 Πάγωσαν οι εμβολιασμοί εν μέσω νέας έξαρσης της
πανδημίας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 1079.52
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Κυκλοφορία:
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Covid-19

Θέματα:

6-7

1

Πάγωσαν οι εμβολιασμοί εν μέσω
νέας έξαρσης της πανδημίας
Μόλις 4.882 εμ
βολιασμοί έγιναν
την Κυριακή, ενώ
οι πολίτες που
μπήκαν τώρα
στην εμβολιαστική διαδικασία
ήταν 1.921, κάτι
που δείχνει ότι ο
στόχος για τείχος
ανοσίας πριν το
φθινόπωρο γίνε
ται εξαιρετικά δύ
σκολος, την ίδια
ώρα που η χαλά
ρωση των μέτρων
και η μετάλλαξη
Δέλτα στρώνουν
απειλητικά
έδαφος για το
τέταρτο κύμα
της πανδημίας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Του

καμπύλης και τις επόμενες ημέρες, ο

Χαρακτηριστικά είναι και τα δεδο

Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

δύσκολος στόχος τού τείχους ανο

μένα που έχουμε το τελευταίο διά

Θεσσαλονίκης Ν. Καπραβέλος χα

σίας φτάνει τα όρια του ανέφικτου,

στημα, ειδικά από τη στιγμή που «ξε

ρακτήρισε την αύξηση του ιικού

αλό φθινόπωρο μας λέει

την ώρα που χαλάρωση μέτρων και

φορτωθήκαμε τις μάσκες», σύμφω

φορτίου στα λύματα της Θεσσαλο

οριστικά το τοίχος ανο

μετάλλαξη Δέλτα στρώνουν απειλη

να με την κυβερνητική εκπρόσωπο

νίκης «μια ισχυρότατη προειδοποί

σίας, καθώς οι -έτσι κι αλ

τικά έδαφος για το τέταρτο κύμα.

Αριστοτελία Πελώνη. Τα κρούσμα

ηση», ενώ επισήμανε ότι «δεν πλη

λιώς χαμηλοί- ρυθμοί εμ

τα έχουν ανέβει εκθετικά, ενώ η θετι-

σιάζουμε καν» το τείχος ανοσίας.

Υπεύθυνη η χαλάρωση,
βολιασμού «παγώνουν», απομα-

κότητα των τεστ έχει ανέβει κατά 2%.

Κ

όχι η μετάλλαξη
κρύνοντας περισσότερο τη γραμμή

άμυνας απέναντι στον κορωνοϊό.

Σύσσωμο το κυβερνητικό στρα

Είμαστε ακόμα στην αρχή

Για ένα... θαύμα στην Ιερά
Σύνοδο

Και όλα αυτά εν μέσω αναζωπύ

τόπεδο έχει ρίξει το βάρος τής έξαρ

Παρά την απότομη άνοδο, οι επι

Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο

ρωσης της πανδημίας στη χώρα και

σης στο υπερμεταδοτικό στέλεχος

στήμονες κρούουν «καμπανάκι»,

Ιερώνυμο θα έχουν σήμερα ο Βα

επιδείνωσης των επιδημιολογικών

Δέλτα, αποφεύγοντας τις δικές του

καθώς το μέλλον φαίνεται ακόμα

σίλης Κικίλιας και ο Σωτήρης Τσιό-

δεδομένων, με τους επιστήμονες μά

ευθύνες για την ανέμελη χαλάρωση

χειρότερο. Όπως επισημαίνει ο Α.

δρας, στο πλαίσιο της συνεδρίασης

λιστα να προειδοποιούν ότι βρισκό

του τελευταίου διαστήματος.

Ζαφειρόπουλος, όταν η μετάλλαξη

της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα

μαστε μόλις στην αρχή του τέταρτου
κύματος και τα χειρότερα έπονται.
Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που
δίνει στη δημοσιότητα το emvolio.gov.gr. Την Κυριακή οι εμβολια
σμοί ήταν μόλις 4.882. Παράλληλα,

Σύμφωνα με τον καθηγητή Κλινι

Δέλτα θα κυριαρχήσει στην Αττική,

πραγματοποιηθεί έως την Πέμπτη

κής Ιολογίας του Πανεπιστημίου

τα νούμερα θα μας εκπλήξουν.

15 Ιουλίου.

Κρήτης Αλέξανδρο Ζαφειρόπουλο,
η χαλάρωση των περιοριστικών μέ

«Ήδη υπάρχει στην Αττική, αλλά
ακόμα δεν έχουμε δει τη μεγάλη αύ

Ο υπουργός Υγείας και ο επικε
φαλής των λοιμωξιολόγων θα επι

τρων ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από

ξηση» δήλωσε ο καθηγητής.

χειρήσουν να ενημερώσουν την Εκ

Από την πλευρά του, ο καθηγητής

κλησία για την επιτακτική ανάγκη

οι πρώτοι εμβολιασμοί, δηλαδή οι

ό,τι θα έπρεπε. «Ξεκινήσαμε τη χα
λάρωση όταν ακόμα ήμασταν στην

Περιβαλλοντικής Μηχανικής του

εμβολιασμού των πολιτών, αναζη

πολίτες που μπήκαν τώρα στην εμ-

κορύφωση του τρίτου κύματος. Από

ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης

τώντας το «θαύμα» του τείχους ανο
σίας εντός του καλοκαιριού.

βολιασπκή διαδικασία, ήταν 1.921.

τότε μέχρι σήμερα χαλαρώνουμε. Η

επανέλαβε ότι «μιλάμε για 18.000

Αυτός ο αριθμός είναι και ο πιο ανη

χαλάρωση είναι αυτή που φταίει πε

κρούσματα αν το φθινόπωρο και

Μάλιστα, θα τεθεί ακόμα και το

συχητικός, καθώς φαίνεται πως ελά
χιστοι προστίθενται σε όσους έχουν

ρισσότερο και όχι τόσο η μετάλλαξη

τον χειμώνα, που με το κρύο κλεινό-

θέμα του υποχρεωτικού εμβολια

Δέλτα» δήλωσε ο Α. Ζαφειρόπου-

μαστε μέσα, έχουμε εμβολιαστεί

σμού των ιερέων, πρόταση που ανα

ήδη κλείσει ραντεβού και θα βοηθή

λος και συμπλήρωσε ότι ανεβαί

μόνο στο 53% του πληθυσμού.

μένεται να φέρει αντιδράσεις. Αν όχι

σουν στο τείχος ανοσίας.

νουν κι άλλα στελέχη, τα οποία πριν

Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 44%».
Επίσης, ο διευθυντής ΜΕΘ του

γουρα από ένα μεγάλο κομμάτι του

Εάν παγιωθεί η «οριζοντίωση» της

τη χαλάρωση ήταν υπό έλεγχο.

από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, σί
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 Πάγωσαν οι εμβολιασμοί εν μέσω νέας έξαρσης της πανδημίας
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

13-07-2021

Ανεβαίνουν
τα κρούσματα

2.065
κρούσματα. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων
ανέρχεται σε 440.872

892
κρούσματα στην Αττική,
252 στην Κρήτη, 126 στη
Θεσσαλονίκη

139
οι διασωληνωμένοι
ασθενείς

10
θάνατοι ανακοινώθηκαν
χθες, ανεβάζοντας στους
12.802 τους νεκρούς από
την πανδημία

κλήρου, που το προηγούμενο διά
στημα έχει εκφράσει επικίνδυνες
απόψεις για την πανδημία. Ο εκπρό
σωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου
Μητροπολίτης Αθηναγόρας επιβε
βαίωσε ότι το θέμα του υποχρεωτι
κού εμβολιασμού των ιερέων θα τε
θεί επί τάπητος. «Αφού θα έρθει και
ο υπουργός Υγείας και αφού θα
έχουμε ενημερωθεί από τον μακαριώτατο, θα πρέπει να συζητηθεί την
Τρίτη για να έχουμε μία απόφαση.
Εμείς θα συμβάλουμε στο μέτρο που
μπορούμε» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς
Συνόδου, πάντως, δεν θέλησε να
αναφερθεί στο ποσοστό ιερέων που
έχει εμβολιαστεί. Η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών μοιάζει ανέφι
κτη, καθώς, σύμφωνα με τον Αθηναγόρα, το θέμα είναι η ενημέρωση
των μητροπολιτών και μέσω αυτών
των ιερέων ώστε να πειστούν για τον
εμβολιασμό. Εξάλλου, δεν πάει πο
λύς καιρός που η κυβέρνηση έκανε
τα χατίρια τής Εκκλησίας με τη λει
τουργία των ναών το Πάσχα, την
ώρα που οι υπόλοιποι πολίτες παρέ
μεναν σε καθεστώς περιορισμένων
δραστηριοτήτων.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Μπορούμε να σταματήσουμε τον κορονοϊό στο
Δέλτα»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-7,10-11 Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 3562.78
:
cm²

Κυκλοφορία:

1

13-07-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ TOY ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Ε ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ
,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

► ΣΕΛΙΔΕΣ 7, 10-11
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 «Μπορούμε να σταματήσουμε τον κορονοϊό στο Δέλτα»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-7,10-11 Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγή:

1

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

«Μπορούμε να
σταματήσουμε
τον κορονοΐό
στο Δέλτα»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ε τη χαρακτηριστική φράση
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
achondropoulos@e-typos.com
«Μπορούμε να κλείσουμε
από σήμερα, και γρήγορα,
ίο τελευταίο κεφάλαιο της υγειονο
Μαξίμου για την οριστικοποίηση
μικής κρίσης, βάζοντας ο καθένας
των κυβερνητικών αποφάσεων. Ζή
την υπογραφή του με το δικό του
τησε από όλους «λίγη προσπάθεια
χέρι, αρκεί στο ένα μπράτσο να έχει
ακόμη», εξηγώντας ότι «με μια νέα
το εμβόλιο της Ελευθερίας», ο πρω
εξόρμηση εμβολιασμών, κυρίως με
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
ταξύ των άνω των 60 και των νέων
ολοκλήρωσε χθες το απόγευμα το
μας, το καλοκαίρι μας θα γίνει ακόμη
μήνυμα στους πολίτες με το οποίο ο
καλύτερο».
ίδιος ανακοίνωσε τις τέσσερις νέες
«Εχουμε το απόλυτο όπλο για να
ρυθμίσεις, που αφενός σηματοδοτούν
σταματήσουμε τον κορονοΐό εδώ,
το πέρασμα στην τρίτη φάση τπς εμστο τέταρτο γράμμα του αλφα
βολιαστικής εκστρατείας -π οποία
βήτου», ανέφερε, ενώ παράλληλα
περιλαμβάνει και τον υποχρεωτικό
υπογράμμισε πως «η χώρα δεν θα
εμβολιασμό για εργαζομένους σε
ξανακλείσει από τη στάση ορισμέ
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και
νων». «Θα δώσει ελευθερία στους
υγειονομικούς- και αφετέρου θέτουν
πολλούς και προστασία σε όλους.
το πλαίσιο λειτουργίας των κλειστών
Γιατί δεν κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά
χώρων αποκλειστικά για εμβολιασμέ
οι ανεμβολίαστοι Ελληνες», τόνισε
νους, μετά την προσαρμογή του στα
χαρακτηριστικά και κατέστησε σα
νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει
φές ότι «έχοντας, όσοι δεν εμβολι
π ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων
άζονται, αυτό το δικαίωμα, δεν θα
και ο κίνδυνος εξάπλωσης τπς πα
οδηγήσουν τον τόπο σε καθολικές
ραλλαγής Δέλτα.
απαγορεύσεις».
«Οι ελευθερίες θα αποκαθίστανται
Συσκέψεις
σταδιακά με διαβατήριο το εμβόλιο
και σταθερούς τους βασικούς κανό
«Το δρόμο δεν δείχνει ο πανικός,
αλλά ο εμβολιασμός», διαμήνυσε
νες: μάσκα όταν είμαστε με άλλους,
ο κ. Μητσοτάκης στη δημόσια πα
ακόμη κι έξω, ατομική υγιεινή και
ρέμβαση που πραγματοποίησε μετά
πολλά τεστ», υπογράμμισε και κα
τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που
τέστησε σαφές ότι «π Πολιτεία θα
πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο
βρίσκεται σε επιφυλακή ώστε να

Μ

□

παρακολουθεί τοπικές εξάρσεις, την
ετοιμότητα των νοσοκομείων και την
τήρηση των μέτρων».

Υποχρεωτικά
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ.
Μητσοτάκης και πρόκειται να εξειδι
κευτούν σήμερα από τους αρμόδιους
υπουργούς:
0 εμβολιασμός καθίσταται άμεσα
υποχρεωτικός για τους εργαζο
μένους σε μονάδες φροντίδας ηλι
κιωμένων, που πρόκειται για την πιο
ευπαθή κατηγορία και, όπως εξήγησε,
«δεν γίνεται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται
ότι προστατεύουν εκείνους που κινδυ
νεύουν περισσότερο, να είναι οι ίδιοι
πιθανοί φορείς αυτού του κινδύνου».
Αναφέρθηκε μάλιστα και στις κυρώ
σεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία,
σημειώνοντας πως «όσοι δεν το πράξουν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας
από την 16η Αυγούστου και μετά».
Για τους υγειονομικούς, σε δημό
σιο και ιδιωτικό τομέα, ο υποχρε
ωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει από
1 ης Σεπτεμβρίου και οι συνέπειες για
όσους δεν εμβολιαστούν αναμένεται
να γνωστοποιηθούν από τον υπουρ
γό Υγείας, Βασίλη Κικίλια. Ο κ. Μη
τσοτάκης επικαλέστηκε ως ενδεικτι
κό παράδειγμα ότι «είναι αδιανόητο
ένας ανεμβολίαστος νοσηλευτής να
φροντίζει έναν ανοσοκατεσταλμένο

1
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 «Μπορούμε να σταματήσουμε τον κορονοϊό στο Δέλτα»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,6-7,10-11 Ημερομηνία
έκδοσης:

1

13-07-2021

__ g

καρκινοπαθή ασθενή» και εξέφρασε
χώρους, θα αφορά μόνο καθήμενους
βεβαιότητα ότι «με αυτή την απόφαση
και όχι όρθιους», ενώ ξεκαθάρισε πως
συμφωνεί το μεγάλο μέρος της κοι
τα καταστήματα θα έχουν, πλέον, τπ
νωνίας», ενώ ζήτησε στήριξη και από
δυνατότητα περισσότερων τραπεζοόλα τα κόμματα «χωρίς αστερίσκους
καθισμάτων, όμως και οι έλεγχοι θα
και επιφυλάξεις».
είναι πολύ αυστηροί».
Ειδική πρόνοια, όπως είπε, λαμΗ εξειδίκευση θα γίνει σήμερα από
βάνεται για τις Ενοπλες Δυνάμεις,
τους υπουργούς Ανάπτυξης Αδωνπ
όπου στο εξής μόνιμοι και στρατεύσιΓεωργιάδπ και Ψηφιακής Διακυβέρ
μοι θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά και
νησης Κυριάκο Πιερρακάκη.
κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα στις
μονάδες τους. Οπότε το θελήσουν οι
Ελευθερίες
πρώτοι, και με τπ στράτευσή τους οι
Ο κ. Μπτσοτάκης έκανε λόγο για
δεύτεροι, «γιατί π ζωή στο στράτευ
«τέσσερις επιλογές υπέρ της υγείας
μα είναι από τη φύση της ομαδική και
των ίδιων των εργαζομένων και των
συνεπώς ο συγχρωτισμός είναι αναπό
γύρω τους», αλλά ταυτόχρονα και για
φευκτος», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
«αποφάσεις που αποδίδουν ελευθε
Από την προσεχή Παρασκευή και
ρίες σε εκείνους που τις δικαιούνται»,
μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλοι οι
ενώ τόνισε ότι «έχουν τόλμη αλλά και
κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασηςμετριοπαθή κλιμάκωση και είναι απλές
και μπαρ, σινεμά και θέατρα, θα λει
και κατανοητές».
τουργούν αποκλειστικά για εμβολια
Σύμφωνα πάντως με τον πρωθυ
σμένους και με αυξημένο, αλλά προ
πουργό, βρισκόμαστε σήμερα «σε μια
καθορισμένο, αριθμό επισκεπτών. Τότε
πολύ καλύτερη αφετηρία» τόσο στο
θα λειτουργεί και π ψηφιακή εφαρ
υγειονομικό πεδίο, όπου 3 στους 4
μογή που θα πιστοποιεί αν ο πολίτης
Ελληνες άνω των 60, δύο στους 3
έχει εμβολιαστεί, ενώ ο κ. Μητσοτά
άνω των 45 και 1 στους 2 άνω των
κης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια
30 ετών «έχουν επιλέξει το εμβόλιο
πρακτική που ακολουθούν ήδη χώρες
και τις τελευταίες μέρες ο ρυθμός
όπως π Δανία, π Γερμανία, η Αυστρία
επιταχύνεται», όσο και στην οικονο
και το Λουξεμβούργο.
μία, όπου «η ανάπτυξη της επόμενης
Οπως είπε ο πρωθυπουργός, «στη
διετίας προβλέπεται να είναι από τις
διάρκεια του καλοκαιριού π ψυχαγω
υψηλότερες στην Ευρώπη».
γία, είτε σε ανοικτούς είτε σε κλειστούς
Εξέφρασε μάλιστα αισιοδοξία και

ιδιαίτερα για τον τουρισμό, σημειώ
νοντας ότι «οι αφίξεις στο Ελευθέριος
Βενιζέλος ξεπέρασαν, τις τελευταίες
μέρες, το 50% των συνολικών αφί
ξεων του 2019».

Αμεσα διαθέσιμα

3

4
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«ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ»
Ο πρωθυπουργ05 κάλεσε
tous ανεμβολίαστου5
«να ακούσουν tous veous»,
που αξιοποιούν
to freedom pass

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η
χώρα μας διαθέτει πλέον εμβόλια
άμεσα διαθέσιμα σε κάθε πολίτη και
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τόνισε ότι
π ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά
τους έχει ήδη αποδειχθεί περίτρανα
από τα δισεκατομμύρια δόσεις που
έχουν γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο και
επανέλαβε το στόχο να έχει εμβολια
στεί μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον
το 70% του ενήλικου πληθυσμού.
Περιγράφοντας ως «σκιές που
εμποδίζουν τπ γρήγορη και οριστι
κή έξοδό μας από τπ δοκιμασία τπν
εμφάνιση της επιθετικής μετάλλαξης
Δέλτα και ένα ποσοστό πολιτών που
ακόμη διστάζουν να εμβολιαστούν»,
σημείωσε ότι αυτή η «διπλή απειλή»
απασχολεί σήμερα όλες τις χώρες,
αναγκάζοντας μάλιστα κάποιες από
αυτές να επιστρέφουν στους αυστη
ρούς περιορισμούς, ενώ ακόμη και οι
Ολυμπιακοί Αγώνες για πρώτη φορά
θα γίνουν χωρίς θεατές και με καρα
ντίνα για τους λιγοστούς επισκέπτες.
«Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να συμβεί στον τόπο μας! Καθώς οι

επιστήμονες προειδοποιούν ότι σε
λίγο όλοι ή θα εμβολιαστούμε ή θα
νοσήσουμε, π λύση είναι μία: αυτό το
τέλος να έρθει χωρίς άλλον πόνο. Την
υποδεικνύουν, άλλωστε, και όσοι σή
μερα δίνουν τον αγώνα τους στις Μο
νάδες Εντατικής Θεραπείας, που κατά
99% είναι ανεμβολίαστοι», πρόσθεσε.
Κάλεσε μάλιστα τους τελευταίους «να
ακούσουν τους νέους που αξιοποιούν το freedom pass, την Εκκλησία
που απομονώνει τις λιγοστές φωνές
εναντίον του πλησίον, τους επαγγελ
ματικούς φορείς που ζητούν να επανέλθουν οι δουλειές σε κανονικούς
ρυθμούς, αλλά και τα εκατομμύρια
γυναίκες και άντρες που θέλουν να
ζήσουν με υγεία και ελευθερία».

