
1. ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 14



2. ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η 24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 14

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ξεκίνησε η 24ωρη λειτουργία
του ΠΕΔΥ Μυτιλήνης

Ξεκίνησε χθες η καθημερινή 24ωρη
λειτουργία του Πανελλήνιου Εθνικού Δικτύου

Υγείας Μυτιλήνης έπειτα από
προφορική εντολή του υπηρεσιακού υπουργού

Υγείας Θάνου Δημόπουλου
προς τη διοίκηση της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μυτιλήνης

Το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης είναι η η πρώτη
μονάδα που ξεκινά αυτό το εγχείρημα
με στόχο την ενίσχυση της Μονάδας Επειγόντων

Περιστατικών του νοσοκομείου

Μυτιλήνης του οποίου το υγειονομικό

προσωπικό έχει αναλάβει τεράστιο

φόρτο εργασίας λόγω των ροών
προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο

Ειδικότερα σε ευρεία σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα στο υ¬

πουργείο Υγείας παρουσία του υπηρεσιακού

υπουργού Θάνου Δημόπουλου
αποφασίστηκε Η επέκταση της λειτουργίας

του ωραρίου του ΠΕΔΥ Μυτιλήνης

από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι
τις 9 το βράδυ η περαιτέρω ενίσχυση
του ΠΕΔΥ Μυτιλήνης με ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό και η συνεργασία
του υπουργείου Υγείας με το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας για τη στελέχωση των
Κινητών Μονάδων του ΚΕΕΛΠΝΟ
στους χώρους πρώτης υποδοχής με υγειονομικό

προσωπικό Επιπλέον η συνεργασία

του υπουργείου Υγείας με τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με στόχο την
ενίσχυση του ΕΚΑΒ με διασώστες και
των χώρων πρώτης υποδοχής με νοση¬

λευτές η εντατικοποίηση της συνεργασίας

μεταξύ του υπουργείου Υγείας του
ΚΕΕΛΠΝΟ της Ελληνικής Αστυνομίας
της Ύπατης Αρμοστείας του OHE για
τους πρόσφυγες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

και όλων των εμπλεκόμενων φορέων

και η λεπτομερής καταγραφή των
υγειονομικών αναγκών των προσφύ
γων-μεταναστών με στόχο τη χρηματοδοτική

κάλυψη Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη

συμμετείχαν ο γ.γ Δημόσιας Υγείας

Ιωάννης Μπασκόζος ο γ.γ του υπουργείου

Υγείας Σπύρος Κοκκινάκης
ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθανάσιος
Γιαννόπουλος ο πρόεδρος του ΕΚΕΠΥ
Νίκος Παπαευσταθίου και ο διοικητής
της 2ης ΥΠΕ Νίκος Καρβούνης
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Φέσι 1,5 δισ € στον ΕΟΠΎΥ
Τα Ταμεία να αποδώσουν

αμεσα τις εισφορές
ασθενείας ζητάει

ο Ιατρικός Σύλλογος

Ρεπορτάζ
Ρίτα Mena
rmela@dimokratiancws.gr

Να
κινηθεί νομικά κατά των

ασφαλιστικών ταμείων προκειμένου

να του αποδώσουν
το 1,5 δισ ευρώ από τις εισφορές

ασθενείας που του
αναλογεί ζητά ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος ΠΙΣ από τον ΕΟΠΥΥ Σε διαφορετική

περίπτωση ο σύλλογος προειδοποιεί

ότι θα πάρει την κατάσταση
στα χέρια του και θα προβεί σε όλες τις
απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να
εξασφαλίσει την ομαλή περίθαλψη των
ασθενών και τη βιωσιμότητα των

συμβεβλημένων

με τον ΕΟΠΥΥ παροχών
υγείας

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΙΣ
Μιχάλη Βλασταράκο οι εισφορές ασθενείας

που οφείλονται στον ΕΟΠΥΥ και
παρανόμως δεν αποδίδονται από τα
ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται συνολικά

σε 1,5 δια ευρώ 800.400.000 ευρώ
από την αρχή του χρόνου έως σήμερα

Πρόσθετη χρηματοδότηση
Παράλληλα όμως ήδη προστέθηκαν
100.000.000 ευρώ από την αύξηση των
εισφορών ασθένειας υπέρ του ΕΟΠΥΥ
στις κύριες συντάξεις κατά 2 και στις
επικουρικές κατά 6 Σύμφωνα με τον
ΠΙΣ εάν είχαν δοθεί στον ΕΟΠΥΥ αυτά
τα ποσά συν τα 400.000.000 ευρώ από
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές παρελθόντων
ετών θα είχαν ήδη αποπληρωθεί οι πά

ροχοι υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα ήταν συνεπής

στις υποχρεώσεις του
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες

από κύκλους του ΕΟΠΥΥ το υπουργείο
Υγείας σε συνεννόηση με το υπουργείο
Οικονομικών αποφάσισε την πρόσθετη
χρηματοδότηση ύψους 1 80.000.000 για
την αποπληρωμή των επειγόντων ληξιπρόθεσμων

χρεών του Απριλίου στις
ιδιωτικές κλινικές στα διαγνωστικά και
μικροβιολογικά εργαστήρια στους γιατρούς

στους φυσιοθεραπευτές στα φαρμακεία

κ.λπ Ωστόσο έως σήμερα ο ΕΟΠΥΥ

δεν έχει δει ούτε ένα ευρώ στα
άδεια ταμεία του
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΓΟΡΛ
Λ

ΕΘΝΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα μέτρα
διχάζουν
τα κόμματα

Το Εθνος ζήτησε τις θέσεις των κομμάτων για την απελευθέρωση

στο γάλα το ψωμί την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων

τα φαρμακεία και τις αγορές ενέργειας και αερίου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

