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 Η φαντασμαγορία της επιχείρησης «Ελευθερία»
Πηγή:

ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
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1

02-01-2021

το θέμα ins εβδομάδαε

Η φαντασμαγορία ms επιχείρησή «Ελευθερία»
Κυβερνητική επικοινωνιακή χειραγώγηση των πραγματικών αναγκών για την ουσιαστική αντιμετώπιση τηε πανδημίαε
λείνει ένας χρόνος από την
δομές όπως τα γηροκομεία. Είναι
εμφάνιση του Covid-19 και
οι διάφοροι συνδυασμοί φαρμά
όλος ο κόσμος κινείται στον
κων ανάλογα το στάδιο της νόσου,
ρυθμό των εμβολίων, που υπόσχο
που μπορούν να αναχαιτίσουν τις
νται να είναι η αρχή του τέλους
συνέπειες και να μειώσουν τα
της πανδημίας.Ένα χρόνο μετά
ποσοστά θνησιμότητας αλλά και
την εμφάνιση του νέου κορωνοϊτο βάρος που σηκώνουν οι ΜΕΘ.
ού και αυτά που γνωρίζουμε για
Τώρα φαίνεται πως στη φαρέτρα
την πανδημία είναι πολλά περισ
της ιατρικής προστίθενται και τα
σότερα σε σχέση με την άγνοια
εμβόλια, τα οποία υπόσχονται
του πρώτου διαστήματος, που
να συμβάλουν στην τεχνητή οι
προκάλεσε και τον βασικό φόβο
κοδόμηση ανοσίας στον πληθυ
σμό. Τα παραπάνω μπορούν να
των ειδικών.
Σήμερα γνωρίζουμε πως υπάρ
καταστούν αποτελεσματικά μόνο
χουν κάποια βασικά και αποτε
σε συνδυασμό, ενώ κανένα απ’
λεσματικά όπλα αντιμετώπισής
αυτά τα όπλα από μόνο του δεν
αποτελεί πανάκια.
του. Είναι η χαρτογράφηση της
εξάπλωσης και η ιχνηλάτηση των
Η κυβερνητική
κρουσμάτων στην κοινότητα,
μέσω μαζικών τεστ, με στόχο
επικοινωνιακή εκστρατεία
τον περιορισμό της διάδοσης
Αν έτσι έχουν τα πράγματα προς
στα πρώτα στάδια, με στοχευτι όλη η φαντασμαγορία γύρω απ’
μένα μέτρα καραντίνας. Είναι η
την εκστρατεία εμβολιασμού, που
στήριξη και η ενίσχυση της πρω
στη χώρα μας πήρε την πομπώδη
τοβάθμιας υγείας σαν ένα δίχτυ
ονομασία «Ελευθερία»; Γιατί ενώ
προστασίας της κοινωνίας αρκε
κρούσματα και θάνατοι παραμέ
τά πριν φτάσουν οι νοσούντες
νουν σε υψηλά επίπεδα, και τα
στα νοσοκομεία. Είναι τα ειδικά
μαζικά οριζόντια λοκντάουν, εξα
μέτρα προστασίας σε κλειστές
ντλούν την κοινωνική αντοχή, η

Κ

κυβέρνηση επενδύει στο εμβόλιο
σαν το μοναδικό μέσο που μπορεί
να μας βοηθήσει να βγούμε από τη
δύσκολη κατάσταση. Από τις απα
νωτές συχνά αλληλοαναιρούμενες
δηλώσεις πολιτικών και ειδικών
για τον αριθμό των διαθέσιμων
εμβολίων, μέχρι τα καλοσκηνοθετημένα πανομοιότυπα ρεπορτάζ
σε όλα τα εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ
για τη μεταφορά και τη φύλαξη
τους σε «ειδικές» αποθήκες, και
τον συμβολικό εμβολιασμό της
πολιτικής και πολιτειακής ηγεσί
ας (αλλά και διάφορων παρατρεχάμενων) που μετατράπηκε σε
θέαμα, όλα συνηγορούν πως για
μια ακόμη φορά η επικοινωνία
είναι στο κυβερνητικό τιμόνι.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύ
ψει την αποτυχία της διαχείρισης
της πανδημίας, τους καθημερι
νούς θανάτους, την απραξία της
όσον αφορά τη θωράκιση του συστήματος Υγείας, πίσω από τη
μονοκαλλιέργεια του εμβολίου
και τον θόρυβο της επιχείρησης
«Ελευθερία». Την ίδια στιγμή, οι
δόσεις του εμβολίου της Pfizer

που αντιστοιχούν για τη χώρα μας
μέχρι το τέλους του έτους θα εί
ναι 92 χιλιάδες, ενώ σύμφωνα με
τον σχεδίασμά ο αριθμός αυτός
θα φτάσει τις ι,2 εκατ. δόσεις
μέχρι τον Μάρτιο. Τα αισιόδο
ξα σενάρια προβλέπουν επαρκή
εμβολιασμό μόνο μετά το καλο
καίρι και η κυβέρνηση σαν ταχυ
δακτυλουργός, ξεχειλώνοντας τα
όρια επιστήμης και πολιτικής για
ακόμη μία φορά, ρίχνει το απα
ραίτητο ποσοστό ανοσίας στον

πληθυσμό από γο% σε 50%, μπας
και βγουν οι στόχοι.
Κι ενώ έτσι έχουν τα πράγματα
ήδη ξεκίνησε να τίθεται στον δη
μόσιο διάλογο και στη χώρα μας,
η ιδέα του διαβατηρίου υγείας,
για εμβολιασμένους ή πιστοποιη
μένα αρνητικούς στον ιό, για τους
οποίους θα αρχίσουν να αίρονται
οι περιορισμοί της καραντίνας
και με τους υπόλοιπους να συνεχίσουν να υφίστανται σειρά
αποκλεισμών.

Λοκντάουν: θωράκιση ή απορρύθμιση ins κοινωνίαε
χώρα μαε υιοθέτησε ένα απ' τα αυστηρό

του Πανεπιστημίου τηε Οξφόρδηε. Είναι μία από τιε

κατά το δεύτερο λοκντάουν να παρουσιάζει πτώ

τότε που έπρεπε να μπει ένα φρένο στη λειτουργία

τερα λοκντάουν, όνταε σταθερά κατά τον

λίγεε χώρεε τηε Ευρώπηε όπου τα σχολεία είναι κλει

ση περίπου 50% (62% στο λιανικό εμπόριο, 14% σε

τηε κοινωνίαε για να υπάρξει ο απαραίτητοε χρόνοε

τελευταίο μήνα, ous 5 πρώτεε θέσειε πα-

στά σχεδόν δύο μήνεε -και πιθανά να παραμείνουν

πάρκα και δημόσιουε χώρουε, 40% στουε χώρουε

προετοιμασίαε των συστημάτων Υγείαε και ενημέρω-

κλειστά και μετά τιε γιορτέε-, με την κινητικότητα
γκοσμίωε σύμφωνα με όλουε τουε δείκτεε έρευναε

εργασίαε, σύμφωνα με την αναφορά κινητικότητα

σηε των πολιτών. Στη χώρα μαε τα μέτρα καραντίναε

τηε Google).

σπαταλήθηκαν, χωρίε να στηθούν εκτάκτωε δομέε
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Την ίδια στιγμή το δεύτερο κύμα τηε πανδημίαε

πρωτοβάθμιαε υγείαε, με μετρημένεε νέεε ΜΕΘ -την

συνεχίζει να έχει Βαριέε συνέπειεε για τη χώρα

ώρα που δεκάδεε συμπολίτεε μαε πεθαίνουν από

μαε, με τα κρούσματα να φτάνουν αθροιστικά τιε

κορωνοϊό χωρίε να φτάσουν να νοσηλευτούν σ'

134 χιλιάδεε, και τουε νεκρούε από κορωνοϊό να

αυτέε-, χωρίε να επενδυθούν χρήματα στην έρευνα

ξεπερνούν μέχρι σήμερα τιε 4.600, ενώ τον τελευ

φαρμάκων (χαρακτηριστικήηπερίπτωσητηεαπουσίαε

ταίο δίμηνο καταγράφονται σταθερά περίπου 100

κονδυλίων για την έρευνα θεραπείαε στο νοσοκομείο

θάνατοι ημερησίωε.

Παπανικολάου). Στόχοε των κυΒερνώντων καθ' όλη

Μετά από δύο μήνεε λοκντάουν, μετά το σοκ του

τη διάρκεια τηε υγειονομική κρίσηε αποτέλεσε και

πρώτου κύματοε και τη χαλάρωση του καλοκαιριού,

συνεχίζει να αποτελεί, η πολιτική διάσωσή τουε,

με τιε οικονομικέε συνέπειεε να συσσωρεύονται στο

το κέρδισμα χρόνου, η μεθοδική οικοδόμηση τηε

ήδη επιβαρυμένο τοπίο, τα εισοδήματα των πολιτών

εικόναε πωε κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τουε.

να μειώνονται στο μισό και τιε αντοχέε την κοινωνίαε

Ένα άλλο πεδίο όπου αναδεικνύεται η γύμνια τηε

να εξαντλούνται, γίνεται φανερό πωε αν τα μέτρα

κυβερνητικήε πολιτικήε είναι στα τεστ και τη χαρ

καραντίναε δεν συνοδευτούν από μέτρα ενίσχυσηε

τογράφηση τηε εξάπλωσηε του ιού, που από την

του συστήματοε Υγείαε και στήριξηε τηε κοινωνίαε,

εμπειρία άλλων χωρών αποτελούν ίσωε το σημα

απορρυθμίζουν και κατακερματίζουν την κοινωνία,

ντικότερο όπλο απέναντι στην πανδημία. Με μόλιε

σπαταλώνταε τιε δυνατότπτεε θωράκισήε τηε απέ

2,8 εκατ. τεστ να έχουν διενεργηθεί από τη αρχή

ναντι στον κίνδυνο τηε πανδημίαε.

τηε πανδημίαε (ΕΟΔΥ, 28/12/2020), χωρίε να έχει

Το λοκντάουν αποτέλεσε αναμφισβήτητα το βασικό

εκπονηθεί κάποιο σχέδιο για μαζικέε τυχαίεε δειγ-

μέσο άμυναε κατά την πρώτη φάση τηε πανδημίαε,

ματοληψίεε, χωρίε να υπάρχει επαρκήε ιχνηλάτηση

όταν ο Covid-19 ήταν ο άγνωστοε και αόρατοε εχθρόε,

των επαφών των κρουσμάτων.Ένα από τα βασικά
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 Η φαντασμαγορία της επιχείρησης «Ελευθερία»
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Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία ins πίσω από τη
μονοκαλλιέργεια του εμβολίου και τον θόρυβο ins επιχείρησηβ
«Ελευθερία»
Οι άρρητεε επιδιώξειε ins Big Farma

Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα οι κυβερνώντες επιστρατεύουν και πάλι τον
βολικό αντίπαλο, τους αρνητές, που

τώρα φέρονται να απειλούν και την
κοινή προσπάθεια του εμβολιασμού.
Αρνητές δεν είναι μόνο οι «ψεκασμένοι»,
οι ανορθολογιστές, αλλά βαφτίζονται
έτσι και όσοι τολμούν να ασκήσουν
κριτική στην εφαρμοζόμενη πολιτική,
να αναρωτηθούν γιατί δεν πετυχαίνουν
τους στόχους τους τα λοκντάουν, να
διεκδικήσουν μεγαλύτερη προστασία
για την κοινωνία, να ζητήσουν διαφά
νεια και δημοκρατία στη λήψη αποφά
σεων. Ο ανορθολογισμός, θέριεψε με
την πανδημία, μπροστά στον φόβο του
αγνώστου, συναντώντας προϋπάρχουσες
τάσεις και συμφέροντα που επιβίωναν
σε λανθάνουσα μορφή μέσα στην κοι
νωνία. Δεν θα μπορούσε όμως ποτέ να
φτάσει στα επίπεδα που έφτασε αν δεν
είχαμε την εξόφθαλμη διγλωσσία της
επιστημονικής ελίτ και τη μετατροπή
της σε βαστάζο της κυβερνητικής πο
λιτικής, αν δεν είχαμε τις αντιφάσεις
και τα ψέματα των πολιτικών, αν δεν
συμπεριφέρονταν όλοι μαζί στους πολί
τες σαν να ήταν υπήκοοι, αν ως βασικό
στοιχείο πειθούς δεν είχε επιλεγεί το
θέαμα και ο καταναγκασμός, αντί των
επιχειρημάτων, του δημόσιου διαλόγου,
της στήριξης και της συμπερίληψης της
κοινωνίας.

όπλα γνώσπε ins πανδπμίαε μετατράπηκε στα

θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλεε προτεραι-

χέρια των ντόπιων ελίτ σε ένα ακόμη εργαλείο

ότητεε στη διαχείριση ms πανδημίαΞ που θα

Η μονοκαλλιέργεια αυτή συντονίζεται
όμως και με βαθύτερες πιο στρατηγικές
επιδιώξεις που ξεπερνούν τα σύνορα της
χώρας μας, αλλά και το «στενό» χρονικό
πλαίσιο ζωής του Covid-19. Έχουν να
κάνουν με την ολοένα και μεγαλύτερη
υπαγωγή της Υγείας, της Ιατρικής και της
Επιστήμης γενικότερα, στο τραίνο της
«Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης»
και του σχεδίου της «Μεγάλης Επανεκ
κίνησης». Δεν είναι η κοινωνία και οι
δομές της που βγαίνουν από την πανδη
μία με τις δικές τους δυνάμεις, είναι οι
μεγάλες φαρμακευτικές (Big Farma),
το σύμπλεγμα βιοτεχνολογίας και γε
νετικού προγραμματισμού, που απο
τελεί την «ελπίδα μας» για το μέλλον
των νέων ιών που θα αποτελούν όλο
και συχνότερα, όπως προειδοποιούν
οι ειδικοί εδώ και μια δεκαετία του
λάχιστον, την πικρή πραγματικότητα
στον θαυμαστό, διαρκώς επιταχυνόμε
νο και αλληλοσυνδεόμενο, καινούργιο
κόσμο μας.

Το σκιάχτρο ίων αρνητών

επιβεΒαίωσπε ms πολιτικήε tous, με τον αριθμό

οδηγούσαν στο να σωθούν ζωέΞ που χάθηκαν;

των τεοτ να αυξομειώνεται ανάλογα με το αν οι

Σίγουρα δεν υπάρχουν εύκολεε απαντήσεις όμωε

κυΒερνητικέε αποφάσειε προβλέπουν αυστη ρο-

πλέον δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή π μονολιθική

ποίηση ή χαλάρωση των μέτρων, σαν στοιχείο

επιβολή του αφηγήματοΞ ms κυβέρνησης δεν

επιβεβαίωσηε ήδη ειλημμένων αποφάσεων.

μπορεί να γίνεται ανεκτή η από τηλεοράσεωε
φαντασμαγορία ms «αρχήε του τέλουε» και ms

Να μην συνηθίσουμε
στην κανονικοποίηση του θανάτου

επιχείρησπΞ «Ελευθερία» και να εξοβελίζονται

Και το ερώτημα παραμένει, συνηθίζεται ο θάνατος

και οι αγωνίες ms κοινωνίας.

απ' τον δημόσιο διάλογο οι πραγματικέε ανάγκεε

Μπορεί η κοινωνία να επιβιώσει προσαρμοζόμενη
στη νέα κανονικότητα μετά από ένα χρόνο παύσηε
ms οικονομικήε και κοινωνικήΞ δραστηριότηταΞ;

* Τα στοιχεία για τα διαγράμματα αντλήθηκαν απ'
τον ιστότοπο ourworldindata.org/coronavirus

Εβδομαδιαία εξέλιξη νέων εισαγωγών σε ΜΕΘ
1 Νοεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου

1NQE-7NOE

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8ΝΟΕ-14ΝΟΕ 25ΝΟΕ-21ΝΟΕ 22ΝΟΕ-28ΝΟΕ

29ΝΟΕ-5ΔΕΚ

6ΔΕΚ-12ΔΕΚ

13ΔΕΚ-19ΔΕΚ 20ΔΕΚ-26ΔΕΚ
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ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-COV-2

Η πιο σημαντική μάχη
της σύγχρονης ιατρικής
ύμα ενθουσιασμού και αι
σιοδοξίας προκάλεσαν σε
ολόκληρη την ανθρωπότητα
Κρίσιμα ερωτηματικά
που προσμένει με ανυπομο
παραμένουν ακόμα
νησία το τέλος της πανδη
μίας, η έγκριση του εμβολίου από τους
αναπάντητα, που
αρμόδιους φορείς και η έναρξη του εμ
αφορούν την
βολιασμού στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη
Βρετανία και στις υπόλοιπες ευρωπαϊ
αποτελεσματικότητα
κές χώρες.
των εμβολίων στις
Το εμβόλιο που ανέπτυξε η εταιρεία
Pfizer σε συνεργασία με την BioNtech,
ευπαθείς ομάδες και
με ονομασία BNT162b2, έχει παρα
στον υπόλοιπο
σκευαστεί με διαφορετικό τρόπο σε σχέ
ση με τα συμβατικά εμβόλια καθώς αποπληθυσμό, και την
τελείται από mRNA. Το εν λόγω μόριο
διάρκεια της ανοσίας.
(mRNA) χρησιμοποιεί τα κύτταρα του
Παρόλα αυτά, η
οργανισμού για να συνθέσει πρωτεΐνες
που μοιάζουν με τις πρωτεΐνες του ιού.
παραγωγή του
Οι πρωτεΐνες αυτές προκαλούν την αντί
εμβολίου για την
δραση των κυττάρων του ανοσοποιητι
κού συστήματος που σπεύδουν να τις
πρόληψη της C0VID-19
εξολοθρεύσουν.Έτσι, το ανοσοποιητικό
αποτελεί χωρίς
σύστημα «εκπαιδεύεται» ώστε να αντι
μετωπίσει με επιτυχία και χωρίς το άτο
αμφιβολία μία από τις
μο να νοσήσει, ενδεχόμενη μόλυνση
σημαντικότερες μάχες
από τον ιό. Αντίστοιχα υποψήφια εμβό
λια έχουν προταθεί και μελετώνται από
της σύγχρονης ιατρικής,
άλλες εταιρίες, όπωςτο εμβόλιο mRNAαφού αναμένεται να
1273 της εταιρείας Moderna Inc.

Κ

Οι στρατηγικές για την εκπαίδευση
και μνήμη του ανοσοποιητικού
συστήματος
Οι πυρετώδεις προσπάθειες αντανα
κλούν την μεγάλη ανάγκη για εμβολια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

συμβάλλει καθοριστικά
στην αντιμετώπιση της
πανδημίας

σμό του πληθυσμού, ενώ οι διάφορες
προσεγγίσεις συμπυκνώνουν όλη τη
συσσωρευμένη γνώση γύρω από τα εμ
βόλια και την ανοσοποίηση. Τα εμβόλια
θεωρούνται κορυφαίο επίτευγμα της
σύγχρονης ιατρικής, διότι με αυτά πολ
λές μολυσματικές ασθένειες, όπως η
ιλαρά, που μάστιζαν την ανθρωπότητα
μπορούν πλέον να προληφθούν. Με το
εμβόλιο ο οργανισμός εκτίθεται σε
αδρανοποιημένο ή εξασθενημένο μι
κροοργανισμό ή σε τμήματά του, όπως
για παράδειγμα σε πρωτεΐνες της επιφάνειάς του, με σκοπό να αποκτήσει επί
κτητη ανοσία. Η επίκτητη ανοσία είναι
ένας μηχανισμός που περιλαμβάνει εξειδικευμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού
συστήματος που επιστρατεύονται όχι
μόνο για να εξολοθρεύσου ν τον ξένο «ει
σβολέα» αλλά και για να δημιουργή
σουν «ανοσολογική μνήμη», έτσι ώστε
το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνω
ρίσει και να εξολοθρεύσει τον μικροορ
γανισμό όταν τον ξανασυναντήσει.
Η παραγωγή ενός εμβολίου είναι μια
σύνθετη και αυστηρά ελεγχόμενη διαδι
κασία που διαρκεί πέντε με δέκα χρόνια
και περιλαμβάνει προκλινικές και κλινι
κές δοκιμές πριν από την έγκριση για
χρήση από τον γενικό πληθυσμό. Στην
περίπτωση της ασθένειας GOVID-19,
μέσα σε λίγες βδομάδες αφού έγινε γνω
στή η αλληλουχία του γενετικού υλικού
του, ξεκίνησε ο αγώνας για την ανάπτυ
ξη εμβολίου από διάφορες εταιρείες και
ερευνητικές ομάδες.
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Η σύνθεση και η δράση
των υποψήφιων εμβολίων
Πλέον υπάρχουν 47 υποψήφια εμβό
λια στο στάδιο ίων κλινικών δοκιμών. Τα
δέκα από αυτά βρίσκονται στην φάση III
των κλινικών δοκιμών, η οποία περι
λαμβάνει τη συμμετοχή πολλών ανθρώ
πων για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειάς τους. Άλλα 155
υποψήφια εμβόλια βρίσκονται σε προκλινικό στάδιο, δεν έχουν, δηλαδή, ακό
μα δοκιμαστεί σε ανθρώπους. Τα υπο
ψήφια εμβόλια για τη νόσο GOVID-19,
ανάλογα με τη σύνθεση και δράση τους,
ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:
• Σχα εμβόλια που περιέχουν ζω
ντανό, εξασθενημένο ιό. Σε αυτά ο
ιός έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να μην
μπορεί να προκαλέσει νόσο. Μπορεί
ωστόσο να προκαλέσει την αντίδραση
του ανοσοποιητικού συστήματος. Η πα
ραγωγή των εμβολίων αυτής της κατη
γορίας είναι συνήθως πιο οικονομική
και η ανοσία που παρέχουν αρκετά ικα
νοποιητική. Πολλά εμβόλια αυτής της
κατηγορίας χρησιμοποιούνται σε ζώα
και έχουν βοηθήσει πολύ στην καταπο
λέμηση μολυσματικών νόσων. Η εξάλει
ψη της πανώλης των βοοειδών, που
οδήγησε στον θάνατο τεράστιο αριθμό
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βουβαλιών και βοοειδών και σε λιμούς
σε διάφορα χρονικά διαστήματα, οφεί
λεται σε εμβόλιο που έχει παραχθεί με
αυτόν τον τρόπο.
• Σχα εμβόλια που περιέχουν αδρανοποιημένο ιό. Αυτά τα εμβόλια περι
λαμβάνουν ολόκληρους ιούς των οποί
ων το γενετικό υλικό (RNA ή DNA) έχει
καταστραφεί συνήθως με κάποια χημι
κή επεξεργασία, έτσι ώστε να διατηρού
νται ανέπαφα τα υπόλοιπα τμήματα του
ιού που μπορούν να προκαλέσουν ανοσοβιολογική απόκριση. Αυτά τα εμβό
λια, παρόλο που είναι πιο ασφαλή σε
σχέση με αυτά που περιέχουν εξασθενη
μένο ιό, θεωρούνται λιγότερο αποτελε
σματικά.
»Σχα εμβόλια που περιέχουν ϊικούς
φορείς. Τα εμβόλια αυτά περιέχουν
έναν γενετικά τροποποιημένο ιό που φέ
ρει τη γενετική πληροφορία για τη σύν
θεση μιας πρωτεΐνης-στόχου, εν προκειμένω της πρωτεΐνης- ακίδας που βρί
σκεται στην επιφάνεια του κορωνοϊού.
Στα εμβόλια αυτά η πρωτεΐνη- στόχος
παράγεται μέσα στα κύτταρα και προκαλεί ανοσολογική απόκριση και μνήμη.
Διάφοροι αδενοϊοί προσβάλλουν τους
ανθρώπινους πληθυσμούς προκαλώντας κοινό κρυολόγημα, επομένως μέ

ρος του πληθυσμού μπορεί να έχει αντι
σώματα εναντίων ϊΐκών φορέων, γεγο
νός που μειώνει την αποτελεσματικότητά του εμβολίου. Το εμβόλιο με την επι
στημονική ονομασία GhAdOxl nCoV19 το οποίο ανέπτυξε η AstraZeneca
PLC σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης, βασίζεται σε αυτήν την
τεχνολογία: περιέχει έναν αδενοϊό-φορέα χιμπατζήδων, που προέρχεται από
εξασθενημένο ιό, αβλαβή για τον άν
θρωπο, που προκαλεί κρυολόγημα σε
αυτά τα ζώα. Μέσα στον συγκεκριμένο
φορέα οι ερευνητές ενσωμάτωσαν την
γενετική πληροφορία για την παραγωγή
της πρωτεΐνης- ακίδας του κορωνοϊού.
Το εμβόλιο βρίσκεται στην φάση III των
κλινικών δοκιμών, τα αποτελέσματα της
οποίας αναμένεται να ανακοινωθούν τέ
λος Δεκεμβρίου. Στο Ρώσικο εμβόλιο
Sputnik V, χρησιμοποιείται, επίσης,
αυτή η τεχνολογία.
• Σχα εμβόλια που περιέχουν πρωχεΐνες ή χμήμαχά χους. Αντί να εισάγονται στον οργανισμό ολόκληροι ιοί,
επιλέγεται ένα τμήμα τους προκειμένου
να προκληθεί απόκριση του ανοσοποιη
τικού συστήματος. Επειδή δεν περιέ
χουν γενετικό υλικό δεν μπορούν να
πολλαπλασιαστούν μέσα στα κύτταρα
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και θεωρούνται πολύ ασφαλή. Στην πε
ρίπτωση του νέου κορωνοϊού περιλαμ
βάνονται στη σύσταση του εμβολίου
τμήματα των πρωτεϊνών της επιφάνειάς
του, όπως της πρωτεΐνης- ακίδας στην
οποία οφείλει το χαρακτηριστικό σχήμα
και το όνομά του.
• Στα εμβόλια που περιέχουν σω
ματίδια που μοιάζουν με τον ιό
(Virus-like particles, VLPs). Πρό
κειται για συνθετικές πρωτεϊνικές δομές
που προσομοιάζουν τη δομή του ιού,
χωρίς όμως να περιλαμβάνουν γενετικό
υλικό στο εσωτερικό τους. Τα VLPs δεν
είναι καθόλου μολυσματικά και μπο
ρούν να προκαλέσουν ισχυρή ανοσοβιολογική απόκριση. Είναι πιο δύσκολο
να παρασκευαστούν και μπορεί να απαι
τείται η χορήγηση περισσότερης από μία
δόσης για να είναι αποτελεσματικά.
• Στα εμβόλια που περιέχουν πλασμίδια. Πρόκειται για μόρια DNA προ
ερχόμενα από βακτήρια τα οποία υφίστανται γενετική τροποποίηση έτσι ώστε
να περιέχουν τη γενετική πληροφορία
για τη σύνθεση των πρωτεϊνών του ιού
που θα στοχεύσει το ανοσοποιητικό σύ
στημα. Τα πλασμίδια εισέρχονται στα
κύτταρα και αρχίζει η σύνθεση των πρωτεϊνών-στόχων, οι οποίες στη συνέχεια
εντοπίζονται από τα κύτταρα του ανοσο
ποιητικού. Τα εμβόλια αυτά προκαλούν
ισχυρή ανοσολογική απόκριση και μπο
ρούν να παραχθούν σχετικά εύκολα και
με χαμηλό κόστος. Η συγκεκριμένη τε
χνολογία είναι σχετικά πρόσφατη και μέ
χρι στιγμής δεν έχει εγκριθεί κανένα τέ
τοιο εμβόλιο για ανθρώπινη νόσο. Χρη
σιμοποιούνται όμως στην κτηνιατρική
για τον εμβολιασμό ζώων, όπως για πα
ράδειγμα για την πρόληψη του ιού του
Δυτικού Νείλου στα άλογα. Τέσσερα
υποψήφια εμβόλια για τον κορωνοϊό
που έχουν παραχθεί με αυτήν την τε
χνολογία βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο
των κλινικών δοκιμών.
• Στα εμβόλια που περιέχουν
mRNA. Αυτά τα εμβόλια περιέχουν τη
γενετική πληροφορία για τη σύνθεση
πρωτεϊνών του κορωνοϊού με τη μορφή
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του αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Μό
λις το mRNA εισέλθει στα κύτταρα του
οργανισμού χρησιμοποιεί τον μηχανι
σμό παραγωγής πρωτεϊνών τους για να
συνθέσει την πρωτεΐνη του κορωνοϊού.
Η πρωτεΐνη αυτή στη συνέχεια εντοπί
ζεται από τα κύτταρα του ανοσοποιητι
κού συστήματος τα οποία παράγουν
αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Το
mRNA δεν εισέρχεται στον πυρήνα των
κυττάρων, γεγονός που αυξάνει την
ασφάλεια των εμβολίων. To mRNA είναι
αρκετά πιο ασταθές μόριο σε σχέση με το
DNA και μπορεί πολύ εύκολα να κατα
στραφεί. Για να χρησιμοποιηθεί στα εμ
βόλια το mRNA περιβάλλεται από ένα
προστατευτικό λιπιδικό περίβλημα. Σε
ένα μόνο εμβόλιο μπορούν να συμπεριληφθούν διάφορα μόρια mRNA που πε
ριέχουν τη γενετική πληροφορία για
διάφορες πρωτεΐνες του ϊού, καθιστώ
ντας την ανοσολογική απόκριση του ορ
γανισμού ακόμα πιο αποτελεσματική.
Ωστόσο πρόκειται για τεχνολογία που
αναπτύχθηκε πολύ πρόσφατα και για
αυτό δεν υπάρχουν ακόμα εγκεκριμένα
εμβόλια προς χρήοη σε ανθρώπους ή
ζώα. Παρόλα αυτά η εύκολη και γρήγο
ρη σύνθεση και παραγωγή τους επιτρέ
πει την επιτάχυνση των προκλινικών δο
κιμών και τα φέρει σε πλεονεκτική θέση
σε σχέση με τα συμβατικά εμβόλια. Σε
αυτή την κατηγορία ανήκουν τα εμβόλια
των Pfizer/BioNtech και Moderna Inc.

για την COVID-19. Εμβόλια εναντίων
του ιού Zika και του κυτταρομεγαλοϊού
σε προκλινικές μελέτες έδειξαν ότι είναι
πολύ αποτελεσματικά σε χαμηλότερες
δόσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα εμβό
λια που περιέχουν DNA.
Παρά τις αλματώδεις εξελίξεις γύρω
από τη δημιουργία εμβολίου για την
πρόληψη της GOVID-19, κρίσιμα ερω
τηματικά παραμένουν ακόμα αναπά
ντητα, που αφορούν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στις ευπαθείς
ομάδες και στον υπόλοιπο πληθυσμό,
και την διάρκεια της ανοσίας. Παρόλα
αυτά, η παραγωγή του εμβολίου ενά
ντια στον νέο κορωνοϊό αποτελεί χωρίς
αμφιβολία μία από τις σημαντικότερες
μάχες της σύγχρονης ιατρικής, αφού
αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά
στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μαρία Τσίπη

Πηγές:
www.who.int
F. Krammer, «SARS-CoV-2 vaccines in
development», Nature, Οκτώβριος 2020,
586(7830): 516-527.
N. Lurie κ.ά., «Developing Covid-19 Vac
cines at Pandemic Speed», EnglJ Med, 21
Μαΐου 2020,382(21): 1969-1973
www.clinicaltrials.gov
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Α Ν ΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Υποτίμησαντραγικά το δεύτερο κύμα
ην άποψη ότι η κυβέρνηση
έχει προχωρήσει σε μια
«υπερβολή στην επικοινωνιακή διαχείριση των εμβο
λιασμών», έχοντας σαφή πρόθεση να
το εκμεταλλευτεί πολιτικά, καταθέτει
στην «Political» ο πρώην υπουργός
και νυντομεάρχηςΥγείαςτου ΣΥΡΙΖΑ. 0 Ανδρέας Ξανθός κατηγορεί την
κυβέρνηση ότι«επαναπαύτηκε στις
δάφνες του πρώτου κύματος», ενώ
στο δεύτερο «ήταν γεμάτη από λάθη,
παραλείψεις, αδιαφανείς χειρισμούς
και ιδεοληπτικές επιλογές».

χρονες και αποτελεσματικές
θεραπείες. Αντί για αυτό, όμως,
βλέπουμε αυτέςτις μέρες μια
ενοχλητική υπερβολή στην επικοινωνιακή διαχείριση των εμ
βολιασμών και τη σαφέστατη
κυβερνητική πρόθεση πολιτι
κής εκμετάλλευσήςτους. Μόνο
πουταεμβόλιαδεν έρχονται
στην Ελλάδα «κατόπιν ενεργει
ών» του κ. Μητσοτάκη, αλλά χά
ρη στην πολύ σημαντική πρωτο
βουλία της Ε.Ε. για κεντρική
διαπραγμάτευση με τις φαρμα
κευτικές εταιρείες. Και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρ
ξει εφησυχασμός, γιατί η δημι
ουργία «ανοσιακού φραγμού»
στον γενικό πληθυσμό θα πάρει
αρκετό χρόνο, ενώ η πιθανότητα
τρίτου επιδημικού κύματος τους
πρώτους μήνες του 2021 είναι
μεγάλη, σύμφωνα με τις εκτιμή
σεις του ΠΟΥ.

