 Μόνο για εμβολιασμένους η ΔΕΘ!
Πηγή:

METROSPORT

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Επιφάνεια 55.22 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

15-07-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μόνο για
εμβολιασμένοι^
η ΔΕΘ!
Μόνο σε όσουε έχουν ολο
κληρώσει τον εμβολιασμό
τουε κατά του κορωνοϊού
θα είναι προσβάσιμη η εφε
τινή, 85η ΔΕΘ, καθιστώνταε
την την πρώτη Covid Free
έκθεση στην Ευρώπη.Όπωε
ανακοίνωσε ο υπουργόε
Ανάπτυξηε, Άδωνιε Γεωργιάδηε, από την ειδική έκ
θεση αμυντικήε βιομηχανίαε
DEFEA - Defence Exhibition
Αίήσηε, οι εμπορικέε εκθέσειε στην Ελλάδα ανοίγουν
επίσημα τιε πόρτεε τουε την
1η Σεπτεμβρίου για να υπο
δεχθούν τόσο την εγχώρια
όσο και τη διεθνή επιχειρη
ματική κοινότητα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Ο Πόλεµος των Astra: Η αόρατη απειλή»
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 303.19 cm² Κυκλοφορία:
:

1
15-07-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Ο Πόλεμος των Astra:
Η αόρατη απειλή»
«ΠΟΙΟΣ είναι πιο ηλίθιος: Ο ηλίθιος ή ο ηλίθιος που ιον
ακολουθεί;», αναρωτιέται ο κεντρικός πρωταγωνιστής
του «Star Wars», Obi-Wan Kenobi, κατά τη διάρκεια του
Επεισοδίου 4. Απομονώνω αυτή τη φράση, όχι μόνο λόγω
της αγάπης στη συγκεκριμένη ταινία, αλλά και λόγω των
ομοιοτήτων που βλέπω μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας
με τον φανταστικό αυτόν κόσμο.

ΓΙΑΤΙ τα υγειονομικά δεδομένα, σήμερα, δείχνουν ότι ο
πόλεμος εναντίον της πανδημίας δεν έχει τελειώσει. Το
Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα στελέχη του δίνουν καθημε
ρινά τη μάχη για την κατίσχυση της ζωής απέναντι στο θά
νατο. Και αυτό είναι, δυστυχώς, το διακύβευμα. Η απώλεια
ζωών. Η ύπουλη, δηλαδή, κατάληξη μιας απερισκεψίας
ή ακόμα και υπερεκτίμησης των
δυνάμεων του οργανισμού.
ΑΥΤΗΝ, ακριβώς, την εξίσωση
ήρθε να αλλάξει το εμβόλιο. Ενα
δώρο της επιστήμης. Ενα εμβόλιο
που δημιουργήθηκε κάτω από την
πίεση χρόνου και της ανάγκης για
αποτέλεσμα. Εμείς το μόνο που
έχουμε να κάνουμε είναι να σηκώ
σουμε τα μανίκια και να βάλουμε
το δικό μας λιθαράκι στο τείχος
ανοσίας. Και αυτό ισχύει για όλα
τα εμβόλια, ανεξαρτήτως κόστους
και προέλευσης της φαρμακευτι
κής εταιρίας!

ΑΝΤ’ ΑΥΤΟΥ βλέπουμε, σήμερα,
να αποτελεί σημείο δυσπιστίας και
τριβής στη δημόσια σφαίρα. Και
αν αυτό είναι ντροπιαστικό για
διάφορους δημοσιολογούντες,
τότε ένα αυξημένο συναίσθημα
ντροπής πρέπει να διακατέχει το
πολιτικό προσωπικό της χώρας που ολισθαίνει σε αυτό
δρόμο. Τη στιγμή που το ζητούμενο είναι η ενότητα και
το καθαρό μήνυμα, κοινοβουλευτικά κόμματα επιλέγουν
να οχυρωθούν πίσω από την αμφισημία ή χειρότερα τη
χρησιμοθηρία.

ΕΤΣΙ, έχουμε, σήμερα, την κυβέρνηση να επιδίδεται σε
έναν αγώνα δρόμου για να πείσει την κοινωνία για την
αξία του εμβολίου και να διασφαλίσει το κοινό καλό, όπως
οφείλει. Σε αυτό τον αγώνα έχει δειλούς μεν, συμμάχους
δε, το ΚΙΝ.ΑΛ. και το ΚΚΕ, που συμπαγώς διατυμπανίζουν
την ανάγκη εμβολιασμών. Με τη συγκυρία να απαιτεί πολύ
δύσκολες αποφάσεις και θυσίες, τις οποίες η κυβέρνηση
πήρε. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον
Αλέξη Τσίπρα να απόσχουν για μεγάλο διάστημα από τις
παραινέσεις για εμβολιασμό, να πολεμούν μετέπειτα το
AstraZeneca ως κυβερνητική απόφαση και φυσικά να
αφήνουν ανεξέλεγκτο τον αντιεμβολιαστή Π. Πολάκη. Η
αλήθεια είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αισθάνθηκε
από την πρώτη στιγμή καλά μέσα στην υγειονομική κρίση.
Ηταν το τέλειο χαλί για να κρύψει από κάτω την ανικα
νότητά της. Αλλά και η τέλεια άσκηση εξουσίας για τον
ίδιο τον κ. Τσίπρα, ο οποίος συνηθίζει να βλέπει τα πράγ
ματα μέσα από τον διαθλαστικό φακό της μικροπολιτικής.
Την ίδια τροχιά διέγραψε και ο Γιάνης Βαρουφάκης, που
επιτίθεται στην κυβέρνηση ως αντιπολιτευτικό μαξιλάρι
για τα κοινωνικά στρώματα που αδικαιολογήτως δεν εμ
βολιάζονται. Τέλος, έχουμε και την Ελληνική Λύση, που
απευθύνεται σε κάθε λογής αρνητή.
ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ επαναστάτες της κοινής λογικής για μια
φορά. Αυτή είναι, άλλωστε, που πρέπει να μας δείξει το
δρόμο και όχι το «φωτόσπαθο» κάποιου δήθεν ειδικού.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η Εκκλησία σε τεντωμένο σχοινί για τον εμβολιασμό
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 881.45 cm² Κυκλοφορία:
:

15-07-2021
950

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ιερά βάσανα

Θέματα:

14

1

Η Εκκλησία σε τεντωμένο σχοινί
για τον εμβολιασμό
Του
ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Ο φόβος που
διατύπωσε
ο Καρπενπσίου
Γεώργιος στον
Πέτσα, «τελικά
θα μείνουμε μόνοι
μας στις εκκλπσίες,
χωρίς κανέναν πι
στό», αποκαλύπτει
πόσο σοβαρό πρόβλπμα είναι οι
αντιεμβολιαστές
στπν Εκκλπσία και
γιατί π Σύνοδος ζπτάει πειθώ και όχι
καταναγκασμό

πέρ της τακτικής της πει-

ρούσε να προκαλέσει αναταραχή.

θούς και όχι του κατανα
γκασμού των πιστών που

Έτσι, προτάσεις όπως του μητροπο
λίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου για

Υ

υποχρεωτικό εμβολιασμό των ιερέ
αμφιβολίες
ων
Την ίδια ώρα, η
για τον εμβολιασμό τάχθηκε
ο απορρίφθηκαν.
μη
κυβέρνηση
έχει επιλέξει να αντιμε
τροπολίτης Ιλίου Αθηναγόρας.
Ο
τωπίσει την Εκκλησία με χαλαρότηεκπρόσωπος Τύπου της Συνόδου
τα και όχι με την αυστηρότητα που
εκτίμησε ότι το μεγαλύτερο ποσο
διατηρούν

στό όσων δεν έχουν εμβολιαστεί

δείχνει αλλού, παρότι με τις συνε

δεν είναι συνειδητοί αντιεμβολιαστές αλλά άτομα που διατηρούν αμ

χείς δημόσιες εκκλήσεις της δείχνει
να καταλαβαίνει ότι το αντιεμβολια-

φιβολίες και φοβίες και πρέπει να
αντιμετωπιστούν με πειθώ και ενη

στικό κλίμα στην Εκκλησία έχει παί

μέρωση. Μάλιστα, ο Αθηναγόρας
αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να

ξει κομβικό ρόλο για τα χαμηλά πο
σοστά εμβολιασμού συγκεκριμέ
νων κατηγοριών.

επιτραπεί η είσοδος στις εκκλησίες
μόνο στους εμβολιασμένους υπο

Αποκαλυπτική συζήτηση

μάς θεωρεί τζιχαντιστές. Κατακρι-

κά αρνητικοί, όσα επιχειρήματα και

νόμαστε από όλους, περπατάμε σε
τεντωμένο σχοινί και έχω την αί
σθηση ότι αν μπούμε σε αυτή τη λο

αν τεθούν. Αλλά το ποσοστό αυτό

γική, τελικά θα μείνουμε μόνοι μας

Σε σχέση με τους μητροπολίτες
που επιμένουν στην αντιεμβολια-

στις εκκλησίες, χωρίς κανέναν πι
στό» υποστήριξε χαρακτηριστικά.

σε σχέση με αυτούς που αμφιβάλ
λουν είναι μικρότερο».

στική προπαγάνδα, ο Αθηναγόρας

Παρά την απροθυμία του μητρο
πολίτη να βοηθήσει, ο αναπληρω
τής υπουργός Εσωτερικών κράτη

δος πάρει κάποιες αποφάσεις, όλοι
τις εφαρμόζουν. Αν δεν τις εφαρμό

σε χαμηλούς τόνους σχολιάζοντας
απλώς ότι «σε κανέναν δεν πρέπει

σουν, υπάρχουν κάποιες επιπτώ
σεις». Ήδη κάποιοι μητροπολίτες

να είμαστε επιτακτικοί, ούτε να του

έχουν επιβάλει πειθαρχικά μέτρα σε
ιερείς - αρνητές του κορωνοϊού,

κουνάμε το δάχτυλο, ούτε να τον
πιέζουμε, θα μπορούμε όμως να του
εξηγήσουμε και πραγματικά η βοή
θεια η δική σας είναι πολύτιμη».

