θεσμό της
Εκκλησία

οικογένειας

Β ΑΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Το περίπτερο
Ά-παιδεία

θιέρωσε ελέγχους γιά τήν
άποθάρρυνση τών λαθρε
πιβατών Άνά δύο οί ελεγκτές
επιβιβάζονται στά
λεωφορεία γιά νά

Ενα στοιχείο άπό τήν
έκθεση του ΟΟΣΑ
θά πρέπει νά μας απασχο
λήσει ιδιαίτερα κα
θώς συνιστά ένα

τελευταία

διαπιστώσουν

άν

καμπανάκι

επιβάτες πού

πού άφορα

στήν ποιότητα της Παιδείας
πού παρέχεται στήν
χώρα μας Τό ποσοστό των
Ελλήνων πού έχουν τελειώσει

τουλάχιστον δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ανέρχεται
σέ 70 έναντι 75
του μέσου όρου του ΟΟΣΑ
Μάλλον δηλαδή έχουμε μιά
επίπεδο των βασικών γνώσεων
αποφοίτου

των άλλων Ευρωπαίων
Διαπιστώνει άκόμη ή
Έκθεσις οτι καί σέ μικρότερες
ηλικίες οί μαθητές υστερούν
όσον άφορα στήν
κειμένων καθώς
κατανόηση

καί μαθηματικών καί

επιστημονικών

εννοιών Άπό
μιά πλευρά ίσως δέν ήταν
άπαραίτητο νά τά επισημάνει
αυτά ό ΟΟΣΑ άφοΰ
συλλογικά όργανα τών
εν Ελλάδι έχουν
κρούσει τόν κώδωνα τοΰ
κινδύνου κατ επανάληψιν
Ό υπουργός Παιδείας Κώστας
Γαβρόγλου βεβαίως
τούς έχει άγνοήσει.'Όπως
μάλλον θά άγνοήσει καί τήν
Εκθεση τοΰ ΟΟΣΑ

καθηγητών

Βάνδαλοι
Θυμόμαστε συνήθως τόν
Άξιο της Πατρίδος
Γρίβα Διγενή τήν 1η
Απριλίου επέτειο της ενάρξεως
Γεώργιο

τοϋ άπελευθερωτικοϋ
άγώνος της ΕΟΚΑ Εφέτος
κάποιοι βάνδαλοι μας τόν
θύμισαν προώρως ρίχνοντας
κόκκινη μπογιά στόν
ανδριάντα του στήν Λεμεσό
Ή πράξις καθ εαυτή
τούς αυτουργούς
χαρακτηρίζει

δέν έχουν επικυρώσει
τό ήλεκτρονικό εισιτήριο
τους Αντιστοίχως
καί στούς μεγάλους σταθμούς
τοΰ ΗΣΑΠ καί τοΰ μετρό
υπάρχουν κάποιες ώρες
τής ήμέρας επιτηρητές πού
ελέγχουν άν οί επιβάτες
τά εισιτήριά τους
Ελπίζουμε μόνον νά μήν
πληρώθηκε κάποιο υπέρογκο
ποσόν γιά νά χρηματοδοτηθεί
μελέτη πού υπέδειξε
αυτή τήν μεθοδολογία
επικυρώνουν

καλή κατάταξη Όμως τό

ένόςΈλληνος
Λυκείου υπολείπεται

υπάρχουν

της χωρίς νά υπάρχει λόγος
νά προσθέσουμε κι εμείς τήν
βδελυγμία μας θά σημειώσουμε
ομως τήν ταχύτητα

άντιδράσεως τών

κυπριακών

αρχών πού πριν παρέλθει
24ωρο είχαν καθαρίσει
τό άγαλμα Περιττόν νά

θυμίσουμε

τήν άθηνα'ίκή κου
ρελαρία όπου όχι μόνον τά
άγάλματα άλλά και οι τοίχοι
στενάζουν άπό τήν αισθητική
τών βανδάλων