Συσπείρωση
«Είναι καιρός να συσπειρωθούμε
όλοι γύρω από μια κοινή πραγματι
κότητα και τότε θα διαπιστώσουμε
ότι οι κοινοί κανόνες δεν διχάζουν,
αλλά ενώνουν. Αντίθετα, τη σύγχυση
σπέρνουν μόνον η διγλωσσία και οι
αντιφατικές συμπεριφορές», διαμήνυσε ο κ. Μπτσοτάκης και πρόσθε
σε: «Ας μπν επενδύουν κάποιοι στην
άγνοια ή στην αγωνία. Πολύ περισ
σότερο όταν η οικονομία βάζει ξανά
μπροστά τις μηχανές της και φέτος
ο τουρισμός μπορεί τελικά να μας
εκπλήξει ευχάριστα». ■
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ΕΛΛΑΔΑ

Η ΜΑΧΗ
ΜΕ ΤΟΝ
COVID-19

2.065
κρούσματα
χθες

44.0872
το σύνολο των
κρουσμάτων

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ», ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ # ΜΑΧΗ

Ανεμβοϋίαστοι το 99%
των ασθενών που
νοσηλεύονται σε ΜΕΘ
ι ανεμβολίασιοι λει
τουργούν ως εργαστή
ριο παραγωγής νέων
μεταλλάξεων». Με αυτή
περιέγραψε η πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου τον αρνητικό ρόλο που
διαδραματίζουν στη διασπορά της
πανδημίας τα άτομα που δεν είναι
εμβολιασμένα.
Η χώρα βρίσκεται στην τελική ευ
θεία τπς αναμέτρησης με το χρόνο
και πλέον όλα λειτουργούν γύρω από
την επιτάχυνση των εμβολιασμών και
το κτίσιμο της ανοσίας.
Πέρα από τον υποχρεωτικό εμ
βολιασμό συγκεκριμένων επαγ
γελματικών ομάδων και τα μέτρα
στην εστίαση, συνεχίζεται το ισχυρό
προσκλητήριο προς τις νεαρές ηλι
κίες, οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ
πηγαίνουν σε απομακρυσμένα χω
ριά, το πέναλτι της αλλαγής δόσης
παύει να υφίσταται και την Πέμπτη
ανοίγει και η πλατφόρμα για τους
ανήλικους 15-17 ετών (γεννημένοι
έως 31.12.2005).

Ο

Αυξήθηκαν οι εισαγωγές
Την ίδια στιγμή, το μήνυμα που
στέλνεται στους «λαθρεπιβάτες της
ανοσίας», όπως αποκαλούνται όσοι
θεωρούν ότι καλύπτονται από τον
εμβολιασμό των άλλων, είναι ότι
στις ΜΕΘ νοσηλεύονται κατά 99%
ανεμβολίαστοι. Χθες ανακοινώθη
καν 2.065 νέα κρούσματα, καταγράφηκαν 10 επιπλέον θάνατοι, ενώ
καμπανάκι χτυπούν οι αυξημένες
εισαγωγές, με 85 νέους ασθενείς
να εισέρχονται στα νοσοκομεία
της χώρας (ημερήσια μεταβολή
+30,77%).
Το θετικό είναι ότι υπάρχει θετική
ανταπόκριση από τα άτομα ηλικίας
άνω των 60 ετών, αλλά και από τις
νεότερες ηλικίες. Σύμφωνα με τον
γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστο
κλέους, έσπασε το φράγμα του 70%
πλήρως εμβολιασμένων στις ηλικίες
άνω των 60 ετών, ενώ σταθερά αυ
ξητική είναι η ανταπόκριση των νέων,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
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τπμεφράση
τα περισσότερα από 200.000 νέα
ραντεβού των τελευταίων ημερών
να αφορούν τις ηλικίες 18-24.
Πλέον άνω του 50% του γενικού
πληθυσμού είναι εμβολιασμένο με
μία δόση (59% στον ενήλικο πλη
θυσμό), με δύο δόσεις είναι εμβολι
ασμένο το 41 % του πληθυσμού και
συνολικά έχουν γίνει περισσότεροι
από 9.300.000 εμβολιασμοί.
Θετική είναι και η προδημοσίευση
μελέτης που για πρώτη φορά αποδεικνύει ότι τα εμβολιασμένα άτομα
φρενάρουν την εξελικτική διαδικα
σία του ιού, ενώ ο εμβολιασμός

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ
Ekios από τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό και τα μέτρα
στην εστίαση, συνεχίζεται
το ισχυρό προσκλητήριο
npos tous νέουε,
ενώ το πέναλτι zns
αλλαγή5 δόσηε παύει
να υφίσταται
αποτρέπει τη νοσηλεία και τη βαριά
νόσηση σε ποσοστό 93%. Ωστόσο,
αυτό αφορά τους πλήρως εμβολια
σμένους, για αυτό και χρειάζεται να
προσέχουν όσοι έχουν κάνει μόνο
την πρώτη δόση.
Η προστασία σε αυτή την περί
πτωση είναι από 33 έως μάξιμουμ
50%, και εκτινάσσεται πάνω από
90% με τη β’ δόση. Οσον αφορά
για τπ γ’ δόση, διευκρινίστηκε ότι
αυτό εξαρτάται από την διάρκεια
της ανοσίας που θα αποτυπωθεί
στις μελέτες. Η Pfizer έχει υποβά
λει αίτημα, κάποια κράτη όπως το
Ισραήλ προετοιμάζονται, αλλά για
την ώρα το FDA και το ECDC κρα
τούν στάση αναμονής. Οσον αφορά
στους πολίτες που έχουν νοσήσει,
παραμένει η οδηγία της επιτροπής
για μία δόση εμβολίου.

Στους διάφορους λόγους που επι
καλούνται όσοι καθυστερούν, φοβού
νται ή αρνούνται να εμβολιαστούν
αναφέρθηκε η κ. Θεοδωρίδου, απα
ντώντας για κάθε ένα από αυτούς.
Φόβος για συνυπάρχον νόση
μα: Οπως εξηγούν οι επιστήμονες,
τα εμβόλια δεν περιέχουν ζώντες
μικροοργανισμούς και δεν υπάρχει
νόσημα για το οποία να απαγορεύ
εται ο εμβολιασμός. Αν υπάρχουν σε
εξέλιξη θεραπείες, μπορούν να προ
γραμματιστούν αναλόγως σε συνεν
νόηση με τον θεράποντα γιατρό.
Αναμονή της φαρμακοθερα
πείας: Μέχρι σήμερα οι μελέτες για
αποτελεσματικά φάρμακα δεν έχουν
αποδώσει αποτελέσματα. Στο μέλ
λον ίσως, αλλά ακόμα αργεί.

Κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ
σε απομακρυσμένες περιοχές

Εσφαλμένες αντιλήψεις, π.χ.
περί γονιμότητας: Η απάντηση εί
ναι πως δεν επηρεάζεται π γονιμό
τητα, δεν απαγορεύεται για τις εγκύ
ους, επιβάλλεται για τις θηλάζουσες.
«Το γενετικό υλικό του εμβολίου δεν
ανιχνεύεται στο μητρικό γάλα», ξε
καθάρισε π κ. Θεοδωρίδου.
Φόβος παρενεργείων: Αφορά
ένα ή 2 άτομα στο εκατομμύριο,
όταν οι κίνδυνοι από την νόσηση του
κορονοιού είναι πολλαπλάσιοι.
Νόσηση μετά τον εμβολιασμό.
Η απάντηση είναι απλή: Το 99% των
ασθενών στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι και οι εμβολιασμένοι, ακόμα και
αν νοσήσουν, το περνούν ήπια. Για
τους «λαθρεπιβάτες της ανοσίας»,
όπως περιγράφονται όσοι θεωρούν
ότι προστατεύονται από το τείχος
ανοσίας των εμβολιασμένων γύρω
τους, π κυρία Θεοδωρίδου υπενθύ
μισε ότι κράτη όπως το Ισραήλ και
το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν πετύχει υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής
κάλυψης, άνω του 60%, έχουν μεν
αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων
με τπ μετάλλαξη «Δ», αλλά χαμηλό
αριθμό θανάτων. ■

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ χθες οι εμβολιασμοί σε απομακρυσμένες περιοχές της
Στερεός Ελλάδας, από τα ορεινά χωριά Κρέντη και Γρανίτσα του
Δήμου Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Οι εμ
βολιασμοί πραγματοποιούνται από κινητές μονάδες του υπουργείου
Υγείας, με μέριμνα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Για χθες και
σήμερα έχει προγραμματιστεί ο εμβολιασμός 150 πολιτών.

j

ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ
ΗΛΙΚΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ
ΜΕ 1 ΔΟΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

85 ΚΑΙ ΑΝΩ
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
18-24

70%
71%
82,8
77%
78%
73%
69%
65%
61%
54%
46%
42%
37%
24%

70,5%
71,5%
83,3%
78%
79%
74%
70,5%
66%
62 %
54,6%
48%
45%
41%
29%
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► ► 18-20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

10

12.802

139

2.736

θάνατοι χθες

θάνατοι
συνολικά

διασωληνωμένοι

ασθενείς έχουν
εξέλθει

ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

Οι αιτήσεις για το freedom pass
και τα 150 ευρώ στους νέους
ΜΕΣΑ στην ερχόμενη εβδομάδα, και συγκε
κριμένα 18-20 Ιουλίου, θα τεθεί σε λειτουργία
η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου οι νέοι που έχουν κάνει την πρώτη
δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού να
λάβουν το freedom pass και το ποσό των 150
ευρώ, όπως προανήγγειλε χθες σε τηλεοπτική
του συνέντευξη ο υφυπουργός Ψηφιακής Δι
ακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.
«Η εφαρμογή για το freedom pass θα είναι
διαθέσιμη 18-20 Ιουλίου, για να μπορέσει ο
νέος, ο οποίος είτε είχε εμβολιαστεί νωρίτερα
είτε έχει εμβολιαστεί τώρα με την πρώτη δόση,
να κάνει την αίτησή του, να γίνει διασταύρωση
ότι πράγματι εμβολιάστηκε, και μετά από 24
ώρες μέσω μιας χρεωστικής ψηφιακής κάρτας
να λάβει τα 150 ευρώ», δήλωσε χαρακτηρι
στικά. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ανακοινώ
σει ο πρωθυπουργός από τις 28 Ιουνίου και
όπως προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε
σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης
και ψηφίστηκε στη Βουλή, για όσο διάστημα
εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος δημό
σιας υγείας από τπ διασπορά του κορονοϊού,
και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρί
ου 2021, παρέχεται οικονομική διευκόλυνση
ύψους 150 ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο
ηλικίας 18-25 ετών που έχει ολοκληρώσει την
πρώτη δόση του εμβολιασμού ή τπ μοναδι
κή δόση εάν πρόκειται για το σκεύασμα της
Johnson & Johnson.
Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στο δι
καιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδεται ειδικά για το σκοπό αυτό από τράπεζα.
Μάλιστα, για την έκδοσή της και την πίστωση
του χρηματικού ποσού δημιουργείται από το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ειδική
εφαρμογή στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δη
μοσίου, gov.gr. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα

απλή, καθώς προβλέπει ότι ο δικαιούχος, αφού
αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κω
δικούς του Taxisnet, θα εισέλθει στην εφαρ
μογή και θα κάνει αίτηση για την έκδοση της
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση
των 150 ευρώ σε αυτήν. Επιπλέον, ο αϊτών
θα κληθεί να συμπληρώσει τον ΑΜΚΑ και τα
στοιχεία επικοινωνίας του (e-mail και αριθμό
κινητού τηλεφώνου). Σημειώνεται δε ότι η
αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, και εφό
σον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορή
γηση της οικονομικής ενίσχυσης, τα στοιχεία
του δικαιούχου διαβιβάζονται στο χρηματοπι
στωτικό ίδρυμα για την έκδοση της χρεωστικής
κάρτας, η οποία παραμένει ενεργοποιημένη
έως τις 31.12.2021. Το ποσό των 150 ευρώ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από
το δικαιούχο για αγορές ή υπηρεσίες από
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των
μεταφορών και δεν είναι εφικτή η μεταφορά
του σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Ραντεβού
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των νέων ραντε
βού, ο κ. Γεωργαντάς επισήμανε ότι από τις
28 Ιουνίου μέχρι και σήμερα έχουν μπει στο
σύστημα περίπου 330.000 νέοι συμπολίτες,
εκ των οποίων περίπου οι μισοί είναι ηλικίας
18-35 ετών και πιο συγκεκριμένα οι 90.000
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-25
ετών. Μάλιστα, δήλωσε ικανοποιημένος από
την πορεία των εμβολιασμών, σημειώνοντας
ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου είναι εφικτό να
έχουν εμβολιαστεί περίπου 7 εκατ. πολίτες με
την πρώτη δόση.

ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ

► ► ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εμβόλια σε παιδιά 15-17 ετών
και σελφ τεστ στα 5 έως 11
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 Ιουλίου ανοίγει η πλατ
φόρμα για τους εμβολιασμούς των παι
διών 1 5-1 7 ετών. Οι γονείς θα μπορούν
να κλείνουν τα ραντεβού στην πλατφόρ
μα emvolio.gov.gr με χρήση των κωδικών
taxisnet, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα
μέσω ΚΕΠ και φαρμακείων. Το ραντεβού
μπορεί να κλείσει οποιοσδήποτε από τους
δύο γονείς, αρκεί να ανήκει στην ίδια οι
κογενειακή μερίδα με το παιδί. Οι ανήλικοι
θα προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα
συνοδευόμενοι από το γονέα ή τον κηδε
μόνα τους. Ο κ. Θεμιστοκλέους, ερωτώ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μενος σχετικά, είπε πως δεν σχεδιάζονται
εμβολιασμοί στα σχολεία. Επίσης, επεκτείνεται π διάθεση των σελφ τεστ Ιουλίου και
για τις ηλικίες από 5 έως 11 ετών. Η διά
θεση θα γίνεται μέσω φαρμακείων μέχρι
την Παρασκευή 16/7. Ετσι, δικαιούχοι των
τεσσάρων αυτοδιαγνωστικών τεστ (self
tests) του μηνάς Ιουλίου είναι πλέον: Ολα
τα άτομα ηλικίας 5-11 ετών, όλα τα άτομα
ηλικίας 12-17 ετών, όλα τα άτομα ηλικίας
18-30 ετών και όλοι οι εργαζόμενοι ιδιω
τικού και δημόσιου τομέα. Εξαιρούνται οι
πλήρως εμβολιασμένοι.

7

 Τέσσερα μέτρα και εκστρατεία πειθούς για τη
«διάδοση» του εμβολιασμού
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,7

Επιφάνεια 545.1 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Κυκλοφορία:

560

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Διάγγελμα πρωθυπουργού

Υποχρεωτικός
ο εμβολιασμός
των υγειονομικών
Μόνο για εμβολιασμ
οι κλειστοί χώροι εστίασης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Τέσσερα μέτρα και εκστρατεία πειθούς για τη «διάδοση» του
εμβολιασμού
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

13-07-2021

Τέσσερα μέτρα και
εκστρατεία πειθους
για τη «διάδοση»
του εμβολιασμού
Υποχρεωτικός για εργαζόμενους στη φροντίδα
ηλικιωμένων-Το μήνυμα του πρωθυπουργού
Της Κατερίνας Κοκκαλιάρη
kkok@naftemporiki.gr

χώρα δεν θα ξανα
κλείσει από m στάση
ορισμένων. Θα δώσει
ελευθερία στους πολλούς. Και
προστασία σε όλους», υπογράμ
μισε χθες ο πρωθυπουργός Κυ
ριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «δεν κινδυνεύει η Ελ
φθινόπωρο να έχει εμβολιαστεί
λάδα αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλ
ληνες». Σε τηλεοπτικό του μήνυ
τουλάχιστον το 70% του ενήλι
μα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε
κου πληθυσμού, ώστε να χτιστεί
μεταξύ άλλων τον υποχρεωτικό εμ
στη χώρα τείχος ανοσίας.
βολιασμό από την 1η Σεπτεμ
0 εμβολιασμός είναι το «κα
βρίου για όλο το υγειονομικό προ τά κεφαλήν χρέος» της χώρας ση
σωπικό, ενώ αποκλειστικά για
μείωσε ο πρωθυπουργός, επιεμβολιασμένους ανοίγουν οι κλει
σημαίνοντας την ανάγκη να υπάμ
στοί χώροι εστίασης και ψυχα
ξει ευρύτερη συσπείρωση γύρω
γωγίας.
από την κοινή προσπάθεια.
Η κυβέρνηση θέλει να δώσει
ώθηση στο πρόγραμμα εμβο
Τέσσερα μέτρα
λιασμών, συνδυάζοντας ένα πα
Στο τηλεοπτικό του μήνυμα ανα
κέτο μέτρων με μία εκστρατεία
φέρθηκε σε τέσσερα μέτρα που
πειθους. Στόχος είναι μέχρι το
μπαίνουν σε ισχύ:

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Καθίσταται υποχρεωτικός ο
άμεσος εμβολιασμός των εργα
ζόμενων σε μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων, που είναι και η πιο
ευπαθής κατηγορία. Όσοι δεν το
πρήξουν θα τεθούν σε αναστολή
εργασίας από τη 16η Αυγούστου
και μετά.
2. Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο
υποχρεωτικός εμβολιασμός θα
ισχύσει και για τους υγειονομι
κούς, σε δημόσιο και ιδιωηκό το
μέα. «Είναι αδιανόητο, για πα
ράδειγμα, ένας ανεμβολίαστος
νοσηλευτής να φροντίζει έναν
ανοσοκατεσταλμένο καρκινοπα
θή ασθενή. Είμαι σίγουρος ότι
με αυτήν την απόφαση συμφω
νεί το μεγάλο μέρος της κοινω
νίας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης
και κάλεσε όλα τα κόμματα να τη
στηρίξουνχωρίς αστερίσκους και
επιφυλάξεις.
3. Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για
τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο εξής,
μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα

έχουν τη δυνατότητα, αλλά και
κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα
στις μονάδες τους. Όποτε το θελήσουν οι πρώτοι και με τη στρά
τευσή τους οι δεύτεροι.
4. Από την Παρασκευή και μέχρι
τα τέλη Αυγούστου, όλοι οι κλει
στοί χώροι, κέντρα διασκέδασης
και μπαρ, σινεμά και θέατρα, θα
λειτουργούν αποκλειστικά για
εμβολιασμένους. Και με αυξη
μένο, αλλά προκαθορισμένο, αριθ
μό επισκεπτών. Να σημειωθεί
πως θα λειτου ργεί ψηφιακή εφαρ
μογή που θα πιστοποιεί εύκολα
αν ο πολίτης έχει εμβολιαστεί.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε
πως «πρόκειται για τέσσερις επι
λογές υπέρ της υγείας των ίδιων
των εργαζομένων και των γύρω
τους. Ταυτόχρονα, όμως, και για
αποφάσεις που αποδίδουν ελευ

θερίες σε εκείνους που τις δι
καιούνται. Ενώ παράλληλα συνιστούν μία πράξη δικαιοσύνης
προς την πλειονότητα των πολι
τών που δρουν με κοινωνική ευ
θύνη και ευαισθησία. Και κάτι
ακόμη: έχουν τόλμη αλλά και με
τριοπαθή κλιμάκωση. Και είναι
απλές και κατανοητές».
Στην κυβέρνηση δίνουν βα
ρύτητα σε μια νέα εξόρμηση εμ
βολιασμών, εστιάζοντας στους
νέους, αλλά και σε όσους ηλι
κιωμένους δεν έχουν ακόμα κά
νει το βήμα προς την επιχείρη
ση «Ελευθερία». Σήμερα ο υπουρ
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μα
ζί με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα αναμένεται να παραστούν
στην Ιερά Σύνοδο και θα μιλή
σουν για την ανάγκη του εμβο
λιασμού . [SID:14499411]
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 Το Ισραήλ δοκιμάζει 3η δόση με Pfizer
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