Τ

Καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτε
ρου κύματοςτηςπανδημίαςτο
κόμμα σας κατηγορεί την κυ
βέρνηση για «αποτυχία». Τι δια
φορετικό θα μπορούσε να είχε
κάνει;
Η αποτυχία, χωρίς εισαγωγικά,
προκύπτει εκ του αποτελέσματος.
Χάθηκε το συγκριτικό πλεονέκτημα
της πρώτης φάσης, δεν «μείναμε
ασφαλείς» και φτάσαμε να είμαστε
στις πρώτες χώρες της Ευρώπης
στους θανάτους ανά 100.000 κατοί
κους και στο ποσοστό της ύφεσης,
καθώς και τελευταία χώρα της Ε.Ε.
στην αξιολόγηση της διαχείρισης της
πανδημίας, σύμφωνα με το
Bloomberg. Αυτό σίγουρα success story δεν το
λες! Το τι έπρεπε να γίνει το λέμε μονότονα, τεκμη
ριωμένα και υπεύθυνα από την άνοιξη. Αλλά οι
«άριστοι» είχαν επαναπαυτεί στις «δάφνες» τους,
υποτίμησαν τραγικά τον κίνδυνο του δεύτερου κύ
ματος. έχασαν όλα τα κρίσιμα στοιχήματα (έγκαιρη
διάγνωση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση με δωρεάν
τεστ, στοχευμένη πρόληψη στις «εστίες υπερμετάδοσης», ενεργή εμπλοκή της ΠΦΥ, κατ' οίκον παρα
κολούθηση, ενίσχυση κλινικών και ΜΕΘ Covid,
συνδυασμόςτακτικήςλειτουργίαςτου ΕΣΥ και
αξιόπιστης φροντίδας των ασθενών με Covid), δεν
προετοίμασαν το ΕΣΥ, δεν επιστράτευσαν τον ιδιω
τικό τομέα, άφησαν τα νοσοκομεία -ειδικά στη Βό
ρεια Ελλάδα-να «κοβιντοποιηθούν» και να μείνουν
ακάλυπτες όλες οι υπόλοιπες υγειονομικές ανάγ
κες των ανθρώπων.

Τι πιστεύετε ότι άλλαξε στη διαχείριση σε σχέ
ση με το πρώτο κύμα, όταν και το κόμμα σας
κράτησε μια πιο ήπια αντιπολιτευτική στάση;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε σε όλη τη διάρκεια της πανδη
μίας την ίδια σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Αναδεικνύοντας ταυτόχρονα λάθη, παραλείψεις, αδιαφα
νείς χειρισμούς και ιδεοληπτικές επιλογές. Αυτό
κάνουμε και τώρα, αλλά σε ένα υγειονομικό, οικο
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Αν καταλαβαίνω καλά, παρά το
εμβόλιο, επιμένετε στις μαζι
κές προσλήψεις στο ΕΣΥ...

στον
Ανιώνη Γκιόκα

gkiokas.antonis@gmail.com

νομικό και κοινωνικό τοπίο ζοφερό για την πλειονό
τητα των πολιτών. Αυτό αλλάζειτα δεδομένα και
τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Συνειδη
τοποιήθηκε ευρύτερα ότι ήταν δυστύχημα για την
κοινωνία και τη χώρα το γεγονός ότι διαχειρίζεται
την υγειονομική κρίση μια νεοφιλελεύθερη κυβέρ
νηση που δεν πιστεύει στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησαν οι εμβολια
σμοί. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η αρχή του τέλουςτης πανδημίας:
Είναι σίγουρα ένα κρίσιμο βήμα. Είναι αναγκαία,
αλλά όχι ικανή συνθήκη για να κερδηθεί οριστικά η
μάχη κατά του SARS-CoV-2.To εμβόλιο πρέπει να
εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική που δίνει
βάρος στον έλεγχο της διασποράς του ιού, στην εν
δυνάμωση του ΕΣΥ και των υπηρεσιών δημόσιας
Υγείας και στην πρόσβαση των ασθενών στις σύγ

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για
15.000 προσλήψεις μόνιμου ια
τρικού, νοσηλευτικού και λοι
πού προσωπικού δίνει διέξοδο
στην κρίση στελέχωσης του ΕΣΥ, διευκολύνειτη μό
νιμη εργασιακή προοπτική τωνσημερινών συμβασιούχων καιταυτόχρονα μπορεί -υπό την προϋπό
θεση της βελτίωσης των μισθολογικών αποδοχών
στο σύστημα υγείας- να συμβάλει στην αντιστροφή
του επιστημονικού brain drain. Η γενναία επένδυ
ση στο δυναμικό του ΕΣΥ θα είναι μια σοβαρή παρα
καταθήκη μετά την πανδημία.

Εδώ και καιρό επεξεργάζεστε ένα πρόγραμ
μα γιατοντομέατης Υγείας. Μπορείτε επι
γραμματικό να μας πείτε τους βασικούς του
άξονες;
Οι κρίσιμες προτεραιότητες είναι η δραστική ενί
σχυση των πόρων του ΕΣΥ (προσωπικό, υποδομές,
εξοπλισμός, μισθοί, κίνητρα, δημόσια χρηματοδό
τηση στο 1/ του ΑΕΠ) αλλά και η διεύρυνση των πα
ρεχόμενων υπηρεσιών του. Απάτην πρόληψη και
την προαγωγή της υγείας και την πρωτοβάθμια και
κοινοτική φροντίδα μέχρι την αποθεραπεία-αποκατάσταση, την ανακουφιστική φροντίδα, τη στομα
τική υγεία, την ιατρική της εργασίας και την ανα
βαθμισμένη επιδημιολογική επιτήρηση. Νέες
ανάγκες, νέο ΕΣΥ, νέοι πόρου αυτή είναι η «κεντρι
κή ιδέα» του επικαιροποιημένου προγράμματος
Υγείαςτου ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.
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 Προτελευταία σε κρούσματα Ε.Ε. η Ελλαδα
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 237.11 cm² Κυκλοφορία:
:

1
02-01-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Προτελευταία
σε κρούσματα
στηνΕ.Ε.ηΕΓίΓΪάδα

Το 2020 είναι μια χρονιά που όλοι μας
θέλουμε να ξεχύσουμε και θα μείνει στην
Ιστορία ως το «έτος της πανδημίας του
κορονοϊού».
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στο δεύτε
ρο κύμα της πανδημίας η σφοδρότητα
στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερη σε σχέση
με το πρώτο κύμα της άνοιξης, κάτι που
συνέβη σε πολλές ακόμη χώρες, τα δια
θέσιμα στατιστικά στοιχεία έως τις 30 Δε
κεμβρίου δείχνουν ότι η χώρα μας κλεί
νει το έτος, έχοντας -μετά τη Φινλανδίατα λιγότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα
ανά εκατομμύριο πληθυσμού (13.174)
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27). Η Ελ
λάδα βρίσκεται στην 26η θέση της Ε.Ε.27, μετη σκανδιναβική χώρα στην 27η.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα μας εί
ναι μόλις 89η σε αναλογία επιβεβαιωμέ
νων κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πλη
θυσμού. Σε απόλυτο αριθμό κρουσμάτων
(137.918, εκ των οποίων το 52,37ο άνδρες)
η Ελλάδα είναι 62η στον κόσμο.
Όσον αφορά στους θανάτους απότον
Covid-19, η Ελλάδα βρίσκεται παγκοσμίως στην 42η θέση σε απόλυτο αριθμό
ανθρώπων που έχασαντη ζωή τους στη
μάχη με τον νέο ιό (4.788, έκτων οποίων
σχεδόν το 607 άνδρες) και στην 44η θέση
σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυ
σμού (460). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η
Ελλάδα είναι 19η σε θανάτους ανά εκα
τομμύριο πληθυσμού, ενώ η Κύπρος είναι
27η - έχει, δηλαδή, τους λιγότερους θα
νάτους αναλογικά με τον πληθυσμό της.
Σχετικά με τους ασθενείς σε σοβαρή
κατάσταση-διασωλήνωση, η Ελλάδα (με
443 στις 30/12) βρίσκεται στην 31η θέση
στον κόσμο. Από άποψη διενέργειας δια
γνωστικών τεστ για τον κορονοϊό, η Ελλά
δα είναι46η στον κόσμο σε απόλυτο
αριθμό και 54ημεβάσητην αναλογία
τους ανά εκατομμύριο πληθυσμού
(322.248). Στην ΕΈ.-27 η Ελλάδα είναι
19η σετεστ ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εμβόλια και αντιεμβολιασμός
Πηγή:

ΑΥΓΗ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΙΣΜΑ

ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,
ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εμβόλια και
αντιεμβολιασμός
αρόλο που πολλές ασθένει
ες έχουν σχεδόν εξαλειφθεί
λόγω των εμβολίων, και
Η αντίδραση
παρά τις διαβεβαιώσεις των
στους μαζικούς
ειδικών ότι όλες οι απαραί
τητες διαδικασίες έχουν τηρηθεί για την
εμβολιασμούς δεν είναι
ασφάλεια τους, ακόμη και στην περί
καινούριο φαινόμενο
πτωση του εμβολίου του κορωνοϊού, ση
μαντικό ποσοστό ανθρώπων παραμέ
το είδος των
νουν διατακτικοί ή αντίθετοι απέναντι
αντιδράσεων όμως
στον εμβολιασμό. ΓΙοια είναιτα στοιχεία
που έχουμε μέχρι τώρα για τη σημασία
ήταν αρχικά
του εμβολιασμού και πόσο δικαιολογη
διαφορετικό. Για
μένοι είναι οι φόβοι τους;

Π

Η ιστορία του εμβολιασμού
Η ιστορία του εμβολιασμού έχει μεγά
λο ενδιαφέρον. Φαίνεται πως από τον
11 ο αιώνα οι Κινέζοι γνώριζαν ότι το
πύον από τις φλύκταινες της ευλογιάς
μπορούσε, εισερχόμενο σκοπίμως στο
δέρμα υγιών ατόμων, να τα βοηθήσει να
περνούν την ασθένεια ελαφρότερα και
να επιβιώνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Σύμφωνα με κάποιες πηγές, αντίστοιχη
γνώση υπήρχε και στη λαϊκή ιατρική
στον ελλαδικό χώρο, η οποία εφαρμό
στηκε από ελληνικής καταγωγής για
τρούς του 17ου και του 18ου αιώνα.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν αναφορές αυ
τής της πρώιμης τεχνικής του εμβολια
σμού στην Αφρική, την Αγγλία και την
Τουρκία.
Το 1796, ο Άγγλος γιατρός Edward
Jenner επιβεβαίωσε πειραματικά ότι
άτομα μολυσμένα από την ευλογιά των
αγελάδων (cowpox) δεν νοσούσαν από
τη νόσο της ευλογιάς των ανθρώπων
(smallpox). Χρειάστηκαν μερικές δεκα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

παράδειγμα, στις ΗΠΑ
μεγάλη μερίδα του
κόσμου δεν μπορούσε
να δεχτεί ότι
υποχρεώνονται να
δεχτούν προληπτική
θεραπεία και να
εκτεθούν σε ουσίες
που δεν γνώριζαν.
Σήμερα, μια μερίδα των
αντιεμβολιαστών
μοιράζονται την ίδια
ανασφάλεια καθώς
πιστεύουν ότι οι ουσίες
που περιέχονται στα
εμβόλια είναι
επιβλαβείς

ετίες ώστε οι επιστημονικές εξελίξεις να
οδηγήσουν στην αποδοχή της μεθόδου
του εμβολιασμού από την ιατρική κοι
νότητα και τη ραγδαία βελτίωση των τε
χνικών εμβολιασμού, ειδικά στις αρχές
του 20ού αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες
έχουν εφαρμοστεί προγράμματα συστη
ματικού εμβολιασμού σε παγκόσμιο επί
πεδο, με αποτέλεσμα ασθένειες όπως η
ευλογιά, ο κοκκύτης και η πολιομυελί
τιδα, που ήταν συχνές αιτίες θανάτου
πριν δύο με τρεις αιώνες, σήμερα να τεί
νουν να εξαφανιστούν. Για αυτό τον
λόγο, άλλωστε, οιτελευταίες γενιές γνω
ρίζουν την ύπαρξή τους κυρίως μέσα
από λογοτεχνικά βιβλία.
Μια εξαιρετικά χρήσιμη και κατατοπι
στική ιστοσελίδα με τίτλο «The History
of the Vaccines» (www.historyof
vaccines.org/), που δημιουργήθηκε από
το The College of Physicians of Philadelfia, συγκαταλέγεται στις μόλις περί
που πενήντα σελίδες που έχουν εγκριθεί
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Στο διαδραστικό περιβάλλον της ιστο
σελίδας ο χρήστης μπορεί να βρει δρα
στηριότητες μέσα από τις οποίες μαθαί
νει πώς λειτουργεί ο εμβολιασμός στο
σώμα μας και στη συνέχεια να εξετάσει
τις γνώσεις του. Περιλαμβάνεται επίσης
μια σύνοψη (timeline) της ιστορίας του
εμβολιασμού, άρθρα και χρήσιμο υλικό
για εκπαιδευτικούς.
Τα στοιχεία από τους διεθνείς οργανι
σμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανι
σμός Υγείας (ΠΟΥ) και η UNICEF, δεί
χνουν ότι ο εμβολιασμός έχει αποτρέψει
τις τελευταίες δεκαετίες εκατομμύρια θα
νάτους και συνεχίζει να αποτρέπει περί-
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που δύο με τρία εκατομμύρια τον χρόνο.
Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πώς όλο και πε
ρισσότεροι εντάσσονται στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, κάτι που φαίνεται πα
ράλογο υπό το φως αυτών των στοιχεί
ων.
Η αντίδραση στους μαζικούς εμβο
λιασμούς δεν είναι καινούριο φαινόμε
νο αλλά συνοδεύει την πρακτική από την
εμφάνισή της, το είδος των αντιδράσεων
όμως ήταν αρχικά διαφορετικό. Για πα
ράδειγμα, στις ΗΠΑ μεγάλη μερίδα του
κόσμου δεν μπορούσε να δεχτεί ότι υπο
χρεώνονται να δεχτούν προληπτική θε
ραπεία και να εκτεθούν σε ουσίες που
δεν γνώριζαν. Σήμερα, μια μερίδα των
αντιεμβολιαστών μοιράζονται την ίδια
ανασφάλεια καθώς πιστεύουν ότι οι ου
σίες που περιέχονται στα εμβόλια είναι
επιβλαβείς, ότι προκαλούν αυτισμό ή ότι
οδηγούν στον έλεγχο του ατόμου από
κυβερνήσεις και εταιρείες ενώ άλλοι ότι
ο εμβολιασμός απλώς εξυπηρετεί τα οι
κονομικά συμφέροντα μεγάλων φαρμα
κευτικών. Τέλος, με αφορμή την πανδη
μία, υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων
που εκφράζουν υγιείς αμφιβολίες,
έχουν αποδεχτεί τον εμβολιασμό ως
μέσο πρόληψης και έχουν εμβολιάσει
τον εαυτό τους ή/και τα παιδιά τους,
αλλά ανησυχούν ότι το νέο εμβόλιο για
τον κορωνοιό αναπτύχθηκε σε πολύ λι
γότερο χρόνο ή/και στηρίζεται σε νέα τε
χνολογία (mRNA).

Εμβόλια και αυτισμός
Μέρος της φημολογίας ότι τα εμβόλια
συνδέονται με τον αυτισμό οφείλεται σε
μια μελέτη που κυκλοφόρησε στα τέλη
της δεκαετίας του 1990. Η αρχική μελέ
τη βασίστηκε σε ένα πολύ μικρό δείγμα
παιδιών, ενώ έρευνες που προσπάθησαν
να εξετάσουν τη σύνδεση των εμβολίων
με τον αυτισμό σε μεγαλύτερο και στατι
στικά σημαντικό δείγμα δεν έδειξαν κά
ποια συσχέτιση. Όμως, η δυνατότητα
αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων
μιας μελέτης από άλλους ερευνητές εί
ναι θεμελιώδους σημασίας για την επι
στημονική μέθοδο και αν τα αποτελέ
σματα δεν μπορούν να αναπαραχθούν
μελετώντας μεγαλύτερα δείγματα, τότε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να
θεωρηθούν αξιόπιστα. Πράγματι, εντέλει αποδείχθηκε ότι στην αρχική μελέτη
τα δεδομένα είχαν αλλοιωθεί σκοπίμως
από τον συγγραφέα της εργασίας, με
αποτέλεσμα η δημοσίευση να αποσυρ
θεί. Παρ’ όλα αυτά, οι υποστηρικτές αυ
τής της άποψης εξακολουθούν να χρη
σιμοποιούν τη συγκεκριμένη μελέτη ως
σημείο αναφοράς.
Υπάρχει όμως και άλλη μια αιτία για
την οποία πολλοί πιστεύουν ότι ο εμβο
λιασμός συνδέεται με τον αυτισμό και
οφείλεται στις γνωστικές προκαταλή
ψεις που όλοι μας έχουμε. Ο αυτισμός
ανήκει στην κατηγορία των Διάχυτων

Αναπτυξιακών Διαταραχών και εκδη
λώνεται συνήθως στα πρώτα τρία έτη
της ζωής των παιδιών, ενώ στοιχεία του
παρουσιάζονται ήδη από τη γέννηση.
Κάποιοι, επικαλούμενοι την επιρροή
των περιβαλλοντικών παραγόντων στην
ανάπτυξη του ατόμου, συνδέουν τον αυ
τισμό με τους πρώτους απαραίτητους
εμβολιασμούς των παιδιών παρόλο που
ο αυτισμός έχει μια ισχυρή γενετική
βάση.
Ταυτόχρονα, η αύξηση των διαγνώσε
ων παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα
του αυτισμού οδηγεί πολλούς στην
εσφαλμένη αντίληψη ότι αυτή οφείλεται
στον συστηματικό εμβολιασμό. Ωστόσο,
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πρέπει να σημειωθεί όχι αύξηση των δια
γνώσεων δεν ταυτίζεται με αύξηση των
περιστατικών, αλλά οφείλεται στην πλη
ρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών γύρω από αναπτυξιακά
θέματα των παιδιών τους και στην έγκαι
ρη κινητοποίηση των κηδεμόνων σε πε
ρίπτωση που εντοπίσουν στοιχεία που
τους προβληματίζουν ήδη από τα πρώ
τα χρόνια του παιδιού.
Επομένως, τόσο η αύξηση των περι
στατικών αυτισμού όσο και η συσχέτισή
τους με τον εμβολιασμό δεν επαληθεύο
νται επιστημονικά. Γενικότερα, σε ό,τι
αφορά την ασφάλεια των εμβολίων, ση
μειώνουμε ότι οι μελέτες που διεξάγο
νται απορρίπτουντους ισχυρισμούς που
θέλουν τις ουσίες των εμβολίων να είναι
επιβλαβείς.

Σενάρια συνωμοσίας και ο ρόλος
των μεγάλων φαρμακευτικών
Μια άλλη δημοφιλής άποψη είναι ότι
μέσω των ουσιών των εμβολίων επιχειρείται ο μαζικός έλεγχος των ατόμων
από τις κυβερνήσεις, τις μεγάλες εται
ρείες ή διάφορες μυστικές οργανώσεις.
Αυτού του είδους οι απόψεις έχουν τις
ρίζες στους, όπως και πολλές άλλες θε
ωρίες συνωμοσίας, στα κινήματα New
Age των δεκαετιών του 1960 και 1970.
Μια γενικότερη απόρριψη οτιδήποτε τε
χνητού, οποιουδήποτε προϊόντος του τε
χνολογικού πολιτισμού και η στροφή
στο πνεύμα, στη φύση και στο μεταφυσι
κό αποτελούν τα χαρακτηριστικά που
εμπίπτουν στο ευρύτερο κίνημα του δυ
τικού εσωτερισμού, όπως έχει ονομαστεί
από τους κοινωνιολόγους. Ενσωματώ
νοντας στοιχεία από τις ανατολικές φι
λοσοφίες, εναντιώνεται ή είναι καχύποπτο απέναντι στις σύγχρονες τεχνολογι

κές εξελίξεις και προωθεί τα φυσικά
προϊόντα, τις φυσικές και ολιστικές θε
ραπείες κ.λπ. Το κίνημα αυτό συνεισφέ
ρει στην καλλιέργεια ψευδοεπιστημονικών απόψεων ακόμη και από επιστήμο
νες. Η ευρύτερη κριτική αυτώντων από
ψεων σε σχέση με την επιστήμη και την
αξία του πολιτισμού εν γένει ξεφεύγει
από τα όρια του παρόντος κειμένου. Εί
ναι άξιο προβληματισμού το γιατί απορ
ρίπτουμε με τόση ευκολία πρακτικές με
απολύτως μετρήσιμα και εμφανή αποτε
λέσματα και ταυτόχρονα εμπιστευόμα
στε προϊόντα ή προσεγγίσεις αμφίβολης
ποιότητας. Και σε αυτό το σημείο μια σει
ρά από γνωστικές προκαταλήψεις παί
ζουν ρόλο. Μία από αυτές είναι η φυσι
κή μας τάση να θεωρούμε πιο ωφέλιμο
ένα φυσικό προϊόν από κάτι κατασκευα
σμένο. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι το
βιοτικό επίπεδο και η υγεία του σύγχρο
νου ανθρώπου έχουν βελτιωθεί ραγδαία
χάρη στις επιστημονικές και τεχνολογι
κές εξελίξεις των τελευταίων εκατό χρό
νων.
Τέλος, θεωρείται πως τα εμβόλια είναι
απλώς ένας τρόπος πλουτισμού των με
γάλων φαρμακευτικών εταιρειών. Προ
φανώς, στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό σύστημα οι φαρμα
κευτικές εταιρείες λειτουργούν με βάση
το κέρδος, όπως και οποιαδήποτε άλλη
εταιρεία εμπορεύεται οποιαδήποτε υπη
ρεσία. Δεν είναι στο πλαίσιο του παρό
ντος κειμένου να διερευνήσουμε την
ηθική του καταναλωτισμού και των ρό
λων του πολίτη. Αξίζει όμως να τονι
στούν τα εξής. Πρώτον, ότι ανεξαρτήτως
κοσμοθεωρίας ή πολιτικών πεποιθήσε
ων, ως καταναλωτές συμβάλλουμε σε
κέρδη επιχειρήσεων όχι μόνο όταν εμ
βολιαζόμαστε αλλά και όταν, για παρά-

δείγμα, καταφεύγουμε σε εναλλακτικές
θεραπείες με σκευάσματα και οργανικά
προϊόντα επειδή τα θεωρούμε φυσικά.
Δεύτερον, τα εμβόλια δεν αποτελούν τον
κύριο τρόπο κερδοφορίας των φαρμα
κευτικών εταιρειών, σε σχέση με άλλα
προϊόντα τους (και εδώ αξίζει να αναρω
τηθεί κανείς για τη χρησιμότητα των δια
φόρων συμπληρωμάτων διατροφής
που βρίσκονται σε αφθονία στα φαρμα
κεία).

Γιατί οι άνθρωποι κάνουν
παράλογες επιλογές;
Υπό τον φόβο παρενεργειών, η επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια έχει
λογική βάση, ειδικότερα όταν πρόκειται
για την πρόληψη μιας ασθένειας με την
οποία δεν έχουμε έρθει ποτέ σε επαφή.
Η ειρωνεία είναι ότι δεν νιώθουμε απει
λή από μια τέτοια ασθένεια ακριβώς
λόγω των μαζικών εμβολιασμών.Όσο κι
αν επικαλείται κανείς τα συντριπτικά
αποτελέσματα των επιστημονικών μελε
τών, η επιλογή παραμένει δύσκολη, ειδι
κότερα επειδή καλούμαστε να εμπιστευ
τούμε μια συνήθως μακρινή και άγνω
στη επιστημονική κοινότητα. Η σχετική
δυσπιστία μας απέναντι της αυξάνεται
καθώς ερχόμαστε σε επαφή με τα -συχνά
μεγεθυμένα από την προβολή σε κοινω
νικά δίκτυα- σχόλια ανθρώπων που μοι
ράζονται τους ίδιους φόβους με εμάς.
Δεν πρόκειται για λιγότερη εξυπνάδα. Σε
έναν μεγάλο βαθμό είναι ο τρόπος που
λειτουργεί ο εγκέφαλος όλων μας. Είναι
λοιπόν πιθανό ότι η απλή αντιπαράθεση
και η επίκληση στοιχείων να μη φέρνουν
αποτελέσματα επειδή δεν είμαστε σε
θέση να καταλάβουμε τους λόγους που
οδηγούν τα αντιπαραβαλλόμενα μέρη
να σχηματίζουν τις απόψεις τους.

Γιάννης Κοντογιάννης
Πηγές

BIG PHARMA CONSPIRACY Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Conspiracies declassified: The skeptoid
guide to the truth behind the theories,
Brian Dunning, Adams Media, 2018
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ΠΡΙΣΜΑ

ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,
ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η παρακολούθηση
ίου πολίτη ως εργαλείο
δημόσιας υγείας
ους μήνες που πέρασαν πολλά
δημιουργήσουν μια εφαρμογή που θα
ερωτήματα που παλιότερα εξε
έκρινε ποιος μπορεί να βγει από την κα
τάζαμε σε θεωρητικό επίπεδο
ραντίνα χωρίς να ρισκάρει να μεταφέρει
πέρασαν στη σφαίρα του
τον ιό.Έτσι λοιπόν, με αφορμή την παν
πραγματικού. Θα επιτρέπατε
δημία ξεκίνησε ένα μαζικό πείραμα που
στην κυβέρνηση να παρακολουθεί τις
χρησιμοποιεί δεδομένα για να ρυθμίσει
κοινωνικές επαφές σας, τους ανθρώ
τη ζωή των πολιτών. Τεχνολογικές εται
πους που πλησιάζετε στα δύο μέτρα, για
ρείες γίγαντες, όπως η WeChat και η
να περιορίσει την εξάπλωση της πανδη
Alipay,
απέδιδαν σε κάθε πολίτη χρω
μίας; Θα επιτρέπατε την παρακολούθη
ματικά QR codes, με ένα χρώμα που
ση των διαδρομών σας με λογισμικά που

Τ

προέρχονται από μεγάλες εταιρείες τε
χνολογίας αν αυτό σας εξασφάλιζε προ
νόμια και ελευθερίες στη δυνατότητα με
τακίνησης εν μέσω καραντίνας; Θα ήταν
νόμιμο να υποχρεωθείτε στη χρήση τέ
τοιων τεχνολογιών;

αντιστοιχούσε στην κατάσταση της υγεί-

Οι τρομακτικές
συνέπειες της

Η παρακολούθηση στο όνομα
της δημόσιας υγείας
Τα ερωτήματα δεν είναι πλέον θεωρη
τικά. Σε αρκετά μέρη του κόσμου παρό
μοιες πρακτικές εφαρμόστηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Η λεγάμενη
ιχνηλάτηση των επαφών και ο έλεγχος
της τήρησης των μέτρων πέρασε στις μη
χανές αυτοματοποιώντας μεγάλο μέρος
της διαδικασίας. Ανάλογες τεχνολογίες
χρησιμοποιήθηκαν στην Κίνα, τη Σι
γκαπούρη, στο Χονγκ Κόνγκ, στην 11ολωνία, την Αυστρία, στο Βέλγιο, το Ηνω
μένο Βασίλειο, στη Γερμανία και πολλές
άλλες χώρες.
Στην Κίνα ιδιωτικές εταιρείες συνερ
γάστηκαν με το κράτος προκειμένου να

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πανδημίας οδήγησαν
παγκοσμίωςστην
επαναπλαισίωση της
δημόσιας υγείας ως
ζήτημα εθνικής
ασφάλειας,
επιτρέποντας την
κατάλυση ορίων που
μέχρι πρόσφατα θα
θεωρούνταν
απαραβίαστα σε μία
δημοκρατία

ας του: πράσινο για όσους θεωρούνται
«ασφαλείς», κίτρινο για όσους πρέπει να
μένουν σε καραντίνα 7 ημερών και κόκ
κινο για καραντίνα 14 ημερών. Χρησι
μοποιώντας δεδομένα σχετικά με την
υγεία, τα ταξίδια και τις επαφές του χρή
στη, η εφαρμογή αποφάσιζε αν μπορεί
να βγει από την καραντίνα, να χρησιμο
ποιήσει το μετρό ή να πάει σε δημόσιους
χώρους. Ωστόσο, ούτε οι εταιρείες ούτε
το κράτος εξήγησαν τα κριτήρια που
χρησιμοποιεί το σύστημα για να χαρα
κτηρίσει τους πολίτες, ανέφεραν μόνο
ότι χρησιμοποιεί Μεγάλα Δεδομένα
(Big Data). Σύμφωνα με τη Διεθνή
Αμνηστία ανησυχίες εγείρονται, καθώς
υπάρχουν αναφορές που επισημαίνουν
ότι οι εφαρμογές μοιράζονται τα στοιχεία
με την αστυνομία.
Η Σιγκαπούρη χρησιμοποίησε στρα
τηγική ιχνηλάτησης που συνδύαζε τις
κλασικές μεθόδους με στοιχεία που πα
ρείχε η αστυνομία από βίντεο παρακο
λούθησης σε επιχειρήσεις και μαγαζιά
καθώς και στοιχεία από τη χρήση πιστω
τικών καρτών και ΑΤΜ από τους πολί
τες. Η στρατηγική συμπληρώθηκε με
την εφαρμογή TraceTogether, η οποία
εντόπιζε μέσω Bluetooth τις επαφές του
χρήστη και ειδοποιούσε τους χρήστες αν
έβγαινε θετικός στο τεστ για τον SARSCoV-2 κάποιος με τον οποίο είχαν έρθει
σε επαφή.
Στην Πολωνία η κυβέρνηση ζητούσε
από τους πολίτες να βγάλουν selfies με
εντοπισμό τοποθεσίας σε τυχαίο χρόνο
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 Η παρακολούθηση του πολίτη ως εργαλείο δημόσιας υγείας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

μέσα στην ημέρα, για να αποδείξουν ότι
συμμορφώνονται με την καραντίνα που
τους είχε επιβληθεί. Για όσους θεωρού
νται ομάδες υψηλού ρίσκου, όπως αυτοί
που έχουν πρόσφατα έρθει από το εξω
τερικό, το κατέβασμα της εφαρμογής
ήταν υποχρεωτικό.

Τεχνολογικοί γίγαντες των ΗΠΑ
στον χορό της παρακολούθησης
Στην αρχή της πανδημίας στην Αμε
ρική, η Apple και η Google, δύο τεχνο
λογικοί γίγαντες σε μόνιμο ανταγωνι
σμό, ανακοίνωσαν ότι θα ενώσουν τις
δυνάμεις τους με στόχο να μετατρέψουν
τα κινητά μας τηλέφωνα σε συσκευές
που ιχνηλατούν τις επαφές και εντοπί
ζουν τον ιό με χρήση τεχνολογιών Blue
tooth. Από τη συνεργασία αυτή δημιουργήθηκε το «Σύστημα ειδοποιήσεων
έκθεσης» που επιτρέπει στις εφαρμογές
ανίχνευσης επαφών να στέλνουν ειδο
ποιήσεις στο smartphone του χρήστη, σε
περίπτωση που εκτεθεί στον GOVID-19.
Οι εφαρμογές ανίχνευσης επαφών ανα
πτύσσονται από την τοπική αρχή δημό
σιας υγείας και όχι από την Google ή την
Apple. Αφού οι χρήστες δηλώσουν συμ
μετοχή, το Σύστημα ειδοποιήσεων έκθε
σης δημιουργεί ένα τυχαίο αναγνωρι
στικό για τη συσκευή τους. Για να δια
σφαλιστεί ότι αυτά τα τυχαία αναγνωρι
στικά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιη
θούν για την ταυτοποίηση του χρήστη ή
τον εντοπισμό της τοποθεσίας του, τα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

32-33

Ημερομηνία
έκδοσης:

αναγνωριστικά αλλάζουν κάθε 10-20
λεπτά, σύμφωνα με τις δηλώσεις των
εταιρειών. Αρκούν οι δηλώσεις αυτές
για να είναι σίγουροι οι πολίτες για την
προστασία της ιδιωτικότητάς τους, δε
δομένης της πληθώρας ανάλογων πα
ραβιάσεων από μεγάλες τεχνολογικές
εταιρείες στο παρελθόν;

Ο ρόλος χης Επικοινωνίας
της Επιστήμης
Οι σχετικές τεχνολογίες, όπως είναι το
Bluetooth, το WiFiKaiTO GPSTracking,
υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια και η
έρευνα στους τομείς αυτούς παρέχει
ολοένα και περισσότερες δυνατότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα ερ
γαλεία, η τεχνολογική ιχνηλάτηση μπο
ρεί να γίνει κρυπτογραφημένα και ανώ
νυμα. Κάπου εδώ θα πρέπει να θέσουμε
μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα.
Ποιος κρίνει τα όρια στα οποία μπορούν
να κινηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας; Είναι ηθικό να ζητά κανείς
από τον πολίτη να εκχωρήσει δικαιώμα
τα σε μεγάλες εταιρείες ή σας κυβερνή
σεις προκειμένου να διαφυλάξει την
υγεία του; Υπάρχει τρόπος να χρησιμο
ποιηθούν τα δεδομένα ώστε να διασφα
λίζεται η ιδιωτικότητα, χωρίς να αρκούμαστε στις υποσχέσεις κυβερνήσεων και
εταιρειών; Τελικά, πώς μπορεί να ασκη
θεί έλεγχος, βασικό στοιχείο της δημο
κρατίας, όταν μιλάμε για τόσο πολύπλο
κα τεχνικά ζητήματα;
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Ο ρόλος της ερευνητικής κοινότητας
είναι κομβικός. Η έρευνα που γίνεται, όχι
μόνο στο τεχνολογικό πεδίο καθαυτό,
αλλά και αναφορικά με τα ηθικά και νο
μικά ζητήματα της χρήσης τεχνολογιών
Μεγάλων Δεδομένων και Τεχνητής
Νοημοσύνης, μπορεί να παρέχει πολύ
τιμες κατευθύνσεις. Χρειάζεται ωστόσο
ένας χώρος στον οποίο οι ειδικοί θα συ
ναντηθούν με τους μη ειδικούς, τους πο
λίτες, ένας χώρος δημόσιου διαλόγου
που θα επιτρέψει την ουσιαστική συζή
τηση με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, την ανταλλαγή απόψεων και τη
λήψη αποφάσεων. Η Επικοινωνία της
Επιστήμης μπορεί να αποτελέσει αυτόν
τον χώρο και με αυτό τον διευρυμένο
ρόλο να αποτελέσει ένα πραγματικό ερ
γαλείο δημοκρατίας.
Οι τρομακτικές συνέπειες της πανδη
μίας οδήγησαν παγκοσμίως στην επαναπλαισίωση της δημόσιας υγείας ως
ζήτημα εθνικής ασφάλειας, επιτρέπο
ντας την κατάλυση ορίων που μέχρι πρό
σφατα θα θεωρούνταν απαραβίαστα σε
μία δημοκρατία. Ας τολμήσουμε να σκεφτούμε ένα σενάριο στο οποίο η κρίση
του SARS-CoV-2 δεν θα εξασφαλίσει
περισσότερη δύναμη στις κυβερνήσεις
ή σε εταιρείες κολοσσούς, αλλά θα εν
δυναμώσει τους πολίτες ώστε να έχουν
καλύτερη ενημέρωση, πρόσβαση στην
πληροφορία και να λαμβάνουν αποφά
σεις. Η πρώτη πανδημία της ψηφιακής
εποχής επιτάχυνε την διεθνή υιοθέτηση
τεχνολογιών παρακολούθησης από τα
κράτη για τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας, εκτοπίζοντας μεμιάς τους περιο
ρισμούς. Βρεθήκαμε ξαφνικά σε έναν
νέο ψηφιακό κόσμο. Ας επαγρυπνούμε,
ώστε ο κόσμος αυτός να μην θυμίζει αύ
ριο επεισόδιο του «Black Mirror»".