Αθηναγόρας: 0 χώρος
της Εκκλησίας είναι χώρος
ελευθερίας

ξεκαθάρισε ότι «όταν η Ιερά Σύνο

όπως ο μητροπολίτης Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας που
έθεσε σε προσωρινή αργία δύο ιε
ρείς που έβγαλαν από την εκκλησία
πιστούς που φορούσαν μάσκα.
Πάντως, παρά τις προειδοποιή

γραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν

Ενδεικτική της στάσης της Εκ

ζητήθηκε και δεν συζητήθηκε» στην
πρόσφατη συνεδρίαση της Διαρ

κλησίας, όσο και της κυβέρνησης,

«Ο χώρος της Εκκλησίας είναι

επιμένουν να διαφοροποιούνται

χώρος ελευθερίας και όχι χώρος
που γίνονται αναγκαστικά πράγμα

δημοσίως. Ο μητροπολίτης Κέρκυ

κούς Ιεράς Συνόδου και την ενημέ
ρωση των μητροπολιτών από τους

ήταν η συνάντηση του μητροπολίτη
Καρπενησιού Γεώργιου με τον Στέ
λιο Πέτσα. Ο Γεώργιος εξέφρασε

τα. Εμείς έχουμε την πειθώ για να

Κικίλια - Τσιόδρα.
Η διαλλακτική στάση της Εκκλη

παράπονα για την πίεση που δέχεται
η Εκκλησία να μιλήσει υπέρ του εμ

ραβίαση της καραντίνας, υποστήρι
ξε ότι «φτάσαμε στην εποχή να λαμ

σίας δεν δείχνει να υπαγορεύεται
μόνο από εκτιμήσεις για την αποτε-

βολιασμού, καθώς της δημιουργεί
προβλήματα με μέρος του ποιμνίου
της. «Η μια πλευρά μας θεωρεί ότι

αλλάξουμε κάποια πράγματα» σχο
λίασε ο Αθηναγόρας μιλώντας για
την εμπλοκή της Εκκλησίας στην
εκστρατεία εμβολιασμού. Ο Αθηναγόρας τόνισε ότι «συνήθως αυτοί

ελευθερίας μας και της βουλήσεώς
μας, δώρα με τα οποία μας δημι

που είναι αρνητικοί είναι πεισματι

ούργησε ο Θεός».

λεσματικότητα των τακτικών της
αλλά και από τη συνειδητοποίηση

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ότι το αντιεμβολιαστικό κλίμα είναι
ισχυρό στο εσωτερικό της και ότι
μια πιο επιθετική τακτική θα μπο

έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα, η άλλη

σεις της ΔΙΣ, κάποιοι μητροπολίτες

ρας Νεκτάριος, ο οποίος είχε δικα
στεί και αθωωθεί για συνειδητή πα

βάνουμε εντολές περιορισμού της

3

 Εµφύλιος «Δ» στη Βρετανία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

27

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 896.27 cm² Κυκλοφορία:
:

15-07-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΥΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ. ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εμφύλιοβ «Δ» στη Βρετανία
ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ
ε έναν φαύλο κύκλο κοινωνικών,
akotzia@e-typos.com
επιστημονικών αντιπαραθέσεων και
πολιτικών καβγάδων έχει εγκλωβι
στεί η Βρετανία, μετά τις ανακοινώσειςκαι
γιαστα ταξί της πρωτεύουσας. Τον δήμαρχο
την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων,
Καν υποστήριξε και ο υπουργός Τουρισμού
τπ στιγμή που επελαύνει ένα ισχυρό κύμα της
Γκραντ Σαπς, ο οποίος δήλωσε πως οι μά
πανδημίας με τη μετάλλαξη Δέλτα. Το ίδιο
σκες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές σε όλα
συμβαίνει -ή πρόκειται να συμβεί- και σε άλλες
τα μέσα μεταφοράς, ερχόμενος σε αντίθεση
χώρες που αποφασίζουν να επιστρέφουν σε
με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις περί της
μερική κανονικότητα, μετά την πρόοδο των
διακριτικής ευχέρειας των πολιτών για τη
εμβολιασμών.
χρήση μάσκας από την «Ημέρα Ελευθερίας»
Εντονη πολεμική έχει ξεσπάσει μεταξύ
και μετά.
Βρετανών επιστημόνων και κυβερνώντων,
Η παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού ανιλόγω της επικείμενης απελευθέρωσης από
χνεύεται πλέον στο 90% των νέων κρουσμά
τα «δεσμά του κορονοϊού» στις 19 Ιουλίου.
των στη Βρετανία, αλλά και σε σχεδόν όλες
Με επιστολή τους στην ιατρική επιθεώρηση
τις ευρωπαϊκές χώρες. Με το άνοιγμα των
«Lancet», Βρετανοί γιατροί (και τέσσερις ειδι
κλαμπ αναμένεται ραγδαία αύξηση κρουσμά
κοί τπς «Επιτροπής Σοφών» που συμβουλεύει
των. Χθες ανακοινώθηκε πως εντοπίστηκαν
την κυβέρνηση) προειδοποιούν τον Μπόρις
100 κρούσματα στο πλήρωμα του στόλου του
Τζόνσον ότι π τακτική του δεν θα οδηγήσει
Βασιλικού Ναυτικού που επέστρεψε από την
σε τείχος ανοσίας. Οι θάνατοι στη Βρετανία
Κύπρο - οι ναύτες είχαν λάβει μέρος σε πάρτι
έφθασαν τους 50 ημερησίως - ενώ τα κρού
στη Μεγαλόνησο.
σματα αυξήθηκαν κατά 25% σε μία εβδομάδα.
Στην Ισπανία, το δημοτικό συμβούλιο της
Οι εμπειρογνώμονες τονίζουν πως θα πρέπει
Βαρκελώνης εξετάζει το ενδεχόμενο της απα
να εμβολιαστούν πλήρως εκατομμύρια ενή
γόρευσης νυχτερινής κυκλοφορίας, ώστε να
λικες πριν από την πλήρη άρση των περιορι
στικών μέτρων. Επίσης, επιχειρηματίες κατη
γορούν την κυβέρνηση για τα «νεφελώδη»
μηνύματα προς τους εργαζομένους σχετικά
Η Βαρκελώνη εξετάζει τη
με την επιστροφή στους χώρους εργασίας. Το
νυχτερινή απαγόρευση
θολό τοπίο στη Βρετανία επιδεινώθηκε μετά
κυκλοφορίες. Το πρόωρο
την ανακοίνωση του δημάρχου του Λονδίνου,
άνοιγμα έφερε 500% αύξηση
Σαντίκ Καν, ο οποίος διεμήνυσε ότι οι μάσκες
κρουσμάτων στην Ολλανδία
θα διατηρηθούν στο μετρά, στα λεωφορεία

Σ

□

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

περιοριστούν τα πλήθη νέων ανθρώπων που
συνωστίζονται στους δρόμους για να διασκε
δάσουν (στην πόλη καταγράφηκαν 8.555 νέα
κρούσματα χθες και 6 θάνατοι). Στις περισσό
τερες πόλεις της Καταλονίας έχουν επιστρέφει
οι περιορισμοί που ίσχυαν τους προηγούμε
νους μήνες, για να μειωθεί η διάδοση των
μολύνσεων.
Στην Ολλανδία, όπου η κυβέρνηση Ρούτε
ζήτησε συγγνώμη για το πρόωρο άνοιγμα της
εστίασης και των κέντρων διασκέδασης χωρίς
μέτρα, σημειώθηκε αύξηση των κρουσμάτων
κατά 500%.
Η παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού κερδίζει
έδαφος και στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα δε στις μεσοδυτικές και στις νότιες Πολιτείες, που έχουν
και τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού.
Ο Αμερικανός ειδικός επί των εμβολίων, δρ
Πίτερ Χότεζ τόνισε ότι τα παιδιά θα πληρώ
σουν ακριβό τίμημα αν οι ενήλικοι πολίτες δεν
επισπεύσουν τον εμβολιασμό τους. Ο ίδιος
επισήμανε πως το 30% των παιδιών που θα
μολυνθούν με Covid θα υποφέρουν από μα
κροχρόνιες επιπτώσεις της νόσου.
Η Ινδονησία κατέγραψε 54.517 κρούσμα
τα χθες -αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη
ημερήσια καταγραφή μολύνσεων-, κάτι που
έχει πανικοβάλει τις Αρχές της χώρας. Οι Φιλιπ
πίνες, μάλιστα, ανακοίνωσαν την απαγόρευση
εισόδου σε ταξιδιώτες προερχόμενους από την
Ινδονησία, λόγω του μεγάλου, νέου κύματος.
Και η Σιγκαπούρη μετρά πολλά νέα κρούσματα
καθημερινά μετά το άνοιγμα και την ελευθερία
εισόδου στα «καραόκε κλαμπ». ■

► ► ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το Λονδίνο αναθεωρεί
την «πράσινη λίστα»
01 ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ προορισμοί στη Μεσόγειο
για τους Βρετανούς, ανάμεσα στους οποίους οι
ισπανικές Βαλεαρίδες Νήσοι (Ιμπιζα, Μαγιόρκα,
Μινόρκα), θα βγουν από την «πράσινη λίστα»
της Βρετανίας, λόγω της ανησυχητικής αύξησης
των κρουσμάτων κορονοϊού. Αναμένεται αυτά τα
δημοφιλή νησιά να ενταχθούν στην «πορτοκαλί
λίστα» (όπου παραμένουν και τα ελληνικά νησιά)
για τους Βρετανούς τουρίστες.
Ο υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς, τόνισε
ότι προς το παρόν υπάρχει αβεβαιότητα για την
ασφάλεια των τουριστικών προορισμών, λόγω της
μεγάλης ανόδου των μολύνσεων και στον ευρω
παϊκό Νότο. Η Ιταλία, η Γερμανία και η Πολωνία
συγκαταλέγονται επίσης στις χώρες που ενδέχεται
να προστεθούν στην «πράσινη λίστα».
Οσοι Βρετανοί ταξιδεύουν σε «πορτοκαλί»
χώρες πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για 10
ημέρες κατά την επιστροφή τους στην Αγγλία,
ενώ για τις «πράσινες» χώρες δεν ισχύει αυτός
ο περιορισμός.
Ωστόσο, από τις 19 Ιουλίου η υποχρεωτική
καραντίνα θα καταργηθεί για τους πλήρως εμ
βολιασμένους Βρετανούς και για τους ανήλι
κους είτε από πράσινες είτε από «πορτοκαλί»
χώρες.
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 Nooos Fabry. Μία σπάνια νόσος που μπορεί να
προσβάλει την καρδιά
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

49,51

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 277.83 cm² Κυκλοφορία:
:

1

15-07-2021
13695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

καρδιο... γραφήματα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ. Toiouqms: Η vooos Fabry και η καρδιά

ica.si
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 Nooos Fabry. Μία σπάνια νόσος που μπορεί να προσβάλει την καρδιά
1
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

