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1) [ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Σελ. 5 ] [] Μετρά αντίστροφα η κλεψύδρα για τους υποχρεωτικούς
εμβολιασμούς
2) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 1,9 ] [] 0 AΔΩΝΙΣ ΛΥΠΑΤΑΙ ΠΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ!
3) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 1,16 ] [] Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού από τη Βουλγαρία με αντίτιμο 500 ευρώ!
4) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 32-33 ] [] Αυστηρά μέτρα στην Ευρώπη μετά το «συναγερμό Δέλτα»
5) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 18 ] [] «Lodcdown» ανεμβολίαστων εξετάζουν Γερμανία - Ιταλία
6) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 23 ] [] ΠΟΥ: Ηθικό ζήτημα με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό!
7) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 22 ] [] Ξεσηκωμός για τιs διακρΐσεις
8) [ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Σελ. 13 ] [] Υποχρεωτικοτητα εμβολιασμού και Σύνταγμα
9) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 1,6 ] [] Σε επιφυλακή και πάλι το Εθνικό Σύστημα Υγείας
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 Μετρά αντίστροφα η κλεψύδρα για τους
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς
Πηγή:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 618.31 cm² Κυκλοφορία:
:

26-07-2021
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Μετρά αντίστροφα η κλεψύδρα
για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς
Η τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από
λίγες μέρες στη Βουλή για τους υποχρεω
τικούς εμβολιασμούς θέτει προ των
ευθυνών του το υγειονομικό προσωπικό
οτις δημόσιες δομές υγείας αλλά και
στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Χρ. Χατζηχριστο-

Με δεδομένο ότι η ρύθμιση θα τεθεί άμε
σα σε εφαρμογή η κλεψύδρα ήδη μετρά αν

δούλου

τίστροφα και οσονούπω όσοι αρνηθούν να

θα ήταν δόκιμο

εμβολιαστούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με

εκτιμώ, οι εργαζό

κυρώσεις.
Η υποχρεωτικότητα προκαλεί ενστάσεις.

μενοι στην ακτο

Με δεδομένο ότι η ρύθμιση θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή,

Το ίδιο και το δικαίωμα που δίνει η τροπο

η κλεψύδρα ήδη μετρά αντίστροφα και οσονούπω όσοι αρνηθούν

λογία που ψηφίστηκε ο υπουργός υγείας

να εμβολιαστούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις

πλοΐα αλλά και το
προσωπικό στα
Μέσα Μαζικής

να μπορεί να διευρύνει τους κλάδους που
θα ενταχθούν στους υποχρεωτικούς εμβο

κών υπαλλήλων, είναι εμβολιασμένη. Από

ου, 37 άτομα παραμένουν ανεμβολίαστα,

Μεταφοράς άμεσα

λιασμούς αν η πορεία της πανδημίας το επι

το δυναμικό των 65 υπαλλήλων έχουν εμ

να ενταχθούν στην

βολιαστεί οι 50. Ορισμένοι ακόμη έχουν

ενώ από το διοικητικό προσωπικό δεν
έχουν εμβολιαστεί 49 υπάλληλοι.

νοσήσει και έχουν αντισώματα. Οι υπόλοι

Χαμηλά εξακολουθούν επίσης να είναι τα

των εμβολιασμών.

βάλλει.
Την ίδια ώρα, όμως, ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, καθηγητής επιδημιολογίας

ποι παραμένουν ανεμβολίαστοι.

ποσοστά εμβολιασμένων σε υπηρεσίες

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος

«Πρέπει να πειστούν ότι ο εμβολιασμός

της Επιτροπής του Υπ. Υγείας, μιλώντας

είναι μονόδρομος», ανέφερε στον ΤΑΧΥ

π.χ. η φύλαξη, ενώ βελτιωμένη είναι η κα

στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ καταθέτει την προσωπι

ΔΡΟΜΟ ο Παναγιώτης Δαρειώτης, πρό

τάσταση στον χώρο της καθαριότητας.

κή του άποψη, τονίζοντας ότι θα πρέπει να

εδρος του τοπικού συλλόγου εργαζομένων

ανοίξει άμεσα η «βεντάλια» της υποχρεωτι-

στο ΕΚΑΒ Ν. Μαγνησίας.

κότητας τουλάχιστον στην ακτοπλοΐα και

υποχρεωτικότητα

που έχουν ανατεθεί σε εργολάβους, όπως

«Δεν πρέπει να τεθεί θέμα»

«0 στόχος πρέπει να είναι να πεισθούν

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν και όχι να

στον επισιτισμό και τον τουρισμό έχει ταχ

Παν. Δαρειώτης

«θα ήταν δόκιμο εκτιμώ, οι εργαζόμενοι

εξαναγκαστούν και να τιμωρηθούν», τόνισε

θεί υπέρ των εμβολιασμών, δηλώνει όμως

0 στόχος πρέπει

στην ακτοπλοΐα αλλά και το προσωπικό στα

ο ίδιος, θεωρώντας εύλογες τις ενστάσεις

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς άμεσα να εν

που εκφράζονται.

κατηγορηματικά αντίθετη με την υποχρεωτικότητα.

στις μεταφορές.

