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 ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ Ερχεται το τελος των self
tests για τους πλήρως εμβολιασμενους
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 196.81 cm² Κυκλοφορία:
:

1

31-05-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ερχεται το teXos
των self tests
για tous πλήρα»
εμβολιασμένοι^

ι

ςελ.

8

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΕΔΕΤΙΙ

Ερχεται το τέλος ίων self tests για
τους πλήρως εμβολιασμένους
ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ημέρα αναμένεται να σταματήσουν να είναι υπο
χρεωτικά τα self test για tous πλήρωε εμβολιασμένουε πολίτες
To θέμα έχει ήδη συζητηθεί στην επιτροπή των Εμπειρογνωμό
νων του υπουργείου Υγείαν Η απόφαση αυτή θα αφορά ooous
έχουν Αάβει και us δύο δόσειβ του εμβολίου κατά του κοροναϊού και αφού έχει περάσει το απαραίτητο διάστημα από τη δεύτε
ρη δόση για την απόκτηση ms απαραίτητηε ανοσίαε στον οργα
νισμό αΑΑά και 0aous έχουν εμβοΑιαστεί με το μονοδοσικό tns
Johnson S Johnson. Υπενθυμίζεται πω5 ήδη us επόμενεε ημέρεε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Covid-19 στη χώρα pas με βάση το οποίο οι πλήρωε εμβολια
σμένοι τουρίσχεε θα έχουν πΑήρη ελευθερία κινήσεων.

Μπορούν να μεταδώσουν τον ιό
Πάντωε σημειώνεται nu>s οι πιθανότητεε να μεταδώσει τον ιό
κάποιοε που έχει ήδη αναπτύξει αντισώματα, είτε επειδή έχει
εμβολιαστεί κατά ms Covid-19 είτε λόγω νόσησηε, είναι υπαρκτέε. σίγουρα όμωε είναι σαφώε πιο μικρέβ σε σύγκριση με mus
ανθρώπουε οι οποίοι δεν ανήκουν otis παραπάνω κατηγορίεε.
Επομένωε δεν θα ήταν άτοπο να πεικανείε, πωε ακόμη και όσοι
έχουν εμβολιαστεί και με us δύο δόσειε του εμβολίου θα έπρε
πε να γνωρίζουν σε περίπτωση που έχουν κολλήσει κοροναϊό,
πωε μπορούν να το μεταδώσουν.Ένα από τα εργαλεία για να το
γνωρίζουν αυτό είναι το self test, στα οποία όπω5 φαίνεται από
το παραπάνω ρεπορτάζ δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα Ιουνίου.
Ολοι, πάντωε, σημειώνουν πωε απαιτούνται διεξοδικέε μελέτεε
και παραπάνω στοιχεία ώστε να υπάρχει ακριβήε εικόνα. «Δεν
είναι ακόμη ξεκάθαρο εάν η μείωση στο ιικό φορτίο {λόγω εμβο
λιασμών) είναι αρκετή για να εμποδίσει τη μετάδοση» δήλωσε
πρόσφατα και ο καθηγητήβ του LSE, HAias Μόσιαλοε.

Τι δείχνουν μεϋέτε$
Μελέτεε δείχνουν ότι ποσοστό 1%-10% όσων έχουν εμβολια
στεί ή νοσήσει μπορούν να μολυνθούν εκ νέου από τον ιό. Μιλώvtas στην επιθεώρηση Scientific American, ο Γκιγιέρμο Λόπεθ
Aiouvts, κοθηγητήε Κυτταρικήε Βιολογίαε, έσπευσε να προειδο
ποιήσει πωε «είναι βέβαιο ότι υποτιμάμε us περιπτώσειε μάλυνons όσων έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει» - κατά συνέπεια,
αν και συνήθωε ασυμπτωματικοί, διαθέτουν ιικό φορτίο ικανό με
μεταδοθεί σε μη εμβολιασμένους «Evas που έχει ανοσία, αλλά
φέρει ιικό φορτίο, μπορεί να μολύνει κάποιον που δεν έχει us
ίδιε5 άμυνεε. Αν και ο άλλοε έχει ανοσία, η πιθανότητα μετά6oans είναι ελάχιστη» σημειώνει ο ίδιοε με βάση το ρεπορτάζ
ms ισπανικπε «el Pais». Για να ισχυριστεί, am συνέχεια, ότι με
βάση αυτό το γεγονόε τα προληπτικά μέτρα πρέπει να παραμεί
νουν σε ισχύ μέχριε ότου η διαδικασία εμβολιασμού γενικευθεί
και επιτευχθεί συλλογική ανοσία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σκέψεις για αφαίρεση της μάσκας
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 223.34 cm² Κυκλοφορία:
:

31-05-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σκέψεκ για
αφαίρεση
ms μάσκαβ
Ολο και περισσότερο φουντώνει η συζήτηση για
την άρση του μέτρου της υποχρεωτικής μάσκας.
Σε αυτό συμβάλλουν η γενική χαλάρωση των πε
ριορισμών, η αύξηση του ποσοστού των πολιτών
που είναι εμβολιασμένοι, αλλά και ο καλός καιρός
που δυσχεραίνει τη χρήση μάσκας.
«Το να φοράς μια μάσκα σε έναν δρόμο που
περπατάς, σε ένα άλσος που τρέχεις, σε ένα δάσος
που κάνεις μια βόλτα, δεν έχει καμία επιδημιολογική βάση» δήλωσε κατηγορηματικά ο καθηγητής
Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, σχολιάζοντας
το θέμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή, αν
πρόκειται για περιπτώσεις συνωστισμών, σύναξης
πολλών ανθρώπων ακόμη και σε εξωτερικό χώ
ρο και σε κοντινές αποστάσεις, ενέχεται κίνδυνος
και η χρήση μάσκας κρίνεται ακόμα απαραίτητη.

Οι μεταλλάξει
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πολιτικής της
Υγείας Ηλίας Μόσιαλος ανέφερε ότι οι μεταλλά
ξεις θα κρίνουν πότε θα βγάλουμε τις μάσκες, κα
θώς η χρήση τους θα εξαρτηθεί από το ποια μορ
φή κορονόίού θα επικρατήσει στη χώρα μας. Πα
ράλληλα, συμπλήρωσε ότι κατά πάσα πιθανότη
τα όσοι εμβολιάζονται τώρα δεν θα χρειαστεί να
κάνουν τρίτη δόση το φθινόπωρο. «Αν μείνουμε
με τη βρετανική μετάλλαξη, η οποία επικρατεί αυ
τή τη στιγμή (στην Ελλάδα), τότε θα χρειαστεί να
εμβολιαστεί περίπου το 75% του πληθυσμού ή να
έχει ανοσία. Ενας συνδυασμός, δηλαδή, εμβολι
ασμού και φυσικής ανοσίας (όσοι νόσησαν δηλα
δή) στο 75% του πληθυσμού.
Αν, όμως, επικρατήσει η ινδική μετάλλαξη, αυ
τό το ποσοστό ανεβαίνει στο 83%. Εχουμε ακόμα
δρόμο, αλλά δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Από
τα μέσα Ιουνίου οι περισσότεροι θα έχουν μια σχε
τική προστασία. Τον Ιούλιο αυτό το ποσοστό θα
έχει μεγαλώσει. Για να είμαστε σίγουροι, θα πρέ
πει να πάμε σε μεγαλύτερα ποσοστά και πιστεύω
ότι θα πάμε σε μεγαλύτερα ποσοστά. Το πρόβλη
μα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι τα χαμη
λότερα ποσοστά εμβολιασθέντων στους άνω των
60» ανέφερε ο καθηγητής σε ερώτηση για το πότε
οι πολίτες θα βγάλουν τις μάσκες.
Πάντως, ο κ. Μόσιαλος δεν πιστεύει ότι θα
βγάλουμε τις μάσκες στα τέλη Ιουλίου, τουλάχι
στον όχι στους εσωτερικούς χώρους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αργή αποσυμπίεση του ΕΣΥ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 607.92 cm² Κυκλοφορία:
:

31-05-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Αργή αποσυμπίεση ίου ΕΣΥ
ιστοσελίδων της Πολιτικής
Προστασίας και του ΕΟΔΥ.
Η δυνατότητα αυτή είχε δο
θεί από νωρίς στους πολίτες
άλλων κρατών της Ε.Ε., οι

Ο ιός παραμένει επικίνδυνος
παρά τα δείγματα μείωσης στις
διασωληνώσεις και τους θανάτους
• Αργεί ακόμα η επιστροφή
στην κανονικότητα

► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ποκλιμακώνεται αργά
αλλά σταθερά
η πίεση της
πανδημίας
του κορονοίου στο σύστημα υγείας,
που τώρα όμως έχει να δια
χειριστεί την υπόλοιπη νο
σηρότητα που παραμελήθηκε
λόγω της μετατροπής του σε
σύστημα μιας νόσου. Εκα
τοντάδες χειρουργεία που
εκκρεμούν θα πρέπει σιγά
σιγά να πάρουν σειρά, ενώ
θα επιστρέφει η δυνατότητα
των επισκέψεων ασθενών
στα τακτικά και τα απογευ
ματινά ιατρεία του ΕΣΥ και
τα επείγοντα θα δέχονται και
μη Covid περιστατικά.
Ο ιός συνεχίζει βέβαια
να παραμένει επικίνδυνος:
2.404 κρούσματα και 59
θάνατοι καταγράφηκαν το
Σαββατοκύριακο, ενώ 497

βαριά νοσούνχες νοσηλεύ
ονται διασωληνωμένοι στις
ΜΕΘ. Ωστόσο, σύμφωνα με
τον Γκίκα Μαγιορκίνη, επί
κουρο καθηγητή Επιδημιο
λογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών, τα κρούσματα είναι
500 λιγότερα σε σχέση με την
περασμένη εβδομάδα, μείω
ση 16%. Το ίδιο ποσοστό μεί
ωσης παρουσιάζει ο αριθμός
των θανάτων ενώ και οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ μει
ώθηκαν, 13%. Ταυτόχρονα,
μειώνονται οι εισαγωγές με
κορονοϊό και τα εξιτήρια των
ασθενών παραμένουν περισ
σότερα από τις εισαγωγές.
Ωστόσο, ο κ. Μαγιορκίνης επισήμανε ότι με τα
σημερινά δεδομένα αργεί η
επιστροφή στην κανονικό
τητα, κυρίως για δύο λόγους:
«Πρώτον, είναι σίγουρο ότι
ακόμα δεν έχουμε τελειώσει
με την επιδημία. Δεν είμα
στε ακόμα σε σημείο που
μπορούμε να επανέλθουμε
σε πλήρη κανονικότητα των

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τι ανοίγει σήμερα
■ Γυμναστήρια με το εγκεκριμένο υγειονομικό πρω
τόκολλο.
■ Χρήση γηπέδων 5x5 και γηπέδων μπάσκετ σε υπαί
θριους χώρους από ερασιτέχνες αθλούμενους και μόνο
με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους επαγγελματίες αθλητές.
■ Αθλητικές διοργανώσεις εκτός σταδίων με προϋπο
θέσεις.
■ Εκλογές αιρετών εκπροσώπων διά ζώσης εφόσον τα
εγκεκριμένα μέλη δεν είναι πάνω από 150.

δραστηριοτήτων μας» και
«το δεύτερο βασικό στοιχείο
είναι ότι, αν δεν επιτύχουμε
ικανοποιητική εμβολιαστική
κάλυψη στον πληθυσμό, η
όποια κανονικότητα θα είναι
επισφαλής».
Σημείωσε ότι ο καλός και
ρός «μειώνει σε ένα ποσοστό
20% τη μετάδοση του ιού,

καθώς μπορούμε πλέον να
συναντιόμαστε σε ανοιχτούς
χώρους». Υπογράμμισε όμως
ότι μόνο η καλοκαιρία δεν
αρκεί και χρειάζεται να εμβο
λιαστεί αρκετός κόσμος ακό
μα. «Για μερικούς μήνες ακό
μα θα πρέπει να φοράμε τις
μάσκες, να κάνουμε self-test,
να προσέχουμε τους κανόνες

ατομικής υγιεινής», τόνισε.
Παρά την καλή συνολι
κή εικόνα της χώρας και τη
διαφαινόμενη ύφεση που
παρουσιάζει το τρίτο κύμα,
υπάρχουν περιοχές που
προβληματίζουν, καθώς τα
τοπικά επιδημιολογικά στοι
χεία κινούνται σε αντίθετη
κατεύθυνση. Αύξηση του
ιικού φορτίου καταγράφεται
την τελευταία εβδομάδα στη
Ρόδο (43%), στη Μυτιλήνη
(36%), στη Σύρο (50%), στην
Τροιζηνία (200%) και στα Χα
νιά (26%).
Δεκαπέντε μήνες μετά την
έναρξη της πανδημίας, οι πο
λίτες αποκτούν τη δυνατότη
τα καλύτερης ενημέρωσης
για την πορεία της, όχι μόνο
σε ολόκληρη την επικράτεια
αλλά και σε επίπεδο περιφε
ρειών, μέσω της ιστοσελί
δας covid-19.gov.gr και των

