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Covid-19

Θέματα:

10-11

Μήνυμα χαλάρωσης
ενώ η Κάλυμνος βράζει
Του

λήνωση σε ΜΕΘ σε άλλα νησιά (Κρήτη, Ρόδο,
Σάμο) ή στην πρωτεύουσα, αλλά πολλές φορές
η αναμονή γι’ αυτή τη διακομιδή ξεπερνάει, σύμ
φωνα με τους γιατρούς, τις τρεις ημέρες.
την Κάλυμνο, όπου η κατάσταση είναι
Μείζον θέμα αποτελεί και η αδυναμία της
εκτός ελέγχου εδώ και μέρες και αυτή
υπάρχουσας μονάδας παραγωγής οξυγόνου
τη στιγμή νοσηλεύονται περίπου 20
του νοσοκομείου να παράσχει επαρκείς, για τις
σοβαρά περιστατικά στη μονάδα Covid
τρέχουσες
ανάγκες, ποσότητες, με αποτέλεσμα
του νοσοκομείου, βρέθηκε χθες εσπευσμένα
ο
να ζητείται η συνδρομή ιδιωτών και του δήμου
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος
για δωρεές φιαλών.
Χαρδαλιάς.

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Από Δευτέρα
κανονικότητα
βλέπει ο
Χαρδαλιάς,
σε μια προσπάθεια
εηικοινωνιακής
διαχείρισης
της κατάστασης
αντί λύσεων
που επιλέγει
η κυβέρνηση για
το νησί, στο οποίο
αυτή τη στιγμή
περίπου 20 σοβαρά
περιστατικά
νοσηλεύονται
στη μονάδα Covid
του νοσοκομείου

Σ

Με φόντο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της
ΑΥΓΗΣ (20.5.2021) για την κατάσταση που
επικρατεί στο νοσοκομείο, οι τοπικοί παράγο
ντες ζήτησαν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του
Νοσοκομείου Καλύμνου με ιατρικό και νοση
λευτικό προσωπικό, καθώς και με ένα ασθενο
φόρο όχημα.
Όπως ανέφεραν χθες στην ΑΥΓΗ γιατροί της
κλινικής Covid, το προσωπικό δεν επαρκεί για
την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης και
έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια των αντοχών του.
Επίσης, δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για τη
διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν δια
σωλήνωσης και μεταφοράς σε κλίνες ΜΕΘ, με
αποτέλεσμα οι ίδιοι οι θεράποντες γιατροί να
προσπαθούν, ταυτόχρονα με τη φροντίδα των
υπόλοιπων περιστατικών, να βρουν λύση.
Μέσα σε έναν μήνα έχουν γίνει πάνω από 30
διακομιδές ασθενών που χρειάστηκαν διασω

Άρση του καθολικού
lockdown από Δευτέρα
Προσπερνώντας τα παραπάνω, ο Ν. Χαρδαλιάς υποστήριξε πως τα επιδημιολογικά στοιχεία
δείχνουν μείωση των κρουσμάτων, προαναγ
γέλλοντας μάλιστα άρση του καθολικού lockdown την ερχόμενη Δευτέρα.
Αξίζει να θυμίσουμε ότι μόνο την Τετάρτη, λί
γες ώρες πριν από την άφιξη Χαρδαλιά στο νησί,
ανακοινώθηκαν 18 κρούσματα - έντεκα ημέρες
μετά την επιβολή καθολικού lockdown, τα ενερ
γά κρούσματα παραμένουν πάνω από 200.
Οι διαγνώσεις ανά 100.000 πληθυσμό φτά
νουν τις 61,12, το οποίο είναι μακράν το υψη
λότερο ποσοστό από όλες τις περιοχές της χώ
ρας. Αν δει κάποιος τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, το
επόμενο μεγάλο ποσοστό είναι στην Αιτωλοα
καρνανία με 43,64.