6

Επιφάνεια 199.2 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Κυκλοφορία:

560

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το Ισραήλ δοκιμάζει
3η δόση με Pfizer
Σε ανοσοκαιασιαλμένους ασθενείς
Του Μωυσή Λίισπ

Η επικεφαλής της τεχνικής
ομάδας του Παγκόσμιου Ορ
γανισμού Υγείας για τον Covidνοικτό είναι πλέον διεθνώς 19 Μαρία Βαν Κέρκοβ χαρα
το ενδεχόμενο τρίτης ενικτήρισε «ολέθριο» το θέαμα των
σχυτικής δόσης για την αντι60.000 και πλέον θεατών στον
μετώπιση της έξαρσης της παν αγώνα Ιταλίας - Αγγλίας.
δημίας, με το Ισραήλ να κάνει
Παράλληλα ο Ολλανδός πρωχθες το πρώτο βήμα.
θυπουργός ΜαρκΡούτε παρα
Το Ισραήλ είναι από χθες η
δέχθηκε χθες ότι οι περιορι
πρώτη χώρα στον κόσμο που
σμοί του κορονοϊού ήρθησαν
ξεκίνησε τη χορήγηση τρίτης
πολύ νωρίς στην Ολλανδία και
δόσης, προς το παρόν για ενή ζήτησε συγγνώμη καθώς τα
λικες που είναι ανοσοκατακρούσματα αυξήθηκαν στα
σταλμένοι ασθενείς των οποί υψηλότερα επίπεδα του έτους.
ων το αμυντικό σύστημα (ανσ
«Είχαμε κακή κρίση, κάτι
σοποιητικό σύστημα) βρίσκε για το οποίο μετανιώνουμε και
ται σε καταστολή (όχι στο επι για το οποίο ζητάμε συγγνώ
θυμητό επίπεδο λειτουργίας).
μη». Την περασμένη Παρα
Το Ισραήλ προχωρά στη χσ
σκευή ο Ρούτε επέβαλε εκνέου
ρήγηση τρίτης δόσης πριν καν
περιορισμούς σε μπαρ, εστια
ακόμη οι αμερικανικές και ευ τόρια και νυχτερινά κέντρα δια
σκέδασης σε μια προσπάθεια
ρωπαϊκές αρχές εγκρίνουν το
σχετικό αίτημα της φαρμακσ να ανακοπούν τα κρούσματα.
βιομηχανίας Pfizer.
Στην Πορτογαλία η κυβέρ
Το ισραηλινό υπουργείο
νηση επέβαλε από το Σάββατο
Υγείας συνέστησε η τρίτη δό ένα νέο μέτρο που προβλέπει
ση να χορηγείται οκτώ εβδο ότι όσοι θέλουν να γευματίσουν
μάδες μετά τη δεύτερη και όχι
ή να δειπνήσουν στους εσωτε
σε λιγότερο από τέσσερις εβδσ
ρικούς χώρους εστιατορίων σε
μάδες.
60 κοινότητες με υψηλά πο
0 Άντονι Φάουτσι, ο κορυ σοστά κρουσμάτων κορονοϊού
φαίος Αμερικανός επιδημιοθα πρέπει να παρουσιάζουν
λόγος και σύμβουλος του πρσ
ένα πιστοποιητικό εμβολια
έδρου Τζο Μπάιντεν, δήλωσε
σμού, ένα αρνητικό τεστ ή απσ
δεικτικό νόσησης σε μια πρσ
στο CNN την Κυριακή πως προς
το παρόν δεν συντρέχει λόγος
σπάθεια συγκράτησης των
για τρίτη ενισχυτική δόση για
κρουσμάτων.
τους πλήρως εμβολιασμένους,
Η Κομισιόν αποφάνθηκε
χωρίς ωστόσο να αποκλείσει
χθες πως «το πιστοποιητικό εμ
το ενδεχόμενο αυτό για το μέλ
βολιασμού δεν μπορεί να απσ
τελεί προϋπόθεση για την άσκη
λον.
Η εξάπλωση της παραλλα ση της ελεύθερης κυκλοφο
γής Δέλτα και οι σκηνές ξέ
ρίας», επικρίνοντας έμμεσα την
φρενων πανηγυρισμών για το
απόφαση της Μάλτας να κλεί
Euro προκαλούν έντονες ανη σει τα σύνορά της σε αυτούς
συχίες για ανεξέλεγκτη μετά που δεν έχουν εμβολιαστεί.
δοση του κορονοϊού.
[SID:14498510]
m.litsis@naftemporiki.gr

Α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10

 Αδεια άνευ αποδοχών σε αρνητές υγειονομικούς
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 749.56 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-07-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αδεια άνευ
αποδοχών
σε αρνητές
υγειονομικούς
Εφθασε η ώρα
της υποχρεωτικότητας
Με το τέταρτο κύμα να πλανάται
πάνω από τη χώρα, ο πρωθυnoupyos Κυριάκοε Μητσοτάκηε
ανακοίνωσε x0es την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για ερ
γαζομένου σε μονάδε$ φροντίδα3
ηλικιωμένων και υγειονομικού3,
ζητώντα3 διακομματική στήρι
ξη. Σύμφωνα με πληροφορίε3, σε
ooous υγειονομικού3 αρνούνται
να εμβολιαστούν θα δίδεται άδεια
άνευ αποδοχών. Στρατεύσιμοι που
εμβολιάζονται θα έχουν ευνο'ίκότερε3 μεταθέσει και περισσότερεε άδειε3, ενώ σε κλειστούε χώpous εστίασηε και ψυχαγωγίαε
πρόσβαση θα έχουν μόνο οι εμ
βολιασμένοι. Σελ. 4,5

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αδεια άνευ αποδοχών σε αρνητές υγειονομικούς
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

13-07-2021

Διακομματική
συστράτευση
κατά πανδημίας
Ανακοινώσεις για υποχρεωτικότητα
και διευκολύνσεις από Μητσοτάκη
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Μία αποστροφή του Κυριάκου Μη
τσοτάκη, την ώρα που ανακοίνω
νε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
για όλουε τουε υγειονομικούε από
την 1η Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε
την πολιτική στόχευση του πρω
θυπουργού, καθώε το 4ο κύμα τηε
πανδημίαε βρίσκεται σε πλήρη εξέ
λιξη και στη χώρα μαε. «Από την
1η Σεπτεμβρίου ο υποχρεωτικόε
εμβολιασμόε θα ισχύσει και για
τουε υγειονομικούε, σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα. Είναι αδιανό
ητο, για παράδειγμα, έναε ανεμβολίαστοε νοσηλευτήε να φροντίζει
έναν ανοσοκατεσταλμένο καρκινο
παθή ασθενή. Είμαι σίγουροε ότι
με αυτήν την απόφαση συμφωνεί
το μεγάλο μέροε τηε κοινωνίαε.
Και ζητώ από όλα τα κόμματα να
τη στηρίξουν χωρίε αστερίσκουε
και επιφυλάξειε», ανέφερε.
Ουσιαστικά ο πρωθυπουργόε
προανήγγειλε ενόψει και τηε συνέχειαε, την πρωτοβουλία του να
φτιαχτεί εναντίον τηε πανδημίαε
ένα «εθνικό μέτωπο» από όλα τα
κόμματα, που δίχωε αστερίσκουε
θα στηρίξει τον εμβολιασμό και
θα δημιουργήσει από κοινού ένα
τείχοε κατά των θεωριών συνωμοσίαε. Με αυτόν τον τρόπο ο κ.
Μητσοτάκηε θέλει να θέσει προ
των ευθυνών τουε όλουε τουε πολιτικούε αρχηγοΰε για ένα θέμα
που από την αρχή δεν ήταν ούτε
κομματικό ούτε ελληνικό, αλλά
παγκόσμιο. Οσον αφορά τον υπο
χρεωτικό εμβολιασμό των υγειονο
μικών, σύμφωνα με πληροφορίεε
τηε «Κ», όσοι επιλέξουν να μην
εμβολιαστούν τότε μία ποινή που
συζητείται θα είναι η άδεια άνευ
αποδοχών. Σχετικό πάντωε δεν
έχουν παρθεί οριστικέε αποφόσειε
και από σήμερα θα υπάρξουν αλλεπάλληλεε σχετικέε συζητήσειε.
Το μοντέλο τηε μετακίνησηε στα
μετόπισθεν δεν εξετάζεται, καθώε
ουσιαστικά λειτουργεί ωε κίνητρο
για μη εμβολιασμό.

Κλειστοί χώροι
Ο κ. Μητσοτάκηε, πλην του
προαναφερθέντοε μέτρου, του
υποχρεωτικού εμβολιασμού για
τουε υγειονομικούε από την 1η
Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ακόμα
τρία μέτρα: την άμεση έναρξη του
υποχρεωτικού εμβολιασμού των

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

εργαζομένων σε μονόδεε φροντίδαε ηλικιωμένων, που είναι και η
πιο ευπαθήε κατηγορία. Οσοι δεν
το πράξουν θα τεθούν σε αναστο
λή εργασίαε από την 16η Αυγούστου και μετά, σημείωσε ο πρωθυ
πουργόε, «γιατί δεν γίνεται αυτοί
οι οποίοι υποτίθεται ότι προστα
τεύουν εκείνουε που κινδυνεύουν
περισσότερο να είναι οι ίδιοι πιθα
νοί φορείε αυτού του κινδύνου».
Ακόμα ανακοίνωσε «την ειδική
πρόνοια για τιε Ενοπλεε Δυνάμειε». Οπωε είπε, στο εξήε «μό
νιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν
τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα,
να εμβολιάζονται μέσα στιε μονάδεε τουε. Οπότε το θελήσουν
οι πρώτοι και με τη στράτευσή
τουε οι δεύτεροι». Η φράση του
κ. Μητσοτάκη ήταν σαφήε και
δεν μίλησε για υποχρεωτικό εμ
βολιασμό, αλλά για κίνητρα και
διευκολύνσειε, που σύμφωνα με

Ο διαχωρισμός αμιγών και μεικτών χώρων δεν θα εφαρμοστεί τελικά, και από την Παρασκευή μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα
διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα, θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους και με αυξημένο, αλλά προκαθορισμένο, αριθμό επισκεπτών.

Αδειες άνευ αποδοχών
για τους υγειονομικούς
που αρνούνται να
εμβολιαστούν Ευνοϊκές μεταθέσεις
και άδειες για τους
στρατευσίμους που
κάνουν το εμβόλιο.
πληροφορίεε θα είναι ευνοϊκέε μεταθέσειε και όδειεε. Το τελευταίο
μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυ
πουργόε αφορά τουε κλειστούε
χώρουε. Οπωε είχε προαναγγείλει
η «Κ», ο διαχωρισμόε αμιγών και
μεικτών χώρων δεν θα εφαρμοστεί
τελικά και από την Παρασκευή και
μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλοι οι
κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασηε και μπαρ, σινεμά και θέατρα,
θα λειτουργούν αποκλειστικά για
εμβολιασμένουε και με αυξημέ
νο, αλλά προκαθορισμένο, αριθ
μό επισκεπτών. Για το μέτρο αυ
τό θα ξεκινήσει να λειτουργεί και
η ψηφιακή εφαρμογή που θα πι
στοποιεί εύκολα αν ο πολίτηε έχει
εμβολιαστεί. «Είναι μία πρακτική
που ακολουθούν ήδηχώρεε όπωε
η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία
και το Λουξεμβούργο» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργόε.
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 Για ποιους συζητείται τρίτη δόση
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 259.97 cm² Κυκλοφορία:
:

13-07-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Για ποιους συζητείται τρίτη δόση
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
Το ενδεχόμενο xopnynans

και χρϊxns δόσης του εμβολίου έναντι
xns COVID-19, σε άτομα με ανοσοκαταστολή, εξετάζει η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών. Ηδη σε
κάποιεε χώρεε, μεταξύ των οποί
ων η Γαλλία και το Ισραήλ, οι αρ
μάδα αρχέε έχουν προχωρήσει
σε σχετικές συστάσεις, ενώ στην
Ελλάδα η επιτροπή έχει λάβει επιστολέε από γιατρούε και ιατρικέε
εταιρείες που ζητούν να υπάρξουν
ανάλογεs οδηγίες.
Oncos ανέφερε στην «Κ» ο ομότιμοε καθηγητής Παιδιατρικής
και Ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ,
διευθυντής του Ερευνητικού Πα
νεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείas Μητέρας, Παιδιού και Ιατρι
κής Ακρίβειας, επικεφαλής έδρας
UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ια
τρικής, Γιώργος Χρούσος, npos το
παρόν δεν χρειάζεται τρίτη δό
ση σε όσους έχουν φυσιολογικό
ανοσολογικό σύστημα. Πιθανόν
όμως να χρειάζονται όσοι είναι
σε ανοσοκαταστολή, όπως οι μεταμοσχευμένοι, άτομα με αυτοάνοσα (λ.χ. ρευματοειδής αρθρίτι
δα, λύκος κ.ά.) και καρκινοπαθείς,
και οι οποίοι ενδέχεται με τις δύο
δόσεις να εμφανίζουν χαμηλότε
ρα αντισώματα μετά τη χορήγη-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών εξετάζει
τη χορήγηση σε άτομα
με ανοσοκαταστολή.
ση του εμβολίου σε σχέση με τα
εμβολιασμένα υγιή άτομα.
«Είναι κάτι που συζητείται
στην επιτροπή εμβολιασμού.
Προσωπική μου γνώμη είναι ότι
θα πρέπει να χορηγείται η τρί
τη δόση του εμβολίου σε αυτούς
τους πάσχοντες», επισημαίνει ο
καθηγητής.
Αντίθετα, δεν τίθεται θέμα
npos το παρόν χορήγησης τρί
της δόσης εμβολίου στον γενικό
πληθυσμό, καθώς τα δεδομένα
που υπάρχουν έως σήμερα κατα
δεικνύουν ότι η ανοσία από τα εμ
βόλια διαρκεί για τουλάχιστον ένα
χρόνο. Οπως επισημαίνει στην
«Κ» ο καθηγητής Φαρμακολογίas, Φαρμακογονιδιωματικής και
Ιατρικής Ακρίβειας στο Ιατρικό
Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπι
στημίου Θράκης και πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολο
γίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος,
το συγκεκριμένο θέμα έχει αρχί
σει να απασχολεί ειδικούς αλλά
και το κοινό, ιδίως όσους προη-

γήθηκαν στο πρόγραμμα εμβολι
ασμού και ήδη έχουν συμπληρώ
σει έξι μήνες από την ημερομηνία
ολοκλήρωσή του εμβολιασμού
τους. Ωστόσο, αποφάσεις για το
εάν χρειάζεται τελικά τρίτη δόση
εμβολίου δεν θα ληφθούν πριν
από τον Σεπτέμβριο, όταν αναμέ
νονται και κάποια πρώτα αποτε
λέσματα από εν εξελίξει μελέτες
σχετικά με την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας
πρακτικής. «Υπάρχει σίγουρα δι
χογνωμία, που φάνηκε και με την
πρόσφατη πρόταση της Pfizer για
τη διενέργεια τρίτης δόσης εμβο
λίου στον πληθυσμό των ΗΠΑ και
την οποία αντιμετωπίζει με έντο
νη επιφύλαξη ο FDA και το CDC»,
τονίζει ο κ. ΜανωλόπουλοΒ.
Το σκεπτικό για μια τρίτη δόση
εμβολίου είναι να ενισχύσει την
ανοσία, με δεδομένο ότι σταδιακά
τα αντισώματα που παράγονται
από τον εμβολιασμό μειώνονται.
Ωστόσο, onus εξηγεί ο καθηγη
τής, ακόμα και εάν αυτό συμβεί,
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
η κυτταρική μνήμη για την ανο
σία παραμένει. Σύμφωνα μάλιστα
με πρόσφατες δημοσιεύσει σε
έγκριτα διεθνή περιοδικά, υπάρ
χουν ενδείξεις ότι αυτή μπορεί
να διαρκεί για πολύ περισσότερο
από ένα έτος.
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 Η εμμονική καθαριότητα δεν προφυλάσσει από τον
κορωνοϊό
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 423.58 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-07-2021
14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η εμμονική καθαριότητα δεν προφυλάσσει από τον κορωνοϊό
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δα
πανάμε χρόνο και χρήμα πλένονταε, καθαρίζονταε και απολυμαίvovxas επιφόνειεε, αντικείμενα
και τα χέρια μαε, ελπίζονταε ότι
έτσι προστατευόμαστε από τον
κορωνοϊό. Η αλήθεια διαφέρει.
Η COVID-19 είναι μία αερογενήε
λοίμωξη που μεταδίδεται, όχι μό
νο με τα σταγονίδια του βήχα ή
τηε ομιλίαε, αλλά ακόμα και με
την απλή εκπνοή. Ο κορωνοϊόε
διατηρείται στον αέρα επί αρκετά
λεπτά αφότου ο μολυσμένοε φορέαε εγκαταλείψει τον χώρο και
ταξιδεύει σε αρκετή απόσταση.
Μελέτεε που εκπονήθηκαν από
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψηε
Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) υπο
δεικνύουν ότι η πιθανότητα μετάδοσηε τηε COVID-19 από μολυσμένη επιφάνεια είναι σπάνια,
περίπου μία στιε 10 χιλιάδεε. Πα
ρόλα αυτά εξακολουθούμε να απο-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δημιουργεί μία
παραπλανητική
αίσθηση ασφαλείας,
υποστηρίζουν
επιστήμονες - «Είναι
ένας τρόπος για
να ανακουφίσουμε
τη μεγάλη αγωνία
που νιώθουμε».
λυμαίνουμε ό,τι βρούμε μπροστά
μαε. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυ
τή η εμμονή με την καθαριότητα
αποδείχθηκε σχετικά επωφελήε,
αφού κάποιοι χώροι, όπωε οι δημόσιεε τουαλέτεε, είναι σήμερα
καθαρότερεε από ποτέ.
Ο δρ Ιλιρ Χιουζ, ιατρόε στο βρε
τανικό Εθνικό Σύστημα Υγείαε

s
1
|
|
|
3

«Σε ένα εστιατόριο, ο κόσμος αντί να ασχολείχαι με το πόσα μπουκάλια
αντισηπτικού υπάρχουν σχο χραπέζι, θα έπρεπε να απασχοληθεί με χην ποιόχηχα χου εξαερισμού», χονίζει ιαχρός σχο βρετανικό Εθνικό Εύσχημα Υγείας.