Η

Ειρωνεία

Επειδή δέ αυτή ή στήλη
εδώ και μήνες είχε προτείνει
τόν τρόπο ελέγχου πού
ήδη εφαρμόζεται νά
σέ μιαν άκόμη
Καλόν
θά ήτο νά
υπόδειξη
καί
κάποιοι
ελεγκτές
υπάρξουν
γιά τούς οδηγούς Διότι
κάποιοι άπό αυτούς ουδόλως
διευκολύνουν τήν κατάσταση
γιά νά μήν ποΰμε οτι
τήν υπονομεύουν Πράγματι
σέ πολλές περιπτώσεις
φέρνουν τό όχημά τους σέ
τέτοια θέση ώστε νά
τούς επιβάτες νά
εισέλθουν άπό τις πίσω πόρτες
τις όποιες καί άνοίγουν
άφήνοντας τήν εμπρόσθια
κλειστή Τό ώραιο είναι οτι
άκούγεται εντός τοΰ λεωφορείου
δίκην ειρωνείας τό
ηχογραφημένο μήνυμα πού
μας ενημερώνει οτι ή είσοδος
γίνεται άποκλειστικώς
προχωρήσουμε

Αναβολές
Άνεβλήθη καί πάλι ή
γιά τό Brexit στήν
βρεταννική Βουλή Ή κα
τάστασις έχει άρχισει νά
θυμίζει παραίτηση Παπα
χριστόπουλου Άλλά ενώ ό
άπροσδιοριστου πολιτικής
ψηφοφορία

ταυτότητος βουλευτής

Διότι κάτι τέτοιο είχε

άνακοινωθεΐ οτι θά γινόταν
Ελπίζουμε νά επεκράτησε
ή λογική και νά μήν δαπανήθηκαν
άσκόπως χρήματα

επωφελείται

τών άναβολών άπο
λαμβάνων έν τώ μεταξύ τις
παροχές του Κοινοβουλίου
ή κ Μαίη κινδυνεύει άπό

άναβολή σέ άναβολή νά
ευρεθεί τόν Μάρτιο νά κάνει
άλμα στό κενό

Η Ελεγκτές
Έν τέλει ό Όργανισμός
Αστικών Συγκοινωνιών κα¬

διευκολύνουν

άπό εμπρός
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Την Τρίτη το πανδημοσιοϋπαλληλικό
συλλαλητήριο για το δικαίωμα στη δουλειά
Με αίτημα τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και την άρση
κάθε σχετικής συνταγματικής απαγόρευσης

ί/» δημοσιοϋπαλληλικό συλλαληστις 6 μ.μ., στην πλατεία
JH τήριο,
Κλαυθμώνος.

αίτημα την άρση κάθε

συνταγματικής απαγόρευσης

Με

Ομοσπονδίες
Σωματεία
Δημοσίου

και τη μονιμοποίηση

όλων των συμβασιούχων,

πλήθος συνδικαλιστικών
οργανώσεων του Δημοσίου

καλούν σε πανδημοσιοϋπαλληλικό
συλλαλητήριο
την Τρίτη 12 Φλεβάρη στις
6 μ. μ., με συγκέντρωση στην
πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία
στη Βουλή.
Η απόφαση για το συλλαλητήριο
πάρθηκε σε μια
μαζική σύσκεψη στις
30 Γενάρη στην Αθήνα, με τη

«Ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, ο Ο-

ΠΕΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ και οι

Affirm
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
ΑΠΜ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓ0ΡΕ ΥΣΗΣ

ιδιαίτερα

ΤΡΓΓΗ η ΦΛΕβΑΡΗ »1:00
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ITA. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

συμμετοχή άνω των 100
οργανώσεων (6
συνδικαλιστικών

Ομοσπονδιών, 102 πρωτοβάθ- —

μιων Σωματείων, 5 Νομαρχιακών
Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ και 3
Επιτροπών Αγώνα Συμβασιούχων).
Ομόφωνη απόφαση να συμπορευτεί
με την πρωτοβουλία των
οργανώσεων πήρε χτες
η Εκτελεστική Γραμματεία της
Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), καλώντας
σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο.
«Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία
αποτελεί βήμα κλιμάκωσης και ώθησης
του αγώνα για την ικανοποίηση
του παλλαϊκού αιτήματος για μόνιμη
και σταθερή δουλειά», τονίζουν
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που
καλούν στο συλλαλητήριο. Υπενθυμίζουν
τους αγώνες που δόθηκαν
για το δικαίωμα στη δουλειά σε μια
σειρά από χώρους, από τους
στους ΟΤΑ, τους
συνδικαλιστικών