Ο Ν. Χαρδαλιάς πέταξε το μπαλάκι της ευθύ
νης αποκλειστικά στους κατοίκους καλώντας
τους να αποφύγουν κάθε συνάθροιση, διότι αυ
τοί οι ίδιοι ξέρουν, όπως είπε, «γιατί η Κάλυμνος
είναι στο σημείο που έχει βρεθεί».
Έκανε έκκληση να τηρούνται αυστηρά τα μέ
τρα πρόληψης και προστασίας. «Το γεγονός ότι
θα ανοίξουμε δεν σημαίνει τίποτα απολύτως.
Γιατί οι λόγοι που κλείσαμε είναι συγκεκριμένοι.
Εάν οι λόγοι αυτοί επαναληφθούν, αντιλαμβά
νεστε ότι είναι θέμα χρόνου να ξανακλείσει το
νησί» ανέφερε χαρακτηριστικά και κάλεσε τους
πάντες να σπεύσουν να εμβολιαστούν.
Αναγνώρισε ουσιαστικά την τεράστια κωλυ
σιεργία της κυβέρνησης ισχυριζόμενος ότι
έχουν δρομολογηθεί τα «επιμέρους θέματα τα
οποία μέχρι τώρα μπορεί να μην είχαν επιλυθεί»,
φέρνοντας ως απόδειξη των προθέσεων την πα
ρουσία στο νησί του γενικού γραμματέα Υπηρε
σιών Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλου.
Σημειώνεται ότι στην Κάλυμνο παρέμεινε η ει
δική ομάδα διαχείρισης στην οποία μετέχουν οι
καθηγητές Λοιμωξιολογίας, μέλη της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
Θεοκλής Ζαούτης και Χαράλαμπος Γώγος.
Ο δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης ζήτησε επίσης από τον Ν. Χαρδαλιά την
έμπρακτη στήριξη των επαγγελματιών της Κα
λύμνου και εξέφρασε το αίτημα γονέων και μα-
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«Πρώτο βήμα» ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός της ΕΜΑΚ
Η Πελώνη προανήγγειλε επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στον δημόσιο τομέα και
ειδικά στους υγειονομικούς. Διαρροές για το ενδεχόμενο να τεθούν σε αναστολή
εργασίας όσοι δεν εμβολιαστούν λαμβάνοντας το επίδομα των 534 ευρώ

Αιτωλοακαρνανία, 52 στο Ηράκλειο).
Στα 385.444 ο συνολικός αριθμός

990

κρούσματα στην Αττική (317 στον
Κεντρικό Τομέα, από 307,157 στον
Δυτικό Τομέα, από 153,130 στον
Πειραιά, από 123)

Του

γασίας λαμβάνοντας το επίδομα των 534

ναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί από όλους»,

ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒ0Π0ΥΛ0Υ

ευρώ», ενώ όσον αφορά τα στελέχη της ΕΜΑΚ
που θα αρνηθούν να εμβολιαστούν δρομολο

στη χρήση των μασκών, την τήρηση των απο

γείται η αντικατάστασή τους από άλλα στελέχη
τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα έχουν
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
σιο τομέα προλείανε η Αριστοτελία
Γαλάζιες πηγές έδιναν χθες έμφαση στις
Πελώνη, σημειώνοντας χθες, έπειτα
δηλώσεις
του καθηγητή Συνταγματικού Δι
από σχετική ερώτηση στην ενημέρωση
των
ο έδαφος για την επέκταση του υπο

στάσεων, τους όρους λειτουργίας των εστια

χρεωτικού εμβολιασμού στον δημό

τορίων και των καφέ». Προανήγγειλε, σ’ αυτό

Τ

πολιτικών συντακτών, ότι «η υπόθεση της
ΕΜΑΚ είναι ένα πρώτο βήμα και όλα αξιολο

626

γούνται».
Η κυβερνητική εκπρόσωπος παρέπεμψε
στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι «η συζή

οι διασωληνωμένοι ασθενείς (από

τηση για τους υγειονομικούς θα ανοίξει τον

642 προχθές)

Σεπτέμβριο και όχι ενώ βρισκόμαστε στη
φάση της μάχης και των εμβολιασμών». Υπεν
θυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης -κατά
την επίσκεψή του στο mega εμβολιαστικό κέ

καίου και πρώην ευρωβουλευτή Κώστα Χρυ
σόγονου, που θεωρεί «πλήρως εναρμονισμέ
νη με τους νόμους και με το σύνταγμα τη δια
δικασία διαχωρισμού σε ό,τι αφορά την εργα
σία όσων έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και σε όσους αρνούνται να εμβολια
στούν». Δεν πέρασε δε απαρατήρητο το γεγο
νός ότι η Αρ. Πελώνη επανέλαβε ότι «η συζή
τηση για προνόμια των εμβολιασμένων δεν

πει να σταλεί το μήνυμα και στους υγειονομι

τους νεκρούς από την πανδημία

κούς ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούν».