49,51

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-07-2021

Nooos Fabry. Μία σπάνια
vooos που μπορεί να
προσβάλει την καρδιά
νόσος Anderson-Fabry είναι μία σπάνια κλη
ρονομική διαταραχή ίου μεταβολισμού των
λυσοσωμάτων, η οποία προκαλείται από με
ταλλάξεις του γονιδίου της α-γαλακτοσιδάσης.
Χαρακτηρίζεται από ενδοκυττάρια συσσώρευση
γλυκοσφιγγολιπιδίων (Gb3) σε όλους τους ιστούς του
σώματος που οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο και κατά
συνέπεια σε προοδευτική δυσλειτουργία διαφορετι
κών συστημάτων, όπως το νευρικό, το καρδιαγγειακό
και οι νεφροί. Η εναπόθεση Gb3 αρχίζει συνήθως
κατά την παιδική ή πρώιμη εφηβική ηλικία, όμως τα j*
συμπτώματα της νόσου από την καρδιά εμφανίζονται
στην ενήλικη ζωή, με μέσο όρο ηλικίας εμφάνισης
τα 32 έτη στους άνδρες και τα 40 έτη στις γυναίκες.
Το υπεύθυνο γονίδιο για τη σύνθεση του ενζύμου
α-γαλακτοσιδάση A (GLA) εντοπίζεται στο φυλετι
κό χρωμόσωμα X. Για πολλά χρόνια θεωρείτο ότι
είναι φυλοσύνδετη υπολειπόμενη
νόσος, όμως το
υψηλό ποσοστό
της νόσου στις
γυναίκες ετεροζυγώτες υποδεικνύει
ότι πρόκειται για
νόσημα με επικρα
τούν χαρακτήρα
κληρονόμησης.
Συνήθως, τα συ
μπτώματα στις
γυναίκες είναι λι
γότερο σοβαρά σε
σχέση με τους άντρες αλλά δεν είναι σπάνια και η
πλήρης εμφάνιση της κλασικής έκφρασης της νόσου
με σημαντική καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια.
Το καρδιαγγειακό σύστημα προσβάλλεται σε πε
ρισσότερους από 50% των ασθενών με Fabry, με
συχνότερο εύρημα τη σημαντική υπερτροφία των
τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, ενώ σε τελικά στά
δια εμφανίζεται ίνωση του μυοκαρδίου. Οι ασθενείς
με νόσο Fabry μπορεί να παρουσιάζουν δύσπνοια,
στηθάγχη, αρρυθμίες και συγκοπή που να χρειασθούν
εμφύτευση βηματοδότη ή απινιδωτή.
Για τη διάγνωση της καρδιακής συμμετοχής στη
νόσο Fabry είναι απαραίτητος η μαγνητική τομο
γραφία καρδιάς, η μέτρηση της δραστικότητας του
ενζύμου και η ανίχνευση της ίδιας της μετάλλαξης
του γονιδίου α-γαλακτοσιδάσης. Ο προγεννητικός
έλεγχος της νόσου είναι εφικτός και ασφαλής. Σε
θεραπευτικό επίπεδο, πέρα από τη συμπτωματική
αντιμετώπιση υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες θερα
πείες για την υποκείμενη αιτία της νόσου Fabry που
μπορούν να επιβραδύνουν ή να αποτρέψουν την
εξέλιξη των καρδιακών επιπλοκών.

Η

υμπερασματικά, η καρδιακή συμμετοχή σε νόσο
Fabry δεν είναι σπάνια και η παρακολούθηση
αυτών των λίγων ασθενών πρέπει να γίνεται
από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, στα ειδικά κέντρα 1
παρακολούθησης ασθενών με κληρονομικά νοσήματα
που υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας.

Σ

Ο Κώσταε Τσιούφηε είναι καθηγητήε Καρδιολογίαε ΕΚΠΑ - Α’ Πανεπιστημια
κή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Αθηνών

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δωρεά 150 αυτόματων απινιδωτών
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

26

Επιφάνεια 67.34 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-07-2021

Κυκλοφορία:

14860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δωρεά
150 αυτόματων
απινιδωτών
Στη δωρεά npos το υπουργείο
Υγείαε 150 αυτόματων απινιδωτών, που θα τοποθετηθούν
σε δημόσιουε xcbpous συνά
θροισή, προχωράει η Kaizen
Gaming (Stoiximan). Η απόφα
ση τηε εταίρε^ ελήφθη με
αφορμή το καρδιακό επεισό
διο του Ερικσεν, που ανέδειξε
τα οφέλη τηε άμεσηε napoxns
ιατρική$ βοήθειαε. Η παράδο
ση των απινιδωτών θα ολο
κληρωθεί τον Σεπτέμβριο, ενώ
κλιμάκια του ΕΚΑΒ θα ανα
λάβουν την εκπαίδευση του
προσωπικού για τη χρήση τού
εν λόγω εξοπλισμού. Σημειώ
νεται ότι οι απινιδωτέε ανα
μένεται να τοποθετηθούν σε
δημόσιουΒ xcbpous συνάθροι
σή, όπωε γήπεδα και χώροι
άθλησηε, ενώ παράλληλα θα
δοθούν και σε κάποιουβ κοινωνικούε φορεώ ανά τη χώρα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7

 ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

24

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-07-2021

Επιφάνεια 426.64 cm² Κυκλοφορία:
:

6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΟ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟΠΥΡΗΝΙΚΟ κομμάτι
των συλλαλητηρίων ενάντια στη Συμ
φωνία των Πρεσπών θύμισαν οι χθε
σινές συγκεντρώσεις από αρνητές του
εμβολιασμού, με τη συμμετοχή χιλιά
δων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν
δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις με
καλέσματα μέσω των social media σε
Σύνταγμα και Ομόνοια. Η πολυπληθής
συγκέντρωση του Συντάγματος είχε εμ
φανές ακροδεξιό χρώμα, με συμμετοχή
ακραίων στοιχείων της Εκκλησίας και
ακροδεξιών ομάδων, ενώ αρκετοί δεν
φορούσαν καν μάσκες. Στη συγκέντρω
ση της Ομόνοιας, που κατέληξε και αυτή
έξω από τη Βουλή, καλούσε ο καρδιο
λόγος Φαίδων Βόβολης, που έχει συ
στήσει το μόρφωμα «Ελεύθεροι Ξανά».
Οι συμμετέχοντες τόνιζαν ότι ενα
ντιώνονται στον υποχρεωτικό αλλά
και γενικώς στον εμβολιασμό για τον
κορονοϊό, όπως και στα νέα μέτρα της
κυβέρνησης, τα οποία υποστηρίζουν ότι
είναι αντιδημοκρατικά και δημιουργούν
περισσότερους διαχωρισμούς, ενώ ο
Φ. Βόβολης επέδωσε ψήφισμα διαμαρ
τυρίας στη Βουλή. Πέρα από τις κραυ
γές «Φασίστα παραιτήσου» προς τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Εθνικό Υμνο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και το Χριστός Ανέστη, ακούστηκαν
χρυσαυγίτικης έμπνευσης συνθήματα
όπως το «Να καεί το μη... η Βουλή» κ.ά.,
ενώ ακραία στοιχεία κινήθηκαν απει
λητικά εναντίον φωτορεπόρτερ και
δημοσιογράφων.

Και στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη, έτσι ξαφνικά, 12
χιλιάδες αντεμβολιαστές μαζεύτηκαν
χθες το βράδυ κάνοντας πορεία στο
κέντρο της πόλης. Ηταν μια αιφνιδια
στική κινητοποίηση που οργανώθηκε
μέσω διαδικτύου, παραδόξως με τερά
στια ανταπόκριση, αφήνοντας άναυδες
τις αρχές της πόλης. Οι συμμετέχοντες
ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο όπου
και συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις
19.00. Σε ένα από τα πανό τους έγραφε:
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΟΧΙ στους διαχωρισμούς,
στους εκβιασμούς, στην τρομοκρατία».
Με ελληνικές σημαίες και συνθήματα
εναντίον της κυβέρνησης και του πρω
θυπουργού, όπως «Δεν περνάει ο φασι
σμός» και «Κάτω η χούντα του Μητσο
τάκη», χιλιάδες αρνητές του εμβολίου
κατά του κορονοϊού διαμαρτυρήθηκαν
για τον διαχωρισμό των πολιτών σε εμ
βολιασμένους και μη.
Μ.-Α. ΚΑΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΣ ΦΩΤ0Π0ΥΛ0Σ

I 1TOY χ Λ ΐ

ινχ ε κ ι
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ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή:

1

 Το κοκτέιλ του τρόμου
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 611.33 cm² Κυκλοφορία:
:

15-07-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ «Δ», Ο ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
► Tns NTANI ΒΕΡΓΟΥ

όκκινο» συναγερμό έχει σημάνει
σιην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
του υπουργείου Υγείας π ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Βρισκόμαστε
στπν αρχή του τέταρτου κύματος,
αποτέλεσμα του συνδυασμού του
δυναμικού στελέχους «Δ», του ανοι
χτού τουρισμού και των μπνυμάτων
χαλάρωσπς, λένε μέλπ τπς μιλώντας
στπν «Εφ.Συν.», με μόλις 4 στους 10
Ελλπνες εμβολιασμένους (41%) και
3 στους 10 άνω των 60 απολύτως
ευπαθείς στον ιό τπς πανδπμίας που
κάνει μια σαφή πλικιακή διάκρισπ,
με προτίμπσπ σε ανεμβολίαστους και
εκτεθειμένους.
Χθες ο ΕΟΔΥ κατέγραφε 2.938
νέες διαγνώσεις, με τπ θετικότατα
να βρίσκεται στα ύψπ στον Νότιο
Τομέα Αθηνών και στην Πάρο και με
εξάρσεις κρουσμάτων να εντοπίζο
νται στην Αττική, στο Ρέθυμνο, στο
Ηράκλειο και στη Μύκονο.
Από την πλευρά τους επιστήμο
νες, μέλη της Επιτροπής Εμπειρο
γνωμόνων για τον κορονοϊό αλλά και
μη, από κάθε γωνιά της χώρας, παρα
χωρούν συνεντεύξεις στα ΜΜΕ στις
οποίες περιγράφουν με τα πιο μελα
νά χρώματα την πορεία του τέταρτου
κύματος στη χώρα, κάνοντας ταυτό
χρονα τρομακτικές εκτιμήσεις για το
ύψος των ημερήσιων καταγραφών
κρουσμάτων προσεχώς. Και φυσικά
καλώντας τον κόσμο έστω και τώρα
να σπεύσει για τον αναγκαίο εμβολι
ασμό για την προστασία της υγείας
του και το «φρενάρισμα» της εξάπλωσης του υπερμεταδοτικού «Δ».
Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας
του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, Νίκος Σύψας,
υποστήριξε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το κοκτέιλ του τρόμου
-εκινησε
το τέταρτο
κύμα της
πανδημίας και
οι επιστήμονες
κάνουν
δυσοίωνες
εκτιμήσεις για
την πορεία,
αφού μόλις
4 στους 10
Ελληνες είναι
εμβολιασμένοι
και 3 στους
10 άνω των
60 απολύτως
ευπαθείς
• Εξάρσεις
θετικών
διαγνώσεων
σε Αττική,
Ρέθυμνο,
Ηράκλειο και
Μύκονο
είναι πιθανό να γίνει πραγματικότη
τα ένα εφιαλτικό σενάριο με 15.000
ή και 20.000 κρούσματα, ενώ ο κα

nmgOJOBWfcJ
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θηγητής Πνευμονολογίας του Πανε
πιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης,
δήλωσε στον ΑΝΤΙ ότι «δεν πρέπει