Ομοσπονδίας

συμβασιούχους

εργαζόμενους

με «ελαστικές» μορφές
στα νοσοκομεία και τους αναπληρωτές
στην Εκπαίδευση.
«Κάθε φορά που ήμασταν στους
δρόμους, εισπράτταμε από τους
υπουργούς των εκάστοτε
κυβερνήσεων ότι "δεν μπορούν να
μετατραπούν οι συμβάσεις σε ΙΔΑΧ,
δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν οι
συμβασιούχοι, γιατί το απαγορεύει
το άρθρο 103 του Συντάγματος"»,
καταγγέλλουν και καθώς η κυβέρνηση
φέρνει στη Βουλή την αναθεώρηση
του Συντάγματος, ξεκαθαρίζουν:
«Τώρα η κυβέρνηση έχει "και
αρμόδιους

γο μαχαίρι και το πεπόνι". Τελειώνουν
τα προσχήματα και οι ψευτοδικαιολογίες. Οφείλει να προχωρήσει

άμεσα στη συνταγματική κατοχύρωση
του πανανθρώπινου δικαιώματος
στην εργασία και συνεπώς
και στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων».
«Ο αγώνας για τη μονιμοποίηση
των συμβασιούχων είναι αγώνας
ενάντια

σε όλες τις ελαστικές μορφές
απασχόλησης, ενάντια στις
είναι αναγκαίος όρος για
απολύσεις,

μια αξιοπρεπή διαβίωση», τονίζουν
και απαιτούν: «Εδώ και τώρα
μονιμοποίηση

όλων των συμβασιούχων!
Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, ώστε να
καλυφθούν όλα τα κενά στα νοσοκομεία,
στα σχολεία, στους δήμους,
σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες».

Απεργία την Τρίτη
από την ΠΟΠΟΚΠ

"πετσοκομμένοι"

από αρμοδιότητες
τ. ΟΕΕ & τ. ΟΕΚ (μετά τη
βίαιη κατάργησή τους το 2012
ενσωματώθηκαν στον ΟΑΕΔ),

δεν αποτελούν μόνο οργανισμούς
κομμένους και ραμμένους
στα μέτρα και στα πλαίσια
της εφαρμογής και της

υλοποίησης

αυτών των πολιτικών,
αλλά και στυγνές εργασιακές
"γαλέρες"», σημειώνει
η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της. Διεκδικεί ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας, μόνιμη και
σταθερή δουλειά, προσλήψεις
προσωπικού, ενώ καταγγέλλει την
πολιτική που ευθύνεται για τα
προβλήματα

των ασφαλισμένων.
Στην περίπτωση π.χ. του ΕΦΚΑ,
η Ομοσπονδία καταγγέλλει τις «άγριες περικοπές των παροχών μέσω
του νέου τρόπου υπολογισμού των
νέων και του επανυπολογισμού των
παλαιών συντάξεων» και υπογραμμίζει

πως «η νέα "αρχιτεκτονική"
του συστήματος, δηλαδή ο κεφαλαιοποιητικός του χαρακτήρας και
ο δραστικός περιορισμός της εγγύησης
των παροχών από το κράτος,
κρύβει μεσοπρόθεσμα δυσάρεστες
εκπλήξεις για ολόκληρο τον κόσμο
της εργασίας, ασφαλισμένους και
συνταξιούχους». Στην κατεύθυνση
αυτή, συμπεριλαμβάνει στις
της την «πλήρη κατάργηση
του ν. 4387/16 και κάθε άλλης αντιασφαλιστικής νομοθεσίας».
παλεύει για «αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας για τους
εξηγώντας πως στις δικές
τους πλάτες έχει φορτωθεί η
ευθύνη για την αντιμετώπιση
καθημερινών προβλημάτων
και σοβαρών δυσχερειών. Η
αναφέρεται μεταξύ άλλων
στις μεγάλες καθυστερήσεις στις
διαδικασίες έκδοσης των συντάξεων
και διεκπεραίωσης των κάθε
αιτημάτων ασφαλισμένων και
διεκδικήσεις