ΛήδαΑρνέλλου
* To «Black Mirror» είναι βρετανική τηλεο
πτική σειρά επιστημονικής φαντασίας όπου
οι τεχνολογικές καινοτομίες δημιουργούν
ένα δυστοπικό πλαίσιο ύπαρξης.
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Εξέθεσε την κυβέρνηση το σόον
με τα εμβόλια κατά προτεραιότητα
ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι πιο πιθανό να
οποίοι θα πάρουν την δόση του εμβολίου μέχρι
ατερλώ για χην κυβέρνηση η κατά
νοσηλευτούν εάν αρρωστήσουν».
τα τέλη Ιανουάριου.
προτεραιότητα εμβολιασμοί. Αυτό δεί
Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν βλέπεις διά
Μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις που δόθηκε προ
χνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις
φορους πολιτικούς νέους εκτός ευπαθών ομάδων
τεραιότητα ακόμη και εις βάρος υγειονομικών
που έχει στα χέρια του το Μαξίμου. Η
να εμβολιάζονται επειδή έχουν «βύσμα» και να
υπαλλήλων
που καθημερινά παίζουν τη ζωή τους
πασαρέλα των υπουργών και των βουλευτών
στα
κάνουν το σήμα της νίκης ή να
νοσοκομεία να φωτογραφίζονται λες και κορώνα
πήγαν - γράμματα για χάρη
ανεβάζουν σέλφι στα social
της δημόσιας υγείας. Ο δρ Πα
σε φιλανθρωπικό γκαλά και να εμβολιάζονται
Υπήρξαν περιπτώσεις που
media, ο εγκέφαλός σου
ναγιώτης Παπανικολάου, γε
κατά προτεραιότητα έχει κάνει στην κυβέρνηση
δόθηκε προτεραιότητα ακόμη
απλά... καίγεται.
νικός γραμματέας της Ομο
την μεγαλύτερη ζημία μέχρι σήμερα.
Περιμένουμε υπομονετικά εδώ
σπονδίας Ενώσεων Νοσοκο
Ούτε τα «ΣκοιλΕλικικου» , ούτε οι διορισμοί στα
και εις βάρος υγειονομικών
και μήνες για το εμβόλιο ώστε
μειακών Γιατρών Ελλάδος
νοσοκομεία, ούτε καν τα επιτεύγματα της Κεραυπαλλήλων που καθημερινά
να μπούμε σε μια κανονικότη
(ΟΕΝΓΕ), επέκρινε πως στο
μέως δεν προκάλεσαν τέτοια δυσαρέσκεια στους
παίζουν τη ζωή τους κορώνα τα. Ευχαρίστως να περιμένου
νοσοκομείο Σωτηρία -το οποίο
ψηφοφόρους, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα
γράμματα για χάρη
με στη σειρά για να περάσουν
είπε ότι έπρεπε να είναι το εμτων μυστικών δημοσκοπήσεων.
της δημόσιας υγείας
μπροστά όσοι το έχουν περισ
βλπματικό νοσοκομείο της
Και είναι λογικό. Ποιος λογικός άνθρωπος, δεξι
σότερη ανάγκη.Έτσι επιτάσσει
χώρας για την καταπολέμηση
ός ή μπ, δεν έγινε έξω φρενών όταν έχει περάσει
η ανθρωπιά και π ενσυναίσθητου κορωνο'ίού- αναβλήθηκαν
τα πάνδεινα τους τελευταίους μήνες, ζει με κυ

Β

Γράφει ο

Kaunas Mopipipns,
δημοσιογράφοε

βερνητικές ελεημοσύνες, κλεισμένος στο σπίτι
του, δίχως να βλέπει τα αγαπημένα του πρόσωπα
και φίλους, με τηλεκπαίδευση, τπλεργασία, SMS
για να πάει τον σκύλο του για κατούρημα, και
ξαφνικά βλέπει ότι όλες οι ρητορικές περί ευπα
θών ομάδων, περί γηραιότερων, περί υγειονομι
κών πάνε περίπατο για να εμβολιαστούν οι
υπουργοί και οι βουλευτές!
Η κυβέρνηση δημοσίευσε έναν αρχικό κατάλογο
45 αξιωματούχων που θα συμπεριληφθούν σε
αυτήν την ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των
υπουργών, των γενικών γραμματέων, των αρχη
γών των ενόπλων δυνάμεων και διοικητών νο
σοκομείων. Τελικά, σε επόμενο χρόνο ο κυβερ
νητικός δήλωσε ότι ο κατάλογος θα περιλαμβάνει
συνολικά 126 κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι
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προγραμματισμένοι εμβολιασμοί
για δεκάδες εργαζόμενους στον
τομέα της υγείας. «Ίδιος αριθμός
υπουργών εμβολιάστηκαν στη θέ
ση τους. Ντροπή!», έγραψε ο κ.
Παπανικολάου στο Twitter, για να
μη νομίζει κάποιος ότι λέμε λόγια
στον αέρα. «Δεν μου αρέσει να βλέ
πω τους νέους να εμβολιάζονται,
ανεξάρτητα από το πόσο ψηλά
βρίσκονται σε κυβερνητικές ή επιστημονικές
θέσεις», είπε ο Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής πο
λιτικής υγείας στο London School of Economics,
ο οποίος διορίστηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας
σε διεθνείς συνομιλίες για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. «Πρέπει να δώσουμε τα εμβόλια σε

ση, αλλά αυτά είναι προφανώς
ψιλά γράμματα για πολλούς
από τους κυβερνώντες, οι οποί
οι πάνω απ’ όλα βάζουν την πάρ
τη τους.
Κ’ ύστερα ήρθε ο... Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, όπως διαδίδεται, είναι
έξαλλος με το επικοινωνιακό σόου που
στήθηκε. Όταν, όμως, το Μαξίμου έστειλε
φιρμάνι στους υπουργούς να εμβολιαστούν
πρώτοι-πρώτοι δεν σκέφτηκε να συμπεριλάβει
στην «οδηγία» και να μην το παραξηλώσουν, και
έτσι τώρα πληρώνει το τίμημα. Η κυβέρνησή του
έχει γίνει διεθνές θέμα, και όχι για κάποιο success
story,όπως θα του άρεσε, αλλά επειδή τον εξέθε
σαν οι ίδιοι οι υπουργοί του.

15

 H Pfizer ομολόγησε το φιάσκο τηs Ε.Ε.
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,26

Επιφάνεια 818.8 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Τρέχουν (τώρα)
και δεν φτάνουν
για us ελλείψειβ
στα εμβόλια!
Μέγα θέμα στη Γερμανία για τα
λάθη σας παραγγελίες. Στην Ελ
λάδα όμως δεν μιλά κανείς. ·27

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 H Pfizer ομολόγησε το φιάσκο τηs Ε.Ε.
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
02-01-2021

H Pfizer ομολόγησε
το φιάσκο ms Ε.Ε.
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Η «δημοκρατία», κρίνοντας από το ελληνικό παράδειγμα της παράδοσης των πριάτων δόσεων, είχε «προβλέψει» ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί σε φιάσκο

■ Λάθοε παραγγελΐεβ
και ελλεΐψειε
εμβολίων απειλούν
ns ευρωπαϊκέε χώρεε

ε φιάσκο εξελίσσεται η
υπόθεση των εμβολί
ων κατά του Covid-19,
όπως είχε εκτιμήσει η
«δημοκρατία» πως θα
γίνει, ήδη από την προηγούμε
νη εβδομάδα. Λίγες ώρες μετά την
έλευση του 2021 οι επικεφαλής της
BioNTech, της εταιρίας που συνερ
γάζεται με την Pfizer για την παρα
γωγή του πολυπόθητου εμβολίου
ένα κενό, διόη δεν υπάρχουν άλλα
(και του μοναδικού που έχει εγκριεγκεκριμένα εμβόλια και πρέπει να
θεί στην Ευρώπη), προειδοποίησαν
καλύψουμε το κενό με το δικό μας»
για τον κίνδυνο να υπάρξουν κε
εξήγησε ο Σαχίν στο γερμανικό πε
νά στις παραδόσεις ώσπου να αρχί
ριοδικό «Der Spiegel».
σουν να διανέμονται και άλλα εμ
βόλια. Μάλιστα ο CEO της εταιρίας
Μετάλλαξη
Ουγκούρ Σαχίν δήλωσε όη συνερ
0 Σαχίν σημείωσε ότι εξετάζεται
γάζεται με την Pfizer με στόχο την
η αποτελεσματικότητα του εμβολί
αύξηση της παραγωγής του εμβο
ου της BioNTech στην αντιμετώπι
λίου τους κατά του Covid-19.
ση του νέου, μεταλλαγμένου στε
«Αυτή τη στιγμή τα πράγματα
λέχους του κορονοϊού που εντο
δεν δείχνουν καλά» παραδέχτη
πίστηκε στη Βρετανία και φαίνε
κε κυνικά. «Φαίνεται ότι υπάρχει

Σ

ται ότι είναι πιο μεταδοτικό. Αξίζει
φυσικά να σημειωθεί ότι τόσο ο
Σαχίν όσο και η σύζυγός του Οζλέμ Τουρετσί, που δημιούργησαν
την BioNTech, επέκριναν την Ε.Ε.
για την απόφασή της να κάνει πα
ραγγελίες από διάφορα εμβόλια,
με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν
γρήγορα περισσότερα από ένα,
αλλά και για τον μικρό αριθμό εμ
βολίων που παρήγγειλε. Οι ΗΠΑ
παρήγγειλαν 600.000.000 δόσεις
του εμβολίου των Pfizer/BioNTech
τον Ιούλιο, ενώ η Ε.Ε. περίμενε ως
τον Νοέμβριο για να παραγγείλει
τις μισές.
«Κάποια στιγμή έγινε φανερό
ότι δεν θα είναι εφικτό να παρα
δώσουμε (τα εμβόλια) τόσο γρή
γορα» παραδέχθηκε η Τουρετσί
στο «Spiegel». «Ομως πλέον ήταν
αργά να γίνουν νέες παραγγελί
ες». Το ζήτημα των καθυστερήσε
ων έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια

στο Βερολίνο. Ειδικοί προτείνουν
αναβολή της χορήγησης της δεύ
τερης δόσης του εμβολίου λόγω
της ανεπάρκειας, ώστε να εμβολι
αστούν περισσότεροι, ενώ το Σοσι
αλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ζήτη
σε από τον ομοσπονδιακό υπουρ
γό Υγείας Γενς Σπαν να επιληφθεί
του ζητήματος των προμηθειών.
«Αφού το χρονικό διάστημα
μεταξύ των δύο εμβολιασμών κατά
πάσα πιθανότατα μπορεί να ποι
κίλλει χρονικά εντός ορισμένων
ορίων και δεδομένου ότι η προ
στασία είναι πολύ καλή ακόμη και
μετά τον πρώτο εμβολιασμό, αξί
ζει να εξεταστεί, αφού υπάρχει
ανεπάρκεια εμβολίων, εάν μπορεί
να χορηγείται αρχικά μόνο αυτή»
δήλωσε ο Τόμας Μέρτενς, πρόε
δρος της Μόνιμης Επιτροπής Εμ
βολίων (Stiko) του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ στο ραδιοτηλεοπτικό
δίκτυο RTL.

Αποτυχία με τον μικρότερο αριθμό των εμβολίων και ons ΗΠΑ
ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ οι προσδοκίες των Αμερικανών
ότι ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού είναι
θέμα λίγων μηνών για να ολοκληρωθεί.
Περίπου 2.800.000 Αμερικανοί έλαβαν ήδη
το εμβόλιο κατά του Covid-19, με αποτέλεσμα
οι ΗΠΑ να απέχουν πολύ από τον στόχο που
είχε θέσει η κυβέρνηση για τον εμβολιασμό
20.000.000 ανθρώπων τον Δεκέμβριο, ενώ τα
εμβόλια φθάνουν στους τροφίμους των οίκων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ευγηρίας σε βραδύτερους ρυθμούς, ακόμα κι αν
διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από τον ιό.
Σης αρχές Δεκεμβρίου αξιωματούχοι επέμε
ναν ότι θα είχαν 40.000.000 δόσεις διαθέσιμες
αυτόν τον μήνα, αρκετές για να εμβολιαστούν
20.000.000 Αμερικανοί με δύο δόσεις. Σης 4 Δε
κεμβρίου ο επίτροπος της FDA Στΐβεν Χαν είπε
στο Reuters πως ο εμβολιασμός 20.000.000 Αμε

ρικανών έως το τέλος του έτους είναι ρεαλιστι
κός, βάσει της εκστρατείας εμβολιασμού.
Πάντως, ο κορυφαίος Αντονι Φάουτσι δήλω
σε ότι προβλέπει πως οι ΗΠΑ θα πετύχουν ως
το φθινόπωρο του 2021 ανοσία της αγέλης ένα
ντι στον Covid-19 μέσω των εμβολιασμών και
θα επιστρέφουν «σε κάτι που θα μοιάζει πολύ
με την κανονικότητα», παρά τα αρχικά προβλή
ματα στην εκστρατεία εμβολιασμού.
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 43 νεκροί, 597 νέα κρούσματα
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

17

Επιφάνεια 913.3 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

43 νεκροί, 597 νέα κρούσματα
■ 429 άτομα oils
Εντατικέ^ Αυξημένο
το πκό φορτίο σε
Ροδόπη και Κοζάνη

ΕΝΑ ξεχωριστό μήνυμα

ε μειωμένο, τριψήφιο
αριθμό κρουσμάτων,
αλλά σταθερά υψη
λούς αριθμούς στους
θανάτους και τους
διασωληνωμένους έκανε «ποδαρι
κό» ο νέος χρόνος στο μέτωπο της

Μ

πανδημίας.
Συγκεκριμένα, 597 νέα κρού
σματα του φονικού ιού ανακοίνω
σε χθες, πρώτη ημέρα του 2021, ο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεί
ας (ΕΟΔΥ). Στην Αττική εντοπίζεται
το 1/3 των νέων περιπτώσεων, συ
γκεκριμένα 210, ενώ στη Θεσσαλο
νίκη τα κρούσματα ήταν 79. Παράλ
ληλα, αυξημένο πκό φορτίο έχουν η
Ροδόπη με 37 κρούσματα και η Κο
ζάνη με 31.
Επίσης, διψήφιο αριθμό κρου
σμάτων είχαν η Λακωνία με 21, οι
Σέρρες με 15, η Φλώρινα με 13, η
Καβάλα με 12, η Μαγνησία με 12,
η Ξάνθη με 17, η Αιτωλοακαρνα
νία με 11, η Αχαΐα επίσης με 11 και
ο Εβρος με 10. Πλέον, ο συνολικός
αριθμός κρουσμάτων στη χώρα μας
είναι 139.447, έκτων οποίων 52,3°/ο
άνδρες. Στη διάρκεια της ιχνηλάτησης βρέθηκε ότι 5.430 από αυτά θε
ωρούνται σχεηζόμενα με ταξίδι από
το εξωτερικό και 41.491 με ήδη γνω
στό κρούσμα.

Απολογισμόβ
Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο, 43 άτο
μα άφησαν την τελευταία τους πνοή
από τη νόσο. Συνολικά οι θάνατοι εί
ναι 4.881, έκτων οποίων 2.895 αφο
ρούν άνδρες. Η μέση ηλικία των θανόντων ήταν τα 79 έτη και το 95,6%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι
κία 70 ετών και άνω. Τέλος, 429 άτο
μα νοσηλεύονται διασωληνωμένα
με μέση ηλικία τα 67 έτη. Από αυ
τά, 287 είναι άνδρες. Το 78,3%, των
διασωληνωμένων έχει υποκείμενο
νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών
και άνω.
Αξίζει να αναφερθεί πως την πα
ραμονή της Πρωτοχρονιάς τα κρού
σματα που ανακοινώθηκαν ήταν πε
ρισσότερα. Ειδικότερα, ήταν 932 μέ
σα σε μία μόλις ημέρα, με την Ατυκή
να κατέχει τα «πρωτεία» με 329 περι
πτώσεις και τη Θεσσαλονίκη να ακο
λουθεί με 150 κρούσματα. Την ίδια
στιγμή, οι διασωληνωμένοι ήταν
438 και οι νέοι θάνατοι έφτασαν μέ
σα σε λίγες ώρες τους 50!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγκινητικές
κάρτες από
μαθητές
σεγιατρούς

Ο Νικος Καπραβέλος (ενθετη) επισημανε τα λάθη στην αντιμετώπιση της πανδημίας

«Χάσαμε περισσότερεε ζωέβ επειδή δεν
προβλέφτηκε το δεύτερο κύμα πανδημΐαβ»
ΜΟΛΙΣ 20 περιστατικά Covid-19 εισήχθησαν
κλίνες. Μήνυμα έστειλε πάντως και ο διευθυ
στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης κατά την
ντής της Β’ ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παηανικοεφημερία του, κάτι που προκαλεί αισιοδοξία για
λάου» Νίκος Καπραβέλος: «Χάσαμε περισσότε
τη συνέχεια, αλλά όχι χαλάρωση.
ρες ζωές επειδή δεν προβλέφτηκε το δεύτερο
Τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ δείχνουν μείωση
κύμα της πανδημίας. Χάσαμε ζωές που θα μπο
ρούσαν να έχουν σωθεί. Δεν προ
των κρουσμάτων κορονοϊού αλλά και
των εισαγωγών στα νοσοκομεία της
βλέφτηκε ότι δεν υπάρχει συμμόρ
Θεσσαλονίκης, ωστόσο η ομοσπον
φωση των πολιτών στα μέτρα αυ
Καταπέλχης
δία τονίζει ότι αυτό δεν πρέπει να
τοπροστασίας. Δεν προβλέφτη
ο διευθυντής της κε ο μηχανισμός ανίχνευσης του
προκαλέσει εφησυχασμό, καθώς το
σύστημα υγείας δεν θα αντέξει τρίτο
κρούσματος κορονοϊού, εκείνου
Β'ΜΕΘ του
κύμα πανδημίας, παράλληλα με την
«Παπανικολάου» που δεν έχει καθόλου συμπτώμα
έξαρση της εποχικής γρίπης.
τα και αψηφά τον κίνδυνο για τον
Ν. Καπραβέλος
Εκτός από τις 20 εισαγωγές, στο
ίδιο και τους άλλους. Και αυτά κα
Ιπποκράτειο εμφανίστηκαν και 15
νένα δείγμα δεν τα δείχνει. Η επι
ύποπτα κρούσματα, αριθμός σημα
τροπή, που βασίζεται σε δείγματα,
ντικά μικρότερος σε σχέση με το προηγούμε
εμάς στην ουσία μάς κατέστρεψε στη Θεσσαλο
νο διάστημα, ενώ συνολικά νοσηλεύονται 100
νίκη. Δεν πρόβλεψε αυτό το σφοδρό κύμα. 0
ασθενείς με κορονοϊό, από τους 300 που ήταν
ιός υπήρχε, έκανε τη δουλειά του, δεν μπορέ
το ανώτερο. Στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου νο
σαμε να τον ανιχνεύσουμε και αύξησε τις εισα
σηλεύονται 17 διασωληνωμένοι ασθενείς στις 24
γωγές στα νοσοκομεία».

ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ από κορονοϊό έχα
σε, λίγο πριν από την εκπνοή
του 2020, ένας υγειονομικός
υπάλληλος στη Θεσσαλονίκη, ο
οποίος δεν έπασχε από υποκεί
μενα νοσήματα.
Η περιπέτεια του άτυχου
36χρονου με τον φονικό ιό εί
χε ξεκινήσει πριν από περίπου
έναν μήνα, όταν εμφάνισε συ
μπτώματα πνευμονίας. Υποβλή
θηκε δύο φορές σε τεστ για τον
κορονοϊό, τα οποία βγήκαν αρ
νητικά. Ωστόσο, οι χειρότεροι
φόβοι του ίδιου και της οικογένειάς του επιβεβαιώθηκαν, όταν,
ύστερα από 10 ημέρες νοσηλεί-

Θύματου
κορονοϊού,
υγειονομικός
υπάλληλος
ας σε ιδιωτική κλινική, ελέγχθη
κε τρίτη φορά και το αποτέλεσμα
βγήκε θετικό. Στη συνέχεια με
ταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου άφησε την
τελευταία του πνοή την Τετάρτη.
0 36χρονος, ο οποίος εργα
ζόταν ως ηλεκτρονικός ιατρικών

μηχανημάτων και ήταν πατέρας
ενός βρέφους μόλις 8 μηνών, εί
ναι, σύμφωνα με την Πανελλή
νια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕ
ΔΗΝ), ο 18ος υγειονομικός που
χάνεται από τον ιό, ενώ 13 ακό
μα είναι διασωληνωμένοι.
Με αφορμή τον τραγικό χα
μό του 36χρονου, ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΕΙΝ Μ. Γιαννάκος δή
λωσε πως «εδώ και καιρό ζητάμε
ο θάνατος των συναδέλφων μας
να χαρακτηριστεί εργατικό ατύ
χημα προκειμένου να αποζημι
ωθούν οι οικογένειές τους, όμως
δεν έχει συμβεί τίποτα».

ελπίδας έστειλαν μαθητές
στους γιατρούς του Νοσο
κομείου «Παπαγεωργίου».
«Να τους γιατρέψετε
ΟΛΟΥΣ. Να βρείτε το εμ
βόλιο και να φύγει ο κορονοϊός. Δεν τον αγαπά
με» έγραψαν πάνω στις
ζωγραφιές τους τα παιδιά
από το Ιο Δημοτικό Σχο
λείο Ασβεστοχωρίου, το 5ο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης, την Πρωτο
βουλία «Πες το με μια κάρ
τα» από τον Σύλλογο Εκ
παιδευτικών Ειδικών Σχο
λείων Θεσσαλονίκης, το
44ο Νηπιαγωγείο Θεσσα
λονίκης, το Ασυλο του Παι
διού, το Μουσικό Σχολείο
Ρεθύμνου και το 3ο Γυμνά
σιο Λάρισας.

Εμπνευση
«Ευχαριστούμε θερμά για
τη μεγάλη έκπληξη που
μας επιφύλαξαν τα σχολεία
και οι εκπαιδευτικοί όχι μό
νο της πόλης μας, αλλά και
από άλλες πόλεις της Ελ
λάδας, με την απίστευτη
σε έμπνευση και συγκινη
τική σε πλούτο συναισθη
μάτων αποστολή με ευχε
τήριες κάρτες που λάβαμε
σε έντυπη και σε ηλεκτρο
νική μορφή. 0 κατακλυ
σμός των ευχών για τους
γιατρούς, τους νοσηλευ
τές και το προσωπικό των
νοσοκομείων μέσα από τα
μάτια των μαθητών Πρωτο
βάθμιας και Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης αναδεικνύει την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την κινη
τοποίηση, συναισθημαπκή
και έμπρακτη, της γενιάς
που, έχοντας αποτυπώσει
την τωρινή κατάσταση, θα
έχει σημαντική παρακατα
θήκη εμπειριών για το μέλ
λον» τονίζεται σε ανάρτηση
στη σελίδα του Νοσοκομεί
ου «Παπαγεωργίου».
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 Πούλησε «αέρα» η Pfizer και βραχυκύκλωσε τον
εμβολιασμό
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8

Επιφάνεια 1096.71
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΟΡΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

"ΑΕΡΑ

11

ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΟΙΕ
ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΕΝΑ
ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΡΓΗ έχει ξεσπάσει στη Γερμανία και άλλε$ ευρωπαϊκέΒ χώρε$ από την
καθυστέρηση otis παραδόσεΐ5 των εμβολίων από τη Pfizer. Με καθυστέρηση
και αφού έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων η εταιρεία παραδέχεται ότι θα
υπάρξουν κενά otis παραδόσεΐ5.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »ΣΕΛ.8-9
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 Πούλησε «αέρα» η Pfizer και βραχυκύκλωσε τον εμβολιασμό
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-01-2021

Πούϋησε «αέρα» α Pfizer και ϋραχυκύκϋωσε τον εμβοϋιασμό
ΟΡΓΉ ΕΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΛΕΙΝΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΤ1 ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΑ.1

γ εξέλιξη αυτή αναμένεται

ΤΤ
■...

να καθυστερήσει επικίν-

JL JL δυνα τον εμβολιασμό με
τους ειδικούς να εκτιμούν ότι θα
χαθεί πολύτιμος χρόνος.Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ανατρέπεται
ο σχεδιασμός των υγειονομικών
αρχών σε ολόκληρη την Ευρώπη
και αντί για τον Ιούνιο ο εμβολια
σμός μιας κρίσιμης μάζας του πλη
θυσμού που είναι απαραίτητος για
τη δημιουργία ανοσίας, θα ολοκλη
ρωθεί το Φθινόπωρο.
Πρόκειται για καταστροφική
εξέλιξη με δεδομένο ότι θα χαθεί
ένας ακόμα χρόνος και θα χρεια
στούν εκατοντάδες δισεκατομμύ
ρια για να επιδοτηθούν οι επιχει
ρήσεις και οι εργαζόμενοι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικά για την Ελλάδα να χαθεί
το πρώτο εξάμηνο θα σημάνει ολο
κληρωτική καταστροφή για την
οικονομία. Η καθυστέρηση στον
εμβολιασμό στην Ευρώπη θα τσακί
σει τη βαριά βιομηχανία της χώρας
που είναι ο τουρισμός.
θα υποχρεώσει επίσης την
κυβέρνηση να παρατείνει την καρα
ντίνα δημιουργώντας νέα ελλείμμα
τα στον προϋπολογισμό. Η προσ
δοκία για ανάπτυξη το 2021 θα
αποδειχθεί όνειρο απατηλό και
ο εφιάλτης της ύφεσης θα συνε
χιστεί. Οι ευθύνες της Pfizer γι'
αυτή την εξέλιξη είναι εγκληματι
κές. Γιατί πούλησε αέρα κοπανιστό
στην προσπάθειά της να κερδίσει
τη μερίδα του λέοντος από την προ
μήθεια των εμβολίων.
Προφανώς δεν είπε την αλή
θεια στις ευρωπαϊκές αρχές για τις
ποσότητες που μπορεί να παράξει καθώς και τον χρόνο παράδο
σής τους.

Προειδοποιούν για κενά
ous παραδόσεκ
Η φαρμακευηκή εταιρεία BioNTech
συνεργάζεται με τη Pfizer προκειμένου να ενισχύσουν την παρα
γωγή του εμβολίου τους κατά της
Covid-19, επεσήμανε ο διευθύνων
σύμβουλος της Ουγκούρ Σαχίν,
προειδοποιώντας ότι ενδέχεται
να υπάρξουν κενά στις παραδό
σεις μέχρι να αρχίσουν να διανέ
μονται και άλλα εμβόλια. Η γερμα
νική startup κέρδισε την κούρσα
του εμβολίου, καθώς το δικό της
ήταν το πρώτο που έλαβε έγκριση
για χρήση, όμως παρατηρούνται
καθυστερήσεις στη διανομή των
εμβολίων στην ΕΕ, οι οποίες οφεί
λονται μεταξύ άλλων στη σχετικά
μικρή παραγγελία που έχουν κάνει
οι Βρυξέλλες και την καθυστέρηση
στην έγκριση άλλων εμβολίων από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ
μάκων (ΕΜΑ). Οι καθυστερήσεις
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έχουν προκαλέσει αγα
νάκτηση στη
Γερμανία, όπου
κάποιες επαρχίες
χρειάστηκε να κλείσουν
προσωρινά τα εμβολιαστικά
κέντρα μερικές ημέρες αφού ξεκίνη
σε η εκστρατεία εμβολιασμού στις
27 Δεκεμβρίου. «Αυτή τη στιγμή
τα πράγματα δεν δείχνουν καλά,
φαίνεται να υπάρχει ένα κενό διό
τι δεν υπάρχουν άλλα εγκεκριμένα
εμβόλια και πρέπει να καλύψουμε το κενό με το δικό μας», εξήγη
σε ο Σαχίν μιλώντας στο γερμανι
κό περιοδικό Spiegel.
Το εμβόλιο που ανέπτυξε η
εταιρεία Moderna αναμένεται
να λάβει την έγκριση του ΕΜΑ
στις 6 Ιανουάριου. Ο Γερμανός
υπουργός Υγείας Γενς Σπαν έχει
ζητήσει επίσης από τον ΕΜΑ να

εγκρίνει άμεσα
και το εμβόλιο
που έχουν ανα
πτύξει το πανεπι
στήμιο της Οξφόρ
δης σε συνεργασία με
την AstraZeneca, το οποίο
έλαβε άδεια στη Βρετανία νωρίτερα
αυτή την εβδομάδα. Το χρονοδιά
γραμμα έγκρισης του συγκεκριμέ
νου εμβολίου από την ΕΕ παραμέ
νει ασαφές. Ο Σαχίν σημείωσε ότι
το εμβόλιο της BioNTech θα πρέ
πει να είναι αποτελεσματικό στην
αντιμετώπιση του νέου, μεταλλαγ
μένου στελέχους του κορωνοϊού
που πρωτοεντοπίστηκε στη Βρε
τανία και φαίνεται να είναι πιο
μεταδοτικό.
«Ελέγχουμε αν το εμβόλιό μας
μπορεί να εξουδετερώσει και αυτό
το στέλεχος, σύντομα θα γνωρί
ζουμε περισσότερα», τόνισε. Όταν

ρωτήθηκε πώς θα αντιμετωπιστεί
μια σοβαρή μετάλλαξη του κορωνοϊού, ο Σαχίν απάντησε ότι το
εμβόλιο μπορεί να τροποποιη
θεί μέσα σε διάστημα έξι εβδομά
δων για να τη αντιμετωπίζει, αν
και αυτό σημαίνει ότι θα χρεια
στεί να λάβει εκ νέου έγκριση από
τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Τόσο ο Σαχίν όσο και η σύζυ
γός του Οζλέμ Τουρετσί, που συνίδρυσαν τη BioNTech, κατηγόρη
σαν την ΕΕ για την απόφασή της
να κάνει παραγγελίες από διάφο
ρα εμβόλια, με την ελπίδα ότι θα
εγκριθούν γρήγορα περισσότε
ρα από ένα.
Οι ΗΠΑ παρήγγειλαν 600 εκα
τομμύρια δόσεις του εμβολίου των
Pfizer/BioNTech τον Ιούλιο, ενώ
η ΕΕ περίμενε ως τον Νοέμβριο
για να παραγγείλει τις μισές.
«Κάποιες στιγμή έγινε φανερό