να έχουμε αυταπάτες ότι τα κρού
σματα είναι 3.000 την ημέρα, είναι
πολύ περισσότερα. Σύμφωνα με δικό
μας μοντέλο, τα ενεργά κρούσματα
είναι μεταξύ 70.000 και 100.000».
Πιο ψύχραιμος, πάντα, ο καθη
γητής Παθολογίας Λοιμώξεων του
Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων,
Χαράλαμπος Γώγος, εξήγησε στο
MEGA ότι «όταν βλέπουμε από τη
μία μέρα στην άλλη να έχουμε από
2.000, 3.000 κρούσματα και να υπάρ
χει αυτή η διασπορά στην κοινότητα,
η πιθανότητα να έχουμε και 4.000
και 5.000 κρούσματα είναι μεγάλη»
και κάλεσε τον κόσμο να σπεύσει να
εμβολιαστεί, καθώς και να τηρεί τα
μέτρα - αποστάσεις, μάσκες, υγιεινή
των χεριών, εξωτερικοί χώροι. Και ο
πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρι
κού Συλλόγου, μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αφού
διαπίστωσε ότι το 4ο κύμα έχει ήδη
ξεκινήσει, με τα κρούσματα να κατα
γράφουν αύξηση 50% από βδομάδα
σε βδομάδα, απέδωσε την εκθετική
αύξηση των διαγνώσεων στη μη
ύπαρξη κανενός μέτρου. Οσο για την
ανοσία του 85% που πλέον απαιτεί
ται λόγω του υπερμεταδοτικού «Δ»,
υπογράμμισε ότι «είναι δύσκολο και
δεν θα προλάβουμε χρονικά να την
πετύχουμε. Γι' αυτό και επιμένου
με οι ευπαθείς ομάδες να εμβολια
στούν», είπε, θυμίζοντας ότι τα στοι
χεία δείχνουν πως οι εμβολιασμένοι
προστατεύονται από βαριά νόσηση
και θάνατο.

9

 Προ των πυλών το 4ο κύμα -SOS για τη μετάλλαξη
Δέλτα
Πηγή:

POLITICAL

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 557.38 cm² Κυκλοφορία:
:

1

15-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

2.938 κρούσματα, 135 διασωληνωμένοι, 7 νεκροί

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Προ των πυλών το 4ο κύμα -SOS για τη μετάλλαξη Δέλτα
Πηγή:

POLITICAL

Σελ.:

1,17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

15-07-2021

Προ των πυλών
το 4ο κύμα-SOS για
τη μετάλλαξη Δέλτα
Γράφει ο Σπάρος Μουζακίτης

σαλονίκη εντοπίστηκαν 179 κρούσματα
και στην Κρήτη 323.

ε... υψηλές πτήσεις εξακολου-

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής

θούννα κινούνταιτα κρούσματα

Λοιμωξιολογίαςτου ΕΚΠΑ, ΝίκοςΣύψας,

στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, η

εκτίμησε ότι, αν αυτή η πορεία συνεχι

Σ

μετάλλαξη Δέλτα δείχνει να κυ

στεί, τα κρούσματα μπορεί να φτάσουν
ριαρχεί. Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις
μέχρι καιτα 20.000! «Η επιδημία θα κλι
των ειδικών για το άμεσο μέλλον, ενώμακωθεί
σε
γρήγορα και απότομα, στα μέσα

κάθε ευκαιρία τονίζουν τη σημασία του
εμβολιασμού.

προς τέλη Αυ γούστου, με πολλές χιλιάδες
κρούσματα κάθε μέρα. Αν συνεχιστεί αυ

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

τή η εκθετική τάση, μπορεί να φτάσουμε

κρούσματατηςνόσου που καταγράφηκαν

στα 15.000 και 20.000 κρούσματα. Και

τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.938 -σε

αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε πολλούς

σύνολο 72.568τεστ- έκτων οποίων 7 εν

ανεμβολίαστους και θα πρέπει να αντιμε

τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες

τωπίσουμε το τέταρτο κύμα της πανδη

εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθε

μίας», ανέφερε ο κ. Σύψας στονΣΚΑΙ.

Στην τελευταία ενημέρωση του ΕΜΑ

στην Ε.Ε. Επιπλέον, η παραλλαγή Δέλτα

και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης

μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερο κίν
δυνο νοσηλείας.

νών με κορονοϊό είναι 7, ενώ από την

Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανι

και Ελέγχου Νοσημάτων (EDCD) τονίζε

έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί

σμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι

ται ότι η παραλλαγή Δέλτα (Β. 1.617.2) εί

συνολικά 12.813.0 αριθμός των ασθενών

η μετάλλαξη Δέλτα του κορονο'ίού θα

ναι μια μετάλλαξη «ανησυχίας», που εξα

που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι

αντιπροσωπεύει το 90% των στελεχών

πλώνεται γρήγορα στην Ευρώπη και μπο-

135, ενώ οι εισαγωγές νέων Covid-19 στα

που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή

ρείνα παρεμποδίσεισοβαράτις προσπά

νοσοκομεία της επικράτειας είναι 100.

Ένωση έως τα τέλη Αυγούστου, καθώς

θειες για τον έλεγχο της πανδημίας. Τα

Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική, κα-

και πως οι δύο δόσεις εμβολίου κατά της

στοιχεία δείχνουν ότι είναι 40% έως 60%

Θώςαπότα 2.938 νέα κρούσματα που

Covid-19 είναι απαραίτητες για την προ

πιο μεταδοτική απάτην προηγούμενη πα

Δυσοίωνες οι προβλέψεις

ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ οι 1.423 μολύνσεις

στασία απότηνταχέωςδιαδεδομένη αυ

ραλλαγή Άλφα (Β.1.1.7), η οποία ήταν η

για τον Αύγουστο...

εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Στη Θεσ

τήν παραλλαγή.

πρώτη σημαντική παραλλαγή ανησυχίας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο 2.938 το κρούσματα
το τελευταίο 2άωρο

-
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 Η Ιταλία «στα δύο» για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

25

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 169.15 cm² Κυκλοφορία:
:

1
15-07-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η Ιταλία «στα
δύο» για τον
υποχρεωτικό
εμβολιασμό
Ενώ έφτασε και
η μετάλλαξη Δέλτα
ΔΙΧΑΣΜΕΝΕΣ εμφανίζονται
τις τελευταίες ώρες οι πολι
τικές δυνάμεις στην Ιταλία,
αναφορικά με την αναγκαι
ότητα που υπάρχει να υιο
θετηθεί το λεγόμενο «γαλ
λικό μοντέλο» στη διαχείρι
ση της πανδημίας, και ενώ το
4ο κύμα της κάνει την εμφά
νισή του λόγω της μετάλλα
ξης Δέλτα. Το «γαλλικό μοντέ
λο» ευνοεί τους εμβολιασμέ
νους κατά του κορονοϊού, με
ελεύθερη πρόσβαση σε με
τρά, λεωφορεία, καφέ και
εστιατόρια. Οι περιφερειάρ
χες της ευρύτερης περιοχής
της Ρώμης, της Γένοβας, και
της Νάπολης τάχθηκαν υπέρ
της αυστηροποίησης των μέ
τρων, με σημείο αναφοράς ης
αποφάσεις του Γάλλου προέ
δρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Σαλβίνι
Την ίδια ώρα ο Ματέο Σαλβίνι, γραμματέας της Λέγκα, ερωτηθείς σχετικά με το
όλο θέμα, απάντησε με νόη
μα: «Πράσινη κάρτα ή εμβό
λια για να μπορούμε να πά
με στα καφέ; Ας κόψουμε τα
αστεία!». Στο ίδιο μήκος κύ
ματος βρίσκεται και το ακρο
δεξιό κόμμα Αδέρφια της
Ιταλίας, το οποίο είναι στην
αντιπολίτευση και απορρί
πτει κάθε μέτρο που μπορεί
να προβλέπει περιορισμούς
για όσους πολίτες δεν έχουν
εμβολιαστεί. Την ίδια σπγμή
το κεντροαριστερό Δημοκραπκό Κόμμα και η Ιταλική Αρι
στερά τάσσονται ανεπιφύλα
κτα υπέρ της «επιβράβευσης»
των εμβολιασμένων, ενώ τα
Πέντε Αστέρια παραμένουν
επιφυλακτικά.
Οπως σημείωνε χθες η
«La Repubblica», στο τέλος
πρόκειται σίγουρα να βαρύ
νει, με καθοριστικό τρόπο,
η άποψη του Ιταλού πρω
θυπουργού Μάριο Ντράγκι.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώ
ρα πληροφορίες, πάντως, το
πρώτο βήμα προς το «γαλλικό
μοντέλο» θα είναι πιθανότατα
η υποχρεωηκή κατοχή «πρά
σινης κάρτας» για την είσοδο
σε μπαρ και κλαμπ (όταν ξανανοίξουν) αλλά και στα τρέ
να, ώστε να εξασφαλιστεί πά
λι πληρότητα 100%.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΙΣΡΑΗΛ - Έτσι πολεμούν τον κορονοϊό οι σοβαρές
κυβερνήσεις
Πηγή:

ONE VOICE

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1-2

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 140.37 cm² Κυκλοφορία:
:

1

15-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Έτσι πολεμούν
ιον κορονοϊό
οισοβαρέε
κυβερνήσειε

ΝΑΦΤΑΛΙ ΜΠΕΝΕΤ πρωθυπουργοί Ισραήλ
Οι σοβαρέε κυβερνήσει, έτσι αντιμετωπίζουν ιον κορονοϊό. Γρηγορότερα από τον καθένα άρχισε
το Ισραήλ το εμβολιαστικό του πρόγραμμα. Χωρίε φανφάρεε και χωρίε απειλέε. Με την πειθώ
πέτυχε πάνω από το 60% των Ισραηλινών να έχει, ήδη, πλήρωε εμβολιαστεί. Παρά το ισχυρό αυτό
«τείχοε» προστασίαε, ο Μπένετ αποφάσισε να μην ανοίξει ούτε φέτοε τα σύνορα τηε χώραε του
στουε τουρίστεε, εξαιτίαε τηε μετάλλαξηε «Δέλτα». Βάζονταε πάνω από τα τουριστικά συμφέροντα,
τη δημόσια υγεία, θέτονταε πάνω από τα κέρδη των ισραηλινών τουριστικών επιχειρήσεων, τον
λαό τηε χώραε του. Και μιλάμε για μια χώρα με λιγότερα από 900 νέα κρούσματα ημερησίωε.
Κάντε, παρακαλούμε πολύ, μια σύγκριση με τη δική μαε κυβέρνηση.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δραματικό Αύγουστο αναμένει η επιτροπή
λοιμωξιολόγων!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16

