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1) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 12 ] [] ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
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2) [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σελ. 12 ] [] ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ράντζα μέχρι και στην τραπεζαρία...
3) [KONTRANEWS, Σελ. 1,8-9 ] [] ΤΟ 39% ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ
4) [ESPRESSO, Σελ. 10-11 ] [] Παννακος: Τ α αποτελέσματα με τη μεταλλαξη Δελτα βγαίνουν σε δέκα ημέρες!
5) [ESPRESSO, Σελ. 1,6 ] [] ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΟΜΒΑΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ!

6) [KONTRANEWS, Σελ. 14 ] [] Μια περίοδος 10 εβδομάδων είχαμε συνεχή μείωση κρουσμάτων της προειδοποίησε
ο επικεφαλής του Παγκ ...
7) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 17 ] [] «Η μετάλλαξη Δέλτα δεν ανιχνεύεται στα νοσοκομεία»!
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8) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 17 ] [] Τριτοκοομικέβ moves μέσα στο θριάσιο! Εβαλαν ράντσα μέχρι και στην
τραπεζαρία
9) [POLITICAL, Σελ. 17 ] [] Απάτη 5 εκατ. € σε βάρος του ΕΟΠΥΥ 56 γιατρούς
10) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 1,4-5 ] [] ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ
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11) [ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Σελ. 10 ] [] Ποιες χώρες της Ευρώπης αγωνίζονται να χρησιμοποιήσουν εμβόλια προτού
λήξουν;
12) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 9 ] [] SOS για τέταρτο κύµα λόγω μέταλλαξης της «Δ»
13) [ΑΥΓΗ, Σελ. 23 ] [] Δεκάδες συλλήψεις για απάτη εις βάρος του ΕΟΠΥΥ
14) [ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Σελ. 8 ] [] «Και τα 4 εγκεκριμένα εμβόλια προστατεύουν από την Δέλτα»
15) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 1,3 ] [] Σφίγγει ο κλοιός για ανεμβολίαστους
16) [ΑΥΓΗ, Σελ. 6-7 ] [] Προδικάζουν εμβολιασμό εφήβων λόγω της μετάλλαξης Δέλτα
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 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
«ΑΤΤΙΚΟΝ»
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Επιφάνεια 260.9 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

Κυκλοφορία:

2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Κλιμάκωση του αγώνα για να μην περάσει
το σχέδιο του νέου οργανισμού
Επόμενο βήμα ο κοινός αγώνας με φορείς της Δυτικής Αθήνας, διεκδικώντας
σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο
αχητική παράσταση δι
αμαρτυρίας στη διοίκη
ση ενάντια στο σχέδιο
του νέου οργανισμού
για το Νοσοκομείο «Αττικόν»,
που εντείνει την επιχειρημα
τική λειτουργία του, πραγμα
τοποίησε χτες το Σωματείο

Μ

Εργαζομένων.
Σημειώνεται ότι μετά την κι
νητοποίηση στον διοικητή του
νοσοκομείου, το σχέδιο ορ

γανισμού πάγωσε προσωρι
νά. «Αλλά επειδή γνωρίζου
με τον σχεδίασμά της κυβέρνησης το ε
πόμενο διάστημα, το Σωματείο Εργαζο
μένων θα πάρει ακόμα μία πρωτοβουλία,
καλώντας όλους τους φορείς της περιο
χής σε κοινό αγώνα για να γίνει το "Αττι
κόν" ένα σύγχρονο δημόσιο και δωρεάν
νοσοκομείο», σημειώνει σε δήλωσή του ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ. Σιδέρης, γγ του Σωματείου Εργαζομέ
νων και μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ.
Οσο για το αντιδραστικό σχέδιο του νέου
οργανισμού, εξηγεί: «Το σχέδιο νέου οργα
νισμού του Νοσοκομείου "Αττικόν" που ε
πεξεργάστηκε μια "επιτροπή σοφών", στην
πλειοψηφία τους ανώτεροι διοικητικοί πα

ράγοντες, είναι εκτρωματικό και
αν εφαρμοστεί θα έχει οδυνη
ρές συνέπειες για τους ασθε
νείς, τον λαό της Δυτικής Αθή
νας και τους υγειονομικούς.
Ταυτόχρονα αποτελεί εξειδίκευση του "νέου ΕΣΥ" που εξήγ
γειλε η κυβέρνηση και φτιάχνε
ται με τα σάπια υλικά των ΣΔΙΤ,
της εμπορευματοποίησης και
της ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή,
με ό,τι δοκιμάστηκε και απέτυχε
κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Γα μας είναι αιτία πολέμου
το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Α
θήνας να απολέσει κι άλλο τον όποιο δη
μόσιο δωρεάν χαρακτήρα είχε και να με
τατραπεί σε αυτόνομη επιχειρηματική μο
νάδα, με διοίκηση μια μικρή πανεπιστημι
ακή ελίτ, ασθενείς - πελάτες και φτηνούς
υγειονομικούς».
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 ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ράντζα μέχρι και στην
τραπεζαρία...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 398.52 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-07-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ράντζα μέχρι και στην τραπεζαρία...
Εικόνες ντροπής στην Ψυχιατρική κλινική
ραγική ήταν χτες, για μια ακόμα
s
φορά, η εικόνα στην Ψυχιατρική
κλινική του θριάσιου Νοσοκομεί
ου, μια μέρα μετά τη γενική εφημε
ρία. Ολη η κλινική ήταν γεμάτη με ρά
ντζα, με ασθενείς να «βολεύονται» ό
πως - όπως ακόμα και στην τραπεζα
ρία, προκειμένου να ...χωρέσουν όλοι.
Σε σχόλιό της, η ΟΕΝΓΕ σημειώνει
ότι ράντζα υπάρχουν παντού: «Στους
διαδρόμους, στην τραπεζαρία, σε κάθε
σπιθαμή της κλινικής. Μόνο στα γρα
φεία του προσωπικού δεν υπάρχουν
ράντζα και στις τουαλέτες».
Από την άλλη, θυμίζει την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο συ
νέδριο με θέμα «Το σύστημα Υγείας στην COVID-19 και στη μετάCOVID-19 εποχή»: «Ως προς την ψυχική υγεία, ξέρουμε ότι οι ασθέ
νειες του μέλλοντος δεν θα είναι κατ’ ανάγκη οι ίδιες με τις ασθέ
νειες του παρελθόντος. Είναι ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί πά
ρα πολύ, το ζήτημα της ψυχικής υγείας σε όλες τις εκφάνσεις, ξεκι
νώντας από τα παιδιά, τους εφήβους και μετά προχωρώντας στους
ενήλικες. Εχουμε ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο και μια πολύ καλή
ομάδα η οποία δουλεύει τα ζητήματα ψυχικής υγείας, αλλά ένα από
τα ζητήματα γύρω από αυτήν τη συζήτηση αφορά και τη δυνατότη
τά μας να μιλάμε ανοιχτά και δημόσια γύρω από ζητήματα τα οποία
εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα θεωρούσαμε στη χώρα μας ταμπού».
«Ας μιλήσουμε λοιπόν ανοιχτά και δημόσια, κ. Μητσοτάκη. Αυ
τό είναι το συγκροτημένο σχέδιο που έχετε για την ψυχική υγεία;»,
σχολιάζει η ΟΕΝΓΕ, καταγράφοντας ότι μέσα σε αυτήν την απαρά
δεκτη κατάσταση, σε έναν από τους θαλάμους νοσηλεύεται μία έ
γκυος γυναίκα!

στική Χειρουργική και Νευροχειρουργική κλινικές, τα Βιοχημικό - Μικροβι
ολογικό και Παθολογοανατομικό ερ
γαστήρια, τα Αναισθησιολογικό, Α
κτινοδιαγνωστικό Γαστρεντερολογικό και Αγγειοχειρουργικό τμήματα και

Τ

Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι
με ελαστικές σχέσεις εργασίας
Να μην απολυθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο θριάσιο Νοσο
κομείο και τα Κέντρα Υγείας Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων
ζητά το Σωματείο Εργαζομένων στο θριάσιο Νοσοκομείο, υπογραμ
μίζοντας ότι τυχόν απόλυση των επικουρικών, με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου και μέσω ΟΑΕΔ και ΕΟΔΥ, εργαζομένων, που η σύμβασή τους
λήγει τους επόμενους μήνες θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήμα
τα στη λειτουργία του νοσοκομείου.
«Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 32 επικουρικοί γιατροί που κα
λύπτουν κρίσιμες ανάγκες στην Αιμοδοσία, στην Παιδιατρική, Πνευμονολογική, Ορθοπεδική, Νευρολογική, ΩΡΑ, Ουρολογική, Μαιευτική/Γυναικολογική, Καρδιολογική - Μονάδα Εμφραγμάτων, Χειρουργική, Πλα
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οι συμβάσεις τους λήγουν στις 310κτώβρη2021.
Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι 29 επι
κουρικοί εργαζόμενοι (νοσηλευτές,
τραυματιοφορείς και βοηθός θαλάμου,
φαρμακοποιός και βοηθός φαρμακεί
ου, τεχνικός, διοικητικοί, βιοχημικός),
που οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Οκτώβρη, καλύπτουν κρίσιμες
ανάγκες στις υπόλοιπες υπηρεσίες και τμήματα του νοσοκομείου ενώ
οι 104 συνάδελφοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που ot συμβάσεις
τους λήγουν στις 31 Δεκέμβρη 2021, καλύπτουν τις ανάγκες σε καθα
ριότητα, φύλαξη και εστίαση. Με απόλυση κινδυνεύουν και οι εργαζό
μενοι μέσω ΟΑΕΔ και ΕΟΔΥ που οι συμβάσεις τους λήγουν τους πρώ

τους μήνες του 2022.
Στα Κέντρα Υγείας Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων κρίσιμες
ανάγκες καλύπτουν οι 30 επικουρικοί και μέσω του προγράμματος του
ΟΑΕΔ εργαζόμενοι που οι συμβάσεις τους λήγουν τους επόμενους
μήνες», σημειώνει το Σωματείο και τονίζει ότι «οι εργαζόμενοι έχουν
αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και τυχόν απόλυσή τους - εκτός από τα
προβλήματα επιβίωσης στους ίδιους και τις οικογένειες - θα προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου και
των Κέντρων Υγείας, ιδιαίτερα στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες, όπου
η πιθανότητα εμφάνισης 4ου κύματος της επιδημίας και η συνέχιση
του προγράμματος εμβολιασμού σε συνδυασμό με την ανάγκη "α
ποκατάστασης" της λειτουργίας για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων
παθήσεων αυξάνουν τις απαιτήσεις για προσωπικό».
Το Σωματείο απαιτεί:
• Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, να μονιμοποιηθούν όλοι οι
εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις (επικουρικοί, μέσω ΟΑ
ΕΔ και ΕΟΔΥ, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου).
• Να ανακληθεί οι αποφάσεις της 20ής συνεδρίασης 2021 του Διοικη
τικού Συμβουλίου του ΓΝΕ θριάσιου για την προκήρυξη διαγωνισμών
για την ανάθεση της καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης σε εργολα
βικές εταιρείες.
• Να ενισχυθούν το θριάσιο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων με την πρόσληψη μόνιμου προσωπι
κού, με επείγουσες διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη και τη λειτουρ
γία πολλαπλών εμβολιαστικών γραμμών.
• Να αναμορφωθούν οι οργανισμοί του θριάσιου Νοσοκομείου και
των ΚΥ της περιοχής για να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες.
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 ΤΟ 39% ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-9

Επιφάνεια 1692.64
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ 01 ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙΧΟΥΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

ΤΟ 39% ΤΟΝ ΠΟΑΙΤΟΝ
ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ PRORATA ΓΙΑ TO KONTRA
ΣΟΚ προκαλεί το αποτέλεσμα Tns 6npooK0nnons που δημιούργησε η
PRORATA για λογαριασμό του KONTRA.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » ΣΕΛ.8-9

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΤΟ 39% ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,8-9

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-07-2021

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΑΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ

ΤΟ 39% τα

αρνείται να ι
ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ 01 ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΉΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Τ0ΧΟΥΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ.1
ο 39% ίων ερωτώμενων σύμφωνα με
την έρευνα δηλώνει ότι δεν πρόκειται
να εμβολιαστεί. Όπως αντιλαμβάνεστε
πρόκειται για μία κρίσιμη μάζα, την οποία δεν
κατάφεραν να πείσουν ούτε οι επιστήμονες
ούτε η κυβέρνηση. Βέβαια αν αυτοί δεν εμβο
λιαστούν, τότε η όλη προσπάθεια για δημιουρ
γία τείχους ανοσίας θα αποτύχει, με ό,τι συνε
πάγεται μία τέτοια εξέλιξη,
Οι ευθύνες της κυβέρνησης για το ποσοστό
που δηλώνει ότι δεν θα εμβολιαστεί, είναι τερά
στιες. Οι ανακολουθίες, οι καθυστερήσεις και
τα λάθος μηνύματα περιχαράκωσαν ένα κομ
μάτι της κοινωνίας το οποίο πιστεύει περισσό
τερο τις θεωρίες συνωμοσίας και λιγότερο την
επιστημονική αλήθεια.
αναμένεται εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων
Η ολιγωρία της κυβέρνησης να προχωρή
της μετάλλαξης Δέλτα.
σει σε υποχρεωτικό εμβολιασμό των γιατρών,
Με δεδομένο ότι η μετάδοση της συγκε
των νοσηλευτών, των εκπαιδευτικών και γενικά
κριμένης μετάλλαξης γίνεται ευκολότερα -και
όλων όσων έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο,
ένας ασθενής μπορεί να μολύνει εννέα σε χρό
έχει προκαλέσει έναν επικίνδυνο εφησυχασμό.
νο ρεκόρ, οι όποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να
Σε συνδυασμό με την κινδυνολογία που
υλοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί οι απει
αναπτύχθηκε για ορισμένα εμβόλια όπως το
λές σαν αυτές που εκτόξευσε ο Αδωνις ΓεωργιάASTRA ZENECA το οποίο απέσυραν τρομοκρα
δης, ήταν αν φτάσουμε σε ένα lockdown θα πτωτώντας τον κόσμο, το ποσοστό όσων αρνούνται
χεύσουν οι επιχειρήσεις γιατί τα λεφτά έχουν
να εμβολιαστούν αντί να μειώνεται αυξάνεται
τελειώσει, δεν φαίνεται ότι μπορούν να επηρε
αλματωδώς. Η κυβέρνηση οφείλει να δει την
άσουν τον κόσμο.
πραγματικότητα που διαμορφώνεται, να πάρει
Ανπθέτως, το μόνο που επιτυγχάνουν είναι
τολμηρές αποφάσεις πριν φτάσουμε στο Φθι
να διχάζουν την κοινωνία και να ενισχύουν το
νόπωρο, οπότε σύμφωνα με τους επιστήμονες