Πεδίο
αντιπαράθεσης ανάμεσα στα πολιτικά

κόμματα καθώς και υποβολής εναλλακτικών

προτάσεων αποτελούν οι ανατροπές
που φέρνει το νέο Μνημόνιο σε αγορές και

επιχειρηματικούς κλάδους
Το Εθνος άνοιξε τον φάκελο της απελευθέρωσης

στο Υαλα το ψωμί της κυριακάτικης λειτουργίας

των καταστημάτων των εκπτώσεων
προσφορών των φαρμακείων και των αγορών

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Ζήτησε

τις θέσεις των παρατάξεων μια και οι αλλαγές

που έρχονται επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ΔΕΚΟ
που έχουν κυρίαρχο ρόλο ιδίως στον τομέα της
ενέργειας

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει ότι απορρυθμίζονται
συγκεκριμένοι κλάδοι ωστόσο αντιτείνει την
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα
από τον αναπτυξιακό νόμο το ΕΣΠΑ και τη μείωση

της φορολογίας Προτείνει επίσης την προ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΥΡΙΖΑ Ενίσχυοη των μικρομεσαίων
και αξιοποίηση πλεονεκτημάτων

ΣΧΕΔΙΟ
ΚΥΒΕΡΝΗτιΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ που ανέλαβε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ στο αλαίοτο της συμφωνίας με τους
δανειστές δημιουργούν εξ αντικειμένου ζητήματα

σύγκρουσης σε επίπεδο στρατηγικής
κατεύθυνσης ιδίως όσον αφορά την απορ
ρύθμιση συγκεκριμένων κλάδων στους οποίους

στοχεύει ρητά Ωστόσο θεωρούμε ότι η
μάχη της ανάδειξης μιας καινοτομικής εξωστρεφούς

παραγωγικής και περισσότερο συλλογικής

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
με ατόχο την ποιοτική διαφοροποίηση και την
αξιοποίηση των συγκριτικών ανθρώπινων και
φυσικών πλεονεκτημστων της ελληνικής οικονομίας

είναι ανοιχτή
Για τον ΣΥΡΙΖΑ η αξιοποίηση των στρατηγικών

πλεονεκτημάτων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

λαμβάνοντας υπόψη τη
μεγαλη συνεισφορά της στην απασχόληση
αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής του
στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας
και ανάδειξης αντιπαραδειγμάτων στην οργάνωση

στη διαδικασία της παραγωγής στη

σχέση με το κράτος στη χρήση των νεων τεχνολογιών

στην ανάπτυξη της καινοτομίας
Ταυτόχρονα η δημιουργία οικονομιών κλίμακας

μέσω της δημιουργίας και προώθησης
συνεταιρισμών νέας μορφή θα μπορούσε να
τις καταστήσει ευθέως ανταγωνιστικές με μεγαλύτερες

επιχειρήσεις
Ο ΣΥΡΙΖΑ προγραμματίζει την ενίσχυση των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως εξής
Νέος αναπτυξιακός νόμος που θα ενισχύει

υφιστάμενες παραγωγικές δομές όπου κινδυνεύουν

με καταρρευση και θα κινητοποιεί
νέες ομάδες όπως νεοφυείς επιχειρήσεις

Μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης με τη σταδιακή

κατάργηση των ειδικών φόρων και του
τέλους επιτηδεύματος

Μείωση του γραφειοκρατικού κόστους
Αξιοποίηση του ΕΣΤΙΑ με την αποκστάσταση

της ροής των πληρωμών αλλά και χρηματοδότηση

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Παροκή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

με ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Να εφαρμόσουμε
τις καλύτερες
ευρωπαϊκές
πρακτικές
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ των αγορών στο πλαίσιο
φυσικά των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης
ενισχύει τόσο τον ανταγωνισμό όσο και την ανταγωνιστικότητα

Επομένως είναι προς όφελος των
καταναλωτών που μπορούν να έχουν περισσότερες

επιλογές και καλύτερες τιμές αλλά και προς
όφελος της οικονομίας γιάπ μπορούν να υππρ
ξουν έτσι καινούργιες επενδύσεις και καινούργιες
δουλειές

Η χώρα είχε για κρόνια δειλιάσει να προχωρήσει

προς αυτήν την κατεύθυνση κυρίως διότι
υπήρχε αντίδραση από επιμέρους συμφέροντα
Μεταξύ 2012-2014 από την τότε κυβέρνηση είχαν
επιχειρηθεί αρκετά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση

Ενα από τα βασικά μέσα που χρησιμοποιήθηκε
ήταν η Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ που παραγ
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ώθηση συνεταιρισμών νέος μορφής που θα μπορέσει

να καταστήσει τις μικρομεσαίες ευθέως
ανταγωνιστικές με τις μεγαλύτερες

Η ΝΔ νιώθει δικαιωμένη από τις προαναφερόμενες

αλλαγές θεωρώντας ότι π απελευθέρωση
των αγορών που ξεκίνησε από την προηγούμενη

κυβέρνησή της τώρα υλοποιείται Θεωρεί
ότι n απελευθέρωση θα τονώσει τον ανταγωνισμό
και δεαμεύεται για την εφαρμογή των μέτρων με
βάση του ευρωπαϊκούς κανόνες

Το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ τάσσονται υπέρ του
ανοίγματος των αγορών παρουοιάζοντας τις δικές

τους προτάσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων

με κανόνες
To KKE τάσσεται εναντίον των απελευθερώσεων

ενώ n Λαϊκή Ενότητα κάνειλόγο για αφανισμό

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Εκπτώσεις-προσφορές
Πώληση εμπορευμάτων με
μειωμένες τιμές όλο τον
χρόνο

• Φαρμακείο Πιο χαλαρό
γίνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς

των φαρμακείων

• Κυριακές Παραμένει το
καθεστώς ως έχει n απελευθέρωση

της λειτουργίας
των καταστημάτων όλες τις
Κυριακές θα εξαρτηθεί από
την απόφαση του ΣτΕ