να είναι να πεισθούνόσοι αρ-

ταχθούν στην υποχρεωτικότητα των εμβο

Επιπροσθέτως ο κ. Δαρειώτης εκτίμησε

«Δεν είμαστε κατά των εμβολιασμών. Αν-

λιασμών. Πρόκειται για ανθρώπινο δυναμι

ότι θα προκύψει σημαντικό πρόβλημα λει

τιθέτως παροτρύνουμε τα μέλη μας να εμ

νούνται να εμβο
λιαστούν

κό που έρχεται καθημερινά οε επαφή με

τουργίας στον τομέα ΕΚΑΒ Βόλου, αν τεθεί

βολιαστούν, διότι πιστεύουμε ότι πάνω από

δεκάδες πολίτες, εξαιτίας της φύσης της

σε ισχύ το μέτρο που προβλέπει οι «αρνη

όλα προέχει η ασφάλειά τους απέναντι

εργασίας του. Υπό αυτές τις συνθήκες και

τές» να τίθενται σε αναστολή εργασίας.

προκύπτει η ανάγκη να «θωρακιστούν»

στον κορονοϊό. Αν τεθεί όμως θέμα υποχρεωτικότητας θα αντιδράσουμε, διότι θα

εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων

Η εικόνα στο «Αχιλλοπούλειο >

είναι ένας εύσχημος τρόπος για τους εργο

απέναντι στον ιό και τις μεταλλάξεις. Θα εί

Και στο Αχιλλοπούλειο ακόμη παραμέ

ναι καλό για την προσωπική τους ασφάλεια

νουν αρκετοί εργαζόμενοι ανεμβολίαστοι.

δότες να θέσουν εκτός αγοράς εργασίας
συναδέλφους μας», υπογράμμισε στον ΤΑ

αλλά και για τη δημόσια υγεία. Το εμβόλιο

Το «τσίμπημα» έχουν λάβει 728 άτομα ενώ

ΧΥΔΡΟΜΟ ο Θανάσης Παπαδημόπουλος,

δεν μας προστατεύει μόνο από τον κορονοϊό και τη βαριά νόσηση, προστατεύει και

251 δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο.
Από το νοσηλευτικό προσωπικό 145 άτο

πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βόλου
και έφορος της Ομοσπονδίας.

το ΕΣΥ από την αύξηση νοσηλειών», επισή-

μα είναι ανεμβολίαστα, ενώ από το ιατρικό

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημόπουλο το

θαν. Παπαδημό
πουλος
Δεν είμαστε κατά

προσωπικό 20 γιατροί δεν έχουν ορίσει

μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων

των εμβολιασμών,

Αναφορικά με τον κλάδο του τουρισμού

ακόμη ραντεβού στο πρόγραμμα «Ελευθε

στον τουρισμό είναι εμβολιασμένο.

όμως αν τεθεί θέ

και του επισιτισμού ο κ. Χατζηχριστοδού-

ρία», παρά την προτεραιότητα που δόθηκε

λου εκτίμησε ότι προς το παρόν έχει απο-

από τις αρχές Ιανουάριου. Από το υπόλοιπο

κλάδο της εστίασης, σύμφωνα πάντα με

φασιστεί οι ανεμβολίαστοι να κάνουν δύο

επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομεί

τον πρόεδρο του ΕΚΒ.

μανε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Απροθυμία καταγράφεται κυρίως στον

σουμε

φορές την εβδομάδα rapid test.
Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση
που έκανε μόλις προχθές η Επιτροπή Λοιμωξιολόγωνστην Κυβέρνηση. «Θέλω να πι
στεύω ότι μετά από αυτή την απόφαση θα

μα υποχρεωτικότητας θα αντιδρά-

■ Η «ακτινογραφία» των εμβολιασμών
σε ποσοστά και απόλυτους αριθμούς

υπάρξουν πολλοί εργαζόμενοι στους δύο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημο

ράδων την πρώτη δόση του εμβολί

Ιανουάριου. Οι 92.299 εμβολιασμοί

συγκεκριμένους κλάδους που θα το ξανα-

σιεύει καθημερινά σε διαδραστικό

ου έχει κάνει το 60,33% των πολι

αφορούν στην πρώτη δόση, ενώ

σκεφτούν και θα αποφασίσουν να εμβολια

χάρτη η Πολιτική Προστασία, το πο

τών, ενώ και τη δεύτερη δόοη έχει

79.827 πολίτες έχουν εμβολιαστεί

στούν», προέβλεψε ο ίδιος.

σοστό των πολιτών που έχουν κάνει

ολοκληρώσει ποσοστό 58,87%. Την

και με τις δύο δόσεις.

την πρώτη δόση του εμβολίου στην

ίδια στιγμή, σε απόλυτους αριθμούς

Στις Σποράδες συνολικά έχουν γί

ΠΕ Μαγνησίας ανέρχεται σε 48%,

σύμφωνα με την επίσημη πλατφόρ

νει 15.572 εμβολιασμοί. Οι 8.459

ενώ και τη δεύτερη δόση έχει ολο

μα emvolio.gov.gr, στην ΠΕ Μαγνη-

αφορούν στην πρώτη δόση, ενώ σε

κληρώσει ένα ποσοστό 40,85%.

σίαςέχουν πραγματοποιηθεί συνολι

8.191 ανέρχονται οι εμβολιασμοί

κά 169.827 εμβολιασμοί από τις 8

που έχουν ολοκληρωθεί.

