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µέσος όρος
κ ρ ο υ σ µ ά τω ν

ανά εκατοµµύριο πληθυσµού είναι περίπου 154, συνεπώς
η Ελλάδα βρίσκεται ελαφρά πάνω από το διεθνή µέσο
όρο

Η Ελλάδα βρίσκεται  στην 43η θέση παγκοσµίως σε
αριθµό διεγνωσµένων κρουσµάτων, έναντι της 40ής στην
οποία βρισκόταν πριν από µία εβδοµάδα.Μεγαλώνει
ωστόσο µέρα µε τη µέρα ο κατάλογος µε τους νεκρούς
από κορονοϊό, καθώς εχθές το πρωί άλλοι 3 άνδρες
κατέληξαν από τις επιπλοκές του ιού, φτάνοντας εχθές
συνολικά τους 79.

Είναι επίσης 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 12η στην
Ευρωζώνη.

Με περίπου 161 επιβεβαιωµένα κρούσµατα ανά ένα
εκατοµµύριο πληθυσµού (έναντι 102 την προηγούµενη
εβδοµάδα), η Ελλάδα έχει µια αναλογία που την τοποθε-
τεί αρκετά χαµηλά, στην 75η θέση παγκοσµίως (έναντι της
66ης την προηγούµενη Κυριακή, 22 Μαρτίου).

Βρίσκεται επίσης στην 23η θέση µεταξύ των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (µεταξύ των 27 κρατών-µελών) και
µόλις στη 18η θέση στην Ευρωζώνη.

Από τα 19 κράτη της Ευρωζώνης µόνο η Σλοβακία
έχει λιγότερα από την Ελλάδα κρούσµατα αναλογικά
µε τον πληθυσµό.

Ο παγκόσµιος µέσος όρος κρουσµάτων ανά εκατοµ-
µύριο πληθυσµού είναι περίπου 154, συνεπώς η Ελλάδα
βρίσκεται ελαφρά πάνω από το διεθνή µέσο όρο.

Η χώρα µας -µε τους 76 θανάτους πριν τη ∆ευτέρα-
βρισκόταν στην 33η θέση παγκοσµίως σε απόλυτο αριθµό
των θυµάτων της νόσου, από την 28η θέση πριν από µία
εβδοµάδα.

Είναι επίσης 14η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
δέκατη στην Ευρωζώνη σε απόλυτο αριθµό θανάτων
λόγω Covid-19.

Σε σχέση µε τον πληθυσµό της, η Ελλάδα έχει µέχρι
στιγµής περίπου επτά θανάτους ανά εκατοµµύριο πληθυ-
σµού (ανάλογη είναι η αναλογία και στην Κύπρο), γεγονός
που την τοποθετεί στην 38η θέση διεθνώς, στην 17η στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 14η στην Ευρωζώνη.

Ο παγκόσµιος µέσος όρος είναι περίπου 8,4 θάνατοι
ανά εκατοµµύριο κατοίκων, συνεπώς η χώρα µας βρίσκε-
ται κάτω από το διεθνή µέσο όρο.

Η θνητότητα στην Ελλάδα (το ποσοστό των επιβεβαιω-
µένων κρουσµάτων που έχουν καταλήξει σε θάνατο) είναι
4%, χαµηλότερη από τη µέση παγκόσµια θνητότητα, που
είναι 5,4%.

Η πραγµατική θνητότητα είναι πάντως άγνωστη, καθώς
σε καµία χώρα του κόσµου δεν είναι γνωστός ο πραγµα-
τικός αριθµός των κρουσµάτων, επιβεβαιωµένων και µη.

Ακόµη, έχοντας 92 ασθενείς διασωληνωµένους σε
σοβαρή/κρίσιµη κατάσταση, η Ελλάδα είναι 26η διεθνώς
σε αριθµό σοβαρών περιστατικών (ήταν 20ή πριν από
επτά µέρες), 13η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δέκατη
στην Ευρωζώνη.

Η θέση της Ελλάδας στον «παγκόσµιο
χάρτη» της πανδηµίας 

Ένα Πάσχα πολύ διαφορετικό από τα
υπόλοιπα, λόγω κοροναϊού, θα κληθ-
ούν να κάνουν οι Έλληνες σε δύο

εβδοµάδες από σήµερα.

Πρόκειται για ένα Πάσχα χωρίς σούβλισµα αρνιού και
ταξίδι στο χωριό, πρόκειται για ένα Πάσχα χωρίς επισκέ-
ψεις σε συγγενείς, φίλους και βαφτιστήρια και ένα Πάσχα
που οι πιστοί δεν θα µπορούν να πάνε στις εκκλησίες. 

Ωστόσο, πρόκειται επίσης για ένα Πάσχα στο οποίο όλοι
µαζί καλούµαστε να δουλέψουµε προς έναν κοινό στόχο:
Του χρόνου τέτοια εποχή να ζήσουµε το Πάσχα µε τις λιγό-
τερες πιθανές απώλειες και όπως µόνο εµείς γνωρίζουµε.

Για να συµβεί αυτό πρέπει όλοι, µέχρι τουλάχιστον τις 27
Απριλίου, να τηρήσουµε τα µέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας,
τα οποία όπως ήταν αναµενόµενο πήραν παράταση.

«Έχουµε µπροστά µας δύσκολες εβδοµάδες και κατηγορ-
ηµατικά απευθυνόµαστε σε αυτούς τους λίγους ανεύθυνους.
∆εν θα επιτρέψουµε ούτε βήµα παρέκκλιση από τα µέτρα και
θα δείξουµε µηδενική ανοχή» τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπο-
υργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρ-
κεια της προχθεσινής ενηµέρωσης για την πορεία της παν-
δηµίας στη χώρα µας.

«Άλλες τρεις εβδοµάδες µπροστά µας σκληρής προσπάθει-
ας και επιµονής στο δόγµα-στόχο µένουµε σπίτι» ήταν το µήν-
υµα του υφυπουργού, το οποίο µόνο τυχαίο δεν ήταν, αλλά
είχε συγκεκριµένους αποδέκτες. Αυτοί ήταν οι λίγοι οι οποίοι
δεν δείχνουν ακόµα να έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα της 

κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αν και οι περισσότε-
ροι πολίτες ακολουθούν ευλαβικά τα µέτρα, οι αστυνοµικές
αρχές φοβούνται ότι ίσως αρκετοί θα προσπαθήσουν µε κάθε
τρόπο να περάσουν τα διόδια και να βρεθούν στο εξοχικό τους.

Καθοριστική η περίοδος του Πάσχα
Στο ίδιο µήκος κύµατος στέκεται και ο καθηγητής Πολιτικής

της Υγείας στο LSE, Ηλίας Μόσιαλος, ο οποίος µίλησε για την
ανάγκη να παραταθούν τα µέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας
για τον κοροναϊό.

«Η συζήτηση για την επόµενη ηµέρα θα έχει νόηµα µόνο αν
διατηρήσουµε όσα πετύχαµε µέχρι σήµερα» σηµειώνει ο
Ηλίας Μόσιαλος µε ανάρτησή του στο Facebook, λίγες ώρες
αφότου ανακοινώθηκε πως η απαγόρευση κυκλοφορίας παρ-
ατείνεται ως τις 27 Απρίλη.

Συνεχίζεται στη σελ. 5

Κορωνοϊός : Πώς θα «µπλοκαριστούν» 
οι µετακινήσεις για Πάσχα στην εξοχή 

«∆εν θα επιτρέψουµε καµία παρέκκλιση από τα µέτρα. Μηδενική ανοχή στους
απείθαρχους» τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς,



Τρίτη 7 Απριλίου 2020 θριάσιο-3

Ενίσχυση των πυροσβεστικών
δυνάµεων της ∆υτικής Αττικής

Με 190 επιπλέον πυροσβέστες & 3 κλιµάκια 
στους ∆ήµους Μεγαρέων & Μάνδρας-Ειδυλλίας

Λ. Κοσµόπουλος: «Συντονιζόµαστε εγκαίρως για την
 αντιµετώπιση της αντιπυρικής περιόδου»

Σ
υνάντηση µε τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος Αντι-
στράτηγο Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο είχε σήµερα, ∆ευτέρα 6 Απριλίου,
ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος. 