(NHS), εκτιμά ότι αυτή η διαρκήε
ενασχόληση με την καθαριότητα
δημιουργεί μία παραπλανητική
αίσθηση ασφαλείαε, άποψη την

οποία συμμερίζεται και η δρ Κριστίν Πίτερε, ιολόγοε στο NHS τηε
Γλασκώβηε.
«Καθέναε μπορεί να αναλόβει

την ευθύνη των αποφόσεών του
σχετικό με τουε κινδύνουε έναντι
μίαε πιθανήε λοίμωξηε COVID-19,
μόνο εφόσον οι επιλογέε του βα
σίζονται στα επιστημονικό δε
δομένα.
Για να γίνει όμωε αυτό πρέπει
να κατανοήσουμε πώε μεταδίδεται
ο κορωνοϊόε. Λόγω τηε προβολήε
τηε υγιεινήε ωε μέτρου αποτροπήε τηε COVID-19, ο κόσμοε δεν
λαμβάνει ορθέε αποφόσειε, δεν
μεριμνά για τον καλό εξαερισμό
των χώρων ούτε επενδύει σε συστόματα απολύμανσηε του αέρα,
αλλά απολυμαίνει τα χέρια του και
ό,τι βρει μπροστά του», λέει. «Σε
ένα εστιατόριο, ο κόσμοε αντί να
ασχολείται με το πόσα μπουκάλια
αντισηπτικού υπάρχουν στο τρα
πέζι, θα έπρεπε να απασχοληθεί
με την ποιότητα του εξαερισμού».
Αναμφίβολα, τα αντισηπτικά
και τα αντιμικροβιακό σαπούνια,

που με τέτοια θέρμη συνιστούν δι
άφοροι, δεν είναι αβλαβή. Συμβάλ
λουν στην περιβαλλοντική ρύπαν
ση και μπορεί να είναι επιβλαβή
για την υγεία μαε. Ο δρ Ιλιρ Χιουζ
τονίζει ότι «καθημερινά βλέπω
ασθενείε με άσχημεε δερματίτιδεε
και ερεθισμούε εξαιτίαε τηε εμμονήε με την υγιεινή των χεριών».
Γιατί, όμωε, επιμένουμε σε αυ
τή την τελετουργία τηε απολύ
μανσηε, αφού πλέον γνωρίζουμε
ότι δεν μαε προστατεύει από τον
αερογενή κορωνοϊό, αλλά αντιθέτωε και υψηλό κόστοε έχει και
σε κάποιουε ανθρώπουε προκαλεί
προβλήματα υγείαε; «Γιατί είναι
έναε τρόποε να ανακουφίσουμε
τη μεγάλη αγωνία που νιώθουμε.
Η εμμονική υγιεινή σε κάνει να
νιώθειε πιο ασφαλήε, παρότι αυ
τό δεν συμβαίνει. Είναι απολύτωε
παράλογο, αλλά σε καθησυχάζει»,
εξηγεί ο δρ Χιουζ.

14

 Εμβόλιο ή αναστολή εργασίας
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,8-10

Επιφάνεια 3120.52
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Κυκλοφορία:

13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ
Από 15/8 μόνο
εμβολιασμένοι
εργαζόμενοι
oious οίκουε
ευγηρίαε

Μ
Έ

Από 1/9 κανείε
ανεμβολίασιοε Μ
υγειονομικόε ϋ$
στα νοσοκομεία.
Αλλιώε
μισθολογική

Εμβόλιο η
αναστολή
εργασίαε

Δυνατότητα
και κίνητρα
εμβολιασμού
στιε Ενοπλεε
Δυνάμειε
Από Παρασκευή
μόνο
εμβολιασμένοι
και καθήμενοι
cnous κλειστούε
xcopous

Διαβάστε επίσης ·Με έκπτωση οι κάρτες στα μέσα μεταφοράς για ious εμβολιασμένους
• Σύγχυση, αλαλουμ και... Γουέμπλεϊ στην ΕΕ για την πανδημία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ I. 8-10

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Εμβόλιο ή αναστολή εργασίας
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,8-10

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Πίεση oious αρνητέδ με τέσσερα
Εμβολιασμέ^ ή αναστολή εργασίας το δίλημμα
στο οποίο καλούνται πλέον να απαντήσουν
εργαζόμενοι σε οίκους ευγηρίας και υγειονομικοί
Κίνητρα για τις Ενοπλες Δυνάμεις Τι θα ισχυσει
στην εστίαση και τη διασκέδαση από 16 Ιουλίου
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΠΈΛΟΔΗΜΟΥ

για όσους επιμείνουν στην άρνηση
αναμένεται να εξειδικευτεί σήμερα
έα στρατηγική 50 ημερών με
στις κοινές ανακοινώσεις υπουργών
τέσσερις βασικούς άξονες,
(Κικίλιας, Πιερρακάκης, Γεωργιάδης,
στενές προθεσμίες και αυστη
Χαρδαλιάς). Ασφαλείς πληροφορίες
ρές κυρώσεις που θα φτάνουν έωςαναφέρουν
την
ότι για τα νοσοκομεία,
αναστολή εργασίας και τις άδειες άνευ
τα κέντρα υγείας και τις κλινικές το
αποδοχών για όσους εργαζομένους
ισχυρότερο σενάριο είναι η χορήγηση
μπουν στην κατηγορία του υποχρεωτι
άδειας χωρίς αποδοχές, ενώ εξετάζε
κού εμβολιασμού αλλά επιμείνουν στην
ται και το ενδεχόμενο οι «αρνητές»
άρνηση, χάραξε η κυβέρνηση, δίνο
να απομακρύνονται από θέσεις πρώ
ντας αγώνα δρόμου για να επιτευχθεί
της γραμμής αναλαμβάνοντας άλλα
το στοίχημα του τείχους ανοσίας. Με
πόστα πιθανότατα όμως με μισθολοευθεία διαβεβαίωση ότι «η χώρα δεν
γικές επιπτώσεις. «Είναι αδιανόητο
θα ξανακλείσει από τη στάση ορισμέ
ένας ανεμβολίαστος νοσηλευτής να
νων», ως σαφές μήνυμα πίεσης προς
φροντίζει έναν ανοσοκατεσταλμένο
όσους δεν εμβολιάζονται, ο Κυριάκος
καρκινοπαθή ασθενή» είπε χαρακτη
Μητσοτάκης άνοιξε και έκλεισε το
ριστικά ο Πρωθυπουργός και ζήτησε
συστράτευση όλων των κομμάτων στη
χθεσινό διάγγελμά του αναφέροντας
δύο στόχους: αρχικά να εμβολιαστεί
συγκεκριμένη απόφαση.
τουλάχιστον το 70% του ενήλικου
πληθυσμού μέσα στο καλοκαίρι και
Ορίζεται ένα καλοκαίρι μόνο με καθήέπειτα να μην υπάρξει νέα δοκιμασία
μενους πελάτες είτε σε ανοιχτούς είτε
κλειστούς χώρους και αποκλειστικά
σε
το φθινόπωρο. Οι ανακοινώσεις του
με εμβολιασμένους στους εσωτερικούς
ωστόσο κρύβουν και άλλες πτυχές της
χώρους (νυχτερινά κέντρα, σινεμά και
κυβερνητικής τακτικής, αφού μένει
θέατρα). Το μοντέλο υιοθετείται από
ανοιχτή η περαιτέρω κλιμάκωση των
τις 16 Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούπαρεμβάσεων εφόσον κριθεί αναγκαίο
στου, με την κυβέρνηση να προειδο
μετά την 1η Σεπτεμβρίου και επιπλέον
ποιεί με πολύ αυστηρούς ελέγχους. Ο
γίνεται σαφής η συνολική κατεύθυν
Πρωθυπουργός μίλησε για αυξημένο,
ση: «ελευθερία στους πολλούς» και
αλλά προκαθορισμένο αριθμό επισκε
μεγάλες δυσκολίες στους ανεμβολίαπτών στους κλειστούς χώρους και για
στους. Διπλή απειλή για την οριστική
πρακτική που ακολουθούν άλλες χώρες
έξοδο από τον εφιάλτη χαρακτήρισε
όπως η Δανία και η Γερμανία.
άλλωστε ο Πρωθυπουργός την επιθε:
τική μετάλλαξη Δέλτα και το ποσοστό
ΠροΒλέηονται κίνητρα για τις Ενο
πολιτών που ακόμη διστάζουν να εμ
πλες Δυνάμεις. Μόνιμοι και στρατεύ
βολιαστούν. «Το τέλος να έρθει χωρίς
σιμοι θα μπορούν να εμβολιάζονται
άλλον πόνο. Τον δρόμο δεν δείχνει ο
στις μονάδες τους «όποτε το θελήσουν
πανικός, αλλά ο εμβολιασμός» είπε
οι πρώτοι και με τη στράτευσή τους οι
και ανακοίνωσετις (πρώτες) τέσσερις
δεύτεροι». Κατά πληροφορίες, τα κί
ρυθμίσεις:
νητρα αναμένεται να αφορούν μεταξύ
άλλων διευκολύνσεις ή και μπόνους
Καθίσταται υποχρεωτικός ο άμεσος
στις άδειες των εμβολιασμένων.
εμβολιασμός των εργαζόμενων σε μο
«Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά οι
νάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Στο
ανεμβολίαστοι» είπε ο Πρωθυπουργός,
προσωπικό των γηροκομείων δίνεται
χαρακτήρισε
τις ρυθμίσεις «πράξη δι
αυστηρή προθεσμία έως τις 16 Αυκαιοσύνης προς την πλειονότητα των
γούστου, ειδάλλως οι ανεμβολίαστοι
πολιτών που δρουν με κοινωνική ευ
θα τίθενται σε αναστολή εργασίας.
θύνη και ευαισθησία» και απέρριψε με
Είναι αδύνατον, είπε ο Πρωθυπουργός,
έμφαση το ενδεχόμενο «να οδηγήσουν
«αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι προ
τον τόπο σε καθολικές απαγορεύσεις
στατεύουν εκείνους που κινδυνεύουν
όσοι δεν εμβολιάζονται». Σε μια προ
περισσότερο, να είναι οι ίδιοι πιθανοί
σπάθεια να εκπέμψει μήνυμα ενότητας,
φορείς του κινδύνου».
σημείωσε ότι «οι κοινοί κανόνες δεν
διχάζουν, αλλά ενώνουν» ζητώντας
Ο υποχρεωτικόα εμβολιασμός θα
να μπει τέλος στη διγλωσσία. «Ας
ισχύσει για τους υγειονομικούς σε δη
μην επενδύουν κάποιοι», είπε, «στην
μόσιο και ιδιωτικό τομέα από την 1η
άγνοια ή στην αγωνία».
Σεπτεμβρίου. Το πλαίσιο κυρώσεων
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«Η χώρα δεν θα ξανακλείσει από
τη στάση ορισμένων», τόνισε
μεταξύ των άλλων στο χθεσινό του
διάγγελμα ο Κυριάκοε Μητσοτάκηε

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Την Πέμπτη
ανοίγουν
τα ραντεβού
για εφήβους
15-17 ετών
Χειρόφρενο λύνουν επιπλέον κινητές
μονάδες, προσεγγίζοντας
απομακρυσμένες περιοχές της Στερεός
Ελλάδας με στόχο την επιτάχυνση
των εμβολιασμών

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

νοίγει από την Πέμπτη το νέο κρίσιμο εμβολιαστικό κανάλι της εκστρατείας «Ελευθερία»,
που αφορά τον εθελοντικό εμβολιασμό των
εφήβων 15-17 ετών. Επειτα από την απαραίτητη
συναίνεση των γονέων, στους μαθητές του Λυκείου
θα χορηγείται αποκλειστικά το εμβόλιο της Pfizer, σε
μία προσπάθεια να χτιστεί τις επόμενες 60 ημέρες
«τείχος ανοσίας» στις μαθητικές αίθουσες.
Ξεκλειδώνοντας τις λεπτομέρειες ο γενικός γραμμα
τέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Θεμιοστοκλέους,
αποσαφήνισε χθες ότι ο προγραμματισμός θα γίνεται
με τους κωδικούς taxisnet του γονιού (αρκεί να ανή
κει στην ίδια οικογενειακή μερίδα με το παιδί) και ο
εμβολιασμός θα πραγματοποιείται στα εμβολιαστικά
κέντρα όπου τα παιδιά θα πηγαίνουν συνοδευόμενα
από τους γονείς τους. Εκτός από την πλατφόρμα
emvolio.gov.gr, το ραντεβού μπορεί να κλείνεται και
μέσω ΚΕΠ ή σε φαρμακεία, εφόσον ο γονέας προσκο
μίσει ταυτοποιητικά στοιχεία δικά του και του παιδιού.
Υπό τις εξελίξεις αυτές ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η
τοποθέτηση της ομότιμης καθηγήτριας Παιδιατρικής
και προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
Μαρίας Θεοδωρίδου, υπογραμμίζοντας ότι η εμφάνιση
της μετάλλαξης Δέλτα έχει μετακινήσει το ενδιαφέρον
για την επιδημία στις μικρότερες ηλικίες. Και πρόσθεσε με νόημα πως τα επόμενα επιδημικά κύματα θα

Α
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Το σχέδιο που ήδη επεξεργάζεται
το υπουργείο Μεταφορών, μεταξύ
άλλων, προβλέπει τη δίμηνη δωρεάν
επέκταση τηβ ισχύοβ όλων των καρτών
απεριορίστων διαδρομών

ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ilpos ξεκάθαρη προτροπή
για εμβολιασμό

ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ

Βέβαιη θεωρείται η παρέμβαση και ms Εκκλησίαβ στο θέμα
των εμβολιασμών, μετά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουρ
γού. Η Διαρκήε Ιερά Σύνοδοε (ΔΙΣ) συνεδριάζει σήμερα και
είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι συνοδικοί ιεράρχεε θα απευθύνουν
μια ξεκάθαρη προτροπή σε πιστούε και ιερείβ να σπεύσουν να
εμβολιαστούν. Μάλιστα η ΔΙΣ θα ενημερωθεί και από τον υπουρ
γό ΥγείαΞ Βασίλη Κικίλια αλλά και από τον καθηγητή Σωτήρη
Τσιόδρα για όλα τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα. Και
ηροεξοψλείται ότι και οι δυο tous θα κρούρουν τον κώδωνα του
κινδύνου για το τέταρτο κύμα ms πανδημι'αβ και για tous ανεμβολίαστουε. Με δεδομένο ότι πλέον crrous κλειστούε χώρουε
- αν και αυτό npos το παρόν ισχύει μόνο για την εστίαση - οι εμ
βολιασμένοι πολίτεε θα μπορούν να εισέρχονται χωριε μέτρα και
τεστ, η Σύνοδοε ενδέχεται να Βάλει και αυτό το θέμα στο τραπέζι
ms συζήτησηε για τον κορωνόίό. Πάντωε στην Εκκλησία υπάρ
χουν φωνέε που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει η Ιεραρχία από
μόνη ms να προτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ιερέων, μια
και έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Υπάρχει όμωβ και μερίδα
κληρικών και ιεραρχών που λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν
αποκλεισμοί από τη στιγμή που τηρούνται άλλα μέτρα.

Από Παρασκευή μόνο
εμβολιασμένοι και καθήμενοι
στουβ κλειστούβ χώρουβ

εξαρτώνται από τις μεταλλάξεις που θα μεταδίδουν τα
άτομα νεαρής ηλικίας στους ανεμβολίαστους. «Πριν
από μία εβδομάδα ανακοινώθηκε θετική γνωμοδότηση
για τον εμβολιασμό των εφήβων ηλικίας 15-17 ετών.
Υπενθυμίζουμε ότι ο κίνδυνος από τη νόσηση είναι
μικρός αλλά υπαρκτός. Και σε αυτές τις ομάδες ηλικιών
υπάρχουν άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα
άρα και αυξημένο κίνδυνο. Το κύριο χαρακτηριστικό
όμως αυτών των ηλικιών είναι η διασπορά του ιού στο
περιβάλλον τους, όπου μπορούν αν βρίσκονται άτομα
ευάλωτα ή και ανεμβολίαστα», επεσήμανε η ίδια.
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ». Προειδοποί
ησε δε, για τον ρόλο των μη εμβολιασμένων στην εξέ
λιξη της πανδημίας καθώς επικαλούμενη το πόρισμα
νέας μελέτης τους παρομοίασε με «εργαστήριο νέων
μεταλλάξεων» με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Αναλυτικότερα, νέα έρευνα αποδεικνύει για πρώτη
φορά ότι «τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί καταφέρ
νουν να καταστείλουν την εξελικτική διαδικασία των
αντιγονικών μεταβολών του ιού. Αντιθέτως, οι μη εμ
βολιασμένοι λειτουργούν σαν εργαστήριο παραγωγής
νέων μεταλλάξεων, που εκφράζονται γρήγορα μάλιστα,
γεγονός που αυξάνει τη πιθανότητα διασποράς».
Στο πλαίσιο αυτό η κ. Θεοδωρίδου δεν παρέλειψε
να παρακινήσει τους νέους φοιτητές αλλά και τους
παλαιότερους να εμβολιαστούν το ταχύτερο δυνατόν,
ώστε να στηθεί «ασπίδα» προστασίας και στα πανε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πιστήμια της χώρας. «Απαραίτητο εφόδιο για τα νέα
παιδιά θα πρέπει να είναι φέτος ο εμβολιασμός τους,
κι όχι μόνο για τους πρωτοετείς αλλά και για τους
φοιτητές των παλαιότερων ετών. Θα είναι ευκαιρία
να χαρούν τη φοιτητική ζωή και τη ζωντανή επικοι
νωνία με τους καθηγητές τους. Θα πρέπει να είναι
μία χρωματισμένη περίοδος κι όχι γκρίζα», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, όμως, το... χειρόφρενο λύνουν επιπλέον
κινητές μονάδες, προσεγγίζοντας απομακρυσμένες
περιοχές της Στερεός Ελλάδας με στόχο την επιτάχυν
ση των εμβολιασμών. Ετσι, από χθες έως και σήμερα
έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν 150
εμβολιασμοί στα ορεινά χωριά Κρέντη και Γρανίτσα
του Δήμου Αγράφων.
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000 ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ. Εν τω μεταξύ
πάνω από 2.000 κρούσματα ανακοινώθηκαν χθες
από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, με τα
δεδομένα να προλογίζουν μία ακόμη δύσκολη εβδο
μάδα. Ειδικότερα οι νέες επιβεβαιωμένες λοιμώξεις
έφτασαν τις 2.065 εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Από
τα ίδια δεδομένα, εντούτοις, προβληματισμό προκαλεί η επίμονη κυκλοφορία του ιού στην Αττική (892)
και στην Κρήτη (252), με αποτέλεσμα να θεωρείται
κάθε ημέρα που περνάει δυσκολότερη η ανακοπή
του 4ου κύματος.