ΕΚΑΒ Βόλου: Ενστάσεις
για την υποχρεωτικότητα
Στον τομέα ΕΚΑΒ Βόλου η πλειονότητα
των εργαζομένων, διασωστών και διοικητι-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντίστοιχα στα τρία νησιά των Σπο-
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 0 AΔΩΝΙΣ ΛΥΠΑΤΑΙ ΠΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,9

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 330.96 cm² Κυκλοφορία:
:

1
26-07-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΥΝΙΣΜΟΥ
Λυπημένοε δηλώνει
ο Αδωνιβ επειδή «ρίχνει»
στον κόσμο μικρά (!)
πρόστιμα των 5.000€
Με ύφος... χιλίων καρδιναλίων δήλωσε
ότι ίσως σκεφτεί να ίο αλλάξει! ■ 9

0 AHDHE ΛΥΠΑΤΑΙ ΠΑΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΠΙΝΑ!
0 υπουργόβ Ανάπτυξηβ
θέλει να αυξήσει ns
«καμπάνεβ» που επιβάλλει
στα κέντρα διασκέδασή

τική, με πάρα πολύ κόσμο, όλοι όρ
θιοι να χορεύουν, χωρίς να τηρείται
κανένα μέτρο. Το κλείσαμε για εφτά
ημέρες κι επιβάλαμε πρόστιμο 5.000
ευρώ. Οι νόμοι ισχύουν για όλους.
Δεν μπορεί κάποιοι να κάνουν ότι
δεν βλέπουν» ανέφερε, όντας έτοι
μος για τις επόμενες... τιμωρίες προς
πίστευτα κυνικός ο υπουρ
τους «ανυπάκουους» πολίτες.
γός Ανάπτυξης Αδωνις ΓεΣε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότηωργιάδης... χαίρεται να
τα των εμβολιασμών για τους υγειο
επιβάλλονται πρόστιμα
νομικούς, ο υπουργός Ανάπτυξης χα
στον κόσμο. Δεν εξηγείται
ρακτήρισε «ντροπή» την ανακοίνωση
αλλιώς το ύφος με το οποίο σχολία
της ΠΟΕΔΗΝ: «Αν ένας υγειονομικός
ζε χθες το πρόστιμο που επιβλήθηκε
είναι ανεμβολίαστος και ασυμπτωμααπό τις ελεγκτικές Αρχές σε κέντρο
τικός, μπορεί να σκοτώσει ασθενείς.
διασκέδασης στην Αττική, χαρακτηρίΗ ΠΟΕΔΗΝ παρέχει πέπλο προστασί
ζοντάς το «μικρό». «Λυπάμαι που είναι
ας σε ανεύθυνους υγειονομικούς που
μόνο 5.000 ευρώ το πρόστιμο, ίσως το
δεν θέλουν να εμβολιαστούν».
σκεφτώ να αλλάξει» είπε χαρακτηρι
Ερωτηθείς αν εξετάζεται η υποστικά σε τηλεοπτική συνέντευξη, κά
χρεωτικότητα και στον κλάδο της
νοντας τους πολίτες να αναρωτιού
εστίασης, σημείωσε: «Η διεύθυν
νται πώς μπορεί ένας υπουργός να
ση των κατηγοριών των εργαζομέ
«λυπάται» για τα μέτρα που παίρνει η
νων που πρέπει να μπουν σε υποκυβέρνησή του.«
χρεωτικότητα εμβολιασμού δεν είναι
Χθες (σ.σ.: προχθές) το βράδυ
μια απλή κυβερνητική απόφαση. Η
αναγκαστήκαμε να κλεΐσουμε κάποιο
Επιτροπή Βιοηθικής, η οποία εξετά
κέντρο. Πιάσαμε ένα κέντρο στην Ατ
ζει όλα τα δεδομένα, εισηγείται στον
υπουργό Υγείας και εκείνος αποφα
σίζει. Ασφαλώς για την εστίαση είναι
^ σημαντικό οι εργαζόμενοι να είναι
■ όλοι εμβολιασμένοι».
Παράλληλα, επιμένοντας να ζει
I στον... δικό του κόσμο και ενώ το τέ| ταρτο κύμα της πανδημίας αρχίζει
^ να καλπάζει, εξέπεμψε ένα αισιόδο
ξο μήνυμα για την πορεία του του
ρισμού, σημειώνοντας ότι έχει επι
τευχθεί ο στόχος, καθώς βρισκόμα
στε πάνω από το 60% του 2019». «Οι
κρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά, παρά
την άνοδο της πανδημίας» επισήμανε,
κάνοντας και πάλι το μαύρο άσπρο.