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΤΟ 39% ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,8-9

IIΡΒΟΒΛΤΛ ΓΙΑ TO KONTBA

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-07-2021

66
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κίνημα των λεγάμενων ανεμβολίαστων.
Σύμφωνα με την έρευνα της PRORATA το
60% του κόσμου πιστεύει ότι η χορήγηση προ
πληρωμένης κάρτας των 150 ευρώ στους νέους
θα λειτουργήσει ως κίνητρο για να εμβολιαστούν.
Αντίθετη άποψη έχει το 37% των ερωτώμενων. Βέβαια ένας στους δύο πιστεύει ότι το μέτρο
αυτό εμπεριέχει μία λογική εξαγοράς των νέων.
Την πρωτοβουλία της κυβέρνησης χαρα
κτηρίζει ως απόπειρα εξαγοράς των νέων το
88% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθε
ση με το 71% όσων ψηφίζουν Νέα Δημοκρα
τία, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι ένα κίνητρο
για εμβολιασμούς. Επίσης ένα 38% θεωρεί ότι

Η
iwmnhnm tefi χορήγηση προπληρωμένης κάρτας 150 ευρώ σεάοοσς νάοος κοκ
νέτς Αοεχοκν ιμβηΙ tom u ώιςτκς αρχές taoAAxk Κατά π| γνώμ») οοςΑα λεποοργήσο αυτή η
: κίνητρο γιο να αυξηθούν οι εμβολιασμοί ΟκρI WBUnfOpto IMS ετών;

τα 150 ευρώ συνδέονται με τα εκλογικά σχέδια
της κυβέρνησης. Διχασμένη εμφανίζεται η κοι
νωνία και για τα προνόμια των εμβολιασμένων.
Το 56% τάσσεται υπέρ των προνομίων, ενώ
το 44% διαφωνεί με την ελεύθερη πρόσβαση
των εμβολιασμένων σε συγκεκριμένους κλει
στούς χώρους, ενώ το 43% διαφωνεί.
Πάντως η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για
προπληρωμένη κάρτα στους νέους δεν έχει ενισχύσει το προφίλ της.
Το 37% των ερωτώμενων τη βλέπει αρνητικότερα από πριν, το ίδιο αρνητικό όπως και
πριν το 19%, το ίδιο θετικά 33% και θετικότε
ρα απ’ ότι πριν μόνο το 7%.
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 Παννακος: Τ α αποτελέσματα με τη μεταλλαξη Δελτα
βγαίνουν σε δέκα ημέρες!
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 277.86 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-07-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Παννύκοβ:
[Τα αποτεϋέσματα
ρα τη μετάΜαξη
ΆέΑτα βγαίνουν
σε δέκα ημέρεε!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία για
την ελλιπή οργάνωση των νοσοκομεί
ων και τη δυνατότητά τους να ανιχνεύσουν τη μετάλλαξη Δέλτα προχώρησε
χθες ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος (φωτό), ο οποίος απο
κάλυψε ότι τα δείγματα από τα νοσοκο
μεία αποστέλλονται σε ειδικά εργαστή
ρια, που βγάζουν αποτελέσματα ύστε
ρα από... επτά με 10 ημέρες!
Αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο

της ΠΟΕΔΗΝ, σημαίνει πρακτικά πως
η παρακολούθηση των δεδομένων της
μετάλλαξης στη χώρα μας είναι ουσια
στικά... ανύπαρκτη, αφού δεν καταγρά
φονται στοιχεία σε πραγματικό χρόνο.
«Ενημερωθήκαμε από συναδέλ
φους οι οποίοι εργάζονται στα εργα
στήρια που εξετάζουν τα δείγματα κορονοϊού και διαπιστώνουμε ότι τις τε
λευταίες ημέρες υπάρχει αύξηση στο
ποσοστό θετικότητας. Χθες επικοινώ-
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 Παννακος: Τ α αποτελέσματα με τη μεταλλαξη Δελτα βγαίνουν σε δέκα
1
ημέρες!
Πηγή:

ESPRESSO

νησα με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσί
ας, όπου εξετάζουν κατά ομάδες τα
δείγματα.

Λοίμωξη χαμηλού κύκλου
Στην κορύφωση της πανδημίας ήταν
περίπου 40 δείγματα θετικά στα 92.
Μετά την περασμένη εβδομάδα πέσα
με στα δύο με τέσσερα. Ομως, χθες
και προχθές ήταν περίπου 10 δείγμα
τα θετικά και μάλιστα με ενεργή λοί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

μωξη χαμηλού κύκλου, που μπορεί να
παραπέμπει και στη μετάλλαξη Δέλτα.
Εδώ, όμως, δεν υπάρχουν εργαστήρια
να μπορούν να τα ανιχνεύσουν στα νο
σοκομεία. Τα στέλνουμε σε ειδικά ερ
γαστήρια αναφοράς, δειγματοληπτι
κά, και τα αποτελέσματα λαμβάνονται
σε επτά με 10 μέρες. Ετσι δεν μπορού
με να παρακολουθήσουμε τη μετάλλα
ξη» κατήγγειλε ο κ. Γιαννάκος.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟ-

10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

ΕΔΗΝ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύ
νου για την πορεία της πανδημίας στη
χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν

Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή
γιατί, από τη μια, μπορεί να έχεις έσο
δα από τον τουρισμό, αλλά μετά να τα

έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό και
ότι δεν είναι καλή η χαλάρωση που παρατηρείται, τόσο στο επίπεδο του του
ρισμού όσο όμως και σε αυτό της τήρη
σης των μέτρων προστασίας.

πληρώσεις με πολλές ανθρώπινες ζω
ές το φθινόπωρο, όπως συνέβη και πέ
ρυσι» προειδοποίησε ο κ. Γιαννάκος
και συνέχισε:
«Με τον κορονοϊό δεν ξεμπερδέ

«Δεν είναι δυνατό για την επιτυχία
της τουριστικής περιόδου να θέτουμε
σε κίνδυνο τις ζωές όλων των πολιτών.

ψαμε, όπως προέβλεψαν πολλοί. Δι
απιστώνουμε ότι θέλει πολύ μεγάλη
προσοχή με τις μεταλλάξεις του ιού.

Ξεχύσαμε τα μέσα ατομικής προστα
σίας. Χθες, στη Θεσσαλονίκη που κυ
κλοφόρησα, διαπίστωνα ότι σε εξωτε
ρικούς χώρους στα μαγαζιά το μόνο
που υπάρχει είναι το αντισηπτικό. Παρότι ο κόσμος ήταν ο ένας πάνω στον
άλλον, δεν υπήρχαν μάσκες, δεν υπήρ
χαν αποστάσεις ασφαλείας. Και ταυτό
χρονα δεν γίνεται σωστή ιχνηλάτηση,
γιατί τα νοσοκομεία δεν είναι σε θέση
να παρακολουθήσουν τη μετάλλαξη».
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 ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΟΜΒΑΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ!
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Επιφάνεια 901.3 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

Κυκλοφορία:

8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ
ΒΟΜΒΑΗΣ
ΣΤΟ
ΘΡΙΑΣΙΟ!

Εβαλαν ράντσα μέχρι και
στην τραπεζαρία του νοσο
κομείου.· 6

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΟΜΒΑΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ!
Πηγή:

ESPRESSO

Σελ.:

1,6

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

.

Ράντσα στους
διαδρόμους
του θριάσιου

Εξηγήσεις οφείλει να δώσει η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας μετά τη δημοσιοποίηση των τραγικών εικόνων
που επικρατούν στο θριάσιο Νοσοκομείο, διαψεύδοντας, με πανηγυρικό τρόπο, τον ανα
πληρωτή υπουργό Υγείας Βασίλη Κο- a 1 -1
ντοζαμάνη,ηουδιαβεβαιώνειγιατην
αποκλιμάκωση της πίεσης στο ΕΣΥ
και την επιστροφή των νοσοκομείων
στην κανονικότητα!
Ωστόσο, τα ντοκουμέντα που βλέπουν το ένα μετά το άλλο το φως της
δημοσιότητας έρχονται να αποκαλύψουν τη ζοφερή αλήθεια και να «γκρεμίσουν» το αφήγημά του... Χθες είδαν

·β·»7ίΠτχη
|^··Η

το φως εικόνες ντροπής από την κατάστάση που επικρατεί στην Ψυχιατρική
Κλινική του θριάσιου Νοσοκομείου, σε
καιρό πανδημίας, μια μέρα μετά τη γε-

βΗ

νική εφημερία.
Οπως μαρτυρά ο φωτογραφικός
φακός, η εικόνα από το νοσοκομείο εί
ναι τραγική, καθώς έχουν τοποθετηθεί ράντσα με ασθε
νείς στους διαδρόμους, σε κάθε πιθαμή της κλινικής, ακό
μα και μέσα στην... τραπεζαρία, σε μια απέλπιδα προσπά
θεια να χωρέσουν όλοι οι νοσηλευόμενοι! Μόνο στα γρα

Π) Τριτοκοσμική
η κατάσταση στην
ΪΨυχΐάτόΓκπΙΜπκη

φεία του προσωπικού και στις τουαλέτες δεν υπάρχουν
ράντσα! Μάλιστα, σε έναν από τους θαλάμους νοσηλεύ
εται και μία έγκυος.
Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι και η
.:";4
διοίκηση του νοσοκομείου εκπέμπουν
σήμα κινδύνου, καθώς οι ελλείψεις σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
έχουν ως αποτέλεσμα την επικίνδυνη
λειτουργία της Πνευμονολογικής Κλινικής. Το αποτέλεσμα των μεγάλων

Η

εΜείΨεων ειναι να υπάρχει ένας και
μόνο πνευμονολόγος στις εσωτερικές
εφημερίες, ο οποίος έχει την ευθύνη
για 50 ασθενείς (Covid-19 και μη), που
είναι διασκορπισμένοι σε τρεις διαφο
ρετικούς ορόφους!
Αντίστοιχα στη γενική εφημερία
της κλινικής, που καλύπτει ολόκληρη
την Αττική και αρκετά νησιά του Αιγαί-

MHHRifr

ου, δύο πνευμονολόγοι έχουν την ευ
θύνη για τους νοσηλευόμενους ασθε
νείς και τις νέες εισαγωγές. Μάλιστα, προκαλεί ιδιαίτερη
αίσθηση το γεγονός πως, εκτός από τη διοίκηση του θριάσιου, σχετική έκκληση στο υπουργείο Υγείας έχει κάνει
και η 2η ΥΠΕ.

στην... τραπεζαρία!
του νοσοκομείου^

Η εφημερίδα μας δεν θα δημοσιοποιεί πλέον τις κυκλοφορίες της, θεωρώντας ότι τα στοιχεία που ανακοινώνει το μοναδικό πρακτορείο διανομής Τύπου δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μια περίοδος 10 εβδομάδων είχαμε συνεχή μείωση
κρουσμάτων της προειδοποίησε ο επικεφαλής του
Παγκ ...
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-07-2021

Επιφάνεια 484.24 cm² Κυκλοφορία:
:

2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ια περίοδος 10 εβδομάδων
om διάρκεια της οποίας μει

Μ

ώνονταν τα κρούσματα της
covid-19 στην Ευρώπη έφτασε στο τέλος

της και ένα νέο κύμα μολύνσεων είναι
αναπόφευκτο, αν οι πολίτες και οι πολι
τικοί δεν παραμείνουν πειθαρχημένοι,
προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθ
μός των νέων κρουσμάτων covid-19
αυξήθηκε κατά 10%, κυρίως λόγω των
ταξιδιών, των συγκεντρώσεων και της
χαλάρωσης των μέτρων, εξήγησε ο
Κλούγκε. «Αυτό συμβαίνει σε ένα πλαί
σιο μιας γρήγορα εξελισσόμενης κατά
στασης: Ένα νέο στέλεχος ανησυχίας το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα - και
μια περιοχή όπου, παρά τις τεράστιες
προσπάθειες των κρατών, εκατομμύ
ρια άνθρωποι παραμένουν ανεμβολίαστοι» κατά της covid-19, πρόσθεσε.
«θα υπάρξει ένα νέο κύμα στην
περιοχή της Ευρώπης, αν δεν παρα
μείνουμε πειθαρχημένοι», κατέληξε
ο ίδιος.
Στο μεταξύ, δύο χώρες της ανατο
λικής Ευρώπης προσπαθούν απεγνω
σμένα να αποφύγουν τη σπατάλη ενός

Η περίοδος 10 εβδομάδων στην οποία
είχαμε συνεχή μείωση κρουσμάτων της
covid-19 στην Ευρώπη έφτασε στο τέδος
προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη

πολύτιμου προϊόντος: τα εμβόλια κατά
του Covid-19. Όπως αναφέρει το πρα
κτορείο Bloomberg, πρόκειται για τη

στροφή τους, εξέλιξη τουλάχιστον στε

ρίας πιέζει για δωρεάν εμβολιασμούς

Ρουμανία τη Βουλγαρία, δύο χώρες
στις οποίες έχει βυθιστεί η Αίτηση για

νάχωρη αν αναλογιστεί κανείς ης ελλεί

στους ξένους επισκέπτες.

ψεις που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες,

εμβολιασμούς αφήνοντας «απείραχτα»
σημαντικά αποθέματα δόσεων που οι

όπως τα φτωχότερα αφρικανικά έθνη.
Με το στοκάρισμα των εμβολίων,

εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αργεντι

εμβολίου της AstraZeneca. Στη Ρουμα

που 20.000 με ημερομηνία λέξης στα

αξιωματούχοι καλούνται να χορηγή
σουν γρήγορα και πριν από τις ημερο

οι δόσεις πωλούνται ή δωρίζονται σε

νής κατάφεραν αυτό το μήνα να εμβολι

νία, μόλτς το 24% του πληθυσμού έχει

τέλη Ιουλίου, αν και ελπίζει να χρησι

άλλες χώρες, οι κυβερνήσεις θέλουν να

αστούν στο Βουκουρέση πριν από έναν

εμβολιαστεί πλήρως. Το αντίστοιχο

μοποιήσει πολλές δόσεις στον εμβολια

μηνίες λήξης τους.
Η εναλλακτική λύση θα είναι η κατα

καθυστερήσουν τις παραδόσεις και η

αγώνα. Η διστακτικότητα απέναντι στα

ποσοστό της Βουλγαρίας είναι το μισό

σμό της δεύτερης δόσης πριν από αυτή

ξενοδοχειακή βιομηχανία της Βουλγα

εμβόλια και στις δύο χώρες οφείλεται

του ποσοστού της Ρουμανίας.