EKinxooeis oils μηνιαίες
κάριες ίων μέσων
μαζικής μεταφοράς
ΚΙΝΗΤΡΑ για τους επιβάτες των μέ
σων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας
προκειμένου να πειστούν να εμβολι
αστούν ετοιμάζουν τα συναρμόδια
υπουργεία Μεταφορών και Οικο
νομικών.
Το σχέδιο, που ήδη επεξεργάζεται
το υπουργείο Μεταφορών, μεταξύ
άλλων προβλέπει τη δίμηνη δωρεάν
επέκταση της ισχύος όλων των καρ
τών απεριορίστων διαδρομών που
χρησιμοποιεί το επιβατικό κοινό των
αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.
Βασική προϋπόθεση για τη δωρεάν
επέκταση της χρήσης των καρτών
κατά 60 ημέρες θα είναι οι κάτοχοί
τους να διαθέτουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού.
Υπενθυμίζεται ότι περίπου το 60%
του επιβατικού κοινού της πρωτεύ

ο υπουργός Υποδομών και Μετα
φορών Κώστας Καραμανλής, προα
ναγγέλλοντας ότι οι διευκολύνσεις
για τους εμβολιασμένους χρήστες
των μέσων μαζικής μεταφοράς θα
ανακοινωθούν πολύ σύντομα.
Σύμφωνα με τον Καραμανλή, στην
Αθήνα σχεδόν τα 2/3 όσων χρησιμο
ποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς
διαθέτουν κάρτες απεριορίστων δι
αδρομών. «Μπορούμε να δώσουμε
κάποια έκπτωση σε αυτούς οι οποίοι
έχουν εμβολιαστεί, έτσι ώστε να
δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο - και
αν θέλετε και ένα δίχτυ ασφαλείας
- στους ανθρώπους που είναι εμβο
λιασμένοι, αλλά και ένα επιπλέον
κίνητρο για όσους σκέφτονται να
εμβολιαστούν» ανέφερε ο υπουργός
Μεταφορών. Και πρόσθεσε ότι αυτό
είναι κάτι που συζητεί το
υπουργείο με τον ΟΑΣΑ.
0 Καραμανλής ξεκαθάρισε όχι
Επίσης, ο Καραμανλής
σε aum τη φάση δεν τίθεται θέμα
ξεκαθάρισε ότι σε αυτή
τη φάση δεν τίθεται θέμα
υποχρεωτικού εμβολιασμού για tous
υποχρεωτικού εμβολια
οδηγούς των μέσων μαζικής μεταφοράς σμού για τους οδηγούς
των μέσων μαζικής
ουσας χρησιμοποιεί σήμερα για τις
μεταφοράς, «καθώς άλλωστε στα
μετακινήσεις του κάρτες μηνιαίας,
λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό,
δίμηνης, τρίμηνης, εξάμηνης και ετή
οι οδηγοί φορούν μάσκα και οι επι
σιας διάρκειας. Στην περίπτωση που
βάτες δεν επιβιβάζονται από την
το υπουργείο Οικονομικών ανάψει
μπροστινή πόρτα, ενώ στο μετρό
το «πράσινο φως» για την κάλυψη
οι οδηγοί βρίσκονται σε ειδικό ξε
της συγκεκριμένη δαπάνης, όλοι οι
χωριστό χώρο».
κάτοχοι καρτών απεριορίστων δια
Ο ΣΤΟΛΟΣ. Σύμφωνα με τον Κα
δρομών που είναι ήδη εμβολιασμένοι
ή θα εμβολιαστούν άμεσα, από τον
ραμανλή, τα βήματα που έχουν γί
Αύγουστο και μετά θα παίρνουν το
νει για την ανάταξη, ανανέωση και
μπόνους των δωρεάν μετακινήσεων
ενίσχυση του στόλου των μέσων
για δύο μήνες. Κατά την ανανέωση
μαζικής μεταφοράς είναι σημαντικά,
των καρτών, οι εμβολιασθέντες επι
δεδομένου ότι πριν από δύο χρόνια
βάτες θα επιδεικνύουν το πιστοποι
στους δρόμους της Αθήνας υπήρ
ητικό εμβολιασμού.
χαν μόνο 850 λεωφορεία και τώρα
«Στην κυβέρνηση είμαστε υπο
κυκλοφορούν 1.300. Η συνεργασία
χρεωμένοι να χρησιμοποιούμε την
με τα ΚΤΕΛ, η μίσθωση λεωφορείων
πειθώ και να δίνουμε κίνητρα. Εγώ
με leasing, αλλά και οι περίπου 600
αυτή τη σχολή υπηρετώ και θεωρώ
προσλήψεις που έγιναν ύστερα από
ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο με λο
10 χρόνια στις αστικές συγκοινωνί
γικά επιχειρήματα και ορθό λόγο
ες έχουν βελτιώσει σημαντικά την
να πείθεις κάποιον» δήλωσε χθες
κατάσταση.
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ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Η άλλη όψη

YnOXp£G)UK0S
εμβολιασμός
σε όσους έχουν
επαφή με
ευπαθείς ομάδες
ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ εμβολιασμό
όλων όσοι έρχονται σε επαφή με ευ
παθείς ομάδες, ανακοίνωσε χθες το
βράδυ ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακράν προειδοποιώντας ότι «από
τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται έλεγ
χοι και θα επιβάλλονται κυρώσεις». Ο
γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε: «Σίγου
ρα θα πρέπει να αναρωτηθούμε για
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλου
του πληθυσμού, αλλά επιλέγουμε την
εμπιστοσύνη, γι’ αυτό καλούμε όλους
τους Γάλλους να εμβολιαστούν το συ
ντομότερο δυνατόν. Εμβολιαστείτε.
Είναι ο μόνος τρόπος ναπροστατευθούμε. Η ελευθερία μας εξαρτάται
από όλους μας». Ανακοίνωσε επίσης
ότι τον Σεπτέμβριο ξεκινά εκστρα
τεία νέου εμβολιασμού για εκείνους
που είχαν εμβολιαστεί Ιανουάριο
και Φεβρουάριο, ενώ στην αρχή της
σχολικής χρονιάς θα γίνει εκστρατεία
εμβολιασμού για μαθητές γυμνασί
ων, λυκείων και φοιτητές. Οσο για
το πιστοποιητικό υγείας, γνωστοποί
ησε ότι από τις αρχές Αυγούστου θα
αρχίσει να χρησιμοποιείται σε καφέ,
εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, νοσο
κομεία, οίκους ευγηρίας αλλά και σε
αεροσκάφη, τρένα και λεωφορεία για
μεγάλες αποστάσεις. «Μόνο οι εμβο
λιασμένοι και όσοι έχουν αρνητικό
τεστ θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα
μέρη είτε είναι πελάτες, χρήστες ή
εργαζόμενοι». Εκανε γνωστό ότι θα
συγκαλέσει έκτακτη κοινοβουλευτική
συνεδρίαση στις 21 Ιουλίου για την
εξέταση νομοσχεδίου σχετικά με το
πιστοποιητικό υγείας προκειμένου
να ενθαρρύνει όσο περισσότερους
γίνεται να εμβολιαστούν». Κατέληξε
λέγοντας ότι μόλις το επιτρέψει η υγει
ονομική κατάσταση θα προχωρήσει
στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού - με στόχο να αυξηθεί το όριο
ηλικίας, γεγονός που έχει προκαλέσει
ήδη μεγάλες αντιδράσεις στη Γαλλία.

0 ΣΟΥΝ ΤΖΟΥ
ΚΑΙ 0 ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID
Ο Σουν Τζου είχε εντοπίσει πέντε επι
κίνδυνα ελαττώματα για κάθε στρατηγό:
«Αν είναι παράτολμοε, οι άνδρεε του θα
σκοτωθούν. Αν είναι δειλόε, ο στρατόε
του θα αιχμαλωτιστεί. Αν είναι οξύθυμοε,
θα αντιδρά από θυμό. Αν είναι υπερόπτηε,
μπορεί να εξαπατηθεί. Αν είναι δεμένοε με
τουε άνδρεε του, θα διστάσει την κρίσιμη
στιγμή». Απέναντίστον νέο κορωνοϊό, οι
στρατηγοί που οδήγησαν τιε κοινωνίεε
και τα κράτη στον πόλεμο μοιάζουν να
έκαναν και τα πέντε αυτά λάθη. Αντιθέτωε, ο αντίπαλοε εφάρμοσε έξοχα μία
άλλη διδαχή του κινέζου θεωρητικού
από την Τέχνη του Πολέμου: «Οι αρχαίοι
πολεμιστέε πρώτα έκαναν τουε εαυτούε
τουε αόρατουε. Μετά περίμεναντη στιγμή
που ο εχθρόε ήταν ευάλωτοε». Αε μην
απορούμε γιατί η εικόνα είναι αυτή που
Βλέπουμε και ξέρουμε όλοι.
Δεκάδεε χιλιάδεε άγγλοι και ιταλοί οπαδοί φώναζαν συνθήματα, τραγουδούσαν, χόρευαν
και έκλαιγαν στον τελικό του Euro στο Γουέμπλεϊ σαν να μην υπήρχε πανδημία...

Σοκαρισμένοι
οι επιστήμονες
από ίο θέαμα
του Γουέμπλεϊ
Προβληματισμό και ανησυχία προκαλουν οι aviKpamces
αποφάσεις που λαμβάνονιαι από υπευθύνους και κυβερνήσεις

«Έ

Εμανουέλ Μακράν:
«Εμβολιαστείτε. Είναι ο μόνοβ
τρόηοβ να προστατευθούμε»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I υντετριμμένη» δήλωσε κορυφαία ετηδημιολόγος του Παγκόσμιου Οργανισμού
{Υγείας από το θέαμα του ασφυκτικά
γεμάτου Γουέμπλεϊ, όπου δεκάδες χιλιάδες άγγλοι και ιταλοί οπαδοί φώναζαν συνθήματα,
τραγουδούσαν, χόρευαν και έκλαιγαν στον χθε
σινό τελικό του Euro. «Υποτίθεται πως πρέπει
να χαίρομαι να βλέπω τη μετάδοση να γίνεται
μπροστά στα μάτια μου;» έγραψε σε ανάρτησή
της η Μαρία βαν Κέρκοβ, επικεφαλής της ομά
δας εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού για την
Covid-19, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «ολέθριο»
σφάλμα αυτό που έγινε, καθώς το Euro και ειδικά
ο τελικός μπορεί να αποδειχθούν σε «υπερμεταδότες» και «πολλαπλασιαστές» του ιού.
Πράγματι, την ώρα που η μετάλλαξη τύπου
Δέλτα καλπάζει σε αρκετές χώρες της Ευρώπης,
ενώ η Ιαπωνία και η ΔΟΕ αποφάσισαν τη διε
ξαγωγή χωρίς φιλάθλους όλων των αθλημάτων

και αγωνισμάτων των Ολυμπιακών που ξεκινούν
την ερχόμενη εβδομάδα, προκαλούν τουλά
χιστον εντύπωση - και σίγουρα σύγχυση - οι
αποφάσεις που έλαβαν η UEFA και το Λονδίνο
και εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις των κρα
τών που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Οι ίδιες,
δηλαδή, που σήμερα σπεύδουν να συστήσουν
προσοχή στους πολίτες τους ή να επαναφέρουν
ορισμένα από τα περιορισπκά μέτρα, δημιουργώ
ντας για μία ακόμη φορά τεράστια ερωτηματικά
και αλαλούμ στις τάξεις των 450 εκατομμυρίων
πολιτών της ΕΕ.
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ είναι προβληματική
και αυτό φαίνεται από παντού. Ανάμεσα στα
άλλα και στην κόντρα της Μάλτας με τις Βρυ
ξέλλες, μετά την απόφαση της κυβέρνησης της
πρώτης να κλείσει τα σύνορα της χώρας από
αύριο Τετάρτη, 14 Ιουλίου, σε όλους τους μη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

εμβολιασμένους που δεν είναι εφοδιασμένοι με
το ανάλογο πιστοποιητικό. «Το πιστοποιητικό
εμβολιασμού δεν μπορεί να αποτελεί προϋπό
θεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύ
θερης κυκλοφορίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος
της Κομισιόν, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να
δημιουργηθοϋν διακρίσεις και υπενθυμίζοντας
ότι η συμφωνία των 27 για το πιστοποιητικό δεν
προβλέπει κάτι ανάλογο. Κάλεσε δε τη Μάλτα
σε συνεννόηση, ώστε (τουλάχιστον) να γίνουν
δεκτά και τα μοριακά τεστ.
Είναι γνωστό, επίσης, ότι από την περασμένη
Παρασκευή Γερμανία και Γαλλία έχουν εντάξει
τις δύο ιβηρικές χώρες, Ισπανία και Πορτογαλία,
στη λίστα με τις «επικίνδυνες» λόγω αύξησης
των κρουσμάτων, καλώντας τους πολίτες τους
να το ξανασκεφτούν εάν έχουν κάνει σχέδια και
κρατήσεις για ταξίδια και διακοπές εκεί. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ειδικά οι Πορτογάλοι βιώνουν
ένα διαρκές... σκωτσέζικο ντους στην υπόθεση
της πανδημίας: στις αρχές του έτους όλη η χώρα
θύμιζε Μπέργκαμο και είχε κηρυχθεί σε κατά
σταση έκτακτης ανάγκης, την άνοιξη σχεδόν
μηδένισε τα κρούσματα και τώρα καταγράφει
πάλι πάνω από 3.000 καθημερινά.
Μέτρα επαναφέρουν την ίδια σπγμή και άλ
λες χώρες, όπως έκανε η Ολλανδία, μόλις δύο
εβδομάδες αφότου τα ήρε (μάλιστα, ο Μαρκ
Ρούτε ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτή του την απόφα
ση), καθώς τα ημερήσια κρούσματα ξεπερνούν
τις 7.000. Κάτι ανάλογο κάνει και η Κύπρος.
Προβλήματα υπάρχουν όμως και σε επίπεδο
εμβολιασμών. Στη Γερμανία, για του λόγου το
αληθές, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, την
Κυριακή εμβολιάστηκε ο ίδιος αριθμός ανθρώπων
με τον Φεβρουάριο - μόνο που, όπως σημείωσε
ο Γενς Σπαν, «σήμερα υπάρχει υπερεπάρκεια
εμβολίων», τα οποία επαρκούν για όλους τους
πολίτες της χώρας.
Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει το πρόβλημα
του «σκεπτικισμού» που επιδεικνύουν απέναντι
στα εμβόλια αρκετά εκατομμύρια Ευρωπαίοι,
δημιουργώντας αμφιβολίες για το κατά πόσο
μπορεί να διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός ης επόμενες
εβδομάδες και να επιτευχθεί ο στόχος της συλ
λογικής ανοσίας ως τις αρχές του φθινοπώρου.
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 Κενά στην ασφάλεια του πιστοποιητικού
εμβολιασμού
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 650.59 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-07-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κενά στην ασφάλεια του
πιστοποιητικού εμβολιασμού
Κινδύνους διαρροής και παραβίασης βασικών προσωπικών δεδομένων διαπιστώνει η Αρχή
Προστασίας, που αδειάζει την κυβέρνηση αποκαλύπτοντας ότι ο νόμος ψηφίστηκε χωρίς δική της
γνωμοδότηση
► Του ΚΩΣΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ιάτρητος, προχειρογραμμένος
και γεμάτος επικίνδυνα κενά
ασφαλείας αποδεικνύεται ο
πρόσφατος νόμος της κυβέρ
νησης για το ελληνικό ψηφιακό
πιστοποιητικό εμβολιασμού για
την Covid-19, όπως προκύπτει
από τη γνωμοδότηση της Αρ
χής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Η
ανεξάρτητη αρχή επιστρέφει το
νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστη
κε από Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝ.
ΑΛΑ., με σειρά παρατηρήσεων
που φανερώνουν τη βιασύνη
της κυβέρνησης να λάβει μέτρα,
χωρίς να εξετάσει επαρκώς αν
παραβιάζονται βασικά προσω
πικά δεδομένα, ενώ, όπως φαί
νεται, αδιαφόρησε ακόμα και για
τον Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε.
για την προστασία των προσω
πικών δεδομένων (GDPR).
Ενδεικτικό της προχειρότη
τας είναι το γεγονός πως στις
5/7 εστάλη στην Αρχή το σχέδιο
νόμου και στις 8/7 ψηφίστηκε,
χωρίς δηλαδή να περιμένει η
κυβέρνηση τη γνωμοδότηση. Κι
όμως, ο υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς είχε δηλώσει στη Βουλή:
«Πρέπει να πληροφορούμε σω
στά τον κόσμο και να μην πα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5*

Iι
§

ι
S

Πληθαίνουν vs τελευταίες μέρες οι καταγγελίες ταξιδιωτών πως στα πλοία της χώρας οι έλεγχοι για το πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή για το rapid test (που πολλοί το πληρώνουν ιδιωτικό) είτε είναι πλημμελείς είτε δεν γίνονται καθόλου
ραπληροφορούμε. Το ψηφιακό
πιστοποιητικό Covid-19 έγινε με
την αρωγή της Αρχής Προστασί
ας Προσωπικών Δεδομένων, η
οποία συμφώνησε ότι τα μέτρα
για την ασφάλεια των πολιτών
είναι επαρκέστατα». Η αναφορά,
όμως, της ανεξάρτητης αρχής
αφήνει έκθετο τόσο τον υφυ
πουργό όσο και συνολικά την
κυβέρνηση. Οπως αναφέρει χα
ρακτηριστικά, «παρά το γεγονός
ότι στις 8 Ιουλίου κατατέθηκε σε
σχέδιο νόμου του υπουργείου

Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε την
ίδια μέρα από την Ολομέλεια της
Βουλής τροπολογία με σχεδόν
ταυτόσημες διατάξεις, χωρίς να
αναμένεται η σχετική γνωμο
δότηση, η Αρχή θεωρεί ότι έχει
υποχρέωση να διατυπώσει τις
σχετικές παρατηρήσεις της».
Τα βασικά στοιχεία που επι
σημαίνει για το νομοσχέδιο η
ΑΠΔΠΧ είναι ότι:
1. Προσδιορίζει λανθασμένα τα
κύρια ζητήματα του ποιος είναι
υπεύθυνος επεξεργασίας των

δεδομένων που συλλέγονται,
ποιος είναι ο εκτελών την επε
ξεργασία και ποια η σχέση τους.
2. Δεν προβλέπει συμβάσεις
μεταξύ των πλευρών αυτών,
των υπηρεσιών και δομών του
κράτους, ώστε να ξεκαθαρίζεται
ποιος κάνει τι και με ποιου την
ευθύνη.
3. Δεν προβλέπεται ΕΑΠΔ (Εκτί
μηση Αντικτύπου) για τις επε
ξεργασίες της εφαρμογής (σ.σ.
έκδοσης του πιστοποιητικού),
ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρ

χουν επικίνδυνα σημεία στην
επεξεργασία προσωπικών δε
δομένων και πώς θα επιλυθούν.
4. Δεν προσδιορίζεται ρητά η
παύση χρήσης και λειτουργίας
της εφαρμογής με βάση κριτή
ρια και προϋποθέσεις που σχε
τίζονται με τον συγκεκριμένο
σκοπό που αυτή εξυπηρετεί,
παρά μόνον υπάρχει μια γενική
αναφορά σε κινδύνους δημόσι
ας υγείας.
Η Αρχή προτείνει να τροπο
ποιηθούν συγκεκριμένες δια
τάξεις, ώστε να περιορίζουν τη
χρήση της εφαρμογής μόνο κατά
τη χρονική περίοδο που είναι σε
ισχύ η υπουργική απόφαση, η
οποία θα ορίζει τα συγκεκριμένα
μέτρα διευκόλυνσης ως προς τη
λειτουργία επιχειρήσεων ή άλ
λων χώρων συνάθροισης, τα
οποία και θα πρέπει να περιγράφονται επαρκώς. «Είναι αυτονό
ητο ότι η ισχύς της υπουργικής
απόφασης πρέπει να συνδέεται
με το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο τα επιβαλλόμενα μέ
τρα κρίνονται αναγκαία για την
προστασία της δημόσιας υγείας
από τη διασπορά του κορονοϊοό
COVID-19», επισημαίνεται.
Ειδική υπόμνηση γίνεται στο
γεγονός ότι «η χρήση “έξυπνων”
εφαρμογών εγείρει διάφορα ζη
τήματα ιδιωτικότητας, αν δεν
ληφθούν εγκαίρως κατάλληλα
μέτρα κατά την ανάπτυξή τους,
όπως για παράδειγμα ο κίνδυ
νος διαρροής δεδομένων σε
τρίτους, αν χρησιμοποιηθούν
έτοιμες βιβλιοθήκες κώδικα τρί
των μελών. Η ΕΑΠΔ θα πρέπει
να απαριθμήσει τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα που σχεδιά
στηκαν για την ελαχιστοποίηση
των εντοπισθέντων κινδύνων».
Επιπλέον, η Αρχή για λόγους
διαφάνειας και προκειμένου να
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των
πολιτών ζητά η εν λόγω εφαρ
μογή να είναι ανοιχτού κώδικα
(open source).
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 Εκπτωση για εμβολιασμένους στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 213.41 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-07-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εκπτωση για εμβολιασμένους
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
ΜΠΟΡΕΙ ακόμα και σήμερα, έναμιση
χρόνο μετά την έναρξη της πανδη
μίας, το υπουργείο Μεταφορών να
κάνει πως δεν βλέπει ότι ο κόσμος
στοιβάζεται καθημερινά στα μέσα
μαζικής μεταφοράς, και τα νέα λεω
φορεία... ακόμα να έρχονται, ωστό
σο με χθεσινή του παρέμβαση ο αρ
μόδιος υπουργός έκανε λόγο για δι
ευκολύνσεις στους εμβολιασμένους
πολίτες που χρησιμοποιούντο μέσα
μεταφοράς.
«Στόχος μας είναι να αυξήσου
με τον ρυθμό των εμβολιασμών και
στην κυβέρνηση είμαστε υποχρεω
μένοι να χρησιμοποιούμε την πειθώ
και να δίνουμε κίνητρα. Εγώ αυτή
τη σχολή υπηρετώ και θεωρώ όη εί
ναι πολύ πιο χρήσιμο με λογικά επι
χειρήματα και ορθό λόγο να πείθεις
κάποιον» ήταν το αρχικό σχόλιο του
Κώστα Καραμανλή.
Ωστόσο, συνέχισε, ακολουθώ
ντας κατά γράμμα την πολιυκή των
εκβιασμών έναντι της κοινωνί
ας, πως οι εμβολιασμένοι θα έχουν
προνόμια ένανη των ανεμβολίαστων
πολιτών στα μέσα μεταφοράς, δίνο
ντας το παράδειγμα της κάρτας απε
ριορίστων διαδρομών.
«Μπορούμε να δώσουμε κάποια
έκπτωση σε αυτούς οι οποίοι έχουν
εμβολιαστεί, έτσι ώστε να δώσουμε
ένα επιπλέον κίνητρο -και αν θέλε
τε και ένα δίχτυ ασφαλείας- στους
ανθρώπους που είναι εμβολιασμέ
νοι, αλλά και ένα επιπλέον κίνητρο
για όσους σκέφτονται να εμβολια
στούν» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι αυτό είναι κάτι που συζη
τά το υπουργείο με τον ΟΑΣΑ, εκτι
μώντας όπ ανακοινώσεις θα γίνουν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πολύ σύντομα. Οσον αφορά τώρα
την υποχρεωπκότητα στον εμβολια
σμό των οδηγών, ο υπουργός Υπο
δομών και Μεταφορών ξεκαθάρισε
όπ σε αυτή τη φάση δεν υθεται θέμα
υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους
οδηγούς των μέσων μαζικής μεταφο
ράς, καθώς άλλωστε στα λεωφορεία
υπάρχει διαχωριστικό, οι οδηγοί φο
ρούν μάσκα και οι επιβάτες δεν επι
βιβάζονται από την μπροστινή πόρτα,
ενώ στο μετρό οι οδηγοί βρίσκονται
σε ειδικό ξεχωριστό χώρο.
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 τα συμπτώματα που πμέπει να μας ανησυχήσουν
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 1014.52
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