Εν µέσω της κρίσης λόγω κορωνοϊού, η συνάντηση έγινε µε την τήρηση
των απαραίτητων µέτρων προφύλαξης, καθώς κρίνεται απαραίτητη η
προετοιµασία της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής εν όψει της
προσεχούς αντιπυρικής περιόδου. 

Στη συνάντηση, που έγινε σε κλίµα αγαστής συνεργασίας, ανακοινώθη-
κε η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάµεων της ∆υτικής Αττικής µε 190
επιπλέον πυροσβέστες καθώς και των δασικών περιοχών του ∆ήµου
Μεγαρέων του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας µε 3 επιπλέον κλιµάκια για 5
χρόνια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος σχετικά
δήλωσε: «Οι περιοχές της ∆υτικής Αττικής έχουν δοκιµαστεί και στα µέτω-
πα των πυρκαγιών και µε δεδοµένες τις πληµµύρες που περάσαµε, οφείλο-
υµε να σχεδιάσουµε εγκαίρως την αντιπυρική προστασία της περιοχής
µας. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δηµοσίως τον Υφυπουργό Πολιτικής
Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά που, παρότι χει-
ρίζεται ταυτόχρονα την κρίση της πανδηµίας του κορωνοϊού, κατανοεί τις
ζωτικές ανάγκες της ∆υτικής Αττικής, µιας περιοχής πληγείσας, µε µεγά-

λες δασικές περιοχές. Με τη συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας και
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, την ενίσχυση µε 190 επιπλέον πυροσβέ-
στες και 3 κλιµάκια, που αποτελεί πολύ θετική συνεισφορά, στοχεύουµε
στην έγκαιρη προστασία των περιοχών µας». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Υγεία δεν  είν αι εµπόρευµα!

Λήψη µέτρων για την προστασία και
τη στήριξη του λαού της πόλης µας

Τα σωµατεία και οι Φορείς του ∆ήµου
Φυλής στέκον ται στο πλευρό των  εργα-
ζοµέν ων  στα ν οσοκοµεία αλλά και
όσων  είν αι στην  πρώτη γραµµή της
µάχ ης αυτή τη στιγµή. Στηρίζουµε τα
αιτήµατά τους και καλούµε την  κυβέρν -
ηση και κάθε αρµόδιο φορέα ν α τα υλο-
ποιήσει 
Ε∆Ω και ΤΩΡΑ! Οι ελλείψεις  στο
σύστηµα υγείας σε προσωπικό, σε
αν αλώσιµα, σε είδη ατοµικής προ-
στασίας των  εργαζοµέν ων  είν αι το
αποτέλεσµα της πολιτικής όλων  των
κυβερν ήσεων  που ακολουθούν  τις
κατευθύν σεις της ΕΕ. Είν αι το αποτέ-
λεσµα της πολιτικής που θυσιάζει το
δικαίωµα των  οικογεν ειών  µας στη
δηµόσια και δωρεάν  Υγεία στο θεό της
εµπορευµατοποίησης  και  ιδιωτικο-
ποίησης, Είν αι το αποτέλεσµα της
πολιτικής που µας υποχ ρεών ει ν α
ψάχ ν ουµε µόν οι µας ν α βρούµε µάσκες
και αν τισηπτικά, ν α τα πληρών ουµε
αδρά για ν α φουσκών ουν  οι τσέπες
των  βιοµηχ άν ων  και των  µεγαλεµπόρ-
ων .

Η πρόληψη δεν  µπορεί ν α περιορίζε-
ται, όπως προβάλλει η κυβέρν ηση,
στην  ‘’ατοµική ευθύν η’’  και την
αποµόν ωση, που είν αι αν αγκαία για τη
µη διασπορά του ιού. Την  ίδια στιγµή
που παίρν ον ται αυστηρά µέτρα για τις
µετακιν ήσεις, µεγάλοι χ ώροι δουλειάς
λειτουργούν  χ ωρίς µέσα προστασίας.

Ειδικότερα για το ∆ήµο Φυλής, τα µέτρα
πρωτοβάθµιας υγείας είν αι πολύ πίσω
από τις αν άγκες.                    

Το υποκατάστηµα του πρώην  ΙΚΑ στα
Άν ω Λιόσια υπολειτουργεί, µε ελάχ ιστο-
υς γιατρούς που αδυν ατούν  ν α
εξυπηρετήσουν  τις αν άγκες των  

κατοίκων  του ∆ήµου µας, µε αποτέλε-
σµα την  παραπέρα υποβάθµιση των
παρεχ όµεν ων  υπηρεσιών  υγείας και
µεγάλες καθυστερήσεις στα ραν τεβού.
Αυτή τη στιγµή υπάρχ ουν  στο ΙΚΑ µία
παιδίατρος για τόσο πληθυσµό, µία
καρδιολόγος, έν ας ψυχ ίατρος, 2 παθ-
ολόγοι και 2 ορθοπεδικοί, 2 ωτοριν ολα-
ρυγγολόγοι, εν ώ δεν  υπάρχ ει καθόλου
γυν αικολόγος και οφθαλµίατρος. Επίσης
δεν  υπάρχ ει και ούτε υπήρχ ε ποτέ
εν δοκριν ολόγος και πν ευµον ολόγος,
ειδικότητα απαραίτητη ιδιαίτερα σε
αυτές τις συν θήκες.
Και συζητάµε για µια περιοχ ή επιβαρ-
υµέν η από την  λειτουργία εδώ και 55
χ ρόν ια, της καρκιν ογόν ου χ ωµατερής.

Εν ώ βγήκαν  πρόσφατα στη δηµοσιότ-
ητα µελέτες στις οποίες αποτυπών εται
η απειλή για την  αν θρώπιν η υγεία από
τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη Φυλή, όχ ι
µόν ο δεν  παίρν ουν  µέτρα για τις
αυξηµέν ες αν άγκες της πρωτοβάθµιας
υγείας αλλά ετοιµάζουν  στα «µου-
λωχ τά» εν  µέσο παν δηµίας ν α φτιά-
ξουν  ν έα χ ωµατερή.

∆ε ανεχόµαστε να πληρώσουµε
εµείς και οι οικογένειές µας την
επιδηµία. Απαιτούµε:

Μαζικές προσλήψεις µόν ιµων  γιατρών ,
ν οσηλευτών  και λοιπών  υγειον οµικών .
Πλήρης επίταξη άν ευ όρων  κλιν ών ,
κλιν ικών , κρεβατιών  ΜΕΘ, εξοπλισµού
εργαστηρίων  και του προσωπικού του
ιδιωτικού τοµέα περίθαλψης και έν ταξή
του στο κρατικό σχ έδιο για την  αν τι-
µετώπιση της παν δηµίας.
Μέσα Ατοµικής Προστασίας για όλους
τους υγειον οµικούς.
• Άµεση και πλήρης στελέχ ωση µε το
απαραίτητο ιατρικό και υγειον οµικό
προσωπικό όλων  των  δοµών   δηµό-
σιας υγείας στο ∆ήµο µας  και κυρίως
του πρώην  ΙΚΑ Άν ω Λιοσίων , ώστε ν α
µπορεί ν α λειτουργεί σε 24ωρη βάση
και ν α παρέχ ει όλες τις υπηρεσίες
στους κατοίκους και τους εργαζόµεν ους
της περιοχ ής.
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ΘΘρρίίλλεερρ  σσττοο  ΊΊλλιιοονν::
Αυτόφωρο για τον πατέρα της 8χρονης

που τραυµατίστηκε από σφαίρα
Στον εισαγγελέα µεταφέρεται η

υπόθεση θρίλερ στο Ίλιον. Ενώπιον
του Αυτοφώρου παραπέµφθηκε να
δικαστεί ο πατέρας του 8χρονου κορ-
ιτσιού που τραυµατίστηκε την Παρασ-
κευή το βράδυ στο Ίλιον από σφαίρα,
µετά την άσκηση σε βάρος του ποινι-
κής δίωξης για έκθεση σε κίνδυνο του
παιδιού και για παράνοµη κατοχή
όπλου.