ότι δεν θα είναι εφικτό να παρα
δώσουμε (τα εμβόλια) τόσο γρή
γορα», παραδέχθηκε η Τουρετσί
στο Spiegel. «Όμως πλέον ήταν
αργά να γίνουν νέες παραγγελίες»
Η BioNTech ελπίζει να ξεκι
νήσει νέα γραμμή παραγωγής στο
Μάρμπουργκ της Γερμανίας τον
Φεβρουάριο, η οποία θα παρα
σκευάσει 250 εκατομμύρια δόσεις
το πρώτο μισό του 2021, σημεί
ωσε ο Σαχίν.
Εξάλλου ο ίδιος δήλωσε ότι
η BioNTech εξετάζει τρόπους να
καταστήσει πιο εύκολη τη διατή
ρηση του εμβολίου της κατά της
Covid-19, το οποίο αυτή τη στιγ
μή πρέπει να φυλάσσεται σε πολύ
χαμηλή θερμοκρασία, -70 βαθ
μούς Κελσίου. Ένα εμβόλιο νέας
γενιάς που θα διατηρείται σε υψη
λότερη θερμοκρασία ίσως να είναι
έτοιμο στα τέλη του καλοκαιριού.
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 ΤΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ Ανησυχία στους ειδικούς για
νέα «έκρηξη» κρουσμάτων κορωνοϊού στη
Θεσσαλονίκη
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 208.56 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-01-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΤΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ
Ανησυχία στους ειδικούς
για νέα «έκρηξη»
κρουσμάτων κορωνοϊού
στη θεσσαϋονίκη
ΤΑΣΗ σταθεροποίησή στο ιικό φορτίο του
SARS-CoV-2 στα λύματα του πολεοδομικού
αυγκροτήματοε θεσσαλονίκηε αηοτυηώνεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα παρακολούθησηε ms διασποράε του κορωνοϊού στην
κοινότητα, από την έρευνα που διεξάγει διεπι
στημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με
την ΕΥΑΘ. Στο διάγραμμα, φαίνεται ηωε επα
ναλαμβάνεται μία επιβράδυνση στη βελτίωση
τηε επιδημιολογικήε εικόνας ms πόληε, με
μικρέΞ 6ιακυμάνσεΐ5 μεταξύ των τελευταίων
4-5 μετρήσεων. Παρόμοια εικόνα εναλλαγών
μεταξύ τάσηε σταθεροποίηση5 και ταχύτερης
μείωσηε του ιικού φορτίου παρατηρείται ous
μετρήσει απότιε 23 Νοεμβρίου. «Κάθε φορά
που παρατηρούμε αυτή την επιβράδυνση στην
αποκλιμάκωσητου ιικού φορτίου και οριζοντίωση ms καμπύληε επισημαίνουμε τον κίνδυ
νο να αντιστραφεί η θετική πορεία και να δού
με tis τιμέε να ανεβαίνουν.
Σήμερα το ιικό φορτίο παραμένει στο πορ
τοκαλί επίπεδο, έχει σταθεροποιηθεί σε νού
μερα αντίστοιχα με εκείνα που είχαμε στα μέσα
του Οκτώβρη.Όμωε, τότε είχαμε μικρό αριθ
μό νοσηλευομένων ons ΜΕΘ, ενώ σήμερα και
μετά από εκατοντάδε5 απώλειεε συνανθρώ
πων pas. οι ΜΕΘ των νοσοκομείων ms Θεσ
σαλονίκη έχουν ακόμη πολύ υψηλή πληρό
τητα ». δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανηε του
ΑΠΘ και επικεφαλήε του ερευνητικού έργου,
καθ. Nikos Παπαϊωάννου, εξηγώνταε πωε «βρι
σκόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο, όπου είναι
αναγκαία η υπεύθυνη στάση όλων pas, ώστε
καθώ5 προχωρά και το πρόγραμμα εμβολια
σμών, να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα και
να πάρουμε πίσω τον έλεγχο ms ζωή5 pas».
Ερωτηθείε πώε ερμηνεύεται η περιοδι
κότητα στη σταθεροποίηση του ιικού φορτίου
στα λύματα και αν αυτή μπορεί να αντιστοιχη
θεί με διακυμάνσεις στον δείκτη μεταδοτικό
τητας του ιού στην κοινότητα, ο πρύτανηε του
ΑΠΘ απάντησε ηω5 π συσχέτιση αφορά περισ
σότερο στον ρυθμό έκκρισηΞ του ιικού φορτί
ου και συγκεκριμένα «επειδή έχουμε ακόμη
πολλούε ασθενείε στα νοσοκομεία, οι οποί
οι κατά κανόνα εκκρίνουν υψηλό ιικό φορτίο,
σε σχέση με tous ασυμπτωματικούε ή εκείvous που πρόσφατα μολύνθηκαν, οι τιμέε στα
λύματα θα πρέπει να αποτιμώνιαι με προσοχή»,
πιο απλά, «η σταθεροποίηση του ιικού φορτί
ου στα λύματα δε σημαίνει ότι για κάθε έναν
που γίνεται καλά, έναε μολύνεται, αφού πλέ
ον υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ
των κρουσμάτων cos npos την ημέρα πλήρου5
αποδρομήε ms νόσου». Στο διάγραμμα, οι ημέpss των δειγματοληψιών που καταγράφονται
με κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν σε περισσό
τερα από 500 κρούσματα - oncos ανακοινώ
θηκαν tis αντίστοιχες ημέρεε από τον ΕΟΔΥ οι μέρεε που καταγράφονται με πορτοκαλί σε
100-400 κρούσματα και οι μέρες που κατα
γράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό
κρούσματα. Η μεθοδολογία αποτίμησης του
κορωνοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυ
ξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει tis μετρή
σει συγκέντρωσης του γονιδιώματοε του ιού
με βάση 24 περιβαλλοντικούε παράγοντεε,
που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσμα
τα των μετρήσεων.
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 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6-7

Επιφάνεια 1899.38
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

8330

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡ
Για τους περισσότερους ανθρώπους, η
αλλαγή του χρόνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ρεβεγιόν, φανταχτερά ρού
χα, αγαπημένα πρόσωπα, ζεστές αγκα
λιές, ποτά, καλό φαγητό, γέλια και δια
σκέδαση.
Ωστόσο, ορισμένα επαγγέλματα δεν
αφήνουν περιθώρια για τέτοιες στιγμές,
καθώς οι υπάλληλοι δεν σταμάτησαν να
εργάζονται, ακόμη και τη στιγμή της αλ
λαγής του χρόνου.
Η νέα χρονιά τούς βρήκε με ρόμπες
νοσοκομείου, στολές, εξοπλισμό και
-πρωτίστως- μακριά από τα αγαπημέ
να τους πρόσωπα, χωρίς να μπορούν να
τραγουδήσουν το «Πάει ο παλιός ο χρό
νος».
Το λειτούργημα που επιτελούν ή η
κρίσιμη υπηρεσία που παρέχουν τους
αναγκάζουν να βρίσκονται διαρκώς στις
επάλξεις.
Και το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς
δεν αποτελεί εξαίρεση. Το καθήκον
τούς καλεί, και εκείνοι, θέλοντας και μη,
υποδέχθηκαν το νέο έτος στο εργασια
κό τους περιβάλλον, με λιγοστούς συνα
δέλφους, χωρίς στρωμένο τραπέζι, χω
ρίς αντίστροφη μέτρηση και χωρίς τρα
γούδια.

Πάνω οπό το P/C
Οπως δήλωσε στην «Espresso» ο Χρίστος
Τ., υπάλληλος γνωστής στοιχηματικής
εταιρίας, η αλλαγή του χρόνου τον βρή
κε στο γραφείο του δωματίου του να εξυ
πηρετεί τους πελάτες.
«Λόγω της κατάστασης που διανύου
με και της τηλεργασίας, το γραφείο μου
έχει μεταφερθεί στο σπίτι.
Η αλλαγή του χρόνου με βρήκε μπρο
στά από δύο οθόνες, να συνομιλώ με τους
πελάτες της εταιρίας που έχουν απορίες
και χρειάζονται τη βοήθειά μου» εξήγησε
και συνέχισε λέγοντας πως για εκείνον το
βράδυ αυτό ήταν σαν όλα τα υπόλοιπα:
«Για μένα δεν άλλαξε κάτι, πέρα από
τον χρόνο. Είπα απλά “καλή χρονιά” με
την οικογένειά μου και τους συναδέλ
φους μου, όμως η φύση της δουλειάς εί
ναι πολύ απαιτητική και δεν μπορώ να
αγνοήσω τους πελάτες που θα περιμέ
νουν στην αναμονή για να εξυπηρετη
θούν» τόνισε.
Μάλιστα, με δεδομένο ότι τα καζίνα
είναι κλειστά, τα πληκτρολόγια πήραν
«φωτιά» φέτος, αφού ο εγκλεισμός έχει
ήδη αυξήσει τη δουλειά στη στοιχηματική, και ο Χρίστος εξήγησε πως το βρά
δυ της αλλαγής του χρόνου έγινε... χαμός!
«Είχα προετοιμαστεί για τη βάρδια
και είχα πολλή δουλειά. Οταν με το κα
λό ολοκλήρωσα το ωράριό μου, μπόρεσα
να γιορτάσω με τους δικούς μου ανθρώ
πους» είπε και κατέληξε:
«Μπορεί το 2021 να με βρήκε πάνω
από δύο υπολογιστές στο γραφείο του
σπιτιού μου, ωστόσο εύχομαι η νέα χρο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

17 Τι λένε στην «EspressomnaMnAoi noufAdm
m epvaoias tous, δεν SmcSavWKtUKt^
νιά να είναι καλύτερη από αυτήν που
φεύγει και να μας φέρει πίσω την κανονικότητά μας».

Με την ιατρική ράμπα
Η Ρούλα Κ. έγινε πρόσφατα μητέρα,
ωστόσο το καθήκον την καλεί, σε ένα
επάγγελμα που βιώνει τον απόλυτο γολ
γοθά τους τελευταίους 10 μήνες. Είναι
νοσηλεύτρια στο Τμήμα Επειγόντων Πε
ριστατικών του Πανεπιστημιακού Γενι
κού Νοσοκομείου «Αττικόν» και, όπως
δήλωσε στην «Espresso», πέρασε το κα
τώφλι του νοσοκομείου το απόγευμα της
31ης Δεκεμβρίου και σχόλασε το πρωί
της 1ης Ιανουάριου του νέου έτους. Η
δουλειά της είναι από τη φύση της τέ-
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 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-01-2021

ΙΑ ΠΑ RELAX ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
μα της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου το όνο
μά του βρισκόταν στη βραδινή βάρδια
και έτσι το 2021 τον βρήκε στο φυλάκιο
με τη στολή του security και τον ασύρμα
το στο χέρι.
«Κατά τη διάρκεια της βάρδιας
ήμουν μόνος μου. Φυλάω ένα οικοδο
μικό έργο στην Αθήνα, και στο σημείο
όπου βρίσκεται το φυλάκιο δύσκολα
βλέπεις κόσμο τις βραδινές ώρες, πό
σο μάλλον στην αλλαγή του χρόνου. Το
2021 με βρήκε ολομόναχο, μέσα στα
μαύρα σκοτάδια, γεγονός που με στε
νοχώρησε, όμως η δουλειά μου δεν γνω
ρίζει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
Ορισμένες περιοχές δεν μπορούν να μεί
νουν χωρίς φύλαξη. Φέτος έτυχε να εί
μαι εγώ αυτός που πέρασε την αλλαγή
του χρόνου στη δουλειά» εξήγησε ο κ.
Π . και ευχήθηκε το νέο έτος να τους βρει
όλους αγκαλιασμένους και να ξεχάσουν
έστω και λίγο τις δύσκολες στιγμές που
διανύουμε.

Το καθήκον

UJiTa Επείγοντα στο νοσοκομείο, τα έκτακτα
περιοτατϊκάστα χειρουργεία και η εξυπηρέτηση
των πελατών oris... οτοιχηματικέε εταιρίεε!
lir
τοια που δεν λογαριάζει γιορτές και αρ
γίες, τραπέζια και οικογενειακές στιγ
μές. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, εκεί
όπου ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί
να βρεθείς αντιμέτωπος με κάθε λογής
περιστατικό.
«Εργάζομαι σε ένα ιδιαίτερα απαιτη
τικό τμήμα. Την Πέμπτη είχα διπλή βάρ
δια. Πήγα το νοσοκομείο νωρίς το πρωί,
σχόλασα και ξαναπήγα το βράδυ, ως το
πρωί της Πρωτοχρονιάς» είπε η Ρούλα
και πρόσθεσε: «Λόγω του ότι είμαι στα
Επείγοντα, με εισαγωγές και εξετάσεις,
δεν μπόρεσα να ξεκλέψω λίγο χρόνο και
να ευχηθώ στους συναδέλφους ή να κά
νουμε ένα διάλειμμα για φαγητό. Οποια
δήποτε στιγμή, ειδικά φέτος, μπορεί να
“σκάσει” κρούσμα κορονόίού ή ασθενής
με υψηλό πυρετό. Οφείλω να είμαι προ
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ετοιμασμένη και να αντιμετωπίσω το πε
ριστατικό» τόνισε. Οπως είπε, η σκέψη
της την ώρα άλλαζε ο χρόνος ήταν στο
μωρό της και στον σύζυγό της, που βρί
σκονταν στο σπίτι τους. Από την πλευ
ρά της, η Ρούλα φόρεσε τη μάσκα της,
τον εξοπλισμό της και υποδέχθηκε το
2021 ανάμεσα σε ασθενείς που τη χρει
άζονταν. «Ημουν μακριά από την οικογένειά μου, ωστόσο προτεραιότητα έχει
η δουλειά. Ειδικά φέτος, η κατάστα
ση ήταν πολύ δύσκολη, δεν καταλάβα
με αλλαγή του χρόνου. Έγινε ένας πα
νικός. Έπρεπε να είμαστε εξοπλισμένοι
με τα απαραίτητα εργαλεία σε περίπτω
ση που ερχόταν στο νοσοκομείο κρού
σμα Covid-19 και μετά να τρέξουμε να
αποστειρώσουμε τα ρούχα μας, ώστε να
έρθουμε σε επαφή με τα non-Covid περι

στατικά» εξήγησε. Το να σε βρίσκει η νέα
χρονιά μακριά από τους δικούς σου αν
θρώπους, από τη ζεστασιά του σπιτιού
σου, είναι πολύ στενόχωρο γεγονός, πόσω μάλλον σε μια τέτοια δουλειά, που
δεν ξέρεις τι σε περιμένει και με τι θα έρ
θεις αντιμέτωπος την επόμενη στιγμή.
«Εύχομαι η καινούργια χρονιά να
μας φέρει ό,τι μας στέρησε η προηγού
μενη» κατέληξε η νοσηλεύτρια του «Ατ
τικόν».

Φϋλακικ
Μακριά από τους δικούς του ανθρώπους
υποδέχθηκε το 2021 και ο Χαράλαμπος
Π, υπάλληλος εταιρίας security που ανα
λαμβάνει τη φύλαξη μεγάλων κτιρίων
και οικοδομικών έργων. Οπως περιέ
γραψε στην «Espresso», στο πρόγραμ

Η αλλαγή του χρόνου σηματοδοτεί ένα
νέο ξεκίνημα, 12 καινούργιους μήνες
που περιμένουν να γράψεις τη δική σου
ιστορία, με νέες εμπειρίες και στιγμές.
Ωστόσο, για τη Μαρία Μ., νοσηλεύτρια
στο Χειρουργικό του Περιφερειακού Γε
νικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας
«Αγιος Παντελεήμων», οι νέες εμπειρί
ες θα πρέπει να... περιμένουν λίγο, αφού
το 2021 την βρήκε στο καθήκον. Οπως
εξήγησε στην «Espresso», ακόμη και την
ώρα της αλλαγής του χρόνου μπορεί να
τύχαινε επείγον περιστατικό, που δεν
επέτρεπε καθυστέρηση.
«Σε περίπτωση που ένας ασθενής
πρέπει επειγόντως να μπει στο χειρουρ
γείο, δεν θα περιμένουμε να αλλάξουμε
χρόνο και να τον χειρουργήσουμε μετά.
Για παράδειγμα, πέρυσι χρειάστηκε να
μπούμε στο χειρουργείο στις 11 τη νύχτα
της 31ης Δεκεμβρίου και τελειώσαμε με
το περιστατικό στις 2 τα ξημερώματα της
Πρωτοχρονιάς. Το λειτούργημά μου δεν
αφήνει περιθώρια για τραγούδια και ρε
βεγιόν. Ανταλλάσσουμε ευχές την ώρα
που θα αλλάξει ο χρόνος και μέχρι εκεί»
εξήγησε η Μαρία. Το μοναδικό στοιχείο
που παραπέμπει στις γιορτές στο νοσο
κομείο είναι ένα μικρό χριστουγεννιάτι
κο δεντράκι, που έχουν στολίσει οι νοσηλεύτριες στο δωμάτιο όπου περνούν
το διάλειμμά τους.
«Αν δεν έχουμε περιστατικό, φροντί
ζουμε να είναι καθαρός ο χώρος και γε
μάτος εργαλεία. Σε περίπτωση που τε
λειώσουν αυτές οι δουλειές και έχουμε
ελεύθερο χρόνο, έχουμε τη δυνατότη
τα να καθίσουμε λίγο στο δωμάτιο για
το προσωπικό, να φάμε κάτι στα γρήγο
ρα και να ανταλλάξουμε ευχές, Τίποτε
περισσότερο... Η παραμονή Πρωτοχρο
νιάς ήταν για μας σαν όλες τις άλλες. Δεν
συμβαίνει κάτι διαφορετικό από τις υπό
λοιπες μέρες» κατέληξε.
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 Επιβεβαιώνεται το φιάσκο! Ενα μετά το άλλο τα
νοσοκομεία αναβάλλουν τους εμβολιασμούς
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Επιφάνεια 188.5 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-01-2021

Κυκλοφορία:

8215

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιβεβαιώνεται το φιάσκο!Ενα μετά το άλλο
τα νοσοκομεία αναβάλλουν tous εμβολιασμούε
01 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ υποσχέσεις για 2.000.000
εμβόλια κάθε μήνα αποδείχτηκαν ακόμα ένα
χυδαίο ψέμα του Μαξίμου. Το ένα μετά το άλλο τα νο
σοκομεία της χώρας -και ενώ έχει προηγηθεί η ευτε
λής φιέστα που μας ρεζίλεψε διεθνώς!- ανακοινώ
νουν τώρα την αναβολή των εμβολιασμών, στους
οποίους έσπευσαν πρώτοι να λάβουν θέση πολιτικά
μειράκια τύπου Αδωνη Γεωργιάδη καθώς και άλλοι...
σημαίνοντες εθνοσωτήρες! Ενδεικτικό το παράδειγ
μα του Νοσοκομείου Βόλου, το οποίο καταγγέλλει
ότι αναβλήθηκε χωρίς εξηγήσεις ο εμβολιασμός των
υγειονομικών, ενώ, όπως σημειώνουν οι γιατροί και
το νοσηλευτικό προσωπικό, επικρατεί χάος με την
οργάνωση. Χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, ο υποδι
οικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ανακοί
νωσε στη διοίκηση όη δεν θα εμβολιαστεί κανένας
υγειονομικός τη Δευτέρα στο νοσοκομείο και επίσης
δεν πρόκειται να σταλούν εμβόλια την Κυριακή, όπως
ήταν προγραμμαησμένο. Η ίδια απόφαση αφορά και
τα νοσοκομεία της Στερεός Ελλάδας που είχαν προ
γραμματίσει εμβολιασμούς. Οι γιατροί ενημερώνο
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νται τηλεφωνικώς και, όπως δηλώνουν οι ίδιοι σε το
πικά μέσα, «δεν έχουμε καμία άλλη ενημέρωση εκτός
από το ότι δεν θα γίνει εμβολιασμός. Αναβάλλεται χω
ρίς εξήγηση και καλούμε ήδη τους συναδέλφους μας
για την ακύρωση των ραντεβού τους». Στο μεταξύ,
κυβερνηηκά στελέχη όπως ο δίχρονος αναπληρω
τής υπουργός Εξωτερικών Μιληάδης Βαρβιτσιώτης
αποσύρουν εσπευσμένα τις εικόνες που είχαν αναρτήσει με τον εμβολιασμό τους, καθώς η οργή και η ει
ρωνεία των πολιτών έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο,
με τα καλολαδωμένα φιλοκυβερνηηκά μέσα της «λί
στας Πέτσα» να παρακολουθούν αμήχανα ης εκδη
λώσεις απαρέσκειας.
Κατά την επίσκεψή του am Λέσβο την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε το γεγονός όη οι νοσοκομεια
κοί... πρόθυμα και χωρίς επιφυλάξεις εμβολιάζονται.
«Τον ενημερώνουμε όη αυτό μπορεί να συμβεί μό
νο αν δεν κάνουν πλιάτσικο οι υπουργοί και οι παρατρεχάμενοί του» σχολίασε δηκηκά το γραφείο Τύ
που του ΣΥΡΙΖΑ.
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 Γιουρούσι «αρίστων» και στα εμβόλια
Πηγή:

DOCUMENTO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4-8

Επιφάνεια 5907.58
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-01-2021

Κυκλοφορία:

12000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΙ», ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Γιουρούσι
«αρίστων» και
στα εμβόλια
Κρυφή η λίστα με τους ημετέρους και παρατρεχάμενους
που κλέβουν τα εμβόλια από όσους τα έχουν ανάγκη. Μέσω σέλφι
σήκωσαν τα μανίκια οι υφυπουργοί Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
και Κώστας Βλάσης, η σύζυγος του Κωστή Χατζηδάκη κ.ά.,
ενώ στα μουλωχτά εμβολιάστηκε ο Αδωνης Γεωργιάδης
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 Γιουρούσι «αρίστων» και στα εμβόλια
Πηγή:

DOCUMENTO

Σελ.:

1,4-8

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-01-2021

Λίσταπατρικίων

Επιτελικά ρουσφέτια
με τα εμβόλια
Αλλη μια αδιαφανής διαδικασία ίου κράτους των... αρίστων, καθώς
το «γαλάζιο κονκλάβιο» πήρε θέση και σήκωσε τα μανίκια για να εμβολιαστεί

ντας το προσωπικό των νοσοκομεί
ων και τις ευπαθείς ομάδες πολιτών.

Ρεπορτάζ
Μάριος Αραβαντινός

• Εν συντομία
Ζήτημα αδιαφάνειας ως προς τη δι
αχείριση των εμβολίων προκύπτει
από την πρωτοφανή «κλοπή» εμβο
λίων, ακόμη και από τους υγειονο
μικούς, για χάρη κυβερνητικών και
κομματικών συγγενών και φίλων.
Η λουδοβίκειος κυβέρνηση που κα
τάρτισε «λίστα πατρικίων» υποχρεούται να δώσει στη δημοσιότητα τα
ονόματα όλων όσοι εμβολιάστηκαν
προνομιακά.

• Γιατί ενδιαφέρει
Με πάνω από 4.000 νεκρούς το τε
λευταίο δίμηνο και τουλάχιστον
5.000υγειονομικούς να νοσούν, κυ
βερνητικά στελέχη και «γαλάζιοι»
συγγενείς και φίλοι έσπευσαν να
εμβολιαστούν πρώτος παρακάμπτο

Σοβαρό ζήτημα διαφάνειας και
ως προς τη διαχείριση των εμβο
λιασμών προκύπτει από την πρω
τοφανή επιλογή της κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη να
καταρτίσει λίστα «γαλάζιων» στε
λεχών, συγγενών και φίλων ώστε
να εμβολιαστούν πριν ακόμη και
από το ιατρονοσηλευτικό προσω
πικό των νοσοκομείων. Το Μέγαρο
Μαξίμου με διαδικασίες παντελώς
αδιαφανείς πρακτικά «έκλεψε» τα
εμβόλια των ανθρώπων της πρώ
της γραμμής και όσων ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες, γεγονός που πι
θανώς θα παρέμενε κρυφό αν δεν
υπήρχαν αφενός οι καταγγελίες
των γιατρών και νοσηλευτών, αφε
τέρου οι δημοσιοποιημένες στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης φω
τογραφίες όσων φίλων της... αυλής
του εμβολιάστηκαν, κομπάζοντας

Οι «Γκρούεζες»
των εμβολιασμών
Αφησαν υγειονομικούς και ευπαθείς
ομάδες σε δεύτερη μοίρα

Ρεπορτάζ

Βαγγέλης Τριάντης
I

ίσαι πολίτης που ανή
κει σε ευπαθή ομάδα ή
υγειονομικός που δί
νει τη μάχη της πρώτης γραμμής για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού; Τότε θα περιμένεις στην
ουρά για το εμβόλιο. Είσαι υπουρ
γός ή κομματικό στέλεχος της ΝΔ
του Κυριάκου Μητσοτάκη; Τότε όχι
μόνο δικαιούσαι να εμβολιαστείς
κατά προτεραιότητα, αλλά έχεις και
το θράσος να ανεβάζεις στα social
media ακόμη και σέλφι με τον εμ
βολιασμό σου. Οσα έγιναν τις προ
ηγούμενες μέρες με τους εμβολια
σμούς υπουργών και «γαλάζιων»
κομματικών στελεχών συνιστούν

Ι
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μνημείο αναξιοκρατίας και αδιαφο
ρίας των πολιτικών ταγών για τους
πολίτες που τους τίμησαν με την
ψήφο τους αλλά και για τους υγειο
νομικούς, τους οποίους πριν από με
ρικούς μήνες ζητούσαν να χειροκρο
τήσουμε από τα μπαλκόνια.
Ο σάλος με τους «γαλάζιους» εμ
βολιασμούς ήταν τέτοιος που η χώρα
μας έγινε ακόμη μια φορά διεθνώς
ρεζίλι επί κυβέρνησης Μητσοτάκη,
με δημοσιεύσεις στο Euronews, το
Associated Press και στην ολλαν
δική «Algemeen Dagblad», με το
Politico να έχει εκτενές αφιέρωμα.
Το φαινόμενο «Γκρούεζας» διαχρο
νικό, ακόμη και σε ένα σοβαρό ζήτη
μα δημόσιας υγείας που έχει να κά
νει με την ανθρώπινη ζωή.
Ενδεικτικά μόνο κάποιοι από
τους... περήφανους εμβολιασθέντες,
καθώς οι περισσότεροι φρόντισαν
να κινηθούν εν κρυπτώ.

Η χώρα έγινε
ακόμη μια ψορά
ρεζίλι διεθνώς
επί κυβέρνησης
Μητσοτάκη

Backlash after G
government offii
coronavirusjabi
doctors
Criticism as more than 100 mi
general secretaries and others
vaccinated.

μάλιστα γι’ αυτή την «επιτυχία»
τους.
Παρά πάντως τη θύελλα αντι
δράσεων, η κυβέρνηση επιμένει να
μη δίνει στη δημοσιότητα τη λίστα
όσων στελεχών και φίλων της εμ
βολιάστηκαν κατά προτεραιότητα,
αφήνοντας τους «πληβείους» αυ
τού του τόπου στην αγωνία τους, γε
γονός που αν μη τι άλλο δημιουρ
γεί εύλογα ερωτήματα. Σύμφωνα
με πληροφορίες, μέχρι ώρας στη
χώρα μας έχουν εμβολιαστεί περί
που 1.800 άνθρωποι. Το ερώτημα
που πρέπει να απαντήσει όμως το
Μέγαρο Μαξίμου είναι ποιοι απ'
αυτούς εμβολιάστηκαν παρακά
μπτοντας ακόμη και τους υγειονο
μικούς και ποια συνθήκη παραχω
ρεί στην κυβέρνηση το δικαίωμα να
ρουσφετολογεί ακόμη και με ένα
μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας.
Στην πραγματικότητα αν δεν είχε
προκληθεί ο σάλος της ακύρωσης
του εμβολιασμού για δεκάδες ερ-

Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώχης

Πόπη
Καλαϊτζή

Αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών

Πολιτευτής ΝΔ, σύζυγος
υπουργού Κωστή Χατζηδάκη

Ηταν από τους πρώτους που
έσπευσαν. Γεννημένος το
1969, ο Μιλτ. Βαρβπσιώτης
δεν φαίνεται να ανήκει σε
κάποια από τις λεγόμενες
ευπαθείς ομάδες, τουλάχιστον
ηλικιακά. Ο ίδιος έσπευσε να
ανακοινώσει τον εμβολιασμό με
ανάρτησή του στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Twitter.
«Σήμερα στο ΠΓΝ Αττικόν έκανα
το εμβόλιο κατά του Covld-19»
σημείωσε. «Ευχαριστούμε
τους χιλιάδες εθελοντές και
επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο
που μας παρείχαν αυτό το δώρο
ζωής. Ο εμβολιασμός είναι ο
μόνος ασφαλής δρόμος προς
την ελευθερία. Σηκώνουμε
μανίκια για να πάρουμε πίσω τις
ζωές μας». Το ερώτημα βέβαια
που τίθεται είναι γιατί κρίθηκε
ότι ο μόλις 51 ετών υφυπουργός
έχει περισσότερη ανάγκη το
εμβόλιο από κάποιον ίδιας
ηλικίας γιατρό ή νοσηλευτή
σε νοσοκομείο αναφοράς.
Μάλλον την απάντηση θα
πρέπει να δώσουν ο ίδιος και ο
πρωθυπουργός.

POLITICO

Ακόμη ένα πρόσωπο που
έσπευσε να εμβολιαστεί κατά

παρέκκλιση κάθε δεοντολογίας
ήταν η σύζυγος του υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Γεννημένη το 1979, δηλαδή
μόλις 41 ετών, πλαστική
χειρουργός στο επάγγελμα,
δημοσιοποίησε με περηφάνια
τον εμβολιασμό της. Στα
social media ξέσπασε σάλος.
Κάποιοι προσπάθησαν να
μπαλώσουν την κυβερνητική
εύνοια προς τους συγγενείς
και φίλους λέγοντας ότι είναι
γιατρός. Το κακό βέβαια είχε
γίνει. Η σύζυγος Χατζηδάκη
είναι πλαστική χειρουργός στο
Ασκληπιείο και δεν βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή στη μάχη
κατά του κορονοϊού. Χιλιάδες
γιατροί όλων των ηλικιών,
συμπεριλαμβανομένων
και γιατρών με υποκείμενα
νοσήματα αναμένουν πότε
θα εμβολιαστούν. Η ίδια είχε
διαφορετική αντιμετώπιση
ξεκάθαρα επειδή είναι σύζυγος
υπουργού αλλά και πολιτευτής
της ΝΔ και όχι λόγω της
ιδιότητάς της.

26

 Γιουρούσι «αρίστων» και στα εμβόλια
Πηγή:

DOCUMENTO

Σελ.:

1,4-8

Ημερομηνία
έκδοσης:

rfol
LOGIN

REGIO

SPORT

SHOW

VIDEO

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για
τον εμβολιασμό των ανθρώπων
της λεγάμενης «πρώτης γραμμής»
υπήρξε εξαρχής προβληματικός.
Σύμφωνα με την επίσημη λίστα, αρ
χικά θα εμβολιάζονταν 45 στελέχη
της πολιτειακής και πολιτικής ηγε
σίας, των ενόπλων δυνάμεων και
των σωμάτων ασφαλείας. Ανάμε
σα σε όσους σύμφωνα με το σκεπτι
κό του Μεγάρου Μαξίμου έχρηζαν

Αδωνης
Γεωργιάδης

Κώστας
Βλάσης

Αιμίλιος
Βουγιουκλάκης

Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Υφυπουργός
Εξωτερικών

Δημοτικός σύμβουλος
Γλυφάδας

Δεν θα μπορούσε να λείπα

Ακόμη ένα κυβερνητικό

Ακόμη μια περίπτωση κραυγαλέας

από τον αναξιοκρατικό
χορό των κυβερνητικών

στέλεχος που έσπευσε να

αναξιοκρατίας ήταν και αυτή του

εμβολιαστεί εκμεταλλευόμενο
την ιδιότητά του. Την Τρίτη 29
Δεκεμβρίου ενημέρωνε τους

της Βούλας. Μόλις 37 χρόνων,
είναι πρόσωπο που προέρχεται

ακόλουθούς του στο Twitter ότι

καθαρά από τον.. κομματικό

εμβολιάστηκε κατά της Covid-19,
αναρτώντας την ανάλογη

σωλήνα Μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών,
διετέλεσε διευθυντής του γραφείου
Τύπου του υπουργείου Ναυτιλίας
την περίοδο 2013-15, επί υπουργίας

01,02 0 εμβολιασμός τον οποίο
FUN

συγγενείς και φίλοι μετέτρεψαν σε
ριάλιχι σόου έγινε πρώτη είδηση
σε μεγάλα διεθνή δίκτυα 03 Μετά

reek

την κατακραυγή η σύζυγος του υπ.

rials get

Μεταφορών Κωστή Χατζηδάκη (07)
έκανε ιδιωτικό τον λογαριασμό στο

before

Instagram όπου ανέβασε τη φωτό με
τον εμβολιασμό της 04 Μπορεί να
είναι χειρουργός ορθοπεδικός, όμως ο
45άχρονος υφυπουργός Εξωτερικών
Κώστας Βλάσσης κάθε άλλο παρά στην

listers,
are set to be

πράιτη γραμμή κατά του κορονοϊού
βρίσκεται ώστε να προηγηθεί άλλων
συναδέλφων του 05 Τα κομματικά
γαλόνια εξασφάλισαν μια δόση
Een medewerkef van net

και στον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη,
δημοτικό σύμβουλο Γλυφάδας με
τον συνδυασμό του πρώην προέδρου

Woede in Griekenland: toppolitici
dringen massaal voor bij vaccinatie

της ΟΝΝΕΔ Γιώργου Παπανικολάου,
παίρνοντας τη θέση ενός ηλικιωμένου
που σε λίγο μπορεί να χαροποΑεύει

06 Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έσπευσε

Nederland moet nog beginnen met prikken,

να κατεβάσει το tweet με την επίμαχη
σέλφι εν ώρα εμβολιασμού 08 Μπορεί

maar Griekenland zit nu al met een heus

ο Αδωνης Γεωργιάδης να μην έβγαλε

vaccinatieschandaal. Net als in de meeste

σέλφι, αλλά έσπευσε κι αυτός να

ELManden begon daar de

εμβολιαστεί αντί για κάποιον γιατρό ή
νοσηλευτή

NMitingscampagne tegen het coronavirus
jBi KostasViajis
SMm.
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εμβολιασμού κατά προτεραιότητα
ήταν εκτός από την πρόεδρο της
Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό
και ορισμένους υπουργούς, ακόμη
και οι αρχηγοί αλλά και οι υπαρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων και της
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Στην πραγματικότητα η λίστα αυτή
περιλάμβανε μόνο ένα μέρος όσων
επρόκειτο να εμβολιαστούν, παρα
κάμπτοντας εκείνους που θεωρητι
κούς θα είχαν προτεραιότητα. Σύμ
φωνα με την Ομοσπονδία Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος
(ΟΕΝΓΕ), στην οποία η κυβέρνη
ση αποδίδει θρασύτατα πολιτική
σκοπιμότητα, την περασμένη Τρί
τη δόθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία
άνωθεν εντολή να αναβληθεί ο εμ
βολιασμός του ιατρικού και νοση
λευτικού προσωπικού επειδή δεν
έφταναν τα εμβόλια ώστε να εμβο
λιαστούν και οι «επίσημοι».
Μετά τις πρώτες αντιδράσεις η
κυβέρνηση έσπευσε διά στόματος
του κυβερνητικού εκπροσώπου
να μιλήσει για εμβολιασμό συνο
λικά 126 προσώπων «της πρώτης
γραμμής, απολύτως κρίσιμων για τη
λειτουργία της κυβέρνησης και τη
συνέχεια του κράτους». Παρά τις
προσπάθειες να βρεθεί η συγκεκρι
μένη λίστα, την οποία επικαλέστη
κε ο Στέλιος Πέτσας, κάτι τέτοιο
δεν κατέστη δυνατό. Οχι ασφαλώς
λόγω δημοσιογραφικής ανεπάρκει
ας, αλλά επειδή το -λειτουργούν
ως μυστικό κονκλάβιο- Μέγαρο
Μαξίμου επέλεξε να την κρατήσει
μυστική' μάλλον αναμενόμενο αν
αναλογιστεί κανείς ότι μεταξύ όσων
εμβολιάστηκαν ήταν ο 36άχρονος
Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ανα
πληρωτής διοικητής νοσοκομείου,
δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας,
δημοσιογράφος και συμπτωματι-

πολιτικά πρόσωπα και «γαλάζιοι»

NIEUWS

1

γαζόμενους στο νοσοκομείο Σωτη
ρία προκειμένου να εμβολιαστούν
στη θέση τους κυβερνητικοί παρά
γοντες, ίσως σήμερα να είχαν κά
νει την πρώτη δόση του εμβολίου
της Pfizer όχι μόνον υπουργοί και
γενικώς στελέχη της κυβέρνησης,
αλλά οποιοσδήποτε διέθετε «γαλά
ζια» κομματική ταυτότητα. Φαίνεται
ότι οι πρώτες δόσεις του πολυπό
θητου εμβολίου, τις οποίες υποδε
χτήκαμε σχεδόν με τιμές αρχηγού
κράτους, δεν προορίζονταν για τους
ευπαθείς ή για τους κατά την κυβέρ
νηση ήρωες με τις μπλε και πράσι
νες στολές, αλλά για το «κονκλά
βιο» του Μεγάρου Μαζί μου και εν
γένει του αλαζονικού «επιτελικού
κράτους» που διαχωρίζει τους πο
λίτες σε εκλεκτούς και μη.
Οι έντονες αντιδράσεις αλλά και
το γεγονός ότι η προκλητική συμπε
ριφορά της κυβέρνησης απασχό
λησε ακόμη και διεθνή μέσα ενη
μέρωσης προκάλεσαν τελικώς την
αναδίπλωση, η οποία, όπως συνή
θως συμβαίνει στην Ελλάδα τον τε
λευταίο ενάμιση χρόνο, συνοδεύτη
κε από διθυραμβικά δημοσιεύματα
για τον δήθεν έξαλλο Κυρ. Μητσοτάκη, οι φωνές του οποίου τάραξαν
ακόμη και τις νεραντζιές της Ηρώδου Αττικού.