• Φυσικό αέριο Από τις
αρχές του 2016 και σταδιακά

έως το 2018 ανοίγει η

αγορά λιανικής πώλησης
φυσικού αερίου

γέλθηκε από την κυβέρνηση Παπαδήμου λόγω
της εμπειρίας του οργανισμού σε αυτά τα θέματα

Δυστυχώς η προσηάθεια αυτή συνάντησε αρκετές

αντιδράσεις κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΛ που
τόσο εκείνη την περίοδο όσο και μετά τις εκλογές
του Ιανουαρίου είχε τοποθετηθεί εναντίον αυτών
των αλλαγών Ο ίδιος ο κ Τστ'πρας είχε θεωρήσει
την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΛ χαλκευμένη

Στα μέσα Αύγουστου με την ψήφιση του Μνημονίου

όχι μόνο δεν ακυρώθηκαν μέτρα που
είχαν ληφθεί από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
αλλά προστέθηκαν και αλλά γαλα φούρνοι
κ.τ.λ υπογραμμίζοντας έτσι την πολιτική ασυνέπεια

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Η τελευταία συμφωνία προβλέπει έναν χαρτη

διαδρομής για την υιοθέτηση διαφόρων αλλαγών
στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών H χώρα
πρέπει να προχωρήσει προς αυτιίντην κατεύθυνση

εφαρμόζοντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές

όπου υπάρχουν επιμέρους ιδιαιτερότητες
αυτές θα πρέπει να εξετάζονται αλλά αυτό δεν
μπορεί να αποτελεί λόγο για να λαμβάνονται
μέτρα τα οποία θα είναι τελικά εναντίον των Ελλήνων

καταναλωτών εναντίον της οικονομίας
Η χώρα και σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να

ακολουθήσει τον δρόμο της Ευρώπης και της
κοινής λογικής

Ορθή εφαρμογή της απελευθέρωσης σε κάθε αγορά
ΠΟΤΑΜΙ

Χάρης
θεοχάρης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Β ΑΘΗΝΑΣ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ αγορών και επαγγελμάτων
είναι ένας βασικός τρόπος τόνωσης του ανταγωνι
αμού και της επιχειρηματικότητας που μπορεί να
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας Το Ποτάμι
είναι καταρχήν θετικό και τάσσεται υπέρ της εφαρμογής

τους
Ωστόσο κάθε αγορά είναι μια διαφορετική ιδιαίτερη

περίπτωση
Αυτές οι ιδιαιτερότητες θα είναι o οδικός μας

χάρτης για την ορθή εφαρμογή
Για παράδειγμα n απελευθέρωση στην αγορά

Ενέργειας είναι ένα τεράστιο project και πρέπει να
προχωρήσει μεθοδικά αντιμετωπίζοντας μείζονα
θέματα από τπν προστασία του καταναλωτή έως

την επαρκεια ενέργειας σε εθνικό επίπεδο
Το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές είναι

πιο απλό με δεδομένη και την επιτυχή εφαρμογή

του κατά τον προηγούμενο χρόνο αλλά και
εκεί πρέπει να δούμε θέματα π.χ των εργαζομένων

Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε

τις πιθανές βρσχυχρόνιες αναταράξεις
αλλά θα προχωρήσουμε γρήγορα και μεθοδικά σε
αυτά που πιστεύουμε ότι μακροχρόνια θα ωφελήσουν

καταναλωτές και επιχειρηματίες και θα συμ
βαλουν στην ανάπτυξη της χώρας απελευθερώνοντας

τις παραγωγικές δυνάμεις που τόσο έχει
ανάγκη ο τόπος

Αύξηση κερδοφορίας για τα μονοπώλια

Γρηγόρης Λιονής
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΗΣΚΕΤΟΥΚΚΕ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ της απελευθέρωσης δεν αφορά
μόνο την Ελλάδα των Μνημονίων

Αντίθετα εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες
σε όλα τα κράτη της EE και σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό

κόσμο
Αξονας της απελευθέρωσης είναι η δημιουργία

νέων πεδίων κερδοφορίας για τα μονοπώλια μέσα
από την άρση φραγμών την επιτάχυνση της συγκέντρωσης

την προλεταριοποίηση των αυτοαπασχολούμενων

Αντίθετα με τις υποσχέσεις πως ρίχνει τις τιμές
και δημιουργεί θέσεις εργασίας η απελευθέρωση
της Ενέργειας αποδεικνύει πως τα τεράστια κέρδη
των ομίλων μεταφράζονται σε εκτίναξα του κόστους

για τα λαϊκά στρώματα σε απολύσεις μειώσεις
μισθών και επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων
των εργαζόμενων στον κλάδο

Το ΚΚΕ σήμερα καλεί τα εργατικά λαϊκά στρώματα

να ισχυροποιήσουν τους αγώνες τους να
συγκρουστούν με την πολιτική EE αρχουσας τά
ξας για την απελευθέρωση να απαιτήσουν ανάκτηση

των απωλειών των τελευταίων ετών για να
ανοίξαι ο μοναδικός ελπιδοφόρος δρόμος της εργατικής

λαϊκής εξουσίας της κοινωνικοποίησης
των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και του
επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού που μπορεί
να ικανοποιήσει τις διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες

Χρειαζόμαστε εσωτερικό Μνημόνιο μεταρρυθμίσεων
ΠΑΣΟΚ

Οδυσσέας
Κωνστα
ντινόπουλος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΑ και πάνω από το τρίτο Μνημόνιο του κ Τσί
πρα το οποίο ο παραιτηθείς πρωθυπουργός υπέγραψε

οι βουλευτές του ψήφισαν με μεγαλη ευκολία

και στη συνέχεια δραπέτευσαν για να αφήσουν

την υλοποίησή του σε άλλους αυτό που έχει
πραγματικά ανάγκη η χώρα είναι ένα εσωτερικό
Μνημόνιο μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών

που θα σχεδιαστεί με εντιμότητα και ειλικρίνεια

από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού
τόξου και θα το υπηρετήσουμε με εντιμότητα και
ειλικρίνεια στο επόμενο διάστημα

Χρειαζόμαστε επίσης ένα new deal με τον επιχειρηματικό

κόσμο ώστε να μπορέσουμε αφενός
να στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα στην παραγωγή
πλούτου για λογαριασμό της πατρίδας μας και
αφετέρου να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας για
τους Ελληνες πολίτες

Σε αυτήν την κατεύθυνση το κράτος οφείλει να

αναλάβει τον ρόλο που πραγματικά του αναλογεί
τη θεσμοθέτηση συγκρότηση και ουσιαστική λειτουργία

ανεξαρτήτων εποπτικών και ρυθμιστικών
αρχών που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία

της αγοράς τον υγιή ανταγωνισμό την καταπολέμηση

μονοπωλίων και καρτέλ την εναρμόνιση
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία την καλύτερη

εξυπηρέτηση του πολίτη/καταναλωτή τη συγκράτηση
των τιμών και φυσικά πάνω απ όλα την

προστασία κάθε πτυχής του δημόσιου συμφέροντος

Με αυτές τις αρχές με μία διοίκηση που θα λειτουργεί

με αξιοκρατία αξιολόγηση αοφαλεια δικαίου

αλλά και με προοδευτική αναπτυξιακή
στρατηγική n απελευθέρωση των αγορών μπορεί
να αποτελέσει μία πραγματική μεταρρύθμιση από
αυτές που τόσο μεγαλη ανάγκη έχει αυτήν τη στιγμή

n Ελλάδα για να προχωρήσει στο μέλλον της

Επιχειρείται έγκλημα και όχι απελευθέρωση
ΛΑΪΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευαγγελία
Αμμανατίδου
Πασχαλίδου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής

οικονομίας επιχειρείται ακόμα ένα έγκλημα
εις βάρος των εναπομεινασών παραγωγικών δυνάμεων

της χώρας
Συγκεκριμένα με την εφαρμογή της λεγόμενης

εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ μέσω του τρίτου Μνημονίου

μία σειρά από μικρομεσαίους επαγγελματίες
και αγρότες δηλαδή n ραχοκοκαλιά της

ελληνικής οικονομίας πρόκειται να θυσιαστούν
ενώ οι μόνοι κερδισμένοι θα είναι για ακόμα μία
φορά οι πολυεθνικές Αυτό που χρειάζεται n ελληνική

οικονομία δεν είναι απελευθέρωση αλλά
στήριξα

Σε αυτό το πλαίσιο n Λαϊκή Ενότητα μιλάει για

εθνικοποίηση των τραπεζών και λειτουργία τους
υπό καθεστώς κοινωνικού ελέγχου ενώ στην κατεύθυνση

αυτή θα επαναλειτουργήσουν n Αγροτική
Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Επίσης

χρειάζεται ένα εκσυγχρονισμένο θεσμικό
πλαίσιο που θα θέτει κανόνες στη λειτουργία της
αγοράς προστατεύοντας τους επαγγελματίες και
τους πολίτες

Τέλος αναφορικά με την αγορά Ενέργειας προτείνεται

το σταμάτημα των αποκρατικοποιήσεων
και π λειτουργία του κλάδου υπό δημόσιο έλεγχο
και η ανάπτυξη μίας πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής με κοινό γνώμονα οι πολίτες να απολαμβάνουν

φθηνή ενέργεια
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ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ IIA I II ΚΑΛΙ It
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Διαφορετική
στρατηγική από
ΣΥΡΙΖΑκαιΝΔ

Σε αυτή την
προεκλογική

εκστρατεία

παρατηρείται

διαφορετική

επικοινωνιακή
στρατηγική
των

πολιτικών
κομμάτων
σε σχέση με
τον Ιανουάριο

Οι δύο βασικοί διεκδικητές
της πρωτιάς δίνουν πρωταγωνιστικό

ρόλο στο κοινό στο οποίο
στοχεύουν δηλαδή στους νέους
στους συνταξιούχους και σε αλ
λες κοινωνικές ομάδες
τόσο στα τηλεοπτικά σποτάκια
του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας

δεν δίνεται σε αυτήν
τη φάση ρόλος στους ηγέτες
των πολιτικών κομμάτων Δηλαδή

ακολουθείται μία εντελώς διαφορετική

στρατηγική από τον χειμώνα

όπου είχαν κυριαρχήσει
στην προεκλογική περίοδο τα
πρόσωπα του Αλ Τσίηρα και του
Αν Σαμαρά
Ωστόσο τα υπόλοιπα κόμματα
επενδύουν στους πολιτικούς αρχηγούς

τους και μαλιστα επιστρατεύουν

το χιούμορ για να περάσουν

ευκολότερα το μήνυμα
τους Αυτό φαίνεται τόσο στο
αποτάκι της Λαϊκής Ενότητας με
πρωταγωνιστή τον Π Λαφαζάνη
όσο και σε αυτό των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων με τον Π Καμμένο
Μαλιστα το τηλεοπτικό αποτάκι
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχει
και μία πρωτοτυπία αποτελεί ουσιαστικά

σίκουελ αυτού που είχε

παρουσιαστεί τον χειμώνα Η
επιτυχία που είχε αυτή η επικοινωνιακή

εκστρατεία στις προηγούμενες

εκλογές οδήγησε στο
δεύτερο μέρος της ισταρίας με
τον μικρό Αλέξη

Ό Βασίλης Βάμβακας είναι επίκουρος

καθηγητής Κοινωνιολογίας
της Επικοινωνίας στο ΑΠΘ

user
ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ

ΑΥΡΙΟ

Ρητορική
ρεαλισμού από
τον ΣΥΡΙΖΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ Στα πρώτα αποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβάλλεται ο Αλ τσίπρας αλλά