Παράλληλα,

εργαζόμενους»,

24ωρη απεργία έχει προκηρύξει
για την Τρίτη 12/2 η Πανελλήνια
Προσωπικού Οργανισμών
Ομοσπονδία

Κοινωνικής Πολιτικής
η οποία συμμετέχει στην
πρωτοβουλία για τη μονιμοποίηση
(ΠΟΠΟΚΠ),

όλων των συμβασιούχων. Στο πλαίσιο

της απεργίας, διοργανώνει
- συλλαλητήριο στις 11
π.μ. έξω από το υπουργείο Εργασίας
(Σταδίου 29), ενώ καλεί στο παν¬
συγκέντρωση

δεκάδων

Ομοσπονδία

είδους

συνταξιούχων.
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ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διευρυμένη σύσκεψη της Πανελλήνιας
As fff μ

Ενωσης Γονέων
Σε διευρυμένη περιφερειακή
σύσκεψη καλεί η Πανελλήνια
Γονέων Μουσικών και
Σχολείων τους

Ενωση

Καλλιτεχνικών
αντιπροσώπους

στην Ενωση των Μουσικών

και Καλλιτεχνικών σχολείων
του νομού Αττικής καθώς και
τα ΔΣ των Συλλόγων τους Η
πραγματοποιείται την Κυριακή
10 Φλεβάρη στις 11 π.μ
Από τις κινητοποιήσεις των Καλλιτεχνικών
στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά Κ
Σχολείων για τη μεταφορά των μαθητών
Μαυρομιχάλη 27 Πειραιάς
Ενα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι η συνέχιση των διεκδικήσεων
για απρόσκοπτη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών κόντρα στην εφαρμογή
της νέας ΚΥΑ 50025/2018 και της διευκρινιστικής εγκυκλίου 53883/4
σύσκεψη
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σύσκεψη σήμερα για τα σχολεία
Τα ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του 1ου ΓΕΛ Ηρακλείου Κα
πετανάκειο και της Ενωσης Γονέων Δήμου Ηρακλείου

διοργανώνουν

σήμερα Παρασκευή σύσκεψη στις 6 μ.μ στο Κα
πετανάκειο και καλούν όλους τους Συλλόγους Γονέων από τα
νηπιαγωγεία μέχρι τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ τα 15μελή των
να
φορείς των εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων
συμμετέχουν σε αυτήν
μαθητών
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ΧΤΥΠΑΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΓΡΙΠΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΑ
Στους 39 ανέρχονται ρι θάνατοι με τους 21 να καταγράφονται μόνον τ_ην_τελευταία εβδομάδα

ΤΗΣ ΝΙΚΟ ΙΕΤΤΑΙ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

αύξηση

παρουσιάζουν

τα κρούσματα

εποχικής γρίπης με
τους θανάτους να ανέρχονται
πλέον σε 39 εκ
των οποίων οι 2 μόνον
την τελευταία εβδομάδα
Στα δημόσια νοσοκομεία
επικρατεί έμφραγμα με τις Μονάδες Εντατικής
να
Θεραπείας
μην επαρκούν δεκάδες
είναι κλειστές ενώ στις εφημερίες γίνεται το
αδιαχώρητο με ασθενείς να βρίσκονται ο ένας
πάνω στον άλλο και ακόμη και τα ράντζα να
μην είναι αρκετά
Το πρόβλημα έχει χτυπήσει λόγω της
έξαρσης των ιώσεων μέχρι και τα ιδιωτικά
νοσοκομεία όπου έχει καταγραφεί το τελευταίο
διάστημα ασθενείς ιδίως στις παιδιατρικές
κλινικές η πληρότητα αγγίζει το 1 00 να μη
βρίσκουν κρεβάτι και να απαιτείται η μεταφορά
τους σε άλλα νοσοκομεία προκειμένου να
νοσηλευτούν Κι ενώ η κατάσταση δείχνει να
χτυπάει κόκκινο η κυβέρνηση και η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας τα βλέπουν σχεδόν ειδυλλιακά
Φέτος έγινε έγκαιρα η καμπάνια για τον
αντιγριτπκό εμβολιασμό έχουμε το καλύτερο
ποσοστό εμβολιασμού των τελευταίων χρόνων
1