Επιφάνεια 553.5 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-07-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δραματικό Αύγουστο αναμένει η επιτροπή λοιμωξιολόγων!
Εκτιμάται ότι τα ενεργά κρούσματα είναι 70.000 με
100.000 σε όλη την Ελλάδα, ενώ αναμένεται εκθετική
αύξηση. Επιστρέφει η μάσκα σε εξωτερικούε xtbpous

τον απόηχο της ραγδαίας αύξη
Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα» ήταν το
σης των κρουσμάτων, αλλά και
σχόλιο του καθηγητή Πνευμονολογίας Νί
των εφιαλτικών προβλέψεων για
κου Τζανάκη, ο οποίος υπογράμμισε πως
την επέλαση του τέταρτου κύ
αυτή τη σπγμή τα ενεργά κρούσματα είναι
μεταξύ 70.000 και 100.000 σε όλη την Ελ
ματος της πανδημίας συνεδρί
ασε χθες η υποεππροπή λοιμωξιολόγων.
λάδα.
Στο επίκεντρο, πέραν του υψηλού αριθμού
Σε δραμαυκό τόνο, η Αθηνά Λινού ανέ
κρουσμάτων που εντοπίζονται στη χώρα,
φερε πως «οι αριθμοί των κρουσμάτων δι
πλασιάζονται
βρέθηκε και η
σημαντική αύ
ανά εβδομάδα.
ξηση των εισα
Πιθανώς και
νωρίτερα, με τα
γωγών στα δη
μόσια νοσοκο
δεδομένα που
έδειξε ο κΤσιόμεία, κάτι που
προβληματίζει
δρας. Αυτό ση
μαίνει εκθετική
ιδιαίτερα τους
ειδικούς και
αύξηση. Αρα,
τους επιστήμο
αν σήμερα είναι
2.000 τα κρού
νες.
Συναγερ
σματα, σε μία
εβδομάδα θα
μός έχει σημάείναι 4.000, την
νει για την Ατ
Νίκος Τζανάκης, Αθηνά Λινού και, κάτω,
τική (με το νό
επόμενη 8.000,
Αθανάσιος Εξαδάκτνλος και Χαράλαμπος Γώγος
τη μεθεπόμενη
τιο τομέα να
16.000».
παρουσιάζει τη
Στο ίδιο μή
χειρότερη εικό
κος κύματος κι
να), την Κρή
τη (με πρώτο
νήθηκε και ο
πρόεδρος του
το Ρέθυμνο και
Πανελλήνιου
μετά το Ηρά
Ιατρικού Συλ
κλειο) και πολ
λόγου Αθανά
λά νησιά των
σιος ΕξαδάκτυΚυκλάδων. Με
λος, ο οποί
γάλο πρόβλημα
ος έκρουσε τον
εντοπίζεται στη
κώδωνα του
Μύκονο, ενώ
κινδύνου, λέ
αυξημένα είναι
γοντας ότι «αυ
τα κρούσματα
τή τη σπγμή δεν έχουμε κανένα περιορισηκαι σε Σαντορίνη, Πάρο, Ιο. Αυξητική τά
κό μέτρο. Εχουμε ελάχιστα και αυτά δεν τη
ση όμως παρουσιάζεται και σε Θεσσαλονί
ρούνται. Εχουμε έναν ιό ο οποίος μεταδίδε
κη, Θεσσαλία και Μακεδονία.
ται ταχύτατα και άρα δεν υπάρχει τίποτα που
Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινός τόπος
να μπορεί να υθασεύσει τους
στις τοποθετήσεις όλων των
αριθμούς».
επιστημόνων ήταν η ανάγκη
Ανεβαίνει σημαντικά
Από την πλευρά του, το
αύξησης του ρυθμού εμβολι
μέλος της επιτροπής Χαρά
ασμών, καθώς το τείχος ανο
ο αριθμός των
λαμπος Γώγος υποστήρι
σίας θα έχει επιτευχθεί όταν
νέων εισαγωγών στα ξε πως η αύξηση των κρου
φτάσουμε στο 85°/ο. Στο επί
κεντρο όμως βρέθπκε και η δημόσια νοσοκομεία σμάτων μαρτυρά τη μεγάλη
διασπορά στην κοινότητα και
ανάγκη τήρησης των μέτρων
πως θα πρέπει να αναμένου
δημόσιας υγείας που περι
λαμβάνουν την ανάγκη χρήσης μάσκας
με μεγάλους αριθμούς κρουσμάτων μέσα
σης επόμενες εβδομάδες. «Βλέπετε πως κα
στους εξωτερικούς χώρους, ώστε να απο
θημερινά υπάρχει μεγάλη αύξηση.
φευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της παν
Τα 2.000 και 3.000 κρούσματα σημαί
δημίας στη χώρα
νει πως εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη
Την ίδια ώρα, και ενώ οι ανακοινώ
σεις αναμένονται για αύριο, οι επιστήμο
διασπορά και αυτά φυσικά μεταδίδουν
στους άλλους.
νες προειδοποιούν για ραγδαία αύξηση
Η πιθανότητα να έχουμε μεγάλους αριθ
των κρουσμάτων και έναν ιδιαίτερα δύ
μούς κρουσμάτων και πς προσεχείς εβδο
σκολο Αύγουστο.
μάδες μέσα στον Αύγουστο είναι μεγάλες».
«Σε λίγες ημέρες θα δείτε η θα γίνει στην

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΑΝΗΣΥΧΙΑ Ποσοστό-ρεκόρ για τους
διασωΠηνωμένους 18-64 ετών
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 118.22 cm² Κυκλοφορία:
:

1
15-07-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Ποσοστό-ρεκόρ για τους
διασωΠηνωμένους 18-64 ετών
ΑΥΤΗ tn στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείαε {ΕΣΥ) βρίσκεται σε
αρκετά καλά επίπεδα, ωστόσο τον κύκλο τηε ανησυχίαε και
του προβληματισμού otis τάξειε των λοιμωξιολόγων συντη
ρούν αφενόε οι αυξημένεε εισαγωγέε ασθενών στα νοσηλευ
τικά ιδρύματα τηε επικράτειαε tis τελευτσίεε ημέρεε και αφε
τέρου ο χαμηλόε μέσοε όροε ηλικίαε των διασωληνωμένων
ασθενών. Ενδεικτικό είναι ότι οι νέεε εισαγωγέε στα νοσο
κομεία κινούνται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πάνω από
το φράγμα των 100. Από την άλλη πλευρό, το ποσοστό-ρεκόρ
του 44,4% που σημειώνεται στουε διασωληνωμένουε ασθενείε ηλικίαε 18-64 ετών (58 από τουε 133 συνολικά) αποτε
λεί την πιο συμπαγή απόδειξη ότι οι εμβολιασμοί υψώνουν
καθημερινά «ανάχωμα» για την προστασία των ηλικιωμέ
νων από σοβαρή λοίμωξη από την COVID-19. Για να γίνει
αντιληπτή η διαφορά, αρκεί να σημειώσουμε ότι, τρειε μήνεε
πριν (13 Απριλίου) όταν το επίπεδο τηε εμβολιαστικήε κάλυψηε του πληθυσμού βρισκόταν σε πολύ χαμηλότερα επίπε
δα, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 38,8%. Σήμερα το
71,5% των πολιτών άνω των 70 ετών έχει εμβολιασθεί με
τουλάχιστον μία δόση. Και μπορεί αυτό να σημαίνει ότι πολ
λοί από τουε ασθενείε που νοσηλεύονται πλέον είναι νεότε
ροι σε ηλικία και με λιγότερο προβλήματα υγείαε, γεγονόε
που μετριάζει τιε πιθανότητεε νοσηλείαε σε μονάδεε και διασωλήνωσηε, πρόκειται, όμωε. για «δίκοπο μαχαίρι», καθώε
έτσι είναι πολύ πιθανό να παρατείνεται σημαντικά η παραμο
νή τουε στα νοσοκομεία, συνεισφέρονταε στην εκ νέου κλι
μάκωση τηε πίεσηε στο ΕΣΥ. Στα «καλά νέα», πάντωε, περι
λαμβάνεται το γεγονόε ότι οι θάνατοι ασθενών παραμένουν
σε χαμηλά επίπεδα και σήμερα καταγράφηκαν μόλιετέσσεριε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Δοκιμές και σε εγκύους με το... τσίμπημα της
Moderna
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 139.97 cm² Κυκλοφορία:
:

1

15-07-2021
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Δοκιμές και
σε εγκύους με
ίο... τσίμπημα
ms Modema
Η Modema θα αρχίσει σύ
ντομα δοκιμές του εμβολίου
της κατά του κορσνοϊού και
σε εγκύους. Οι ερευνητές
θα προσπαθήσουν να εντο
πίσουν τυχόν παρενέργειες
στις εγκύους και στα έμβρυα,.
καθώς και αν το εμβόλιο
προκαλεί επιπλοκές στον το
κετό. Ενώ οι εγκυμονούσες
μπορούν να κάνουν εμβό
λιο κατά του κορονόίού στις
ΗΠΑ, δεν υπάρχει σχετική
παρότρυνση, καθώς είναι λί
γα τα δεδομένα για την επί
δρασή του στην εγκυμοσύνη.
Νωρίτερα φέτος ο ΠΟΥ εξέ
δωσε σύσταση κατά του εμ
βολιασμού των εγκύων, αλ
λά αργότερα υπαναχώρη
σε. Η Modema από τις 22 Ιου
λίου σχεδιάζει να χορηγήσει
το εμβόλιό της κατά του κο
ρονόίού σε 1.000 γυναίκες,
ηλικίας 18 ετών και άνω, που
εγκυμονούν. Ολες οι γυναί
κες θα πρέπει να έχουν κάνει
μία δόση του εμβολίου μέχρι
την 28η μέρα του τελευταί
ου κύκλου τους πριν από την
εγκυμοσύνη.
Η εταιρία, εκτός από την
εγκυμοσύνη, το έμβρυο και
τον τοκετό, θα παρακολου
θήσει και θα καταγράψει
και την υγεία των βρεφών
που θα γεννηθούν, ώστε να
εντοπιστούν τυχόν εκ γενε
τής δυσλειτουργίες, όπως χα
μηλό βάρος ή άλλα προβλή
ματα υγείας στα πρώτα στά
δια ζωής του μωρού.
Το αμερικανικό Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νο
σημάτων λέει ότι οι εγκυμο
νούσες πρέπει να προστατεύ
ονται από τον κορονόίό με
τον εμβολιασμό, αλλά ότι θα
πρέπει να λαμβάνουν τη σχε
τική απόφαση έπειτα από συ
ζήτηση με τον γιατρό τους.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Οι 35 από τους 55 εργαζόμενους στο γηροκομείο του
Βόλου είναι «αρνητές»
Πηγή:

ONTIME

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 146.12 cm² Κυκλοφορία:
:

1

15-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οι 35 από τους 55 εργαζόμενους στο γηροκομείο του ΒόΑου είναι «αρνητές»
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ έχει σημάνει στον Βόλο,
καθώς στο γηροκομείο της πόλης έχουν
καταγραφεί 9 κρούσματα κορωνοΐού, πέντε
εκ των οποίων αφορούν σε ηλικιωμένους
και τέσσερα ακόμα σε εργαζόμενους. Μι
λώντας στην ΕΡΑ, ο Παύλος Πόνος, πρό
εδρος του γηροκομείου, επιβεβαίωσε τη
διασπορά και σημείωσε πως υπάρχει με
γάλο πρόβλημα με το ανεμβολίαστο προ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σωπικό. «Το πρόβλημά μας είναι η άρνη
ση του προσωπικού, καθώς 35 από τους
55 εργαζόμενους αρνούνται να εμβολια
στούν, δηλαδή το 65% του προσωπικού.
Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αρνη
τές, διαφωνούν κάθετα». Οι περισσότε
ροι επικαλούνται «πολλές δικαιολογίες»
για λόγους υγείας ή επικείμενη εγκυμο
σύνη, ενώ κάποιοι λένε ότι θα περιμένουν

να δουν πώς θα πάει το εμβολιαστικό πρό
γραμμα και θα αποφασίσουν τον Σεπτέμ
βριο. Στο γηροκομείο Βόλου φιλοξενού
νται 100 ηλικιωμένοι και υπάρχουν 55
εργαζόμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε
ηλικιωμένους.Όλοι είναι καλά στην υγεία
τους, με λίγο πυρετό και κάποια συμπτώ
ματα όπως δύσπνοια.Ένας εξ αυτών έχει

μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο,
κατόπιν εντολής του ΕΟΔΥ. Οι υπόλοιποι
είναι σε καραντίνα, σε όροφο C0VID-19,
εντός του ιδρύματος.Όλοι οι ηλικιωμένοι
έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις.
Επίσης βρέθηκαν θετικοί 4 εργαζόμενοι.
Η μία εξ αυτών είχε κάνει την πρώτη δόση
του εμβολίου, είχε αντισώματα και το πέ
ρασε πολύ ελαφριά.
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 Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
10

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 511.63 cm² Κυκλοφορία:
:

15-07-2021
2300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

«Νέος γύρος» γεωπολιτικών ανταγωνισμών για τα εμβόλια
ενώ επιταχύνεται η αύξηση των κρουσμάτων
ε την πανδημία να συνεχίζει την εξάπλωβολιασμών, στην ΕΕ είναι πλήρως εμβολιασμέ
σή της, με επιτάχυνση στην αύξηση των
νο μόνο το 50% του ενήλικου πληθυσμού, πο
κρουσμάτων και των θανάτων σε όλο τον
λύ μακριά από το 70% τουλάχιστον του συνόλου
κόσμο, συνεχίζουν να εντείνονται και οι
του πληθυσμού που εκτιμάται ότι απαιτείται για
γεωπολιτικοί και οικονομικοί ανταγωνισμοί γύ
την επίτευξη συλλογικής ανοσίας...
ρω από τα εμβόλια, σε βάρος της ανάγκης γιαΧαρακτηριστική είναι εξάλλου και η επισή
εξασφάλιση έγκαιρου εμβολιασμού του παγκό
μανση του ΕΜΑ ότι σε 10 χώρες της ΕΕ (μετα
σμιου πληθυσμού.
ξύ των οποίων και η Ελλάδα) το 30% ή και πα
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Πα
ραπάνω των ηλικιωμένων άνω των 80 ετών ε
ξακολουθεί να είναι ανεμβολίαστο.
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τη βδο
μάδα 5 -11 Ιούλη καταγράφηκαν σχεδόν 3 ε
κατομμύρια νέα κρούσματα κορονοϊού σε ό
λο τον κόσμο, αριθμός αυξημένος κατά 10%
σε σχέση με τα νέα κρούσματα της προηγού
μενης βδομάδας.
Στο ίδιο διάστημα μάλιστα, αυξήθηκαν και οι
νέοι θάνατοι από Covid-19 κατά 3% (καταγράΟπως είναι αναμενόμενο, βέβαια, οι επισημάν
φηκαν σχεδόν 56.000 νέοι θάνατοι), μετά από μία
σεις των διαφόρων διεθνών και ευρωενωσιακών
σταθερή μείωση για 9 συνεχόμενες βδομάδες.
οργανισμών δεν αναδεικνύουν τους λόγους για
Σε ό,τι αφορά τις περιοχές, η Ευρώπη συνε
τη μεγάλη καθυστέρηση στον μαζικό εμβολιασμό
χίζει να καταγράφει για άλλη μια βδομάδα ση
του πληθυσμού, πίσω από την οποία βρίσκονται
μαντική αύξηση στα νέα κρούσματα (+20%),
η υποταγή των εμβολίων στο κέρδος κολοσσών
ενώ συγκριτικά τη μεγαλύτερη αύξηση σε κατης φαρμακοβιομηχανίας και σε ενδοϊμπεριαλιταγεγραμμένους θανάτους εμφανίζει η Αφρική
στικούς ανταγωνισμούς, η εμπορευματοποίηση
(+50%). Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο ΠΟΥ στη με
και η υποχρηματοδότηση των δημόσιων συστη
γάλη αύξηση των νέων κρουσμάτων στην περι
μάτων Υγείας, η ανυπαρξία δημόσιας Πρωτοβάθ
οχή της Ανατολικής Μεσογείου (+25%).
μιας Φροντίδας Υγείας κ.ο.κ.
Η πιο μεταδοτική παραλλαγή «Δέλτα» που ω
Χαρακτηριστικός είναι ο νέος γύρος ενδοκαθεί αυτή τη νέα έξαρση της πανδημίας καταγρά
πιταλιστικής αντιπαράθεσης γύρω από τα δια
φεται πλέον σε 111 χώρες διεθνώς.
φορετικά εμβόλια, με αυξανόμενα δημοσιεύμα
Στην ΕΕ μάλιστα, όπως εκτιμά ο Ευρωπαϊκός
τα στον διεθνή δυτικό Τύπο και «ανώνυμες πη
Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), μέχρι το τέλος
γές» που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των ρωσικών και των κινεζικών εμβολίων κα
Αυγούστου τα κρούσματα της συγκεκριμένης
παραλλαγής θα αντιπροσωπεύουν το 90% του
τά του κορονοϊού, προκαλώντας αντίστοιχες α
ντιδράσεις και διαψεύσεις από την άλλη πλευρά.
συνόλου των κρουσμάτων.
Το πρακτορείο «Reuters» (που είχε δημοσι
Με αυτό το δεδομένο, ο ΕΜΑ επαναλαμβάνει
εύσει αντίστοιχο θέμα και τον Ιούνη), επικαλού
ότι για επαρκή προστασία από την παραλλαγή
μενο
«πέντε πηγές» τις οποίες όμως δεν κατο
«Δέλτα» απαιτείται ο πλήρης εμβολιασμός (και
νομάζει, αναφέρει σε δημοσίευμά του ότι το Ιν
με τις δύο δόσεις για τα εμβόλια δύο δόσεων).
στιτούτο Γκαμαλέγια της Μόσχας, που ανέπτυ
Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι, όπως ανακοινώθη
ξε το ρωσικό εμβόλιο «Sputnik V» απέτυχε κατ’
κε την Τρίτη, 7 μήνες μετά την έναρξη των εμ

Μ

Δυτικά δημοσιεύματα και
αντιπαράθεση για τα ρωσικά
και κινεζικά εμβόλια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

επανάληψη να παράσχει δεδομένα τα οποία θε
ωρούνται προαπαιτούμενα για την έγκρισή του
από τον ΕΜΑ (υπενθυμίζεται ότι ο ΕΜΑ έχει ξε
κινήσει αξιολόγηση του εμβολίου από τον Μάρ
τη του 2021, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ωστόσο
κάποια πρόοδος). To Reuters κάνει λόγο για ελ
λιπή κλινικά δεδομένα από τις δοκιμές, την κα
ταγραφή παρενεργειών κ.ο.κ., καθώς και για α
πουσία δεδομένων για τη διαδικασία παραγωγής,
ενώ ισχυρίζεται επίσης ότι γαλλική αντιπροσω
πεία επιστημόνων διαπίστωσε απουσία «ευρω
παϊκών προδιαγραφών» για την αποφυγή επιμόλυνσης στην αποκαλούμενη κύρια τράπεζα κυτ
τάρων για την παρασκευή του ρωσικού εμβολίου.
Αντιδρώντας στα παραπάνω, το Ρωσικό Ταμείο
Αμεσων Επενδύσεων (RDIF) αναφέρει σε ανα
κοίνωσή του ότι το δημοσίευμα του Reuters «βα

σίζεται σε ψευδή σχόλια ανώνυμων πηγών και α
ποτελεί παράδειγμα fake news και εκστρατείας
παραπληροφόρησης εναντίον του ρωσικού εμ
βολίου, που διοργανώθηκε από τα φαρμακευ

τικά λόμπι της Δύσης», ενώ προσθέτει ότι «α
ναμένει ότι η έγκριση του εμβολίου από τον Ε
ΜΑ ενδέχεται να γίνει τους προσεχείς μήνες».
To RDIF ανακοίνωσε ότι ζήτησαν από το ειδησεογραφικό πρακτορείο να διορθώσει «τα πο

λυάριθμα ανακριβή στοιχεία που περιέχει το άρ
θρο», καθώς και «να πραγματοποιήσει εσωτερι
κή έρευνα στο γραφείο του Reuters στο Παρί
σι και να λάβει μέτρα κατά των συνεργατών του
πρακτορείου, που μεταδίδουν ψευδείς και λα
θεμένες πληροφορίες».
Από την πλευρά του, ο Ευρωπαϊκός Οργα
νισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) αρνήθηκε να σχο
λιάσει το δημοσίευμα. Αναφέρει ότι «το εμβό

λιο “Sputnik-V" την παρούσα περίοδο περνά
ει την ενδεδειγμένη πραγματογνωμοσύνη, η ο
ποία θα συνεχισθεί έως ότου υπάρξουν επαρ
κή στοιχεία για την υποβολή αίτησης για την ά
δεια πιστοποίησης» και προσθέτει ότι δεν έχει
λάβει τέτοια αίτηση.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος, αλλά χωρίς...
«ανώνυμες πηγές», δημοσίευμα του αμερικα
νικού δικτύου CNBC που αναπαράγεται στον
διεθνή Τύπο, αναφέρεται σε «αυξανόμενες αμ

φιβολίες για την αποτελεσματικότητα» των κι
νεζικών εμβολίων, ιδιαίτερα έναντι της μετάλ
λαξης «Δέλτα», επικαλούμενο τον μεγάλο αριθμό
νέων κρουσμάτων σε 5 χώρες που έχουν υψηλό
ποσοστό εμβολιασμών με τα εν λόγω εμβόλια
(Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σε'ιχέλες, Μογγο
λία, Ουρουγουάη και Χιλή). «Προσπερνάει» βέ
βαια χωρίς κανέναν σχολιασμό - παρότι το κα
ταγράφει - ότι αντίστοιχη μεγάλη αύξηση νέων
κρουσμάτων υπάρχει και στη Βρετανία, η οποία
έχει επίσης υψηλό ποσοστό εμβολιασμών αλλά
με τα δυτικά εμβόλια.