την ημερομηνία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

am μακροχρόνια δυσπιστία σης αρχές,
καθώς και στον σκεπτικισμό σχετικά με

πιο πιεστική, καθώς 35.000 δόσεις

Η ζήτηση στη Ρουμανία έχει μει

ορισμένα σκευάσματα, ιδίως μετά τις

του εμβολίου της AstraZeneca έληξαν

ωθεί σε τέτοιο βαθμό που τα μέλη της

ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του

την Τετάρτη. Η Βουλγαρία έχει περί

Η κατάσταση om Ρουμανία είναι
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 «Η μετάλλαξη Δέλτα δεν ανιχνεύεται στα
νοσοκομεία»!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Επιφάνεια 357.4 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Η μετάλλαξη
Δέλτα δεν
ανιχνεύεται στα
νοσοκομεία»!
ΠΟΕΔΗΝ: Επτά με δέκα ημέρεε θέλουν
τα ειδικά εργαστήρια για να «αναγνωρίσουν» έναν
κορονοϊό. Στον αέρα η καταγραφή δεδομένων

ε μια πολύ σοβαρή κα
σματα λαμβάνονται σε επτά με δέ
ταγγελία για την ελλιπή
κα ημέρες. Ετσι, δεν μπορούμε να
οργάνωση των νοσοκο
παρακολουθήσουμε τη μετάλλαξη»
μείων και τη δυνατότητά
κατήγγειλε ο κ. Γιαννάκος.
τους να ανιχνεύσουν τη
Παράλληλα, ο πρόεδρος της
μετάλλαξη Δέλτα προχώρησεΠΟΕΔΗΝ
χθες έκρουσε τον κώδωνα του
ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάκινδύνου για την πορεία της παν
λης Γιαννάκος, ο οποίος αποκάλυ
δημίας στη χώρα, λέγοντας χαρα
ψε ότι τα δείγματα από τα νοσοκο
κτηριστικά ότι δεν έχουμε τελειώσει
μεία αποστέλλονται σε ειδικά εργα
με τον κορονοϊό και πως δεν είναι
στήρια, τα οποία βγάζουν αποτελέ
καλή η χαλάρωση που παρατηρείσματα έπειτα από... επτά με δέκα
ται τόσο στο επίπεδο του τουρισμού
ημέρες!
όσο όμως και σε αυτό της τήρησης
Αυτό, σύμφωνα με τον πρόε
των μέτρων προστασίας.
δρο της ΠΟΕΔΗΝ, σημαίνει πρακτι
«Δεν είναι δυνατόν για την επι
κά πως η παρακολούθηση των δε
τυχία της τουριστικής περιόδου να
δομένων της μετάλλαξης στη χώ
θέτουμε σε κίνδυνο τις ζωές όλων
ρα μας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη,
των πολιτών. Πρέπει να υπάρ
αφού δεν καταγρά
χει ιδιαίτερη προσο
φονται στοιχεία σε
χή, γιατί από τη μία
πραγματικό χρόνο.
μπορεί να έχεις έσο
«Ενημερωθήκα
δα από τον τουρι
με από συναδέλφους
σμό, αλλά μετά να τα
που εργάζονται στα
πληρώσεις με πολ
εργαστήρια που εξε
λές ανθρώπινες ζωές
τάζουν τα δείγμα
το φθινόπωρο, όπως
τα κορονοϊού και δι
συνέβη και πέρυσι»
απιστώνουμε ότι τις
προειδοποίησε ο κ.
τελευταίες ημέρες
Γιαννάκος και συνέ
υπάρχει αύξηση στο
χισε:
ποσοστό θετικότητας.
«Με τον κορονοΧθες επικοινώνησα
ϊό δεν ξεμπερδέψα
με το Εθνικό Κέντρο Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΜι- με, όπως προέβλεΑιμοδοσίας, όπου χάλης Γιαννάκος
ψαν πολλοί. Διαπι
εξετάζουν κατά ομά
στώνουμε ότι θέλει
δες τα δείγματα.
πολύ μεγάλη προσοχή με τις με
Στην κορύφωση της πανδημί
ταλλάξεις του ιού. Ξεχάσαμε τα μέ
ας ήταν περίπου 40 δείγματα θε
σα ατομικής προστασίας.
τικά στα 92. Μετά την περασμένη
Χθες στη Θεσσαλονίκη, όπου
εβδομάδα, πέσαμε στα δύο με τέσ
κυκλοφόρησα, διαπίστωνα ότι σε
σερα. Ομως, χθες και προχθές ήταν
εξωτερικούς χώρους στα μαγαζιά
περίπου δέκα δείγματα θετικά, και
το μόνο που υπάρχει είναι το αντι
μάλιστα με ενεργή λοίμωξη χαμη
σηπτικό. Παρότι ο κόσμος ήταν ο
λού κύκλου, που μπορεί να παρα
ένας πάνω στον άλλοη, δεν υπήρ
πέμπει και στη μετάλλαξη Δέλτα.
χαν μάσκες, δεν υπήρχαν απο
Εδώ, όμως, δεν υπάρχουν εργα
στάσεις ασφαλείας. Και ταυτόχρο
στήρια να μπορούν να τα ανιχνεύνα δεν γίνεται σωστή ιχνηλάτηση,
σουν στα νοσοκομεία. Τα στέλνου
γιατί τα νοσοκομεία δεν είναι σε
με σε ειδικά εργαστήρια αναφοράς,
θέση να παρακολουθήσουν τη με
δειγματοληπτικά, και τα αποτελέ
τάλλαξη».

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11

 Τριτοκοομικέβ moves μέσα στο θριάσιο! Εβαλαν
ράντσα μέχρι και στην τραπεζαρία
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

17

Επιφάνεια 477.6 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

Κυκλοφορία:

8215

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
L

'«mm

Τα ράντσα στην... τραπεζαρία τον Θριάσιον

Τριτοκοομικέβ moves μέσα στο θριάσιο!
Εβαλαν ράντσα μέχρι και στην τραπεζαρία
ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ οφείλει να δώσει η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας μετά τη δημοσιοποίηση των
τραγικών εικόνων που επικρατούν στο θριάσιο
Νοσοκομείο, διαψεύδοντας με πανηγυρικό τρό
πο τον Βασίλη Κοντοζαμάνη που διαβεβαιώνει
για την αποκλιμάκωση της πίεσης στο ΕΣΥ και
την επιστροφή των νοσοκομείων στην κανονι
κότητα! Ωστόσο, τα ντοκουμέντα που βλέπουν
το ένα μετά το άλλο το φως της δημοσιότητας
έρχονται να αποκαλύψουν τη ζοφερή αλήθεια
και να «γκρεμίσουν» το αφήγημά του...
Χθες είδαν το φως της δημοσιότητας εύτο
νες ντροπής από την κατάσταση που επικρα
τεί στην Ψυχιατρική Κλινική του θριάσιου Νο
σοκομείου σε καιρό πανδημίας, μία ημέρα με
τά τη γενική εφημερία. Οπως μαρτυρά ο φωτο
γραφικός φακός, η εικόνα από το νοσοκομείο
είναι τραγική, καθώς έχουν τοποθετηθεί ράντσα
με ασθενείς στους διαδρόμους, σε κάθε πιθαμή
της κλινικής, ακόμα και μέσα στην τραπεζαρία,
σε μια απέλπιδα προσπάθεια να χωρέσουν όλοι
οι νοσηλευόμενοι! Μόνο στα γραφεία του προ
σωπικού και στις τουαλέτες δεν υπάρχουν ρά-

νισα! Μάλιστα, σε έναν από τους θαλάμους νο
σηλεύεται και μια έγκυος.
Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι και η διοίκηση
του νοσοκομείου εκπέμπουν σήμα κινδύνου,
καθώς οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα την επικίνδυ
νη λειτουργία της Πνευμονολογικής Κλινικής.

Ελλείψειβ
Το αποτέλεσμα των μεγάλων ελλείψεων εί
ναι να υπάρχει ένας και μόνο πνευμονολό
γος στις εσωτερικές εφημερίες, ο οποίος έχει
την ευθύνη για 50 ασθενείς (Covid-19 και μη)
που είναι διασκορπισμένοι σε τρεις διαφορε
τικούς ορόφους!
Αντίστοιχα, στη γενική εφημερία της κλι
νικής, που καλύπτει ολόκληρη την Αττική και
αρκετά νησιά του Αιγαίου, δύο πνευμονολόγοι
έχουν την ευθύνη για τους νοσηλευόμενους
ασθενείς και τις νέες εισαγωγές. Μάλιστα, προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση το γεγονός πως, εκτός
από τη διοίκηση του θριάσιου, σχετική έκκληση
στο υπουργείο Υγείας έχει κάνει και η 2η ΥΠΕ.
Γεμάτοι ράντσα οι διάδρομοι
στο θριάσιο. Ενθετη: Ο Βα
σίλης Κοντοζαμάνης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Απάτη 5 εκατ. € σε βάρος του ΕΟΠΥΥ 56 γιατρούς
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 570.79 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απάτη 5 εκατ. € σε
βάροε του ΕΟΠΥΥ
απόδόγιαιρούε
¥ ^I

ποτροπιασμό προκαλεί το γε
γονός ότι 56 γιατροί από τέσ

Γράφει
ο Κώστας
[/
ΠαπαδόπουΑος

Α

σερα δημόσια νοσοκομεία
των Αθηνών συμμετείχαν στη
μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, με

papadkos@gmail.com

τον Οργανισμό να ζημιώνεται κατά τουλά

χιστον 5 εκατ. ευρώ από κύκλωμα-μαμούθ, το οποίο εξέδιδε παράτυπες συντα
γές για την αγορά υγειονομικού υλικού.
Για περισσότερα από έξι χρόνια, τα 78
μέλη της εγκληματικής ομάδας κατάφεραννα κρύβουντα ίχνη τους από τις Αρ
χές. χάρη σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο που
έστησαν και γιγάντωσαν (σ.σ.: σύμφωνα
με την ΕΛ.ΑΣ.) ένα ανδρόγυνο (ιδιοκτήτες
γνωστής αλυσίδας καταστημάτων ιατρι
κών προϊόντων) και ο αδερφός του συζύ
γου. Είναι αυτοί που στρατολόγησαν για
τρούς, λογιστές και «αχυρανθρώπους»,
ζώντας οι ίδιοι πολυτελή βίο, με πανάκρι
βα σπίτια και αυτοκίνητα αλλά καιχλιδάτες διακοπές. Είναι χαρακτηριστικό το ότι
οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας
κατάσχεσαν 246.980 ευρώ σε μετρητά χρήματα τα οποία πιθανότατα προέρχον
ται από έκνομες ενέργειες-, ενώ προχώ
ρησαν σε 13 συλλήψεις, ανάμεσά τους και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.500 παράνομες συνταγές.

ατομικών επιχειρήσεων που ανήκουν στα

Οι γιατροί είχαν στα χέρια τους τα ΑΜ-

μέλη της οργάνωσης μέσω των οποίων

Η εγκληματική οργάνωση κατάφερε να

ΚΑτων υποτιθέμενων ασθενών από τα

εξυπηρετούσαν την εγκληματική τους

εκδίδει ψευδείς συνταγές σε ασθενείς οι

αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ λάμ-

δραστηριότητα, ενώ παράλληλα εντοπί

οποίοι δεν είχαν εξετασθεί καν ή να συντα-

βαναν για κάθε παράνομη συνταγογρά-

σαμε άλλες 11 εικονικές εταιρείες και

γογραφούν σε άλλα άτομα γνωματεύσεις

φηση από 30 έως 50 ευρώ «χαρτζιλίκι».

ατομικές οντότητες χωρίς πραγματική

με διαφορετικό υγειονομικό υλικό από αυ

Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος αρχι

δραστηριότητα, που εμφανίζονταν ως

τό το οποίο απαιτούσε π πάθησή τους.

κά εκμεταλλεύτηκαν το δίκτυο των κατα

προμηθευτέςτου δικτύου, προκειμένου

Προκειμένου να το πετύχουν αυτό, είχαν

στημάτων τους, ενώ στη συνέχεια έφτια

να προσδίδουν νομιμοφάνεια στις συναλ
λαγές τους. Έτσι, απέφευγαν την απόδο

δύο γιατροί.

στρατολογήσει 56 γιατρούς της Αττικής αλ

ξαν και άλλες εταιρείες, είτε δικέςτους

λά και μια ιδιοκτήτρια Μονάδας Φροντίδας

είτε τοποθετώντας «αχυρανθρώπους»,

ση φόρου προστιθέμενης αξίας και φό

Ηλικιωμένων που βρίσκεται στο Φάληρο.

συγκαλύπτοντας έτσι την παράνομη δρα-

ρου εισοδήματος και για τον σκοπό αυτόν

Οι γιατροί προέρχονται από τέσσερα μεγά

στηριότητά τους και ενσωματώνοντάς τπ

είχαν εκδοθεί εικονικά τιμολόγια, συνο

λα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας και εί

στη νόμιμη λειτουργία των εταιρειών, πα

λικής αξίας άνω των 13.000.000 ευρώ».

χαν αναλάβει, έναντι αμοιβής, να εκδίδουν

ρουσιάζοντας συνολικά μια συνήθη και

ψευδείς συνταγές υγειονομικού υλικού,

νόμιμη δραστηριότητα.