το κοινό στο οποίο στοχεύει Ακολουθείται η παραδοσιακή μέθοδος των μαρτυριών η
οποία δεν είναι καινοτόμα στην πολιτική διαφήμιση Το μήνυμα δεν είναι εικονογραφικά
ενδιαφέρον και σίγουρα κατώτερο σε σχέση με την προεκλογική εκστρατεία του χειμώνα
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΜΟΠΑΝΝΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να περάσει στη ρητορική του ρεαλισμού
το ξεμπερδεύουμε με το παλιό έχει διπλή ανάγνωση Η μία ανάγνωση αφορά στην εσωτερική

διάαπαση του ΣΥΡΙΖΑ και υτο ση είναι έτοιμος να προσαρμοστεί στη νέα εποχή Η

δεύτερη ανάγνωση είναι ότι προσπαθεί να ενεργοποιήσει τα ανιανακλαυτικά για τα παλαιά
κόμματα συσπειρώνοντας τους ψηφοφόρους του

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ CAPITAL CONTROLS ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ

Ακτινογραφία στα
σποτ των κομμάτων
Τη δύναμη της εικόνας βάζουν στην αρενα
της προεκλογικής μάχης τα κόμματα με
στόχο να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

Τη
δύναμη της εικόνας επιστρατεύουν τα πολιτικά κόμματα σε

μία προσυάθεια να προσελκύσουν ψηφοφόρους στον δρόμο
προς την κάλπη Σε μία από τις mo αμφίρροπες εκλογικές

αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών τα τηλεοπτικά απστ των
κομμάτων αποκτούν ξεχωριστή σημασία

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την αναμέτρηση πονταρει στο σύνθημα ξεμπερδεύουμε

με το παλιό Στο πλαίσιο αυτό βάζει μπροστά πρόσωπα
από διάφορες κοινωνικές ομάδες φλερτάροντας έτσι τους αναποφάσιστοι

Ισταρίες από την καθημερινότητα των πολιτών μετά τα capital
controls περιλαμβάνει το σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας Ωστόσο
δεν έλειψαν και τα απρόοπτα Ετσι η ιστορία της Λίνας αποσύρθηκε

καθώς λεπτομέρειες του απστ όπως το μοντέρνο απίτι και το υπερσύγχρονο

αυτοκίνητο εκτιμάται πως δεν περνούσαν το σωστό
μήναιμα

Να ανατρέψει την εικόνα του αυστηρού επεχείρησε με το τηλεοπτικό

απστάκι ο Π Λαφαζάνης που ζπτά από τον οδηγό του ταξί
να πάνε Νομιαματοκοπείο τα μέσα κοινωνικής δικτΰωαπς πήραν
φωτιά και πολλοί είναι αυτοί που έδωσαν τη δική τους εκδοκή για

τη διαδρομή του ταξί Πα παράδειγμα χρήστες του Twitter έβαλαν
τον Π Λαφαζάνη να πηγαίνει στο Νοσοκομείο Παίδων γιανα επισκεφθεί

τον μικρό Αλέξη Ουσιαστικά αναφέρονταν στο απστάκι του
Πάνου Καμμένου που αποτελεί συνέχεια της ιστορίας που ξεκίνησε
τον Ιανουαριο Αυτήν τη φορά ο μικρός Αλέξης δεν οδηγεί τρενάκι
αλλάέχει σπάσει το αριστερό χέρι και με τη βοήθεια του Π καμμένου
καλείται να μάθει να γράφει με το δεξί το απστάκι σχολιάστηκε
ιδιαίτερα ενώ πολλοίχρήστες του Διαδικτύου αναφέρθηκαν και στα
υποκριτικά προσόντα του προέδρου των ΑΝΕΛ

Το Ποτάμι επιστρατεύει το χιούμαρ για να καυτηριάσει τον καβγά

για το ποιο κόμμα θα χρησιμοποιήσει τη λέξη μπροστά Λογοτεχνική

αύρα έχει το απστάκι του ΚΚΕ που χρησιμοποιεί μια φρά
απ του Μ Λουντέμη για να καυτηριάσει τα ψέματα στην πολιτική
ζωή
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Καινοτόμα
μέθοδος
απότη ΝΔ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ Σκηνοθετικά έχει επιλεγεί το υποκειμενικό πλάνο του πρωταγωνιστή
που δεν φαίνεται στην κάμερα Πρόκειται για ένα ρίσκο όσον αφορά τη σκηνοθεσία καθώς είναι

μία μοντέρνα μέθοδος Δείχνει έντεχνα ερασιτεχνικό αλλά στην πραγματικότητα είναι καινοτόμο

Ουσιαστικά δίνει την εντύπωση της καθημερινής καταγραφής της εικόνας από ένα κινητό

τηλέφωνο
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΜΟΠΑΝΝΗΣ Η ΝΔ θέλει να υπενθυμίσει τις προεκλογικές υποσχέσεις του ΣΥ
ΡΙΖΑ σε σχέση με την αντίφαση της πραγματικότητας Να αναδείξει την επικινδυνότητα αυτής
της πολιτικής και το πού έχει αυτή οδηγήσει π.χ capital controls Δεύτερον να στείλει ένα συναινετικό

και υπερκομματικό μήνυμα προβάλλοντας το βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

Το σίκουελ της ιστορίας του μικρού Αλέξη περιγράφει η
καμπάνια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που έβαλε φωτιά στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μία ριψοκίνδυνη επικοινωνιακά ιδέα χρησιμοποιείται στο
τηλεοπτικό σποτ του Π Λαφαζάνη καθώς ως τελικός προορισμός