οποιημένα δεδομένα δοκιμών» ανα
φέρει η Νάταλι Ντιν, επίκουρη καθηγήτρια Βιοστατισηκής στο Πανεπιστή
μιο Emory της Ατλάντα. Σύμφωνα με
την ίδια, τα ευρήματα της ισραηλινής
μελέτης δεν θα πρέπει να οδηγήσουν
στην «απόρριψη» των αποτελεσμάτων
άλλων μελετών που έδειξαν υψηλό
τερη αποτελεσμαπκότητα του εμβολί
ου, καθώς η μικρή κλίμακα της επι
δημικής εξάπλωσης στο Ισραήλ ήταν
ένας από αρκετούς «παράγοντες ασά
φειας» που θα μπορούσαν να επηρε
άσουν τα αποτελέσματα.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΔΕΛΤΑ

τα συμπτώματα
που πμέπει να
μας ανησυχήσουν

Τι δείχνουν οι δοκιμ»
για τα άλλα εμβόλια;

Επιστήμονες παρατηρούν
άτι τα συμπτώματα
που εμφανίζουν είναι
διαφορετικά απά εκείνα
που μέχρι πρότινος
παρατηρούνταν σε άτομα
που έχουν νοσήσει απά
άίΜες παραλλαγές «κι
SARS-CoV-2

εξακολουθούν να
είναι ία συχνότερα
συμπτώματα της

ύμφωνα με νέα μελέτη που βλέ
Ακόμα, η απώλεια όσφρησης (ανο
πει το φως της δημοσιότητας,
σμία) που συνόδευε τις άλλες μεταλ
τα συμπτώματα όσων έχουν
λάξεις του κορωνοϊού, τώρα πια αναπροσβληθεί από την παραλλαγή Δέλ
φέρετατ ένατη ως προς τη συχνότητα
τα (ινδική μετάλλαξη) του κοροναϊού
της. Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι δια
διαφέρουν από τα κλασσικά συμπτώ
φοροποιήσεις αυτές στην συμπτωμα
ματα της λοίμωξης Covid-19. Επιστή
τολογία μπορεί να αποδίδονται στον
μονες από την Αυστραλία αναλύοντας
τρόπο που αλλάζει ο ιός ή στο γεγο
τη συμπτωματολογία των ασθενών νός ότι οι ασθενείς που αναζητούν
που έχουν μολυνθεί από την μετάλλα
ιατρική βοήθεια είναι πια σε στά
ξη Δέλτα παρατηρούν ότι τα συμπτώ
διο που νοσούν σοβαρότερα, ενώ
ματα που εμφανίζουν είναι διαφορε
λόγω του υψηλού ποσοστού εμβο
τικά από εκείνα που μέχρι πρότινος
λιασμού μεταξύ των ηλικιωμένων,
παρατηρούνταν σε άτομα που έχουν
τα νέα κρούσματα αφορούν κυρίως
νοσήσει από άλλες παραλλαγές του
νεότερα άτομα που με τη σειρά τους
SARS-CoV-2. Εν μέρει αυτό είναι ανα
τείνουν να έχουν ηπιότερη συμπτω
μενόμενο καθώς κάθε άνθρωπος είναι
ματολογία. Οι ειδικοί λοιπόν τονί
διαφορετικός με ότι αυτό συνεπάγε
ζουν ότι, παρούσης της μετάλλαξης
ται για το ανοσοποιητικό του σύστη
Δέλτα ας μην θεωρούμε ότι η ρινική
μα και τη συμπεριφορά του ιού όταν
καταρροή και λίγος πονόλαιμος είναι
εισέρχεται στον οργανισμό.
απλά ένα κρυολόγημα, καθώς μπορεί
να σηματοδοτεί λοίμωξη Covid-19.

Σ

Ποια είναι τα συχνότερα
συμπτώματα;
Αναλύοντας δεδομένα από σύστημα
αυτο-αναφοράς συμπτωματολογίας
(app) που έχει δημιουργήσει το Ηνω
μένο Βασίλειο, οι ερευνητές παρατή
ρησαν ότι τα πιο κοινά συμπτώματα
της Covid-19 έχουν πλέον αλλάξει
τώρα που κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλ
τα, συγκριτικά με ότι γνωρίζαμε μέχρι
τώρα. Ενώ ο πυρετός και ο βήχας
εξακολουθούν να είναι τα συχνότε
ρα συμπτώματα της λοίμωξης και ο
πονοκέφαλος και ο πονόλαιμος επίσης
αναφέρονται συχνά από τους ασθε
νείς, σπανίως αναφέρει κάποιος με
παραλλαγή Δέλτα ρινική καταρροή.

Πόσο αποτελεσματικά είναι
τα εμβόλια
Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο όλοι
οι μελετητές συμφωνούν. Τα πιο δια
δεδομένα σκευάσματα κατά της Covid
εξακολουθούν να παρέχουν ισχυρή
προστασία ενάντια σε σοβαρή νόσηση και νοσηλεία. Οι Financial Times
επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα
τα υπάρχοντα στοιχεία από μελέτες
-τόσο στον πραγματικό κόσμο όσο και
στα εργαστήρια- για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της Δέλ
τα, δεδομένης της ανάγκης για επι
τάχυνση της παγκόσμιας εκστρατεί
ας ανοσοποίησης κατά της Covid-19.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Ισχυρή προστασία» κατά
νοσηλεία$
«Οι μελέτες αποτελεσμαπκότητας με
βάση τους εμβολιασμούς σε πραγμα
τικό κόσμο δείχνουν καλή προστα
σία, ειδικά από σοβαρές ασθένειες»
δηλώνει η επικεφαλής επιστήμονας
του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας
(ΠΟΥ), Σουμίγια Σουαμινάθαν. «Η
πιο σημαντική προτεραιότητα τώρα
είναι η αύξηση της κάλυψης εμβολι
ασμού σε όλες τις χώρες». Η ανάλυ
ση των δεδομένων αφορά σε 14.019
περιπτώσεις της παραλλαγής Δέλτα
στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δημο
σίευσε η Δημόσια Υγεία της Αγγλίας
τον Ιούνιο και η οποία διαπίστωσε
ότι τα εμβόλια των BioNTech/Pfizer
και της AstraZeneca ήταν, αντίστοιχα,
96% και 92% αποτελεσματικά κατά
της νοσηλείας μετά από δύο δόσεις.
Στο μεταξύ, η Pfizer επανέλαβε την
Πέμπτη πως το εμβόλιό της λειτουργεί
αποτελεσματικά εναντίον της μετάλλα
ξης Δέλτα, ειδικά μετά από τη χορή
γηση μιας τρίτης ενισχυτικής δόσης.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία με τη
συνεργάηδα εταιρεία BioNTech, ανα
πτύσσουν ενισχυτική δόση του εμβο
λίου κατά της Covid-19 με σκοπό να
στοχεύσουν την παραλλαγή Δέλτα. Οι
δοκιμές θα ξεκινήσουν από τον επό
μενο μήνα. Η υψηλή αποτελεσμαπκότητα των εμβολίων στο Ηνωμένο
Βασίλειο, όπου από τη μία κυριαρχεί
η παραλλαγή Δέλτα και από την άλλη
διαθέτει υψηλά ποσοστό εμβολών με
περισσότερο από το μισό πληθυσμό
να έχει εμβολιαστεί πλήρους, αντικα

τοπτρίζεται στο
ηλινό υπουργείο
τρέχον ποσο
Υγείας, λεπτομέ
στό θνησιμότη
ρειες
της οποίας
και ο πονόλαιμος
δόθηκαν στη δημο
τας για ασθενείς με
επίσης
σιότητα, έδειξε ότι το
Covid-19 στη χώρα.
Το ποσοστό θνησιμότη
εμβόλιο της Pfizer ήταν
τας ανέρχεται στο 0,085% και
πολύ λιγότερο αποτελεσματι
είναι 20 φορές χαμηλότερο από ό,τι
κό κατά της συμπτωμαηκής νόσησης
από τη Δέλτα, παρέχοντας μόλις 64%
στο αποκορύφωμα του, σύμφωνα με
την επιδημιολόγο στη Δημόσια Υγεία
προστασία. Η Pfizer και οι υγειονομι
της Αγγλίας, Μέγκαν Κολ.
κοί αξιωματούχοι του Ισραήλ, ωστό
σο, έσπευσαν να επισημάνουν πως
η μελέτη βασιζόταν σε προκαταρκτι
Η διαψορά
κά και γεωγραφικούς περιορισμένα
Μέχρι εδώ όλα είναι ξεκάθαρα. Το
στοιχεία μολύνσεων, ενώ υπήρχαν
ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο
και άλλες μεθοδολογικές αδυναμίες.
τα εμβόλια παραμένουν εξίσου αποτε
Αυτά τα ποικίλα αποτελέσματα δεί
λεσματικά στην πρόληψη της λοίμω
χνουν τη δυσκολία της διεξαγωγής
ξης, και συνεπώς στη μετάδοση και την
τέτοιου είδους αξιολογήσεων στον
εξάπλωση,Τα αρχικά στοιχεία από τις
πραγματικό κόσμο σχετικά με την απομελέτες στον πραγματικό κόσμο, στο
τελεσματικότητα των εμβολίων. Κατά
Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο, έδει
τη διάρκεια των δοκιμών, οι επιστήμο
ξαν ότι οι δύο δόσεις του εμβολίου
νες μπορούν να επιλέξουν τους συμτης Pfizer ήταν 88% αποτελεσματικές
μετέχοντες, να παρακολουθήσουν σε
κατά συμπωματικής νόσησης από τη
ποιον χορηγείται το πραγματικό εμβό
μετάλλαξη Δέλτα. Ενα μήνα αργότε
λιο και σε ποιον το placebo, και στη
ρα, αυτός ο αριθμός αναθεωρήθηκε σε
συνέχεια να δουν ποιος θα μολυνθεί
79% από σκωτσέζους αναλυτές. Επι
και ποιος όχι, συγκεντρώνοντας έτσι
πλέον, καναδοί επιστήμονες εκτίμη
μια σειρά από στοιχεία. Με το που
σαν, χρησιμοποιώντας έναν συνδυ
ξεκινήσει όμως μια εκστρατεία εμβο
ασμό μεθόδων, ότι το σκεύασμα της
λιασμού, οι επιστήμονες χάνουν αυτό
Pfizer ήταν 87% αποτελεσματικό στο
τον έλεγχο, ενώ υπάρχουν πλέον και
να αποτρέπει μόλυνση από τη μετάλ
άλλοι παράγοντες που μπορούν να
λαξη Δέλτα. Αυτό το ποσοστό είναι
επηρεάσουν το ποιος τελικά θα νοσή
«συγκρίσιμο», σύμφωνα με τους ερευ
σει, καθιστώντας πιο δύσκολη την εξα
νητές, με τον βαθμό προστασίας 89%
γωγή ασφαλών συμπερασμάτων. «Οι
που παρέχει το εν λόγω εμβόλιο κατά
μελέτες για τα εμβόλια που βασίζονται
της μετάλλαξης Αλφα του ιού, η οποία
στην παρατήρηση [στον πραγματι
εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βρε
κό κόσμο] διαφέρουν από τα τυχαιτανία. Μια τέταρτη μελέτη από το ισρα-

Σε ό,π αφορά άλλα εμβόλια, δεν υπάρ
χουν ακόμη στοιχεία για την αποτελεσματικότητα στον πραγματικό κόσμο,
αναγκάζοντας τους αξιωματούχους
να βασιστούν σε εργαστηριακές δοκι
μές γτα αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενάντια στη μετάλλαξη Δέλ
τα. Σε τέτοιου είδους μελέτες, οι επι
στήμονες χρησιμοποιούν δείγμα από
το αίμα εμβολιασμένων ατόμων προκειμένου να υπολογίσουν στο εργα
στήριο την αποτελεσμαπκότητα του
σκευάσματος ενάντια σε κάποιο στέ
λεχος του τού. Η Modema έχει πει ότι
το εμβόλιό της έδειξε διπλάσια μείω
ση στα εξουδετερωτικά αντισώματα σε
εργαστηριακές δοκιμές κατά του στε
λέχους της Δέλτα, σε σύγκριση με το
αρχικό στέλεχος του κορωνοϊού, αλλά
εξακολουθεί να περιγράφει τα αποτε
λέσματα ως «ενθαρρυντικά». Τα δεδο
μένα «ενισχύουν την πεποίθησή μας
ότι το εμβόλιο της Modema Covid-19
παραμένει προστατευτικό έναντι των
νέων παραλλαγών που εντοπίστηκαν»,
δήλωσε τον Ιούνιο ο διευθύνων σύμ
βουλος της εταιρίας, Στεφάν Μπανσέλ. Η Johnson 8c Johnson, η οποία
παρασκευάζει ένα μονοδοστκό εμβό
λιο, είπε όη το εμβόλιό της του προκάλεσε υψηλότερο επίπεδο δραστικότητας ανησωμάτων ένανη της Δέλτα από
ό, τι στις δοκιμές κατά της παραλλα
γής Βήτα, που εντοπίστηκε για πρώ
τη φορά στη Νότια Αφρική. Χωρίς να
δώσει ακριβή στοιχεία, υπογραμμί
ζουν οι FT, είπε ότι το εμβόλιο προσέφερε «διαρκή προστασία» ένανη της
νόσου. Οι φαρμακοβιομηχανίες που
παράγουν το ρωσικό Sputnik V δήλω
σαν ότι ήταν «πιο αποτελεσματικό σε
σχέση με την παραλλαγή Δέλτα.. .από
οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο που δημο
σίευσε αποτελέσματα για αυτό το στέ
λεχος μέχρι τώρα», αλλά δεν παρείχε
στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρι
σμό, προσθέτουν οι FT. Αρκετοί επι
στήμονες στην Κίνα έχουν επίσης ανα
κοινώσει όπ ορισμένα κινεζικά εμβό
λια βρέθηκαν να είναι λιγότερο απο
τελεσματικά έναντι της Δέλτα από ό,τι
σε σχέση με προηγούμενες παραλλα
γές, αλλά λίγες λεπτομέρειες αυτώντων
μελετών έχουν δημοσιευτεί. Ο εκπρό
σωπος της Sinovac, Λιου Πεϊτσανγκ,
δήλωσε στο Reuters ότι τα προκαταρ
κτικά αποτελέσματα που βασίζονται
σε δείγματα αίματος από εκείνους που
εμβολιάστηκαν με το εμβόλιό τους έδει
ξαν τριπλάσια μείωση στην επίδραση
εξουδετέρωσης κατά της Δέλτα.
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 «Καμπανάκι» θεοδωρίδοα για τα μετάταξη Δέλτα
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 207.66 cm² Κυκλοφορία:
:

1

13-07-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΛΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ

«Καμπανάκι» θεοδωρίδοα για τα μετάταξη Δέϋτα
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ την καθιερωμένη ενημέρωση ίων συντα
κτών Υγείας η κ. θεοδωρίδου, εξέφρασε τα συγχαρητή
ριά της στα παιδιά που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξε
τάσεις. Απαραίτητο εφόδιο για αυτά τα παιδιά θα είναι ο
εμβολιασμός τους προκειμένου να χαρούν τη φοιτητι
κή τους ζωή, ανέφερε. Η μετάλλαξη Δέλτα έχει μετατοπί
σει το ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό σης νεαρές ηλικί
ες. Όπως είπε ο κίνδυνος νόσησης για αυτές τις ηλικίες
είναι μικρός αλλά υπαρκτός. Ωστόσο το κύριο χαρακτη
ριστικό αυτών των ηλικιών είναι η διασπορά στο περι
βάλλον που κινούνται.
Ανέφερε τα συμπεράσματα μίας επιστημονικής μελέ
της η οποία υποστηρίζει όπ οι ανεμβολίαστοι λειτουργούν
ως εργαστήριο παραγωγής νέων μεταλλάξεων. Ο εμβολια
σμός φρενάρει και αναστέλλει τη δημιουργία νέων μεταλ
λάξεων. Στην μετάλλαξη Δέλτα χρειάζεται ιδιαίτερη προ
σοχή για τους εμβολιασμένους με τη μία δόση. «Η μετάλ
λαξη Δέλτα έχει μετακυλήσει το ενδιαφέρον στις νεότε
ρες ηλικίες, είναι επικίνδυνη για τους ανεμβολίαστους οι
οποίοι είναι κάποιες χιλιάδες συμπολιτών μας, ενώ χρει
άζεται μεγάλη προσοχή στους εμβολιασμένους με μόνο
μία δόση εμβολίου» σημείωσε και κάλεσε τους πολίτες
να μην καθυστερήσουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου.
Η κ. θεοδωρίδου στη συνέχεια προσπάθησε να «χαρ
τογραφήσει» το προφίλ των συμπολιτών μας που διστά
ζουν ακόμα να εμβολιαστούν. Έτσι ανέφερε επιχειρήμα
τα που ακούγονται και προσπάθησε να δώσει σύντομες
απαντήσεις: Όσοι υποφέρουν από χρόνια νοσήματα και

