 Ραντεβού Λοβέρδου με την εισαγγελέα Διαφθοράς
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Επιφάνεια:

593.94 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

15

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-05-2019

Κυκλοφορία:

13695

1

Ο πρώην υπουργόβ
Ανδρέαβ Λοβέρδοβ
είναι το πρώτο
πολιτικό πρόσωπο
που καλείται να δώσει
εξηγήσειβ για την
υπόθεση Tns Novartis

Ραντεβού Λοβέρδου με
την εισαγγελέα Διαφθοράς
0 πρώην υπουργός αύριο θα εξεταστεί ανωμοτί για την υπόθεση Novartis
ΤΗΣ ΜΙΝΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

προκειμένου να ενημερωθεί για το σύνο
λο των στοιχείων της δικογραφίας και να
προετοιμάσει το υπόμνημα παροχής έγ
ίγες ημέρες μετά την απόφαση της
Βουλής για την άρση της βουλευ
γραφων εξηγήσεων.
τικής του ασυλίας, που ελήφθη και
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η κλήση
με τη δική του ψήφο, ο πρώην υπουργός
οποιουδήποτε προσώπου με την ιδιότητα
Ανδρέας Λοβέρδος είναι το πρώτο πολιτι
του υπόπτου, δεν σημαίνει σε καμία περί
κό πρόσωπο που καλείται να δώσει εξη
πτωση ότι έχει και την ιδιότητα του κατη
γήσεις για την υπόθεση της Novartis ενώ
γορουμένου. Κι αυτό γιατί μετά την παρο
πιον της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης
χή των εξηγήσεων που θα δώσει, η εισαγ
Τουλουπάκη.
γελέας έχει τη δικονομική δυνατότητα εί
Το προγραμματισμένο ραντεβού του
τε να ασκήσει εναντίον του ποινιχή δίω
πρώην υπουργού με την εισαγγελική λει
ξη είτε να αρχειοθετήσει τη δικογραφία.
τουργό είναι για αύριο το πρωί, ενώ με ιδι
αίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι επό
ΑΝΟΙΚΤΟΙ 5 ΦΑΚΕΛΟΙ. Και ενώ ο Αν
μενες κινήσεις από την πλευρά της Ελένης
δρέας Λοβέρδος έχει ήδη λάβει κλήση για
Τουλουπάκη σε ό,τι αφορά την αποτίμη
την παροχή εξηγήσεων, τα βλέμματα είση της πολύκροτης αυτής υπόθεσης σχε
τικά με τα πέντε πολιτικά πρόσωπα για τα
Ανομένειαι η αποτίμηση των
οποία η έρευνα της Δικαιοσύνης βρίσκε
ται σε εξέλιξη.
εκκρεμών δικογραφιών για τα
Ο Ανδρέας Λοβέρδος καλείται να δώσει
πέντε πολιτικά πρόσωπα που έχει
εξηγήσεις για το αδίκημα της δωροδοκίας,
στα χέρια της η εισαγγελέας
όπως αυτό περιγράφεται στο πολυσέλιδο
έγγραφο της Εισαγγελίας Διαφθοράς που
εστάλη μαζί με τη δικογραφία στη Βουλή.
ναι στραμμένα στις δικονομικές κινήσεις
Ο πρώην υπουργός από την πλευρά του,
της Εισαγγελίας Διαφθοράς σχετικά με το
δίνοντας τις πρώτες συντεταγμένες της
δεύτερο πακέτο των αρχειοθετήσεων, που
υπερασπιστικής του θέσης, έχει μιλήσει
όπως εκτιμάται είναι θέμα ημερών. Οπως
για σκευωρία, σημειώνοντας ότι δεν βρέ
είναι γνωστό, μετά την αρχειοθέτηση της
θηκε ούτε ένα ευρώ και πως η υπόθεση
υπόθεσης για τα τέσσερα πολιτικά πρόσω
στηρίζεται σε καταθέσεις «κουκουλοφόπα, τον πρώην Πρωθυπουργό Παναγιώτη
ρων μαρτύρων».
Πικραμμένο, και τους πρώην υπουργούς
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αυριανό ρα
Ευάγγελο Βενιζέλο, Γιώργο Κουτρουμάντεβού ο Ανδρέας Λοβέρδος μπορεί να εμ
νη και Ανδρέα Λυκουρέντζο, έχουν παραφανιστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσω
μείνει ανοιχτοί πέντε ακόμα φάκελοι για
πηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο. Σε κά
ισάριθμα πολιτικά πρόσωπα. Με βάση το
θε περίπτωση έχει δικαίωμα εκ του νό
αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει
μου να ζητήσει και να λάβει προθεσμία
η εισαγγελιχή λειτουργός αναμένεται να