.
Αγνωστη λίστα 126 προσώπων

Επιτέλουςπαίρνουμε τη ζωη στα χέρια μας! Η ελπίδα
διαδέχεται τον φόβο καΐ την αγωνία.
Λοηκώνουιίε..μανίκια και εμβολιαζόμαστε για να
προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας,
για να επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα &
να αφήσουμε πίσω μας την περιπέτεια του Covid-19.

εμβολιασμών. Σε αντίθεση με
τη στάση σχεδόν όλων των
Ευρωπαίων πολιτικών, ο ίδιος
έσπευσε, χωρίς σέλφι αυτός, να
εμβολιαστεί, θεωρώντας εαυτόν
αναντικατάστατο και κρίσιμο
για τη «συνέχεια του κράτους»,
επομένως δικαιωματικά πάνω
από γιατρούς και πολίτες
ευπαθών ομάδων. Μόλις 48
ετών, δεν έχει δηλαδή ηλικιακά
προτεραιότητα Κριτήριο για την
επιλογή του ήταν η υπουργική
ιδιότητα Την ώρα που ακόμη
και η καγκελάριος Ανγκελα
Μέρκελ περιμένει στη σειρά της,
ο αντιπρόεδρος της ΝΔ παραδίδει
μαθήματα αναξιοκρατίας ακόμη
και για ένα θέμα δημόσιας υγείας.

φωτογραφία και μήνυμα που
ανέφερε: «Επιτέλους παίρνουμε
τη ζωή στα χέρια μας». Μόλις
45 χρόνων, είναι χειρουργός
ορθοπεδικός. Δεν είναι όμως
στην πρώτη γραμμή κατά του
κορονοϊού όπως χιλιάδες άλλοι
συνάδελφοί του οι οποίοι
θέτουν καθημερινά τη ζωή τους
σε κίνδυνο.

αναπληρωτή διοικητή στο Ασκληπιείο

Μιλτ. Βαρβιτσιώτη. Το 2014 εκλέχτηκε
δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας
με τον συνδυασμό του πρώην
προέδρου της ΟΝΝΕΔ Γιώργου
Παπανικολάου. Τον Σεπτέμβριο
του 2018, με απόφαση του Κυρ.
Μητσοτάκη, ορίστηκε αναπληρωτής
γραμματέας προγράμματος της ΝΔ,
όπως αναφέρει στο βιογραφικό του,
όπου διακρίνονται τα κομματικά του
«γαλόνια».

ϋ
Υπουργοί και υγιή κομματικά στελέχη έχουν προτεραιότητα
σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες και το βαριά πληττόμενο από
τον κορονοϊό υγειονομικό προσωπικό, που μετράει ήδη 18 νεκρούς
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κά στέλεχος της ΝΔ, αλλά και η
Πόπη Καλαϊτζή, γιατρός μεν, όχι
όμως με ειδικότητα σχετική με τον
κορονοϊό, η οποία τυγχάνει σύζυ
γος του υπουργού Κωσιή Χατζηδάκη. Την κυβερνητική αναλγη
σία κατέδειξε εξάλλου ακόμη και
ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυ
βέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς,
ο οποίος σημείωσε με νόημα στην
εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι
«έχω την τύχη να μην είμαι σε ομάδα
υψηλού κινδύνου, θα εμβολιαστώ τε
λευταίος μαζί με το μεγάλο μέρος του
ελληνικού πληθυσμού».

Σελ.:

«Δεκάδες κυβερνητικοί
αξιωματούχοι προσέρχονται
στα εμβολιαστικά κέντρα
μόνο για τους υγειονομικούς
και εμβολιάζονται
κατ’ εξάίρεση»
Μιχάλης Γιαννάκος
Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

«Εσείς από Πέμπτη και μετά»
Οι καταγγελίες των εργαζομένων
στο νοσοκομείο Σωτηρία είναι εν
δεικτικές όσων συνέβησαν στα
μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με
πληροφορίες του Documento και
όπως επισήμως μέσω ανακοίνωσής
του κατήγγειλε ο πρόεδρος των ερ
γαζομένων του νοσοκομείου Κώ
στας Κουτρομάνος, από το νο
σοκομείο παρέλασαν με ευθύνη
του διοικητή υπουργοί, βουλευτές,
στρατιωτικοί, ακόμη και προσωπι
κοί του φίλοι. Ως αποτέλεσμα, ση
μείωσε ο Κ. Κουτρομάνος, κατανα
λώθηκε η ποσότητα των εμβολίων
και ακυρώθηκαν τα καθορισμένα
ραντεβού εργαζομένων, ορισμένοι
εκ των οποίων μάλιστα εργάζονται
σε μονάδες κορονοϊού. Σύμφωνα
με τον ίδιο, ο διοικητής του νοσο
κομείου Σωτηρία αντί να προστα
τέψει το υγειονομικό προσωπικό
«ώστε να προχωρήσει στον εμβολι
ασμό πρώτο και χωρίς καθυστερή
σεις, σύμφωνα με το υπουργείο, το
παραμέρισε, ικανοποιώντας τις προσωπι κές φιλοδοξίες του και την αυτο
προβολή του, με αποτέλεσμα να παρελάσουν από το νοσοκομείο υπουργοί,
βουλευτές, στρατιωτικοί και προσω
πικοί φίλοι του». Μάλιστα, ενώ ο
σύλλογος και ομάδα των εργαζο
μένων διαμαρτυρήθηκαν, εκείνος,
τον οποίο ο Κ. Κουτρομάνος χαρα
κτήρισε επικίνδυνο και προκλητι
κό, εμφανίζεται να απάντησε «δεν
πειράζει, εσείς από την Πέμπτη και
μετά». Πηγές του νοσοκομείου, οι
οποίες για ευνόητους λόγους δεν
επιθυμούν να κατονομαστούν, ανέ
φεραν μάλιστα στο Documento ότι
μεταξύ των προσώπων που εμβο
λιάστηκαν παρακάμπτοντας τους
υγειονομικούς υπήρξε και γνωστός,
σφόδρα αγαπητός στην κυβέρνηση
επιχειρηματίας.
Η στάση της κυβέρνησης έναντι
των ηρώων, κατά την ίδια, γιατρών
και νοσηλευτών και των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού καθίσταται
απείρως πιο εγκληματική αν αναλογιστεί κανείς ποια είναι η κατάστα
ση που επικρατεί στα νοσοκομεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
δει το φως της δημοσιότητας, περί
που το 80% των 4.000 και πλέον θα
νάτων που έχουν καταγραφεί το τε
λευταίο δίμηνο αφορά ανθρώπους
οι οποίοι λόγω της ασφυκτικής πί
εσης την οποία υφίσταται το ΕΣΥ
νοσηλεύονταν εκτός των μονάδων
εντατικής θεραπείας. Παράλληλα,
το τελευταίο τρίμηνο έχουν νοσήσει
πάνω από 5.000 γιατροί, νοσηλευ
τές και άλλοι εργαζόμενοι στα δη
μόσια νοσοκομεία. Οπως μάλιστα
επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων
στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΓΊΟΕΔΗΝ), οι άνθρωποι αυτοί δεν εμ
βολιάζονται με το επιχείρημα ότι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Αντί να προστατέψει το
υγειονομικό προσωπικό ο
διοικητής το παραμέρισε,
ικανοποιώντας τις
προσωπικές φιλοδοξίες του
και την αυτοπροβολή του»
Κώστας Κουτρομάνος
Πρόεδρος των εργαζομένων του
νοσοκομείου Σωτηρία

«Εχω την τύχη να μην είμαι
σε ομάδα υψηλού κινδύνου,
θα εμβολιαστώ τελευταίος
μαζί με το μεγάλο μέρος του
ελληνικού πληθυσμού»
Γιώργος Γεωργαντάς
Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

1,4-8

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

έχουν ήδη αποκτήσει αντισώμα
τα. Ο ίδιος συμπληρώνει όμως ότι
«πολλοί από αυτούς τους συναδέλ
φους νόσησαν ξανά σε διάστημα ενός
μήνα, ενώ άλλοι οι οποίοι είχαν νοσή
σει βαριά έλεγξαν τα αντισώματά τους
και βρέθηκαν είτε να έχουν λίγα είτε
να μην έχουν καθόλου». Στο μεταξύ
και την ώρα που «γαλάζιοι» υπουρ
γοί, βουλευτές, συγγενείς και φίλοι
εμβολιάζονταν στη θέση των για
τρών και νοσηλευτών, ακόμη ένας
εργαζόμενος σε νοσοκομείο έχα
νε τη μάχη με την Covid-19, ανε
βάζοντας τον αριθμό των θυμά
των στους 18. Πρόκειται για έναν
36άχρονο χωρίς υποκείμενο νόση
μα, ο οποίος άφησε πίσω του ένα
κορίτσι οκτώ ετών.
Εξοργισμένος με τη στάση της
κυβέρνησης ο Μιχάλης Γιαννά
κος επισημαίνει ότι «ο εμβολιασμός
κατά του κορονοϊού είναι εθνική υπό
θεση και δεν πρέπει να μετατρέπεται
σε κυβερνητική προπαγάνδα. Λεν εί
ναι κολυμβήθρα του Σιλωάμ για να
ξεπλύνει τα λάθη και τις παραλείψεις
στη διαχείριση του δεύτερου κύματος
της πανδημίας. Δεν μπορεί» λέει «να
σκεπάσει τις παθογένειες του συστή
ματος υγείας, ειδικά τώρα που βγαί
νουν στοιχεία για το ποσοστό των
ασθενών που έχασαν τη ζωή τους από
κορονοϊό εκτός ΜΕΘ, το οποίο υπερ
βαίνει το 80% επιβεβαιώνοντας σχε
τικές καταγγελίες ότι γίνεται επιλογή
ασθενών με ηλικιακά κριτήρια. Αρκε
τοί ασθενείς που κατέληξαν στις κλι
νικές δεν βρήκαν θέση ούτε στις αυ
τοσχέδιες ΜΕΘ».
Ο ίδιος καταγγέλλει ότι ζήτησε
να κάνει το εμβόλιο ως δικαιού
χος λόγω της ιδιότητάς του και το
υπουργείο το αρνήθηκε. Την ίδια
στιγμή, σημειώνει, «δεκάδες κυβερ
νητικοί αξιωματούχοι προσέρχονται
στα νοσοκομεία που είναι εμβολιαστι
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κά κέντρα μόνο για τους υγειονομι
κούς υπαλλήλους και εμβολιάζονται
κατ’ εξαίρεση. Βγάζουν φωτογραφίες
με τη σύριγγα στο μπράτσο αυτοδιαφημίζοντας εαυτούς και την κυβέρνη
ση». «Τη στιγμή που τα εμβόλια είναι
λίγα δεν μπορεί να ξοδεύονται οι δό
σεις σε ανθρώπους που μπορούν να
περιμένουν. Το μήνυμα υπέρ του εμ
βολιασμού δόθηκε από τον πρωθυ
πουργό, την πρόεδρο Δημοκρατίας
και τους αρχηγούς κομμάτων. Φτά
νει!» καταλήγει.

Αλαλούμ με τον εμβολιασμό
Στο μεταξύ, μετά την πρόκληση με
τον επιλεκτικό εμβολιασμό κυβερ
νητικών αξιωματούχων αναβλήθη
καν για μία εβδομάδα οι εμβολια
σμοί στα νοσοκομεία της Στερεός
Ελλάδας και της Θεσσαλίας, πλην
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομεί
ου Λάρισας. Σύμφωνα με πληρο
φορίες του Documento, αργά το
μεσημέρι της παραμονής της Πρω
τοχρονιάς γιατροί και νοσηλευτές
ειδοποιήθηκαν ότι αναβάλλονται οι
προγραμματισμένοι εμβολιασμοί
για αύριο Δευτέρα και για όλη την
εβδομάδα, κι αυτό ενώ είχαν ήδη
κλειστεί τα ραντεβού και τα νοσο
κομεία είχαν ειδοποιηθεί να παρα
λάβουν τα εμβόλια σήμερα Κυρια
κή. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί
και στους νομούς Αρκαδίας, Μεσ
σηνίας και Ηλείας, όπου ακυρώθη
κε ο προγραμματισμένος για αύριο
εμβολιασμός χωρίς, κατά τις καταγ
γελίες των εργαζομένων, να δοθούν
περαιτέρω εξηγήσεις.
Διαφορετική βέβαια είναι η κατά
σταση στο εξωτερικό. Στη Γερμανία,
για παράδειγμα, όχι απλώς δεν δό
θηκε προτεραιότητα στους πολιτι
κούς, αλλά η κυβέρνηση αποφάσι
σε να μπουν στη δέκατη θέση της
σχετικής λίστας, μαζί με τους ερ

γαζόμενους σε κομμωτήρια. Στην
Ιταλία, η οποία πλήττεται βάναυσα
από την πανδημία, επίσης δεν έχει
δοθεί προτεραιότητα στα πολιτικά
πρόσωπα, ενώ πολιτικοί δεν εμβο
λιάστηκαν ούτε στη Γαλλία, όπου ο
αρμόδιος υπουργός Υγείας δήλωσε
ότι δεν επιθυμεί να φανεί ότι δίνεται
στους κυβερνητικούς αξιωματούχους προτεραιότητα έναντι εκείνων
που για λόγους αντικειμενικούς
πρέπει να εμβολιαστούν πρώτοι.
Η Δανή πρωθυπουργός από την
πλευρά της ερωτηθείσα σχετικά αν
θα εμβολιαστεί πρώτη απάντησε
πως «αποφασίσαμε ότι οι πολίτες που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και το
προσωπικό πρώτης γραμμής των νο
σοκομείων θα εμβολιαστούν πρώτα.
Το κάναμε για να αποτρέψουμε σο
βαρές ασθένειες και θανάτους. Από
τη στιγμή που δεν ανήκω σε ομάδα
υψηλού κινδύνου θα περιμένω να έρ
θει η σειρά μου». Ιδιαίτερο ενδια
φέρον, τέλος, παρουσιάζει η περί
πτωση του Ισραήλ, το οποίο ηγείται
διεθνώς στην κούρσα του εμβολι
ασμού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
τις πρώτες δέκα ημέρες, από τις 19
Δεκεμβρίου μέχρι τα μέσα της πε
ρασμένης εβδομάδας, είχαν εμβο
λιαστεί πολύ πάνω από μισό εκα
τομμύριο πολίτες, δηλαδή το 5%
του πληθυσμού, ενώ υπολογίζεται
ότι καθημερινά εμβολιάζονται πε
ρίπου 150.000. Ασφαλώς, και σε
αντίθεση με ό,τι συνέβη στη χώρα
μας όπου πολιτικά πρόσωπα και
«γαλάζιοι» συγγενείς και φίλοι με
τέτρεψαν τον εμβολιασμό σε ριάλιτι
σόου, στο Ισραήλ τέθηκαν σε προ
τεραιότητα οι άνθρωποι άνω των 60
ετών και το υγειονομικό προσωπι
κό. Εκτιμάται μάλιστα ότι ήδη έχει
εμβολιαστεί τουλάχιστον το 25%
όσων έχουν συμπληρώσει τα 60
τους χρόνια.
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HEAVY
HEAVY

dS
Η πρώτη παρτίδα των 9.750 εμβολίων για τα οποία
η κυβέρνηση με τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά έστησε
επικοινωνιακό σόου από την υποδοχή σχα σύνορα μέχρι την
παραλαβή τους (αριστερά) με αυτοκινητοπομπή και μεγάλη
αστυνομική κινητοποίηση. Πάνω, μαζί με τα εμπορεύματα
έφτασαν λίγα 24ωρα μετά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος
Βενιζέλος» οι 83.850 δόσεις του εμβολίου

Κοντέινερ περιμέναμε,
δύο ψυγειάκια ήρθαν
Ούτε για τα εμβόλια δεν έλεγαν αλήθεια και το σόου που ετοίμασαν
για να καλυψουν την εγκληματική διαχείριση κατέρρευσε

Ρεπορτάζ
Βασίλης Ανδριανόπουλος

• Εν συντομία
Ανώτατα κυβερνητικά στελέχη με
πολλαπλές δηλώσεις τους διαλαλοϋσαν μέχρι πρόσφατα ότι η Ελ
λάδα θα παραλάμβανε εκατομμύ
ρια δόσεις νωρίτερα προκειμένου να
στρέψουν τα βλέμματα μακριά από
την τρομακτικά εγκληματική κυβερ
νητική διαχείριση της πανδημίας.

• Γιατί ενδιαφέρει
Χωρίς αιδώ: ελάχιστα εμβό
λια και σόου παραλαβής άνευ
προηγουμένου.
Ο από μηχανής θεός. Στην ηροπαγάνδιση της έλευσης των -απαραί
τητων για την καταπολέμηση της
πανδημίας- εμβολίων είχε καταφύγει εδώ και πολλούς μήνες η
κυβέρνηση προκειμένου να απο
κρύψει την τραγική διαχείριση της
πρωτοφανούς υγειονομικής κρί
σης. Οι κυβερνητικοί παράγοντες,
όντες αμήχανοι απέναντι στον αυ
ξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων,
στη σχεδόν μηδενική ενίσχυση του
ΕΣΥ και στο γεγονός ότι οι υποσχέ
σεις τους σχετικά με τη μη επιβολή
δεύτερου lockdown διαψεύστηκαν
οικτρά, προέβησαν σε σειρά δηλώ
σεων σχετικά με τον αριθμό των
επικείμενων δόσεων εμβολίου, οι
οποίες αποδείχθηκαν αναληθείς.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ακόμη και στις αρχές του περασμέ
νου Δεκεμβρίου έκαναν λόγο για
2 εκατομμύρια εμβολιασμούς τον
μήνα μετά το τέλος Ιανουάριου.
Παρά τις κυβερνητικές υποσχέ
σεις, τα εμβόλια που έφτασαν τελικά
-τα υποδέχτηκε με κάθε επισημότη
τα σε ένα πρωτοφανές εηικοινωνιακό σόου ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρί
σεων Νίκος Χαρδαλιάς- δεν βρί
σκονταν σε μεγάλα κοντέινερ, όπως
είχαμε φανταστεί λόγω των δηλώ
σεων, αλλά σε ένα... βαν-ψυγείο.
Την πρώτη παρτίδα των 9.750 δό
σεων του εμβολίου συνόδεψε αυτοκινητοπομπή που παρέπεμπε στην
άφιξη ξένου πρωθυπουργού. Είχαν
προηγηθεί δηλώσεις περί εκατοντά
δων χιλιάδων εμβολιασμών έως τα
τέλη του 2020. Αποδείχτηκε στην
πράξη ότι οι εμβολιασμοί ήταν ελά
χιστοι, αλλά και ότι αφορούσαν κυ
βερνητικά στελέχη που έσπευσαν
να εμβολιαστούν πριν ακόμη και
από τους υγειονομικούς.
«700.000 δόσεις
τον Δεκέμβριο»
Στις 18 Αυγούστου 2020 -ενώ η
κυβέρνηση επέτρεπε στους του
ρίστες να εισρέουν σωρηδόν στη
χώρα χωρίς να είναι απαραίτητη
η προσκόμιση αρνητικού τεστ- ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο καθ’ ύλην αρμόδιος,
ενημέρωσε ότι μέχρι τα τέλη Δε
κεμβρίου θα φτάσουν στη χώρα
700.000 δόσεις του εμβολίου. Σαν

Μ
Ανώτατα
κυβερνητικά
στελέχη μιλούσαν
για 2 εκατομμύρια
εμβολιασμούς
τον μήνα μετά
τον Ιανουάριο,
αλλά προ ημερών
ο Χαρδαλιάς
παρέλαβε με
πολλά ταρατατζούμ
μόλις 9.750 δόσεις!

να μην έφτανε το πόσο σύντομα
διέψευσε η πραγματικότητα τις
δηλώσεις του, ο Β. Κικίλιας δεν
αναφερόταν καν στο εμβόλιο της
Pfizer αλλά σε αυτό της εταιρείας
AstraZeneca που αναπτύσσεται
σε συνεργασία με το Πανεπιστή
μιο της Οξφόρδης.
Οπως χαρακτηριστικά είχε δη
λώσει ο υπουργός στον τηλεοπτι
κό σταθμό Mega για το εμβόλιο της
AstraZeneca: «Τέλος Δεκεμβρίου,
Ιανουάριου, Φεβρουάριου, Μαρτί
ου, Μαΐου και Ιουνίου, αν όλα πάνε
καλά, τι Ελλάδα θα πάρει σε επτά τμη
ματικές παραδόσεις αυτό που της
αναλογεί από το συμφωνηθέν εμβό
λιο. Θα ξεκινήσουμε με 700.000 δό
σεις τον Δεκέμβριο που θα είναι μονή
ή διπλή δόση και γύρω στις 3 εκατ.
δόσεις συνολικά».

Αντί κοντέινερ,
μικρά ψυγεία
Σε ραδιοφωνική παρέμβαση στον
ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολι
τικά FM στις 16 Δεκεμβρίου ο κυ
βερνητικός εκπρόσωπος Στέλι
ος Πέτσας έκανε λόγο για «κακά
νέα», αφού τελικά η Ελλάδα θα παραλάβει λιγότερα εμβόλια από όσα
υποσχόταν η κυβέρνηση: «Για πα
ράδειγμα της Pfizer τα εμβόλια φαί
νεται ότι θα είναι 40% λιγότερα από
αυτά που ήταν αρχικά στον σχεδία
σμά, τουλάχιστον για τον μήνα Ιανου
άριο... Εχουμε ένα πάρα πολύ δυνα
μικό φαινόμενο, είναι πρωτοφανής
αυτή η κατάσταση την οποία ζούμε,
επομένως ένα σχέδιο το οποίο εκπο
νείται στην αρχή μπορεί να επιδέχεται
μεταβολών, γι’ αυτό είμαι πολύ επι
φυλακτικός για τον Ιανουάριο. Δεν
θα ήθελα να πω για μετά τι θα συμ
βεί. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα νού
μερο κάτι παραπάνω από 300.000».
Την ίδια ημέρα δημοσιεύτηκε στο
protothema.gr ρεπορτάζ -προφα
νώς βάσει κυβερνητικών πηγώνπου ανέφερε ότι η «η Ελλάδα θα
λάβει 160.000 δόσεις του εμβολί
ου της Pfizer έως 31 Δεκεμβρίου
και άλλες 500.000 έως τέλος Ια
νουάριου. Επίσης θα λάβει 300.000
του εμβολίου της AstraZeneca και
200.000 της Moderna».
Μολονότι αυτές οι εκτιμήσεις

έγιναν τόσο πρόσφατα, έπεσαν κι
αυτές με τη σειρά τους πολύ έξω,
αφού η πρώτη παρτίδα των εμβο
λίων που παρέλαβε η Ελλάδα -η
οποία παρά τις προηγούμενες τυ
μπανοκρουσίες έφτασε μ’ ένα μι
κρό φορτηγό- ανερχόταν σε 9.750
δόσεις ενώ η δεύτερη παρτίδα που
αφίχθη με εμπορική πτήση αφο
ρούσε συνολικά λίγο περισσότερες
από 83.000 δόσεις.

Ανακριβής δήλωση
από τον Πέτσα
Στις 29 Δεκεμβρίου 2020 σε συνέ
ντευξη που παραχώρησε στον τη
λεοπτικό σταθμό Mega ο Στ. Πέ
τσας δήλωσε ότι «η προμήθεια που
θα έχουμε τον Ιανουάριο είναι σχετι
κά μικρή. Στόχος που έχει τεθεί από
το υπουργείο Υγείας είναι πάνω από
2.100.000 άνθρωποι να μπορούν να
εμβολιαστούν τον μήνα, έτσι ώστε
όλοι οι Ελληνες αν το επιθυμούν να
έχουν εμβολιαστεί μέχρι το τέλος
Ιουνίου».
Μπορεί ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος εντέχνως να μην αποκάλυ
ψε από πότε ακριβώς η Ελλάδα θα
ξεκινήσει να εμβολιάζει 2 εκατ. αν
θρώπους τον μήνα, όμως και αυτή η
δήλωση ήταν... ανακριβής. Κι αυτό
γιατί, όπως ενημέρωσε στις 29 Δε
κεμβρίου 2020 ο γενικός γραμματέ
ας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί
ας Μάριος Θεμιστοκλέους, «έως
τα τέλη Ιανουάριου η χώρα θα παραλάβει 419.250 δόσεις, τον Φεβρουά
ριο ακόμη 333.450 δόσεις και έως τα
τέλη Μαρτίου θα έχουμε παραλάβει
συνολικά 1.255.800 δόσεις».
Πλέον η κυβέρνηση αναγκάστη
κε υπό το βάρος της σκληρής πραγ
ματικότητας να διαμηνύσει ότι η
Ελλάδα θα παραλάβει 25 εκατ. δό
σεις έως το τέλος Ιουνίου. Το ερώ
τημα που εύλογα τίθεται όμως είναι
κατά πόσο τα κυβερνητικά στελέχη
γνώριζαν -ενώ η χώρα έχανε εκατό
ανθρώπους την ημέρα- ότι έλεγαν
ψέματα κάνοντας λόγο για εκατομ
μύρια δόσεις εμβολίου που δήθεν
βρίσκονταν καθ’ οδόν. Θα αναλάβει
κανείς την ευθύνη για τη διασπορά φρούδων ελπίδων στην κοινω
νία και τις αυτοαναιρέσεις;
Ρητορικά ερωτήματα...
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Οταν Μέρκελ, Φρεντέρικσεν
περιμένουν τη σειρά τους
Πάρτι πολιτικών γύρω από τους εμβολιασμούς σε Ελλάδα, Φιλιππίνες και Σλοβακία

κυβέρνηση Μητσοτάκη πρωτοτύπησε
πάλι! Εστησε ολό
κληρη επικοινωνιακή επιχείρηση
γύρω από τα εμβό
λια για «επιστροφή στην κανονικό
τητα», αλλά και έναν αγώνα δρόμου
ημετέρων για το ποιος θα εμβολια
στεί πρώτος. Η επικοινωνιακή δια
χείριση φάνηκε από τη στιγμή που
ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρα
κτηρίστηκε από το Politico «Ελβις
Πρίσλεϊ» επειδή θα έδινε το παρά
δειγμα στους πολίτες.
Λίγο πριν από την αυγή του 2021
έφτασε στον κόσμο το «ιερό δισκο
πότηρο» των κυβερνήσεων για την
ανημετώπιση της πανδημίας. Τα εμ
βόλια της Pfizer και της Modema
κατά του κορονοϊού SARS-CoV-2
πήραν εγκρίσεις από ευρωπαϊκούς
και αμερικανικούς οργανισμούς
φαρμάκων. Σχεδόν όλες οι χώρες
παρέλαβαν τις πρώτες δόσεις χω
ρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες και
φιέστες, ενώ η εμβολιαστική στρατη
γική τους προτάσσει να καλυφθούν
οι υγειονομικοί και οι ευπαθείς ομά
δες (γηροκομεία κ.λπ.).
Φορτηγά και πτήσεις cargo σε όλο
τον κόσμο έφτασαν αθόρυβα στους
προορισμούς τους και το πολύτιμο
φορτίο παραλήφθηκε από στελέχη
των συστημάτων υγείας. Μόνο στην
Ελλάδα είδαμε σκηνές από κακοσκηνοθετημένη ταινία δράσης για
μια χούφτα δόσεις και την επομένη
να παραλαμβάνονται σχεδόν εκα
τονταπλάσιες μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας. Μόνο στην Ελ
λάδα των σχεδόν 1.800 χορηγημέ
νων δόσεων εμβολίων -σύμφωνα
με το ourworldindata.org που τρέ
χουν ερευνητές του Πανεπιστημί
ου της Οξφόρδης, τη Σλοβακία των
πάνω από 100 νεκρών τη μέρα και
στις Φιλιππίνες μετέτρεψαν τον εμ
βολιασμό σε πάρτι πολιτικών.

Το σόου και το «άδειασμα»
Στη Σλοβακία η πρόεδρος Ζουζάνα Τσαπούτοβα εμβολιάστη

κε την προηγούμενη Κυριακή, 27
Δεκεμβρίου, μαζί με τους υπουρ
γούς Δικαιοσύνης, Πολιτισμού,
Παιδείας, Αμυνας και Μεταφορών.
Ακολούθησαν ο αρχηγός των ενό
πλων δυνάμεων, ο αναπληρωτής
πρόεδρος της Βουλής και ο Σλοβάκος επίτροπος της ΕΕ Μάρος
Σέφκοβιτς!
Στις Φιλιππίνες κάποιοι υπουρ
γοί της κυβέρνησης και ορισμένα
μέλη της προσωπικής φρουράς του
προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε
έχουν ήδη εμβολιαστεί, όπως ανα
γκάστηκε να παραδεχτεί σε συνέ
ντευξη ο υπουργός Εσωτερικών,
ενώ και ο αρχηγός των ενόπλων δυ
νάμεων παραδέχτηκε ότι εμβολια
σμοί έχουν γίνει και σε στρατιώτες,
αρνούμενος όμως να αποκαλύψει
τη μονάδα. Οπως ανέφερε, κρίθηκε ότι ανήκαν στην πρώτη γραμ
μή της μάχης. Αλγεινή εντύπωση
για τους αθρόους εμβολιασμούς
προκαλεί το γεγονός ότι ο επικε
φαλής του οργανισμού τροφίμων
και φαρμάκων της χώρας δήλωσε
ότι η είδηση αυτή τον εξέπληξε κα
θώς η κυβέρνηση δεν έχει δώσει
έγκριση για έκτακτη χρήση κανενός εμβολίου!
Το υπόστρωμα των εμβολιασμών
παραγόντων έχει μια βάση: μπορεί
να λειτουργήσει σε συμβολικό επί
πεδο, ως αντίδοτο στο κλίμα δυσπι
στίας που επικρατεί σε μερίδα της
κοινωνίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα και κυρίως την ασφά
λεια του εμβολίου. Στη Γαλλία, εν
δεικτικά, η δυσπιστία είναι μεγάλη:
μόλις τέσσερις στους δέκα πολίτες
εκδηλώνουν την επιθυμία να εμβο
λιαστούν. Η χώρα έχει συγκλονιστεί
στο παρελθόν από τρομακτικά υγει
ονομικά σκάνδαλα, όπως το μολυσμένο αίμα σπς αρχές της δεκαετίας
του ’90. Εντούτοις κανείς πολιτικός
δεν εμβολιάστηκε ως παράδειγμα.
Δεν ήταν καν παρόντες στους εμ
βολιασμούς με τις ελάχιστες ποσό
τητες των πρώτων δόσεων. Μάλιστα
ενώ ήταν γνωστή η κυβερνητική εκ
μετάλλευση και το ανενδοίαστο ρε-

Οι πολιτικοί έσπευσαν να διασφαλίσουν
την υγεία τους, αδιαφορώντας
για ευπαθείς ομάδες, στην Ελλάδα των 1.800
χορηγημένων δόσεων εμβολίων,
τη Σλοβακία των πάνω από 100 νεκρών
τη μέρα και στις Φιλιππίνες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

m
Η Ανγκελο
Μέρκελ
τόνισε ότι θα
εμβολιαστεί όταν
έρθει η σειρά της,
αν και οι αρνητές
του εμβολίου
στη Γερμανία δεν
είναι λίγοι, ενώ η
πρωθυπουργός
της Δανίας Μέτε
Φρεντέρικσεν
αρνήθηκε να
εμβολιαστεί από
τους πρώτους
έστω και για
συμβολικούς
λόγους

σάλτο στα εμβόλια στην Ελλάδα, ο
υπουργός Υγείας της Γαλλίας Ολιβιέ Βέράν δήλωσε δημοσίως ότι
δεν θα εμβολιαστεί διότι δεν θέλει
να κλέψει τη σειρά ενός πολίτη που
έχει προτεραιότητα.
Εμφατική ήταν και η αντίδρα
ση της πρωθυπουργού της Δανί
ας Μέτε Φρεντέρικσεν. Αρνήθηκε
να εμβολιαστεί από τους πρώτους,
ακόμη και για συμβολικούς λόγους,
σημειώνοντας ότι δεν ανήκει στις
ευπαθείς ομάδες. Στο ίδιο μήκος
κύματος και η Γερμανίδα καγκελά
ριος στο τελευταίο πρωτοχρονιά
τικο διάγγελμά της. Αφού άσκησε
κριτική στους διόλου ευάριθμους
στη χώρα της συνωμοσιολόγους,
η Ανγκελα Μέρκελ επισήμανε με
νόημα ότι θα εμβολιαστεί όταν έρ
θει η σειρά της.