Προς επιβολή «ορίων»
στις εξαγωγές εμβολίων
και η Ταϊλάνδη
Στο μεταξύ, πρόσθετα στους αλλεπάλληλους
φραγμούς στις εξαγωγές εμβολίων ή συστατικών
για την παρασκευή τους που έχουν επιβάλει οι
ΗΠΑ, η ΕΕ, η Ινδία κ.ά., επιβολή «ορίων» στις ε
ξαγωγές εμβολίων κατά του κορονοϊού εξετάζει
και η Ταϊλάνδη, προκειμένου να δοθεί έμφαση
στον εγχώριο εμβολιασμό και την αντιμετώπιση
της έξαρσης της πανδημίας στη χώρα. Οπως α
νέφερε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια
σμών, υπάρχει καταρχήν συμφωνία για μια τέτοια
απόφαση, χωρίς ακόμα αυτή να έχει εκδοθεί.
Στην Ταϊλάνδη παράγονται εμβόλια της
«AstraZeneca» και οποιοσδήποτε περιορισμός
στην εξαγωγή τους θα επιβραδύνει ακόμα πε
ρισσότερο τις παραδόσεις εμβολίων σε Μαλαι
σία, Βιετνάμ και Ινδονησία, χώρες που επίσης
αντιμετωπίζουν πανδημική έξαρση, ενώ έχουν
πληγεί και από το προηγούμενο «μπλόκο» στις
εξαγωγές εμβολίων από την Ινδία.
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 Νέα κρούσματα στο Γ Γηροκομείο Βόλου
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 295.58 cm² Κυκλοφορία:
:

1
15-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Νέα κρούσματα στο Γηροκομείο Βόλου
Αλλοι δύο τρόφιμοι κόλλησαν τον ιό - Στο Νοσοκομείο
για νοσηλεία ο ένας ηλικιωμένος λόγω δύσπνοιας
διασπορά κορονοίού στο Γηροκομείο Βό
λου από ανεμβολίαστους εργαζόμενους συ
νεχίζεται.

Η

Χθες εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοίο ακόμη

δύο ηλικιωμένοι. Ο ένας μάλιοτα από τους δύο τροφί
μους αφού εξετάστηκε από γιατρό κρίθηκε απαραίτη
το να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο Βό
λου για προληπτικούς λόγους, καθώς παρουσίασε
δύσπνοια.
Συνολικά έχουν κολλήσει κορονοίό έξι τρόφιμοι. Οι
περισσότεροι παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα προς
το παρόν.
Ευτυχώς τα συμπτώματα που παρουσιάζουν είναι
ήπια. Έχουν τεθεί σε καραντίνα, σε όροφο covid που
έχει διαμορφωθεί, εντός του Ιδρύματος.
Επίοης βρέθηκαν θετικοί τέσσερις εργαζόμενοι. Η

Χθες εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοίό ακόμη
δύο ηλικιωμένοι, ο ένας μάλιστα, αφού εξετά
στηκε από γιατρό, κρίθηκε απαραίτητο να διακο
μιστεί για νοσηλεία στο Νοσοκομείο, καθώς πα
ρουσίασε δύσπνοια

μια εξ αυτών είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολί
ου, είχε αντισώματα, και το πέρασε πολύ ελαφριά. Οι
υπόλοιποι τρεις παρουσιάζουν λίγο πυρετό και κά
ποια συμπτώματα. Μαζί με τους τέσσερις εργαζόμε
νους, σε καραντίνα μπήκαν άλλοι οχτώ συνάδελφοί
τους που ήταν στις ίδιες βάρδιες.
Υπενθυμίζεται ότι στο ίδρυμα οι εμβολιασμένοι ερ
γαζόμενοι είναι 20 από σύνολο 55. Αντίθετα, το σύ
νολο των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων έχει κάνει
και τις δύο δόσεις του εμβολίου.
«Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν έχουμε κάποιο περιστατικό

«Όταν υπηρετείς τον ηλικιωμένο, έχεις υποχρέωση
να εμβολιαστείς. Δυστυχώς κι εγώ περίμενα να είναι
πιο άμεσο και απαιτητό από την Πολιτεία. Έτσι όπως
έγινε οι μισοί περιμένουν να φύγουν με αναστολή και
να διεκδικήσουν αποζημιώσεις», επιοήμανε ο ίδιος.
Υπογράμμισε, δε, ότι στη σχετική απόφαση υπάρ
χουν κενά και ασάφειες, που πρέπει να ξεκαθαρί

σοβαρό», εκτιμά ο πρόεδρος του Γηροκομείου Παύ

σουν. «ΟΙ εμβολιασμένοι είναι πάλι τα κορόιδα. Έκα

λος Πάνος μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

ναν το εμβόλιο και καλούνται να βγάλουν το φίδι από
την τρύπα. Είναι εκεί οτην πρώτη γραμμή», πρόσθεοε

Να σημειωθεί ότι στο Γηροκομείο Βόλου φιλοξε
νούνται 100 ηλικιωμένοι, ενώ απασχολούνται συνο
λικά 55 εργαζόμενοι.
Επισημαίνεται στο ίδρυμα τόσο οι εργαζόμενοι όσο
και οι φιλοξενούμενοι υποβάλλονται σε δειγματολη
πτικό έλεγχο για ανίχνευση κορονοιού ανά τρεις μέ
ρες και λαμβάνονται όλα τα μέτρα πρόληψης.
Ο κ. Πάνος φιλοξενούμενος στην ΕΡΤ χθες ανέφε-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρε ότι θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί πολλούς μήνες
νωρίτερα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός που ανακοι
νώθηκε από την κυβέρνηση για τις 16 Αυγούοτου.

ο πρόεδρος του γηροκομείου Βόλου.
Αναρωτήθηκε, δε, για το πώς θα λειτουργήσει το
Ίδρυμα, εάν βγουν σε αναστολή οι αρνητές. «Έχει 30
νοσηλευτές ο Βόλος; Ή θα πάει κάποιος σε ένα γηρο
κομείο που έχει ήδη κρούσματα; Οπωσδήποτε πρέ
πει να βρεθούν χέρια, ακόμη και από τις τοπικές σχο
λές νοσηλευτικής», είπε χαρακτηριστικά.
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 Τινάζει στον αέρα την κυβέρνηση
Πηγή:

ONE VOICE

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6-7

Επιφάνεια 1595.61
:
cm²

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

15-07-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ «ΔΕΛΤΑ»

Τινάζει στον αέρα την κυβέρνηση
Ο

Mm:ooT0Kns

ξεχνάει us εκλογέε γιατί θα... τρέξει

povos

και θα έρθει δεύτεροε
lllath. 6-7

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Τινάζει στον αέρα την κυβέρνηση
Πηγή:

ONE VOICE

«Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”
απλώνεται στην
επικράτεια, φέρνοντας
πιο κοντά τον στόχο
μέσα στο καλοκαίρι
να έχει εμβολιαστεί
τουλάχιστον το
70% του ενήλικου
πληθυσμού μας»,
τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στο
τελευταίο τηλεοπτικό
του διάγγελμα.

Σελ.:

1,6-7

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

15-07-2021

Η μετάλλαξη «Δέλτα» και το τέταρτο κύμα τηε πανδημίαε βάζουν απότομο φρένο στα εκλογικά σενάρια, με τον ανασχηματισμό να συγκεντρώνει
πΛεον, tis περισσοτερεε πιθανοτητεε σε μια ύστατη προσπάθεια αποκατάστασή τηε ραγισμένηε κυβερνητικήε εικόναε

Γοάφει ο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑΣ

ΤΙΝΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΕΡΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΚΑΙ
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΚΙΚΙΛΙΑΣ!

I Αναιρέπεται
Β ο σχεδιασμόε
του Μαξίμου
για πρόωρεε
εκλογέε, καθώε
η πανδημία καλά
κρατεί, παρά την
επικοινωνιακή
προσπάθεια
Μαξίμου
και των φίλα
προσκείμενων
δημοσκόπων
να πείσουν περί
του αντιθέτου,
στο όνομα
μιαε δήθεν
οικονομικήε
ανάκαμψηε
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Η μετάλλαξη «Δέλτα» στέλνει
τιε κάλπεε axis... καλένδεε
ΡΗ Δεν πέρασε καλά, καλά ένα
24ωρο και ο καθηγητής Νίκος
ΙΜΜ Σύψας αποδόμησε το πρω«31 θυπουργικό «success story»,
λέγοντας στον ΣΚΑΪ και στη Σία
Κοσιώνη: «Έχουμε πολύ κόσμο
ανεμβολίαστο. Αν είχαμε εμβολι
αστεί όλοι, το 80%, αυτή τη στιγμή
δεν θα κουβεντιάζαμε περί επιδημί
ας. Θα το είχαμε λύσει το ζήτημα.
Δυστυχώς δεν προλάβαμε να
εμβολιαστούμε και πρέπει να αντι
μετωπίσουμε το επόμενο κύμα της
πανδημίας, το τέταρτο κύμα».
Είναι προφανές στον καθένα
ότι, η επιχείρηση «Ελευθερία» παρά
τις καλές προθέσεις, δεν πέτυχε
το στόχο της και πλέον η κυβέρ
νηση είναι αντιμέτωπη με ένα νέο
κύμα της πανδημίας, που οφείλεται
-όπως και το δεύτερο και το τρίτοκαθαρά στις δικές της αντιφατικές
πολιτικές και σε μια αλλοπρόσαλ
λη προσπάθεια να μειώσει τις επι
πτώσεις στον οικονομικό και κοι
νωνικό τομέα.