οποίοι είχαν πρόσβαση σε
πολύ περισσότερα δεδομένα.
Στην Ελλάδα, οι πολίτες θα
μπορούν να ενημερώνονται
για τον δείκτη θετικότητας,
δηλαδή την αναλογία θετι
κών κρουσμάτων σε σχέση
με τεστ που γίνονται σε κάθε
περιοχή, για τον αριθμό των
κρουσμάτων ανά 100.000
πληθυσμό σε επταήμερη
κυλιόμενη βάση, την ποσο
στιαία μεταβολή του αριθμού
των κρουσμάτων συγκριτικά
με την προηγούμενη εβδομά
δα, όπως και την πορεία του
εμβολιασμού του πληθυσμού
με τουλάχιστον μία δόση ανά
περιοχή.
■ Η κυβέρνηση δημοσίευσε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξη νομοθετικού
περιεχομένου που ρυθμίζει
τα ζητήματα του ευρωπαϊκού
ψηφιακού πιστοποιητικού
Covid-19. Θα περιέχει πληρο
φορίες σχετικά με τον εμβολι
ασμό του κατόχου του και τα
αποτελέσματα των τελευταί
ων μοριακών τεστ στα οποία
έχει υποβληθεί. Σε λίγες ημέ
ρες θα είναι δυνατή η έκδοσή
του μέσω των ΚΕΠ, ενώ στην
Ε.Ε. θα τεθεί σε εφαρμογή την
1η Ιουλίου.
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 "Νόμιμο" το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 686.34 cm² Κυκλοφορία:
:

1

31-05-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ
ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

'ΝΟΜΙΜΟ.ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΤΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΟΕΣΕΟΝ

ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΑΦΟΥ ΑΡΠΑΪΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΕΤΡΕΧΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΕ
ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΑ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ δόγμα «το νόμιμο είναι και ηθικό», που είχε προκαλέσει
πολιτική θύελλα πριν από λίγα χρόνια επαναφέρει στο προσκήνιο η Πο
λιτική Προστασία, στην εναγώνια προσπάθειά τηρ να δικαιολογήσει τη
σκανδαλώδη απευθείαε ανάθεση των self tests στα αεροδρόμια.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ > ΣΕΛ.3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 "Νόμιμο" το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,3

Ημερομηνία
έκδοσης:

31-05-2021

"Νόμιμο" το σκάνδαλο των aneuOeias αναθέσεων
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ.1

βαση είχε επείγοντα χαρακτήρα και δεν υπήρχαν

Όπως πληροφορούμαστε από έγκυρη πηγή, ήδη

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μία σύμβαση πολλών εκατομμυ
ρίων ευρώ, την οποία εξασφάλισε χαριστικά μία
εταιρεία που δεν διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια,
τεχνογνωσία και το απαιτούμενο προσωπικό. Η
ίδια εταιρεία είχε αναλάβει και πάλι με απευθείας
ανάθεση το σύστημα διαχείρισης συμβάντων κινη
τών μονάδων του ΕΟΔΥ. Απαντώντας στο αποκα
λυπτικό δημοσίευμα της KONTRA NEWS, η Γενι
κή Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επτχειρεί να
δικαιολογήσει την απευθείας ανάθεση επικαλού
μενη τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του έργου, ενώ
παράλληλα προβαίνει και σε αυθαίρετα συμπερά
σματα αναφέροντας όη αν είχε αναλάβει ο στρατός
τα self tests το κόστος θα ήταν μεγαλύτερο.
Πρόκειται για ένα μεγάλο ψέμα, αφού έτσι κι
αλλιώς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι
μισθοδοτούμενα από το κράτος και η μοναδική επι
βάρυνση για το δημόσιο θα ήταν το κόστος διαμο
νής τους. Το κατά πόσο είναι νόμιμη η απευθεί
ας ανάθεση σε μία εταιρεία που δεν έχει μεγάλοι
διαδρομή και δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνο
γνωσία, φτάνοντας σε σημείο να ζητάνε την ενοικίαση προσωπικού από διάφορα ιδιωτικά νοσο
κομεία, θα το κρίνουν οι ελεγκτικές αρχές. Γιατί
ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η σύμ

τα περιθώρια να γίνει διαγωνισμός, οι αρμόδι
οι της Πολιτικής Προστασίας θα έπρεπε να είχαν
απευθυνθεί στις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες που
διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια, προσωπικό και
τεχνογνωσία, για να δώσουν προσφορές και να
επιλέξουν την περισσότερο συμφέρουσα λύση. Το
δημόσιο χρήμα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
προσφέρεται ως δώρο σε διάφορους αεριτζήδες,
με πρόσχημα το νόμο που επιτρέπει τις απευθεί
ας αναθέσεις. Αλλωστε αντίστοιχες πρακτικές με
απευθείας συμβάσεις, παρ’ ότι ήταν νόμιμες όπως
αναφέρει η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασί
ας, ακυρώθηκαν γιατί κρίθηκαν σκανδαλώδεις και
καταχρηστικές για το δημόσιο.
Πηγές από την Πολιτική Προστασία διέρρεαν ότι δήθεν οι μεγάλες εταιρείες του χώρου είναι
αυτές που ανέδειξαν το σκάνδαλο. Οφείλουμε να
τους πληροφορήσουμε ότι οι αποκαλύψεις είναι
αποκλειστικά προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας
και καμία ανάμειξη δεν έχουν τα λεγάμενα οικο
νομικά συμφέροντα. Αν όντως υποψιάζονται το
παραμικρό, οφείλουν να το ομολογήσουν δημό
σια και όχι να κρύβονται πίσω από άθλιες διαρρο
ές. Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο αυτό σκάνδαλο
θα διερευνηθεί από τους αρμόδιους ελεγκτικούς
μηχανισμούς και βεβαίως από την Δικαιοσύνη.

το Μαξίμου έχει ζητήσει αναλυτικά στοιχεία για τη
σκανδαλώδη ανάθεση, προκειμένου να διαχειρι
στεί πολιτικά το όλο ζήτημα. Η KONTRA NEWS
δημοσιεύει ολόκληρη την απάντηση της Πολιτι
κής Προστασίας με τις δικαιολογίες που προβάλ
λει για τη σύμβαση-μαμούθ:

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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«Κύριε Διευθυντή,
Με αφορμή σημερινό δημοσίευμά σας με
τίτλο «Απευθείας συμβάσεις εκατομμυρίων
ευρώ» και προς αποκατάσταση της αλήθειας,
ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Η απευθείας ανάθεση της διαδικασίας δειγματο
ληπτικού ελέγχου με τη μέθοδο των rapid tests
των αφίξεων στα αεροδρόμια της χώρας έγινε σε
απόλυτη συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία που
προβλέπει τη σχετική δυνατότητα για λόγους κατε
πείγοντος. Ο κατεπείγον χαρακτήρας δικαιολογεί
ται πλήρως από το γεγονός ότι οι Ένοπλες Δυνά
μεις αδυνατούσαν να παρέχουν τον απαιτούμενο
αριθμό στελεχών για τη στελέχωση των κλιμακί
ων ελέγχου στα αεροδρόμια της χώρας, όπως είχε
γίνει πέρυσι κατά την τουριστική περίοδο, καθώς
τα στελέχη αυτά συνδράμουν φέτος στην Επιχείρη
ση Ελευθερία για τον εμβολιασμό του πληθυσμού
και είναι αδύνατο να απαλλαγούν αυτών των καθη