Διαφωνίες Kat συμβολισμοί
Στις ΗΠΑ ο αντιπρόεδρος Μάικ
Πενς έκανε το εμβόλιο σε απευθείας
τηλεοπτική μετάδοση δηλώνοντας
ότι «δεν ένιωσε το παραμικρό». Ακο
λούθησαν ο εκλεγμένος πρόεδρος
Τζο Μπάινιεν και η σύζυγός του,
καθώς και η εκλεγμένη αντιπρόε
δρος Κάμαλα Χάρις. Ο απερχό
μενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
δεν πήρε το πράσινο φως από την
ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου
καθώς, όπως αναφέρεται στα αμε
ρικανικά Μέσα, του έχει προσφέ
ρει επαρκή προστασία η θεραπεία
με τα μονοκλωνικά αντισώματα στην
οποία υποβλήθηκε το φθινόπωρο.
Στη χώρα όπου έχουν ήδη χορη
γηθεί σχεδόν 2,8 εκατ. δόσεις εμβο
λίων εμφανίστηκαν διαφωνίες στη
στρατηγική. Ενώ οι ομοσπονδιακές
αρχές κρίνουν ότι πρέπει να εμβο
λιαστούν πρώτα οι υγειονομικοί και
εργαζόμενοι σε υπηρεσίες πρώτης
γραμμής, όπως σε σουπερμάρκετ
και μεταφορές, αλλά και οι ηλικι
ωμένοι άνω των 75, οι πολιτειακές
αρχές του Τέξας και της Φλόριντα
των πάνω από 50 εκατ. κατοίκων
θέτουν σε απόλυτη προτεραιότητα
τους ηλικιωμένους.
Στην Ευρώπη, όπου σχεδόν
1 εκατ. δόσεις έχουν ήδη χορη
γηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και
ακολουθεί η Γερμανία (πάνω από
130.000), ο πρώτος ηγέτης χώρας
που έσπευσε να εμβολιαστεί ήταν
ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι
Μπάμπις μαζί με την 95άχρονη
βετεράνο του Β' Παγκόσμιου Πο
λέμου Εμιλι Ρεπίκοβα. Στο Ισρα
ήλ, όπου έχουν χορηγηθεί σχεδόν
800.000 δόσεις εμβολίου, ο πρω
θυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε την πρώτη δόση.

Χωρίς την Αντιτρομοκρατική
Οι πρώτες δόσεις των εμβολίων δι
ανεμήθηκαν από το κέντρο εφοδια
σμού της Pfizer κοντά στο αεροδρό
μιο των Βρυξελλών σε ολόκληρη
την Ευρώπη με φορτηγά, καθώς
ο όγκος των φορτίων ήταν μικρός.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερ
μανικού περιοδικού «Der Spiegel»,
η ΕΕ αγόρασε μικρότερο αριθμό εμ
βολίων, καθώς έκλεισε παρτίδες και
από εταιρείες που έχουν αναβάλει
την ανάπτυξή τους, όπως η Sanofi.
Στην Αγγλία τις δόσεις του εμβο
λίου υποδέχτηκε καθηγητής Λοιμωξιολογίας, αναπληρωτής ιατρι
κός σύμβουλος του υπουργείου
Υγείας. Στη Γαλλία τα παρέλαβε ο
επικεφαλής του Φαρμακείου του
Κράτους.
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Ερώτηση npos τον Βασίλη Κικίλια
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ΕΠΙΣΗΜΑ στοιχεία από τον υπουργό
Υγείας Βασίλη Κικίλια σχετικά με tow
αριθμό ίων νοσηλευόμενων με κορο
νοιό net) καταλήγουν έκτος ΜΕΘ {nin
es ο ΣΥΡίΖΑ μετά από δημοσιεύματα
αλλά και κσταγγελίε* υγειονομικών
ηου κάνουν λόγο για ανησυχητικό αύ
ξηση του φαινομένου.
Επί tits Quotas, πρόκειται για μία
ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή
πέντε βουλευτές του ΙΎΡΪΖΑ. με ηρώ
το υηογράφοντα τον Ανδρέα Ξανθό
και με τιτν οποία επισημαίνουν ότι είναι
«κμθημερινέ* ηλέον οι κατογνελιε*
από υγειονομικού* και άλλα δημόσια
πρόσωπα (Λιευθοντε* εφημερίδων,
πρώην βουλευτές τη* κυβερνητικός
παράταξης κ.λη.) για τραγικές ανεηαρ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κειε* των νοσοκομείων της επαρχίας,
για αδυναμία αξιόπιστη* διαχείρισης
σοβαρών περιστατικών covid και για
αυξημένο ποσοστά θανάτων αε νοση
λευόμενου* έκτο* ΜΕΘ Σε αυτό το
πλαίσιο ζητούν από τον κ Κικίλια να
δώσει αναλυτικό στοιχεία για τη δια 
χείριση τη$ υγειονομική* κρίση* και
τι* αντοχέ* τοο ΕΣΥ, άπω* είναι α) ο
αριθμό* των καθημερινών εισαγωγών
Otis κλινικέ* covid και στι* ΜΕΘ covid,
β) ο αριθμό* των εργαζομένων του
ΕΣΥ που προσβάλλονται από τον ιό και
είναι «έκτο* μάχη*», γ} ο αριθμό* των
θανάτων ηου καταγράφονται εντό* και
εκτό* ΜΕΘ και δ) το ποσοστό των
ασθενών ηου υποτροπιάζουν μετά την
έξοδό του* από το νοσοκομείο»,

«Όχι οτον εφησυχασμό»
Παραλλήλω», οι βουλευτέ* κα
λούν την κυβέρνηση να μην εφησυ
χάζει λόγω του εμβολιασμού αλλά,
ουτην τη φορά, να υλοποιήσει μια
ολοκληρωμένη υγειονομική στρατη*
γική για την αναχαίτιση της πανδη
μία*. που να περιλαμβάνει ταυτόχρο
να τον έλεγχο τη* διασπορά* του ιού
με γενικευμένο testing και οτοχευμέ*
νη πρόληψη οτι* «εστίε* υηερμετάδοση*«, με γενναία επένδυση στο δημό
σιο Σύστημα Υγεία* αναδιοργάνωση
ταυ ΕΣΥ και με τον εγγυημένη πρό
σβαση ίων ασθενών με Covid 19 at
όλε* τι* σύγχρονε* και αποτέλεσμα»!
κέ* θεραηείε*
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έα αρνητική πρωτιά για την
Ελλάδα στην πανδημία του
κορωνοϊού, καθώς σύμ
φωνα με το Bloomberg η Ελλάδα
είναι 4η από το τέλος παγκοσμίως
σε εμβολιασμούς, έχοντας εμβολι
άσει μέχρι στιγμής μόλις το... 0,02
του πληθυσμού της, αφού η ελληνι
κή κυβέρνηση δεν μπόρεσε να εξα
σφαλίσει εγκαίρως την παραλαβή
επαρκών ποσοτήτων εμβολίων τα
οποία η ίδια υποστηρίζει πως θα
σώσουν την Ελλάδα.
Επιπλέον σύμφωνα με τον CEO
της BioNTech τα εμβόλια θα έρχο
νται από εδώ και στο εξής με το «στα
γονόμετρο» αφού δεν μπορούν να
καλύψουν τη ζήτηση και τα χρονο
διαγράμματα. Με λίγα λόγια «όσοι
πρόλαβαν τον Κύριο είδαν».
Χαρακτηριστικό είναι ότι η
Ελλάδα είχε μέχρι τις 30 Δεκεμ
βρίου εμβολιάσει μόλις... 1.763
άτομα, τη στιγμή που στις 3 Δεκεμ
βρίου ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος δήλωνε πως θα εμβολιάζονται
2.117.440(1) πολίτες μηνιαίως.
Μάλιστα από αυτούς ένα μεγάλο
ποσοστό ήταν πολιτικά πρόσωπα,
συγγενείς και φίλοι τους οι οποί
οι έσπευσαν να το κάνουν πρώ
τοι, πιθανώς γνωρίζοντας!;) πως
τα εμβόλια θα έρχονται με το «στα
γονόμετρο».
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
έχουν αναβληθεί οι εμβολιασμοί
σε Στερεά Ελλάδα, Ηλεία, Μεσση
Ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών
νία και Αρκαδία.
που εμβολιάστηκε ήταν
Η διοίκηση του Νοσοκομείου
πολιτικά πρόσωπα, συγγενείς
Βόλου ανακοίνωσε πάντως πως ο
εμβολιασμός των υγειονομικών στο
και φίλοι τους οι οποίοι
νοσοκομείο του Βόλου δεν αναβλή
έσπευσαν να το κάνουν πρώτοι
θηκε. Σε ανακοίνωσή του ο διοι
κητής της 5ης Υγειονομικής Περι
φέρειας Φώτης Σερέτης αναφέρει:
“Ουδέποτε αναβλήθηκε ο εμβολια
σμός στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
καθότι αυτή τη στιγμή πραγματο
ποιούνται εμβολιασμοί σε εννέα
(9) Νοσοκομεία της χώρας μετά-

Σύμφωνη με ιον

Ν

66
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CED wu; BioNiedi
ιπ εμβόΒιη
θα έρχονται
από εδώ κπι
στο εξής με ιο
σταγονόμετρο»
αφού δεν
μπορούν να
καίΐύψουν τη
ζήτηση και τα
χρονοδισγρύμμτπα

ξύ των οποίων και το ΠΓΝ Λάρι
σας, όπου οι εμβολιασμοί διεξά
γονται ομαλά. Το Γενικό Νοσοκο
μείο Βόλου, όπως και τα υπόλοι
πα Νοσοκομεία της 5ης Υ.Πε., θα
πραγματοποιήσουν τους εμβολια
σμούς για το προσωπικό το επόμε
νο χρονικό διάστημα, βάσει προ
γραμματισμού”.
Ωστόσο ήρθε και η ακύρωση
του εμβολιασμού αφορά τις περιο
χές των νομών Ηλείας, Μεσσηνίας
και Αρκαδίας.
Η ακύρωση εμβολιασμών αφο
ρά και τα Νοσοκομεία της Στερεάς
Ελλάδας που είχαν προγραμματι
στεί. Ήδη η Επιτροπή των υγειο
νομικών που είχε αναλάβει τους

εμβολιασμούς ενημερώνει τηλε
φωνικά γιατρούς και νοσηλευτικό
προσωπικό για την ακύρωση των
εμβολιασμών. «Δεν έχουμε καμία
άλλη ενημέρωση εκτός από το ότι
δεν θα γίνει εμβολιασμός. Αναβάλ
λεται, χωρίς εξήγηση και καλούμε
ήδη τους συναδέλφους μας για την
ακύρωση των ραντεβού τους».
Χαρακτηριστικό της κατάστασης
που επικρατεί είναι πως ο Τούρκος
CEO της BioNTech δήλωσε χθες πως
η εταιρία του που παράγει τα εμβό
λια μαζί με την Pfizer αντιμετωπί
ζει δυσκολίες στην παραγωγή και
αποστολή των εμβολίων στις χώρες.
«Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν
δείχνουν καλά, φαίνεται να υπάρχει

ένα κενό διότι δεν υπάρχουν άλλα
εγκεκριμένα εμβόλια και πρέπει να
καλύψουμε το κενό με το δικό μας»
δήλωσε ο Σαχίν στο γερμανικό περι
οδικό «Spiegel».
«Κάποια στιγμή έγινε φανερό ότι
δεν θα είναι εφικτό να παραδώσου
με τα εμβόλια τόσο γρήγορα. Όμως
πλέον ήταν αργά να γίνουν νέες
παραγγελίες» επισήμανε η γυναίκα
του Σαχίν, Τουρετσί.
Σύμφωνα με τον Σαχίν, η
BioNTech ελπίζει να ξεκινήσει νέα
γραμμή παραγωγής στο Μάρμπουργκ
της Γερμανίας τον... Φεβρουάριο, η
οποία θα παρασκευάσει 250 εκα
τομμύρια δόσεις το πρώτο μισό του
2021, σημείωσε ο Σαχίν.
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^ Προειδοποιεί για κενά οχον προγραμματισμό xns Pfizer/BioNTech
Η φαρμακευτική εταιρεία
BioNTech, που συνεργάζεται
με τη Pfizer προκειμένου να
ενισχύσουν την παραγωγή του
εμβολίου ious κατά ins Covid19, προειδοποίησε, μέσω του
διευθύνοντοε συμβούλου ms,
Ουγκούρ Σαχίν, ότι ενδέχεται
να υπάρξουν κενά στιε
παραδόσειε μέχρι να αρχίσουν
να διανέμονται και άλλα
εμβόλια.

Τα «μασάει» τώρα ο Εαχίν

για τις παραδόσεις εμβοΑίων

γερμανική startup, η οποία κέρδισε
χην κούρσα ίου εμβολίου, καθώε χο
δικό ins ήχαν χο πρώχο που έλαβε
έγκριση για χρήση, καταγγέλλεται ήδη για
καθυστερήσει στη διανομή των εμβολίων
στην Ε.Ε., οι οποίεε -σύμφωνα με την εται

Η

ρεία- οφείλονται και στη σχετικά μικρή
παραγγελία που έχουν κάνει οι ΒρυξέλKts και την καθυστέρηση στην έγκριση
άλλων εμβολίων από τον Ευρωπαϊκό Ορ
γανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Οι καθυστερήσει έχουν ηροκαλέσει
αγανάκτηση στη Γερμανία, όπου κάποιεε
επαρχίεε χρειάστηκε να κλείσουν προσωρι
νά τα εμβολιαστικά κέντρα μερικέε μέρε$
αφού ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού
otis 27 Δεκεμβρίου. «Αυτήν τη στιγμή τα
πράγματα δεν δείχνουν καλά, φαίνεται ότι
υπάρχει ένα κενό, διότι δεν υπάρχουν άλλα
εγκεκριμένα εμβόλια και πρέπει να καλύψουμε το κενό με το δικό pas», εξήγησε ο
Σαχίν στο γερμανικό περιοδικό «Spiegel». Ο

Γ ερμανόβ υπουργόε Υγείαε, Γ evs Σπαν,
έχει ζητήσει από τον ΕΜΑ να εγκρίνει
άμεσα και το εμβόλιο που έχουν αναπτύ
ξει το πανεπιστήμιο ms Οξφόρδηε σε συ
νεργασία με την AstraZeneca, το οποίο
έλαβε άδεια στη Βρετανία νωρίτερα αυ
τήν την εβδομάδα. Το χρονοδιάγραμμα
έγκριση5του συγκεκριμένου εμβολίου
από την Ε.Ε. παραμένει ασαφέ$.
Τόσο ο Σαχίν όσο και η σύζυγόε του,
Οζλέμ Τουρετσί, που ίδρυσαν από κοινού
τη BioNTech, κατηγόρησαν την Ε.Ε. για την
απόφασή Tns να κάνει παραγγελίεε από

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

διάφορα εμβόλια, με την ελπίδα να εγκριθούν γρήγορα περισσότερα από ένα. Οι

ΗΠΑ παρήγγειλαν 600 εκατομμύρια δόσειε του εμβολίου των Pfizer/BioNTech

τον Ιούλιο, ενώ η Ε.Ε. περίμενε cos τον
Νοέμβριο για να παραγγείλει us μισέε
(για την ακρίβεια 200 εκατ., με οψιόν
για άλλα 100, που ενεργοποιήθηκε).

«Κάποιεε στιγμέε έγινε φανερό ότι δεν θα
είναι εφικτό να παραδώσουμε (τα εμβόλια)
τόσο γρήγορα», παραδέχτηκε η Τουρετσί
στο «Spiegel».
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Με όρους εθνικής εκστρατείας ο εμβολιασμός
τόχος της εθνικής εκστρατείας,
που επεξεργάζεται η κυβέρνηση
είναι να πείσει όσο το δυνατόν
περισσότερους συμπολίτες μας. ιδίως
εκείνους, που εγείρουν επιφυλάξεις,
ώστε να εμβολιαστούν, τονίζει ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος κ. Πέτσας. Μάλιστα
γνωστοποίησε πως ο κ. Μητσοτάκης πρό
κειται να εμβολιαστεί πριν από το τέλος
του έτους και τόνισε πως η πρόταση του
πρωθυπουργού προς τους πολιτικούς
αρχηγούς να κάνουν το εμβόλιο μαζί,
ώστε να δώσουν το καλό παράδειγμα
παραμένει εν ισχύΐ: «Δεν είναι υποχρεω
τικό το εμβόλιο. Θα είναι δωρεάν και θα
είναι προαιρετικό. Αλλά θέλουμε με την
πειθώ, μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε
τώρα, μέσα από τις οποιεσδήποτε συμβου
λές των ειδικών, μέσα από το παράδειγμα
ανθρώπων που θα κάνουν το εμβόλιο, να
παρακινηθούν και οι επιφυλακτικοί
συμπολίτες μας ότι είναι κάτι το οποίο
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είναι καλό για τους ίδιους, για τους ανθρώπους
που αγαπούν και τελικά για όλη την κοινωνία.
Είναι πολύ σημαντικό. Κι ας αναρωτηθούν τι
συνέβαινε τις περασμένες δεκαετίες του 20ου
αιώνα, όπου αν δεν υπήρχαν εμβόλια, ασθέ
νειες. όπως η πολιομυελίτιδα, θα θέριζαν ακόμη
και σήμερα. Εξαλείψαμε τέτοιου είδους ασθέ
νειες χάρη στους επιστήμονές μας, με ασφαλή
και αποτελεσματικά εμβόλια. Ας το κάνουμε
ξανά. 0 πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι καλό οι
πολιτικοί ηγέτες να δώσουν το παράδειγμα
στους πολίτες, επομένως θα είναι από τους πρώ
τους που θα εμβολιαστεί. Έχουμε την έγκριση
του εμβολίου από τους ευρωπαϊκούς οργανι
σμούς. 0 ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει πει δημόσια
ότι μπορούν να κάνουν το εμβόλιο μαζί οι πολιτι
κοί αρχηγοί για να δώσουν το καλό παράδειγμα
σε όλους τους συμπολίτες μας και ιδίως σε
αυτούς οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται να είναι
κάπως επιφυλακτικοί. Και αυτό, όταν θα έχουμε
το εμβόλιο στα χέρια μας. νομίζω ότι θα το επαναλάβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
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 Κι άλλο θύμα του «φονιά»
Πηγή:

STAR PRESS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 300.66 cm² Κυκλοφορία:
:

02-01-2021
4295

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΝΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ νέο έρχεται
από την πληγείσα Κοζάνη, όπου οι
γιατροί καθημερινά ρίχνονται στη
μάχη κατά του κορονοϊού.Έναε
36xpovos υγειονομικόε υπάλληλοε, με καταγωγή από το Χρώμιο
Κοζάνηε, έφυγε από τη ζωή το
απόγευμα τηε περασμένηε Τετάρτηε από επιπλοκέε τηε Covid-19,
ενώ αξίζει να σημειωθεί πωε δεν
είχε υποκείμενα νοσήματα.
Ο άτυχοε άντραε ήταν τεχνολόγοε Βιοϊατρικηε στην 4η ΥΠΕ,
ενώ το ακόμη πιο τραγικό τηευπόθεσηε είναι πωε ήταν πατέραε
ενόε μικρού κοριτσιού μόλιε 8 μη
νών. Ο 36χρονοε εμφάνισε
συμπτώματα πνευμονίαε πριν
από ένα μήνα, ωστόσο τα δύο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κι άλλο θύμα ίου «φονιά»

Κατέϋηξε 36χρονος υγειονομικός χωρίς υποκείμενα νοσήματα
πρώτα τεστ κορονοϊού στα
οποία υποβλήθηκε βγήκαν αρ
νητικά.
Στη συνέχεια, όμωε, χρει
άστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτική
κλινική και, έπειτα από δέκα ημέρεε νοσηλείαε, βγήκε θετικόε
στον ιό.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο τηε
ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο
36χρονοε στη συνέχεια μεταφέρ
θηκε από την ιδιωτική κλινική στη
ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου» και στη συνέχεια στην

πνευμονολογική ΜΕΘ, όπου και
κατέληξε μετά από δέκα μέρεε.

«Είναι ο 18οε υγειονομικόε
που χάνουμε από την πανδημία.
Ακόμα 13 είναι διασωληνωμένοι. Εδώ και καιρό ζητάμε ο θάνατοε των συναδέλφων μαε να χα
ρακτηριστεί εργατικό ατύχημα
προκειμένου να αποζημιωθούν οι
οικογένειεε αυτών των ανθρώ
πων που βρίσκονται σε απόγνω
ση. Ακόμη δεν έχει γίνει απολύτωε τίποτα», τονίζεκπο Thestival
ο κ. Γιαννάκοε.
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 Ο εμβολιασμός του πρωθυπουργού
Πηγή:

ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 257.68 cm² Κυκλοφορία:
:

1
03-01-2021
2740

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο εμβολιασμός
του πρωθυπουργού
Το μήνυμα ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές έστειλε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης όταν εμβολιάστηκε κατά της C0VID-19 στο
ΠανεπιστημιακόΓενικόΝοσοκομείο«Αττικόν».Στηνείσοδοτονείχανυποδεχτεί
ο καθηγητής Παθολογίας Σωτήρης Τσιόδρας και ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Μάλιστα, ο
πρωθυπουργός όταν είδε τον Σωτήρη Τσιόδρα με την ιατρική ρόμπα σχολίασε
ότι είναι η πρώτη φορά που τον βλέπει έτσι. Ο πρωθυπουργός ήταν ο τέταρτος
που εμβολιάστηκε στη χώρα μας, μετά τους εμβολιασμούς της νοσηλεύτριας
Ευσταθίας Καμπισιούλη, του δδχρονου Μιχάλη Γιοβανίδη καιτης Προέδρου της
Δημοκρατίας. Μετά τον πρωθυπουργό εμβολιάστηκε και ο Σωτήρης Τσιόδρας.
«Παντελώςανώδυνηδιαδικασία»,ήταντοπρώτοσχόλιοτουκ.Μητσοτάκη,αφού
ολοκληρώθηκε η χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου, ενώ ευχήθηκε
«καλή αρχή» στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μετά τη διαδικασία του
εμβολιασμού ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με γιατρούς και νοσηλευτές
του νοσοκομείου τους οποίους ευχαρίστησε για τον αγώνα που δίνουν και
αντάλλαξαν ευχές. «Σήμερα όλοι οιΈλληνες χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες
μας, καθώς ξεκινάει στην πατρίδα μας το δύσκολο εγχείρημα του μαζικού
εμβολιασμού με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού», τόνισε ο πρωθυπουργός,
εξηγώντας ότι «το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε οριστικά
να τελειώνουμε με την περιπέτεια του COVID. Είναι ο μόνος τρόπος για να
ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των ζωών μας». ΕΙΡ. ΜΠ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο «πόλεμος» του εμβολίου
Πηγή:

ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 982.12 cm² Κυκλοφορία:
:

03-01-2021
2740

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο «πόλεμος» του εμβολίου
Η επόμενη φάση
της πανδημίας,
οι «κατά
προτεραιότητα»
εμβολιασμοί,
και το ρευστό
πολιτικό τοπίο
> ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗ

λλάζει «πίστα» η πολιτική
διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης
και αξιωματικής αντιπολί
τευσης, με το επίκεντρο να
μεταφέρεται, πλέον, στα εμ
βόλια και όσα αφορούν αυτό το λεπτό, ομολογουμένως, ζήτημα. Οι στρατιές των
κυβερνητικών στελεχών που έσπευσαν να
εμβολιαστούν όχι μόνο σε επίπεδο υπουρ
γών και σαφώς όχι μόνο «συμβολικά»,
καθώς μαζί εμβολιάστηκαν μέλη των οικο
γενειών τους, αξιωματούχοι, συνεργάτες
Αντίθετα, σημείωσε, «οι ουρές υπουργών
και γενικών γραμματέων για μία selfie με το
και κομματικά στελέχη, προκάλεσαν την

Α

αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προ
οδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος
έκανε λόγο για «επιτελικό ρουσφέτι».Όπως
τόνισε, «ο εμβολιασμός της Προέδρου της
Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών
ήταν μία συμβολική κίνηση και ένα ισχυρό
μήνυμα προς τους πολίτες, στο οποίο συμ
φωνήσαμε από την πρώτη στιγμή».

εμβόλιο, την ώρα που αυτά δεν επαρκούν
ούτε καν για τους γιατρούς και τους νοση
λευτές της πρώτης γραμμής, και ενώ οι πο
λίτες θα περιμένουν τη σειρά τους έως και
το τέλος καλοκαιριού για να εμβολιαστούν,
δεν είναι συμβολική κίνηση αλλά επιτελι
κό ρουσφέτι. Κάποιος να τους ενημερώσει
πως δεν υπάρχει εμβόλιο ειδικά για τους

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΝΕΑΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

“άριστους”». Η πολιτική αντιπαράθεση συνε
χίστηκε, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ.
Πέτσα να απαντά σε υψηλούς τόνους πως ο
κ. Τσίπρας εμβολιάστηκε με ένα εμβόλιο που
μέχρι πρότινος υποστήριζε πως δεν υπάρχει,
ενώ σημείωνε καυστικά, πως μπορεί να εμ
βολιάστηκε για τον κορωνοιό, όμως, «δυστυ
χώς, δεν υπάρχει εμβόλιο για το λαϊκισμό».
Ωστόσο, οι αντιδράσεις ήταν τέτοιες που η
κ. Πελώνη με μία ηχηρή παρέμβαση κοινο

Είναι προφανές πως το ξεκίνημα της νέ
ας χρονιάς μπορεί να είναι λίγο πιο ελπιδοφόρο σε σχέση με το 2020, που δοκίμασε τις
προσωπικές αντοχές, την Οικονομία και τις
Κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο
είναι κοινός τόπος πως μέχρι να επιτευχθεί
η πολυπόθητη ανοσία της αγέλης, την οποία
οι ειδικοί τοποθετούν χρονικά στο φθινόπω
ρο του νέου έτους, θα κυλήσει πολύ νερό στο
αυλάκι. Και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν
τα επιτελεία όλων των κομμάτων, όπως επί
σης γνωρίζουν ότι ο πολιτικός χρόνος θα πυ
κνώσει, ιδιαίτερα τη στιγμή που η κοινωνική
πίεση θα αναζητήσει τρόπους διεξόδου και η
οικονομική κρίση θα «δείξει τα δόντια της».
Τα κομματικά επιτελεία προσαρμόζουν συ
νεχώς τις κινήσεις τους πάνω στην πολιτική
σκακιέρα και αναπόφευκτα το εμβόλιο και το
πέρασμα στην επόμενη φάση της πανδημί
ας είναι στο επίκεντρο των σχεδιασμών, εν
όψει, μάλιστα, μίας ιδιαίτερα ρευστής πολι

ποίησε τη δυσφορία του Μαξίμου, όχι τόσο για
τον εμβολιασμό των κυβερνητικών στελεχών,
όσο, μάλλον, για τους πανηγυρισμούς και τις
selfies.'ETOi λοιπόν, όπως λένε στην Κουμουνδούρου, χρειάστηκε άλλη μία φορά, «με εντο
λή Μητσοτάκη», να μαζευτεί μία αδιανόητη
κατάσταση, «που αποδεικνύει την αλαζονεία
του κυβερνώντος κόμματος και την αντίλη
ψη ότι το εμβόλιο αποτελεί προνόμιο και τρό
παιο», όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά.

τικά χρονιάς, καθώς, όπως προκύπτει από
το ρεπορτάζ, στο μυαλό του πρωθυπουργού
υπάρχουν σκέψεις για εκλογικό αιφνιδια
σμό, και μάλιστα με διπλή αναμέτρηση, ελέω
απλής αναλογικής.
Επιπλέον, η υπόθεση του σπιτιού του κ. Τσί
πρα στο Σούνιο αλλά και η Folli Follie, παρότι θεωρούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ «επιχείρηση
αντιπερισπασμού από τα πραγματικά προ
βλήματα» από την πλευρά της κυβέρνησης,
δίνουν ένα δείγμα αυτού που θα ακολουθήσει
το επόμενο διάστημα.
Και παρά το γεγονός ότι είναι ξεκάθαρο
στην Κουμουνδούρου ότι θα ενταθεί «ο πό
λεμος λάσπης», πέραν της νομικής διεξόδου
κατά περίπτωση, που αποφασίστηκε σε κε
ντρικό επίπεδο, δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός πολιτικής αντιμετώπισης τέτοιων
φαινομένων, ούτε προσπάθεια επικοινωνιακής αντεπίθεσης. Τουλάχιστον προς το
παρόν.
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 Η «προσχηματική νοσηλεία», οι ανεπαρκείς ΜΕΘ
και τα αναπάντητα ερωτήματα
Πηγή:

ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12-13

Επιφάνεια 2426.09
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-01-2021

Κυκλοφορία:

2600

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πανδημία

■

i

ft;

:;-;?C2 1

Οι ανεπαρκείς ΜΕΘ,
η «προσχηματική
νοσηλεία» και
τα ερωτήματα
σελίδες 12-13

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η «προσχηματική νοσηλεία», οι ανεπαρκείς ΜΕΘ και τα αναπάντητα
1
ερωτήματα
ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Δεύτερο Κύμα Πανδημίας

Πηγή:

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-01-2021

Η «προσχηματική
νοσηλεία»,
οι ανεπαρκείς ΜΕΘ
και τα αναπάντητα
ερωτήματα

Ρεπορτάζ:

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η

Μια ακτινογραφία του ΕΣΥ, που έμεινε ανοχύρωτο στο δεύτερο κύμα, με αφορμή
το μεγάλο ποσοστό των ασθενών με Covid-19 που έχασαν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ

Η υποστελέχωση του
ΕΣΥ, ο ανεπαρκής και
απαρχαιωμένος
εξοπλισμός και τα
κυβερνητικά
μπαλώματα είχαν
αποτέλεσμα την
υποθεραπεία πολλών
ασθενών
(«προσχηματική
θεραπεία» την
αποκαλούν οι
εργαζόμενοι στην
Υγεία), γεγονός που,
σύμφωνα με όλες τις
εκτιμήσεις, αύξησε τον
βαθμό της νοσηρότητας
και της θνητότητας
από Covid-19

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κατάσταση του 53χρονου ασθενούς χειροτέ
ρεψε και έπρεπε να με
ταφερθεί σε ΜΕΘ, κα
θώς το νοσοκομείο Έδεσσας διαθέτει
μόλις τρεις και ήταν γεμάτες. Είχαμε
αρχίσει να μετράμε τις ώρες αντίστρο
φα και χαρήκαμε όταν, με δύο ημέρες
καθυστέρηση, βρέθηκε διαθέσιμο κρε
βάτι στη βόρεια Ελλάδα. Λίγο μετά
«παγώσαμε» όταν μάθαμε ότι θα στείλουν εκεί έναν ασθενή νεότερης ηλι
κίας. Ευτυχώς λίγες ώρες μετά βρέθη
κε και άλλη διαθέσιμη κλίνη, η διακο
μιδή πήγε καλά και τώρα ο ασθενής
αναρρώνει σε κέντρο αποκατάστασης
και εμείς ευχαριστούμε τους γιατρούς
για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές
τους».
Η παραπάνω μαρτυρία ανήκει στην
Α.Σ. (τα στοιχεία της είναι στη διάθεση
της ΑΥΓΗΣ), που βίωσε την αγωνία
πριν από μερικές ημέρες, όταν ο οικο
γενειακός της φίλος που νόσησε από
Covid-19 κινδύνευσε να χάσει τη ζωή
του εκτός ΜΕΘ, διασωληνωμένος σε
απλή κλίνη του νοσοκομείου Έδεσ
σας.
Πρόκειται για μία από τις περιοχές
που χτυπήθηκαν σκληρά από τον κορωνοϊό, καθώς η Πέλλα κατέχει (με
βάση τα στοιχεία του Imedd στις
14.12.20) τη θλιβερή πρωτιά στη χώρα
μας με 148,9 θανάτους ανά 100.000
πληθυσμού.
Καταγγελίες για ασθενείς που δεν
βρήκαν διαθέσιμο κρεβάτι σε ΜΕΘ,
αλλά δυστυχώς, σε αντίθεση με την πα
ραπάνω περίπτωση, κατέληξαν έχουν
δει το φως της δημοσιότητας καθ' όλη
τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της
πανδημίας.
Υγειονομικοί από το νοσοκομείο του
Κιλκίς, το οποίο δεν διαθέτει ΜΕΘ
ούτε ΜΑΦ, λένε στην ΑΥΓΗ (θέλο
ντας να διατηρήσουν την ανωνυμία
τους) ότι πολύ συχνά διασωληνώνονταν ασθενείς με Covid-19 σε άλλους
χώρους αναγκαστικά. Αφού έμεναν
εκεί επί ώρες, στη συνέχεια «ψάχναμε
κρεβάτι στη Θεσσαλονίκη ή άλλη πόλη.
Είναι πιθανό κατά τη διαδικασία, περιμένοντας δηλαδή να βρουν κρεβάτι,
κάποιοι να έχασαν τη ζωή τους. Αλλά
δεν καταγράφονται ως ξεχωριστά συμ
βάντα».
«Με δυο - τρεις αναισθησιολόγους
συνήθως διαθέσιμους στο Κιλκίς, δεν
μπορεί να υπάρξει εξειδικευμένη φρο
ντίδα. Ενώ η ΜΕΘ έχει μόνιτορ, εξειδικευμένους γιατρούς που παρακολου
θούν τον ασθενή και όλα τα ζωτικά του
σημεία. Οι διασωληνωμένοι θα έπρεπε
να μεταφέρονται στις ΜΕΘ με το ασθε
νοφόρο συνοδεία αναισθησιολόγου,
αλλά η διαδικασία αυτή γίνεται με ειδι
κευόμενους γιατρούς άσχετων ειδικο
τήτων» τονίζουν οι υγειονομικοί.