Λ
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αποφασίσει αν και για πόσα από αυτά θα
ακολουθήσει την οδό της αρχειοθέτησης
και τι μέλλει γενέσθαι με όσους φακέλους
μένουν ακόμα ανοιχτοί.
Υπενθυμίζεται ότι η ποινική αξιολόγη
ση αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τους πρώην υπουργούς Δημήτρη Αβραμόπουλο, Γιάννη Στουρνάρα,
Αδωνη Γεωργιάδη και Μάριο Σαλμά.
Υπό αυτά τα δεδομένα, όπως όλα δεί
χνουν, οι όποιες δικονομικές ενέργειες
θα συμπέσουν με την προεκλογική περί
οδο, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει εντάσεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς
η υπόθεση της Novartis, πέρα από ης ποι
νικές διαστάσεις έχει και αναμφίβολα πο
λιτικές προεκτάσεις.
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ. Παράλληλα, στα χέ
ρια της εισαγγελέως Διαφθοράς επεστράφη από τη Βουλή και η δικογραφία για τον
πρώην υπουργό Μάριο Σαλμά, αναφορι
κά με την υπόθεση των υπερτιμολογημένων αρθροσκοπήσεων. Η δικογραφία, που
εστάλη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας
στη Βουλή για άρση της ασυλίας του πρώ
ην υπουργού, αφορά ενδεχόμενη ζημία του
ΕΟΠΥΥ από την υπόθεση των υπερκοστολογημένων παραπεμπτικών για αρθροσκο
πήσεις και το ερευνώμενο αδίκημα σε αυ
τή την περίπτωση αφορά ηθική αυτουρ
γία σε απιστία. Κατά τις ίδιες πληροφορί
ες, μετά την άρση της ασυλίας και τη δια
βίβαση του φακέλου στην τακτική Δικαιο
σύνη είναι θέμα ημερών η αποστολή κλή
σης προς παροχή εξηγήσεων και για τον
Μάριο Σαλμά, ο οποίος έχει το δικαίωμα
να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμά
σει τις δικές του εξηγήσεις.
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 «Εμβολιαστικό κίνημα» καταγράφει το
Ευρωβαρόμετρο
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

Επιφάνεια:

234.82 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

1,7

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

• Εμβολιασμός: εννέα στους
δέκα Ελληνες πιστεύουν στην απο
τελεσματικότατα των εμβολια
σμών, παρά το «αντιεμβολιαστικό
κίνημα». Σελ.7

«Εμβολιασχικό
κίνημα» καταγράφει
το Εηρωβαρόμετρο
Η πλειονότητα των Ελλήνων και των
Ευρωπαίων πιστεύει στην αποτε
λεσματικότατα των εμβολιασμών,
παρά το «αντιεμβολιαστικό κίνημα»
που φάνηκε να αποκτά πολλούς
οπαδούς τα τελευταία χρόνια.
Ειδικότερα, το πρώτο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τη στάση απέ
ναντι στον εμβολιασμό έδειξε ότι
το 90% των Ελλήνων πιστεύει ότι
ο εμβολιασμός είναι ένας αποτε
λεσματικός τρόπος για την πρόλη
ψη των λοιμωδών ασθενειών και
την προστασία της υγείας όλων
μας. Μάλιστα, το ελληνικό ποσοστό
υπερτερεί του ευρωπαϊκού μέσου
όρου, στο 85%. Το Ευρωβαρόμετρο
έδειξε επίσης ότι περίπου οι μισοί
από τους πολίτες της Ε.Ε. έχουν
εμβολιαστεί την τελευταία πεντα
ετία και ότι η μεγάλη πλειονότητα
(79%) συμβουλεύεται και εμπιστεύε
ται επαγγελματίες του τομέα της
υγείας για να βρίσκει πληροφορίες
σχετικά με τους εμβολιασμούς.
Ωστόσο είναι ανησυχητικό ότι
το 48% των Ευρωπαίων και το 53%
των Ελλήνων πιστεύει, εσφαλμένα,
ότι τα εμβόλια προκαλούν συχνά
σοβαρές παρενέργειες. Μάλιστα,
το 38% πιστεύει ότι τα εμβόλια μπο
ρούν να προκαλέσουν τις ασθένειες
από τις οποίες προστατεύουν.
Μάλιστα για την Ελλάδα η συν
τριπτική πλειονότητα, το 94%, συμ
βουλεύεται τον γιατρό για τα θέματα
εμβολιασμών, ωστόσο αξίζει να ση
μειωθεί ότι πολλοί γιατροί συμβού
λευαν τον μη εμβολιασμό των παι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