Το κύκδωμα δρούσε σε τέσσερα

κυρίως καθετήρων και αερίου οξυγόνου,
σε ασφαλισμένουςτου ΕΟΠΥΥ. Το κέρδος

Εικονικά τιμολόγια 13 εκατ. ευρώ

μεγάδα δημόσια νοσοκομεία

για το κύκλωμα ήταντηςτάξεως 1.000 ευ

Ο διοικητήςτης Οικονομικής Αστυνο

ρώ για κάθε συσκευή οξυγόνου και 300

μίας, αστυνομικής διευθυντής Δημήτριος

των Αθηνών και εξέδιδε

ευρώ για κάθε καθετήρα, ενώ έχουν εντο

Λουκόπουλος, δήλωσε: «Από την έρευνα,

παράτυπες συνταγές

πιστεί μέχρι στιγμής περισσότερες από

αποκαλύφθηκε δίκτυο έξι εταιρειών και
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 ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4-5

Επιφάνεια 1818.42
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

Κυκλοφορία:

6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ TOY ΔΙΧΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ
ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ

ΑΦΗΝΟΥΝ
ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ
ΠΙΑΝΟΥΝ
ΤΟ ΜΑΣΤΙΠΟ
ΕΡΕΥΝΑ
PRORATA
HATOKONTRACHANNEL

Προσπάθεια
εξαγοράς
τα iso ευρώ,
λένε οι νέοι

ΤΙ ΑΑΑΑΖΕΙ ΑΠΟ δ ΙΟΥΛΙΟΥ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ανεμβολίαστους και περιοριστικά μέτρα μόνο
ι* αυτούς προανήγγειλε ο στενός συνεργάτης
του πρωθυπουργού, Ακης Σκέρτσος
ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
έχει αποφασίσει να διχάσει
την ελληνική κοινωνία για να κρύψει
τις τραγικές του αστοχίες»
ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ
το ταξίδι προς τα νησιά
για τους ανεμβολίαστους
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 ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-07-2021

Οι αναποτελεσματικοί τιμωρούν τους
f/r

Ανίκανη να χειριστεί τη μεγαλεπήβολη «επιχείρηση
ελευθερίας», η κυβέρνηση προκρίνει τον διαχωρισμό
σε εμβολιασμένους και μη επενδύοντας στη λογική
ίων εκβιασμών και ίων απειλών αντί χης πειθούς
► Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΑΖΚΑΚΗ

ε απόγνωση βρίσκεται η κυ
βέρνηση η οποία, βλέποντας
Tnv αποτυχία της να πείσει
τους δύσπιστους πολίτες για το
πόσο σημαντικό είναι να πάνε
να εμβολιαστούν και έχοντας το
μεγάλο άγχος να προχωρήσει
το εμβολιαστικό πρόγραμμα εν
όψει της τουριστικής σεζόν, κλι
μακώνει την τακτική του διαχω
ρισμού σε εμβολιασμένους και
μη και επενδύει στη λογική των
εκβιασμών, των απειλών και της
τιμωρίας, αντί της πειθούς για
την οποία εδώ και τόσο καιρό
δεν έχει φροντίσει να κάνει όσα
επιβάλλει η συγκυρία.
Ακόμα περιμένουμε να δού
με τις στοχευμένες εκστρατείες
ενημέρωσης που θα απευθύνο
νται σε ειδικές κατηγορίες πλη
θυσμού προκειμένου να τονω
θεί το εμβολιαστικό ρεύμα και
τις οποίες έχει υποσχεθεί ότι θα
κάνει η κυβέρνηση. Αντ’ αυτού
βλέπουμε 150ευρα χαρτζιλίκια

J

στους 20άρηδες, διαχωρισμό
των χώρων ψυχαγωγίας σε
«αμιγείς» και «μεικτούς» και τη
μετατροπή των ιδιοκτητών τους
σε ελεγκτές εμβολιασμένων και
μια τακτική απειλών και εκβι
ασμών:
Προχθές από τον υπουργό
Ανάπτυξης Αδωνη Γεωργιάδη
προς τους επαγγελματίες που
αντιδρούν στα νέα μέτρα διαχω
ρισμού, τους οποίους απείλησε
ευθέως με χρεοκοπία και λουκέτα προκειμένου να πάψουν
να διαμαρτύρονται. Και χθες
από το ίδιο το μέγαρο Μαξίμου
πλέον -μέσω του υφυπουργού
παρά τω πρωθυπουργώ Ακη
Σκέρτσου- προς τους ανεμβολίαστους.

Χωρίς στήριξη
Τι έγραψε σε ανάρτησή του ο
στενός συνεργάτης του πρωθυ
πουργού; Οτι «οριζόντια περι
οριστικά μέτρα προφανώς δεν
πρόκειται να ληφθούν ξανά»,
για να πει ότι «η οικονομία και

«Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακβείσουν για να προστατευθούν οι ανεμβοήίαστοι που έχουν
καθοδική, δωρεάν και εύκοβη πρόσβαση στα εμβόήια», υποστήριξε ο AnnsΣκέρτσο*

η κοινωνία δεν πρόκειται να
ξανακλείσουν για να προστα
τευθούν οι ανεμβολίαστοι που
έχουν καθολική, δωρεάν και
εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια».
Και διαμήνυσε ότι «τα όποια
περιοριστικά μέτρα δημόσιας
υγείας θα είναι τοπικού ή ση
μειακού χαρακτήρα, θα αφο
ρούν μόνο τους ανεμβολίαστους
και δεν θα συνοδεύονται από
οικονομική στήριξη». Και κατέ
ληξε: «Ταυτόχρονα, οι εμβολια
σμένοι θα ανακτούν σταδιακά
την κανονικότητα της προ-πανδημικής ζωής τους μαζί με τα
δικαιώματα που περιορίστηκαν
τους προηγούμενους μήνες,

όπως ήδη συμβαίνει».
Με άλλα λόγια, αντί η κυ
βέρνηση να προσεγγίσει και να
πείσει τους δύσπιστους για το
πόσο σημαντικό για την ίδια
τους την υγεία είναι να πάνε να
κάνουν το εμβόλιο, επιλέγει τη
λογική του διαχωρισμού, της τι
μωρίας και της απειλής, η οποία
εδώ συνδέεται με την επιβολή
περιοριστικών μέτρων μόνο για
ανεμβολίαστους (μένει να δού
με πώς αυτό θα εφαρμοστεί) και
κυρίως της μη οικονομικής στή
ριξης. Μάλιστα στο ίδιο πνεύμα
φιλοκυβερνητικοί δημοσιογρά
φοι έφτασαν στο σημείο να προ
τείνουν αν χρειαστεί κάποιος

ανεμβολίαστος να εισαχθεί σε
ΜΕΘ, να μην τον καλύψει οικο
νομικά το Εθνικό Σύστημα Υγεί
ας, αλλά να το χρεωθεί ο ίδιος!
Αυτά είπε ο Αρης Πορτοσάλτε
χθες στον ΣΚΑΪ. Και βέβαια όλη
αυτή η λογική της τιμωρίας και
των απειλών είναι μια τακτική
που ρίχνει νερό στον μύλο των
κάθε λογής συνωμοσιολόγων
αντιεμβολιαστών. Σημειώνεται
ακόμα ότι στη λογική της αποθάρρυνσης των ανεμβολίαστων
εντάσσεται και η κυβερνητική
απόφαση από την ερχόμενη
Δευτέρα να απαιτείται για τις
μετακινήσεις των τελευταίων
προς τα νησιά οπωσδήποτε αρ-

Μόνο με αρνητικό τεστ θα ταξιδεύουν στα νησιά οι
► Του ΚΩΣΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕ! ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ πολιτών δη
μιουργεί αναπόφευκτα η χθεσινή απόφαση
της κυβέρνησης να επιτρέπει τη μετακίνηση
στα νησιά με πιστοποιητικό εμβολιασμού για
τους εμβολιασμένους και μόνο με αρνητικό
αποτέλεσμα μοριακού τεστ (PCR) ή rapid test
για τους ανεμβολίαστους.
Πρόκειται για χθεσινή εισήγηση της επι
τροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου
Υγείας, την οποία έκανε δεκτή η κυβέρνηση, η
οποία όμως δεν υιοθέτησε την άποψη της επι
τροπής για να ισχύσει το μέτρο και από νομό
σε νομό. Οσον αφορά τις χερσαίες μετακινή
σεις, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ν.
Χαρδαλιάς αρκέστηκε να πει ότι αξιολογού
νται από την κυβέρνηση τα επιδημιολογικά
δεδομένα της κάθε περιοχής και η κατάσταση
θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες.
• Από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου για τις μετακινή
σεις προς τα νησιά θα απαιτούνται από όλους
τους ενήλικες:
α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιη
τικό νόσησης
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β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες
72 ώρες ή
γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευ
ταίες 48 ώρες.
• Για ανήλικους 12 έως 17 ετών απαιτείται
οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του
self test, το οποίο η κυβέρνηση, παρά τη δια
φορετική της ρητορική περί της υποτιθέμενης
σημαντικής συμβολής του στην επιδημιολογική επιτήρηση, φαίνεται πως δεν εμπιστεύ
εται για τον έλεγχο των μετακινήσεων των
ενηλίκων.
• Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύ
θερα.
Για την επιστροφή από τα νησιά συνιστάται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι
άνω των 12 ετών.
Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευ
κάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και:
α) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών
νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων για
λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με δι
ενέργεια εβδομαδιαίου self test, όπως ήδη
ισχύει
β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που

βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή
σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική
χώρα με νήσους κοντινής απόστασης, με δι
ενέργεια εβδομαδιαίου self test αν πρόκειται
για εργαζομένους, όπως ήδη ισχύει, και με
διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου πριν
από τη μετακίνηση για τους υπολοίπους.
Σε δημοσιογραφική ερώτηση περί πολιτών
δύο ταχυτήτων ο Νίκος Χαρδαλιάς σχολία
σε: «Οι εμβολιασμένοι δεν κινδυνεύουν, άρα
δεν έχουν περιορισμούς. Δεν υπάρχει ζήτημα
τιμωρητικού χαρακτήρα για τους ανεμβολία
στους». Πάντως, παρά τις παραπάνω εξαγγε
λίες, η κυβέρνηση επιμένει ότι ο εμβολιασμός
κατά του κορονοϊού δεν είναι υποχρεωτικός.
Νέα δεδομένα ισχύουν στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας καθώς η Μύκονος μεταφέρεται στο Πορτοκαλι-Επίπεδο 3, ενώ και ο
Δήμος Λειψών ανεβαίνει επίπεδο (Κίτρινο-Επίπεδο 2). Αντίθετα Λάρισα, Εύβοια και Δυτική
Αττική πέφτουν επίπεδο (Κίτρινο, 2) ενώ ακό
μα καλύτερη είναι η εικόνα σε: Δράμα, Καβά
λα, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Φλώρινα,
Τρίκαλα, Κέρκυρα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα,
Ηλεία, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Αρκαδία,

Λακωνία και Μεσσηνία (Πράσινο-Επίπεδο 1).

Ανησυχητική σταθεροποίηση
Σημαντική μείωση των κρουσμάτων καταγράφηκε μεν συνολικά τον Ιούνιο, σύμφωνα
με την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου, ωστόσο αυτή
την εβδομάδα σταθεροποιήθηκε η διαρκώς
καθοδική πορεία των νέων λοιμώξεων και
μειώθηκε κατά πέντε χρόνια η ηλικία των
ατόμων που μολύνονται (27 έτη), με τις μι
κρές ηλικίες να αποτελούν πλέον το 60% των
νέων κρουσμάτων.
Τον Ιούνιο καταγράφηκε μείωση των
κρουσμάτων κατά 75% και των θανάτων
50%, μια μείωση που πλέον έχει ανακοπεί
και τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται στα
θεροποίηση των κρουσμάτων, η οποία κατά
την επιτροπή οφείλεται στη χαλάρωση των
μέτρων και στην πολύ μεταδοτική μετάλλα
ξη Δέλτα. «Τάσεις μικρής αύξησης δείχνουν
οι νέες διαγνώσεις στην επικράτεια», κατά
τον καθηγητή Γκ. Μαγιορκίνη, με την πίεση
πάντως στο ΕΣΥ να αποκλιμακώνεται με στα
θερό ρυθμό.
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 ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

ανεμβολίαστους
νητικό αποτέλεσμα rapid test ή
PCR και όχι self test που ίσχυε
ώς τώρα. Κάτι βέβαια που θα
έπρεπε να είχε γίνει εξαρχής,
αφού το self test, εκτός από αμ
φιλεγόμενη μέθοδος, δεν υπο
δεικνύεται καν ότι έχει γίνει. Η
κυβέρνηση όμως όλο το προη
γούμενο διάστημα επένδυσε το
άνοιγμα των οικονομικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων
στα self tests.

EUROKINISSI/Μ ΙΧΑΛΗ Σ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πηγή:

1

Δέσμη μέτρων
Για τις δηλώσεις του Ακη
Σκέρτσου και το πώς θα εφαρ
μοστούν ρωτήθηκε κατά τη
χθεσινή ενημέρωση των πολι
τικών συντακτών η κυβερνη
τική εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελώνη, η οποία απάντησε ότι
«το πλαίσιο για τους πολίτες
που δεν είναι εμβολιασμένοι
έχει ήδη φανεί και από τη δέ
σμη μέτρων που ανακοινώθη
κε. Αφορά τους χώρους ψυχα
γωγίας. Είναι προφανές ότι
όποιος είναι ανεμβολίαστος
θα πρέπει να τηρεί τα ίδια πε
ριοριστικά μέτρα, τους κανόνες
δημόσιας υγείας που υφίστανται και τώρα».
«Για ακόμη μία φορά η κυ
βέρνηση φορτώνει την απο
τυχία της στις πλάτες των
πολιτών και της κοινωνίας. Η
ακραία διχαστική δήλωση του

κ. Σκέρτσου είναι η στρατηγική
του κ. Μητσοτάκη» σχολίασε ο
ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας στον
πρωθυπουργό ότι «έχει απο
φασίσει να διχάσει την ελλη
νική κοινωνία για να κρύψει
τις τραγικές του αστοχίες» και
αναφέροντας, μεταξύ άλλων,
ότι «στη μέση του καλοκαιριού
το ποσοστό πλήρως εμβολια
σμένων είναι κάτω του 40%,
ενώ ο κ. Μητσοτάκης υποσχό
ταν 70% ώς τον Ιούνιο», ότι
«εδώ και μήνες έστελνε μηνύ
ματα εφησυχασμού δίνοντας
ψεύτικη εικόνα με δημιουργι
κή λογιστική και παραπλανητι
κούς αριθμούς εμβολιασμών»

και ότι «με τις παλινωδίες για
το AstraZeneca και τη χυδαία
προσπάθεια εξαγοράς των
νέων με πρόσχημα το εμβόλιο,
καλλιέργησε μόνος του αμφι
βολίες στους πολίτες και έδωσε
τροφή στους αντιεμβολιαστές».
Και κάλεσε «όλους τους πο
λίτες να αγνοήσουν την ακατα
νόητη επιλογή του κ. Μητσο
τάκη να διχάζει ανάμεσα σε
εμβολιασμένους και ανεμβο
λίαστους. Τους καλούμε να εμ
βολιαστούν όχι υπό τους ανό
ητους εκβιασμούς ούτε για τα
εξίσου ανόητα κίνητρα, αλλά
γιατί το μεγαλύτερο κίνητρο
είναι η ίδια τους η ζωή».