Ο πατέρας του κοριτσιού συνελήφ-
θηΚυριακή   βράδυ καιεχθές ο Εισαγ-
γελέας άσκησε σε βάρος του ποινική
δίωξη για τα δύο αδικήµατα παραπέµ-
ποντας την υπόθεση στο Αυτόφωρο Τριµελές Πληµµελειοδικείο ενώ κρατήθηκαν
στην Εισαγγελία αντίγραφα της δικογραφίας σε ό,τι αφορά την µητέρα της 8χρονης.
Η γυναίκα είχε συλληφθεί αρχικά, όπως και ο σύζυγος της, το βράδυ της Κυριακής
και στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Οι δύο γονείς του παιδιού µετά την µεταφορά του στο νοσοκοµείο, το Σάββατο το
πρωί, φέρονται να µην είχαν εντοπιστεί από τους αστυνοµικούς που τους αναζήτ-
ησαν στο σπίτι που διαµένουν. Τελικώς συνελήφθησαν µία ηµέρα µετά την εισαγω-
γή της 8χρονης στο Νοσοκοµείο Παίδων.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπόθεσης, το κοριτσάκι δέχθηκε κατά λάθος πυροβο-
λισµό στο πόδι της από το µικρότερο αδελφάκι της το οποίο βρήκε ένα πιστόλι- µπρ-
ελόκ που ανήκε στον πατέρα τους. Τόσο ο κατηγορούµενος όσο και ο παππούς των
δύο παιδιών φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι το όπλο το βρήκαν τυχαία στον δρόµο που
έπαιζαν τα δύο παιδιά.

Η 8χρονη υποβλήθηκε σε επέµβαση στο Νοσοκοµείο Παίδων κατά την οποία οι
γιατροί αφαίρεσαν το βλήµα που είχε στο πόδι της.

Σ
υν εχίζον ται και επεκ-
τείν ον ται τα προγράµµατα
του ∆ήµου Χαϊδαρίου για

την   διαν οµή τροφίµων  και γεν ικά
την  στήριξη σε απόρους και σε
ευπαθείς κοιν ων ικές οµάδες.

Το πρόγραµµα καθηµεριν ού
συσσιτίου υλοποιείται πλέον  µε διαν οµή
του φαγητού στο σπίτι. Το πρόγραµµα
περιλάµβαν ε περίπου 40 άτοµα και µε
ν έες αιτήσεις έχ ει ήδη φτάσει τα 50.

Άµεσα ξεκιν άει ν έο, έκτακτο πρόγρ-
αµµα καθηµεριν ής διαν οµής τροφίµων
µε χ ρηµατοδότηση από το Υπουργείο
Εσωτερικών . Οι δικαιούχ οι είν αι
περίπου 250 σύµφων α µε τα κριτήρια
που έχ ει καθορίσει το Υπουργείο και η
χ ρηµατοδότηση που έχει εγκριθεί κατα-
ρχ ήν  είν αι για εν άµιση µήν α. Την  δια-

ν οµή των  τροφίµων  θα πραγµατοποιεί
καθηµεριν ά ο ∆ήµος µε το προσωπικό
και τα οχ ήµατα του «Βοήθεια στο
Σπίτι».

Αυτή την  εβδοµάδα  θα πραγµατοποι-
ηθεί η διαν οµή τροφίµων  και ειδών
πρώτης αν άγκης του προγράµµατος
ΤΕΒΑ. Η διαν οµή θα πραγµατοποιηθεί
στα σπίτια των  ωφελούµεν ων  (περίπου
400 άτοµα) από την  Κοιν ων ική Υπηρ-
εσία.

Τον  συν τον ισµό όλων  των  διαν οµών
στα σπίτια και την  παρακολούθηση
ώστε ν α τηρούν ται σε κάθε περίπτωση
τα µέτρα ατοµικής προστασίας έχ ει ο
Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
κ. Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

Η λειτουργία των  τηλεφών ων  επικοι-
ν ων ίας και ψυχ ολογικής στήριξης της
Κοιν ων ικής Υπηρεσίας και του Γραφ-
είου ∆ηµότη, που είν αι καθηµεριν ή σε
12ωρη βάση (8 πρωί – 8 απόγευµα),

επεκτείν εται από αυτή την
εβδοµάδα και τα Σαββατοκύρ-
ιακα (9 πρωί – 3 απόγευµα). Τα
τηλέφων α επικοιν ων ίας είν αι
213 2047266-213 2047267-213
2047300-213 2047251. Όλα τα
αιτήµατα για υλική συν δροµή,
συν ταγογράφηση φαρµάκων ,
ψυχ ολογική υποστήριξη αξιο-
λογούν ται από την  Κοιν ων ική
Υπηρεσία και υλοποιούν ται
χ ωρίς προβλήµατα.

Ο ∆ήµαρχ ος Βαγγέλης
Ντην ιακός και η επιτροπή
διαχ είρισης της κρίσης που
έχ ει συσταθεί στον  ∆ήµο
βρίσκον ται στο ∆ηµαρχ είο
από την  αρχ ή της κρίσης  7 ηµέρες την
εβδοµάδα και έχ ουν  καθηµεριν ή
εν ηµέρωση για την  αν ταπόκριση του
∆ήµου στα  αιτήµατα συµπαράστασης
και υποστήριξης που υποβάλλον ται στα
τηλέφων α και τα µειλ επικοιν ων ίας.

Για την  εξυπηρέτηση των  αν αγκών
της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου,
για όσο διάστηµα θα διαρκούν  τα έκτακ-
τα µέτρα, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου εξασφάλισε
την  ψηφιακή εφαρµογή «Νοιάζοµαι» και
συγκεκριµέν α την  υπηρεσία "Έκτακτες
Αν άγκες COVID-19" ως δωρεάν  προσφ-
ορά της εταιρείας Intellisof t.  Η συγκε-
κριµέν η υπηρεσία διευκολύν ει την
καταγραφή και την  άµεση προώθηση
προς εξυπηρέτηση των  αν αγκών  των
ευπαθών  οµάδων  του πληθυσµού στις
συν θήκες της υγειον οµικής κρίσης.

Τέλος, επιλύθηκε από την  Κοιν ων ική
Υπηρεσία του ∆ήµου Χαϊδαρίου το
πρόβληµα που υπήρχε µε άστεγο στην
οδό Στρ. Καραϊσκάκη. Ο άστεγος είχ ε
πολλές φορές το τελευταίο διάστηµα
αρν ηθεί την  µεταφορά του σε δοµή
φιλοξεν ίας αστέγων  του ∆ήµου Αθη-
ν αίων , όπως καν ον ικά προβλέπεται.
Όπως είν αι γν ωστό, το ν οµικό πλαίσιο
δεν  επιτρέπει την  αποµάκρυν ση αστέ-
γων  χ ωρίς την  συµφων ία τους και το
ν οµικό αυτό κεν ό δεν  έχ ει επιλυθεί ούτε
στις σηµεριν ές συν θήκες της µεγάλης
υγειον οµικής κρίσης.

Η Κοιν ων ική Υπηρεσία βρήκε εν αλ-
λακτική λύση για την  προσωριν ή στέγα-
ση του αστέγου, πραγµατοποίησε από
την  αρχ ή της προηγούµεν ης εβδοµάδας
την  αν αγκαία προεργασία και από την
Παρασκευή 3 Απριλίου ο άστεγος έχ ει
ήδη µεταφερθεί.  