εμφανίζεται το Νομισματοκοπείο

Τον καβγά που έχει ξεσπάσει για το ποιο κόμμα θα χρησιμοποιήσει

τη λέξα μπροστά καυτηριάζει σε ένα από τα τηλεοπτικά

σποτάκια του το Ποτάμι

7«ι Jrpâ.ynw Ai γα Sa

Ι*ιλ teat VTf>Lrfo\rray
ΓΑ tréfaxa ηου γα ίΐίφΆ

Με μία φρήοη του Μενέλαου Λουντέμη έντυσε το σποτ του
το ΚΚΕ δίνοντας διαφορετικό χρώμα υτην προεκλογική του
εκυτρατεία

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΜΟΠΑΝΝΗΣ

Καμπάνιες
χωρίς μεγάλα
λόγια

Το πρώτο
στοιχείο
που επηρεάζει

την
καμπάνια
των κομμάτων

είναι

το ότι
διεξάγεται
μέσα στις
πιεστικές
συνθήκες
ενος σύντομου

προεκλογικού αγώνα
και μαλιστα στο τέλος του καλοκαιριού

το δεύτερο στοιχείο είναι ότι
αυτές οι καμπάνιες είναι προ
σαρμοαμένες στα νέα δεδομένα
Δηλαδή στο ότι οι πολίτες προσέρχονται

στις εκλογές με πολύ
χαμηλές προσδοκίες και υψηλή
απογοήτευση
Αυτό φαίνεται και από τη συνθηματολογία

που χρησιμοποιείται
Δεν υπάρχουν μεγαλοστομίες
όπως λεφτά υπάρχουν

που χρησιμοποιήθηκε το 2009
επαναδιαπραγμάτευση των

μνημονίων το 2012 ή το η ελπίδα

έρχεται που κυριάρχησε
τον Ιανουαριο
Το τρίτο υτοιχείο είναι ότι λείπουν

οι μεγαλες ιδέες Τα κόμματα

επειδή ξέρουν πως ο κό
αμος έχει πάρει τις αποστάσεις
του από αναλογη ρητορική του
παρελθόντος χρησιμοποιούν
πλέον έναν πιο προσγειωμένο
λόγο
Γι αυτό ίσως βλέπουμε πως
χρησιμοποιείται τόσο πολύ το
χιούμορ υτην προεκλογική περίοδο

Είναι n πρώτη φορά που τα κομματικά

επιτελεία προσεγγίζουν
το εκλογικό κοινό με μία αίσθηση

φόβου για τις πραγματικές
του διαθέσεις Δεν έχουν οξύ
λόγο ούτε στις θέσεις που παρουσιάζουν

ούτε υτην κριτική
που ασκούν στα άλλα πολιτικά
κόμματα
Επειδή ακριβώς δεν μπορούν να
προβλέψουν την αντίδραση του
εκλογικού σώματος θα έλεγα
πως έχουν μία συυτολή
Επομένως το τελικό αποτέλεσμα
δεν θαίκριθεί από τις τηλεοπτικές

καμπάνιες αλλά από τη γενικότερη

εκυτρατεία που θα διεξάγουν

τα κόμματα και από την
παρουσία των πολιτικών τους
αρχηγών στον δρόμο προς την
καλπη

0 Γonyopns Τσιμονιάννης είναι
tmv.o\vti)v\oXô\os-\EviKÔs διευθυντής

Precise Strategy
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Απειλή για παύση
πληρωμών

Β Αμεση συνάντηση με τον υπουργό
Υγείας τον υπουργό Οικονομικών και
τον υπουργό Εργασίας ζητά η Πανελλήνια

Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών
τονίζοντας ότι οι ιδιωτικές κλινικές
αδυνατούν να συνεχίσουν την προσφορά

των υπηρεσιών τους εάν δεν εξοφληθούν

οι υπόλοιποι πέντε μήνες τους
οποίους χρωστά ο ΕΟΠΥΥ σης κλινικές

Οι κλινικές ζητούν έκτακτη κρατική

επιχορήγηση ώστε μέσα στον
Σεπτέμβριο να καταβληθούν οφειλές
δύο μηνών προς όλους τους παρόχους
Η συγκεκριμένη αντιπαλότητα δεν είναι

σημερινή αλλά έρχεται από παλιά
με τις κλινικές να έχουν προχωρήσει
σε επίσχεση εργασίας η οποία όμως
δεν κράτησε για πολύ Από την πλευρά
του ο ΕΟΠΥΥ με άδεια τα ταμεία του
επανέρχεται στην παλαιά και δοκιμασμένη

τακτική δεν πληρώνω
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Οι δυο τραγωδίες που έχουν κοσιίσει συνολικά
m ζωή σε τέσσερα ανθρώπους βάζουν το ίδρυμα
και ιην ψυχιατρική μειαρρύθμιση στο μικροσκόπιο

Δαφνί
Μια αποθήκη
για ψυχές
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Οι τοίχοι στο Δαφνί ήταν ο
κόσμος του όλος τα τελευταία

51 χρόνια Διεγνώσθη
με βαριά νοητική υστέρηση σε πολύ

μικρή ηλικία Οταν έγινε 10 ετών
πέρασε για πρώτη φορά την πύλη
του νοσοκομείου Μεγάλωσε ξαπλωμένος

ενίοτε καθηλωμένος σε ένα
από τα κρεβάτια του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής ΨΝΑ εκεί
όπου την περασμένη Παρασκευή
βρήκε τραγικό θάνατο από τη φωτιά
που ξέσπασε Στο κτίριο 7 το οποίο
τυλίχτηκε στις φλόγες βρέθηκαν νεκροί

από τις αναθυμιάσεις ακόμη δύο
ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί τα
τελευταία έξι χρόνια Σαράντα ενός
και 51 ετών αντίστοιχα Τον έναν από
αυτούς δεν τον αναζήτησε κανείς
Οχι μόνο για να λάβει τη σορό του
Οσα χρόνια βρισκόταν στο Δαφνί
δεν δέχτηκε καμία επίσκεψη Σε
αντίθεση τον φερόμενο ως υπαίτιο
της πυρκαγιάς τον είχε επισκεφθεί η