διών τα τελευταία χρόνια στην Ελ
λάδα. Η συλλογική ανοσία είναι ζω
τικής σημασίας, ιδίως για όσους
έχουν ανεπαρκές ανοσοποιητικό
σύστημα και δεν μπορούν να εμ
βολιαστούν, σύμφωνα με τον Παγ
κόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος
έχει χαρακτηρίσει την παραπλη
ροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια
έναν από τους 10 σημαντικότερους
κινδύνους για τη δημόσια υγεία
εφέτος. Τα παιδιά που έχουν επι
βιώσει από καρκίνο, για παράδειγμα,
δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε κίν
δυνο επειδή κάποιος συνομήλικός
τους δεν έχει εμβολιαστεί.
Παρά τα ευοίωνα αποτελέσματα
της έρευνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το 90% των Ελλήνων πι
στεύει ότι ο εμβολιασμός
είναι ένας αποτελεσματι
κός τρόπος για την πρό
ληψη ίων λοιμωδών
ασθενειών και την προ
στασία της υγείας.
σκοπεύει να εντείνει τις προσπάθειές
της για την ενημέρωση των πολιτών
σχετικά με την αναγκαιότητα του
εμβολιασμού. Στο πλαίσιο αυτό η
Επιτροπή και ο ΠΟΥ θα διοργανώσουν μια παγκόσμια σύνοδο κορυ
φής για τον εμβολιασμό στις 12 Σε
πτεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.
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 Ψυχασθενής βούτηξε όπλο αστυνομικού και τίναξε
τα μυαλά του στον αέρα μέσα στο Νοσοκομείο του Ρίου
Πηγή:

ESPRESSO

Επιφάνεια:

277.39 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

4

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-05-2019

Κυκλοφορία:

8330

1

Το Νοσοκομείο του Ρίου

Ψοχασ8ενή$ βοστηξε
όπΑο αστυνομικού και
τίναξε τα μυαΜ too
στον αέρα ρέσα στο
Νοσοκομείο τοσ Ρίου
Την αγανάκτηση των νοσοκομειακών γιατρών έχει
προκαλεσει η αυτοκτονία του 28χρονου Χ.Δ., που
έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο Νοσοκομείο
του Ρίου τη Δευτέρα του Πάσχα, αρπάζοντας το
όπλο του αστυνομικού ο οποίος τον συνόδευε.
Οι γιατροί ανησυχούν για την ασφάλειά τους
και επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι από τύ
χη δεν υπήρξαν και άλλα θύματα, καθώς η άγρια
σκηνή εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δύο ειδι
κευόμενων και η μοιραία σφαίρα που διαπερασε
το κρανίο του αυτόχειρα εξοστρακίστηκε μέσα στο
ιατρείο.