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

φοβούνται τον εμβολιασμό: Ο τύπος των εμβολίων που
χρησιμοποιούνται μπορούν να χορηγηθούν σε όλες πς
περιπτώσεις ανεξαρτήτου νοσήματος.
Υπάρχουν συγκεκριμένα νοσήματα που πιθανόν ο
εμβολιασμός να μην προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέ
σματα ανοσίας. Οι πολίτες μπορούν να συμβουλευτούν
τον γιατρό τους για το πότε να κάνουν τον εμβολιασμό
τους. Πολλοί δεν εμβολιάζονται γιατί περιμένουν το φάρ
μακο. Δυστυχώς, όπως ανέφερε η κ. θεοδωρίδου, μέχρι
στιγμής δεν έχει υπήρξα αποτελεσματικό φάρμακο. Λαν
θασμένες αναλήψεις.
Είναι πολλές αλλά η κ. θεοδωρίδου επέμεινε στους
φόβους που εκφράζουν κυρίως νέοι ότι ο εμβολια
σμός μπορεί να επιδράσει στην αναπαραγωγική ικα
νότητα, υπογραμμίζοντας ότι ο εμβολιασμός δεν επι
δρά στη γονιμότητα, στον θηλασμό κλπ Ο φόβος των
παρενεργειών. Πολλοί διστάζουν ακόμα κι αν η περί
πτωση των παρενεργειών είναι πολύ σπάνια. Οι εμβο
λιασμένοι νοσούν.
Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν νοσούν σοβαρά και σύμφω
να με τα στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία που καταλή
γει είναι ανεμβολίαστοι. Αυτοί που πιστεύουν όπ μπορεί
να προστατευθούν από τον εμβολιασμό των άλλων. Κάτι
τέτοιο, όμως, δεν βοηθάει ούτε στη γενική ανοσία, ούτε
στην ατομική προστασία Στο τέλος η κ. θεοδωρίδου ανέ
φερε, πατς φαίνεται οι νεαρές ηλικίες σε αυτήν τη φάση
να καλούνται να προστατεύσουν και τους ευάλωτους και
τους ανεμβολίαστους.
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 «ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝ
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ»
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 435.85 cm² Κυκλοφορία:
:

1
13-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ, ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ»

Ο καθηγητή
Πνευμονολογια8
Καπραβέλοδ κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου

ην κατάρρευση του Εθνικού Συ
στήματος Υγείας προέβλεψε ο Νί
κος Καπραβέλος αν τα πράγματα
Nikos
δεν αλλάξουν στην πορεία της παν
δημίας στη χώρα μας. Ο καθηγη
τής ΓΊνευμονολογίας τόνισε ότι τα λύματα
είναι μια ισχυρή προειδοποίηση και ανέ
φερε ότι η έξαρση της πανδημίας οφείλε
ται σε τρία στοιχεία: Τη μεγάλη χαλάρωση
που παρατηρείται, το μεγάλο αριθμό των
«το 99% των ανθρώπων στις ΜΕΘ είναι
πολιτών που δεν έχει εμβολιαστεί και φυ
ανεμβολίαστοι».
σικά τη μετάλλαξη «Δέλτα», που έχει κά
Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στην πορεία
νει τον ιό πιο μεταδοτικό.
της πανδημίας από εδώ και πέρα. Τόνισε
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο διευθυντής
ότι οι επιστήμονες περιμένουν αναζωπύ
της ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάρωση μέσα στο καλοκαίρι και παράλληλα
ου», αν συνεχίσουμε έτσι «βλέπουμε μπρο
εκτίμησε ότι θα έχουμε τέταρτο και πέμπτο
στά μας την κατάρρευση του συστήματος
κύμα, αν δεν ελέγξουμε την πανδημία. Για
όπως τον Νοέμβρη», ήταν τα λόγια του.
την πολυπόθητη ανοσία του πληθυσμού
Ο κ. Καπραβέλος επεσήμανε ότι τα κρού
τόνισε ότι αυτή θα έρθει μόνο όταν εμβο
σματα αφορούν κυρίως νεαρότερες ηλικίες
λιάσουμε το 85% της χώρας. Παράλληλα
και πρόσθεσε ότι νοσούν ακόμα και εμβο
τάχθηκε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολια
λιασμένοι, αλλά με ελαφρά συμπτώματα.
σμού. «Μία είναι η λύση, ο υποχρεωτικός,
«Αν δεν εμβολιαστούμε θα έχουμε και τέ
καθολικός εμβολιασμός των πάντων», υπο
ταρτο κύμα», τόνισε και συμπλήρωσε ότι
γράμμισε ο κ. Καπραβέλος.

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο διευθυντής
της ΜΕΘ του
Νοσοκομείου
«Παπανικολάου»
Νίκος Καπραβέλος.
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 Νεαρής ηλικίας τα κρούσματα
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Επιφάνεια 66.17 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Noaphs nrkKias
τα κρούσματα
Είκοσι εννέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν σε 884 rapid tests που πραγματοποίησε ο
ΕΟΔΥ στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Σύμφωνα
με τα στοιχεία, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα
τα θετικά δείγματα αφορούν μόνο σε άτομα νεα
ρής ηλικίας. Συγκεκριμένα, τα 28 θετικά rapid
tests αφορούν σε 19 άνδρες και εννέα γυνα ίκες
με διάμεση ηλικία τα 16 έτη, ενώ ένα ακόμη
αφορά σε άνδρα 27 ετών.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 43χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, χωρίς
οδηγό το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Επιφάνεια 66.5 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Κυκλοφορία:

2300

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΧΙΟΣ

43χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του,
χωρίς οδηγό το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Με τραγικό τρόπο αποτυπώνονται για άλλη μια φορά οι εγκλη
ματικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας, αφού χτες έχα
σε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας ένας 43χρονος πυροσβέστης,
στην Κοινότητα Βολισσού της Χίου, καθώς, σύμφωνα με πληρο
φορίες, υπέστη έμφραγμα.
Το ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Χίου (απόσταση περίπου
40 χιλιομέτρων) τον παρέλαβε μετά από μιάμιση ώρα, καθώς δεν
υπάρχει οδηγός στο Πολυδύναμο Ιατρείο Βολισσού, παρά μόνο
ένας εθελοντής οδηγός ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν σε
άλλη περιοχή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανείς να οδηγή
σει το όχημα, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.
Ο άτυχος πυροσβέστης ήταν σε βάρδια επιφυλακής στην περι
οχή της Κατάβασης, όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά την περασμέ
νη βδομάδα, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και παρά τις προσπάθει
ες συναδέλφων του δεν κατέστη δυνατόν να κρατηθεί στη ζωή.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Διάγγελμα πανικού μπροστά στο τέταρτο κύμα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,4-5

Επιφάνεια 1522.67
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Κυκλοφορία:

950

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Μητσοτάκης για την πανδημία

Διάγγελμα πανικού μπροστά στο τέταρτο κύμα
Υποσχόταν εμβολιασμό του 70% μέχρι τα τέλη Ιουνίου και δεν φτάσαμε ούτε στο 50%. Ασάφειες και
αντιφάσεις στα μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού. Πειραματισμοί και παλινωδίες στην εστίαση.
ΣΥΡΙΖΑ: Απέτυχε και προσπαθεί να επιπλεύσει σπέρνοντας τον διχασμό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

26

 Διάγγελμα πανικού μπροστά στο τέταρτο κύμα
ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Covid-19

Πηγή:

1

Μικροκομματικές ακροβασίες
στο τέταρτο κύμα
Αντιμέτωπος με τον σκληρό πυρήνα των αντιεμβολιαστών, που προέρχονται από τον χώρο του, ο Μητσοτάκης προσπαθεί
να στήσει μικροπολιτικό καυγά για να μην παραδεχθεί ότι απέτυχε και στη στρατηγική του εμβολιασμού

Του

και των εκτιμήσεων του Μάριου

τα κόμματα να τη στηρίξουν (σ.σ.:

οποίους η Ν.Δ. διατηρεί παραδο

ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Θεμιστοκλέους περί επίτευξης του

την υποχρεωτικότητα) χωρίς αστε

σιακά στενούς δεσμούς. Αναφερό-

Νωρίτερα δε, είχε κυκλοφορήσει το

τείχους ανοσίας εντός Ιουλίου.

ρίσκους και επιφυλάξεις».

μενος στην «ειδική πρόνοια που

σενάριο να καταστεί υποχρεωτικός

λαμβάνεται για τις'Ενοπλες Δυνά

ο εμβολιασμός και για τους κληρι

μεις, να εμβολιάζονται μέσα στις

κούς αλλά και να επιτραπεί η είσο

μονάδες τους» προανήγγειλε «κί

δος στους ναούς μόνο σε εμβολια

Οι υγειονομικοί «καθολικά συμ

νητρα για μόνιμους όποτε το θελή-

σμένους, ωστόσο το εγχείρημα εμ

θα κάνει καμία δόση, ανακοίνωσε
λεοπτικό του μήνυμα ομολογώ

μετέχουν στους εμβολιασμούς,

σουν». Για τους στρατεύσιμους πε

ντας ταυτόχρονα την κυβερνητική
ότι «καθίσταται υποχρεωτικός ο

90% εάν κανείς συνυπολογίσει το
ποσοστό όσων διαθέτουν φυσική

ριορίστηκε στη σχετική δυνατότη

φάνισε ανυπέρβλητες πολιτικές δυ
σκολίες για την παράταξη, με απο

η συνταγή της αποτυχίας
στη διαχείριση τη πανδη

Τ

μίας επέκτεινε ο πρωθυ
πουργός στο χθεσινό τη

Ο πρωθυπουργός, καθρεφτίζο
ντας τον γαλάζιο πανικό λόγω του
ευρήματος της Pulse ότι το 36%
των ερωτηθέντων «σίγουρα» δεν

αποτυχία στην εκστρατεία πειθούς

άμεσος εμβολιασμός των εργαζό

των πολιτών που εμφανίζονται δύ

μενων σε μονάδες φροντίδας ηλι

σπιστοι έναντι των εμβολίων.

κιωμένων», ειδάλλως επέσεισε την

ΠΟΕΔΗΝ: 90%
στους εμβολιασμούς

λιτικό χώρο- να εμβολιαστούν.

τα που αποκτούν «με τη στράτευσή

τέλεσμα ο πρωθυπουργός να μην

ανοσία και έχουν κλείσει ραντε
βού» επισημαίνει ο πρόεδρος της

τους» αφήνοντας ανοιχτό το ερώ

κάνει σχετική νύξη.

τημα αν έχουν περιθώριο επιλογής

Αμιγείς οι χώροι εστίασης

«Η χώρα δεν θα ξανακλείσει από

απειλή για «όσους δεν το πράξουν
να τεθούν σε αναστολή εργασίας

ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννακός. Εκφρά
ζει δε τη διαφωνία του «με την υπο

στο πλαίσιο της ιεραρχίας.

τη στάση ορισμένων» ανέφερε σε
διχαστικούς τόνους ο Κυριάκος

απάτην 16η Αυγούστου». Υπενθυ

χρεωτικότητα των εμβολιασμών»

λα, η έκκλησή του προς «όλους

Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλι

μίζεται ότι η εισήγηση της Επιτρο

καθώς «περιορίζει τα συνταγματι

πής Βιοηθικής προβλέπει «τη με

κά δικαιώματα» και κάνει λόγο για

όσοι δεν εμβολιάζονται» να «ακού
σουν την Εκκλησία, που απομονώ

κε στην ανακοίνωση του κ. Μη-

στα «μια νέα εξόρμηση εμβολια
σμών, κυρίως μεταξύ των άνω των

«επίδειξη πυγμής και εντυπώσε
ων» από τον πρωθυπουργό.

νει τις λιγοστές φωνές εναντίον τού
πλησίον»! Σημειώνεται ότι στη ση

και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όλοι

60 και των νέων μας, γιατί το εμβό

τακίνησή τους σε υπηρεσία όπου
δεν θα έχουν επαφή με το κοινό».

λιο θέλει λίγο χρόνο για να γίνει η

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικότη-

μερινή συνεδρίαση της Διαρκούς

δασης και μπαρ, σινεμά και θέα

ασπίδα μας», σε αντιδιαστολή με

τας του εμβολιασμού ενέταξε και

Ιεράς Συνόδου θα δώσουν το πα

τρα, θα λειτουργούν αποκλειστι

την υποδοχή που επεφύλαξε ο

τους υγειονομικούς καλώντας, με

ρών οι κ.κ. Κικίλιας και Σ. Τσιόδρας

κά για εμβολιασμένους», κόντρα

ίδιος (3 Ιουνίου) στους τουρίστες

προκαταβολική διάθεση να εγκα-

Στον αντίποδα, ο κ. Μητσοτά

ζητώντας από τους ιερείς να παρο

στη δημιουργία και μεικτών χώ

«στη θωρακισμένη με την ασπίδα

λέσει την αντιπολίτευση για ροπή

κης εμφανίστηκε πιο γαλαντόμος

τρύνουν τους πιστούς -που ανή

ρων που είχε ανακοινώσει προ

του εμβολιασμού Ελλάδα» αλλά

προς τους αντιεμβολιαστές, «όλα

έναντι ομάδων και θεσμών με τους

κουν κυρίως στον συντηρητικό πο

δύο εβδομάδων η κυβέρνηση. Ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μελίρρυτος προς
στρατιωτικούς και ιερείς

Αίσθηση προκάλεσε, παράλλη

Το έλλειμμα συνεκτικής κυβερ
νητικής στρατηγικής αναδείχθητσοτάκη ότι «από την Παρασκευή
οι κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέ
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 Διάγγελμα πανικού μπροστά στο τέταρτο κύμα
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,4-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

13-07-2021

ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

Προσπαθεί να επιπλεύσει
σπέρνοντας διχασμό
«Επιμένει στα διχαστικά προνόμια των
εμβολιασμένων, όταν έχει εμβολιαστεί μόνο το 45%
των πολιτών, σε μεγάλο βαθμό με δική του
υπαιτιότητα» τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση

κ. Μητσοτάκης εμφα

την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Ο Πε

νίστηκε για πολλοστή

ρισσός επισημαίνει ότι, «με όχη

φορά

μα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό,

Ο

αμετανόητος,

η κυβέρνηση θέλει να κρύψει τις
διχαστικός, αναξιόπι
της ευθύνες», ενώ
στος και εκτός τόπου καιεγκληματικές
χρόνου
τονίζει
να δίνει συγχαρητήρια στον
εαυότι «οι πραγματικές αιτίες
υπονόμευσης του αναγκαίου και
τό του για τη διαχείριση της παν
δημίας» τονίζει η αξιωματική
αντιπολίτευση. Αναδεικνύει μά

γρήγορου εμβολιασμού οφείλο
νται σε κυβερνητικές ελλείψεις

λιστα το συμπέρασμα ότι ο πρω
θυπουργός «ξέρει πολύ καλά και
ότι έχει αποτύχει και ότι έχει χάσει

και παλινωδίες».

την αξιοπιστία του και ότι δεν
μπορεί να πείσει κανέναν, γιατί
πλέον δεν τον ακούνε οι πολίτες.
Προσπαθεί απλώς να επιπλεύσει
σπέρνοντας τον διχασμό».
Όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., ο Κ. Μητσοτάκης, «για να

μένο,

αλλά

προκαθορισμένο,

Σοβαρά ερωτήματα ως προς
το θέμα του πιστοποιητικού εμ
βολιασμού και πώς αυτό θα λει
τουργήσει αναφορικά με τα προ
νόμια των εμβολιασμένων σε

μην παραδεχθεί πως απέτυχε στον

χώρους εστίασης και ψυχαγω

στόχο για 7 0% ανοσία έως τον Ιού
νιο, απλώς τον αναδιατυπώνει με

γίας διατυπώνει η Αρχή Προ
στασίας Δεδομένων Προσωπι

λαθροχειρίες, μιλώντας για εμβο
λιασμό του 7 0% έως το τέλος του

κού Χαρακτήρα. Τονίζει μάλιστα

καλοκαιριού, λες και έχουμε μνή
μη χρυσόψαρου». Υπογραμμίζει,
μάλιστα, ότι, «πέρα από τον εμβο
λιασμό των υγειονομικών, ο οποί
ος αποτελεί μονόδρομο για την

κ. Μητσοτάκης μίλησε για «αυξη

Παρέκαμψαν την Αρχή
Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων

ότι «στις 5.7 εστάλη στην Αρχή
το σχέδιο νόμου και στις 8.7 ψη
φίστηκε, χωρίς να περιμένει η
κυβέρνηση τη γνωμοδότηση της
Αρχής»!
«Βαρύτατα εκτεθειμένη απένα

προστασία των ασθενών, ανακοί

ντι στους πολίτες είναι η πολιτική

νωσε πως οι κλειστοί χώροι στην
εστίαση θα λειτουργούν μόνο για

ηγεσία του υπουργείου Ψηφια
κής Διακυβέρνησης» τονίζουν,

τους εμβολιασμένους, πετώντας

σε αυτό το φόντο, οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης

αριθμό επισκεπτών» δίνοντας έμ

πάλι το μπαλάκι της αποτυχίας του
στους καταστηματάρχες. Επιμένει

φαση στην «ψηφιακή εφαρμογή

στα διχαστικά προνόμια των εμβο

που θα πιστοποιεί εύκολα αν ο πο

σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, όχι

λιασμένων, όταν έχει εμβολιαστεί
μόνο το 45% των πολιτών σε μεγά

μόνο να τους παραπλανήσει

λίτης έχει εμβολιαστεί».

Θωράκιση του συστήματος
Υγείας, τα τεστ
Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε
ίχνος αυτοκριτικής για τον εκτροχιασμό της πανδημίας. Όπως ανέ

λο βαθμό με δική του υπαιτιότητα».

ΚΚΕ: Κοινωνικός
αυτοματισμός
Για «δημιουργία όρων κοινω
νικού αυτοματισμού» κατηγορεί

και Μ. Κάτσης, καθώς «επέλεξε

απροκάλυπτα, αλλά και να υπο
νομεύσει με αυτόν τον τρόπο την
αξιοπιστία της καμπάνιας εμβο
λιασμού, νομοθετώντας για άλλη
μια φορά, ερήμην της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσω
πικού Χαρακτήρα».

φερε, «από την πρώτη στιγμή η Πο
λιτεία ξεδίπλωσε αλλεπάλληλες
εκστρατείες ενημέρωσης υπό τις
οδηγίες των ειδικών». Επιχειρώ
ντας να διασκεδάσει τις εντυπώ
σεις για τις γαλάζιες παλινωδίες
υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «προ
σάρμοζε, κάθε φορά, τις πολιτικές
της στις εξάρσεις του ιού». Δεν δί
στασε, μάλιστα, να ισχυριστεί ότι
«θωράκισε το σύστημα Υγείας,
αλλά και τους πολίτες, με εκατομ
μύρια δωρεάν τεστ»...