μη εμβολιασμένοι
•k
Μόνο οι ανήλικοι
θα μετακινούνται
με self tests από
τις 5 Ιουλίου
• Οι ενήλικοι
θα χρειαστούν
πιστοποιητικό
εμβολιασμού
ή νόσησης ή
αρνητικό PCR
τις τελευταίες 72
ώρες ή αρνητικό
rapid test τις
τελευταίες 48
ώρες
• Ανακόπηκε η
πτωτική πορεία
των κρουσμάτων
• Ανησυχία για τη
μετάλλαξη Δέλτα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ποιες χώρες της Ευρώπης αγωνίζονται να
χρησιμοποιήσουν εμβόλια προτού λήξουν;
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 355.11 cm² Κυκλοφορία:
:

1
02-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Ποιες χώρες της
Ευρώπης αγωνίζονται
να χρησιμοποιήσουν
εμβόλια προτού λήξουν;
Δύο χώρες της ανατολικής Ευρώπης προσπαθούν απε
γνωσμένα να αποφύγουν τη σπατάλη ενός πολύτιμου προ
ϊόντος: τα εμβόλια κατά του Covid-19.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, πρόκειται για
τη Ρουμανία τη Βουλγαρία, δύο χώρες στις οποίες έχει βυ
θιστεί η ζήτηση για εμβολιασμούς αφήνοντας «απείραχτα»
σημαντικά αποθέματα δόσεων που οι αξιωματούχοι κα
λούνται να χορηγήσουν γρήγορα και πριν από τις ημερο
μηνίες λήξης τους.
Η εναλλακτική λύση θα είναι η καταστροφή τους, εξέλι
ξη τουλάχιστον στενάχωρη αν αναλογιστεί κανείς τις ελ
λείψεις που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες, όπως τα φτωχό
τερα αφρικανικά έθνη.
Με το στοκάρισμα των εμβολίων, οι δόσεις πωλούνται ή
δωρίζονται σε άλλες χώρες, οι κυβερνήσεις θέλουν να κα
θυστερήσουν τις παραδόσεις και η ξενοδοχειακή βιομηχα
νία της Βουλγαρίας πιέζει για δωρεάν εμβολιασμούς στους
ξένους επισκέπτες.
Η ζήτηση στη Ρουμανία έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό
που τα μέλη της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αργεντινής
κατάφεραν αυτό το μήνα να εμβολιαστούν στο Βουκουρέ
στι πριν από έναν αγώνα.
Η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια και στις δύο
χώρες οφείλεται στη μακροχρόνια δυσπιστία στις αρχές,
καθώς και στον σκεπτικισμό σχετικά με ορισμένα σκευά
σματα, ιδίως μετά τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια
του εμβολίου της AstraZeneca. Στη Ρουμανία, μόλις το
24% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως. Το αντί
στοιχο ποσοστό της Βουλγαρίας είναι το μισό του ποσο
στού της Ρουμανίας.
Η κατάσταση στη Ρουμανία είναι πιο πιεστική, καθώς
35.000 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca έληξαν την
Τετάρτη. Η Βουλγαρία έχει περίπου 20.000 με ημερομηνία
λέξης στα τέλη Ιουλίου, αν και ελπίζει να χρησιμοποιήσει
πολλές δόσεις στον εμβολιασμό της δεύτερης δόσης πριν
από αυτή την ημερομηνία.
Να σημειωθεί ότι οι φαρμακοβιομηχανίες εξετάζουν κα
τά πόσο μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ζωής των εμβο
λίων.
Και οι δύο χώρες, παράλληλα, επιθυμούν να καθυστερή
σουν τις επερχόμενες παραδόσεις για να αποφευχθεί η
υπερπροσφορά. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, έχουν
προγραμματιστεί παραδόσεις 4,4 εκατ. μέσα στους επόμε
νους δύο μήνες.
Τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού αποτελούν κίνδυνο
για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεπεράσει
την πανδημία. Το μπλοκ αντιμετωπίζει ήδη την απειλή του
στελέχους Δέλτα του ιού, το οποίο εξαπλώνεται από το
Ηνωμένο Βασίλειο καθώς χαλαρώνουν οι περιορισμοί στη
δημόσια υγεία και οι άνθρωποι ξεκινούν τις καλοκαιρινές
διακοπές.
«Οι πρόσφατες πωλήσεις ή δωρεές δεν θα επηρεάσουν
τη διαθεσιμότητα του εμβολίου για τους πολίτες μας», ανέ
φερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, An
drei Baciu, σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Αλλά πρέπει να
βρούμε μια ισορροπία για τις ροές των εμβολίων έτσι ώστε
να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για όλους», πρόσθεσε.
Με τη μείωση της ζήτησης στη Βουλγαρία, η κυβέρνηση
σκοπεύει να προσφέρει 150.000 δόσεις, κυρίως της Astra,
σε γειτονικές χώρες στα Βαλκάνια. Το τουριστικό λόμπι
της χώρας θέλει να προσφέρουν δωρεάν τα εμβόλια στους
ξένους επισκέπτες.
«Δεδομένου ότι η Βουλγαρία και όλοι μας έχουμε πλη
ρώσει για αυτές τις δόσεις με τους φόρους μας, προτείνου
με ότι χρησιμοποιούνται για να τονώσουν τον τουρισμό
των εμβολίων αντί να τα ρίξουν στον κάδο», δήλωσε η Po
lina Karastoyanova, διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού
Συμβουλίου Τουρισμού, την περασμένη εβδομάδα.
Στη Ρουμανία, η κυβέρνηση μετατοπίζει την εστίασή της
από τις πόλεις στις αγροτικές περιοχές σε μια προσπάθεια
να σώσει την εκστρατεία εμβολιασμού. Βασίζεται σε τοπι
κούς γιατρούς που έχουν στενούς δεσμούς με τις τοπικές
κοινότητες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να πειστούν
για τα οφέλη.
Αλλά αντιμετωπίζει μια δύσκολη μάχη ενώ παράλληλα
δεν φαίνεται να έχει μεγάλες ελπίδες ότι οι πρωτοβουλίες
της θα αποφέρουν γρήγορα αποτελέσματα. Έτσι συμφώνη
σε αυτήν την εβδομάδα να πουλήσει σχεδόν 1,2 εκατομμύ
ρια από τις δόσεις της Pfizer στη Δανία.
«Λαμβάνουμε καθημερινά αιτήματα», δήλωσε ο πρω
θυπουργός Florin Citu. «Πουλάμε στη Δανία και πρόκειται
να πουλήσουμε σε περισσότερες χώρες», είπε.
naftemporiki.gr με πληροφορίες από Bloomberg
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17

 SOS για τέταρτο κύµα λόγω μέταλλαξης της «Δ»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 562.32 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-07-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Π.Ο.Υ.: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ TO EURO

SOS για τέταρτο κύμα
λόγω μέταλλα! ns «Δ»
ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ
ήμα κινδύνου εκπέμπει ο Πα
akotzia@e-typos.com
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας για
πιθανό νέο κύμα ιης πανδημίας
κορονοϊού, που μπορεί να έλθει νωρίτε
Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι τόσο για
ρα από το φθινόπωρο στην Ευρώπη και
τη διασκέδαση και όλους τους τομείς της
σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, λόγω της
ζωής όσο και για τα ταξίδια, ο πλήρης
νέας μετάλλαξης «Δέλτα». Ο ΠΟΥ συν
εμβολιασμός με τις δύο δόσεις είναι «το
δέει τπ νέα αιφνίδια αύξηση κρουσμά
μέσο ελευθερίας».
των και με τα γεμάτα γήπεδα για τους
αγώνες του Euro 2020. Από τπ Βρετα
Χαλάρωση
νία, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη
Ο Τζόνσον υπογράμμισε ότι θέλει να
αύξηση κρουσμάτων από τον Ιανουάριο
χαλαρώσει τους περιορισμούς για τα
-και λόγω της μετάλλαξης- έρχεται μια
ταξίδια, αλλά με την προϋπόθεση ότι
ευχάριστη είδηση για τον τουρισμό της
θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο
Νότιας Ευρώπης: Η κυβέρνηση ετοιμά
οι εμβολιασμοί. Η βρετανική κυβέρνη
ζεται να δώσει το «πράσινο φως» στους
ση προσπαθεί ταυτόχρονα να πείσει τα
πλήρως εμβολιασμένους για ταξίδια
κράτη-μέλη της Ε.Ε. να χαλαρώσουν
χωρίς μέτρα καραντίνας στις χώρες που
βρίσκονται στην «πορτοκαλί» λίστα του
ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Ηνωμένου Βασιλείου - στις «πορτοκαλί»
Φόβοι νέσε έκρηξή από τα
χώρες ανήκει και η Ελλάδα.

Σ

Αντίφαση
Παρά τη μεγάλη αύξηση κρουσμάτων σε
όλη τη Βρετανία (27.989 μολύνσεις και
22 θάνατοι), που θεωρείται η μεγαλύτε
ρη από τις αρχές του χρόνου, η κυβέρ
νηση Τζόνσον ετοιμάζεται να χαλαρώσει
τα μέτρα μετά τα μέσα Ιουλίου και να
επιτρέψει το άνοιγμα των κλαμπ και την
πραγματοποίηση συναυλιών χωρίς τεστ
κορονοϊού. Αξιωματούχοι της κυβέρνη
σης τονίζουν ότι η «Ημέρα Ελευθερίας»
για την οικονομία και τη διασκέδαση
προγραμματίζεται για τις ϊ 9 Ιουλίου,
καθώς μεγάλο ποσοστό των πολιτών
είναι πια προστατευμένο από τα εμβό
λια. Η νυχτερινή διασκέδαση εκτιμάται
ότι αποφέρει 40 δισεκατομμύρια στερ
λίνες στο Λονδίνο. Ο πρωθυπουργός,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□

πάρτι και tous συγχρωτισμός^
λόγω του Euro 2020.
«Πράσινο» από Τζόνσον
(Kous εμβολιασμένοι
Βρετανού^ για ταξίδια σε
«πορτοκαλί» χώρε5
τους περιορισμούς για τους Βρετανούς
τουρίστες - αφού και το Λονδίνο θα άρει
τους περιορισμούς από τις 26 Ιουλίου
για τους πλήρως εμβολιασμένους Βρετα
νούς που θα ταξιδέψουν σε «πορτοκαλί
χώρες». Η χαλάρωση των περιορισμών
καραντίνας για τους εμβολιασμένους θα
δώσει ώθηση στον τουρισμό, που έχει
δεχθεί μεγάλο πλήγμα λόγω της παν
δημίας. Αυτό το ζήτημα αναμένεται να
κυριαρχήσει στις συζητήσεις του με τη

Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ,
που επισκέπτεται το Λονδίνο. Η Γερμανία
έχει απαγορεύσει την είσοδο χωρίς κα
ραντίνα σε ταξιδιώτες από το Ηνωμένο
Βασίλειο, λόγω της μετάλλαξης Δέλτα.

Προειδοποίηση
Η ευφορία που έχει κατακλύσει τους
φιλάθλους σε όλη την Ευρώπη για τους
αγώνες του Euro 2020 έχει ανησυχήσει
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι ει
δικοί φοβούνται περισσότερο για τους
πανηγυρισμούς εκτός γηπέδων, που
οδηγούν σε μεγάλους συνωστισμούς
και ολονύχτια πάρτι. 0 διευθυντής του
ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε,
τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει τη
διάδοση του κορονοϊού λόγω του Euro.
Οπως ανέφεραν αξιωματούχοι του ΠΟΥ,
το νέο κύμα της πανδημίας πιθανότατα
θα επιταχυνθεί και λόγω αυτών των συ
ναθροίσεων. Κάλεσαν, δε, τις Αρχές όλων
των χωρών που φιλοξενούν αγώνες να
λάβουν μέτρα εντός και εκτός των αγω
νιστικών χωρών.