Φθορά και ανατροπή
Η μετάλλαξη «Δέλτα» ανατρέπει
άρδην τους σχεδιασμούς του Μα
ξίμου για πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες εντός του έτους, καθώς η
πανδημία είναι δυστυχώς ακόμη
παρούσα, παρά την επικοινωνιακή προσπάθεια Μαξίμου και των
φίλα προσκείμενων δημοσκόπων
να πείσουν περί του αντιθέτου, δη
λαδή ότι έχουμε τελειώσει με τον
Covid-19, στο όνομα μιας δήθεν
οικονομικής ανάκαμψης.
Οι κυβερνητικές ευθύνες για τη
συνέχιση της υγειονομικής κρίσης
και τις οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις είναι τεράστιες και η μετακύλιση ευθυνών στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, στον ΙΥΡΙΖΑ και
στον... Πολάκη δεν πείθουν ούτε τον
ψηφοφόρο της Ν.Δ., κάτι το οποίο
καταγράφεται στα ποιοτικά στοι
χεία των ερευνών κοινής γνώμης.
Η κυβερνητική φθορά είναι πια
δεδομένη. Η νεολαία πετάει στη
μούρη της κυβέρνησης το «δώρο»

των 150 ευρώ, το αντί-ΙΥΡΙΖΑ μέ
τωπο και αφήγημα έχει εξαϋλωθεί,
τα συναισθήματα της ντροπής, της
οργής, του φόβου και της όλο ένα
μειούμενης ικανοποίησης από την
κυβέρνηση αρχίζουν ξεκάθαρα να
αποτυπώνονται στις δημοσκοπή
σεις, που «προσαρμόζονται στην
πραγματικότητα», όπως θα έλεγε
και ο Κώστας Λαλιώτης...

Φρένο

otis

κάλπεβ

Στο Μαξίμου, λοιπόν, έχει σημάνει συναγερμός. Η μετάλλαξη
«Δέλτα» και το τέταρτο κύμα της
πανδημίας βάζουν απότομο φρένο
στα εκλογικά σενάρια, με τον ανα
σχηματισμό να συγκεντρώνει, πλέ
ον, τις περισσότερες πιθανότητες σε
μια ύστατη προσπάθεια αποκατά
στασης της ραγισμένης κυβερνη
τικής εικόνας.
Κεντρικό πρόσωπο του ανασχη
ματισμού φέρεται να είναι ο Βασί
λης Κικίλιας, ο οποίος θα αποτελέσει το «εξιλαστήριο θύμα», αν και

ο ίδιος επεδίωκε την απομάκρυν
σή του από την «ηλεκτρική καρέ
κλα» του υπουργού Υγείας από τον
προηγούμενο ανασχηματισμό, βλέ
ποντας το Μαξίμου να.,.επενδύει
στην αποτυχία του.

Ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά
Στη θέση του αναμένεται να το
ποθετηθεί, σύμφωνα με πληροφο
ρίες και σχεδόν μετά βεβαιότητας,
ο υφυπουργός στον πρωθυπουρ
γό Άκης Σκέρτσος, ο οποίος το τε
λευταίο διάστημα έχει αναλάβει να
βγάλει σε πέρας τη «βρώμικη δου
λειά» του απεγκλωβισμού της κυ
βέρνησης από τη δύσκολη θέση
και την πολιτική απομόνωση στην
οποία έχει περιέλθει.
Σύσσωμη η αντιπολίτευση, άλ
λωστε, άσκησε δριμεία κριτική στο
τελευταίο διάγγελμα του πρωθυ
πουργού, παίρνοντας σαφείς απο
στάσεις από τις πολιτικές διχασμού
που καλλιεργεί συστηματικά το Μα
ξίμου, επιρρίπτοντας διαρκώς τις
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Στα κάγκελα οι επιχειρηματίεε ins εστίασηs
-Καλησπέρα, θα θέλαμε ένα τραπέζι για δύο.
-Βεβαίωε! Εμβολιασμένοι;
-Ναι.
-Περάστε μέσα...
-Είμαστε καπνιστές.
-Περάστε έξω!
Κυκλοφορεί, σαν ανέκδοτο στα social
media, ωστόσο αποτυπώνει με τον πιο εύ
γλωττο τρόπο τα προβλήματα του κλάδου Tns
εστίασηβ, που επιδεινώθηκαν ακόμη περισσό
τερο με τα περιοριστικά μέτρα λόγω Tns παν
δημίας, αλλά και tis αλλοπρόσαλλες πολιτικέε
Tns κυβέρνησης Μητσοτάκη με σκοπό τη δή
θεν στήριξή tous.
Είναι χαρακτηριστικές, μάλιστα, οι δηλώσειε κορυφαίων σεφ με αφορμή τα τελευταία
μέτρα Tns κυβέρνησή περί αμιγών και μι
κτών χώρων. «Δεν γίνεται να ζητάμε κοινω
νικά φρονήματα και ταυτότητα, για να μπει ο
κόσμοε να φάει...», δήλωσε ο Λευτέρηε Λαζά
ρου, ενώ ο Δημήτρηε Σκαρμούτσοε σχολίασε;
«Δεν έχουμε καταλάβει, τι ακριβό» ανακοίνω
σε η κυβέρνηση».

Αν aas αρέσει...
Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Ανάπτυξηβ,
Άδωνηβ Γεωργιάδηε απειλούσε tous επιχει
ρηματίες Tns εστίασης, θέτοντας το δίλημμα:
«θέλετε τον χειμώνα να aas ξανακλείσουμε
και να χρεοκοπήσετε ή όχι;».
Αυτή τη στιγμή, πάντα», σύμφωνα με επί
σημα στοιχεία πολλέ5 από tis 83.000 επιχει
ρήσει εστίασης έχουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότηταβ και 400.000 εργαζόμενοι σε αυτέε
αντιμετωπίζουν, πλέον, το φάσμα Tns ανεργίas.
Με ανακοίνωση διαμαρτυρίαβ, 45 Σύλλογοι

ευθύνες στους αντιπάλους.

Εξ ιδίων οι... αντιεμβολιαστέβ
Όλα δείχνουν ότι, το λεγόμε
νο αντιεμβολιαστικό κίνημα δεν
αφορά τα κόμματα της κεντροα
ριστεράς, αλλά την ίδια τη δεξιά
παράταξη και την κυβέρνησή της,
η οποία με ευκολία στοχοποιεί τη
μία τον Πολάκη και την άλλη τους
-κάποτε «ήρωες»- υγειονομικούς,
αν και η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει κατηγο
ρηματικά «Είμαστε εμβολιασμένοι
στο 90%». Δεν τολμά, όμως, η κυ
βέρνηση από την αρχή της πανδη
μίας να λάβει ουσιαστικά προστα
τευτικά και περιοριστικά μέτρα σε
τομείς, όπως ο στρατός, η αστυνο
μία και η εκκλησία, γιατί αποτελούν
κρίσιμη μάζα της εκλογικής βάσης
της Ν.Δ. Είναι χαρακτηριστικό ότι,
μετά τη συνάντηση του υπουργού
Υγείας με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιε
ρώνυμο, η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε
ανακοίνωση στην οποία τονίζει μεν
ότι «αποφάσισε να ελέγξει και πε
ριορίσει κάθε παράλογη και μεμο-
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Επιχειρήσεων Eoriaons από όλη τη χώρα επι
σημαίνουν την ανεπάρκεια Tns κυβέρνησης:
«Προσπαθεί να υποκαταστήσει tous υγειονομικούβ ελέγχους, μεταφέρονταβ tis ευθύνεβ
Tns στ» ίδιες tis επιχειρήσε», υποχρεώνοντας
αυτές να αναλάβουν αστυνομικά καθήκοντα
και να διενεργούν ελέγχους arous πελάτες
tous, ενώ παράλληλα επισείουν σφράγισμα
επιχειρήσεων ή και οριστικό κλείσιμο, ακόμη
και από μια απλή ανάρτηση στα social media
ότι δεν ασκούν τα συγκεκριμένα “αστυνομικά”
μέτρα», τονίζουν μεταξύ άλλων στην ανακοί
νωσή TOUS.

Στήριξη τέλοβ
Σημειώνεται ότι, ο unoupyos Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούραε με τη στάση του μοιάζει
να ευθυγραμμίζεται με το... δόγμα Γεωργιάδη
«λεφτά τέλοε»! Σε συνάντησή του, μάλιστα, με
εκπροσώπους Tns εστίασης, αρνήθηκε να πα
γώσουν οι εξώσε» και να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στα ενοίκια, αλλά και να διατηρηθεί
ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ, ο onoios ανα
μένεται να αυξηθεί στο 24% από το 13% που
ισχύει τώρα.
Σύμφωνα με τον τομεάρχη Ανάπτυξης του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση η κυβέρνηση, αντί
να συνεχίσει και να εντείνει τα μέτρα στήριξηε και tis ενισχύσεις npos tis ιδιαίτερα πληττόμενεε επιχειρήσεις, όπα» αυτέβ Tns εστία
σης μετά το εξάμηνο lockdown, τα διακόπτει
με πρόσχημα την «επανεκκίνηση» Tns οικοvopias, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσε» ενός
σημαντικού κλάδου Tns ελληνικής οικονομίas, ιδίως σε μια κρίσιμη τουριστική περίοδο,
να αντιμετωπίζουν ζήτημα βιωσιμότητα3 και
ανεργίας.

I Οι νεολαίοι πειούν
Β στη μούρη
ins κυβέρνησηε
το «δώρο» των 150
ευρώ, το αντί-ΣΥΡΙΖΑ
μέτωπο και αφήγημα
έχει εξαϋλωθεί
και τα συναισθήματα
τηε οργήε, του φόβου
και τηε δυσαρέσκειαε
του κόσμου αρχίζουν
ξεκάθαρα να
αποτυπώνονται
στιε δημοσκοπήσειε

νωμένη φωνή, απάδουσα προς το
συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησί
ας και τη μακραίωνη κανονική της
παράδοση, προκειμένου να απο
φευχθεί ο σκανδαλισμός των πι
στών και η διακινδύνευση της υγεί
ας όλων», αλλά παράλληλα κάνει
λόγο για «την ελεύθερη επιλογή
του εμβολιασμού»!

«Όχι στον διχασμό»
Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκα
θαρίζει σε όλους τους τόνους ότι
είναι υπέρμαχος του εμβολιασμού,
αλλά όχι του διχασμού: «Ναι στον
εμβολιασμό με όρους κοινωνικής
αλληλεγγύης. Ναι στον υποχρεω
τικό εμβολιασμό των υγειονομι
κών. Ναι στην ενίσχυση του ΕΣΥ.
Ναι στην οικονομική στήριξη της
κοινωνίας. Όχι στον υποχρεωτικό
εμβολιασμό του γενικού πληθυ
σμού. Όχι στον βαθύ διχασμό των
πολιτών. Όχι στην μετακύλιση της
ευθύνης της πολιτείας στους κατα
στηματάρχες», αναφέρει η ανακοί
νωση της Κουμουνδούρου.
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