μητέρα του εκείνη την Παρασκευή
Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο
δεν ήταν δεμένος Σύμφωνα με πληροφορίες

αναμένεται το πόρισμα
της Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης
ΕΔΕ ο 35χρονος έβαλε φωτιά στον

θάλαμο με αναπτήρα
Τέσσερις μήνες πριν ακόμα μία

τραγωδία είχε εκτυλιχθεί στο Δαφνί
ένας 42χρονος ασθενής είχε χαρακτηριστεί

ως οξύ περιστατικό
κατάφερε να λυθεί Το κουτάλι που

κρατούσε στα χέρια του μετατράπηκε
σε φονικό όπλο Με αυτό χτυπούσε
ανελέητα το κεφάλι ενός 63χρονου
τροφίμου ώσπου να ξεψυχήσει

Αυτά τα δύο σοβαρά περιστατικά
που έχουν κοστίσει συνολικά τη ζωή
τεσσάρων ανθρώπων βάζουν το Δαφνί

και την ψυχιατρική μεταρρύθμιση
ένα πρόγραμμα που σέρνεται επί

δεκαετίες στη χώρα μας με αμφίβολα
αποτελέσματα στο μικροσκόπιο

Η διαφορετική
πραγματικότητα

Το βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με
τον νομοθέτη το Δαφνί θα έπρεπε
να είχε κλείσει ήδη από τον Ιούνιο
Το σχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά
των ασθενών είτε σε εξωτερικές
εξωνοσοκομειακές δομές είτε στα

ψυχιατρικά τμήματα των δημόσιων
νοσοκομείων Σημειωτέον ότι στην
Αττική λειτουργούν οκτώ ψυχιατρικά

τμήματα στο ΕΣΥ το ίδιο σχέδιο
ωστόσο άναβε το πράσινο φως για
την ίδρυση επιπλέον εννέα σε μια
προσπάθεια να εξαφανιστούν τα
ραντζα

Σε κάθε περίπτωση και παρά
τις αιτίες των καθυστερήσεων για
την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης η πραγματικότητα
είναι εντελώς διαφορετική Το Δαφνί
παραμένει εν λειτουργία έχοντας
υπό τη φροντίδα του περίπου 1 100
ασθενείς Από αυτούς οι 700 ζουν
σε εξωτερικές δομές Αυτός είναι

άλλωστε και ο σκοπός του σχεδίου
δηλαδή η αποασυλοποίηση των ψυχικά

πασχόντων και η άρση του κοινωνικού

στίγματος εις βάρος τους
Από τους υπόλοιπους ασθενείς

που νοσηλεύονται εντός του ΨΝΑ
οι 77 είναι χρονίως πάσχοντες και οι
89 εισήχθησαν με το άρθρο 69 του
Ποινικού Κώδικα Ειδικότερα το άρθρο

ορίζει ότι εάν κάποιος λόγω νοσηρής

διατάραξης των πνευματικών
λειτουργιών του απαλλάχτηκε από
την ποινή ή τη δίωξη για κακούργημα

ή πλημμέλημα το δικαστήριο
διατάσσει την παραμονή του σε δημόσιο

θεραπευτήριο Ο νομοθέτης
προτάσσει για την απόφαση αυτή
τη δημόσια ασφάλεια Εν τούτοις
στην πράξη δεν υπάρχει στη χώρα
μας ούτε μία εξειδικευμένη μονάδα
για να νοσηλεύει και παράλληλα να
φυλάσσει την ειδική αυτή κατηγορία
ασθενών Ισως έτσι μπορούν να
εξηγηθούν τουλάχιστον εν μέρει

Φ
Τον έναν από
raus tpeis veicpoùs
ins nupicayias
που ξέσπασε Xiyes
nnépes πριν
σιο Δαφνί δεν
ιον αναζήιησε
κανεί5 Οχι μόνο
για να λάβει m
σορό ίου Οσα
χρόνια βρισκόιαν
εκεί δεν δέχιηκε
καμία επίσκεψη
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Και οι καιαγγελίκ συνεχίζονται
θολό παραμένει το τοπίο σε ό,τι αφορά την ποιότητα Tns φροντίδαβ που λαμβάνουν οι ασθενείε oris δομέβ
αποασυλοποίησηβ, δεδομένου ότι υπάρχουν καταγγελίεε τόσο για συνέχιση των συνθηκών εγκλεισμού όσο
και για κατασπατάληση δημόσιου χρήματοβ. Επιπλέον, παρά Tis όποιεε ηροσπάθειεβ, εν μέσω κρίσηε η
χρηματοδότηση του συοτήματοβ αποασυλοποίησηε για τη διασφάλιση Tns Βιωσιμότητάβ του Βρίσκεται στον αέρα.

και οι δύο τραγωδίες που χτύπησαν
το Δαφνί τούς τελευταίους μήνες.

Εκπτώσεις στη φροντίδα
των ασθενών

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
του ψυχιατρείου καταγγέλλει

ότι οι δυο βασικές πληγές του νοσοκομείου 

είναι η υποστελέχωση
και η υποχρηματόδοτησή του. Το
αποτέλεσμα είναι να γίνονται σε
κάποιες περιπτώσεις αναγκαστικά
εκπτώσεις στη φροντίδα των ασθενών. 