Α
Ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού από τη
Βουλγαρία με αντίτιμο 500 ευρώ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,16

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 394.23 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-07-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ
Πλαστά πιστοποιητικά
εμβολιασμού
από τη Βουλγαρία
με αντίτιμο 500ευρώ!
Οι επιτήδειοι ψαρεύουν τα θύματά τους
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. ■ 16

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού από τη Βουλγαρία με αντίτιμο
1 500
ευρώ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,16

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-07-2021

Μαϊμού» πιστοποιητικά εμβολιασμού

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού από τη Βουλγαρία με αντίτιμο
1 500
ευρώ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,16

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-07-2021

από τη Βουλγαρία!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού από τη Βουλγαρία με αντίτιμο
1 500
ευρώ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,16

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-07-2021

«Ψαρεύουν» πελάτεε
από ία social media
και πωλοΰν πλαστέβ
βεβαιώσει για 500 ευρώ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ην ώρα που οι ειδικοί προειδοποι
ούν για επικείμενο νέο κύμα παν
δημίας σε περίπτωση που δεν εμ
βολιαστεί άμεσα ο πληθυσμός,
άπλωσε τα πλοκάμια της και στη
χώρα μας η μαύρη αγορά των πλαστών πιστο
ποιητικών εμβολιασμού! Η αρχή έγινε από τον
Βόλο, όπου τουλάχιστον 20 πολίτες προσεγγί
στηκαν από επιτηδείους που τους έταξαν «μα
ϊμού» βεβαίωση, με αντίτιμο 500 ευρώ.
Οπως αναφέρει το taxydromos.gr, οι ψεύ
τικες βεβαιώσεις εξασφαλίζονται μέσω Βουλ
γαρίας, όπου διάφοροι γιατροί δεν διστάζουν
να υπογράψουν τα πλαστά έγγραφα προκειμένου να βγάλουν χρήματα με τη σέσουλα, αδια
φορώντας για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό
στη δημόσια υγεία. Οι Βούλγαροι γιατροί φέ
ρεται ότι είναι κομβικά σημεία σε αυτή την κομπίνα, αφού
Το κύκλωμα «δουλεύει» ως επαγγελματίες υγεί
με το μονοδοσικό
ας χώρας της
Ευρωπαϊκής
της J&J, καθώς «είναι
Ενωσης έχει
το μόνο που δεν
την ίδια ισχύ
ανιχνεύεται στο αίμα»
η βεβαίωσή
τους.
Οι επιτήδειοι «ψαρεύουν» πελάτες κυρίως
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δι
άφοροι χρήστες κάνουν ευρέως γνωστές τις
αντιεμβολιαστικές απόψεις τους. Αφού τους
πεΐσουν ότι μπορούν να τους εξασφαλίσουν
το πολυπόθητο «διαβατήριο» ελευθερίας, πλη
ρώνονται για τις υπηρεσίες τους και στη συ
νέχεια στέλνουν ταχυδρομικά την πλαστή βε
βαίωση.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως
τώρα, το εμβόλιο που προτιμά το κύκλωμα που
υπογράφει τα εν λόγω έγγραφα είναι το μονο
δοσικό της Johnson 8t Johnson καθώς, όπως
υποστηρίζουν, είναι το μόνο που δεν αντχνεύεται στο αίμα σε περίπτωση που χρειαστεί να
γίνει ιατρική εξέταση για να πιστοποιηθεί αν
πράγματι κάποιος έκανε το εμβόλιο.
Οπως εκτιμούν οι Αρχές, όσο περνά ο και
ρός το φαινόμενο αυτό θα γίνεται περισσότε
ρο έντονο, καθώς, με τη βοήθεια λογισμικών
και εκτυπωτών υψηλής ποιότητας, οι απατεώ
νες είναι σε θέση να φτιάξουν έγγραφα που η
πλαστότητά τους ανιχνεύεται δύσκολα.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέ
ρες εντοπίστηκαν σε ταξιδιωτικό γραφείο
της Αθήνας αλλοδαποί που είχαν στην κατο
χή τους πλαστά μοριακά τεστ ανίχνευσης κορονοϊού. Το περιστατικό αυτό έχει θορυβήσει
ιδιαίτερα την Αστυνομία που ερευνά την πη
γή της πλαστογραφίας, καθώς υπάρχει κίνδυ
νος να βρεθούν χιλιάδες πλαστά αρνητικά τεστ
στα χέρια πολιτών οι οποίοι ενδέχεται να εί
ναι θεηκοί στον ιό.