Επίκληση Χρυσόγονου
Κυβερνητικές πηγές αφήνουν να διαρρεύσει ότι το υγειονομικό προσωπικό που θα αρνηθεί να εμβολιαστεί «θα τεθεί σε αναστολή ερ

το πλαίσιο, «εντατικοποίηση των ελέγχων».
Παράλληλα, ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολι
τικής Γιώργος Γεωργαντάς προέβη στην εκτί
μηση πως «τέλος Ιουνίου θα έχει εμβολιαστεί
τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού έστω με
τη μία δόση», στον αντίποδα των κυβερνητι
κών δεσμεύσεων για χτίσιμο του τείχους ανο
σίας μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα...

Ανησυχία για επιδείνωση
Τέλος, στο φόντο του πλήρους ανοίγμα

μπορεί να ανοίξει εάν δεν έχει προχωρήσει η
συζήτηση για όλες τις ηλικιακές μονάδες».

τος των οικονομικών και κοινωνικών δρα

Εντατικοποίηση των ελέγχων

μενο ότι θα υπάρξει κάποια επιδείνωση»,

Η κυβερνητική εκπρόσωπος αναθέρμανε
το δόγμα της «ατομικής ευθύνης» ενόψει της

χτυπώντας καμπανάκι για «το υψηλό επίπε

σημερινής επαναλειτουργίας των θερινών κι
νηματογράφων, επισημαίνοντας ότι «ελευθε
ρία δεν σημαίνει ασυδοσία». Σημείωσε δε σε
αυστηρό ύφος προς τους πολίτες ότι «αυτό εί

σεις βελτίωσης». Σχετικά δε με τους διασω-

ντρο της Θεσσαλονίκης- επισήμανε ότι «πρέ

θάνατοι ανακοινώθηκαν χθες (από
53 προχθές), ανεβάζοντας σε 11.641

ισχυριζόμενη πως «παρατηρείται χαλάρωση

στηριοτήτων, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος
Δημόπουλος σχολίασε πως «είναι αναμενό

δο εισαγωγών στα νοσοκομεία έστω με τά
ληνωμένους ασθενείς, προσδιόρισε ότι «σε
τρεις εβδομάδες θα δούμε μια μείωση του
αριθμού τους».

θητών της Γ' Λυκείου -υποψηφίων στις Πα
νελλαδικές- για την παροχή ειδικών ευνοϊκών
ρυθμίσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως έχει συμβεί και στο πα
ρελθόν σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών έκτα
κτης ανάγκης.

Ουσιαστικές παρεμβάσεις
ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.
Στο μεταξύ, μετά από σύσκεψη που είχαν ο Ανδρέας Ξανθός και ο Νεκτάριος Σαντορινιάς, το
απόγευμα της Τετάρτης 19.5, με ιατρικούς και το
πικούς φορείς, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ζητάει την έκτακτη ενίσχυση του Νοσοκομείου Καλύμνου με επαρκή αριθμό γιατρών συ
ναφών ειδικοτήτων με την αντιμετώπιση περι
στατικών Covid, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής
δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες προσλήψεις, καθώς
και την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών επάρ
κειας οξυγόνου με την προμήθεια φιαλών με ευ
θύνη του υπουργείου Υγείας και όχι των ιδιωτών.
Κυρίως, καλεί τους αρμόδιους να εξασφα
λίσουν την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των
διασωληνωμένων ασθενών σε μονάδες ΜΕΘ
άλλων περιοχών μέσω του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), χωρίς την
ανάγκη παρέμβασης των θεραπόντων για
τρών ή των συγγενών για την ανεύρεση δια
θέσιμων κρεβατιών.
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