Εγρήγορση
Ο ΠΟΥ ζήτησε να υπάρξει εγρήγορση για
όλα τα μεγάλα γεγονότα που είναι προ
γραμματισμένα μέσα στο καλοκαίρι. Πολ
λές εκατοντάδες κρούσματα εντοπίστηκαν
σε Σκωτσέζους φιλάθλους που επέστρε
ψαν από το Λονδίνο και Φινλανδούς που
επέστρεψαν από την Αγία Πετρούπολη.
Επίσης, τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνο
νται γρήγορα στην αγγλική πόλη Τάμγουορθ του Στάφορντσιρ, καθώς όλες οι παμπ
ήταν το τελευταίο διάστημα ασφυκτικά
γεμάτες από νεαρά άτομα που παρακο
λουθούσαν τους αγώνες. ■
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 Δεκάδες συλλήψεις για απάτη εις βάρος του ΕΟΠΥΥ
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 193.34 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-07-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δεκάδες
συλλήψεις για
απάτη εις βάρος
του ΕΟΠΥΥ
Σε 13 συλλήψεις, μεταξύ αυτών, μίας
λογίστριας και δύο γιατρών, προχώρησε
η αστυνομία για υπόθεση απάτης εις βά
ρος του ΕΟΠΥΥ που κόστισε πάνω από 5
εκατομμύρια ευρώ στον ασφαλιστικό
φορέα. Όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής
της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνο
μίας Δ. Λουκόπουλος, μέσα στις 13 συλ
λήψεις βρίσκονται και τα αρχηγικά μέλη,
ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται
ακόμα 65 άτομα, μεταξύ των οποίων 54
γιατροί και ιδιοκτήτρια μονάδας φροντί
δας ηλικιωμένων.
Οι συλλήψεις έγιναν, κατά τις ίδιες
ανακοινώσεις, με συντονισμένη επιχεί
ρηση που ξεκίνησε την Τρίτη και κατά τις
έρευνες η οικονομική αστυνομία κατέσχεσε μεταξύ άλλων, όπως δήλωσε ο
επικεφαλήςτης, 246.980 ευρώ, όπλα, κι
νητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολο
γιστές και έγγραφα που σχετίζονται με
την υπόθεση.
Η δράση του κυκλώματος, σύμφωνα
με τις επίσημες ανακοινώσεις, ξεκίνησε
το 2015 και τα μέλη του «προέβαιναν
μέσω γιατρών στη συστηματική έκδοση
ψευδών συνταγογραφήσεων υγειονομι
κού υλικού (κυρίως καθετήρων και αερί
ου οξυγόνου) και στη συνέχεια εξαπατούσαν τον ΕΟΠΥΥ με την αποζημίωσή
τους για τις εν λόγω συνταγογραφήσεις.
Στις συνταγές είτε αναγραφόταν υγειο
νομικό υλικό χωρίς να έχουν εξεταστεί οι
ασφαλιζόμενοι είτε συνταγογραφούσαν
υγειονομικό υλικό διαφορετικό από αυτό
που απαιτούσε η πάθηση, το οποίο απο
ζημιώνονταν σε πολλαπλάσια τιμή».
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε δί
κτυο έξι εταιρειών «που ανήκουν στα
μέλη της οργάνωσης μέσω των οποίων
εξυπηρετούσαν την εγκληματική τους
δραστηριότητα, ενώ παράλληλα εντοπί
σαμε άλλες έντεκα εικονικές εταιρείες
και ατομικές οντότητες, χωρίς πραγματι
κή δραστηριότητα, που εμφανίζονταν ως
προμηθευτές του δικτύου προκειμένου
να προσδίδουν νομιμοφάνεια στις συ
ναλλαγές τους». Προφανώς παράλληλα
φοροδιεύφευγαν με έκδοση εικονικών
τιμολογίων συνολικής αξίας άνω των 13
εκατομμυρίων ευρώ, όπωςτονίστηκε. Τα
χρήματα ξεπλένονταν, σύμφωνα με τον
Δ. Λουκόπουλο, από το υφιστάμενο δί
κτυο εταιρειών και αναμειγνύονταν
στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς
και στη συνέχεια είτε επενδύονταν πίσω
στις εταιρείες μέσω σύστασης νέων υπο
καταστημάτων, μίσθωσης χώρων κ.ά.,
είτε ξοδεύονταν σε τυχερά παίγνια και
άλλες δαπάνες.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Και τα 4 εγκεκριμένα εμβόλια προστατεύουν από
την Δέλτα»
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 456.43 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-07-2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Και τα 4 εγκεκριμένα εμβόλια προστατεύουν από την Δέλτα»
Προστασία από όλες τις μεταλλάξεις τα εμβόλια στην ΕΕ
Τα τέσσερα εμβόλια που έχουν λάβει
άδεια χορήγησης στην ΕΕ φαίνεται ότι εί
ναι αποτελεσματικά έναντι όλων των με
ταλλάξεων, συμπεριλαμβανομένης και
της μετάλλαξης Δέλτα, τονίζει ο Ευρω
παϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, σε μία
περίοδο που παρατηρείται εκ νέου αύξη
ση των κρουσμάτων κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, η προστασία
έναντι της μετάλλαξης Δέλτα παρέχεται
μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης
δόσης. Ο οργανισμός ζητά την επιτάχυν
ση των εμβολιασμών και τη διατήρηση
των μέτρων Δημόσιας Υγείας, ως απαραί
τητα εργαλεία για την μάχη κατά της παν
δημίας. «Είναι σημαντικό να διασφαλί
σουμε ότι οι ευάλωτοι και οι ηλικιωμένοι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θα ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνα
τόν τον εμβολιασμό τους για να προστα
τευτούν από περαιτέρω διασπορά της με
τάλλαξης Δέλτα».
Ο ΕΜΑ έχει ζητήσει από τις φαρμακο
βιομηχανίες να διερευνήσουν εάν τα εμ
βόλιά τους παρέχουν προστασία έναντι
των νέων παραλλαγμένων στελεχών.
Όλες οι έρευνες που εξέτασε ο Οργανι
σμός κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και
τα
τέσσερα
τρέχοντα
εμβόλια
(Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZene
ca, Johnson & Johnson) παρέχουν προ
στασία σε μεταλλάξεις.
Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αρχή βρί
σκεται σε επικοινωνία με τις φαρμακο
βιομηχανίες για να συζητήσουν την πιθα

νή χρήση μιας ενισχυτικής δόσεις, καθώς
και να καθορίσουν το σωστό χρόνο και
την καλύτερη στρατηγική. Μέχρι στιγμής
δεν είναι σαφές εάν χρειάζεται πρόσθετη
δόση.

Πόσο προστατεύει κάθε εμβόλιο
από τη μετάλλαξη Δέλτα;
Τα εγκεκριμένα εμβόλια έναντι του ιού
SARS-CoV-2 έχουν αποδειχθεί πολύ
αποτελεσματικά στον έλεγχο της πανδη
μίας, αλλά έχουν σχεδιαστεί στις αρχές
της, πριν δηλαδή εμφανιστούν τα νεότερα
στελέχη. Κάποια από τα στελέχη αυτά
έχουν τη δυνατότητα να ξεπερνούν την
ανοσία που παρέχουν τα εμβόλια.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος
Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψί
ζουν τα νεότερα δεδομένα.
Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτη

κε στο διεθνές περιοδικό Lancet εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα του εμβολί
ου της εταιρείας AstraZeneca ενάντια στη
μετάλλαξη Δέλτα. Όσον αφορά στην πα
ραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων
μετά τον εμβολιασμό με δύο δόσεις
ASTRA ZENECA (AZD1222), σχεδόν
όλοι οι συμμετέχοντες (55/63, 87%) είχαν
ανιχνεύσιμα εξουδετερωτικά αντισώματα
έναντι των στελεχών D614G (αρχικό στέ
λεχος) και Β. 1.1.7 (στέλεχος άλφα. Ηνω
μένο Βασίλειο), ενώ σημαντικά λιγότεροι
εμβολιασμένοι είχαν εξουδετερωτικά αν
τισώματα έναντι του Β.1.351 (στέλεχος
βήτα. Νότια Αφρική) (38/63, 60%) και
του Β.1.617.2 (στέλεχος δέλτα, Ινδία)
(39/63, 62%). Αντίθετα, άνω του 95%
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 «Και τα 4 εγκεκριμένα εμβόλια προστατεύουν από την Δέλτα»
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

από τους εμβολιασμένους με τις δύο δό
σεις του εμβολίου Pfizer (BNT162b2)
ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα
έναντι των στελεχών Β.1.351 και
Β.1.617.2.
Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της μελέ
της έγκειται στο ότι οι συμμετέχοντες με
προηγούμενη λοίμωξη COVID-19 είχαν
σημαντικά υψηλότερα εξουδετερωτικά
αντισώματα έναντι σε όλα τα στελέχη,
έπειτα από μία μόνο δόση του εμβολίου
ASTRA ZENECA, συγκριτικά με όσους
δεν είχαν νοσήσει.
Συμπερασματικά, οι ερευνητές της με
λέτης σημειώνουν ότι οι εμβολιασθέντες
με το ASTRA ZENECA έχουν υποδεέ
στερη αντισωματική απάντηση έναντι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

του SARS-CoV-2 συγκριτικά με το Pfi
zer, το οποίο συνάδει τόσο με τα δεδομέ
να των κλινικών μελετών όσο και με τα
προσφάτως δημοσιευμένα δεδομένα από
το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων ενάν
τια στο στέλεχος Β.1.617.2 (60% ASTRA
ZENECA έναντι 79% BNT162b2) και
στο στέλεχος Β. 1.1.7 (73% AZD1222
έναντι 92% Pfizer).
Μια άλλη πρόσφατη προδημοσίευση
των A.Choi και συνεργατών ανέλυσε την
ικανότητα εξουδετέρωσης στελεχών του
SARS-CoV-2. Οι ερευνητές συγκέντρω
σαν ορούς εμβολιασμένων με δύο δόσεις
Moderna μία εβδομάδα μετά τη δεύτερη
δόση του εμβολίου και έλεγξαν την ικα

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

νότητα εξουδετέρωσης στο εργαστήριο.
Ο πλήρης εμβολιασμός οδήγησε σε πα
ραγωγή εξουδετερωτικών αντισωμάτων
απέναντι σε όλα τα στελέχη, όπως το στέ
λεχος Βήτα (Β. 1.351, Νότιας Αφρικής),
το στέλεχος Β.1.617 (Ινδίας), το στέλεχος
Κάππα (Β.1.617.1), το στέλεχος Δέλτα
(Β.1.617.2), το στέλεχος Ητα (Β.1.525,
Νιγηρίας), το στέλεχος Α.23.1 (Ουγκάν
τα) και το στέλεχος A.VOI.V2 (Αγκόλα).
Συμπερασματικά, τα ανωτέρω δεδομέ
να δείχνουν ότι αφενός είναι σημαντικό
να ολοκληρωθεί το πλήρες εμβολιαστικό
πρόγραμμα και με τις δύο δόσεις των εμ
βολίων AstraZeneca, Pfizer και Modema,
καθώς προσφέρουν προστασία ενάντια
και στα νεότερα στελέχη του SARS-Co V-

1

02-07-2021

2. Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα περίπου
το 50% των Ελλήνων έχει λάβει τουλάχι
στον την 1η δόση του εμβολίου και στο
36% ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί.

Τέλος, παρατηρούν ότι αξίζει να αξιολο
γηθεί η πιθανή χορήγηση αναμνηστικών
δόσεων ειδικά για όσους έχουν χαμηλή
αντισωματική απάντηση.
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 Σφίγγει ο κλοιός για ανεμβολίαστους
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:
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:
cm²
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Ημερομηνία
έκδοσης:
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Κυκλοφορία:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός για ανεμβολίαστους
Επιπλέον περιορισμοί στις μετακινήσεις - Στοχευμένα lockdowns με βάση τους εμβολιασμούς
Η παροχή δυνατόχηταε καΟολικήs, δωρεάν
και εύκοληε πρόσβασηε στα εμβόλια εί
ναι ο καθοριστικόε παράγονταε που επι
ταχύνει xis εξελίξετε στην κατεύθυνση
σταδιακήε επιστροφήε στην κανονικό
τητα γτα xous εμβολιασμένουε και διατήρησηε περιορισμών -ακόμη και επι-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

βολήε περιοριστικών μέτρων-γτα όσουε
επιλέγουν να μην εμβολιαστούν. Δεδομένηε τηε επιβόρυνσηε σε μια σειρά από
τομείε, πρωτίστωε στην οικονομία αλλά
και σε δραστηριότητεε τηε καθημερινήε
ξωήε, που επιφέρουν οι οριξόντιεε απα
γορεύσετε, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι

όσοι επιλέγουν να μην εμβολιαστούν θα
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, εφό
σον απαιτηθεί, για περισσότερουε περιορισμούε, για μέτρα τα οποία, μάλιστα,
δεν θα συνοδεύονται από οικονομική
στήριξη. Πρακτικό αυτό σημαίνει ότι, σε
περίπτωση εκδήλωσηε τέταρτου κύμα-

τοε, θα επιβάλλονται μέτρα με βάση τον
εμβολιασμό. Το μοντέλο που προκρίνε
ται είναι, εάν υπάρξει έξαρση του ιού,
να επιβληθεί lockdown στιε επιχειρήσετε
που θα έχουν επιλέξει να λειτουργήσουν
ωε μεικτέε, δηλαδή να δέχονται εμβολιασμένουε και μη. Εελ. 3,4
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 Σφίγγει ο κλοιός για ανεμβολίαστους
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,3

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-07-2021

Lockdown μόνο στις «μεικτές» επιχειρήσεις
Αυξάνοντας την πίεση προς τους ανεμβολίαστους, η κυβέρνηση προαναγγέλλει ότι οι όποιοι περιορισμοί θα αφορούν μόνο αυτούς
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Το παζλ που έχει αρχίσει να φτιά

χνεται αποτυπώνει και την τελι
κή εικόνα που θα σχηματιστεί σε
ό,τι αφορά την αντιμετώπιση ms
πανδημίαε και τον κλοιό που σφίγ
γει συνεχώε για mus ανεμβολίαστουε. Μέσα σε μία εβδομάδα
ανακοινώθηκε το κίνητρο των 150
ευρώ για νέουε 18-25 ετών ώστε
να εμβολιαστούν, ακολούθησε ο
διαχωρισμόε των επιχειρήσεων
σε «αμιγείε» και «μεικτού$» χώpous και χθεε έγινε γνωστό πωε
η μετακίνηση σε νησιά όσων δεν
έχουν εμβολιαστεί θα γίνεται μό
νο κατόπιν διενέργειαε rapid ή
μοριακού τεστ.
Ωε επιστέγασμα ήρθε η τοπο
θέτηση του υφυπουργού παρά τω

Πρωθυπουργώ Ακη Σκέρτσου, που
δήλωσε πωε δεν πρόκειται να ξαναδούμε οριζόντια περιοριστικά
μέτρα από Σεπτέμβριο, αλλά μό
νο «τοπικού ή σημειακού χαρα
κτήρα», όπωε επίσηε ότι δεν θα
υπάρξει ξανά οικονομική στήριξη,
όπωε συνέβη έωε σήμερα.
Συγκεκριμένα, ο κ. Σκέρτσοε
με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικήε δικτύωσηε ανέφερε πωε
«η οικονομία και η κοινωνία δεν
πρόκειται να ξανακλείσουν για να
προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι,
που έχουν καθολική, δωρεάν και
εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια»
και «τα όποια περιοριστικά μέτρα
δημόσιαε υγεία$ θα είναι τοπικού
ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφο
ρούν μόνο tous ανεμβολίαστοι
και δεν θα συνοδεύονται από οι

Προβληματισμοί
για διαχωρισμό
χώρων εστίασης
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε αυστηροποίηση των προστίμων,

τόσο για τουε επιχειρηματίεε όσο
και για τουε πελότεε των καταστη
μάτων εστίασηε που θα παραβιά
ζουν τη νομοθεσία για τουε αμιγείε
και τουε μεικτούε χώρουε, προσα
νατολίζεται η κυβέρνηση, έτσι ώστε
να διασφαλίσει την τήρηση των μέ
τρων στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Την ίδια ώρα φαίνεται, σύμφωνα με
πληροφορίεε τηε «Κ», να υπάρχουν
δεύτερεε σκέψειε σε ό,τι αφορά τον
χρόνο ισχύοε του rapid test, δηλα
δή αυτό να ισχύει για περισσότερεε
από 48 ώρεε.
Τα μέτρα, πάντωε, με βάση τιε
ανακοινώσειε που έχουν γίνει έωε
τώρα -καθώε θα οριστικοποιηθούν και θα εξειδικευθούν μέσα
στιε επόμενεε ημέρεε με σχετικέε
υπουργικέε αποφόσειε- αναμένε
ται να οδηγήσουν τουε περισσότερουε επιχειρηματίεε του κλάδου
τηε εστίασηε στο να επιλέξουν τα
καταστήματά τουε -και συγκεκρι
μένα οι κλειστοί χώροι αυτών- να
χαρακτηριστούν αμιγή. Ο λόγοε;
Αφενόε διότι αυτό τουε διασφα-