Να υπάρξει πλήρης εξοπλισµός όλων
των  δηµόσιων  υπηρεσιών  µε τα προβ-
λεπόµεν α είδη απολύµαν σης και προ-
φύλαξης, παρεχ όµεν α δωρεάν  από το
κράτος στον  πληθυσµό, για ν α σταµα-
τήσει η απαράδεκτη αισχ ροκέρδεια.
Με κυβερν ητική απόφαση ν α διασφαλι-
στούν  πρόσθετες άδειες, µε πλήρεις
αποδοχ ές και ασφάλιση σε όσους
εργαζόµεν ους: ν οσούν , αν αγκάζον ται
ν α απέχ ουν  από την  εργασία τους
λόγω των  έκτακτων  µέτρων  πρόληψης,
καλούν ται ν α αν αλάβουν  τη φρον τίδα
άρρωστου παιδιού ή ηλικιωµέν ου µέλο-
υς της οικογέν ειάς τους ή παραµέν ουν
µε τα παιδιά τους στο σπίτι εξαιτίας του
προληπτικού κλεισίµατος των  σχ ο-
λείων  και των  βρεφον ηπιακών
σταθµών .
Να σταµατήσουν  αµέσως οι πλειστηρ-
ιασµοί κύριας κατοικίας, οι διακοπές σε
ηλεκτρικό ρεύµα και ν ερό, λόγω των
χ ρεών  των  λαϊκών  ν οικοκυριών .
Το συν ολικό κόστος πρέπει ν α το αν α-
λάβει το ίδιο το κράτος, οι διάφοροι
µεγάλοι επιχ ειρηµατικοί όµιλοι και όχ ι οι
εργαζόµεν οι, µισθωτοί στον  ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα ή οι αυτοαπασχ ολούµε-
ν οι στα αστικά κέν τρα και την  ύπαιθ-
ρο.
Απαιτούµε ν α κλείσει  τώρα ο ΧΥΤΑ
Φυλής! Να αποκατασταθούν  ο χ ώρος
και η ευρύτερη περιοχ ή, ν α µετεγκατα

σταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρω-
τήρας επικίν δυν ων  ιατρικών  αποβλή-
των . Να σταµατήσει εδώ και τώρα κάθε
σκέψη για το ν έο ΧΥΤΑ στη Φυλή!
Συµµετέχ ουµε από κοιν ού µε τους
φορείς και τα σωµατεία της περιοχ ής
µας στην  ηµέρα παν ελλαδικής δράσης
για την  Υγεία, στις 7 Απρίλη, που προ-
κήρυξε η Οµοσπον δία Εν ώσεων
Νοσοκοµειακών  Γιατρών  Ελλάδας.

Η Υγεία είναι αγαθό και όχι
εµπόρευµα! Στις 7 Απρίλη η φωνή
των µάχιµων υγειονοµικών γίνεται
φωνή όλων µας. Είναι η µέγιστη

έκφραση ευγνωµοσύνης προς
αυτούς που δίνουν τη µάχη να

κρατήσουν ζωντανούς
τους συνανθρώπους µας! 

∆υναµώνουµε τη φωνή µας για
µέτρα προστασίας της Υγείας, 

του λαού!

Σύλλογος Γυναικών Άνω Λιοσίων
(Μέλος ΟΓΕ)

Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου (Μέλος
ΟΓΕ)

Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Φυλής
Σωµατείο Οικοδόµων (Παράρτηµα

Μενιδίου – Φυλής)
Ένωση ΕΒΕ Άνω Λιοσίων

-Ζεφυρίου
Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και
Εµποροϋπαλλήλων ∆υτικής Αττικής
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Κατόπιν παροχής οδηγιών και
διευκρινίσεων από την αρµόδια
∆ιεύθυνση του Αρχηγείου του Λιµε-
νικού Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής, ενηµερώνουµε ότι δραστηρι-
ότητες όπως λήψη θαλάσσιου λου-
τρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων 

µέσων αναψυχής και υποβρύχια
αλιεία, δεν εµπίπτουν στις εξαιρέ-
σεις µετακίνησης  Αριθ. ∆1α/Γ.Π
οικ. 20036/22-3-2020 Κ.Υ.Α.
(Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορ-
εύονται.

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
οι παραβάτες τιµωρούνται µε το
διοικητικό πρόστιµο των 150,00
Ευρώ.

Τα τµήµατα υπαγωγής να ενηµε-
ρώσουν τους κατά τόπους δραστηρ-
ιοποιούµενους ναυταθλητικούς -
αλιευτικούς συλλόγους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ)

Ανακοίνωση της Γραµµατείας της ΕΕ∆ΥΕ
για τις κινητοποιήσεις της ΟΕΝΓΕ στις 7 Απρίλη

Η
Ελλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή Ύφεση και Ειρήν η (ΕΕ∆ΥΕ), στηρίζει την
πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ στις 7 Απρίλη, ηµέρα παν ελλαδικής δράσης για
την  Υγεία. Χαιρετίζουµε κι εκφράζουµε την  αλληλεγγύη µας στο ιατρικό και

ν οσηλευτικό προσωπικό, που κάτω από πολύ δύσκολες συν θήκες δίν ει τη µάχ η
εν άν τια στην  εξάπλωση της επιδηµίας του κορον οϊού.

Η κυβέρν ηση της Ν∆, η προηγούµεν η κυβέρν ηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και διαχ ρ-
ον ικά όλες οι κυβερν ήσεις φέρουν  εγκληµατικές ευθύν ες για τα ελλειπή µέτρα προ-
στασίας της υγείας των  εργαζοµέν ων  στους χ ώρους δουλειάς και του λαού µας συν ο-
λικότερα, για την  υποχ ρηµατοδότηση του δηµόσιου συστήµατος υγείας, τις τραγικές
ελλείψεις σε ΜΕΘ, αν αλώσιµα και σε ιατρον οσηλευτικό προσωπικό στα ν οσοκοµεία,
ελλείψεις που προκλήθηκαν  από την  πολιτική της ΕΕ, την  εµπορευµατοποίηση και
ιδιωτικοποίηση της υγείας, ώστε ν α αυξάν ουν  ακόµη περισσότερο τα κέρδη τους οι
µεγάλοι επιχ ειρηµατικοί όµιλοι.

Καµιά οµοψυχ ία µε αυτούς που εφάρµοσαν  αυτή την  εγκληµατική πολιτική που
µας έφτασε σε αυτό το σηµείο! Καν είς εργαζόµεν ος ν α µην  ξεγελαστεί από την  προ-
παγαν διστική προσπάθεια περί “ατοµικής ευθύν ης”, που αποσκοπεί ν α συσκοτίσει
την  πραγµατική αιτία που δηµιούργησε όλα αυτά τα χ ρόν ια αυτή την  κατάσταση
στην  υγεία και δεν  είν αι άλλη από το κυν ήγι του κέρδους, στο βωµό του οποίου
θυσιάζον ται οι λαϊκές αν άγκες. 

Πρόκειται για την  ίδια αιτία που γεν ν ά τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους κι επεµ-
βάσεις. ∆ιαχ ρον ικά οι κυβερν ήσεις της χ ώρας µας πετσοκόβουν ε την  υγεία, την
παιδεία, την  κοιν ων ική ασφάλιση και πλειοδοτούν ε για τις ΝΑΤΟϊκές αν άγκες,
ακόµη και σε αυτές τις δύσκολες στιγµές. ∆εν  είν αι τυχ αίο ότι µε βάση την  έκθεση
του ΝΑΤΟ για το 2019 η χ ώρα µας έρχ εται στην  τρίτη θέση µετά τις ΗΠΑ και τη
Βουλγαρία, δαπαν ών τας το 2,28% του ΑΕΠ, περισσότερα απο 4 δις ευρώ της για
τους σχ εδιασµούς της λυκοσυµµαχ ίας.

Σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε είναι επιβεβληµένη ανάγκη να δυναµώσει η λαϊκή
διεκδίκηση, να ενώσουµε τις φωνές µας µε την ΟΕΝΓΕ, τα σωµατεία υγειο-
νοµικών και εργαζοµένων σε όλη τη χώρα απαιτώντας εδώ και τώρα:

• Μαζικές προσλήψεις µόνιµων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγει-
ονοµικών. 

• Πλήρη επίταξη άνευ όρων κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλι-
σµού εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτικού τοµέα περίθαλψης και
ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. 

• Μέσα Ατοµικής Προστασίας για όλους τους υγειονοµικούς 
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
«Αστακός» οι Εθν ικές Οδοί

Σε όλο το µήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου είναι έντονη
η παρουσία από περιπολικά αυτοκίνητα όσο και από µοτοσικλέτες της ΕΛΑΣ,
µε τους αστυνοµικούς να πραγµατοποιούν ελέγχους είτε µε σταθερά µπλόκα
είτε εν κινήσει όπου καλούν τους προπορευόµενους οδηγούς να σταµατή-
σουν τα οχήµατά τους για να τους ελέγξουν.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι πολίτες θα µπορούν να ταξιδέψουν εκτός
νοµού µόνο µε έντυπο από το Taxis που θα δηλώνει ότι το µέρος στο οποίο
µεταβαίνουν είναι η µόνιµη κατοικία τους, ενώ δεν θα µπορούν να επιστρέ-
ψουν.
Όσον αφορά τις λειτουργίες, θα γίνονται σε κάποιες εκκλησίες σε κάθε περ-

ιφέρεια και θα µεταδίδονται τηλεοπτικά για να µπορεί να τις παρακολουθήσει
όποιος θέλει από το σπίτι του.