Ανάστατοι οι γιατροί
«Οι συνάδελφοι νοσοκομειακοί γιατροί βρίσκο
νται καθημερινά αντιμέτωποι στις εφημερίες με
περιστατικά βίας και επιθετικούς ασθενείς που
χρήζουν ειδικής μεταχείρισης και αντιμετώπισης.
Καλούμαστε να ασκήσουμε την ιατρική κάτω από
αντίξοες και άθλιες συνθήκες, τόσο για εμάς όσο
και για τους ίδιους τους ασθενείς» αναφέρουν, ζη
τώντας να αυξηθεί το προσωπικό ασφαλείας, κα
θώς καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με επιθε
τικούς ασθενείς. Ο 28χρσνος αυτόχειρας, που αντι
μετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, είχε εξαφανι
στεί από το σπίτι του και την επομένη εντοπίστηκε
ημίγυμνος και τραυματισμένος.
Στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Ρί
ου τον συνοδέυσαν αστυνομικοί για να υποβλη
θεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ξαφνι
κά, μπροστά στα μάτια των γιατρών, ο 28χρονος
έπαθε αμόκ, άρπαξε το υπηρεσιακό όπλο τσυ ενός
αστυνομικού και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.
Αμέσως μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στην
Εντατική, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.
Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στον εισαγγε
λέα, που του άσκησε δίωξη για πλημμελή φύλαξη
όπλου, ενώ ο γραμματέας της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαίας Γιώργος Μπαλάσης σχο
λίασε ότι οι αστυνομεκοί πρέπει να απεμπλακούν
από τις διακομιδές ψυχασθενών.
«Αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς και πρέπει
να τους διαχειρίζονται εξειδικευμένοι γιατροί και
νοσηλευτές. Κανείς άλλος...» δήλωσε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Έρευνα: To 90% των Ελλήνων πιστεύει ότι τα
εμβόλια είναι αποτελεσματικά
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιφάνεια:

214.33 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

8

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

Έρευνα: To 90% των Ελλήνων
πιστεύει ότι τα εμβόλια είναι
αποτελεσματικά
Πιο ψηλά από το μέσο όρο της Ευρώπης
Το 90% των Ελλήνων και τον Ελληνίδων θεωρεί τα εμβόλια ως αποτελε
σματικό τρόπο για την πρόληψη των
λοιμωδών ασθενειών, σύμφωνα με σχε
τική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που
δημοσιεύεται σήμερα. Συνολικά στην
ΕΕ το ποσοστό αυτό είναι 86%.
Η εν λόγω έρευνα έγινε σε μια περίο
δο που φαίνεται να έχει μειωθεί η εμπι
στοσύνη των πολιτών στα εμβόλια, ως
αποτέλεσμα της παραπληροφόρησης.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει
μάλιστα χαρακτηρίσει την παραπληρο
φόρηση σχετικά με τα εμβόλια έναν
από τους 10 σημαντικότερους κινδύ
νους για τη δημόσια υγεία φέτος.
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το
37% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα
έχει εμβολιαστεί την τελευταία πενταε
τία, ενώ το 38% όχι. Επίσης, η μεγάλη
πλειοψηφία (94%) απάντησε ότι συμ
βουλεύεται και εμπιστεύεται επαγγελματίες του τομέα της υγείας για να βρί
σκει πληροφορίες σχετικά με τους εμ
βολιασμούς.
«Ο εμβολιασμός είναι ένα από τα πιο
επιτυχημένα μέτρα δημόσιας υγείας μέ
χρι σήμερα. Τα εμβόλια όχι μόνο προ
λαμβάνουν πολλές ασθένειες και σώ
ζουν ανθρώπινες ζωές, αλλά μειώνουν
και τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλ
ψης. Εδώ και δύο αιώνες έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι τα εμβόλια είναι
αποτελεσματικά. Αυτό είναι γεγονός
και όχι άποψη», δήλωσε σχετικά ο αντι
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Γίρκι Κάταϊνεν με την ευκαιρία της Ευ
ρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ευρωβαρό
μετρο καταλήγει και σε μια ανησυχητι
κή διαπίστωση, καθώς το 48% των Ευ
ρωπαίων πιστεύει, εσφαλμένα, ότι τα
εμβόλια προκαλούν συχνά σοβαρές πα
ρενέργειες. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 41%.
«Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται ακό
μα μεγάλες προσπάθειες για τη βελτίω
ση της εμβολιαστικής κάλυψης και για
την καταπολέμηση της παραπληροφό
ρησης σχετικά με τα εμβόλια», υπο
γράμμισε ο αντιπρόεδρος Κατάινεν,
ενώ προανήγγειλε ότι στις 12 Σεπτεμ
βρίου η Επιτροπή και ο ΠΟΥ θα διοργανώσουν μια παγκόσμια σύνοδο κορυ
φής για τον εμβολιασμό. «Πρόκειται
για ένα σαφές μήνυμα πολιτικής υπο
στήριξης υπέρ των οφελών του εμβο
λιασμού, της σημασίας των ερευνών
για καλύτερα εμβόλια, και της ανάγκης
εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στα
εμβόλια για όλους», κατέληξε.
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 Από τύχη δεν υπήρξαν άλλα θύματα στο νοσοκομείο
του Ρίου
Πηγή:

KONTRANEWS

Επιφάνεια:

86.98 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-05-2019

Κυκλοφορία:

2650

1

Από τύχη δεν υπήρξαν άλλα θύματα
στο νοσοκομείο του Ρίου
Ανατριχίλα προκαλεί η αποκάλυψη των νοσοκομειακών γιατρών του νοσοκομείου του Ρίου ότι οι ίδιοι και
οι ασθενείς στάθηκαν τυχεροί, όταν αυτοπυροβολήθηκε ο 28χρονος ασθενής που άρπαξε το υπηρεσιακό
όπλο του αστυνομικού που τον συνόδευε, την Δευτέρα του Πάσχα. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση που
εξέδωσαν, όταν η σφαίρα από το όπλο διαπέρασε το κρανίο του άτυχου νεαρού, εξοστρακίστηκε μέσα στο
ιατρείο του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο οποίο βρίσκονταν δύο ειδικευόμενοι, καθώς το νοσο
κομείο είχε γενική εφημερία! Από τύχη και μόνο το περιστατικό δεν είχε ακόμη πιο τραγική κατάληξη, λένε
οι γιατροί που απαιτούν από την διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών παρουσία
σε 24ωρη βάση του προσωπικού ασφαλείας στο χώρο διαλογής και διακίνησης ασθενών και στα ιατρεία
των γενικών εφημεριών. Στο μεταξύ, ο αστυνομικός που φρουρούσε τον 28χρονο αφέθηκε ελεύθερος
από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών, ο οποίος διέταξε περαιτέρω προανάκριση μετά τη σύλλη
ψή του για πλημμελή φύλαξη υπηρεσιακού οπλισμού. Σύμφωνα με τους συναδέλφους του, ο αστυνομικός
είναι έντονα σοκαρισμένος από το πρωτόγνωρο περιστατικό που συνέβη παρά τη μεγάλη του εμπειρία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σύμφωνα με πρόσφατη πανεπιστημιακή έρευνα, το
πραγματικό μυστικό που κρύβεται πίσω από τη
μακροζω ...
Πηγή:

TV24

Επιφάνεια:

566.37 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

72

Ημερομηνία
έκδοσης:

04-05-2019

Κυκλοφορία:

34330

1

Σύμφωνα με πρόσφατη πανεπιστημιακή έρευνα, το πραγματικό μυστικό που κρύβεται πίσω από τη
μακροζωία μπορεί να είναι evteAgos διαφορετικό από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ίεχάστε τη σωστή
διατροφή, τη χρήση βιολογικών προϊόντων και tis πολλέε ώρεε ύπνου. Οι ειδικοί επιβεβαιώνουν τελικά ότι
η αλήθεια κρύβεται κάπου αλλού!
Το δεδομένα opcos δεν προέκυψαν μόλΐ5 σή
οιο είναι αυτό το μυστικό που φέρ
μερα. Οι έρευνε$ έχουν ξεκινήσει αρκετά χρό
νει την ανατροπή και θα aas κάνει
νια πριν και πιο συγκεκριμένα γύρω στο 2003.
να σβήσετε τουλάχιστον 90 κεράκια
Τότε λοιπόν, οι... ειδικοί ξεκίνησαν ένα πρό
στην τούρτα γενεθλίων oas: Ενα «κο
γραμμα με τίτλο Study 90+. όπου μελέτησαν
κτέιλ» από πλούσιο σε καφεΐνη καφέ, αρκετό
αλκοόλ και λίγα κιλά παραπάνω... κοινώε 1.600
αφή ηλικιωμένουε άνω των 90 ετών, προκειμένου να εντοπίσουν tis συνήθειε$ που κρύβο
στε τον υγιεινό τρόπο ζωήε κατά μέροε, για
νται πίσω οπό τη μακροζωία.
τί όπωε φαίνεται οι κακέε συνήθειεε είναι αυ«Ka0c0s δεν υπάρχουν πολλέ$ πληροφορίεε για
τέε που θα pas χαρίσουν πολλά ακόμη χρό
tous avOpcunous που καταφέρνουν να ξεπεράνια ζωήε.
σουν τα 90 χρόνια ζωήε, η αξιοσημείωτη αύ
Οι ερευνητέε του Πανεπιστημίου Tns Καλιξηση του χρόνου ζωή$ αποτελεί προτεραιότητα
φόρνια, οι οποίοι διεξήγαγαν τη σχετική έρευ
στη δημόσια υγεία για την προώθηση Tns ποιόνα. εξηγούν: «Οι άνθρωποι που πίνουν μέτριTnTas Ka0ci)s και Tns ποσότηταε Tns ζωή5».
εε ποσότητεε αλκοόλ ή καφέ, ζουν περισσότε
Πιο απλά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν
ρο από αυτούε που αποφεύγουν την κατανάλω
αρκετά ώστε να γιορτάσουν τα 90ά tous γενέ
σή tous». Οι ερευνητέε επίσηε υπογραμμίζουν
θλια αλλά κανείε δεν γνώριζε οπό πού προέρ
ότι και «οι υπέρβαροι άνω των 70 ζουν συνήχεται αυτή η αύξηση Tns μακροζωία$ επί Tns ουθωε περισσότερο από tous kovoviko0s σε βάoias. Για να ρίξουν (poos στην υπόθεση, οι ερευpos ανθρώπουε ή tous λιποβαρει-5».