κόντων τους. Η σύμβαση έχει συναφθεί με σημα
ντικότατο δημοσιονομικό όφελος για το Δημό
σιο σε σχέση πάντα με το κόστος διάθεσης στελε
χών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς σε αυτή την
περίπτωση προβλέπονται σειρά εξόδων λ.χ. στέ
γασης, οδοιπορικών κ.λπ. Επιπλέον, ενημερώνου
με ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασί
ας έχει συνάψει μια και μόνη σύμβαση με την εν
λόγω εταιρεία, λόγω εμπειρίας της στο αντικείμε
νο διαχείρισης λογισμικού υποστήριξης των δειγ
ματοληπτικών ελέγχων από όλα τα κλιμάκια και σε
όλα τα σημεία ελέγχου στη χώρα.
Σημειώνουμε επίσης ότι στις υποχρεώσεις της
εταιρείας περιλαμβάνονται η για έξι μήνες παροχή
του προσωπικού (157 υγειονομικοί και 16 διοικη
τικοί υπάλληλοι) για τη διενέργεια των δειγματο
ληπτικών ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας,
η εκπαίδευση αυτών, η διάθεση/διανομή των απα
ραίτητων μέσων ατομικής προστασίας και υλικού
- εξοπλισμού, καθώς και η ευθύνη καταχώρισης
των αποτελεσμάτων στο εθνικό μητρώο Covid-19.
Είναι, επίσης, άξιο αναφοράς ότι στις δύο πρώ
τες εβδομάδες λειτουργίας του συστήματος (από
14 Μαΐου), η διαδικασία διεξάγεται απρόσκοπτα
σε όλα τα επίπεδα, με εξαιρετικά αποτελέσματα και
θετικότατα σχόλια στα ελληνικά και διεθνή μέσα
ενημέρωσης.
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειος Παπαγεωργίου».
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 Εκστρατεία «λάσπης» κατά BioNTech/Pfizer
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

32

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 212.55 cm² Κυκλοφορία:
:

1
31-05-2021
560

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εκστρατεία «λάσπης» κατά BioNTech/Pfizer
ΣΧΟΛΙΟ
/πΛ Deutsche
Welle
ίναι περίεργο», γράφει στο
Twitter ο YouTuber Λεό
Γκρασέ, ο οποίος δημιούρ
γησε ίο πολύ επιτυχημένο
επιστημονικό κανάλι Dirty Biology.
0 δημοφιλής Γάλλος καταγγέλλει στην
ανάρτησή του ότι μια διαδικτυακό
πλατφόρμα ινφλουένσερ του πρότεινε έναντι αδρής χρηματικής αμοιβής
να διασπείρει ανυπόστατες πληρο
φορίες για το εμβόλιο BioNTech/Pfizer.
Η πλατφόρμα, η οποία ονομάζεται
fazze και υποτίθεται ότι εδρεύει στο
Λονδίνο, έθεσε ωστόσο στον Γάλλο
YouTuber μέσω ηλεκτρονικού μηνύ
ματος δύο όρους. Πρώτον, να φαίνε
ται ότι εκφράζει προσωπική άποψη,
τονίζοντας ότι «τα καθιερωμένα μέσα
ενημέρωσης αδιαφορούν για το ζή
τημα». Δεύτερον, να σεβαστεί ότι τα άτο

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μα πίσω από την εκστρατεία θέλουν
να παραμείνουν ανώνυμα. Όπως δη
λώνει ο ίδιος, του ζήτησαν μεταξύ άλ
λων να ισχυριστεί ότι το εμβόλιο BioN
Tech/Pfizer συνδέεται με μεγαλύτερη
θνησιμότητα από ό,τι ενδεχομένως
άλλα εμβόλια. Για να αποδείξουν ότι
το εμβόλιο BioNTech/Pfizer είναι πε
ρισσότερο επικίνδυνο από εκείνα των
AstraZeneca και Johnson & Johnson,
οι άνθρωποι της fazze έστειλαν στον
Λεό Γκρασέ λίστες με στοιχεία, χωρίς
όμως να αναφέρονται πηγές. Ο Γάλ
λος ωστόσο απέρριψε την πρόταση
και ενημέρωσε την κοινή γνώμη στις
24 Μαΐου.
Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι
η fazze είχε κάνει παρόμοιες προτά
σεις και σε άλλους ινφλουένσερ στη
Γαλλία, στη Γερμανία, ακόμα και στη
Βραζιλία. Ανάμεσά τους και ο Γερμα
νός Μίρκο Ντρότσμαν, ο οποίος δια
τηρεί κανάλι με θέμα την επιστήμη
στο YouTube με σχεδόν 1,5 εκατομ
μύριο συνδρομητές. 0 Ντρότσμαν εξέφρασε στην DW την έκπληξή του για

την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς τη
«χοντροκομμένη».
Οι καταγγελίες του Γκρασέ και άλ
λων ινφλουένσερ έβαλαν στο μικρο
σκόπιο πολλών μέσων ενημέρωσης
την εταιρεία fazze. Διαπιστώθηκε για
παράδειγμα ότι έδρα στο Λονδίνο δεν
υπάρχει. Η ιστοσελίδα της παραπέμ
πει στην καλύτερη περίπτωση σε ένα
γραμματοκιβώτιο στις Βρετανικές Παρ
θένες Νήσους.
Η εφημερίδα «Le Monde» κατάφερε να εντοπίσει τις ηλεκτρονικές δι
ευθύνσεις από τις οποίες στάλθηκαν
τα μηνύματα σε έναν από τους Γάλ
λους ινφλουένσερ. Σύμφωνα με τη
γαλλική εφημερίδα τα email προήλ
θαν από τη Μόσχα και όχι από το Λον
δίνο. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση
των καταγγελιών όλα τα δεδομένα που
είχε θέσει η fazze στη διάθεση των
ινφλουένσερ στην πλατφόρμα Reddit
σβήστηκαν. Το ίδιο συνέβη και με τα
προφίλ των αποστολέων. Για αρκετές
ώρες η ιστοσελίδα fazze.com είχε τε
θεί εκτός λειτουργίας. [S1D:14363795]
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 Η πρώτη «ασθενής Σου» οδηγεί στα εργαστήρια της
Ουχάν
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

33

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 454.82 cm² Κυκλοφορία:
:

1

31-05-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «DAILY MAIL» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η πρώτη «ασθενήβ Σου» οδηγεί
στα εργαστήρια ins Ουχάν
ντείνονται οι διεθνείς πιέσεις
ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ
akotzia@e-typos.com
προς την Κίνα για περισσότε
ρη διαφάνεια σχετικά με την
προέλευση του κορονοϊού. Μετάπου
τις η Κίνα έδωσε στον Παγκόσμιο Ορ
ΗΠΑ που άνοιξαν και πάλι το κεφά
γανισμό Υγείας αναφορά για το πρώτο
λαιο της έρευνας για το θέμα, ήρθε
κρούσμα της νόσου Covid-19.
π σειρά της Βρετανίας να ζητήσει
Η επανεξέταση της υπόθεσης με
από την Κίνα να ανοίξει τα επίση
την «ασθενή Σου» φαίνεται ότι κρίνεμα αρχεία της και να αποκαλύψει τι
ται αναγκαία, ύστερα από τη μελέτη
ακριβώς συνέβη εκείνο «το σκοτει
δύο ειδικών σχετικά με το εργαστήριο
νό» διάστημα του φθινοπώρου του
ιολογίας, όπου γίνονταν πειράματα σε
2019. «Ο κόσμος πρέπει να μάθει την
έναν ιό που εντοπίστηκε σε νυχτερίδες,
αλήθεια για την προέλευση αυτής της
με σκοπό να μπορέσουν οι επιστήμο
πανδημίας... για να προστατευτούμε
νες να προετοιμαστούν καλύτερα για
από μελλοντικούς κινδύνους», είπε ο
μια πιθανή πανδημία. Ο Βρετανός
Βρετανός βουλευτής Τομ Τάγκενχατ,
καθηγητής Ανγκους Νταλγκλίς και ο
πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επι
Νορβηγός Μπίργκερ Σόρενσεν κατέ
τροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.
ληξαν στο συμπέρασμα ύστερα από
μελέτη ότι ο κορονοϊός φαίνεται να
προήλθε από εργαστήριο στην Ουχάν.
Λάθος
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημε
Η Σου υποβλήθηκε σε θεραπεία στο
ρίδα «Daily Mail», είναι γνωστή πια
νοσοκομείο Ρονγκτζούν στην περιοχή
η ταυτότητα της πρώτης ασθενούς
Χονγκσάν, κοντά στην οποία διεξαγόστην Κίνα, λόγω ενός λάθους Κινέ
ταν η έρευνα για τη σχέση νυχτερίδων
ζου αξιωματούχου, που δημοσίευσε
και κορονοϊών.
απόρρητα ιατρικά στοιχεία. Η δίχρονη
Η θεωρία της διαφυγής του ιού από
Σου, η οποία ζούσε κοντά σε μεγάκινεζικό εργαστήριο ιολογίας έχει επανέλθει επιτακτικά όχι μόνο από τις νέες
έρευνες, αλλά και λόγω των πιέσεων
από τις ΗΠΑ για διευκρινίσεις, καθώς
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
η ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Η δίχρονη Κινέζα
Υγείας που μετέβη στη Ουχάν για να
ασθένησε και έχασε τη
συλλέξει στοιχεία σε συνεργασία με
Κινέζους ειδικούς, ώστε να διευκρινι
ζωή ins από επιπλοκέ$
στεί η προέλευση του κορονοϊού, επέ
tns νόσου στο τέλο$
στρεψε με άδεια χέρια. Ο Αμερικανός
Σεπτεμβρίου του 2019
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρότρυνε τις
υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και
λο ερευνητικό εργαστήριο κορονοϊτων συμμάχων να αναζητήσουν νέα
ού στην πόλη Ουχάν, ασθένησε και
στοιχεία για το αν η Κίνα προσπάθη
έχασε τη ζωή της από επιπλοκές
σε να συγκαλύψει τη διαρροή του ιού
της νόσου στο τέλος Σεπτεμβρίου
από το εργαστήριο. Οπως ήταν αναμε
του 2019, πολύ πριν π Κίνα παρα
νόμενο, αξιωματούχοι της προεδρίας
δεχτεί την ύπαρξη της νόσου Covid.
Τραμπ, που επέμενε στη θεωρία της
Οπως διευκρινίζει π εφημερίδα, ο
«κατασκευής του κινεζικού ιού», επα
Κινέζος αξιωματούχος αποκάλυψε
νήλθαν με σχετικές δηλώσεις.
τις λεπτομέρειες σχετικά με την πρώ
τη ασθενή με Covid στην Ουχάν. Η
Ο Πομπέο
«ασθενής Σου» ζούσε κοντά σε μια
0 πρώην ΥΠΕΞ και διευθυντής της CIA,
σιδηροδρομική γραμμή υπερταχείας,
Μάικ Πομπέο, δήλωσε ότι «υπάρχουν
που έπαιξε ρόλο στην εξάπλωση του
σημαντικά στοιχεία ότι ο ιός διέρρευιού στα 11 εκατομμύρια των κατοίκων
σε από το Ινστιτούτο Ιολογίας (WIV)
της πόλης. Ο καθηγητής Βιοστατιστιστην Ουχάν, που διεξήγαγε μυστική
κής στο Πανεπιστήμιο της Ουχάν, Χίου
στρατιωτική έρευνα». «Κάποιοι μέσα
Τσανστσουά (ο οποίος κατά λάθος
από το εργαστήριο είχαν εμπλακεί σε
δημοσίευσε στην ιατρική επιθεώρηση
προσπάθειες που συνδέονται με τον
«Health Times» την απεικόνιση των
Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό», δή
στοιχείων με τα ονόματα των ασθε
λωσε ο Πομπέο στο Fox News, τονί
νών), είχε καταγράψει 47.000 επιβε
ζοντας ότι ουδείς γνωρίζει τι γίνεται
βαιωμένα και ύποπτα κρούσματα έως
τώρα στο συγκεκριμένο εργαστήριο,
το τέλος Φεβρουάριου του 2020. Σε
που λειτουργεί ακόμη. «Μόνο το Κι
αυτά περιλαμβανόταν ο θάνατος της
νεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα γνωρίζει
ασθενούς τον Σεπτέμβριο, καθώς και
την απάντηση. Ελπίζω ότι θα υπάρξει
πολλά περιστατικά του Νοεμβρίου ώθηση να λογοδοτήσει π Κίνα», πρόπριν από τις 8 Δεκεμβρίου του 2019,
σθεσε. ■
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 ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,20,45

Επιφάνεια 1889.14
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

31-05-2021

Κυκλοφορία:

13695

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΠΣ ΑΠΟ ΕΕ

ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
• θα γίνονται με το εμβόλιο
ms Pfizer· DEBATE: Δυο
μαθήτριε5 γράφουν στα «ΝΕΑ»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,20,45

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

31-05-2021

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Στο τραπέζι
ο εμβολιασμός
εφήβων και
στην Ελλάδα