Έγγραφο µε το οποίο ειδοποιούνται οι οδηγοί των λεωφορείων των ΚΤΕΛ πως θα
οδηγούνται  στο αυτόφωρο σε περίπτωση που εντοπιστούν να µεταφέρουν εκτός
Αττικής άτοµα τα οποία δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι, εστάλη
από το πρωί στα ΚΤΕΛ της Αττικής.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ενηµερωµένο είναι και το υπουργείο Μεταφορών, ενώ
γίνεται πια ξεκάθαρο ότι θα ληφθεί κάθε µέτρο ώστε την περίοδο του Πάσχα να µείνο-
υµε όλοι σπίτι και να κλείσει και η παραµικρή χαραµάδα που µπορεί να έχουν ανα-
καλύψει κάποιοι για να περάσουν το Πάσχα στο χωριό.

Θυµίζουµε ότι µε βάση τον περιορισµό της κυκλοφορίας, στην επαρχία µπορεί µετα-
βεί µόνο όποιος αποδείξει ότι εκεί είναι η µόνιµη κατοικία του. Μόλις χθες, όµως, η
Τροχαία έκανε έφοδο στα ΚΤΕΛ Κηφισού και εντόπισε 17 άτοµα τα οποία είχαν βάλει
εισιτήριο και θα έφευγαν για Γιάννενα. Πάντως, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας έχει έτοιµο σχέδιο αντίδρασης για οποιοδήποτε σενάριο που µπορεί να
υπάρξει τις επόµενες ηµέρες σε σχέση µε την παραβίαση του περιορισµού της κυκλο-
φορίας και ανάλογα θα αποφασίσει, ποια καινούργια µέτρα θα πρέπει να εφαρµο-
στούν.  Τις επόµενες ηµέρες θα παρακολουθεί στενά το πόσο πειθαρχηµένοι είµαστε
οι πολίτες καθώς, επίσης, και την πορεία της νόσου και οι τελικές αποφάσεις αναµέ-
νονται προς το τέλος της εβδοµάδας.



ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ
ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ

ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Παρά τη δύσκολη συγκυρία συνεργεία του
Τµήµατος Καθαριότητας του ∆ήµου
Ασπροπύργου προχώρησαν εκτός από

την αποκοµιδή σκουπιδιών από τους κάδους και
σε καθαρισµό ακάλυπτων χώρων από κλαριά και
µπάζα σε κεντρικά σηµεία της Παραλίας Ασπρ-
οπύργου.

Οι καθαρισµοί αυτοί θα συνεχιστούν κανονικά
αλλά για άλλη µια φορά πρέπει να γίνει αντιληπτό
από τους πολίτες ότι ειδικά τώρα δεν πρέπει να
γεµίζουν τους ακάλυπτους χώρους µε άχρηστα
υλικά και κλαριά γιατί είναι ιδιαίτερα δύσκολη η
αποκοµιδή τους και ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος
γενικευµένης µόλυνσης.

Θερµές ευχαριστίες σε όλους τους εργαζόµενο-
υς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ιδιαίτερα
αυτή τη δύσκολη περίοδο για το ∆ήµο µας και την
Πατρίδα µας, εκφράζει στο σχετικό του µήνυµα ο
ο Αντιπρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας κ. Αντ. Κονα-
ξής,..

Ο
Σύλλογος Κρητών  Αχ α-
ρν ών  σε συν εργασία µε
τον  ∆ήµο Αχ αρν ών , διορ-

γαν ών ει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ την  ΚΥΡΙΑΚΗ 12
ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρες 9:00-13:00,
στην  αίθουσα εκδηλώσεων  “Νίκος
Καµπουράκης” του Πολιτιστικού
Κέν τρου Κρητών  Αχ αρν ών
(Κ.Γιαµπουδάκη 98, Λόφος Προφ-
ήτη Ηλία Αχ αρν ών  Αττικής), η
οποία θα υποστηριχ θεί από έµπει-
ρο ιατρικό και ν οσηλευτικό προσω-
πικό του ν οσοκοµείου ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ.

Το αίµα ως βασικότερο
συστατικό της ζωής, ∆ΕΝ
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ∆ΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ,
∆ΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ. ΜΟΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ.

Επιπλέον  οι αν άγκες για αίµα
στη χ ώρα µας είν αι ιδιαίτερα
αυξηµέν ες και ειδικά το τελευταίο
χ ρον ικό διάστηµα λόγω των  εξαιρε-
τικά κρίσιµων  συν θηκών  που επι-
κρατούν  στον  τοµέα της δηµόσιας
υγείας.

Είν αι χ ρέος όλων  µας ν α επι-
δείξουµε αίσθηµα ευθύν ης και

αλληλεγγύης προς τους συν αν θ-
ρώπους µας που έχ ουν  αν άγκη το
πολύτιµο αυτό δώρο ζωής. Σήµερα
µπορεί ν α αφορά κάποιον  άλλο,
αύριο ίσως αφορά εµάς ή κάποιον
δικό µας.

Γι αυτό: ΑΣ ΑΦΙΕΡΩΣΟΥΜΕ 10
ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΖΩΗ.

Επισηµαίν ουµε ότι θα δοθεί
ιδιαίτερο βάρος, τόσο από τους
υπευθύν ους του συλλόγου και τους
εκπροσώπους του ∆ήµου, όσο και

από το προσωπικό του ν οσοκο-
µείου, στα αυστηρά µέτρα υγιειν ής
και στην  ελεγχ όµεν η ροή εθελον -
τών , προκειµέν ου ν α διασφαλιστεί
η προστασία της υγείας των  αιµο-
δοτών .

Η αιµοδοσία θα είν αι αφιερωµέν η
στη µν ήµη του εκλιπόν τα
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΡΑΓΑ, εκλεκτού
µέλους και φίλου του συλλόγου που
έφυγε ξαφν ικά από κον τά µας
πριν  από έν α χ ρόν ο.

Τηλέφων ο για πληροφορίες :
6983-391357

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρνών  

Η
Περιφέρεια Αττι-
κής, σε συν ερ-
γασία µε το Υπο-

υργείο Εσωτερικών  που
µας διέθεσε χ ρηµατοδότ-
ηση ύψους πέν τε εκα-
τοµµυρίων  ευρώ, αλλά και
τους 66 ∆ήµους του Λεκα-
ν οπεδίου, θα υλοποιήσει
έν α µεγάλο πρόγραµµα
παροχ ής γευµάτων  σε
25.000 συν αν θρώπους
µας, που ζουν  στην  Αττι-
κή και αν ήκουν  στις
ευπαθείς οµάδες πληθυ-
σµού. 

Το πρόγραµµα αυτό
είν αι αν αγκαίο, αφού η
Εκκλησία και οι πιο πολ-
λές δοµές που µέχ ρι
σήµερα παρείχ αν  δωρε-
άν  γεύµατα σε αν θρώπο-
υς που είχ αν  αν άγκη,
πλέον  δεν  µπορούν  ν α
λειτουργήσουν , λόγω των
ιδιαίτερων  συν θηκών
που έχ ει δηµιουργήσει η
παν δηµία.

Το έργο αυτό και για
όσο διάστηµα κρατήσει η
υγειον οµική κρίση,  θα το
αν αλάβει πλέον  η Περιφ-

έρεια Αττικής και οι
∆ήµοι, µέσω των  κοιν ω-
ν ικών  τους δοµών .

Η παροχ ή σε καθηµε-
ριν ή βάση εν ός τόσο
µεγάλου αριθµού γευµά-
των  απαιτεί τη συν ερ-
γασία µε εξειδικευµέν ες
εταιρείες παρασκευής και
διάθεσης γευµάτων , που
διαθέτουν  την  παραγωγι-
κή ικαν ότητα και τις ποι-
οτικές προδιαγραφές για
ν α αν ταποκριθούν  στην
αν άγκη αυτή. 