Π

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νητέ$ έκαναν orous συμμετέχοντε5 νευρολογικέ5. νευροψυχολογικέ5. γνωστικέε και γενικέε
εξετάσει υγείαε, κάθε έξι μήνε5. συγκεντρώνοvras πληροφορίεε για τη διατροφή tous, tis καΘημερινέ5 δραστηριότητε5, το ιατρικό ιστορι
κό και τα φάρμακά tous. Η ανάλυση των δεδο
μένων έδειξε ότι όσοι έπιναν μέτριεε ποσότητε5 καφέ και αλκοόλ ζούσαν περισσότερο από
ooous δεν έπιναν και εκείνοι που ήταν υπέρβα
ροι άνω των 70. ζούσαν περισσότερο από tous
κανονικούε ή tous λιηοβαρείε. Ολο τα παραπά
νω φυσικό σε ένα λογικό πλαίσιο, xtopis μεγάλεε υπερβολέε και πάντα υπό την καθοδήγη
ση ενόs γιατρού καθώε δεν αντιδρούν το ίδιο οι
οργανισμοί. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα
θελήσετε ένα ακόμα φλιτζάνι καφέ ή ένα σφηνάκι παραπάνω κατά τη βραδινή oas έξοδο, μην
το πολυσκεφτείτε: Καταναλώστε υπεύθυνα, για
το καλό Tns ζωήε oas...
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 Μπλεγμένος και με «άλλα κόλπα» ο Παυλάρας;
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Επιφάνεια:

995.19 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

1,9

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-05-2019

Κυκλοφορία:

6090

1

ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΣ ME TO
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ Ο ΠΟΛΑΚΗΣ;
Καλόσνικοφ, οπλοφόροι
κοι πολιτικά «συμβόλαια
εξόντωσης»

Γιατί ο Tainpas έχει «κολλήσει»
πάνω του σαν βδέλλα;

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μπλεγμένος και με «άλλα κόλπα» ο Παυλάρας;
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-05-2019

Με το πρωτοπαλίκαρό του και«σωματοφύλακα» με το Καλάσνικοφ, Παύλο Πολάκη, σε διακοπές
διάρκειας ο Αλέξης Τσίπρας και π Ελλάδα βυθίζεται στο μαύρο πέλαγος m φτώχειας

Μπλεγμένος και με «άλλα κόλπα»
ο Παυλάρας;

Μετά την επίθεση του Πολάκη στον Στέλιο
Κυμπουρόπουλο, ο Αλέξης Τσίπρας τον είχε υπερασπιστεί
* ^ στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας τον «αψύ Σφακιανό»...