ο πράσινο φως του Ευρωπα
ϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΜΑ) για τον εμβολιασμό
των εφήβων 12-15 ετών με το εμβό
λιο των Pfizer/BioNTech αναζωπυ
ρώνει τον διάλογο σχετικά με τον
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εμβολιασμό των μαθητών Γυμνασί
ου και Λυκείου και στη χώρα μας.
Μάλιστα, τις επόμενες εβδομάδες,
αναμένεται σχετική γνωμοδότηση
για τη χορήγηση σε παιδιά και του
εμβολίου της Moderna, το οποίο
έχει την ίδια τεχνολογία με εκείνο
της Pfizer (mRNA). Παρ’ όλα αυτά, οι
έλληνες επιστήμονες τηρούν στάση
αναμονής καθώς το θέμα θα συζη
τηθεί ενδελεχώς από τα μέλη της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
Ενδεικτική ήταν η πρόσφατη
τοποθέτηση του επίκουρου καθη
γητή Επιδημιολογίας και μέλους
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Γκίκα Μαγιορκίνη σε σχετική ερώ
τηση, με τον ίδιο να αποσαφηνίζει
ότι προς το παρόν και με βάση τα
ελληνικά δεδομένα «είναι κάτι το
οποίο δεν βλέπουμε να συμβαίνει
σύντομα». Σύμφωνα, άλλωστε, με
τον ειδικό, στη χώρα μας έχει δια
πιστωθεί ότι «τα παιδιά δεν έχουν
παίξει μεγάλο ρόλο στη μετάδοση»,
διευκρινίζοντας πως η διαπίστωση
αυτή αφορά κυρίως ανήλικους κάτω
των 15 ετών.
Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός Κυ
ριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε
στο ζήτημα του εμβολιασμού των
παιδιών μετά τη Σύνοδο Κορυφής
την περασμένη εβδομάδα, υπογραμ
μίζοντας ότι «θα συζητηθεί για τα
παιδιά από το Γυμνάσιο και άνω,
από την ηλικία των 12 και πάνω»,
προσθέτοντας ότι «από τη στιγμή
που θα εγκριθούν από τον Ευρωπα
ϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αυτό θα
δώσει νέα δυναμική στον εμβολια
σμό». Αντίστοιχα, ο υπουργός Υγεί
ας Βασίλης Κικίλιας άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο παιδιά άνω των 12
ετών να εμβολιαστούν πριν από την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ. Μοιραία το επό
μενο διάστημα θα αξιολογηθούν
σημαντικές παράμετροι, με πρώτο
το όφελος του εμβολιασμού στις
μικρότερες ηλικίες, σταθμίζοντας
παράλληλα τα επιδημιολογικά
δεδομένα καθώς και το ύψος της
συλλογικής ανοσίας.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της
προηγούμενης εβδομάδας στο σύν
θετο αυτό ζήτημα είχε αναφερθεί
και η πρόεδρος της Εθνικής Επι
τροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, υπογραμμίζοντας ότι «οι
ενήλικοι έχουν να δώσουν ένα καλό
"παρών” στο θέμα των εμβολιασμών
και να μην υπάρχει αυτό το κενό το
οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί
με τον εμβολιασμό και των μικρό
τερων ηλικιών». Η ίδια πρόσθεσε
ότι «υπάρχουν πολλά πράγματα τα
οποία πρέπει να ζυγίσει κανείς για
να εμβολιάσει τα παιδιά, δεδομένου
ότι εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα
σε σχέση με άλλα εμβόλια. Οτι κυρί
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Πράσινο φως από tov ΕΜΑ για m χορήγηση
ίου εμβολίου Pfizer/BioNTech σε παιδιά 12-15 ειών
Στάση αναμονής από ιούς επιστήμονες, αρνητικοί
6 στους 10 γονείς, σύμφωνα με τη διαΝΕΟσις
ως θα εμβολιαστούν τα παιδιά για να
προστατεύσουν εμμέσως άλλα άτο
μα στο περιβάλλον τους. Υπάρχουν
και υπέρ, αλλά υπάρχουν και αρκετά
στοιχεία που, επαναλαμβάνω, θα ζυ
γιστούν πολύ προσεκτικά και βάσει
της επιδημιολογικής εικόνας που
θα έχει η χώρα μας».
Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδια
φέρον έχουν τα αποτελέσματα της
νέας έρευνας της διαΝΕΟσις, που
δείχνει ότι περίπου έξι στους δέκα
γονείς εμφανίζονται ιδιαίτερα επι
φυλακτικοί. Πιο συγκεκριμένα, οι
ερευνητές ακολουθώντας τις εξελί
ξεις, πρόσθεσαν σχετική ερώτηση,
η οποία «έτρεξε» σε ένα υποσύνο

λο του δείγματος σε περίπου 500
ανθρώπους, εκ των οποίων οι 132
έχουν παιδιά. Ειδικότερα, το ερώ
τημα που τους τέθηκε ήταν εάν θα
συμφωνούσαν να εμβολιάσουν το
παιδί ή τα παιδιά τους. Και παρότι
το αποτέλεσμα - λόγω του μικρού
δείγματος - είναι μόνο ενδεικτικό,
δεν παύει να δείχνει την τάση όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται
σήμερα - καθώς το 58,1% των γο
νιών δηλώνει πως δεν θα εμβόλιαζε
το παιδί του.
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Ζη
τούμενο σε κάθε περίπτωση πα
ραμένει η μαζική συμμετοχή του

ενήλικου πληθυσμού στην εμβολιαστική εκστρατεία «Ελευθερία»,
με βασικό ζητούμενο τη θωράκιση
των ηλικιωμένων. Καθώς όμως πα
ραμένουν τα κενά στην... ανοσία

Ανοιχτό άφησε το
ενδεχόμενο να εμβολιαστούν
παιδιά άνω των 12 ετών,
πριν από την έναρξη
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των πολιτών 60 ετών και άνω, το
εμβολιαστικό πρόγραμμα «αγκαλιά
ζει» πλέον το σύνολο των ατόμων
18 ετών και άνω σε μια προσπάθεια
να συμπληρώσει τις «μαύρες τρύ
πες». Το βράδυ της Παρασκευής η
πλατφόρμα emvolio.gov.gr «άνοιξε»
για τους 18 ετών και άνω αποκλει
στικά με το εμβόλιο της Johnson &
Johnson, δημιουργώντας έτσι έναν
εμβολιαστικό δρόμο... ταχείας ανο
σίας για τον νεότερο πληθυσμό. Από
το Σάββατο είναι διαθέσιμα όλα τα
εμβόλια στις ηλικίες 30-34 ετών, με
την ανταπόκριση των νεότερων πο
λιτών να χαρακτηρίζεται ως «πολλά
υποσχόμενη».

Σια γυμναστήρια με διπλή μάσκα
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΚΟΥΦΟΥ

τόκολλο τα γυμναστήρια και τα γήπεδα 5x5.
Οι χώροι θα λειτουργούν με τη χρήση μάσκας
ε μικρά βήματα γίνεται το άνοιγμα
(είτε διπλή είτε μονή μάσκα ΚΝ95 ή FFP2),
επιπλέον κοινωνικών και οικονομι
τη διεξαγωγή self test και έναν αθλούμενο
κών δραστηριοτήτων καθώς, παρά
ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, ενώ, σύμφωνα
τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεικτών,
με διευκρινίσεις
ο
του υπουργείου Ανάπτυξης,
όσοι ασκούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση θα
αριθμός των εμβολιασμένων δεν έχει φτάσει
μπορούν να μη φορούν μάσκα μόνο εφόσον
στα επιθυμητά μεγέθη.
υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων
Ετσι, από σήμερα ανοίγουν και πάλι τα γυ
από άλλους ασκούμενους. Επίσης, ασκούμενοι
μναστήρια, η τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτι
που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά
κό τομέα μειώνεται στο 25%, ενώ επανεκκινούν
προβλήματα καλό είναι να αποφεύγουν την
τις εργασίες τους τα κέντρα ευεξίας και τα
έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα.
catering σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με
τους κανόνες της εστίασης. Ωστόσο, η επιτρο
ΜΕΤΡΑ. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι σε περιοχές
πή των ειδικών δεν έκανε δεκτό το αίτημα για
που μπορεί να μπουν στο μέλλον σε τοπικό
τη χρήση μουσικής στους χώρους εστίασης.
lockdown θα ισχύει:
Ειδικότερα από σήμερα και ύστερα από ένα
Απαγόρευση από τα μεσάνυχτα μέχρι τις
εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα ανοίγουν
6 το πρωί.
και πάλι με το εγκεκριμένο υγειονομικό πρω
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Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης άνω
των εννέα ατόμων, τόσο σε δημόσιο όσο και
σε ιδιωτικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο.
Στους χώρους της εστίασης ο μέγιστος αριθ
μός στα τραπέζια θα είναι τέσσερα άτομα
και έξι για οικογένειες.
Αναστολή των οικοδομικών εργασιών.
Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης (πάρτι, συναυλίες, εμποροπανύγηρεις, λαϊκές
αγορές).
Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονο
μικού ενδιαφέροντος θα περιορίζεται σε
ανοικτό υπαίθριο χώρο μόνο καθήμενων
πελατών, με απαγόρευση μουσικής όλο το
24ωρο και απολύμανση καταλόγων κατά την
αλλαγή πελατών στα τραπέζια, τοποθέτηση
απολυμαντικού στα τραπέζια, υποχρεωτική
χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελά
τες (κατά την αναμονή).
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Διαθέσιμα είναι πλέον
όλα τα εμβόλια otis
ηλικίεβ 30-34 ετών, με
την ανταπόκριση των
νεότερων πολιτών
να χαρακτηρίζεται
«πολλά υποσχόμενη»

Με το πράσινο φως να έχει δοθεί σε Καναδά, ΗΠΑ,
Ιαπωνία, Ισραήλ και τώρα και στην Ευρωπαϊκή
Ενωση για τον εμβολιασμό των εφήβων άνω των
12 ετών, προκειμένου να ξεκινήσει κανονικά και
χωρίς προβλήματα στο μεγαλύτερο κομμάτι της η
επαναλειτουργία της εκπαίδευσης από την επόμενη
σχολική χρονιά, ένας νέος κύκλος συζητήσεων ανοίγει.
Από τους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας,
τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς των εφήβων και

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ η δωρεάν
διάθεση δυο self test την εβδομάδα
σε πολίτες από 18 έως 30 ετών, χωρίς
να έχουν την υποχρέωση να δηλώ
νουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα
εφόσον δεν εργάζονται ή δεν είναι
φοιτητές. Τη διεύρυνση των δικαιού
χων ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ, Ακης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στο Facebook,
υπογραμμίζοντας ότι «ο εμβολιασμός
και η τακτική αυτοδιάγνωση είναι
τα σημαντικότερά μας όπλα για να
κρατήσουμε ανοιχτή την οικονομία
και την κοινωνία και να αφήσουμε
οριστικά πίσω μας την πανδημία».
Διευκρινίζεται, εντούτοις, ότι τα δύο
τεστ που δίνονται αυτήν την εβδομά
δα είναι για τις ανάγκες των επόμενων
14 ημέρων (ένα τεστ την εβδομάδα).
Εν τω μεταξύ, τριψήφιος ήταν ο
χθεσινός αριθμός κρουσμάτων, καθώς
δεν ξεπέρασαν τα 907, ενώ συνεχί
ζεται και η μείωση του αριθμού των
διασωληνωμένων (497) γεγονός που
αποτυπώνει και τη σταδιακή συρρί
κνωση των σκληρών δεικτών. Σύμ
φωνα με την ίδια έκθεση του ΕΟΔΥ,
η διάμεση ηλικία των ασθενών που
νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της
χώρας με μηχανική υποστήριξη ανα
πνοής είναι τα 67 έτη εκ των οποίων
το 86,5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. Τέλος,
κατά το τελευταίο 24ωρο, 30 ακόμη
άνθρωποι εξέπνευσαν έπειτα από
επιπλοκές της λοίμωξης Covid-19
με αποτέλεσμα από την έναρξη της
επιδημίας να έχουν καταγραφεί συ
νολικά 12.054 θάνατοι.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Απαντήσεις για
tis επιπτώσεις

Το εμβόλιο δεν είναι κάτι
που πρέπει να φοβόμαστε

ναμφίβολα τον τελευταίο χρόνο έχει
δημιουργηθεί μια μεγάλη αναστάτωση
σχετικά με τον ιό Covid-19. Πρόκειται
για μια αναπνευστική μεταδοτική ασθένεια, η
οποία εξελίχθηκε σε πανδημία. Παρ’ όλα αυτά,
πριν από λίγους μήνες βρέθηκε το εμβόλιο
ενάντια στη νόσο. Ομως λόγω της βραχυχρό
νιας μελέτης του εμβολίου δημιουργούνται
τα εξής ερωτήματα: «Ποιες είναι οι πιθανές
επιπτώσεις;» και «Πόσο ασφαλές είναι τελικά;».
Αναπάντητα και πιο έντονα παραμένουν τα
παραπάνω ερωτήματα ειδικά όταν αναφέρονται σε νεαρές και εφηβικές ηλικίες. Γεγονός
αποτελεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρ
μάκων (ΕΜΑ) έχει συμφωνήσει για νέα κλινική
δοκιμή του εμβολίου στα
παιδιά, αλλά αυτό πρό
κειται να γίνει σε μεταγε
νέστερο στάδιο. Παρόλο
που οι πιθανότητες να
νοσήσουν βαριά τα παιδιά
ηλικίας έως 16 ετών είναι
ελάχιστες, συνεχίζονται
ακόμα και πιο έντονες συ
ζητήσεις σχετικά με τον
ΤΗΣ
εμβολιασμό των παιδιών.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ
Καθώς η επιστημονική
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
έρευνα αποτελεί προϊόν
επαγωγικής διαδικασίας,
άρα αφορά εξελισσόμενους, πολυδύναμους
οργανισμούς και όχι στάσιμους, η παραγωγή
του εμβολίου είναι συνεχώς υπό έλεγχο χωρίς
καμία σίγουρη απάντηση σχετικά με τις μετα
γενέστερες επιπτώσεις. Επίσης, ο φόβος των
μελλοντικών παρενεργειών είναι αυξημένος
στις γυναίκες καθώς σκέφτονται το αντίκτυπο
του σε κάποια πιθανή μελλοντική κύηση. Ετσι,
γνωρίζοντας πως τα παιδιά δεν επηρεάζονται
με τον ίδιο τρόπο από τη μόλυνση του Covid-19,
θα πρέπει να υπάρξει συνεχής και μακροχρό
νια παρακολούθηση ώστε να καταγραφούν οι
ανεπιθύμητες επιπτώσεις προτού εγκριθούν
και χορηγηθούν τα εμβόλια.