Η Περιφέρεια Αττικής :
• Aποφάσισε κατά

αυξηµέν η πλειοψηφία
στο Περιφερειακό
Συµβούλιο, την  έγκριση
σκοπιµότητας της συγκε-
κριµέν ης παρέµβασης. 

• Στη συν έχ εια
απευθύν θηκε µε δηµόσια
προκήρυξη, βάση των
όσων  προβλέπει το
άρθρο 32 του Ν.
4412/2016, που είν αι
αν αρτηµέν η στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, σε όλες τις
επιχ ειρήσεις που διαθέ-
τουν  τις κατάλληλες προ-

διαγραφές για ν α εκτελέ-
σουν  το έργο κι εφόσον
χ ρειαστεί, θα είν αι περ-
ισσότερες από µια, προ-
κειµέν ου το πρόγραµµα
ν α υλοποιηθεί µε άµεσο,
οικον οµικό, ποιοτικά
ελεγµέν ο κι ασφαλή
τρόπο.

• Οι υπηρεσίες
όταν  λήξει ο χ ρόν ος που
προβλέπει η προκήρυξη,
θα εισηγηθούν  στην
αρµόδια οικον οµική επι-
τροπή και εκείν η θα επι-
λέξει τον  ή τους
αν αδόχ ους.

• Τέλος, η απόφα-
ση που θα ληφθεί,  θα
περάσει κι από τον
έλεγχ ο του Ελεγκτικού
Συν εδρίου. 

΄΄Με απόλυτη διαφά-
νεια η επιλογή των

εταιρειών που θα ανα-
λάβουν τα γεύµατα΄΄ 

Βήµα - βήµα ακολουθ-
ούµε όλες τις ν όµιµες δια-
δικασίες, για ν α διασφ-
αλίσουµε το δηµόσιο
συµφέρον . Η επιλογή θα
γίν ει µε απόλυτη διαφά-
ν εια και διασφάλιση όλων

των  απαιτούµεν ων
υψηλών  ποιοτικών  προ-
διαγραφών  που έχ ουµε
ήδη  θέσει µέσω της προ-
κήρυξης. Χωρίς «παράθ-
υρα» για ν α ευν οηθεί
οποιοσδήποτε.

Για τη ∆ιοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής η
ικαν οποίηση των  αν αγ-
κών  των  συµπολιτών
µας είν αι πολιτική προτε-
ραιότητα. Απαιτεί σοβαρ-
ότητα και υπευθυν ότητα.
Παραπολιτικά παιχ ν ίδια
µε τους αν θρώπους που
έχ ουν  αν άγκη από έν α
πιάτο φαγητό, εµείς δεν
παίζουµε. Ούτε πρόκειται
ν α ικαν οποιήσουµε στην
«πλάτη» τους επιχ ειρ-
ηµατικά συµφέρον τα. Η
αν θρώπιν η αν άγκη δεν
είν αι «µπίζν ες».  

Αυτό οφείλουν  ν α το
αν τιληφθούν  όλοι και
κυρίως εκείν οι, που
επιχ ειρούν  µε κακόβουλα
κι αστήρικτα δηµοσιεύµα-
τα, ν α ρίξουν  λάσπη σε
µια καθηµεριν ή µάχ η
που δίν ουµε, για ν α κρα-
τήσουµε όρθια την  κοι-
ν ων ία της Αττικής. 

6-θριάσιο Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Μεγάλο πρόγραµµα παροχής γευµάτων σε 25.000
άτοµα υψηλού κινδύνου 

Το έργο αυτό και για όσο διάστηµα κρατήσει η υγειονοµική κρίση,  θα το αναλάβει
πλέον η Περιφέρεια Αττικής και οι ∆ήµοι, µέσω των κοινωνικών τους δοµών.



ΑΙΤΗΜΑ  ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ

ΚΟΙΝ: 2η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Και τα καλυµµέν α στόµατα έχ ου-
ν ε φων ή... Τη δυν αµών ουµε για
µέτρα προστασίας της υγείας και
των  εργαζοµέν ων !

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης  στο ∆ήµο
Ασπροπύργου, καλούµε την
Κυβέρν ηση ν α αν αλάβει τώρα
πρωτοβουλία, ώστε ν α αξιοποιηθεί
ο χ ρόν ος που έχ ει κερδηθεί από
την  εξάπλωση του ιού και ν α πάρει
όλα τα µετρά για ν α στελεχ ωθεί και
ν α εξοπλιστεί το δηµόσιο σύστηµα
υγείας µε το αν αγκαίο προσωπικό
και υλικοτεχ ν ικό εξοπλισµό. 

Είν αι η ώρα η Κυβέρν ηση ν α στα-
µατήσει ν α κουν άει το δάχ τυλο της
ατοµικής ευθύν ης στο λαό και ν α
ασχ οληθεί µε την  αν αγκαία κρατική
ευθύν η που επίµον α προσπαθεί
ν α συγκαλύψει. 

Είν αι η ώρα η Κυβέρν ηση ν α στα-
µατήσει ν α αξιοποιεί την  παν δηµία
για ν α χ τυπήσει κάθε φων ή που
αν τιστέκεται και ν α ασχ οληθεί µε

την  αυθαιρεσία της εργοδοσίας
στους µεγάλους χ ώρους δουλειάς,
όπου συν ωστίζον ται οι εργαζόµε-
ν οι χ ωρίς ν α τηρούν ται τα αν αγ-
καία µέτρα για την  προστασίας της
υγείας, της ζωής και της δουλειάς
των  εργαζοµέν ων . 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης στηρίζουµε τα
δίκαια αιτήµατα της Οµοσπον δίας
Εν ώσεων  Νοσοκοµειακών  Γιατρών
Ελλάδας, πολλών  µαζικών  φορέων
του λαϊκού κιν ήµατος που απαι-
τούν  την  επίταξη των  ιδιωτικών
µον άδων  και την  έν ταξή τους
στον  κρατικό σχ εδιασµό, την
άµεση προµήθεια των  ν οσοκο-
µείων  µε όλα τα αν αγκαία µέσα, το
άν οιγµα όλων  των  ΜΕΘ και τις
αν αγκαίες προσλήψεις υγειον ο-
µικών . Στηρίζουµε τις πρωτοβου-
λίες που παίρν ουν  στις 7 Απρίλη,
Παν ελλαδική Μέρα ∆ράσης για την
Υγεία, για ν α ακουστεί ακόµα πιο

δυν ατά η φων ή τους.  
Οι εκλεγµέν οι µε τη Λαϊκή

Συσπείρωση απαιτούµε
τώρα ν α στελεχ ωθεί µε
επάρκεια το Κέν τρο Υγείας
Ασπροπύργου, ώστε ν α λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση, ν α
εν ισχ υθεί συν ολικά η πρω-
τοβάθµια φρον τίδα υγείας,
που σε αυτές τις συν θήκες
είν αι αν αγκαία για ν α αποφ-

ευχ θεί η συµφόρηση στα δηµόσια
ν οσοκοµεία. 

Καλούµε τη ∆ηµοτική Αρχ ή, όλο
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ν α πάρει
θέση ευθύν ης και ν α διεκδικήσει
όλα όσα είν αι αν αγκαία για το λαό
µας αυτές τις δύσκολες µέρες. 

Κάθε µέρα και κάθε ώρα λογαρ-
ιαζόµαστε, µε αυτούς που έκλεισαν
ν οσοκοµεία, που απέλυσαν  υγειο-
ν οµικό προσωπικό, που πετσόκο-
ψαν  τους προϋπολογισµούς για
την  υγεία όλα τα προηγούµεν α
χ ρόν ια. Γιατί τώρα ο λαός µας δίν ει
τη µεγάλη µάχ η για ν α σταθεί όρθ-
ιος. Όποιος µπαίν ει εµπόδιο, θα
παραµεριστεί.  

