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Και ... λίγη σάτιρα
Η χ ώ 
της Θράκης

Μάλιστα αυτό είναι πολιτική απόφαση, ανάσα για την εστίαση

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΗΣ

Αυτά να τα βλέπεται 
εσείς που όλο γκρι-
νιάζετε και όλο λέτε 
ότι το υπουργείο υγεί-
ας δεν έχει επαφή με 
την πραγματικότητα.
Τι λέτε κύριοι, καλύτερος 
υπουργός μετά τον Άδωνη, 
από τον Πλεύρη πέρασε;
Και για να δείτε το πολύ-
πλευρο ταλέντο του Πλεύ-
ρη στα θέματα της δια-
χείρισης της πανδημίας 
λάβετε υπόψη μόνο τούτο.
Λέει ο ερίφης, αφού δεν 
δουλεύουν οι ταβέρνες 
και τα μπαράκια λόγω της 
πανδημίας, ας επιτρέψου-
με να ακούγεται η μουσι-

κή, μήπως πάνε οι πελάτες, ξε-
λασπώσουν οι ταβέρνες και τα 
μπαράκια, μπας και πληρώσουν 
κανένα ΦΠΑ παραπάνω, κανέ-
ναν φόρο παραπάνω, γιατί με 
τόση γκαντεμιά που μας δέρνει, 
δεν βλέπω ούτε την βουλευτι-
κή αποζημίωση να παίρνουμε, 
πόσο μάλλον την υπουργική και 
έτσι με αυτό το σκεπτικό πήρε 
μία ρηξικέλευθη απόφαση ο 
Υπουργός Πλεύρης και αποφά-
σισε να επιτρέψει στην μουσική, 
να επιστρέψει στον φυσικό της 
χώρο και οπότε οι ταβερνιάρη-
δες και οι ιδιοκτήτες των μπαρ 
θα πεινάνε μετά μουσικής και 
θα αφήνουν απλήρωτους λογα-
ριασμούς συνοδεία μουσικής 

όπως νοίκια, ΤΕΒΕ, νερά φώτα, 
προσωπικό και δεν συμμαζεύεται. 
Προφανώς ο κ. Πλεύρης δεν 
πήρε χαμπάρι ότι όλη η αγο-
ρά στενάζει και δεν περισσεύει 
«σάλιο» για να πάει ο κοσμάκης 
στην ταβέρνα και το μπαράκι.
Αμ το άλλο που το πάτε βρε αχά-
ριστοι; Όσοι λέει δεν πρόλαβαν 
να εμβολιασθούν γιατί μας βρή-
κε ο κακός μας ο καιρός και 
έκλεισαν οι δρόμοι από τα χιό-
νια, δίνεται, λέει, παράταση πι-
στοποίησης του εμβολιασμού 
μέχρι και τις 7 του Φλεβάρη.
Αυτό μάλιστα εί-
ναι πολιτική αντίληψη. 
Με λίγα λόγια, ο κόσμος κόντεψε 

να σπάσει τα ποδάρια του στους 
παγωμένους δρόμους, ΈΜΕΙ-
ΝΕ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ, παράτησε 
τα αυτοκίνητά του – την περι-
ουσία του -στους χιονισμένους 
δρόμους και θα τον «έκαιγε» να 
τρέξει να εμβολιασθεί ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΛΉΞΗ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-
ΣΗ. Ήμαρτον Κύριε πρωί πρωί.
Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι 
να τα βλέπετε και μπροστά στην 
κάλπη να αξιολογείται τον κα-
λύτερο και μη μου πείτε ότι ο 
Υπουργός της Υγείας ο κ. Πλεύ-
ρης είναι μακράν ο καλύτερος 
Υπουργός της Υγείας, παρέα με 
την διοικήτρια του Νοσοκομεί-
ου της Ξάνθης κυρία Ροφαέλα, 
οι καλύτεροι ηγήτορες της υγεί-
ας στην Ελλάδα και την Ξάνθη. 
Α σόρυ, ξέχασα και τον κυ-
βερνητικό βουλευτή γνώστη 
της ιατρικής που μεσολάβη-
σε στον Υπουργό και απε-
λευθέρωσε την μουσική στα 
εστιατόρια και τα μπαράκια.
Μήπως βρε παιδί μου, λέω 
τώρα εγώ να επέβαλε και 
την μουσική στα νοσοκο-
μεία μπας και δούνε οι Ξαν-
θιώτες καμμιά άσπρη μέρα;.
Για φαντάσου λέει να είσαι 
στην ΜΕΘ της Ξάνθης – λέμε, 
αν είχε – και να ακουγότανε το 
άσμα μετά την απόφαση υπο-
χρεωτικότητας του υπουργού: 
«Απόψε αντάμωσα το χάρο…»
Με τις υγείες μας
Α.Π.

Στην εναλλακτική μορφή αντί - δράσης για την Υγεία από το 
ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Ξάνθης 

Έναν πρωτότυπο τρόπο βρήκε 
το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Ξάνθης να 
εκδηλώσει την αντίθεση του 

για αυτά που συμβαίνουν 
στον χώρο της υγείας 
λόγω της πανδημίας και 
της κάκιστης διαχείρισης 
της από την κυβέρνηση.
Έτσι το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ 
αποφάσισε την ημέρα της 
κινητοποίησης να δώ-
σει εθελοντικά αίμα στο 
νοσοκομείο της Ξάνθης 
τονίζοντας ότι ο αγώνας 
της είναι για ένα καλύ-
τερο αύριο στον τομέα 
της υγείας με πρωτα-
γωνιστή τον Ξανθιώτη.
Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ ζητά από 
την κυβέρνηση αναφέροντας 
στην σχετική ανακοίνωσή της: 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σας καλεί να συν-
δράμετε στην Ημέρα της Πανελ-
λαδικής Δράσης για την Υγεία, 
ώστε να αναδείξουμε τα προβλή-
ματα του Δημόσιου Συστήμα-
τος Υγείας και να διεκδικήσουμε:
·         Ενίσχυση του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας με γενναία αύξηση 
της κρατικής Χρηματοδότησης και 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού - 
Μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
·         Ουσιαστική, στοχευμένη επι-
δημιολογική επιτήρηση και ιχνη-
λάτηση με ευθύνη του κράτους και 
με δωρεάν διαγνωστικά τεστ κο-
ρωνοϊού. Ανάκληση των οδηγιών 
του ΕΟΔΥ που μειώνουν τις ημέ-
ρες καραντίνας του προσωπικού.
·         Μέτρα προστασίας στους 
χώρους εργασίας, στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς και στα σχολεία.

·         Ένταξη των υγειονομι-
κών στα ΒΑΕ και αναγνώρι-
ση του θανάτου από κορω-
νοϊό ως εργατικό ατύχημα. 
Καμία απόλυση υγειονομικού.
·         Δημιουργία εμβολια-
στικών δομών στο πλαίσιο της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας. Ενίσχυση του εμβολιαστι-
κού προγράμματος ειδικά για 
τις κλειστές δομές, τις δομές 
προσφύγων και μεταναστών.
·         Επίταξη του Ιδιωτι-
κού Τομέα της Υγείας, χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις.
·         Να επιστρέψουν με ενισχυ-
μένο διαγνωστικό έλεγχο, οι υγει-
ονομικοί που είναι σε αναστολή 
εργασίας. «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑ-
ΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».