Η χαμηλότερη αναλογία κλινών
ΜΕΘ στην Ευρώπη
«Αμέσως μόλις άδειαζαν δύο κρεβά
τια ΜΕΘ, γέμιζαν στο επόμενο λεπτό»
μας λένε γιατροί του νοσοκομείου
«Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.
«Επί 20 ημέρες δεν είχαμε ούτε ένα
άδειο κρεβάτι ή είχαμε δυο - τρία άδεια
την ώρα που άρχιζε η εφημερία, άρα
κάποιος είναι εύλογο να σκεφτεί ότι
ορισμένοι ασθενείς έφυγαν από τη ζωή
επειδή δεν μπορούσαν να μπουν στη
ΜΕΘ» αναφέρουν.
Το ερώτημα για το πόσοι ακόμα
ασθενείς θα μπορούσαν να είχαν σωθεί
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 Η «προσχηματική νοσηλεία», οι ανεπαρκείς ΜΕΘ και τα αναπάντητα
1
ερωτήματα
Πηγή:

ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
αν υπήρχε άμεση πρόσβαση σε κλίνες
ΜΕΘ (δεδομένου ότι ίο ποσοστό επι
βίωσης στις ΜΕΘ εκτιμάται ότι είναι
55% με 57%) πλανάται στον αέρα κατά
τη διάρκεια της κορύφωσης της παν
δημίας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με ενδεικτικά στοιχεία που
συνέλεξε η ΑΥΓΗ από νοσοκομεία που
δέχτηκαν μεγάλη πίεση:
Στο «Παπανικολάου» πάνω από 225
ασθενείς κατέληξαν εκτός ΜΕΘ Covid
από την αρχή της πανδημίας. Η διοί
κηση αρνείται εδώ και δύο εβδομάδες
να απαντήσει σε σχετικό (έγγραφο) αί
τημα του σωματείου των εργαζομένων.
Στο νοσοκομείο Τρικάλων οι θάνατοι
ασθενών με Covid εκτός ΜΕΘ, κατά το
δεύτερο κύμα του κορωνοιού, είναι 42
(ενώ μέσα στις ΜΕΘ 18), στο νοσοκο
μείο Καρδίτσας οι θάνατοι εκτός ΜΕΘ
65 (ενώ μέσα στις ΜΕΘ 7).
Αν κάνουμε τους σχετικούς υπολο
γισμούς για όλη τη χώρα, το ποσοστό
των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους
εκτός ΜΕΘ στην Ελλάδα -δηλαδή σε
απλές κλίνες Covid ή αλλού- είναι πλέ
ον μεγαλύτερο του 80% (όπως αναφέ
ρουν αναλυτικά δημοσιεύματα σε
Βήμα και tvxs.gr), στοιχείο που γεννά
εύλογα ερωτήματα.
«Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δεδο
μένα για να μπορεί κάποιος να ισχυρι
στεί ότι αυτό συνδέεται ευθέως με την
έλλειψη κλινών ΜΕΘ» σχολιάζει στην
ΑΥΓΗ ο Αλέξης Μπένος, καθηγητής
Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο
ΑΠΘ. Τονίζει δε ότι η ασάφεια που
προκαλείται από την ελλιπή κοινοποί
ηση δεδομένων, λόγω ανεπάρκειας κυ
ρίως σε προσωπικό των υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας, αποτελεί το ιδανικό
υπόστρωμα για την ανάπτυξη ατεκμηρίωτων εικασιών και συνωμοσιολογικών προσεγγίσεων.
Το σίγουρο είναι ότι, σύμφωνα με τον
κ. Μπένο, στην Ελλάδα έχουμε τη χα
μηλότερη αναλογία κλινών ΜΕΘ ανά
πληθυσμό στην Ευρώπη. Άρα, προ
σθέτει, «υπήρχε και υπάρχει ανάγκη
για περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ (που
σημαίνει κυρίως ανάγκη διορισμού μό
νιμου προσωπικού), ώστε να γίνεται η
νοσηλεία των αρρώστων με όρους επι
στημονικής τεκμηρίωσης και ανθρώ
πινης φροντίδας, χωρίς το ασφυκτικό
πλαίσιο που προκαλεί αυτή η ένδεια σε
εξειδικευμένο προσωπικό».
«Αλλά είναι μεθοδολογικό λάθος να
πεις ότι όλοι όσοι πέθαναν σε απλή κλι
νική έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν
υπήρχε ΜΕΘ. Ο θάνατος μπορεί να
έχει πολλά αίτια και να είναι άσχετος
από τη διαθεσιμότητα κρεβατιού ΜΕΘ.
Δεν διασωληνώνονται ούτε εισάγονται
σε ΜΕΘ όλοι οι ασθενείς -και πριν από
την πανδημία αλλά και τώρα» επιση
μαίνει ο καθηγητής.
Αναρωτιέται βέβαια κανείς γιατί η
κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί τα σχετι
κά στοιχεία (όπως π.χ. πόσοι από τους
ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν
σε μονάδες ΜΕΘ και πόσοι σε απλές
κλίνες νοσηλείας, ενώ θα έπρεπε να εί
ναι σε ΜΕΘ), παρά τα σχετικά αιτήμα
τα φορέων και κομμάτων.
Πάντως, όλοι οι συνομιλητές μας το
νίζουν ότι οι ευθύνες για τη διαχείριση
του δεύτερου κύματος δεν πρέπει να
πέσουν στις πλάτες γιατρών και νοση
λευτών, όπως επιχειρείται να γίνει στη
Θεσσαλονίκη, όπου γνωστό δικηγορι
κό γραφείο στήνει ήδη (επικερδή) «βιο
μηχανία» μηνύσεων -την ώρα που άλ
λοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία διώ
κονται από τις διοικήσεις επειδή ανέδειξαν τα προβλήματα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

1,12-13

Ημερομηνία
έκδοσης:

03-01-2021

Υποστελέχωση και σοβαρές ελλείψεις
σε ένα σύστημα που έχει φρακάρει
«Ένα κρεβάτι
ατάκτως
ερριμμένο στα
χειρουργεία, που
από δίπλα έχει ένα
μόνιτορ, μία-δυο
αντλίες (αντί για
τέσσερις) και έναν
αναπνευστήρα,
που πολλές φορές
είναι της κακιάς
ώρας, δεν είναι
κλίνη ΜΕΘ»
δηλώνει στην
ΑΥΓΗ ο Βασίλης
Τσάπας,
εντατικολόγος στο
«Παπαγεωργίου»

ναζητώντας απαντήσεις σε τη γραμμή, ζητάει στη βάρδιά της να
ένα
πολυπαραγοντικό συνεργάζεται πάντα με κάποιον που
θέμα, ακούμε από πολλούς να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στις
γιατρούς και νοσηλευτές συνθήκες αυτές.
«Ένα κρεβάτι ατάκτως ερριμμένο
τη φράση «προσχηματική νοσηλεία»:
χειρουργεία, που από δίπλα έχει
εννοούν την οποθεραπεία, τηνστα
ελλιπή
δηλαδή φροντίδα που έλαβαν οι ασθε ένα μόνιτορ, μία-δυο αντλίες (αντί για
τέσσερις)
και έναν αναπνευστήρα, που
νείς με Covid όταν το δημόσιο σύστη
μα Υγείας «φράκαρε», ειδικά στη βό πολλές φορές είναι της κακιάς ώρας,
δεν είναι κλίνη ΜΕΘ» δηλώνει στην
ρεια Ελλάδα.
«Είναι κρίσιμο να τονίσουμε ότι η ΑΥΓΗ ο Βασίλης Τσάπας, εντατικοκεντρική εξουσία δεν αποφάσισε να λόγος στο «Παπαγεωργίου» και μέλος
αξιοποιήσει τις εφεδρείες του ιδιωτι του Δ.Σ. της Ένωσης Νοσοκομεια
κού τομέα, και ειδικά τις ΜΕΘ που κών Ιατρών Θεσσαλονίκης.
Όπως υπογραμμίζει, το προηγούμε
διαθέτουν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια
της Θεσσαλονίκης» σημειώνει στην νο διάστημα αυξήθηκε η ανάγκη για
ΑΥΓΗ ο Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, διασωλήνωση στους αρρώστους από
καθηγητής και γιατρός στο Ιπποκρά- τους απλούς θαλάμους επειδή δεν
τειο Νοσοκομείο. «Αυτό συνέβαλε στο υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός,
να νοσηλευτούν ασθενείς διασωλη- όπως π.χ. επαρκείς συσκευές οξυγο
νωμένοι εκτός ΜΕΘ, στα κρεβάτια νοθεραπείας (high flow).
Δίνει έμφαση επίσης στην υποστε
των χειρουργείων, όπου η ποιότητα
των υπηρεσιών δεν είναι η βέλτιστη, λέχωση, την ώρα που η κυβέρνηση
επιχειρεί να καλύψει πάγιες και διαρ
περιμένοντας να αδειάσει κρεβάτι».
Σύμφωνα με τον κ. Γαρύφαλλο κείς ανάγκες με επικουρικό προσωπι
υπήρξαν περιπτώσεις που διασωλη- κό: «Χρησιμοποιήθηκαν πολλοί για
νωμένοι σε κρεβάτια χειρουργείου τροί άσχετων ειδικοτήτων, χωρίς
μπορεί να ήταν δέκατοι στην «ουρά» όμως να έχουν εκπαιδευτεί στη νοση
του ΕΚΕΠΥ για να μπουν σε κρεβάτι λεία πνευμονίας από τον Μάιο και τον
Ιούνιο (αντί για τον Νοέμβριο). Οι νο
ΜΕΘ.
Σε άλλο νοσοκομείο της πόλης, το σηλευτές θα έπρεπε να έχουν εκπαι
δευτεί
για τις ΜΕΘ για 2-3 μήνες, ο
«Παπαγεωργίου», τα 12 κρεβάτια
ΜΕΘ έγιναν 44 μέσα σε ένα βράδυ και χρόνος υπήρχε. Θα μπορούσαν και οι
οι νοσηλευτές κλήθηκαν να γίνουν αναισθησιολόγοι να είχαν πάει για 2
νοσηλευτές εντατικής, χωρίς να έχουν μήνες στις εντατικές ώστε να εξοικει
καμία εξειδίκευση. Ακόμα και σήμερα ωθούν».
Τονίζει ακόμα ότι και οι διακομιδές
μία νοσηλεύτρια σε κλινική Covid,
που την «πέταξαν» ξαφνικά στην πρώ ανθρώπων από περιοχή σε περιοχή

Α

αυξάνουν τον κίνδυνο για τον ασθενή.
Όπως σημειώνουν στην ΑΥΓΗ
υγειονομικοί της πρώτης γραμμής,
κάτι που προκάλεσε τεράστια προβλή
ματα στις πρόχειρα στημένες (και συ
χνά με απαρχαιωμένο εξοπλισμό) κλι
νικές Covid είναι το γεγονός ότι οι άν
θρωποι νοσηλεύονται πίσω από κλει
στές πόρτες, κάτι που τους καθιστά ευ
αίσθητους σε έκτακτο συμβάν (ενώ
πήρε χρόνο να μπει το πλεξιγκλάς στις
πόρτες για να μπορούν να έχουν ορα
τότητα οι νοσηλευτές και οι γιατροί).
Υγειονομικοί της Θεσσαλονίκης
αναφέρουν ότι πήγαιναν για λίγη ώρα
να κοιμηθούν τα χαράματα και στις έξι
το πρωί που ξυπνούσαν έβρισκαν αν
θρώπους νεκρούς. Ήταν, δυστυχώς,
αρκετές οι ανακοπές σε ανθρώπους
που δεν πρόλαβαν να τους δουν καν οι
γιατροί, δεδομένου ότι το προσωπικό
είναι ελάχιστο σε σχέση με τις πραγ
ματικές ανάγκες: 3 άνθρωποι για 60
ασθενείς.
Πολλές ζωές μπορεί να χάθηκαν
ακόμα και λόγω φόβου των ανθρώ
πων να πάνε σε νοσοκομείο -πολλοί
ασθενείς με Covid έφταναν σε βαριά
κατάσταση. Ζευγάρι που ζει στα Τρί
καλα και νόσησε από κορωνοϊό λέει
στην ΑΥΓΗ ότι προτίμησε να μείνει
στο σπίτι και να προμηθευτεί τα απα
ραίτητα, ακόμα και φιάλες οξυγόνου,
προκειμένου να αποφύγει τη νοσηλεία
σε νοσοκομείο. Η κατάστασή τους ευ
τυχώς δεν επιδεινώθηκε και ανάρρωσαν, ακολουθώντας ιατρικές συμβου
λές μέσω τηλεφώνου.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Φαμπρΐτσιο Κιόντο

Ο ερευνητής του Ινστιτούτου Finlay μιλάει στο Documento
για πανδημία, παρενέργειες, εμβολιασμούς και δικαιοσύνη
ΣυνέντευΟι crcn Μυοσίνπ Τσακίρη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κούβα εί
ναι προετοι
μασμένη για
τον κορονοϊό
από το 1959»
έγραψε ο
Αμερικανός Ντον Φιτζ, ερευνη
τής ψυχολογίας επί 25 έτη στο πο
λιτειακό νοσοκομείο του Σεντ Λούις. Μια επισήμανση που έχει βρει
ελάχιστο χρόνο και χώρο στα διε
θνή ΜΜΕ, παρότι η Διεθνής Ιατρι
κή Ταξιαρχία Henry Reeve «παρει
σέφρησε» στην ειδησεογραφία με
τις αποστολές της στην Ιταλία και
σε άλλες χώρες εν μέσω πανδημί
ας. Με πάνω από 3.700 εθελοντές
υγειονομικούς σε 53 αποστολές σε
39 χώρες για την αντιμετώπιση της
Covid-19 -και πάνω από 65 σε άλ
λες 59 χώρες-, δικαίως προτάθηκε
για Νόμπελ.
Αν και η μικρή, νησιωτική χώρα
της Καραϊβικής με το υψηλό ηθι
κό ανάστημα βρίσκεται αποκλει
σμένη από τον μεγάλο γείτονά της,
τις ΗΠΑ, εδώ και 60 χρόνια, κατάφερε πρόσφατα να γίνει υπόδειγ
μα στην αντιμετώπιση της πανδη
μίας, μολονότι το ενδιαφέρον έχει
στραφεί μονόπλευρα στα εμβόλια
των πολυεθνικών κολοσσών, από
τα οποία προσμένουν πολύ μεγά
λα κέρδη. Με γνώμονα τη δημό
σια υγεία οι Κουβανοί έκλεισαν τα
σύνορα και κράτησαν χαμηλά τα
επιδημιολογικά δεδομένα (13 θά

νατοι ανά εκατομμύριο) «ματώνο
ντας» την οικονομία - τα σύνορα
άνοιξαν τον Νοέμβριο αλλά μετά
την αύξηση των κρουσμάτων στα
περί 150, από τον νέο χρόνο ανα
μένεται να απαιτείται τεστ 72 ωρών
για να μπει επισκέπτης στη χώρα.
Στη λογική της ανακούφισης του
πληθυσμού αλλά και των φτωχών
χωρών κινείται και η πολιτική πα
ραγωγής εμβολίων της Κούβας,
Την ίδια σπγμή, για να σώσουν τις
οικονομίες τους οι αναπτυγμένες
χώρες της Δύσης ξοδεύουν τερά
στια ποσά έχοντας στόχο την εξα
σφάλιση περισσότερων δόσεων,
αδιαφορώντας αν θα φτάσουν για
τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτήν τη συμ
βολή της Κούβας εξήρε πρόσφατα
και εκπρόσωπος του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας (ΡΑΗΟ),
ο οποίος υπάγεται στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), καθώς
η χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα
COVAX του ΠΟΥ και της Συμμαχίας για την Επιδημιολογικά Ετοι
μότητα και Καινοτομία (GEPI) με
στόχο τη διανομή των εμβολίων σε
όλο τον κόσμο.
Η κουβανική επανάσταση είχε
πρώτη προτεραιότητα την εξάλει
ψη του αναλφαβητισμού και την
εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Παραδόξως το αμερικανικό εμπάρ
γκο τη βοήθησε να γίνει αυτάρκης
έχοντας αναπτυχθεί στον ερευ
νητικό τομέα για αποτελεσματικά
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do]
Μπορεί η Διεθνής
Ιατρική Ταξιαρχία
Henry Reeve
της Κούβας
να έκανε αισθητή
την παρουσία της
με την αποστολή
της στην Ιταλία
και σε άλλες
χώρες μέσα
στην πανδημία,
αλλά τα διεθνή
ΜΜΕ δεν
την προέβαλαν
ιδιαίτερα. Οπως
έπραξαν και με
την επιτυχημένη
μέχρι τώρα
πολιτική της
στην ανάσχεση
του ιού αλλά
και τον κομβικό
ρόλο της μικρής
νησιωτικής
χώρας
στην παραγωγή
φτηνών
εμβολίων

Σελ.:

24-25

Ημερομηνία
έκδοσης:

Καταρχάς να αναφέρω ότι υπάρ
χουν διαφορετικά σενάρια στην
αντιμετώπισή της. Οι χώρες που
θέτουν ως προτεραιότητα την οι
κονομία έναντι της δημόσιας υγεί
ας έρχονται αντιμέτωπες με κύμα
τα πανδημίας. Και αυτό συμβαίνει
π.χ. στην Ιταλία. Αλλες χώρες, στις
οποίες προηγείται η υγεία των πολι
τών, όπως η Κούβα, τα πήγαν εξαιρεπκά. Η Κούβα διαθέτει ισχυρό δί
κτυο γιατρών, πανεπιστημιακών και
επιστημόνων. Οι πολίτες τούς εμπι
στεύονται όπως και την κυβέρνηση.
Απαντες συνδέονται άμεσα με τους
οικογενειακούς γιατρούς, που εί
ναι και η πρώτη γραμμή άμυνας. Ως
αποτέλεσμα, εμφανίστηκαν πολύ
λίγα κρούσματα. Αρχικά επιβλή
θηκε αυστηρό lockdown και έγινε
ιχνηλάτηση των κρουσμάτων από
σπίτι σε σπίτι, ειδικά στο ευάλωτο
κομμάτι του πληθυσμού. Υπήρχε
ήδη σχέδιο για τέτοιου είδους λοι
μώδεις νόσους, καθώς οι Κουβανοί
γιατροί είχαν βοηθήσει αφρικανι
κές χώρες στην καταπολέμηση του
Εμπολα. Η Κούβα διέθετε ισχυρές
βάσεις και ήταν προφανές ότι θα πε
ριόριζε την εξάπλωση του ιού.

«Ως επιστήμονας
δεν μπορώ
να σκεφτώ κάτι
που να μη λειτουργεί
σωστά
στα εμβόλια, ακόμη
και των ισχυρών
και αλαζονικών
εταιρειών
όπως η Pfizer»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

έχει ήδη χρησιμοποιήσει η Κούβα
στο παρελθόν κατά της μηνιγγίτι
δας Β σε παιδιά, ακόμη και βρέφη.
Αρα πολύ ασφαλής και σταθε
ρή πλατφόρμα. Για το Soberana 2
χρησιμοποιούμε την έννοια του συζευγμένου εμβολίου. Και αυτή είναι
μια στρατηγική που η Κούβα χρη
σιμοποίησε στο παρελθόν κατά του
πνευμονικού στρεπτόκοκκου. Επι
πλέον η παραγωγή τους είναι φτη
νή. Μπορούμε να παράγουμε αρκε
τά και -το σημαντικό- παραμένουν
σταθερά σε θερμοκρασία δωματίου.

Πώς ξέρουμε εάν ένα εμβόλιο
είναι ασφαλές;
Αυτό το βλέπουμε κυρίως στην

Πρόκειται για πιο μεταδοτική με
τάλλαξη που θα έχει αντίκτυπο στο
βρετανικό σύστημα υγείας. Αυτήν
τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για
την αποτελεσμαπκότητα των εμβο
λίων που έχουν σχεδιαστεί.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
πρώτα σε μια χώρα;

Πόσα εμβόλια αναπτύσσει η
Κούβα και τι είδους;

χρησιμοποιούμε πλατφόρμα που

Μπορεί μια μετάλλαξη του
κορονοΐού, όπως αυτή στο
Ηνωμένο Βασίλειο, να επηρεάσει
τις μελέτες των εμβολίων;

Με βάση αναφορές από δημοσιευ
μένες κλινικές δοκιμές, πρόκειται
συνήθως για τοπικές αντιδράσεις.
Ισως λίγος πόνος και φλεγμονή στο
σημείο εμβολιασμού. Πολύ σπά
νια πονοκέφαλος και κλασική αλ
λεργική αντίδραση. Η ασπιρίνη
προκαλεί περισσότερες αλλεργι
κές αντιδράσεις από πολλά εμβό
λια. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν
παρενέργειες, αλλά μοιάζουν πε
ρισσότερο με τοπικές ανεπιθύμη
τες αντιδράσεις.

Είναι συναρπαστικό, καθώς τα
βλέμματα της επιστημονικής κοι
νότητας είχαν στραφεί στο τι κατάφεραν οι ερευνητές στο Ινστιτούτο
Finlay. Οι Κουβανοί είναι περήφα
νοι όχι μόνο για τον χαμηλό αριθμό
κρουσμάτων αλλά και για τις ανωτέρου επιπέδου θεραπείες τους. Εί
ναι περήφανοι που ένα νησί σε κα
θεστώς οικονομικού αποκλεισμού
έχει τέσσερα υποψήφια εμβόλια σε
κλινικές δοκιμές. Ενα από αυτά βρί
σκεται στη δεύτερη φάση, το μονα
δικό σε όλη τη Λατινική Αμερική.

Αναπτύσσονται τέσσερα εμβόλια.
Θα μπορούσαμε να έχουμε δια
φορετική φόρμουλα για διαφορε
τική στόχευση πληθυσμού. Επί
σης, είναι επιστημονικά ορθό να
μην ξεκινάς με ένα προϊόν πιστεύ
οντας ότι θα παραμείνει αναλλοί
ωτο. Πρόκειται για εμβόλια υπομονάδων. Αντί να μεταδώσουν
στον ξενιστή το γενετικό υλικό του
ιού, εισάγουμε άμεσα ένα κομμά
τι της πλήρους ακίδας του ιού και
συνδυάζουμε με ανοσοενισχυτικά. Για το εμβόλιο Soberana 1

όπως η Pfizer. Να θυμάστε ότι οι
φαρμακευτικές δεν κάνουν μπίζνες
πρωτίστως με τα εμβόλια. Εάν αύ
ριο είχαμε εμβόλια κατά των περισ
σότερων μολυσματικών ασθενειών,
στην πραγματικότητα θα καταστρέ
φαμε τις μεγάλες φαρμακευτικές.

Τι είδους παρενέργειες
παρατηρούνται;

Πώς υποδεχτήκατε την είδηση
ότι το Ινστιτούτο Finlay
βραβεύτηκε πρόσφατα για την
εξαιρετική του συνεισφορά;

και φτηνά φάρμακα και εμβόλια,
όπως αυτά εναντίον της μηνιγγί
τιδας και της ηπατίτιδας Β. Κατέ
χει ήδη 2.438 πατέντες σύμφωνα
με δημοσίευμα στην επιστημονική
επιθεώρηση «Nature» το 2018 και
αναπτύσσει περίπου το 8% των εμ
βολίων, για τα οποία πραγματοποι
ούνται κλινικά πειράματα παγκο
σμίους. Εξάγει φάρμακα και εμβόλια
σε 48 χώρες μέσω της κρατικής
εταιρείας-ομπρέλα BioCubaFarma,
η οποία αποτελείται από 32 εται
ρείες, 65 επιχειρηματικές μονά
δες και 21 ερευνητικά ινστιτούτα
και απασχολεί πάνω από 20.000
υπαλλήλους σε 80 εγκαταστάσεις
παραγωγής. Ηδη δύο εμβόλια βρί
σκονται σε φάση κλινικών δοκιμών
(περισσότερα για τα Soberana 01,
Soberana 02, αλλά και τα Abdala
και Mambisa στην επίσημη σελίδα
rpcec.sld.cu/en/home) και, σύμφω
να με δηλώσεις αξιωματούχων, κα
ταβάλλονται προσπάθειες για εμ
βολιασμό όλων των Κουβανών το
πρώτο εξάμηνο του 2021.
Για όλα αυτά, για τις εξελίξεις
στα εμβόλια και με δεδομένο ότι
στην Κούβα το 95% των ασθενών
Govid-19 ανάρρωσε, το Documento
μίλησε με τον Φαμπρίτσιο Κιόντο,
ερευνητή του Εθνικού Συμβουλίου
Ερευνας της Ιταλίας (GNR), ο οποί
ος από το 2013 αποτελεί αναπόσπα
στο κομμάτι του Ινστιτούτο Εμβολί
ων Finlay (IFV) στην Αβάνα.
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πρώτη φάση της κλινικής δοκιμής.
Ειδικά στη δεύτερη φάση ελέγχο
νται πραγματικά η ασφάλεια και οι
πιθανότητες ισχυρών παρενεργειών ή δυσμενών επιπτώσεων. Γενι
κά τα εμβόλια είναι πολύ ασφαλή.
Στην τρίτη φάση μετράμε την απο
τελεσματικότατα και την επιτυχία.
Προηγουμένως έχει γίνει δοκιμή
σε ζώα και αυτό δείχνει καθαρά και
ατράνταχτα τα δεδομένα ασφαλεί
ας. Ως επιστήμονας δεν μπορώ να
σκεφτώ κάτι που να μη λειτουργεί
σωστά στα εμβόλια, ακόμη και των
ισχυρών και αλαζονικών εταιρειών

Ποια είναι τώρα η κατάσταση
στην Κούβα αναφορικά με την
πανδημία;

«Η εμβολιαστική
στρατηγική
όλων των χωρών
ξεκινά πρώτα από
το ευάλωτο μέρος
του πληθυσμού
και από όσους
εργάζονται
στο σύστημα υγείας»

1

Δεν υπάρχει συνταγή γι’ αυτό. Η
εμβολιαστική στρατηγική όλων ξε
κινά πρώτα από το ευάλωτο μέρος
του πληθυσμού και όλους όσοι ερ
γάζονται στο σύστημα υγείας. Ισως
και η προστασία της νεολαίας θα
ήταν καλή στρατηγική, επειδή κινεί
ται περισσότερο. Δεν έχουμε όμως
πολλές δόσεις για όλους. Επομέ
νως οι χώρες πρέπει να αποφασί
σουν. Εκτιμώ ότι έχουν σπουδαίους
επιδημιολόγους και εμβολιολόγους
που γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει.

Μπορεί ένα άτομο που έχει
νοσήσει από Covid-19 να
εμβολιαστεί;
Δεν γνωρίζουμε την απάντηση. Γι’
αυτό συνιστούμε και σε αυτά τα άτο
μα κάποια στιγμή να κάνουν το εμ
βόλιο, εάν είναι δυνατό.

Εάν κάποιος έχει εμβολιαστεί
κατά της Covid-19, μπορεί να
μεταδώσει τον ιό;
Αυτή είναι η ερώτηση των 100 εκατ.
δολαρίων! Πραγματικά δεν γνωρί
ζουμε. Η εταιρεία Moderna είναι η
πρώτη που δείχνει μερικά από αυτά
τα δεδομένα, τα οποία είναι πραγμα
τικά θετικά. Πιστεύουμε ότι η εξά
πλωση θα αποκλειστεί από αυτά τα
αντισώματα.

Πόσο θα διαρκέσει η ανοσία
από το εμβόλιο; Είναι πιθανό να

χορηγείται ετησίως, όπως αυτό
κατά της γρίπης;
Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν
τα πράγματα. Εξαρτάται από τον
τύπο των εμβολίων, ποιος θα είναι ο
αντίκτυπος στην κοινότητα και πώς
θα εξελιχθεί ο ιός. Υπάρχουν όμως
πιθανότητες να χρειαστούμε ενίσχυ
ση του ανοσοποιητικού για να «θυ
μηθεί» ο οργανισμός την ανοσία.

Τι γίνεται με τις εγκύους ή όσες
είναι σε περίοδο γαλουχίας; Τι
γίνεται με τα παιδιά και τα βρέφη;
Αυτές οι κατηγορίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις κλινικές δο
κιμές φυσικά. Απ’ όσο γνωρίζου
με, τα εμβόλια είναι πολύ ασφαλή
κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία. Και το ίδιο για τα παιδιά και τα
βρέφη. Ωστόσο πρέπει να περιμέ
νουμε. Αλλά ενώ τα mRNA εμβό
λια και τα non-viral ποτέ δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί σε
παιδιά, η πλατφόρμα των εμβολίων
υπομονάδων που εξερευνούμε στην
Κούβα είναι προσεγγίσεις που πά
ντα χρησιμοποιούσαμε και σε παι
διά εδώ και 15 χρόνια.

Θα είναι υποχρεωτικός ο
εμβολιασμός; Προκειμένου π.χ.
να ταξιδέψει κανείς;
Δεν υπάρχει κάποια σύσταση από
τον ΠΟΥ. Δεν γνωρίζω αν θα έχου
με τέτοιου είδους μοτίβο ανοσίας
για να ταξιδέψουμε.

Με ποιες χώρες έχει συμφωνήσει
η Κούβα να διοχετεύσει το
εμβόλιο που θα παράγει;
Η BioCubaPharma εξάγει εμβόλια
και φάρμακα σε σχεδόν 45 χώρες,
οπότε νομίζω ότι υπάρχουν ήδη συ
ζητήσεις με τον ΠΟΥ και άλλους.
Η Κούβα είναι ανοιχτή σε όλες τις
χώρες, δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Τώρα είναι απαραίτητο
ένα εμβόλιο ή χρειάζεται
να επικεντρωθούμε σε ένα
φάρμακο;
Το εμβόλιο είναι πάντα η καλύτε
ρη, φτηνότερη και ασφαλέστερη
επιλογή. Λαμβάνετε μερικά μικροΥραμμάρια μία ή δύο φορές στη ζωή
σας και είστε προστατευμένοι. Για
να αναπτύξουμε ένα αντιικό φάρ
μακο χρειαζόμαστε πολύ χρόνο και
υπάρχουν πολλές ανεπιθύμητες πα
ρενέργειες, καθημερινή θεραπεία με
γραμμάρια ή χιλιοστόγραμμα χημι
κών ενώσεων.

Τι είδους φάρμακα χρησιμοποιεί
η Κούβα για τη θεραπεία
ασθενών με Covid;
Στην Κούβα το 95% των ασθενών
ανάρρωσε. Τους χορηγήθηκε αγω
γή από φάρμακα ανώτερου επιπέ
δου, μονοκλωνικά αντισώματα,
ανοσορρυθμισηκά πεπτίδια.

Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ
χωρών και εταιρειών στην
ανάπτυξη εμβολίων; Θα έχουν
όλοι πρόσβαση;
Οταν ο Καναδάς ζητάει εννέα δό
σεις ανά κάτοικο και η Pfizer απαντά
καταφατικά, καταλαβαίνετε ότι είναι
άδικο. Οι περισσότερες αφρικανι
κές χώρες θα έχουν πρόσβαση στο
εμβόλιο το 2023 ή 2024. Πιστεύω
ότι ο ΠΟΥ και άλλοι οργανισμοί θα
φροντίσουν για μια διανομή που να
είναι πιο δίκαιη. Το κουβανικό εμ
βόλιο επίσης θα μπορούσε να παί
ξει βασικό βόλο σε πητή
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II Πιθανόιαια,
θα δούμε ία
πλούσια έθνη

να λαμβάνουν
εμβόλια πολύ
πιο γρήγορα σε
σχέση με άλλα β

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ
d.pananou@realnews.gr

σφαλή και αποτελεσματικά για την πλει
ονότητα των ανθρώπων θεωρεί τα εμ
βόλια κατά της COVID-19 ο επίκουρος
καθηγητής Επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας
Υγείαςτου Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δρ ΜάικλΤζόζεφ Μίνα. Μιλώντας στη Realnews για
την πρώτη φάση των μαζικών εμβολιασμών,
ο δρ Μίνα κάνει λόγο για σημαντικά «όπλα»
στον πόλεμο κατά της πανδημίας ωστόσο δεν

Α

θα κατακτηθεί μακροπρόθεσμα θα επιτρέπει
σε κάποιον να μολυνθεί, αλλά να μη νοσήσει
βαριά και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό του.
Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε σύ
ντομα να επανέλθουντα πράγματα στη φυσιο
λογική ροή που είχαν πριν από την πανδημία».
Επίσης όπως τονίζει ο δρ Μίνα, μεγάλη πρό
κληση για κάθε χώρα θα είναι το στήσιμο της
επιχείρησης για τους μαζικούς εμβολιασμούς.
Πρόκειται για έναν ακόμη παράγοντα που θα

κρύβει τα λόγια του σε ό,τι αφορά τις πιθανές
παρενέργειες σημειώνοντας ότι «όσο προχωράμε στους μαζικούς εμβολιασμούς, μπορεί
να υπάρξουν κάποιες που δεν αποκαλύφθη
καν κατά τη διάρκεια των δοκιμών». Οπως εξη
γεί ο κ. Μίνα, στη φάση 3 των δοκιμών, με πά
νω από 1 00.000 εθελοντές και περισσότερους
από 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμένους μέχρι
σήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι σοβαρές
παρενέργειες που έχουν καταγραφεί υπήρξαν
λιγοστές. «Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σω
στοί και ευθείς εκ των προτέρων με τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης και τους πολίτες σχετι
κά με αυτό το θέμα, που προβληματίζει τους
πάντες. Είναι φυσικό, όσο συνεχίζουμε τους
εμβολιασμούς, να εντοπίσουμε νέα δεδομέ
να. Να αντιμετωπίσουμε ζητήματα σοβαρών
αλλεργιών ή ακόμα και περιπτώσεις ανθρώ
πων που θα παρουσιάσουν υψηλό πυρετό ή
και κάποια επιληπτική κρίση. Οι περιπτώσεις
όμως αυτές θέλω να το τονίσω, θα είναι με
μονωμένες», λέει ο επίκουρος καθηγητής Επι
δημιολογίας του Χάρβαρντ.
Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για μία
στις 100.000 πιθανότητες ή ακόμη και μία
στο εκατομμύριο, που ωστόσο δεν αλλάζουν
το γεγονός ότι τα εμβόλια παραμένουν η λύ
ση στο πρόβλημα.
«Στα θέματα δημόσιας υγείας δεν πρέπει να
κοιτάμε τον αριθμητή, αλλά τον παρονομαστή.
Δεν πρέπει να εστιάζουμε στον έναν που είχε
την αλλεργική αντίδραση, αλλά στο πόσοι άν
θρωποι εμφάνισαν αυτή τη σοβαρή αντίδρα
ση. Στην προκειμένη περίπτωση και σε ό,τι
αφορά τα εμβόλια κατά του νέου κορωνοϊού,
το όφελος είναι ασφαλώς σημαντικότερο από
τον κίνδυνο. Και μόνο ευνοημένος μπορεί να
είναι κανείς από τη λήψη του εμβολίου, εφό
σον, βέβαια, τα όσα έχουν διαπιστωθεί μέχρι
στιγμής εξακολουθούν να ισχύουν», τονίζει ο
δρ Μίνα, βασικό μέλος μεταξύ άλλων, του Κέ
ντρου για τη Δυναμική των Μεταδοτικών Ασθε
νειών (CCDD).

Ανιση διανομή
Ερωτηθείς για το πόσο κοντά βρισκόμαστε
στο τέλος της πανδημίας μετά την ανακάλυ
ψη των εμβολίων, ο καθηγητής Επιδημιολογί
ας δεν βιάζεται να «πανηγυρίσει». «Αυτό εξαρτάται από τη χώρα. Δυστυχώς, νομίζω ότι θα
δούμε μια ατυχή ανισότητα στη διάθεση των
εμβολίων. Πιθανότατα, θα δούμε τα πλούσια

έθνη να λαμβάνουν εμβόλια πολύ πιο γρήγο
ρα σε σχέση με άλλα. Αυτό είναι απλά φοβε
ρό», σχολιάζει, τονίζοντας την ανάγκη να δια
σφαλιστεί η συμφωνία για τη δίκαιη διανομή
εμβολίων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ως εκ τούτου, ο ίδιος πιστεύει ότι η πανδη
μία δεν θα υποχωρήσει μεμιάς αλλά η παρου
σία της στον πληθυσμό θα συνεχιστεί. «Θεω
ρώ ότι σε κάποιο σημείο ο ιός θα γίνει εποχι
κός. Θα τον κολλάμε, αλλά δεν θα κινδυνεύου
με πλέον στον βαθμό που κινδυνεύουμε σήμε
ρα. Οσο περνά ο καιρός, ολοένα και περισσό
τεροι θα λάβουν το εμβόλιο και η ανοσία που

κρίνει το πόσο σύντομα θα εξέλθει η κάθε χώ
ρα από τον κίνδυνο. Χαρακτηριστικά λέει: «Με

«Με το εμβόλιο
θα κολλάμε,
αλλά δεν θα
κινδυνεύουμε»
Ο επίκουρος καθηγητής ΕπιδημιοΗογίας στη Σχοήή
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δρ
ΜάικΗ Τζόζεφ Μίνα, εξηγεί στην «R» ότι η πανδημία
δεν θα υποχωρήσει άμεσα με τον εμβοήιασμό, αθήά
η παρουσία της στον πήηθυσμό θα συνεχιστεί.
«Θεωρώ ότι σε κάποιο σημείο ο ιός
θα γίνει εποχικός», δηήώνει

ρικά εμβόλια απαιτούν κρύες αλυσίδες μετα
φοράς στους-80 βαθμούς Κελσίου. Οπότε θα
πρέπει το κράτος να διαθέτει πόρους. Αυτό εί
ναι μια πραγματική πρόκληση. Ανάλογα με το
πού βρίσκεται η κάθε χώρα και οι εκεί συνθή
κες που μπορεί να επιβραδύνουν τον ρυθμό
εμβολιασμού».

Οι άνω των 70
Ο κ. Μίνα, ερωτηθείς σχετικά με το αν θα απαι
τείται εμβολιασμός κάθε χρόνο, όπως συμβαί
νει π.χ. με την εποχική γρίπη, απαντά: «Νομί
ζω ότι πρέπει να περιμένουμε και να δούμε»,
διευκρινίζοντας ότι ακόμη δεν υπάρχουν αρ
κετά δεδομένα για να είναι σε θέση οι επιστή
μονες να γνωρίζουν τη διάρκεια της προστα
σίας του εμβολίου.
«Σε ό,τι αφορά τις λοιμώξεις από τον ιό, γνω
ρίζουμε ότι η ανοσολογική αντίδραση και τα
αντισώματα παραμένουν στον οργανισμό για
έξι με επτά μήνες. Θα πρέπει να περιμένουμε
να δούμε τα δεδομένα των εμβολίων. Υπάρ
χει πιθανότητα να απαιτείται εποχικός εμβολια
σμός για κάποιο διάστημα», επισημαίνει ο καθηγητήςτου Χάρβαρντ, αναφερόμενος πιο συ
γκεκριμένα, στους ηλικιωμένους ανθρώπους,
άνω των 70 ετών, το ανοσοποιητικό σύστημα
των οποίων, όπως λέει, δεν έχει την ίδια αντα
πόκριση. Την παραλληλίζει, μάλιστα, με αυτή
της μνήμης, που αρχίζει να μειώνεται όσο με
γαλώνει η ηλικία. «Ισως η κατηγορία αυτή να
χρειάζεται κάθε χρόνο να εμβολιάζεται, σε αντί
θεση με τους νέους, που μπορεί να χρειαστεί
να εμβολιαστούν μόνο μία φορά. Σε κάθε πε
ρίπτωση, αναμένω ο ιός να γίνει εποχικός και
με τα χρόνια λιγότερο επικίνδυνος. Ετοι, ηαρότι φαντάζει τρομακτικό ο ιός να μείνει μαζί
μας, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το χειρό
τερο κομμάτι θα το έχουμε αφήσει πίσω μας»,
καταλήγει ο δρ Μίνα.

I
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ
Ακόμα καιοεμΒολιασμενοβ
μεταδίδει τον ιό. Φοβάμαι νέα
έκρηξη πανδημίαε
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I

Φοβάμαι νέα
έκρηξη navSnpias
- Ακόμα και ο
εμβολιασμένο*
μεταδίδει. Δεν
κινδυνεύει ο ίδιοε
αλλά κινδυνεύει να
μεταδώσει

:ί

έχουμε αμφιβολία για κάπ καινούργιο, για πιν
παρέμβαση σιο σώμα μας από οποιονδήποτε,
υπάρχει και η παραφιλολογία, αλλά πρέπει να
σκεφτούμε πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος αν
δεν εμβολιαστούμε, και ο κίνδυνος είναι τερά
στιος. Μην ξεχνάτε αυτή την περίοδο είχαμε
περίπου 2.000 θανάτους τον μήνα. Επομένως
οι υγειονομικοί θα καταλάβουν πολύ σύντομα
ότι γλιτώνουν την δική τους ζωή, των άμεσων
συγγενών τους που μπορεί να μεταφέρουν την
νόσο, και σε σχέση με το όφελος ο κίνδυνος του
εμβολίου είναι απειροελάχιστος, θα καταλάβουν
σιγά σιγά ότι δεν υπάρχει θέμα και πρέπει να
εμβολιαστούν. Ταυτόχρονα, όσο περνά ο και
ρός και βλέπουμε πολλούς ανθρώπους παγκό
σμια να εμβολιάζονται και να πηγαίνουν καλά,
χωρίς να έχουν σοβαρές παρενέργειες, θα πεί
θονται όλο και πιο πολλοί.

I Για το Ε.Ι.Υ τι πιστεύετε που είναι σε
οριακό σημείο;
Κάθε μέρα θα πηγαίνει και καλύτερα εφόσον
ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε μια έκρηξη
πανδημίας και πάλι να πνιγεί το Ε.Σ.Υ.

I Φοβάστε έκρηξη πανδημίαε;
Συνέντευξη στην ΑΛΚΗΣΤΗ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ

Η καθηγήτρια
επιδημιολογίας,
Αθηνά Λινού
στην Κυριακάτικη
Kontranews, μιλά
για την μετάλλαξη
του ιού, τη διάρκεια
προστασίας που
προσφέρει το
εμβόλιο και για το
πότε θα εμβολιαστεί
το μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού.
Υποστηρίζει πως
είναι πιθανή μια νέα
έκρηξη πανδημίας
και τονίζει πως η
άρση του lockdown
θα εξαρτηθεί
αποκλειστικά από τα
κρούσματα και όχι
από το εμβόλιο που
μόλις ξεκίνησε.

> Τι συμβαίνει με την μετάλλαξη του ιού
και πόσο ανησυχητικό είναι για εμάβ;
Νομίζω δεν είναι ανησυχητικό, διόη είτε με το και
νούργιο στέλεχος είτε με το προηγούμενο τα ίδια
μέτρα πρέπει να παίρνουμε, δεν αλλάζει τίποτα στην
καθημερινότητά μας. Απλώς να είμαστε πιο προ
σεκτικοί, το μόνο που χρειάζεται είναι προσοχή.

I Γιατί ήρθε τόσο μικρή παρτίδα εμβο
λίων στην Ελλάδα;
Γιατί όταν έγιναν οι υπολογισμοί, δεν είχε ληφθεί
υπόψη όπ θα έχουμε μόνο ένα εγκεκριμένο εμβό
λιο αυτή τη στιγμή, του οποίου οι παραγωγές
δεν επαρκούν για όλους. Περιμένουμε και της
Modema που όπου να 'ναι θα εγκριθεί και στην
Ευρώπη, και ακόμα περισσότερο κάποια από τα
άλλα της AstraZeneca και της Johnson & Johnson.
Τότε θα έχουμε περισσότερες δόσεις.

I Πώε σχολιάζετε το γεγονόβ ότι τόσα
πολλά κυβερνητικά στελέχη εμβολιά
στηκαν πριν από το ιατρικό προσωπικό;
Για τη συνέχιση της λειτουργίας του κράτους
είναι πολύ συχνά απαραίτητη η διαφύλαξη της
υγείας ανθρώπων των οποίων οι αρμοδιότητες
είναι εξαιρετικά σημαντικές. Με αυτό το πνεύμα,
εμβολιάστηκαν και κάποια πολιτικά στελέχη. Η
παράκαμψη όμως των λειτουργών Υγείας πρώ
της γραμμής μπορεί να κοστίσει πολύ περισσό
τερο και πιθανόν η διεύρυνση της ομάδος των
πολιτικών να ήταν λανθασμένη. Τη στιγμή αυτή
το σημαντικότερο για τη χώρα μας είναι να γίνει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραλάβουμε
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό δόσεων εμβο
λίου το συντομότερο δυνατό. Τα μικρά λάθη θα
γίνονται πάντα, φτάνει να διορθώνονται άμεσα.

I Πόσοι πρέπει να εμβολιαστούν για να
αποκτήσουμε ανοσία ms αγέληβ;
θα περάσει χρόνος γιατί θα πρέπει να εμβολι
αστεί το 70% του πληθυσμού. Αν αρχίζουμε να
εμβολιάζουμε τον γενικό πληθυσμό τον Ιούνιο,
αν πάνε όλα καλά και έχουμε αρκετές δόσεις
από τον Ιούνιο και μετά ώστε να κάνουμε αρκε
τά -διότι η κυβέρνηση είχε σχεδιάσει 2.000.000
δόσεις τον μήνα, είναι ένα τεράστιο έργο αυτόαν τα καταφέρουμε από τον Ιούνιο και μετά να
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Συλλογική ανοσία
πθηθυσμού θα έχουμε
μέσα Α τέλη
φθινοπώρου.

κάνουμε 2.000.000 δόσεις τον μήνα, χρειαζόμα
στε 5-6 μήνες για να ολοκληρώσουμε σε όλους
και τη 2η δόση. Αυτό μας πάει αμέσως σε μέσα
του Φθινοπώρου να συζητάμε για συλλογική ανο
σία. Όμως όσο προχωρά ο εμβολιασμός, επειδή
θα μειώνονται και οι άνθρωποι που είναι υπο
ψήφιοι να κολλήσουν, αν τηρούμε τα ίδια μέτρα
όλοι, θα μειώνονται και τα κρούσματα.

ί Κατά τον κ. Κούβελα είναι προτιμότε
ρο να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρο$
του πληθυσμού το φθινόπωρο...
Δεν μπορούμε να μην εμβολιάσουμε τώρα, για
τί με κάθε εμβολιασμό σώζουμε πρώτον τη ζωή
αυτού που εμβολιάζεται και αφετέρου μειώνου
με τις πιθανότητες να πεθάνει κάποιος άλλος.
Δεν θα λυθεί το πρόβλημα, όμως θα μειώνεται
η διασπορά. Επομένως σώζουμε ανθρώπους
τηρώντας τα μέτρα, και ταυτόχρονα εμβολιάζο
ντας. Επομένως το να καθυστερήσουμε δεν έχει
καμία απολύτως λογική.

I Κάπ oios που κάνει το εμβόλιο πόσο
καιρό έχει ανοσία;
Η μέγιστη διάρκεια προστασίας ενός ανθρώπου
που έχει εμβολιαστεί είναι περίπου 6 μήνες γιατί
αυτά τα δεδομένα έχουμε ως τώρα. Οι εθελοντές
άρχιζαν να εμβολιάζονται πριν 6 μήνες. Μπορεί
μετά από 2 μήνες να ξέρουμε ότι λειτουργεί και 8
μήνες απλώς δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν έχουμε
την πληροφορία γιατί δεν υπήρχε το εμβόλιο για
να μελετήσουμε πόσο κρατάει η ανοσία.

IΓκπί υπάρχει διστα κτι κότητα orous υγειovopiKOus με το να κάνουν το εμβόλιο;
Νομίζω αυτό θα αλλάξει σιγά-σιγά. Οι άνθρωποι

Ε βέβαια. Γιατί το εμβόλιο ελάχιστους ανθρώ
πους θα προστατέψει ακόμα, είναι στην αρχή.
Επιπλέον ακόμα και ο εμβολιασμένος μεταδί
δει. Δεν κινδυνεύει ο ίδιος, αλλά κινδυνεύει να
μεταδώσει. Επομένως αν δεν τηρήσουμε μέτρα
αποστάσεων και μάσκας για ένα μεγάλο διάστη
μα, θα έχουμε μεγάλο κίνδυνο να έχουμε έκρηξη.

I Πότε θα σταματήσει το Lockdown;
Δεν πρέπει να σταματήσει με το κριτήριο ότι
έχουν εμβολιαστεί κάποιοι. Αυτό δεν πρέπει
να το λάβουμε υπόψη στην ιστορία των απο
φάσεων παρά μόνο όταν έχει εμβολιαστεί ένα
τεράστιο μέρος του πληθυσμού. Τα μέτρα θα
πρέπει να παρθούν με κριτήριο την εικόνα των
κρουσμάτων σε όλη τη χώρα. Με ό,τι τρόπους
παίρναμε τα μέτρα μέχρι σήμερα, με τα ίδια κρι
τήρια θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις ακό
μα πιο πέρα. Το εμβόλιο θα μπει στο κριτήριο
των αποφάσεων, όταν θα έχουμε συλλογική
ανοσία. Και αυτό δεν φαίνεται να είναι εφικτό
πριν τα μέσα ή τέλος φθινοπώρου.

I Αξιόλογοι επιστήμονα υποστηρίζουν
όη μετά το Πάσχα θα είμαστε στο τέλοε
του εφιάλτη.
Δεν ξέρω αν έχουν υπολογίσει ότι μέχρι τότε
θα έχει εμβολιαστεί ελάχιστο μέρος του πληθυ
σμού, π.χ. 1.000.000 που είναι μόλις το 10%
του πληθυσμού.

t Δεδομένου όη κάποκ» κάνει το εμβό
λιο, και έχουμε ταυτόχρονα νέα έξαρ
ση;
Αυτός δεν θα κινδυνεύει, και να κολλήσει θα
φτιάξει αντισώματα μέσα του και θα το αντιμε
τωπίσει και θα είναι ασυμπτωματικός. Αλλά θα
μπορεί να μεταδίδει. Για αυτό πρέπει να φοράει
μάσκα ακόμα και αν έχει εμβολιαστεί.

» Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία τον
Ιανουάριο;
Φοβάμαι το άνοιγμα των σχολείων στα μεγά
λα κέντρα. Πρέπει να υπάρξουν περισσότερα
μέτρα ασφαλείας. Να αποσυμφορηθεί η προσέ
λευση των μαθητών, να εντοπιστούν οι καθη
γητές υψηλού κινδύνου, και να τους δοθεί η
ευκαιρία να δουλεύουν εξ αποστάσεων.
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Θλιβερό ρεκόρ: Η Ελλάδα
ξεπέρασε σε νεκροί^ την Κίνα

υστυχώς, η Τετάρτη 30 Δεκεμ
βρίου θα μείνει στην ιστορία
για έναν πάρα πολύ άσχημο
λόγο. Η Ελλάδα των 10,7 εκατομμυ
ρίων κατοίκων ξεπέρασε σε απόλυτο
αριθμό νεκρών από την πανδημία,
την Κίνα του 1,4 δισ. πληθυσμού...
Μπορεί κάποιοι διεθνείς παρα
τηρητές να έχουν εκφράσει αμφι
βολίες σχετικά με την αξιοπιστία
των κινεζικών στοιχείων, όμως αυτό
μικρή σημασία έχει. Το σημαντι
κό είναι πως τα θύματα από τον ιό
στη χώρα μας συνεχώς αυξάνονται,
παρότι κλείνουμε σχεδόν δύο μήνες
με lockdown. Τα αισιόδοξα μηνύμα
τα ήρθαν με την έλευση του εμβολίου,
όμως φαίνεται πως η παραγωγή του
και η προμήθεια του από τις κυβερ
νήσεις περνά από χίλια κύματα...

Δ

• Φόβοι και για τρίτο κύμα
• Τι λένε οι ειδικοί για τη μετάλλαξη του ιού

Μ{γάλ{$ καθυστερήσει
Οι καθυστερήσεις στην παράδοση
των εμβολίων έχουν προκαλέσει αγα
νάκτηση στη Γερμανία, όπου κάποιες
επαρχίες χρειάστηκε να κλείσουν
προσωρινά τα εμβολιαστικά τους
κέντρα.
«Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν
δείχνουν καλά, φαίνεται να υπάρχει
ένα κενό διότι δεν υπάρχουν άλλα
εγκεκριμένα εμβόλια και πρέπει να
καλύψουμε το κενό με το δικό μας»,
εξήγησε ο διευθύνουν σύμβουλος
της BionTech, η οποία συνεργάζε
ται με τη Pfizer, Ουγκούρ Σαχίν. Η
BioNTech ελπίζει να ξεκινήσει νέα
γραμμή παραγωγής στο Μάρμπουργκ
της Γερμανίας τον Φεβρουάριο, η
οποία θα παρασκευάσει 250 εκα
τομμύρια δόσεις το πρώτο μισό του
2021, με τον Γερμανό υπουργό Υγεί
ας να ζητά επίμονα από την ΕΕ να
εγκρίνει και το εμβόλιο της Οξφόρ
δης, το οποίο ήδη έλαβε άδεια στη
Βρετανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο
έχει παραγγείλει 100 εκατομμύρια
δόσεις, αρκετές για τον εμβολιασμό
50 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Επιστήμονες εκφράζουν την ανη
συχία τους για την πορεία του εμβο
λιασμού στην ΕΕ -άρα και στη χώρα
μας- καθώς οι δόσεις των εμβολίων
της Pfizer και της Modema που έχουν
εγκριθεί, δεν είναι αρκετές και ανα
μένεται να υπάρχει μεγάλη καθυστέ
ρηση στον εμβολιασμό. Ακόμα και
στις ΗΠΑ, το χρονοδιάγραμμα έπε
σε εντελώς έξω. Μόλις 2,8 εκατομ
μύρια Αμερικανοί έλαβαν το εμβό
λιο ως το τέλος του 2020, την ώρα
που η κυβέρνηση είχε θέσει στόχο
για εμβολιασμό 20 εκατομμυρίων
ανθρώπων...

Το ρωσικό εμβόλιο
Αισιοδοξία γεννά η προσπάθεια
συνεργασίας της AstraZeneca (η εται
ρεία που συνεργάζεται με το πανε
πιστήμιο της Οξφόρδης) με τους
Ρώσους επιστήμονες. «Ο συνδυα
σμός του Sputnik V και του εμβο
λίου της AstraZeneca θα εγγυάται
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1

των μέτρων και σταδιακή χαλάρω
σή τους» δηλώνει από τη μεριά του
ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος
Δημόπουλος.

Έκανε το εμβόλιο, αλλά
νόσησε
Ένας 45χρονος νοσηλευτής στην
Καλκρόρνια διαγνώσθηκε θετικός
στην Covid-19 μία εβδομάδα αφού
έκανε το εμβόλιο της Pfizer, με τους
ειδικούς να υποστηρίζουν πως δεν
πρόκειται για κάτι μη αναμενόμενο.
«Γνωρίζουμε από τις κλινικές
δοκιμές του εμβολίου πως θα χρει
αστούν περίπου 10 με 14 ημέρες
πριν αρχίσεις να αναπτύσσεις προ
στασία», δήλωσε ο Κρίστιαν Ρέιμερς, επιδημιολόγος στο Σαν Ντιέγκο. «Αυτή η πρώτη δόση πιστεύου
με πως σου δίνει ανοσία γύρω στο
50% και θα χρειαστείς και τη δεύ
τερη δόση για να φθάσεις το 95%»,
πρόσθεσε.

Φόβοι για νέα έξαρση

ϋ
«Αν ανοίξουμε
τα σχολεία oils
8 Ιανουάριου, η
πρόβλεψή pas είναι
ότι θα φτάναμε στα
2.000 κρούσματα
γύρω στα μέσα του
Μάρτη» ανέφερε
ο KaOnynms
Περιβαλλοντικά
Mnxaviims του
ΑΠΘ Δημοσθένη
Zapnymvvns.

την προστασία από την Covid-19
για δύο χρόνια» δήλωσε ο διευθυ
ντής του επιστημονικού Κέντρου
Γκαμαλέι της Μόσχας, που ανέπτυ
ξε το ρωσικό εμβόλιο.
Από τη μεριά της, η Τουρκία έχει
στόχο να προχωρήσει σε εγχώρια
παραγωγή του ρωσικού εμβολίου
Sputnik V κατά της Covid-19, όπως
δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξω
τερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Την ίδια ώρα, αγνοώντας τις κοι
νές αποφάσεις της ΕΕ, η Ουγγαρία
παρέλαβε 6.000 δόσεις του ρωσι
κού εμβολίου.

«Μάσκα και αποστάσει$ και
μετά το εμβόλιο»
Ο πρόεδρος της Γερμανικής ΔιεπιστημοντκήςΈναισης Εντατικής Ιατρικής
και Ιατρικής Εκτάκτου Ανάγκης, Ούβε
Γιάνσενς θεωρεί όη είναι πολύ πιθα
νό τα εμβολιασμένα άτομα να μολύ
νουν άλλους με τον κορωνοϊό: «Οι ιοί
δεν θα μπορούν πλέον να βλάψουν το
εμβολιασμένο άτομο, αλλά είναι πολύ
πιθανό να πολλαπλασιάζονται και να
μεταδίδονται. Δεν έχει ακόμη διευκρι

νιστεί τελεσίδικα. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο ισχύουν τα ακόλουθα
για τους επόμενους μήνες: τηρείτε τις
αποστάσεις σας, φοράτε μάσκα, έστω
ία αν έχετε εμβολιαστεί», τόνισε μιλώ
ντας στο RTL.
«Όταν κάποιος εμβολιαστεί
προφυλάσσεται ο ίδιος από το να
νοσήσει, αλλά μπορεί να μεταδώ
σει τον κορωνοϊό. Επομένως, πρέ
πει να υπάρχει συνολική τήρηση

«Αν ανοίξουμε τα σχολεία στις 8
Ιανουάριου, η πρόβλεψή μας είναι
ότι θα φτάναμε στα 2.000 κρούσμα
τα γύρω στα μέσα του Μάρτη και
στην αντίστοιχη περίοδο. Αν ανοί
ξουμε στις 20 για παράδειγμα, θα
φτάναμε στα 1.500 κρούσματα, και
εννοώ εβδομαδιαίο μέσο όρο. Αυτή
τη στιγμή είμαστε στα 670 εβδομα
διαίο μέσο όρο σε κρούσματα. Άρα,
το άνοιγμα των σχολείων θα έχει
αρνητική επίπτωση, θα έχει δηλα
δή αυξητική προσθήκη. Το θέμα
δεν είναι όμως μόνο πότε θα ανοί
ξουν τα σχολεία, προφανώς μιλάμε
και για κάποιου είδους άνοιγμα της
οικονομίας. Οπότε εκεί αρχίζει και
ξεφεύγει άσχημα το σενάριο» ανέ
φερε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης
Σαρηγιάννης στον Real fm.
Ο γιατρός - ερευνητής στις ΗΠΑ,
Γιώργος Πουλάκης, μιλώντας στο
OPEN ζήτησε υπομονή, τόνισε ότι
οι δύο επόμενοι μήνες είναι κρί
σιμοι και υπογράμμισε πως το τρί
το κύμα θα έρθει, «αλλά το ζήτημα
είναι να μην είναι μεγάλο και να
προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε
σωστά τα μέτρα»...

®

-----------------------------------------------------------------------------

Ανησυχία από τη μετάλλαξη
Στη μετάλλαξη του ιού που εντοπίστηκε κυρία» στο Ηνωμένο Βασί
λειο, αναφέρθπκε ο eniKOupos καθηγητή$ ms Ιατρικήε Σχολήs
και μέλθ5 ms Ennponrts Εμπειρογνωμόνων, Γκίκο» Μαγιορκίνηβ:
«Έρχονται αναλύσε» που ενισχύουν όη δεν είναι πιο παθογόνο αυτό το
νέο στέλεχοβ και ότι δεν αυξάνονται οι πιθανότητε$ για επαναμάλυνση,
δηλαδή αν έχουμε μολυνθεί στο παρελθόν από τον προηγούμενο τύπο,
δεν έχουμε αυξημένε5 πιθανότητεί να μαλυνθούμε από τον νέο τύπο ιού»
είπε και σημείωσε ότι το θέμα που παραμένει ακόμα σημαντικό, είναι «να
δούμε κατά πόσο έχει αυξηθεί η μολυσματικότητα, το οποίο σημαίνει ότι
θα πρέπει, εάν και εφόσον αηοδειχθεί αυτό, να αυξήσουμε το ποσοστό
κάλυψή εμβολιασμού στον πληθυσμό».
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στελεχών πριν από υγειονομικους και ευπαθείς ομάδες
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 292.96 cm² Κυκλοφορία:
:

1

03-01-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αντιδράσεΐδ για tous εμβολιασμούδ γαλάζιων στελεχών
πριν από υγειονομικοί^ και ευπαθείδ ομάδεδ
• Itous unoupyous ρίχνει την ευθύνη ο πρωθυπουργόν
Tou ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΜΠΙΖΗ

φίλους, αντί στους υγειονομικούς οι οποίοι δίνουν τη
μάχη στην πρώτη γραμμή και στις ευπαθείς ομάδες.
Σίγουρα οι εμβολιασμοί του πρωθυπουργού, της
πορεί η κυβέρνηση να επιχείρησε να εκμεΠτΔ, του Σωτήρη Τσιόδρα και των πολιτικών αρχη
ταλλευθεί πολιτικά και επικοινωνιακά τα
γών έδωσαν ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα και μια
εμβόλια, όμως φαίνεται πόας μέχρι στιγμής
ουσιαστική απάντηση απέναντι σε κάθε οπαδό των
πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Αρχικά,

Μ

διορθώνει τα προβλήματα που δημιουργούν άλλοι.
Προηγουμένως, ο Βασίλης Κικίλιας έριξε τις ευθύ
νες στην Επιτροπή Εθνικού Εμβολιασμού, χωρίς να
έχει δώσει κανένας μια εξήγηση γιατί η αρχική λίστα
των 45 ατόμων διευρύνθηκε και ξεπέρασετους 120...

Παγκόσμια κατακραυγή

«Δευτερεύον θέμα»

Με τον Αδωνη Γεωργιάδη φαίνεται πως διαφωνεί και

Για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εμβολιάστηκε

το παγκοσμίου φήμης σάιτ politico, που.. .μάλλον δεν

χωρίς παρουσία κάμερας, είναι «χάσιμο χρόνου» να

θεωρεί το θέμα δευτερεύον: «Η ελληνική κυβέρνη

ασχολούνται οι πολίτες με τα στελέχη που εμβολιά

ση είναι αντιμέτωπη με αντιδράσεις από γιατρούς και

στηκαν πριν από τους υγειονομικούς και τις ευπα

κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς δεκάδες κυβερ

θείς ομάδες, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «δευτερεύ

νητικοί αξιωματούχοι έλαβαν το εμβόλιο πριν από

ον θέμα». Πάντως, ως δευτερεύον θέμα δεν το αντι

τους εργαζόμενους στην υγεία» αναφέρει και επιση

μετώπισε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος

μαίνει ότι οι περισσότεροι από τους αξιωματούχους

σταμάτησε την παρέλαση των γαλάζιων -κυβερνητι

είναι νέοι, κοντά στα 50 τους έτη.

τα κυβερνητικά στελέχη μιλούσαν για πλήρη ετοιμό
τητα του κρατικού μηχανισμού και δύο εκατομμύρια
εμβολιασμούςτονμήνα. Μπορεί το μικρό βανάκιμετις
λίγες χιλιάδες δόσεις του εμβολίου της Pfizer που πέρα
σε τα ελληνικά σύνορα τη δεύτερη μέρα των Χριστου

θεωριών συνωμοσίας, όμως μετά από λίγο χάθηκε η
μπάλα. Το διαδίκτυο γέμισε από φωτογραφίες γαλά
ζιων στελεχών που με καμάρι πόζαραν με τη βελόνα
στο μπράτσο, παίρνοντας τη σειρά αυτών που σίγουρα
είχαν περισσότερη ανάγκη να εμβολιαστούν.

γέννων να προκάλεσε το μειδίαμα των πολιτών, όμως
τα αντανακλαστικά του Μαξίμου λειτούργησαν άμεσα

Μιλώντας στον Real fm, ο γραμματέας της Ομο
σπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, Πάνος

και.. .έριξαν το μπαλάκι στη φαρμακοβιομηχανία και
στην ΕΕ. Εκεί όμως που δεν κατάφεραν να περιορίσουν
τη ζημιά, ήταν στο γεγονός ότι δόθηκε προτεραιότη

Παπανικολάου κατήγγειλε ότι ακυρώθηκε προγραμ
ματισμένος εμβολιασμός υγειονομικών στο "Σωτη
ρία" προκειμένου να εμβολιαστούν «δεκάδες επίση

Γία ακόμα μια φορά, το επιτελείο του Μαξίμου επι

σουν» είπε χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά την ώρα που

χειρεί να ρίξει την ευθύνη του φιάσκου στους υπουρ

η Ανγκελα Μέρκελ και η πρωθυπουργός της Δανί

γούς και να παρουσιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

ας δήλωσαν πως θα περιμένουν τη σειρά τους για να

τα στους εμβολιασμούς σε... γαλάζιους συγγενείς και

μοι και μέλη του υπουργικού συμβουλίου».

ως τον πρωθυπουργό που δίνει την τελική λύση και

εμβολιαστούν. Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κών και μη- στελεχών από τα εμβολιαστικά κέντρα

To politico αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του

και δίνοντας προτεραιότητα στους υγειονομικούς και

Ηλία Μόσιαλου: «Δεν μου αρέσει να βλέπω νέους

στις ευπαθείς ομάδες. Αυτό που θα έπρεπε δηλαδή να

ανθρώπους να εμβολιάζονται όσο ψηλά κι αν είναι

γίνει από την αρχή. Μάλιστα, διαρροές από το Μαξί

σε κυβερνητικές ή επιστημονικές θέσεις. Πρέπει να

μου λένε πως ο πρωθυπουργός «άστραψε και βρόντη-

δώσουμε τα εμβόλια σε ευαίσθητες ομάδες που είναι

ξε» στους υπουργούς του...

mo πιθανό να χρειαστεί να νοσηλευτούν εφόσον νοσή
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