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 05/04/2020
ΟΙ ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Να στελεχωθεί µε επάρκεια το Κέντρο Υγείας Ασπροπύργου,
ώστε να λειτουργεί σε 24ωρη βάση

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ

Τη λειτουργία ∆ηµοτικού ιατρείου 
για τον κορωνοϊό προτείνει 
η Ένωση Γονέων Αχαρνών

Nα εξεταστεί η περίπτωση λειτουργίας ∆ηµοτικού
Ιατρείου, αποκλειστικά για τον έλεγχο κρουσµάτων για
κορωνοϊό (COVID-19), ζητά από τον ∆ήµαρχο
Αχαρνών, η Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων.
Συγκεκριµένα στην επιστολή της, η Ένωση Γονέων
προτείνει τη συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ ώστε να
λειτουργήσει ένα τέτοιο Ιατρείο, διαφορετικά την ύπαρξη
κινητού συνεργείου, για  λήψεις δειγµάτων κορωνοϊού
κατ’  οίκον.

Η επιστολή:

Αξιότιµε ∆ήµαρχε,

Για πρώτη φορά βιώνουµε µια πρωτόγνωρη και
κρίσιµη κατάσταση για την οποία καλούµαστε να
πειθαρχήσουµε σε µέτρα δύσκολα, αλλά αναγκαία,
προκειµένου να σταµατήσει η διασπορά του κορωνοϊού.

Η ανασφάλεια όλων µας για το παρόν και το µέλλον,
για την εξασφάλιση των απαραίτητων για τη δηµόσια
υγεία και τη διαβίωση και η ανησυχία για πιθανή
απώλεια εργασίας και εισοδήµατος, αρχίζει να επηρεάζει
οικογένειες και ανθρώπινες σχέσεις και σύντοµα θα
αποτελεί σοβαρή απειλή για την κοινωνική συνοχή.

Τώρα είναι η στιγµή που η πολιτεία πρέπει να
υποστηρίξει την κοινωνία µε συγκεκριµένα µέτρα, ηθικά,
ψυχολογικά και οικονοµικά ώστε να βγει πιο δυνατή
από αυτήν την κρίση.

Αντιλαµβανόµενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης,
θεωρούµε ότι σε έναν ∆ήµο όπως ο δικός µας, µε
τόσους κατοίκους, όπου η µετάβαση των ανθρώπων
από την οικία τους σε κάποιο νοσοκοµείο (δηµόσιο ή
ιδιωτικό) είναι δύσκολη, προτείνουµε όπως δείτε το
ενδεχόµενο συνεργασίας µε τον Εθνικό Οργανισµό
∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ)  προκειµένου να υπάρξει στο
∆ήµο µας ∆ηµοτικό Ιατρείο το οποίο θα λειτουργεί
αποκλειστικά για τον έλεγχο κρουσµάτων για κορωνοϊό
(COVID-19) ούτως ώστε οι κάτοικοι κατόπιν
επικοινωνίας µε τον ΕΟ∆Υ να παραπέµπονται στο εν
λόγω ειδικά διαµορφωµένο ιατρείο.

Κάτι αντίστοιχο υλοποιήθηκε ήδη από το ∆ήµο
Αθηναίων.

Σε άλλη περίπτωση θα µπορούσε να υπάρξει κινητό
συνεργείο, σε συνεργασία πάντα µε τον ΕΟ∆Υ, για
λήψεις δειγµάτων κορωνοϊού κατ’  οίκον.

Ευχαριστούµε.

Με Εκτίµηση,

Για το ∆.Σ.
Ελένη Μότσια Κυριακή Ασλανίδη
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Επτά συλλήψεις για ληστείες στα Μέγαρα  
Ευθύνονται για διαρρήξεις των τελευταίων ηµερών σε καταστήµατα των Μεγάρων.

Σε δύο συντονισµέ-
νες  επιχειρήσεις του
Τµήµατος Ασφάλειας
Μεγάρων µία στα
Εξαµίλια Κορινθίας
και µία στην περιοχή
Βλυχό Μεγάρων
συνελήφθησαν συνο-
λικά 6 άτοµα, µέλη
ε γ κ λ η µ α τ ι κ ώ ν
οργανώσεων, στους
οποίους προστίθεται
και ένας 22χρονος
που συνελήφθη από
την Άµεση ∆ράση
στα Μέγαρα.Σύµφω-
να µε το megaratv.gr
τα 3 άτοµα που συνελήφθησαν στα Εξαµίλια µαζί
µε έναν συνεργό τους από τα Μέγαρα κατηγορ-
ούνται µεταξύ άλλων και για τις ληστείες στο ΣΕΑ
Μεγάρων.

Οι αλλοι τρεις, 22, 21 και 17 χρόνων, διέπρατταν 

διαρρήξεις και κλοπές στα Μέγαρα και σύµφωνα
µε τη δικογραφία ευθύνονται για τα περιστατικά
των τελευταίων ηµερών σε καταστήµατα των
Μεγάρων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Προανάκριση διενεργείται από το ΤΑ Μεγάρων.
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Το ανησυχητικό φαινό-
µενο των θανάτων από
κοροναϊό νέων ατόµων
χωρίς υποκείµενα προβ-
λήµατα υγείας ερευνούν οι
επιστήµονες.

Τις τελευταίες ηµέρες, µόνο
στη Βρετανία έχουν χάσει τη
ζωή τους τέσσερα άτοµα κάτω
των 36 ετών, µε τον δραµατικό
απολογισµό να περιλαµβάνει
ένα αγόρι ηλικίας µόλις 13
ετών.

Η απώλειά τους έχει σοκάρει
τις οικογένειές τους, που
δηλώνουν ότι κανείς τους δεν
έπασχε από κάποιο νόσηµα
που θα µπορούσε να τον κατα-
στήσει πιο ευάλωτο στο νέο
κοροναϊό.

Αµερικανοί ειδικοί αναζητούν
τις αιτίες που ο νέος ιός, ο
οποίος φαίνεται να επηρεάζει
µέχρι στιγµής κυρίως τους ηλι-
κιωµένους, στοιχίζει τη ζωή και
σε αρκετά νεότερα άτοµα και
έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν
τις πρώτες απαντήσεις.

Ο ρόλος των γονιδίων

Σύµφωνα µε τον ∆ρ. Sanjay
Gupta, νευροχειρούργο και
υπεύθυνο του ιατρικού ρεπο-
ρτάζ για το CNN, οι ερευνητές
ενδιαφέρονται για τον πιθανό
ρόλο των γονιδίων στην εξέλιξη
της νόσου.

“Μια πιθανότητα είναι να
ευθύνεται µια παραλλαγή στο
γονίδιο ACE2. Πρόκειται για ένα
ένζυµο που προσκολλάται στην
εξωτερική επιφάνεια των
κυττάρων των πνευµόνων,
αλλά και της καρδιάς”, δήλωσε
ο Gupta.

Ο κοροναϊός χρησιµοποιεί το
συγκεκριµένο ένζυµο για να
εισχωρήσει στα κύτταρα της
αναπνευστικής οδού.

Ο ∆ρ. Gupta παραπέµπει σε
µια δηµοσίευση του επιστηµονι-
κού περιοδικού Science, στην
οποία ο ∆ρ. Philip Murphy, του
Αµερικανικού Εθνικού Ινστι-
τούτου Αλλεργιών και Λοι-
µωδών Νοσηµάτων δήλωσε ότι
οι παραλλαγές στο γονίδιο
ACE2 που προκαλούν µεταβο-

λές στους υποδοχείς, θα µπορ-
ούσαν να διευκολύνουν ή να
δυσχεράνουν τη δίοδο του ιού
προς τα κύτταρα.

Οι επιστήµονες που εµπλέ-
κονται στη συγκεκριµένη µελέτη
αναλύουν το DNA των ασθενών
που παρουσίασαν σοβαρά
συµπτώµατα της νόσου χωρίς
να πάσχουν από υποκείµενα
νοσήµατα µε το DNA εκείνων
που πέρασαν µια ηπιότερη
µορφή της νόσου, ενώ έπασχαν
από κάποιο ήπιο πρόβληµα
υγείας ή ήταν απολύτως υγιείς.