Στα χρόνια της κρίσης - από το
2010 έως και σήμερα - το προσωπικό 

μειώθηκε κατά 20%, εξαιτίας
αφενός των συνταξιοδοτήσεων
και αφετέρου του παγώματος στις
προσλήψεις. Είναι ενδεικτικό ότι
προβλέπονται 1.188 οργανικές θέσεις 

νοσηλευτών, σήμερα ωστόσο ο
αριθμός τους δεν ξεπερνά τους 605.
Την ίδια ώρα, στο ψυχιατρείο εξε¬

τάζονται ετησίως περίπου 50.000
εξωτερικοί ασθενείς. Με βάση τα
δεδομένα αυτά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) προειδοποιεί 

σε ανακοίνωσή της ότι στα
ψυχιατρικά νοσοκομεία, τα οποία
σημειωτέον δέχονται το 80% των
περιστατικών, «δεν προσλήφθηκε
ούτε ένας υπάλληλος τα τελευταία
επτά χρόνια, με τις κενές οργανικές
θέσεις να υπερβαίνουν το 50%».
Το αποτέλεσμα είναι να υπηρετεί
μία νοσηλεύτρια ανά βάρδια ή στην
καλύτερη των περιπτώσεων δύο.

Στην κατάσταση που επικρατεί
στα ψυχιατρικά νοσοκομεία αναφέρεται 

και ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος (ΠΙΣ) που κάνει λόγο και
για την ολιγωρία που παρατηρείται
στην εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, 

κάτι το οποίο αποτελεί
και συμβατική υποχρέωση της χώρας
μας έναντι της EE, με τη δημιουργία

νέων ψυχιατρικών κλινικών στα γενικά 

νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Παρατυπίες
και ΕΔΕ

Είναι γεγονός ότι κατά το παρελθόν
το Δαφνί βρέθηκε στο στόχαστρο για
σοβαρές παρατυπίες που δεν μπορούν
να δικαιολογηθούν επαρκώς από τις
ελλείψεις οι οποίες αποτελούν γενικότερα 

αγκάθι στο σύνολο του ΕΣΥ. Η
πρώην διοίκηση του νοσοκομείου είχε
διαπιστώσει έπειτα από ελέγχους ότι
ένας στους τρεις ιατρικούς φακέλους
των ασθενών ήταν κενός, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την ποιότητα της
φροντίδας τους. Επιπλέον, σε έφοδο
που διενεργήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου
του 2013 διαπιστώθηκε ότι 13 από
τους 21 γιατρούς που εφημέρευαν
δεν βρίσκονταν στη θέση τους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, κάθε
άλλο παρά τυχαίο φαίνεται να είναι
ότι το παρουσιολόγιο ήταν το πρώτο

στοιχείο που ζήτησαν οι άνδρες του
Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, μετά
την FAF. που διέταξε ο υπηρεσιακός
υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος
με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών 

θανάτου των ασθενών.
Τα πρώτα στονχεία που είδαν το

φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικά: 

το απόγευμα της Παρασκευής 

4 Σεπτεμβρίου - όταν δηλαδή
προκλήθηκε η πυρκαγιά - οκτώ από
τους 23 εφημερεύοντες γιατρούς ήταν
απόντες από το νοσοκομείο. Σημειώνεται 

ωστόσο ότι το πόρισμα δεν έχει
ολοκληρωθεί και αναμένεται να επιβεβαιωθεί 

η παραπάνω καταγγελία.
Πάντως είναι γεγονός πως (και) το

απόγευμα εκείνο κάποιοι από τους
ασθενείς που έχουν χαρακτηριστεί
ως βαριά περιστατικά ήταν δεμένοι
με ιμάντες στα κρεβάτια τους, καθώς 

είναι κοινό μυστικό πως γίνεται 
κατάχρηση της καθήλωσης στα

ψυχιατρεία.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Ενα βήμα
που έμεινε
μειέωρο
Η παγκόσμια κατακραυγή για Tis
συνθήκεβ νοσηλείαε στο ψυχιατρείο
τηε Λέρου αποτέλεσε την αφορμή
για να αρχίσει πριν από 30 χρόνια η
πολυσυζητημένη ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

Το ζητούμενο ήταν η ανθρώπινη
αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών
και η αποασυλοποίησή tous με την
ταυτόχρονη δημιουργία evôs δικτύου 

δομών ψυχοκοινωνικήε αποκα-
τάστασηε στεγαστικού τύπου (π.χ.
ξενώνεβ και οικοτροφεία).
Το επόμενο Βήμα του προγράμμα-
Tos που ονομάστηκε «Ψυχαργώε»
ήταν η κοινωνική επανένταξή tous
με στόχο την είσοδο tous στον
εργασιακό χώρο, από τον οποίο οι
ψυχικά ασθενείβ είναι κατά κανόνα
αποκλεισμένοι.
Ο σεισμόβ του 1 999 αποτέλεσε
ακόμη μία χρονιά - κλειδί για την πορεία 

του προγράμματοε. Το Δαφνί
υπολειτουργούσε και συνεπώε χρειαζόταν 

άμεση λύση. Κάπωε έτσι, δημιουργήθηκαν 

περίπου 1 00 δομέβ
υπό την εποπτεία του - κατά Βάση
διαμερίσματα και οικοτροφεία. Στην
προσπάθεια αυτή συνέβαλε και ο
ιδιωηκόβ μη κερδοσκοηικ05 τομέαε
(ΜΚΟ) που ανέπτυξε αντίοτοιχεε δο-
μέε, οι οποίεε σήμερα υπολογίζεται
ότι αγγίζουν Tis 550.

1,4 δισ. Στα χρόνια που μεσολάβησαν 

éu>s και σήμερα, έχουν δαπανηθεί 

1 ,4 δισ. για την ψυχιατρική
μεταρρύθμιση. Ομωβ, κατά κοινή
ομολογία δεν επιτεύχθηκαν οι αρχικοί 

στόχοι του εγχειρήματοε, παρότι
έκλεισαν πέντε ψυχιατρεία.
Είναι γεγονόβ ότι υπάρχουν περιοχέε
στη χώρα μαε χωρίβ καμία ψυχιατρική 

υπηρεσία, ενώ οι υπηρεσίεε ψυ-
xikôs υγείαβ για παιδιά και εφήΒουβ
«υπολείπονται μακράν των αποδεκτών 

ορίων», ônoos υπογραμμίζεται
και στην τελευταία αξιολόγηση.
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