Τ
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ΚΟΣΜΟΣ
ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Αυστηρά μέτρα στην
Ευρώπη μετά το
«συναγερμό Δέλτα»
κληραίνουν τη στάση τους απέ
ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ
akotzia@e-typos.com
ναντι στους αρνητές των εμ
βολίων οι περισσότερες χώρες
της Ευρώπης, από το φόβο εξάπλωσης
για υποχρεωτικό εμβολιασμό των εκ
ενός νέου, ισχυρότερου κύματος της
παιδευτικών εν όψει της επιστροφής
πανδημίας κορονοϊού. Η μετάλλα
των μαθητών στα σχολεία τον Σεπτέμ
ξη Δέλτα οδηγεί σε αυστηροποίηση
βριο. Στην Ιταλία παρατηρείται μεγάλη
κανόνων και σε «πιστοποιητικά εμ
αύξηση στους εμβολιασμούς των νέων
βολιασμού» για την επιστροφή στην
παρά τις διαδηλώσεις αντιεμβολιακανονικότητα. Ορισμένες ευρωπαϊκές
στών και άλλων πολιτών που αρνούχώρες έχουν επιβάλει αυστηρό «face
νται την επιβολή του πιστοποιητικού
control» στα σύνορα -όπως η Μάλ
«ελευθέρας». Ο πρωθυπουργός Μάριο
τα, που απαγορεύει την είσοδο σε μη
Ντράγκι επισήμανε ότι «η παραλλα
εμβολιασμένους ταξιδιώτες, ή π Γερ
γή Δέλτα συνιστά μεγάλη απειλή για
μανία, που έχει επιβάλει κανόνες σκλη
τον πληθυσμό. Το πράσινο πάσο είναι
ρής καραντίνας σε όσους ταξιδιώτες,
απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να λει
Γερμανούς και ξένους, επιστρέφουν
τουργήσει η οικονομία μας και να μπν
από την Ισπανία και την Ολλανδία. Η
υποχρεωθούμε σε νέα λοκντάουν».
μια μετά την άλλη, επίσης, οι χώρες
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κε
της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Πορ
ντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ,
τογαλία) επιβάλλουν το πιστοποιητικό
προειδοποίησε για τους αυξανόμενους
εμβολιασμού σε πολλές από τις καθη
κινδύνους στις οικονομίες της Ευρώ
μερινές δραστηριότητες.
πης λόγω της παραλλαγής Δέλτα.
«Η παραλλαγή αυτή του κορονοϊού
Πρόληψη
μπορεί να βυθίσει την ανάπτυξη στις
Στην Ιταλία, η κυβέρνηση θα εγκρίνει
το «πράσινο πάσο» την ερχόμενη εβδο
SOS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
μάδα για τις μετακινήσεις των πολιτών
με πλοία, τρένα, αεροπλάνα, καθώς και
Η μεγάλη διάδοση tns
για την είσοδο σε χώρους εστίασης και
παραλλαγή$ «Δ» οδηγεί
πολιτισμού, αλλά και γυμναστήρια. Τα
σε πολλέ5 νοσηλει^,
μέτρα θα επιβληθούν μέσα στον Αύ
θανάτου ακόμη και νέων,
γουστο ώστε να προληφθούν οι συνέ
καθοί» δίνεται η δυνατότητα
πειες από την επιστροφή των Ιταλών
στον ιό να μεταλλαχθεί
που κάνουν διακοπές στο εξωτερικό.
πιο δυναμικά
Την ίδια ώρα, μελετάται η απόφαση

Σ

□

υπηρεσίες, στον τουρισμό και στον ξε
νοδοχειακό τομέα», τόνισε.
Η παραλλαγή «Δέλτα» είναι 60% πιο
μεταδοτική σε σχέση με την «Αλφα»,
που είχε επικρατήσει στην Ευρώπη και
στον περισσότερο κόσμο τον προηγού
μενο χρόνο σύμφωνα με Βρετανούς
επιστήμονες, που επισημαίνουν ότι, αν
10 άνθρωποι μολυνθούν με το αρχικό
στέλεχος του κορονοϊού, μπορούν να
μεταδώσουν τη νόσο Covid σε άλλους
25 ανθρώπους. Οι ϊ Ο μολυσμένοι με
τη μετάλλαξη Δέλτα θα μεταδώσουν
τον ιό σε τουλάχιστον 60-70 ανθρώ
πους! Στη Βρετανία, όπου π παραλλαγή
είναι ενεργή εδώ και τουλάχιστον τρεις
μήνες, λόγω των εκτεταμένων εμβολια
σμών οι θάνατοι και οι βαριές νοσηλεί
ες διατηρήθηκαν σε χαμηλά ποσοστά.
Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες στη Βρε
τανία -όπως ο Στίβεν Γκρίφιθ, βοηθός
καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο
του Λιντς- επισημαίνουν πως η μεγάλη
διάδοση της παραλλαγής Δέλτα οδηγεί
σε πολλές νοσηλείες και θανάτους ακό
μη και νέων ανθρώπων, καθώς δίνεται
π δυνατότητα στον ιό να μεταλλαχθεί
ακόμη πιο δυναμικά. Ο διευθυντής του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την
Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, προσθέτει ότι
ένα μεγάλο τμήμα των Ευρωπαίων δεν
έχει εμβολιαστεί, κάτι που σημαίνει πως
πολλοί θα νοσήσουν και θα πεθάνουν
στα νοσοκομεία (στην Ευρώπη έχουν
χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό 1,12
εκατομμύρια άνθρωποι). ■

► ► ΒΡΑΖΙΛΙΑ: ΧΑΟΣ ΜΕ 550.000 ΝΕΚΡΟΥΣ

Ζητούν παραίτηση Μπολσονάρου
ΝΕΕΣ μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν το Σάββατο σε
εκατοντάδες πόλεις Βραζιλίας, από οργισμένους πο
λίτες που ζητούν την απομάκρυνση του προέδρου
Ζαΐχ Μπολσονάρου, τον οποίο κατηγορούν για πλήρη
αποτυχία στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.
Ο ακροδεξιάς πρόεδρος, ο οποίος έκανε βόλτα με
μοτοσικλέτα την ώρα της διαδήλωσης χαιρετώντας
υποστηρικτές του, κατηγορείται από τα κόμματα της
αντιπολίτευσης ότι δεν έλαβε κανένα αποτελεσματικό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μέτρο για να ελέγξει την κατάσταση, ενώ φέρεται να
αναμίχθηκε σε σκάνδαλο προμηθειών στο πλαίσιο
των διαπραγματεύσεων της χώρας για αγορά εμ
βολίων. Οι θάνατοι στη Βραζιλία από τον κορονοϊό
ξεπερνούν τους 550.000. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπολ
σονάρου κινείται με εξαιρετική βραδύτητα στην από
κτηση εμβολίων. Πολλοί επιφανείς Βραζιλιάνοι τον
κατηγορούν ότι διαπράττει γενοκτονία με τη στάση
του, ενώ η δημοτικότητά του έχει πέσει στο 24%.
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► ► ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΟΡΕΙΕΣ

Ενταση στις
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ και πορείες κατά του
εμβολιασμού, του υγειονομικού πι
στοποιητικού και των περιοριστικών
μέτρων οργανώθηκαν σε αρκετά
μέρη του κόσμου κατά τπ διάρκεια
του Σαββατοκύριακου. Τα κρούσματα
στη «γηραιά ήπειρο» αυξάνονται και οι
προκλήσεις από τη μετάλλαξη «Δέλτα»
παραμένουν, ωστόσο οι διαδηλωτές
σε Γαλλία, Ιταλία και Βρετανία πραγ
ματοποίησαν συγκεντρώσεις για να
εκφράσουν την οργή τους για τα νέα
μέτρα -κυρίως με τα πιστοποιητικά εμ
βολιασμού- που προωθούν οι κυβερ
νήσεις για την αναχαίτιση ενός νέου
πανδημικού κύματος.
Στο Παρίσι, οι διαδηλωτές φώναζαν
«Ελευθερία, ελευθερία» και έφεραν
πλακάτ με τις φράσεις «Μακράν, τύ
ραννος», «Οι Big Pharma περιορίζουν
την ελευθερία» ή «Οχι στην υπερψή
φιση της ντροπής», ενώ δεν έλειψαν
οι συγκρούσεις με την αστυνομία, που
έκανε χρήση δαακρυγόνων και ρίψεις
νερού. Οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν
σε ϊ 30 περιοχές σε όλη τπ Γαλλία είναι
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Συγκεντρώσεις με επεισόδια σημειώθηκαν σε Γαλλία, Ιταλία
και Βρετανία από διαδηλωτές που αντιδρούν στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και στα πιστοποιητικά. Παρό
μοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε Αυστραλία
και ΗΠΑ.
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ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

διαδηλώσεις αντιεμβολιαστών
αντίθετοι με νομοσχέδιο που απαιτεί
από όλους να έχουν το ειδικό υγει
ονομικό πιστοποιητικό «green pass»
(για εμβολιασμένους και όσους έχουν
αρνητικό τεστ) για να εισέρχονται σε
εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήρια κι άλ
λους χώρους.
Το νομοσχέδιο συζητείται στη Γε
ρουσία της Γαλλίας από το Σάββατο
μετά την έγκρισή του από τη Βουλή
την Παρασκευή. Ο Γάλλος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακράν απολαμβάνει, πά
ντως, τη στήριξη της πλειονότητας
των πολιτών αναφορικά με τα νέα
μέτρα, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.
Παράλληλα, τα αυστηρότερα μέτρα
που πήρε στις 13 Ιουλίου φαίνεται
πως είχαν αντίκτυπο στην εμβολιαστική κινητοποίηση, καθώς καταγράφηκε
αύξηση οκτώ ποσοστιαίων μονάδων
στους εμβολιασμούς.
Θεαματική αύξηση παρουσίασαν τα
ραντεβού για εμβολιασμό στην Ιταλία
(κατά 200%) το προηγούμενο 24ωρο,
μετά την έκκληση του πρωθυπουργού
Μάριο Ντράγκι να εμβολιαστεί ακόμη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

περισσότερος κόσμος. Η ηλεκτρονι
κή πλατφόρμα πήρε... φωτιά, όπως
και οι δρόμοι της Ρώμης, καθώς το
συγκεντρωμένο πλήθος διαδήλωσε
το Σάββατο κατά του «υγειονομικού
πιστοποιητικού» που έχει εγκριθεί από
την κυβέρνηση Ντράγκι για την είσο
δο σε διάφορους χώρους και θα είναι
υποχρεωτικό από τις 6 Αυγούστου.
Ενταση και επεισόδια σημειώθηκαν
το Σάββατο στο κέντρο του Λονδίνου
από αντιεμβολιαστές και από διαδη-

ΙΤΑΛΙΑ
θεαματική αύξηση
παρουσίασαν τα ραντεβού
για εμβολιασμό στην
Ιταλία (κατά 200%)
το προηγούμενο 24ωρο,
μετά την έκκληση του
Μάριο Ντράγκι να
εμβολιαστεί ακόμη
περισσότεροδ κόσμοδ

λωτές που θέλησαν να εκφράσουν
την αντίθεσή τους στην ενδεχόμενη
θέσπιση «πράσινου πάσου» από τον
Σεπτέμβριο στα μπαρ, ένα μέτρο που
ακόμη εξετάζει π βρετανική κυβέρ
νηση.