Μια άλλη πιθανή παράµετρος
σύµφωνα µε τον ∆ρ. Gupta
είναι πως η πνευµονική σουρφ-
ακτάνη, ένα επιφανειοδραστικό
υγρό που εκκρίνεται από τους
µικροσκοπικούς αεροφόρους
σάκους των πνευµόνων,
µειώνεται υπό την επίδραση
του κοροναϊού Covid-19.

Αυτό το υγρό επιτρέπει στους
πνεύµονες να διαστέλλονται και
να συστέλλονται φυσιολογικά,
µε αποτέλεσµα όταν η ποσότ-
ητά του µειώνεται και η λειτο-
υργία του διαταράσσεται, να

προκαλείται δύσπνοια στους
ασθενείς.Ουσιαστικά, ο ρόλος
του συγκεκριµένου υγρού είναι
να καθαρίζει και να “µαλακώνει”
τους πνεύµονες, κάνοντάς τους
πιο εύκαµπτους. Εποµένως, η
απουσία του ενδεχοµένως απο-
τελεί και την αιτία που πολλοί
ασθενείς εξακολουθούν να υπο-
φέρουν ακόµη και αφότου δια-
σωληνωθούν.

Το ισχυρό ανοσοποιητικό
εις βάρος των ασθενών

Το ανοσοποιητικό σύστηµα
και η ανταπόκρισή του στους
ιούς και τα βακτήρια αποτελεί
άλλο ένα σηµείο ενδιαφέροντος
για τους ερευνητές.

Μάλιστα, σηµειώνουν ότι ένα
υγιές ανοσοποιητικό σύστηµα
σε ορισµένες περιπτώσεις
ενδέχεται να λειτουργεί εις
βάρος των ασθενών.

“Σε µερικούς νέους ασθενείς, 

ένα υπερβολικά ενεργό ανο-
σοποιητικό σύστηµα ενδέχεται
να δηµιουργήσει µια “βόµβα”
φλεγµονής, η οποία καταβάλλει
τους πνεύµονες και άλλα όργα-
να”, σηµειώνει ο ∆ρ. Gupta.

Ψευδαίσθηση ασφάλειας
Επιπλέον, δεν αποκλείεται

ορισµένοι νέοι άνθρωποι,
πιστεύοντας πως είναι ασφα-
λείς, να µην προστατεύονται
επαρκώς απέναντι στον νέο
κοροναϊό ή να µην τηρούν τα
µέτρα κοινωνικής αποστασιο-
ποίησης. Με αυτό τον τρόπο
όµως, εκθέτουν τον εαυτό τους
σε πολύ µεγαλύτερο ιικό
φορτίο.

Ωστόσο, θα πρέπει να σηµει-
ωθεί ότι ο νέος κοροναϊός εξα-
κολουθεί να πλήττει δυσανάλο-
γα τους ηλικιωµένους και τα
άτοµα µε υποκείµενα νοσήµα-
τα.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
..  ΤΤοουυςς  ΑΑΠΠΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  θθαα  ττοουυςς  κκρρίίννεειι  ηη  ιισσττοορρίίαα

Στο τελευταίο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο οι αιρετοί εκπρό-
σωποι των δηµοτών είχαν

την ευκαιρία να αποδείξουν πως θέλουν να
απαλλαγεί ο ∆ήµος από ένα βραχνά 17
εκατοµµυρίων ευρώ, καθώς τους ζητήθηκε
να εξουσιοδοτήσουν τον ∆ήµαρχο Αχα-
ρνών να συνάψει προγραµµατική συµφ-
ωνία µε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Μάλιστα ο ίδιος τόσο τηλεφωνικά όσο και
µε επιστολή µου φρόντισα να λύσω κάθε
απορία, ξεκαθαρίζοντας πως:

➡➡ ∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 

∆ΑΝΕΙΟΥ! Είναι
χρηµατοδότηση και ∆ΕΝ
θα επιστραφεί!
➡➡ Τα χρήµατα θα χρη-

σ ι µ ο π ο ι η θ ο ύ ν
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και
µόνο για την αποπληρ-
ωµή χρεών. Μάλιστα
δεν θα τα διαχειριστεί ο
∆ήµος, αλλά το Υπουρ-
γείο που θα αναλάβει
να ξεχρεώσει τις οφει-
λές.
➡➡ Χωρίς αυτά δεν

θα ισοσκελιστεί ο προϋ-
πολογισµός.
➡➡ Χωρίς αυτή τη χρηµατοδότηση η

αποπληρωµή θα µετακυλιστεί στους
∆ηµότες.

Είναι πλέον αντιληπτό τοις πάσι ότι το
Υπουργείο Εσωτερικών αναλαµβάνει να
ξεχρεώσει τον ∆ήµο, κάνοντας του
ουσιαστικά «∆ΩΡΟ» περίπου 17 εκατ.
ευρώ.

Παρά τα δεδοµένα αυτά και την ύψιστη
σηµασία του θέµατος οι περισσότεροι
σύµβουλοι της Αντιπολίτευσης επέλεξαν
να µην πάρουν µέρος στη διαδικασία.
Αλήθεια σε οκτώ ώρες (11:00-19:00) δεν

βρήκαν λίγα λεπτά για να στείλουν ένα
email ή sms µε την ψήφο τους;

Ίσως γι’ αυτό ήταν πολλοί εκείνοι που
διατύπωσαν την άποψη πως η µαζική
απουσία αποσκοπούσε αποκλειστικά και
µόνο τη µη επίτευξη απαρτίας. Ή εκείνοι
που είδαν πίσω από την τακτική αυτή µια
κοινή γραµµή απουσίας.

Εµείς δεν θέλουµε να ακούσουµε ούτε
φήµες ούτε σενάρια συνωµοσίας. Ο
λαός των Αχαρνών έχει κρίση και µπορεί
να αντιληφθεί την πραγµατικότητα.

Είναι όµως να απορεί κανείς, πώς
όλοι αυτοί που έχουν εκλεγεί για να υπε-
ρασπίζονται το συµφέρον της πόλης και
των κατοίκων της δεν διστάζουν να
εµποδίσουν την πρόοδο, την εξέλιξη, την
απεµπλοκή της από χρέη του παρελθόν-
τος, επιδιδόµενοι σε παιχνίδια τακτικής.

Εάν δαπανούσαν όλη αυτή την ενέρ-
γεια για το καλό της πόλης, τότε είναι
σίγουρο πως οι Αχαρνές θα ήταν σε
πολύ καλύτερη θέση. Εκεί που εµείς
είµαστε αποφασισµένοι να τη φέρουµε
µε πολλή δουλειά, καθηµερινό αγώνα και
συνεχείς µάχες.

Όσο για κάποιους που ισχυρίζονται
πως δεν ενηµερώνονται οι ηµεροµηνίες
µιλούν από µόνες τους: Στις 11/3 έγινε η
πρόσκληση της οικονοµικής για το σχέ-
διο του προϋπολογισµού, στις 16/3
πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση και
στις 19/3 η απόφαση δηµοσιεύτηκε στη
∆ιαύγεια.

Ως ∆ηµοτική Αρχή, θέλουµε να ευχαρ-
ιστήσουµε όλους τους Συµβούλους που
συµµετείχαν στη συνεδρίαση, ακόµα και
αυτούς που καταψήφισαν το θέµα, διότι
µε την παρουσία τους, παρά το αντίθετο
της γνώµης τους, απέδειξαν ότι δεν επιθ-
υµούν να εφαρµόσουν τακτικές «κρυφ-
τού» εις βάρος του ∆ήµου και των
συνδηµοτών µας.

Ιδιαιτέρως δε, θέλουµε να ευχαριστή-
σουµε όλους τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους της µειοψηφίας που ψήφι-
σαν θετικά, αποδεικνύοντας εµπράκτως
και µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης ότι πρό-
ταξαν το καλό της πόλης και δεν επηρε-
άστηκαν από τις σειρήνες που τους
ζητούσαν να µην παρουσιαστούν, ώστε
να µην γίνει η συνεδρίαση και να δηµιο-
υργηθεί πρόβληµα στη λειτουργία του
∆ήµου.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο 
ανάµεσα στους νέους και υγιείς;
Τις αιτίες που ο νέος κοροναϊός στοιχίζει τη ζωή σε νέους 
και υγιείς ανθρώπους αναζητούν οι επιστήµονες