«Οι κομμουνιστές την ψ@λπ την
έχουν μόνο γιο να κατουράνε...»
Άρης Βελουχιώτπς
Στην πολιτική όταν έρχεται η στιγμή να φύγεις, καλό είναι να
μην ξευτιλίζεσαι... Φυσικά, αυτό δεν ισχύει για τους κομμουνιστές,
οι οποίοι ποτέ δεν παραδέχτηκαν τα λάθη τους και όποιος τους
τα επεσήμαινε, γινόταν απευθείας εχθρός τους. Και όταν δεν
υπάκουαν -οι αντίπαλοι Δεξιοί και πατριώτες- τους έριχναν στις
πηγάδες και τις τρούπες.
Η επίθεση του Παύλου Πολάκη στον (ΑμεΑ) Στέλιο
Κυμπουρόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν φαίνεται να
πτόησε τον πρωθυπουργό, ο οποίος αντί να τον επιπλήξει και
-ίσως- να τον διαγράψει εξαιτίας των αισχρών του δηλώσεων, μας
δείχνει με όλους τους τρόπους ότι όχι απλώς τον στηρίζει, αλλά
ότι είναι... ένα και το αυτό. Και ενώ όλοι πίστευαν ότι ο Αλέξης
Τσίπρας θα κάνει διακοπές στην Αίγινα, βρέθηκε στην Κρήτη, στο
μέρος όπου είχε γνωριστεί αρχικά με τον Παύλο Πολάκη και μετά
ή πριν, συνέχισαν τη γνωριμία και στα αμφιθέατρα του
τραμπουκισμού, στα πανεπιστημιακά γκέτο των γκρουπούσκουλων.

Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός τους «τσάκωσε» σε
παραθαλάσσια ταβέρνα το μεσημέρι της Τρίτης του Πάσχα.
Από το Μεγάλο Σάββατο, όταν επέστρεψε από την Κίνα, ο
πρωθυπουργός συνάντησε τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα και
τους δύο γιους του στο Ρέθυμνο και κατέλυσε στο ξενοδοχείο
«Πολύριζος» στο Ροδάκινο του νότιου Ρεθύμνου για ολιγοήμερες
διακοπές... διάρκειας, αφού θα παραμείνει στην Κρήτη μέχρι το
τέλος της εβδομάδας. Ο πρωθυπουργός βρέθηκε σε χαλαρή
διάθεση σε παραθαλάσσια ταβέρνα της περιοχής με τον Παύλο
Πολάκη, διότι ο σωστός κομμουνιστής που σέβεται τον εαυτό του,
διαθέτει και το πρωτοπαλίκαρό του... Τελικά, ο μισάνθρωπος Άρης
Βελουχιώτης που τόσο ο Τσίπρας όσο και ο Πολάκης, έχουν σαν
«θεό», είχε πει ένα σωστό που στην περίπτωση των δύο ταιριάζει
γάντι: «Εμείς οι κομμουνιστές την ψ@λή την έχουμε μόνο για να
κατουράμε». Αλέξη Τσίπρα και Παύλο Πολάκη, είστε άξιοι
συνεχιστές του...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0 μεγαλύτερος υβριστής που
έχει περάσει από τη Βουλή
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στις κατά
καιρούς αήθεις επιθέσεις του Παύλου Πολάκη ήταν
τα προσβλητικά σχόλια κατά του Στέλιου
Κυμπουρόπουλου.
Η ανάρτησή του, σύμφωνα με την οποία ο κ.
Κυμπουρόπουλος εκμεταλλεύτηκε την αναπηρία του
ώστε να τοποθετηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
(ΕΣΥ), προκάλεσε σύσσωμη την αντίδραση της
κοινωνίας και ήταν η χειρότερη επίθεση όλων όσων
έχει πραγματοποιήσει. Και είναι αναρίθμητες.
Δημοσιογράφους, δικαστές και εισαγγελείς,
συνδικαλιστές στον χώρο της Υγείας. Τους έχει όλους
απέναντι. Φωνάζει, προσβάλλει, εξαπολύει ύβρεις και
βρίσκεται πάντα στο πολσικό προσκήνιο «παίζοντας
ξύλο» για όλα. Πιο πρόσφατη πρωτοφανής
συμπεριφορά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας
ήταν έξω από το υπουργείο Υγείας, στην οδό
Αριστστέλους, σε μία διαμαρτυρία των καθαριστριών
που απολύονται καθώς λήγουν οι συμβάσεις τους.
Ο Παύλος Πολάκης επιδόθηκε σε... σόου,
παίρνοντας την ντουντούκα από τους συνδικαλιστές,
λέγοντας πως μόνο αυτή η κυβέρνηση και αυτή η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου «διασφαλίζουν τη
δουλειά των ανθρώπων». Σε ενστάσεις του προέδρου
της ΠΟΕΔΗΝ, μάλιστα, του απευθύνθηκε ειρωνικά
λέγοντας: «Σταμάτα μωρέ, το βρήκες το υπουργείο»,
και αρνούμενος να τον ακούσει, έφυγε.