Αεύτερες σκέψεις
υπάρχουν σε ό,τι αφορά
τον χρόνο ισχύος
του rapid test, δηλαδή
αυτό να ισχύει για πε
ρισσότερες από 48 ώρες.
λίζει μεγαλύτερη πληρότητα την
οποία χρειάζονται μετά το τερά
στιο πλήγμα που έχουν δεχθεί τα
έσοδά τουε -ειδικά όσοι διαθέτουν
μόνο κλειστούε χώρουε και ακόμη
δεν έχουν λειτουργήσει τιε επιχειρήσειε τουε- και αφετέρου διότι
η κυβέρνηση, διά στόματοε δια
φόρων υπουργών, καθιστά σαφέε
ότι πλέον δεν πρόκειται να δοθούν
νέα πακέτα στήριξηε στον κλάδο.
Μετά τον υπουργό Ανάπτυξηε
Αδωνι Γεωργιάδη, που την Τετάρ
τη είχε δηλώσει ότι «δεν υπάρχουν
άλλα λεφτά και αν έρθει πανδημία
τον χειμώνα τελειώσαμε οικονο
μικά», ακολούθησε το βράδυ τηε
ίδιαε ημέραε ο υφυπουργόε παρά
τω Πρωθυπουργώ Ακηε Σκέρτσοε,
ο οποίοε δήλωσε: «Λεφτά προφανώε δεν τρέχουν από τιε τσέπεε
μαε, έχουμε δώσει 41 δισ. ευρώ το
τελευταίο 14μηνο». Υπενθυμίζε
ται, δε, ότι υπάρχουν κλάδοι που
έχουν αιτηθεί ενισχύσειε ωε κεφά
λαια επανεκκίνησηε, χωρίε όμωε να
έχουν λάβει κάτι, όπωε για παρά
δειγμα το λιανεμπόριο.
Ο κ. Σκέρτσοε, πάντωε, επεσήμανε ότι θα δίνεται η δυνατότητα
στουε επιχειρηματίεε να αλλάζουν
μία ή δύο φορέε τον χαρακτήρα τηε
επιχείρησήε τουε, φέρονταε κάθε
φορά την αντίστοιχη σήμανση. Πηγέε με γνώση του θέματοε ανέφε
ραν επίσηε ότι είναι πιθανόν στη
σήμανση να μη χρησιμοποιείται ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

όροε «αμιγήε», αλλά ίσωε κάποιοε
άλλοε χαρακτηρισμόε.
Τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά
με το πώε και αν μπορεί να εφαρμοσθεί ο διαχωρισμόε των κλειστών
χώρων εστίασηε σε αμιγείε και μεικτούε και οι λύσειε που μελετιόνται,
είναι τα ακόλουθα:
• Πώε θα διασφαλίζεται ότι το πι
στοποιητικό εμβολιασμού που φέ
ρει κάποιοε πελάτηε όχι μόνο είναι
γνήσιο, αλλά ανήκει σε αυτόν και
όχι σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό
του πρόσωπο; Το μεν πρώτο θα
διασφαλίζεται με την ύπαρξη ψηφιακήε εφαρμογήε (app), με την
οποία ο ιδιοκτήτηε τηε επιχείρησηε
θα «σκανάρει» τον κωδικό QR που
φέρει το πιστοποιητικό εμβολια
σμού. Η εφαρμογή αυτή, την οποία
ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακήε
Διακυβέρνησηε, θα είναι διαθέσι
μη μέσω του gov.gr. Σύμφωνα με
πληροφορίεε, η εφαρμογή θα μπο
ρεί να πιστοποιήσει τη γνησιότητα
και των rapid tests. Ωστόσο, αρμόδιεε κυβερνητικέε πηγέε αφήνουν
ανοικτό το ενδεχόμενο τα δεδομέ
να που αφορούν στα rapid tests να
είναι διαθέσιμα σε εφαρμογή την
οποία θα χρησιμοποιούν όσοι διε
νεργούν ελέγχουε για την τήρηση
των μέτρων (Ελληνική Αστυνομία,
κλιμάκια του υπουργείου Ανάπτυ
ξηε και Εθνική Αρχή Διαφάνειαε).
Σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση,
δηλαδή αν το πιστοποιητικό εμβο
λιασμού ανήκει στο άτομο που το
φέρει, εξετάζεται το ενδεχόμενο να
ζητεί το εστιατόριο από τον πελάτη
την ταυτότητά του. Στο ερώτημα αν
ο επιχειρηματίαε έχει δικαιοδοσία
για κάτι τέτοιο, αρμόδια κυβερνη
τικά στελέχη επεσήμαναν στην «Κ»
ότι υπάρχουν περιπτώσειε που γί
νεται κάτι παρόμοιο, όπωε για πα
ράδειγμα για την είσοδο σε γήπεδο,
καθώε η κράτηση των εισιτηρίων
γίνεται ονομαστικά.
• Ποιοε θα πραγματοποιεί τουε
ελέγχουε για το αν τηρούν ο επιχειρηματίαε και οι θαμώνεε του καταστήματοε τα μέτρα; Ελέγχουε
θα πραγματοποιούν η ΕΛ.ΑΣ., η
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράε (ΔΙΜΕΑ) του υπουργείου
Ανάπτυξηε και η Εθνική Αρχή Δια
φάνειαε. Αυτό που εξετάζεται είναι
πιθανή αύξηση των προστίμων για
τιε επιχειρήσειε, αλλά πιθανόν και
για τουε πελάτεε. Σε ό,τι αφορά τιε
επιχειρήσειε εξετάζεται η αύξηση
των χρηματικών προστίμων και όχι
η αύξηση των ημερών που μπορεί
να επιβληθεί αναστολή λειτουργίαε.
Από την άλλη, φέρεται να εξετά
ζεται η αύξηση τηε διάρκειαε ισχύοε του rapid test. Σύμφωνα με όσα
έχουν γίνει γνωστά έωε τώρα, θα
πρέπει έναε πελάτηε για να εισέλθει
σε μεικτό χώρο να έχει υποβληθεί
σε rapid test εντόε του προηγού
μενου 48ώρου. Κάτι που σημαίνει
ότι αν κάποιοε θέλει να βγει για
φαγητό ή ακόμη και για έναν καφέ
στην αρχή και στο τέλοε τηε ίδιαε
εβδομάδαε, θα πρέπει να υποβλη
θεί σε δύο rapid tests, να πληρώσει
συνολικά 20 ευρώ.

κονομική στήριξη». Αντίθετα, οι
εμβολιασμένοι θα ανακτούν στα
διακά την κανονικότητα ms προπανδημικήε ζωήε τουε μαζί με τα
δικαιώματα που περιορίστηκαν

Ο υφυπουργός παρά
τω Πρωθυπουργώ Ακης
Σκέρτσος κατέστησε σα
φές ότι «η οικονομία και
η κοινωνία δεν πρόκειται
να ξανακλείσουν για να
προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι» και πως δεν
θα υπάρξει εκ νέου
οικονομική στήριξη.

τουε προηγούμενουε μήνεε, όπωε
ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει.

Το μοντέλο
Πρακτικό αυτό σημαίνει πωε
την προσεχή περίοδο σε περίπτω
ση που υπάρξει ένα τέταρτο κύμα
κορωνοϊού, τότε θα επιβάλλονται
μέτρα με βάση τον εμβολιασμό.
Παλαιότερη σκέψη έλεγε πωε
μπορεί να επιβληθούν τοπικά
lockdown ανάλογα με το ποσοστό
εμβολιασμού. Εάν δηλαδή κάποιοε
νομόε είναι πολύ χαμηλά σε ποσο
στό εμβολιασμού να «κλείνει». Το
μοντέλο δεν προκρίνεται, καθώε
και πάλι θα τιμωρεί οριζόντια και
τουε εμβολιασμένουε ενόε νομού,
όσοι κι αν είναι αυτοί.
Σύμφωνα με αποκλειστικέε
πληροφορίεε τηε «Κ», το μοντέ

λο που προκρίνεται είναι εάν ση
μειωθεί έξαρση του ιού να υπάρξει
lockdown στιε λεγόμενεε «μεικτέε»
επιχειρήσειε, δηλαδή σε αυτέε που
μέχρι τότε θα έχουν επιλέξει να
δέχονται και εμβολιασμένουε και
μη. Αλλωστε, βάσει των όσων εί
πε χθεε ο κ. Σκέρτσοε «μόλιε το
0,28% των εμβολιασμένων έχει
νοσήσει από κορωνοϊό», άρα όλα
τα δεδομένα δείχνουν πωε μετα
ξύ εμβολιασμένων ο κίνδυνοε διασπορόε είναι πολύ μικρόε. Σε κάθε
περίπτωση, τα μέτρα θα αφορούν
περιορισμούε μη εμβολιασμένων
και όχι όσων έχουν επιλέξει να
κάνουν το εμβόλιο.
Μια πρώτη γεύση για τα λεγάμε
να προνόμια των εμβολιασμένων
έχουμε πάρει ήδη. Εκτόε από τον
διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε

«αμιγείε», δηλαδή μόνο για εμβολιασμένουε, και «μεικτέε», η χθε
σινή εισήγηση τηε επιτροπήε των
λοιμωξιολόγων για μετακίνηση σε
νησί με την επίδειξη αρνητικού
τεστ για όσουε δεν έχουν κάνει το
εμβόλιο είναι ενδεικτική.
Το μήνυμα είναι σαφέε: οι εμβο
λιασμένοι γυρνούν στην κανονικό
τητα, οι μη εμβολιασμένοι όχι. Και
ο πρωθυπουργόε Κυριάκοε Μητσοτάκηε από τη Δράμα, όπου βρέθη
κε χθεε για την 108η επέτειο απελευθέρωσηε τηε πόληε, έστειλε
εκ νέου μήνυμα στουε πολίτεε να
εμβολιαστούν. Σε συνομιλίεε που
είχε κατά τη διάρκεια περιπάτου
στον πεζόδρομο τηε πόληε μίλησε
με πολλούε, τουε ευχήθηκε χρό
νια πολλά και τουε παρότρυνε με
έμφαση «να εμβολιαστείτε όλοι».

Οκτώ κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία
των χώρων ψυχαγωγίας
Πώς θα νίνειαι ο έλεγχος
των εισερχομένων στους
χώρους ψυχαγωγίας;
0 έλεγχος στην είσοδο θο γίνεται
με μια ψηφιακή εφαρμογή, η οποία
θα επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (σε COVID-free χώρους) και των
τεστ σε μεικτούς χώρους (rapid test
ή PCR). Θα είναι έτοιμη το πρώτο
δεκαήμερο του Ιουλίου, ώστε από
τις 15/7 που θα ανοίξουν οι κλειστοί
χώροι συνάθροισης να μπορούν
να επιλέξουν αν θα αυξήσουν τη
χωρητικότητα τους για να καταστούν
αμιγείς χώροι. Η εφαρμογή θα είναι
δωρεάν και θα κατεβαίνει από το
gov.gr.
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Ναι, μπορεί να έχει διακριτή χρήση.
Ωστόσο η εναλλαγή χρήσης μπορεί
να γίνεται άπαξ.

6
5

Πώς θα καλύπτονται οι
καταστηματάρχες/ιδιοκτήτες χώρων απέναντι σε
πελάτες που ενδεχομένως
θα αντιδρούν;

Θα καλούν τις αρχές να επιληφθούν.

Μπορεί μια επιχείρηση
να έχει μεικτή χρήση σε εξω
τερικούς χώρους και αμιγή
σε εσωτερικούς; Κάθε πότε
μπορεί να αλλάζει χρήση;

Πώς θα αντιμετωπίζεται
ένας πελάτης που επιθυμεί
να εισέλθει σε αμιγή ή
μεικτό χώρο, αν και δεν
πληροί τις προϋποθέσεις
εισόδου σε αυτόν (πιστοποι
ητικό ή αποτέλεσμα τεστ);

Η επιχείρηση οφείλει να του υποδεί
ξει ότι βάσει νόμου δεν επιτρέπεται
η είσοδός του στο κατάστημα και αν
αυτός επιμένει η επιχείρηση οφείλει,
αμελλητί, να ειδοποιήσει τις Αρχές
(π.χ. ΕΛ.ΑΣ.) προκειμένου να επι
βληθούν στον παραβάτη οι σχετικές
κυρώσεις. Εάν η επιχείρηση δεν το
πράξει, φέρει ακέραια την ευθύνη.
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Σε χώρους αμιγώς εμβολια
σμένων θα μπορούν να
μπαίνουν ανεμβολίαστοι
ανήλικοι;

Στους κλειστούς χώρους, δηλαδή
σε θέατρα και σινεμά, επιχειρήσεις
εστίασης, καφέ και γήπεδα οι
ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση
self test, υπογεγραμμένη από τους
γονείς τους.

7
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Πώς θα ννωρίζει ο πελάτης
εάν ένα συγκεκριμένο
κατάστημα είναι COVID free
ή μεικτό;

Θα υπάρχει ειδική σήμανση στις
εισόδους των χώρων εκμετάλλευσης
(COVID-free ή μεικτός χώρος),
με ειδική αναφορά για το αν είναι
εμβολιασμένο και το προσωπικό
της επιχείρησης.