τη ζωή του υπό έλεγχο. Επιπρόσθετα,
Covid-19 έχει αλλάξει ριζικά
με τη χορήγηση του εμβολίου, δεν κολ
τη ζωή μας όλων μας, άνθρω
λάς πια τον ιό και δεν τον μεταδίδεις.
ποι χάνουν καθημερινά τη ζωή
Το άτομο βρίσκεται πια σε ευνοϊκή
τους και το πέρασμά του έχει κατα
βάλει ολόκληρο τον πλανήτη. Οι νέοι
θέση να προστατεύσει τον εαυτό του
αλλά ταυτόχρονα και τους γύρω του.
άνθρωποι βιώνουν καταστάσεις που
τους εμποδίζουν να νιώσουν τη χαρά
Παύει να αποτελεί κίνδυνο και ίσως η
της νιότης. Ομως, χάρη στην επιστήμη,
εξάλειψη αυτού του ιού, έπειτα από
ένα χρόνο μετά την εμφάνιση του ιού,
ένα ικανοποιητικό ποσοστό εμβολια
τα εμβόλια ήρθαν να διαλευκάνουν
σμένου πληθυσμού να έχει αρχίσει να
την υπόθεση και να διευκολύνουν την
αχνοφαίνεται.
επιστροφή στην κανονικότητα.
Ολοι έχουμε κουραστεί και όλοι αδηΟι εμβολιασμοί είναι ένα από τα με
μονούμε για τη στιγμή που όλο αυτό
γαλύτερα επιτεύγματα στον τομέα της
θα τελειώσει. Η παραπληροφόρηση
δημόσιας υγείας. Σώζουν ετησίως δύο
για το συγκεκριμένο θέμα έχει λάβει
με τρία εκατομμύ
τρομερές διαστάσεις, με αποτέλεσμα ο
ρια ανθρώπινες
κόσμος να φοβάται και να αμφισβητεί
την επιστήμη και τους ειδικούς. Επι
ζωές παγκοσμίως.
Ενας άνθρωπος
στημονικά διαπιστωμένο, τα εμβόλια
που είναι εμβολι
κατά της νόσου Covid-19, όπως και
ασμένος θεωρείται
κάθε άλλο εμβόλιο, εκπαιδεύουν το
ήδη προστατευμέανοσοποιητικό μας σύστημα για να
νος από την εκάπροστατεύεται από τον ιό κατά του
στοτε ασθένεια.
οποίου εμβολιαζόμαστε. Επίσης, οι
Πιο συγκεκριμένα,
παρενέργειες είναι ήπιες και προσωρι
ΤΗΣ
όπως είναι γνωστό
νές, στο ενδεχόμενο που εμφανιστούν,
ΕΛΕΝΗΣ
πλέον σε όλο τον
και δεν αποτελούν φαινόμενο μόνο
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
κόσμο, ο κορωνοϊτων εμβολίων.
ός είναι εξαιρετικά
Αναμφισβήτητα, τα εμβόλια υποβάλ
επικίνδυνος και επηρεάζει τον τρόπο
λονται σε αρκετούς κύκλους αυστηρών
ζωής μας, επομένως το εμβόλιο συμ
δοκιμών και αξιολόγησης από τους
βάλλει στην προστασία του ατόμου από
αρμοδίους, προτού εγκριθούν. Ετσι
την ασθένεια. Το εμβόλιο δεν είναι κάτι
γίνεται όλο και πιο κατανοητός ο λόγος
που πρέπει να φοβόμαστε, αντίθετα,
που δεν πρέπει να είμαστε αρνητές ως
πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που η
προς το εμβόλιο.
επιστήμη κατάφερε σε ένα τόσο μικρό
χρονικό διάστημα να το βρει και να το
ιστορία με τον κορωνοϊό, μας
κατασκευάσει. Με την εκκίνηση των
έχει καταβάλει όλους, από μι
εμβολιασμών, ανοίγει το πράσινο φως
κρά παιδιά, μέχρι ηλικιωμένους
για την επιστροφή των ανθρώπων στην
ανθρώπους, όμως δεν αρμόζει στην
κανονικότητα.
κοινωνία μας να παραδοθεί σ’ αυτόν
Οι νέοι άνθρωποι, οι έφηβοι, τα παι
τον αόρατο εχθρό. Οι εμβολιασμοί εί
διά, ακόμη και οι φοιτητές έχουν λίγο
ναι το εισιτήριό μας για το τρένο που
ακόμη περισσότερο την ανάγκη για
οδεύει ταχύτατα προς την αρχή μιας
την επιστροφή στην κανονικότητα,
νέας ζωής, μιας ζωής που έχει διαφύγει
στην προ κορωνοϊού ζωή. Αυτό συμ
τον κίνδυνο και μπορείς εκεί πλέον να
βαίνει γιατί την ύστατη στιγμή που
ζήσεις ελεύθερος ξανά αλλά συνάμα
η ζωή τους φάνηκε να ξεκινάει, ένας
και πιο δυνατός. Η ανάγκη όλου του
αόρατος εχθρός την έθεσε σε πλήρη
πλανήτη να ξανακερδίσει τη ζωή είναι
στασιμότητα. Το εμβόλιο όμως είναι
μεγάλη και το εμβόλιο αποτελεί την
ο ήρωας που όλοι περίμεναν. Με την
ελπίδα μας.
ανακάλυψή του, η στασιμότητα αποδυ
ναμώνεται και ο άνθρωπος μπορεί να
Η Ελένη Στεργίου είναι μαθήτρια Γ’ Λυκείου στο
ξεκινήσει δειλά-δειλά να κρατάει ξανά
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Δωρεάν self test σε
noXiies 18-30 ειών

φυσικά τους ίδιους... Από την πλευρά του, ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε επίσημα την έγκρισή του
στη χρήση του εμβολίου της Pfizer και σε εφήβους ηλικίας
από 12 έως 15 ετών, με κάθε χώρα της Ενωσης, ωστόσο,
να προχωρά μόνη της στον σχεδίασμά και τη Γερμανία να
έχει ήδη πλάνο εμβολιασμού των νέων από τα μέσα του
καλοκαιριού. Τι λένε όμως οι ίδιοι οι έφηβοι; «ΤΑ ΝΕΑ»
ξεκινούν τον διάλογο δίνοντας τον λόγο στη νέα γενιά.

ΓΝΩΜΗ

υνοψίζοντας, χωρίς να στεκόμαστε με
δογματισμό απέναντι σε ενδεχόμενο
εμβολιασμό, οφείλουμε, σχεδόν κανο
νιστικά, να λάβουμε υπόψη μας από ηθική
πλευρά το δικαίωμα των ανθρώπων να πειστούν
ότι ο εμβολιασμός σώζει και δεν καθιστά την
κατάσταση αυτή πιο περίπλοκη.
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Η Ανδρονίκη Ιγνατιάδου είναι μαθήτρια ms Γ Λυκείου ατη
Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων
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