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,10-11

Επιφάνεια 2018.56
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-07-2021

Κυκλοφορία:

6725

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΙΜΠΡΙΑΙ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Υποχρεωτικός
εμβολιασμός
σε γηροκομεία,
σε αναστολή
εργασίας οσοι
αρνηθουν

« Εκτοξεύτηκαν
τον Ιούλιο κρούσματα
και νοσηλείες
φ Κενά ασφαλείας
„„ πιστοποιητικό
εμβολιασμού εντόπισε

• Διαφωνεί ο Ηλίας
Μόσιαλος. Τι είπε
στους δημάρχους

Π ^ΡΧΠ Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
ΣΕΛ. 10-12,18
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 ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,10-11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

13-07-2021

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ο εκφοβισμός γίνεται πράξη: Αν δεν
Ο κ. Μηισοιάκης εξαντλεί όλη την κυβερνητική
αυστηρότητα σε μια λογική τιμωρίας και
παραδειγματισμού προς τις υπόλοιπες κατηγορίες
επιβεβαιώνοντας τις απειλές του Αδ. Γεωργιάδη
• Αποφάσισε να λειτουργήσουν μόνο οι «αμιγείς»
και όχι οι «μικτοί» κλειστοί χώροι, ενώ ανακοίνωσε
ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού η ψυχαγωγία,
είτε σε ανοιχτούς είτε σε κλειστούς χώρους,
θα αφορά μόνο καθήμενους και όχι όρθιους
► Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΙΚΑΚΗ
χοντας αποτύχει πλήρως να πεί
σει τους δύσπιστους πολίτες για
το πόσο σημαντικό είναι να εμ
βολιαστούν, μην έχοντας κάνει
όσα θα μπορούσε προς αυτήν
την κατεύθυνση και έχοντας
επιδοθεί σε σχετικές παλινωδί
ες (βλ. περίπτωση AstraZeneca),
η κυβέρνηση, υπό το βάρος της
έκρηξης των κρουσμάτων και
της εξάπλωσης της μετάλλαξης
«Δέλτα», επέλεξε χθες -όπως αναμενόταν- να ανακοινώσει για συ
γκεκριμένες κατηγορίες εργαζο
μένων (εργαζόμενοι στις μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων και υγει
ονομικοί) αυτό που η Επιτροπή
Βιοηθικής εισηγούνταν μόνο «ως
έσχατη λύση», δηλαδή την υποχρεωτικότητα.
Τις ανακοινώσεις επέλεξε να
κάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα τηλεοπτικό μή
νυμα που μέχρι δύο ώρες πριν
προβληθεί δεν είχε αποφασι-

στεί αν θα πραγματοποιούνταν
χθες ή σήμερα, δείγμα των αυτοσχεδιασμών και των καθαρά
επικοινωνιακών κριτηρίων της
κυβέρνησης που μέχρι τελευταία
στιγμή ζύγιζε το τι θα πράξει.
Ανακοίνωσε, λοιπόν, ότι «καθί
σταται υποχρεωτικός ο άμεσος
εμβολιασμός των εργαζόμενων
σε μονάδες φροντίδας ηλικιω
μένων, που είναι και η πιο ευπα
θής κατηγορία», στους οποίους
όμως αποφάσισε να εξαντλήσει
όλη την κυβερνητική αυστη
ρότητα σε μια λογική τιμωρίας
και παραδειγματισμού προς τις
υπόλοιπες κατηγορίες, αφού διαμήνυσε ότι «όσοι δεν το πρήξουν
θα τεθούν σε αναστολή εργασίας
από τη 16η Αυγούστου και μετά»,
επιλέγοντας αυτήν την τιμωρητική και απολύτως δυσμενή για
την εργασιακή τους κατάσταση
συνέπεια, αντί για κάποια ήπια.
Επιβεβαίωσε έτσι ότι πράγματι ο
Αδωνις Γεωργιάδης λειτούργη
σε σαν λαγός του κ. Μητσοτάκη,

όταν απειλούσε με απολύσεις
όσους εργαζόμενους δεν κάνουν
το εμβόλιο, με την κυβέρνηση να
εμμένει έτσι συνειδητά στην τα
κτική του εκφοβισμού που τρέφει
τους κάθε λογής συνωμοσιολόγους κατά των εμβολίων.
Για τους υγειονομικούς ο
πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι
ο υποχρεωτικός εμβολιασμός
θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμ
βρίου, αναφέροντας πως «είναι
αδιανόητο, για παράδειγμα, ένας
ανεμβολίαστος νοσηλευτής να
φροντίζει έναν ανοσοκατεσταλμένο καρκινοπαθή ασθενή».
Αλλά άφησε ασαφές το πώς θα
εφαρμοστεί το μέτρο γι’ αυτήν
την κατηγορία και τι συνέπειες
θα έχει, με συνεργάτες του να
σπεύδουν στη συνέχεια να δη

λώσουν ότι το τι θα ισχύσει για
τους υγειονομικούς και τις συ
νέπειες που θα υφίστανται δεν
θα είναι το ίδιο με τους εργαζό
μενους στις μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων και ότι οι σχετικές
ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα
στις 12.30 μ.μ. στο υπουργείο
Υγείας από τους Βασίλη Κικίλια,
Αδωνη Γεωργιάδη και Κυριάκο
Πιερρακάκη.
Αλλά η κυβερνητική αποτυχία
στο να πειστούν οι δύσπιστοι πο
λίτες για την αναγκαιότητα του
εμβολιασμού φαίνεται και από
την επιλογή του πρωθυπουργού
να επικαλείται απλώς την «πει
θώ», που υποτίθεται ότι η κυ
βέρνηση θα ασκήσει, αλλά στην
πραγματικότητα να έχει εγκατα
λείψει κάθε τέτοια προσπάθεια.

Διότι αντί να προσπαθήσει να
πείσει τους διστακτικούς πολίτες,
για άλλη μια φορά αποφάσισε να
τους βάλει απέναντι, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα «απειλή».
Συγκεκριμένα τους παραλλήλισε
με την απειλή της μετάλλαξης
«Δέλτα», μιλώντας για «δύο σκι
ές» που «εμποδίζουν τη γρήγορη
και οριστική έξοδό μας από τη
δοκιμασία: η εμφάνιση της επι
θετικής μετάλλαξης “Δέλτα” του
κορονοϊού και ένα ποσοστό πο
λιτών που ακόμη διστάζουν να
εμβολιαστούν» και λέγοντας ότι
«είναι μία διπλή απειλή που σή
μερα απασχολεί όλες τις χώρες,
αναγκάζοντας, μάλιστα, κάποιες
από αυτές να επιστρέψουν στους
αυστηρούς περιορισμούς».
Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι «η
χώρα δεν θα ξανακλείσει από
τη στάση ορισμένων. Θα δώσει
ελευθερία στους πολλούς. Και
προστασία σε όλους. Γιατί δεν
κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά οι
ανεμβολίαστοι Ελληνες», καθώς
και ότι «έχοντας, όσοι δεν εμ
βολιάζονται, αυτό το δικαίωμα,
δεν θα οδηγήσουν τον τόπο σε
καθολικές απαγορεύσεις». Ισχυ
ρίστηκε επίσης ότι «από την
πρώτη στιγμή η Πολιτεία ξεδί
πλωσε αλλεπάλληλες εκστρατεί
ες ενημέρωσης υπό τις οδηγίες
των ειδικών», όταν βέβαια είναι
γνωστό ότι οι προσαρμοσμένες
σε κάθε επαγγελματική ομάδα
εκστρατείες στοχευμένης ενημέ
ρωσης, που ζητούσε η Επιτροπή
Βιοηθικής ως πρώτο στάδιο πριν
από την «έσχατη λύση» της υποχρεωτικότητας, ποτέ δεν έγιναν.

Βαρδάρης ανησυχίας από τη μετάλλαξη «Δέλτα»
►Του ΝΙΚΟΥ ΦΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΡΑΝΕ «καμπανάκια» για τη μετάλλαξη Δέλτα από
το ΑΠΘ, αλλά η κυβέρνηση μάλλον προτιμά τον πα
φλασμό των κυμάτων σε κάποια παραλία... Μετά τις
επανειλημμένες εκκλήσεις του καθηγητή Σαρηγιάννη
για επίσπευση των εμβολιασμών, και ο πρύτανης Νί
κος Παπαϊωάννου προειδοποιεί για μεγάλη διασπορά
του ιού στη Θεσσαλονίκη, επικαλούμενος τα στοιχεία
από την ανάλυση των λυμάτων της πόλης.
Την ίδια ώρα η ταχύτητα των εμβολιασμών φθίνει
αντί να επιταχύνεται. Η διοικητική μέριμνα φαίνεται
ι/α ολιγωρεί μπροστά στην καλπάζουσα ινδική μετάλ
λαξη. Εστίες υπάρχουν σε όλη τη χώρα, ιδίως στις νε
αρές ηλικίες, πράγμα που επισημαίνει και ο επικεφα
λής της Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου
«Ευαγγελισμός», Γιώργος Μπουλουμπασάκος. «Οι
νέοι είναι κινητική ομάδα και, παρότι κατά τεκμήριο
νοσεί ελαφριά, δεν αποκλείονται και οι απώλειες από
υποκείμενα νοσήματα ενώ θα πρέπει να προφυλά-
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Ο πρύτανης
του ΑΠΘ Νίκος
Παπαϊωάννου
επισήμανε πως
η ιική συγκέντρωση
στα λύματα
αυξήθηκε μέσα
σε 12 ημέρες και,
όπως προκύπτει,
«η ινδική μετάλλαξη
αρχίζει να έχει
σοβαρή διασπορά
και σε νέους
ανθρώπους που δεν
πάνε για εξέταση»

ξουν και την οικογένειά τους» δήλωσε ο ίδιος.
Στο μεταξύ, ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου επισήμανε πως η ιική συγκέντρωση στα
λύματα αυξήθηκε μέσα σε 12 ημέρες και, όπως προ
κύπτει, «η ινδική μετάλλαξη αρχίζει να έχει σοβαρή
διασπορά και σε νέους ανθρώπους που δεν πάνε
για εξέταση». Ως μόνη διέξοδο βλέπει ξεκάθαρα τον
εμβολιασμό και τη μάσκα που πολλοί πλέον έχουν
εγκαταλείψει, επαναλαμβάνοντας ότι «είναι κοινωνι
κή υποχρέωση ώστε η κανονικότητα που επιθυμούμε
να γίνει πράξη».
Οι τελευταίες μετρήσεις στα λύματα δείχνουν μια
κλιμακούμενη επιδημιολογική έξαρση. Οταν στις 30
Ιουνίου το ΑΠΘ ανακοίνωνε πως το ιικό φορτίο βρι
σκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
μηνών, τα κρούσματα που ανακοίνωνε την ίδια μέ
ρα ο ΕΟΔΥ για την πόλη ήταν 31. Μία μέρα μετά
ανακοινώθηκε τριπλάσιος αριθμός κρουσμάτων στη
Θεσσαλονίκη, στοιχείο που τη φέρνει ένα «κλικ» μα
κριά από το «πορτοκαλί» επίπεδο.

Κρούσματα σε κατασκήνωση
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ σε γονείς και παιδιά έχει προκληθεί σε γνωστή κατασκήνωση στο δεύτερο πόδι της
Χαλκιδικής, όπου εντοπίστηκαν αρκετά θετικά κρού
σματα κορονοϊού. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για
περίπου 10 παιδιά τα οποία βρέθηκαν θετικά στον
ιό. Από την πλευρά της κατασκήνωσης έγινε γνωστό
πως όλοι οι γονείς ενημερώθηκαν για να πάρουν τα
παιδιά τους, εφόσον το επιθυμούν. Ωστόσο, υπήρξαν
γονείς που κατήγγειλαν ότι «δεν μας ενημέρωσαν
από την πρώτη στιγμή, παρότι επικοινωνούσαμε για
να μάθουμε αν τα κρούσματα αφορούσαν την κατα
σκήνωση που πήγαιναν τα παιδιά μας».
Η κατασκήνωση φιλοξενεί πάνω από 1.000 παι
διά σε κάθε κατασκηνωτική περίοδο και το ευτύχημα
είναι πως τα περιστατικά συνέπεσαν με την ολοκλή
ρωση της πρώτης περιόδου.
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εμβολιαστείτε, θα απολυθείτε...
Επιπλέον ο Κυρ. Μητσοτάκης
ανακοίνωσε αναφορικά με τις
Ενοπλες Δυνάμεις ότι «μόνιμοι
και στρατεύσιμοι θα έχουν τη δυ
νατότητα, αλλά και κίνητρα, να
εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες
τους. Οπότε το θελήσουν οι πρώ
τοι και με τη στράτευσή τους οι
δεύτεροι». Ανακοίνωσε, τέλος, ότι
από την Παρασκευή 16 Ιουλίου
(αντί για 15 που ήταν αρχικά) και
μέχρι τα τέλη Αυγούστου «όλοι
οι κλειστοί χώροι, κέντρα δια
σκέδασης και μπαρ, σινεμά και
θέατρα, θα λειτουργούν αποκλει
στικά για εμβολιασμένους. Και
με αυξημένο, αλλά προκαθορι
σμένο, αριθμό επισκεπτών». Με
άλλα λόγια αποφασίστηκε, όπως
αναμενόταν, να λειτουργήσουν
μόνο οι «αμιγείς» και όχι οι «μι
κτοί» κλειστοί χώροι που είχαν
ανακοινωθεί στις αρχικές απο
φάσεις, ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης
πρόσθεσε ότι στη διάρκεια του
καλοκαιριού η ψυχαγωγία, είτε
σε ανοιχτούς είτε σε κλειστούς
χώρους, θα αφορά μόνο καθήμενους και όχι όρθιους.
Οι κυβερνητικές ανακοινώ
σεις προκάλεσαν την έντονη
αντίδραση του προέδρου της
ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου,
ο οποίος δήλωσε (iEidiseis) ότι
«διαφωνούμε με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, θεω
ρούμε ότι περιορίζει τα συνταγ
ματικά δικαιώματα, προκύπτει
από την αποτυχημένη συνταγή
του εμβολιαστικού προγράμμα
τος στη χώρα μας. Γίνεται για
λόγους πυγμής και εντυπώσεων
και όχι ουσίας».
«Ο κ. Μητσοτάκης εμφανί
στηκε για πολλοστή φορά αμετα
νόητος, διχαστικός, αναξιόπιστος
και εκτός τόπου και χρόνου να
δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό
του για τη διαχείριση της παν
δημίας», σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ,
προσθέτοντας ότι «πέρα από τον
εμβολιασμό των υγειονομικών,
ο οποίος αποτελεί μονόδρομο
για την προστασία των ασθενών,
ανακοίνωσε πως οι κλειστοί χώ
ροι στην εστίαση θα λειτουργούν
μόνο για τους εμβολιασμένους,
πετώντας πάλι το μπαλάκι της
αποτυχίας του στους καταστη
ματάρχες». Η Φώφη Γεννηματά
ανέφερε πως «η κυβέρνηση και
ο ίδιος ο πρωθυπουργός καλλι
έργησαν τον εφησυχασμό που
έβλαψε για άλλη μια φορά. Τα
κρούσματα τους επανέφεραν στη
δύσκολη πραγματικότητα. Με
μεγάλη καθυστέρηση μιλούν για

υποχρεωτικούς εμβολιασμούς
και ενημέρωση των πολιτών».
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ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
(βάσει ίων ραντεβού)

70,5%
71,5%
83,3%
78%
79%
74%
70,5%
66%

62%
56%
48%
45%
41%
29%
ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές Covid-19
στα νοσοκομεία το τελευταίο δεκαήμερο
ΚΑΤΟΣΤΑΡΙ και όχι μαραθώνιο χα
ρακτηρίζουν στην «Εφ.Συν.» μέλη της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον
Κορονοϊό τον αγώνα δρόμου μεταξύ
του υπερμεταδοτικού στελέχους «Δ»
και της ανοσίας που χτίζεται με τον
εμβολιασμό. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα
αποφευχθεί το τέταρτο κύμα πανδημί
ας, ωστόσο ο αριθμός των κρουσμά
των, των νοσηλειών και των θανάτων
θα κριθεί από το πόσο προστατευμένοι
είμαστε με βάση τους εμβολιασμούς και
την τήρηση των μέτρων προστασίας.
Οι αριθμοί δεν είναι ενθαρρυντι
κοί. Χθες, Δευτέρα, ημέρα χαμηλών
καταγραφών διαχρονικά, ο ΕΟΔΥ κα
τέγραψε 2.065 νέα κρούσματα - 2,5
φορές πάνω από αυτά της περασμένης
Δευτέρας (801 κρούσματα). Την ίδια
ώρα ενδεικτική του τι θα ακολουθήσει
είναι και η κίνηση στα νοσοκομεία, με
τις εισαγωγές Covid-19 το τελευταίο
δεκαήμερο να διπλασιάζονται - από 39
στις 30 Ιουνίου σε 85 χθες.
Την ανάγκη εμβολιασμού των νέων
αλλά και των μεγαλύτερων που δεν
έχουν εμβολιαστεί και κυρίως των πιο
ευάλωτων ηλικιών πάνω από τα 60,
επανέλαβε χθες η πρόεδρος της Εθνι
κής Επιτροπής Εμβολιασμών, ομότιμη
καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Μαρία Θεοδωρίδου. Υπογράμμισε ότι οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν περισσότερο από
το στέλεχος «Δ» διότι ο εμβολιασμός
«φρενάρει και αναστέλλει τη δημι
ουργία νέων μεταλλάξεων και μειώνει
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Μόλις 4 στους
10 (41%) πολίτες
της χώρας έχουν
ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό
τους, ενώ 3 στους
10 άνω των
60 ετών (30%)
παραμένουν
ανεμβολίαστοι

το ιικό φορτίο αλλά και τη διασπορά»,
ενώ «οι ανεμβολίαστοι λειτουργούν
σαν εργαστήριο νέων μεταλλάξεων».
Υπενθύμισε στους εμβολιασμένους τη
σημασία της ολοκλήρωσης του εμβολι
ασμού, καθώς -όπως είπε- με μία δόση
η προστασία κυμαίνεται μεταξύ 33%
και 50%, ενώ με τη δεύτερη ξεπερνάει
το 90%.
Η κ. Θεοδωρίδου κινήθηκε σε αντί
θετη κατεύθυνση από τον πρωθυπουρ
γό, που συνέχισε χθες τις απειλές και
τον στιγματισμό των ανεμβολίαστων. Η
πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών,
απευθυνόμενη στους διατακτικούς πο
λίτες, αποσαφήνισε ότι δεν υπάρχουν
νοσήματα που απαγορεύουν τον εμβο
λιασμό, ότι ο εμβολιασμός δεν επηρε
άζει τη γονιμότητα ούτε των γυναικών
ούτε των ανδρών, ότι η πιθανότητα εμ
φάνισης σοβαρών επιπλοκών από τον
κορονοϊό είναι πολύ μεγαλύτερη από
την πιθανή αλλά σπάνια παρενέργεια
που μπορεί να έχει ένας ή δύο πολίτες
ανά εκατομμύριο, και ότι το εμβόλιο
προστατεύει. Σημείωσε ότι το 99%
όσων βρίσκονται στις ΜΕΘ σήμερα εί
ναι ανεμβολίαστοι, καθώς και ότι προς
το παρόν δεν υπάρχει αποτελεσματικό
φάρμακο κατά του κορονοίού, υπάρ
χουν όμως αποτελεσματικά και ασφα
λή εμβόλια.
Μόλις 4 στους 10 (41%) πολίτες της
χώρας έχουν ολοκληρώσει τον εμβο
λιασμό τους, ενώ 3 στους 10 άνω των
60 ετών (30%) παραμένουν ανεμβολί-

αστοι. Η άμεση ανάγκη για να ορθωθεί
το τείχος ανοσίας διαφαίνεται και από
τη σημερινή προγραμματισμένη επί
σκεψη του υπουργού Υγείας Βασίλη
Κικίλια και του καθηγητή Παθολογίας
Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ Σωτήρη Τσιόδρα
στην Ιερά Σύνοδο.
Στην ίδια κατεύθυνση της αύξη
σης της συλλογικής ανοσίας ανοίγει
την Πέμπτη η πλατφόρμα για ραντε
βού εμβολιασμού των εφήβων 15-17
ετών, όπως ανακοίνωσε χθες ο γ.γ. του
υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστο
κλέους. Τον προγραμματισμό θα μπο
ρούν να κάνουν οι γονείς χρησιμοποι
ώντας τους κωδικούς τους στο taxisnet
και ο εμβολιασμός των εφήβων θα γί
νεται στα εμβολιαστικά κέντρα συνο
δεία των γονέων τους. Επιπλέον, καταργείται το πέναλτι των 6 ημερών για
όσους άλλαζαν περισσότερες από δύο
φορές το ραντεβού τους, σύμφωνα με
τον Μ. Θεμιστοκλέους, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι πολίτες που θέλουν
να εμβολιαστούν. Ενημέριοσε μάλιστα
ότι υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα, για
την επόμενη κιόλας μέρα, ραντεβού
με τα εμβόλια της Moderna και της
Johnson&Johnson, και μέσα στις επό
μενες τρεις ημέρες για το εμβόλιο της
Pfizer, χρόνος, όπως είπε, που θα μειω
θεί τις επόμενες ημέρες, ώστε κάποιος
να μπορεί να κάνει εμβόλιο της Pfizer
ακόμα και την επόμενη μέρα μετά το
κλείσιμο του ραντεβού.

ΗΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ
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