Πώς θα λειτουργήσουν οι
κλειστοί χώροι εστίασης από
15 Ιουλίου αν είναι αμιγείς;
(με ή χωρίς μάσκα για τους
πελάτες; θα επιτρέπεται η
χρήση των air-condition αν
είναι κλειστοί χώροι;)

Στους αμιγείς χώρους εστίασης και
καφέ (COVID-free) δεν θα υπάρχει
η υποχρέωση να φορούν οι πελάτες
μάσκες. Η υποχρέωση αυτή θα ισχύει
για θεατές σε αίθουσες θεάτρων και
κινηματογράφων. Οι εργαζόμενοι στις
επιχειρήσεις αυτές θα τις φορούν
υποχρεωτικά. Οσο για τα air-condition
θα λειτουργούν κανονικά σε όλους
τους αμιγείς χώρους.
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Τα υπαίθρια και τα κλειστά
κέντρα διασκέδασης θα
εξυπηρετούν και όρθιους
πελάτες ή μόνο καθήμενους;
0α μπορούν να χορεύουν;

Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν
αμιγώς για εμβολιασμένους θα εξυ
πηρετούν και όρθιους πελάτες και
θα επιτρέπεται ο χορός.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το νέο πλαίσιο για μετακινήσεις στα νησιά
Τις μετακινήσεις αφορά η νέα δέσμη
μέτρων με διαφορετικό πλαίσιο για
εμβολιασμένουΒ και μη, με mus
npcomus να μετακινούνται με με
γαλύτερη ελευθερία. Ειδικότερα,
από τιε 5 Ιουλίου οι μετακινήσει
στα νησιά θα γίνονται για τουε
ενηλίκουε με επίδειξη πιστοποιητι
κού εμβολιασμού, πιστοποιητικού
νόσησα, αρνητικού PCR test 72
ωρών ή rapid test 48 ωρών, αλλά
όχι self test. Οι έφηβοι 12 έωε 17
ετών θα μπορούν να επιλέξουν με
ταξύ όλων των τεστ, συμπεριλαμ
βανομένου και του self test, ενώ τα
παιδιά 0cns δώδεκα ετών θα ταξι
δεύουν ελεύθερα. Στόχοε των νέων
μέτρων είναι να περιοριστεί ο κίν6uvos αύξησηε των κρουσμάτων
στα νησιά. Σύμφωνα με τον υφυ
πουργό Πολιτικήε Προστασίαε Νί
κο Χαρδαλιά, ήδη η Μύκονοε ανέ
βηκε βάσει ouppo0s κρουσμάτων
στο επίπεδο τρία. Κατά την επι
στροφή από τα νησιά συνίσταται
επίση5 η διενέργεια self test πριν
από την επάνοδο στην εργασία
και την επαφή με πιο ηλικιωμένα
άτομα. Από το μέτρο εξαιρούνται
η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμί
να, καθώε και όσοι μετακινούνται
μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών

Τίθεται σε ισχύ
από τις 5 Ιουλίου Με επίδειξη πιστοποι
ητικού εμβολιασμού,
πιστοποιητικού νόσησης, αρνητικού PCR
ή rapid test Τα παιδιά
έως δώδεκα ετών θα
ταξιδεύουν ελεύθερα.
-

Περιφερειακών Ενοτήτων για λόYous εργασία3 σε καθημερινή βά

ση, οι οποίοι θα συνεχίσουν να
ταξιδεύουν διενεργώντα3 εβδο
μαδιαίο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
(self test) oncos ήδη ισχύει. Με self
test θα γίνονται οι μετακινήσει
μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε
πολύ κοντινέε αποστάσειε ή σε
πορθμεία που συνδέουν την ηπει
ρωτική χώρα με νήσουε κοντινήβ
απόστασηε, π.χ. με τη Λευκάδα.
Οσον αφορά τιε χερσαίε3 μετακι
νήσει, ο κ. Χαρδαλιά5 είπε ότι αξι
ολογούνται από την κυβέρνηση τα
επιδημιολογικά δεδομένα ms κά
θε περιοχήε και η κατάσταση θα

επανεκτιμηθεί τιε επόμενε3 εβδομάδε5. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι
δεν θα υπάρξουν ξανά οριζόντια
περιοριστικά μέτρα που να αφο
ρούν το σύνολο του πληθυσμού.

Προτεραιότητα
Η διαμόρφωση avaxcopams
στην επέλαση ms μετάλλαξή
«Δέλτα» μπαίνει cos προτεραιότη
τα στη διαμόρφωση πολιτικήε για
την πανδημία. «Ο Ιούνιοε ήταν
0vas εξαίρετη^ pPvas για την
Ελλάδα, καθώε τα κρούσματα μει
ώθηκαν κατά 75% και οι θάνατοι
κατά 50%», τόνισε χθε5 η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου, σηpsicbvovms τη σταδιακή βελτίωση
ms επιδημιολογική5 εικόνα5, για
να προσθέσει ότι «την τελευταία
εβδομάδα καταγράφεται αύξηση
των κρουσμάτων που οφείλεται τό
σο στη χαλάρωση των μέτρων όσο
και στη μετάδοση τηε μετάλλαξή
“Δέλτα”». Συγκεκριμένα, 761 ήταν
χθε$ τα επιβεβαιωμένα νέα κρού
σματα, 189 πολίτε$ νοσηλεύονται
σε ΜΕΘ και σημειώθηκαν τέσσεριε
θάνατοι. «Η διάμεση ηλικία των νέ
ων κρουσμάτων έχει κατεβεί και
προσδιορίζεται τώρα στα 27 χρό
νια, Ka0cos το 60% των κρουσμά

των αφορούν avOpclmous 18 0cos
34 ετών». Επιπλέον, «σημειώνεται
αύξηση κρουσμάτων σε νησιωτικέε περιοχέε».
Επιδείνωση παρατηρείται και
στην Πορτογαλία, στην Ισπανία,
στη Ρωσία και στη Μ. Βρετανία,
σύμφωνα με τον καθηγητή Γκίκα
Μαγιορκίνη. «Την τελευταία εβδο
μάδα αυξήθηκαν κατά 27% οι διαγνώσεΐ5 και κατά 8% οι θάνατοι».
Υπενθυμίζεται ότι η μετάλλαξη
«Δέλτα» αναμένεται να επικρατή
σει τον Αύγουστο σε όλο τον κό
σμο, ενώ ανακοινώθηκαν 25 νέα
κρούσματα τηε μετάλλαξή aums
στη χώρα pas. «Είναι 100% πιο με
ταδοτική από τον αρχικό ιό αλλά
και 50%-60% περισσότερο από τη
βρετανική μετάλλαξη», προσέθεσε
η κ. Παπαευαγγέλου, «η πορεία τηε
εν λόγω μετάλλαξηε θα εξαρτηθεί
από το ποσοστό των εμβολιασμών
και τη συμπεριφορά όλων pas». Η
ίδια αναφέρθηκε στα χαμηλά πο
σοστά στην ηλικιακή ομάδα 5064 ετών, ενώ επιβεβαίωσε ότι η
επιτροπή εξετάζει την προοπτική
έναρξηε των εμβολιασμών σε εφήβουε 15 έωε 17 ετών και παιδιών
από δώδεκα ετών με υποκείμενα
νοσήματα.
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Προδικάζουν εμβολιασμό
εφήβων λόγω
της μετάλλαξης Δέλτα
Του
ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

σμός» σημείωσε. Ωστόσο, σύμφωνα
με πληροφορίες της ΑΥΓΗΣ, οι πα
ραπάνω αποκαλύψεις προκάλεσαν

Οργή στην
επιτροπή
εμβολιασμών για
τις δπλώσεις
Παπαευαγγέλου,
που «δπμιουργούν σύγχυσπ
στους πολίτες»,
τπ στιγμή που οι
αποφάσεις τπς
Εθνικής
Επιτροπής
Εμβολιασμών θα
ανακοινωθούν
τπ Δευτέρα

ην ένιονη αντίδραση με
λών της Εθνικής Επιτρο
πής Εμβολιασμών προκά-

Τ

τροπής Εμβολιασμών, καθώς -όπως

θηγήτρια, μιλώντας σε τηλεοπτική
ενημερωτική εκπομπή, αποκάλυψε

την τοποθέτησή της προδικάζει τις

την πρόθεση της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών να εισηγηθεί τον εμ

θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, στην

βολιασμό των εφήβων ηλικίας 15
έως 17 ετών, όπως και των παιδιών

για την πορεία του εμβολιασμού. Οι

μας μεταφέρουν- τέτοιες δηλώσεις
λεσαν οι χθεσινές δηλώ
δεν κάνουν καλό και δημιουργούν
σεις της καθηγήτριας Παιδικής
Λοισύγχυση
στους πολίτες. Παράλλη

μωξιολογίας και μέλους της επιτρο
λα, η ενόχληση βασίζεται και στο γε
πής Βάνας Παπαευαγγέλου. Η καγονός ότι η Β. Παπαευαγγέλου με

με υποκείμενα νοσήματα ηλικίας
άνω των 12 ετών. «Τα παιδιά μπο
ρούν να μεταδώσουν τον ιό όσο αυ
ξάνει η ηλικία. Ειδικά μετά τα 12 έτη
αυξάνει και η πιθανότητα μετάδοσης
σχετίζεται και με το πόσο συμπτωματικά είναι» εξήγησε η Β. Παπαευαγ
γέλου και συμπλήρωσε ότι ο ΕΜΑ
έδωσε το «πράσινο φως» για τον εμ
βολιασμό των παιδιών 12 με 16
ετών, ενώ το εμβόλιο της Pfizer έχει
εγκριθεί από πέρσι για την ηλικία
άνω των 16. «Προφανώς δεν μπορεί
να είναι υποχρεωτικός ο εμβολια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

την οργή μελών της Εθνικής Επι

αποφάσεις της επιτροπής, οι οποίες
ενημέρωση του υπουργείου Υγείας
ίδιες πηγές, πάντως, μας αναφέρουν
ότι αρχικά η Εθνική Επιτροπή Εμ

χία προκαλεί ο αριθμός κρουσμάτων
που εντοπίζονται τις τελευταίες ημέ
ρες. «Θα περιμένω με αγωνία την
επόμενη εβδομάδα, να δούμε αν αυτό
το αυξητικό μοτίβο θα παγιωθεί. Τότε
θα πρέπει ίσως να ανησυχούμε για
μια ‘αναστάτωση’ σχετικά σύντομα»,
όπως είπε χαρακτηριστικά, υποδει
κνύοντας μέτρα τύπου lockdown
ακόμη και εντός του Ιουλίου. Επίσης,
ο γιατρός και ερευνητής στις ΗΠΑ
Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στο
Kontra, εξήγησε ότι το στέλεχος Δέλ
τα θα επικρατήσει σύντομα, καθώς εί
ναι πολύ ευκολότερο να κολλήσει κά
ποιος τη συγκεκριμένη μετάλλαξη.
Παράλληλα, οι ανεμβολίαστοι θα

βολιασμός των κρατουμένων στα
σωφρονιστικά καταστήματα. Η Γενι
κή Γραμματεία Αντεγκληματικής
Πολιτικής αναφέρει ότι εξασφάλισε
6.105 μονοδοσικά εμβόλια της
Johnson &f Johnson ώστε να εμβο
λιαστούν όσοι κρατούμενοι δήλω
σαν ενδιαφέρον.
Για την ταχύτερη ολοκλήρωση
της διαδικασίας έχουν δημιουργηθεί 2 7 Κέντρα Υγείας εντός των φυ
λακών και 45 εμβολιαστικές γραμ
μές τις οποίες στελεχώνουν περισ
σότερα από 80 άτομα της Γενικής
Γραμματείας. Με την ευκαιρία της
έναρξης των εμβολιασμών, η γενι
κή γραμματέας Αντεγκληματικής

εμβολιασμό των εφήβων με υποκεί

έχουν σοβαρό πρόβλημα, σύμφωνα
με τον καθηγητή, μολονότι και οι εμ
βολιασμένοι κινδυνεύουν να προ

μενα νοσήματα και αργότερα στον

σβληθούν, αν και θα νοσήσουν πολύ

«Παρακολούθησα τους εμβο

εμβολιασμό γενικότερα των εφήβων.

ελαφρύτερα. Ο Γ. Παυλάκης προει
δοποίησε για νέο lockdown, ενώ αν
δεν προσέξουμε, το τέταρτο κύμα θα
χτυπήσει πριν το φθινόπωρο.

λιασμούς που ξεκίνησαν στον Κο
ρυδαλλό και σε όλα τα καταστήμα
τα κράτησης της χώρας. Η διαδι
κασία θα ολοκληρωθεί με ταχείς

Με καθυστέρηση οι
εμβολιασμοί κρατουμένων

ρυθμούς. Καλώ και τους υπόλοι
πους κρατούμενους να σπεύσουν
να κάνουν το εμβόλιο ώστε να χτί

Έπειτα από αρκετούς μήνες καθυ
στέρησης, ξεκίνησε τελικά χθες ο εμ

σουμε το ‘τείχος ανοσίας’ και μέσα
στα καταστήματα κράτησης, όπως

βολιασμών προσανατολίζεται στον

Τα χειρότερα έρχονται...
Για ακόμα μία ημέρα ο καθηγητής
Πνευμονολογίαςτου Πανεπιστημίου
Κρήτης Νίκος Τζανάκης κρούει τον
κώδωνα για νέα επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων. Παράλ
ληλα, επανέλαβε ότι ιδιαίτερη ανησυ

Πολιτικής Σοφία Νικολάου επισκέφτηκετο Κατάστημα Κράτησης
Κορυδαλλού.
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Πάνω
από τα μισά
κρούσματα
στην Αττική

761
κρούσματα, από τα οποία
τα 482 στην Αττική. 0
συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται σε
423.185

189
οι διασωληνωμένοι
ασθενείς

θάνατοι χθες, που
ανεβάζουν σε 12.710 τους
νεκρούς από την πανδημία

και σε όλη την κοινωνία» σημείω
σε η Σοφία Νικολάου.

Τραγικές εικόνες,
ράντζα στο «Θριάσιο»
Την ώρα, πάντως, που η μετάλ
λαξη Δέλτα και ο χαμηλός εμβολιασπκός ρυθμός απειλούν με νέα επι
δείνωση των επιδημιολογικών δε
δομένων και επιβάρυνση στο ΕΣΥ,
η ηγεσία του υπουργείου Υγείας
δείχνει να μην έχει λάβει το μάθημα
από τις συνέπειες της πανδημίας
στα νοσοκομεία.Όπως καταγγέλλει
η ΟΕΝΓΕ, στην Ψυχιατρική Κλινι
κή του «Θριάσιου» Νοσοκομείου
υπάρχουν ράντζα με ασθενείς ακό
μα και μέσα στην τραπεζαρία προκειμένου να χωρέσουν!
«Εικόνες από την Ψυχιατρική
Κλινική του ‘Θριάσιου’ Νοσοκομεί
ου την επόμενη μέρα της γενικής
εφημερίας, σε καιρό πανδημίας. Ρά
ντζα παντού. Στους διαδρόμους,
στην τραπεζαρία, σε κάθε σπιθαμή
της κλινικής. Μόνο στα γραφεία του
προσωπικού δεν υπάρχουν ράντζα
και στις τουαλέτες» σχολιάζει η
Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομει
ακών Γιατρών Ελλάδος.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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