Διαδηλώσεις εν μέσω
λοκντάουν στην Αυστραλία
Σε βίαιες συγκρούσεις με τραυματίες
και συλλήψεις κατέληξαν οι διαδηλώ
σεις στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη της
Αυστραλίας, καθώς έφιπποι αστυνο
μικοί και πολίτες συγκρούστηκαν, εν
μέσω του λοκντάουν που έχει επιβλη
θεί στην Πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία. Η
πολυπληθέστερη Πολιτεία της Αυστρα
λίας βρίσκεται σε αυστηρό λοκντάουν
για τέταρτη εβδομάδα λόγω της αύξη
σης κρουσμάτων (163 νέα κρούσμα
τα προχθές) και οι Αρχές αφήνουν να
εννοηθεί πως τα μέτρα ενδέχεται να
παραμείνουν σε ισχύ έως τον Οκτώ
βριο. Αντίστοιχες διαδηλώσεις έγιναν
και στις ΗΠΑ.

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
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Ουρές πολιτών που περιμένουν να εμβολιαστούν κατά του Covid-19 μέσα στα αυτοκίνητά τους, πρόσφατα, στο Βερολίνο.

«Lodcdown» ανεμβολίαστων
εξετάζουν Γερμανία - Ιταλία
Ποια μέτρα βρίσκονται στο τραπέζι με το βλέμμα στη μετάλλαξη
του ιού «δεν θα είναι χωρίς συ
νέπειες», τονίζει ο 48χρονος Χρι
στιανοδημοκράτης, στη συνέν
ο ενδεχόμενο περιορισμού
τευξή του προς τη μεγαλύτερη
στις μετακινήσεις ίων ανεμ
σε κυκλοφορία εφημερίδα της
βολίαστων εξετάζουν πλέον
Γερμανίας. «Αν έχουμε υψηλό
αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνή
σεις, καθώς η νέα παραλλαγή
Δέλτα πλήττει κυρίως τους νέ
ους που δεν έχουν ακόμη εμβο
λιαστεί. Στη Γερμανία ο προσω
πάρχης της καγκελαρίου ΆγκεΣτη Βρετανία, η κυβέρνηση του
λα Μέρκελ, ο Χέλγκι Μπράουν,
Μπόρις Τζόνσον στοχεύει στον
προτείνει να αποκλειστεί η εί
εμβολιασμό των νέων κάτω των 30
σοδος των ανεμβολίαστων σε
ετών, που παραμένουν διατακτικοί,
μπαρ και πολιτιστικές εκδηλώ
παραχωρώντας προνόμια για τους
πλήρως εμβολιασμένους. Ηδη
σεις, στην Ιταλία ο πρωθυπουρ
γός Μάριο Ντράγκι εξετάζει το
θεωρείται δεδομένο ότι τα
ενδεχόμενο να επιβάλει τη χρή
νυχτερινά κλαμπ από την 1 η
ση «πράσινου πάσου εμβολια
Οκτωβρίου θα δέχονται μόνο
σμένων» και για την επιβίβαση
εκείνους που έχουν εμβολιαστεί
των πολιτών σε πλοία, τρένα και
πλήρως. Όλοι οι άλλοι θα μένουν
αεροπλάνα, ενώ στη Βρετανία η
εκτός, με την κυβέρνηση Τζόνσον
κυβέρνηση του ΜπόριςΤζόνσον
να πιέζει κυρίως τους νέους κάτω
σκοπεύει να παραχωρήσει προ
των 30 ετών, που είναι και οι πιο
νόμια και ελευθερίες στους πλή
διατακτικοί, καθώς ένας στους
ρως εμβολιασμένους.
τρεις, δηλαδή περισσότεροι από 3
Σε συνέντευξή του προς την
εκατομμύρια, δεν έχει λάβει ακόμα
κυριακάτικη Bild, ο στενός συ
ούτε την πρώτη δόση.
νεργάτης της Γερμανίδας καγ
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν
επίσης ξεκινήσει συζητήσεις με την
κελαρίου προειδοποιεί πως οι
ανεμβολίαστοι θα έχουν λιγότεPremier League, ώστε να
ρες ελευθερίες από αυτούς που
εφαρμοστεί το μέτρο του
έχουν αποφασίσει να εμβολια
«εμβολιαστικού διαβατηρίου» και
στούν, αναφέροντας ως παρά
στα γήπεδα, καθώς το πείραμα με
δειγμα το ενδεχόμενο να μην επιτα τεστ στο Euro δεν πέτυχε
τραπεί στους ανεμβολίαστους η
ιδιαίτερα. Αρκετές ομάδες
είσοδος σε μπαρ, κινηματογρά
εμφανίζονται ήδη πρόθυμες να
φους ή αθληηκές εκδηλώσεις.
υιοθετήσουν αυτή την πρακτική.
Η επέλαση του τέταρτου κύματος
Του Μωυσή Λίτση