Μισεί τους δημοσιογράφους
Οι δημοσιογράφοι είναι πάντα στο στόχαστρό του
και τους εξυβρίζει συχνά-πυκνά μέσω facebook,
χρησιμοποιώντας μάλιστα πρωτοφανείς λέξεις και
εκφράσεις, όπως «σιχάματα» και «ξευτίλες». Τον
εφετινό χειμώνα κατηγόρησε τους εκπροσώπους του
Τύπου ότι μεταδίδουν «fake news» σχετικά με την
εποχική γρίπη. Κανείς δεν θα ξεχάσει, επίσης, την
επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου και τη διαμάχη του με
υγειονομικό συντάκτη. «Έπρεπε να τον θάψω τρία

μέτρα κάτω από τη γη», ήταν η φράση που είχε βγει
από το στόμα του Παύλου Πολάκη. Με τι, θα
αναρωτηθεί κανείς. Κάνει και τέτοια; Και από πού
αντλεί αυτήν τη σιγουριά; Από τη «Μαφία των
φυλακών» ή από τους οπλοφόρους των Εξαρχείων
που κάποιοι απ’ αυτούς, έχουν πάρε-δώσε και με τα
«κρητικά σαλόνια» της αγοραπωλησίας όπλων και
πυρομαχικών, αποδεδειγμένα; Έχεις, λοιπόν, σχέση
και μ' αυτούς, κύριε υπουργέ ή απλώς οι απειλές είναι
για το πόπολο;
Τότε, είχε προηγηθεί ένταση, με τον υγειονομικό
συντάκτη να αποκαλείτον Παύλο Πολάκη «σκύλο» και
ο τελευταίος να του απαντά: «Τα μαντρόσκυλα, τα
οποία έχει εξαπολύσει η διαπλοκή για να μπλοκάρει
αυτό που γίνεται, δεν μας σταματάνε. Το κατάλαβες;
Δεν μας σταματάνε».

Οι φονικές πυρκαγιές στο Μάτι
και ο θάνατος m μικρής Μελίνας
Χειριστή εντύπωση είχε προκαλέσει η στάση του μετά
τη φονική πυρκαγιά στο Μάη, το περασμένο καλοκαίρι.
«Αποτελεσματικά λειτούργησετο σύνολο των μηχανισμών
του κράτους, όσο και αν ο τελικός αριθμός των θυμάτων
“θολώνει" την εικόνα», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε
τον περασμένο Αύγουστο και η οποία εξακολουθεί να
αντηχεί στα αυηά των συγγενών των 100 θυμάτων.
Ο θάνατος της μικρής Μελίνας Παρασκάκη στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στις 29
Δεκεμβρίου 2015, μετά από χειρουργείο για κρεατάκια,
στη φάση της ανάνηψης, για την οποία είχε την ευθύνη η
ξαδέλφη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Νεκταρία
Πολάκη, αποτελεί επίσης χαρακτηριστική περίπτωση των
κατά καιρούς... τσαμπουκάδων του Παύλου Πολάκη. Ο
ίδιος επέμενε να αποσυνδέει την ιδιότητά του με την
ασυλία που απολάμβανε η ξαδέλφη του. Υπενθυμίζεται
ότι υπήρχε ΕΔΕ η οποία κρατείτο σε συρτάρι και
καταλόγιζε στη Νεκταρία Πολάκη κλοπή και χρήση
ναρκωτικών ουσιών, από τον Μάιο του 2015 έως τον
Δεκέμβριο του ιδίου έτους.
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