Δραματική

έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό εμβολίων που
εισήχθησαν επάρκεια αντι-ιικών φαρμάκων
έχουμε νοσοκομεία σε ετοιμότητα για να
τα σοβαρά περιστατικά γρίπης
και τέλος έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό
ΜΕΘ των τελευταίων χρόνων
είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας
Δημόσιας Υγείας Ιωάννης Μπασκόζος στη
χθεσινής συνέντευξης στο ΚΕΕΛΠΝΟ
Η εικόνα αυτή δεν συμβαδίζει με την
αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων και την
απουσία εμβολιασμού στη συντριπτική πλειονότητα
όσων νοσηλεύτηκαν Ιδιαίτερη αίσθηση
έχει προκαλέσει το γεγονός πως μεταξύ των
νέων θανάτων είναι ένα βρέφος με υποκείμενο
νόσημα και ένα όχρονο κορίτσι στην Κρήτη
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ το
75 όσων νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και το 84
των θανάτων από τη γρίπη ήταν άτομα που
ενώ ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου
δεν είχαν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο
Αλλά και μεταξύ των 9 παιδιών που
νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ κανένα δεν είχε εμβολιαστεί
Είναι χαρακτηριστικό επίσης πως οι
επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ άφησαν ανοικτό
το ενδεχόμενο να υπάρξει περαιτέρω έξαρση
της γρίπης το επόμενο διάστημα εκτιμώντας
πως η υποχώρηση της θα ξεκινήσει έπειτα από
τέσσερις τουλάχιστον εβδομάδες
αντιμετωπίσουν

λειτουργουσών

διάρκεια

01 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Κρούσματα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται
και μεταξύ των επαγγελματιών Υγείας γιατροί
νοσηλευτές βοηθητικό προσωπικό κ.ά Σύμφωνα
με πληροφορίες το πλέον πρόσφατο
περιστατικό αφορά νοσοκομείο της Αττικής
όπου νοσηλεύεται σε ΜΕΘ μία νοσηλεύτρια
σε κρίσιμη κατάσταση
Εξαιρετικά χαμηλά συγκριτικά με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται εξάλλου τα
ποσοστά εμβολιασμού των επαγγελματιών
Υγείας Στο διάστημα 20 1 7-20 1 8 εμβολιάστηκε
μόνον το 24,9 των επαγγελματιών Υγείας στα
νοσοκομεία και το 40,2 στα Κέντρα Υγείας Αι

Χ
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σιόδοξος χωρίς ωστόσο πραγματικά στοιχεία
επιχείρησε να εμφανιστεί και για τους
Υγείας ο κ Μπασκόζος Εκτιμάται
ότι έχει αυξηθεί η κάλυψη των υγειονομικών
εργαζομένων στα ΠΕΔΥ τα Κέντρα Υγείας και
τα νοσοκομεία σε σχέση με την περσινή περίοδο
γρίπης ανέφερε
Εφτανε η εποχική γρίπη για να αναδείξει
την αποδιοργάνωση των νοσοκομείων
Λίστα αναμονής για ΜΕΘ σήμερα 65
4 με 6 περιστατικά κάθε ημέρα
σχολιάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ
Πόσες ανθρώπινες ζωές θα είχαν σωθεί εάν
λειτουργούσαν οι 1 50 κλίνες ΜΕΘ που είναι
κλειστές αν και εξοπλισμένες Τα μεγάλα νοσοκομεία
είναι γεμάτα ράντζα και φορεία στους
διαδρόμους των κλινικών αναφέρει
Για ολιγωρία έχει κατηγορήσει την
και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
καθώς δεν μερίμνησε να στελεχώσει τις ΜΕΘ
ώστε να ανοίξουν οι 1 50 κλειστές κλίνες
πως λόγω της έξαρσης της εποχικής
γρίπης το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν
τεράστια προβλήματα
Δυστυχώς για άλλη μία χρονιά η
επιδημία της γρίπης βρίσκει ανέτοιμο
το υγειονομικό σύστημα της χώρας μας Η
ανεπαρκέστατη διαχείριση της επιδημίας είχε
αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατέχει τα τελευταία
χρόνια θλιβερό ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων
από τη νόσο σημείωσε ο πρόεδρος του
Συλλόγου Γιώργος Πατοόλης
επαγγελματίες

Εξυπηρετούνται

κυβέρνηση

προειδοποιώντας

αναμενόμενη

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας με
οδηγίες για την πρόληψη της εποχικής γρίπης
με προτεραιότητα τα παιδιά που εμφανίζουν
συμπτώματα να παραμένουν σε χώρο όπου
δεν θα έρχονται σε επαφή με άλλα μέχρι να
τα παραλάβουν οι γονείς ή κηδεμόνες
Παράλληλα συστήνεται η αποφυγή
επαφής χεριών με τα μάτια τη μύτη και το
στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης
αποφυγή κοινής χρήσης μολυβιών στυλό
μαρκαδόρων και άλλων αντικειμένων σε βήχα
ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του
στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα
ή χαρτομάντιλο τα παιδιά να μην πίνουν νερό
απευθείας από τη βρύση με το στόμα καθώς
και τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών
και των εργαζομένων

50.000 ΕΜΒΟΛΙΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ
Μόλις την περασμένη
εβδομάδα κινητοποιήθηκε
το υπουργείο Υγείας και
έδωσε εντολή για προμήθεια
50.000 εμβολίων ενώ
προέτρεψε τους πολίτες
έστω και κατόπιν εορτής η
ενδεικνυόμενη περίοδος
είναι το φθινόπωρο να
προχωρήσουν σε εμβολιασμό
Ακόμη όμως δεν
έχουν φτάσει τα νέα εμβόλια
τα οποία αναμένονται
προς το τέλος της εβδομάδας
Οπως αναφέρθηκε
φέτος είχαν εισαχθεί και
δοθεί πάνω από 2.1 00.000
δόσεις αντιγριπικών εμβολίων

90 ΑΝΔΡΕΣ
75 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Από τα

1

65 κρούσματα

που νοσηλεύτηκαν σε

ΜΕΘ οι 90 ήταν άνδρες
και οι 75 γυναίκες με μέση
ηλικία 58,7 έτη ενώ μόνον
το 15 από τους ασθενείς
ήταν εμβολιασμένοι παρ
ότι πάνω από 3 στους 10
ανήκαν σε ομάδες υψηλού
κινδύνου Στα υπόλοιπα
8 επιβεβαιωμένα σοβαρά
κρούσματα όπου δεν
απαιτήθηκε νοσηλεία σε
ΜΕΘ οι 4 ήταν άνδρες και
οι 4 γυναίκες με μέση ηλικία
τα 70,8 έτη

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ
ΣΕ ΜΕθ
Από την έναρξη της εποχικής
γρίπης τον περασμένο

Οκτώβριο καταγράφηκαν
1 73 σοβαρά κρούσματα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένης
γρίπης εκ των οποίων
τα 1 65 νοσηλεύτηκαν
σε Μονάδες Εντατικής
Μόνον την τελευταία
εβδομάδα σύμφωνα
την
έκθεση
του ΚΕΕΑ
με
ΠΝΟ τα νέα κρούσματα
που δηλώθηκαν και
σε ΜΕΘ ανήλθαν
σε 29 ενώ στο διάστημα
αυτό συνολικά ελέγχθηκαν
για ιούς γρίπης 323 κλινικά
δείγματα από όλα τα νοσοκομεία
Θεραπείας

νοσηλεύτηκαν