m.litsis@naftemporiki.gr

Τ

Κίνητρα από
τη Βρετανία

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ποσοστό μολύνσεων παρά τις
διαδικασίες ελέγχου, τότε οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να περιο
ρίσουν τις επαφές τους», υπο
στηρίζει ο Μπράουν. «Αυτό θα
σήμαινε πως ορισμένες εναλλα
κτικές, όπως τα εστιατόρια, τα
σινεμά και οι επισκέψεις σε στά
δια, δεν θα είναι πλέον εφικτές
ακόμη και αν οι ανεμβολίαστοι
έχουν κάνει τεστ, γιατί ο κίνδυ
νος για όλους τους υπόλοιπους
είναι πολύ μεγάλος». 0 Μπρά
ουν, ο οποίος είναι γιατρός, επι
σημαίνει ακόμη πως ένα πλή
ρες lockdown θα πρέπει να απο
φευχθεί στη Γερμανία, αν τα εμ
βόλια δείξουν πως λειτουργούν
καλά κατά της παραλλαγής Δέλ
τα του κορονοϊού και κάλεσε
όσους δεν έχουν ακόμη εμβο
λιαστεί να το κάνουν. «0 εμβο
λιασμός με προστατεύει 90% από
σοβαρή μόλυνση από τον κορονοϊό. Αυτοί που έχουν εμβολια
στεί θα έχουν ασφαλώς μεγαλύ
τερη ελευθερία από εκείνους
που δεν έχουν κάνα το εμβόλιο».
Η καγκελάριος Άγκελα Μέρ
κελ σε δηλώσεις που είχε κάνει
την προηγούμενη εβδομάδα εί
χε αποφύγει να μιλήσει για «δύο
ταχύτητες», αρκούμενη να πει
πως «όσοι περισσότεροι εμβο
λιάζονται, τόσο πιο ελεύθεροι θα
είμαστε ξανά».

Αποστάσεις από Λάσετ
0 υποψήφιος των Χριστιανοδη
μοκρατών Αρμίν Λάσετ και πι

θανός διάδοχος της Μέρκελ σπς
εκλογές του Σεπτεμβρίου, με συ
νέντευξή του στο κρατικό κανά
λι ZDF πήρε αποστάσεις από τα
σχέδια για περισσότερες ελευ
θερίες στους εμβολιασμένους.
«Σε μια ελεύθερη χώρα, υπάρ
χουν πολιτικές ελευθερίες όχι
για ορισμένες ομάδες», δήλωσε
ο Λάσετ, ο οποίος είναι και πρω
θυπουργός του δυηκογερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλία. «Δεν πιστεύω
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
και δεν πιστεύω στην έμμεση
πίεση προς τον κόσμο να εμβο
λιαστεί».
Στην Ιταλία, σύμφωνα με τη
Rai, η κυβέρνηση του Μάριο
Ντράγκι προτίθεται να επιβάλει
τη χρήση «πράσινου πάσου εμ
βολιασμένων» και για την επιβί
βαση των πολιτών σε πλοία, τρέ
να και αεροπλάνα. Η σχετική
απόφαση μπορεί να ληφθεί μέ
σα στην επόμενη εβδομάδα, (όσιε
να εφαρμοστεί πριν από το με
γάλο κύμα επιστροφής των Ιτα
λών από τις διακοπές, μετά τον
Δεκαπενταύγουστο. Το «πράσι
νο πάσο» θα είναι αναγκαίο από
τις 6 Αυγούστου για να κάθεται
κανείς στα τραπέζια των εσωτε
ρικών χώρων των εστιατορίων,
αλλά και για να μπορεί να μπαί
νει σεγυμναστήρια, πισίνες, πολνηστικά κέντρα και να έχει τη δυ
νατότητα να επισκέπτεται τους
συγγενείς στα νοσοκομεία.
[SID:14521947]
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 ΠΟΥ: Ηθικό ζήτημα με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23

Επιφάνεια 938.2 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

26-07-2021

Κυκλοφορία:

8215

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΥ: Ηθικό
ζήτημα με τον
υποχρεωτικό
εμβολιασμό!
■ Επηρεάζονται η ατομική ελευθερία και
η αυτονομία των ανθρώπων, αναφέρει
ο οργανισμόε μετά τον ξεσηκωμό στην Ε.Ε.

στεύοντας όπ καταπατώνται θεμε
λιώδη δικαίωματά τους. «Η έλλει
ψη εμπιστοσύνης στους δημοκραdimokratia@dimokratianews.gr
ηκούς θεσμούς καθιστά την ανο
σία αγέλης ανέφικτη» σημειώνει η
υποχρεωτικός εμβολι
ισπανική «La Vanguardia». Και φυ
ασμός εγείρει ορισμέ
σικά, δεν αποδέχονται να πληρώ
να ηθικά ζητήματα,
νουν οι ίδιοι από την τσέπη τους τα
σύμφωνα με τον Πα
μοριακά τεστ. Ετσι το «Μακρόν, πα
γκόσμιο Οργανισμό
ραιτήσου» προστέθηκε πλέον στα
Υγείας. «Δεδομένου ότι οι πολιτι
συνθήματα.
κές που υπαγορεύουν τη δράση
ή
Αλλωστε, πρώτος εξήγγειλε σε
τη συμπεριφορά επηρεάζουν την
όλη την Ευρώπη τον υποχρεωτικό
ατομική ελευθερία και αυτονομία,
εμβολιασμό: Οποιος θέλει να πάει
πρέπει να επιδιώκουν να εξισορ
σε ένα εστιατόριο, μπαρ ή να μπει
ροπήσουν την ευημερία της κοι
σε τρένο θα χρειαστεί ένα δελτίο
νότητας με τις ατομικές ελευθερί
υγείας. Ο Γάλλος πρόεδρος σκέ
ες» τονίζει η υπηρεσία υγείας των
φτεται μάλιστα να επεκτείνει την
Ηνωμένων Εθνών. «Ο υποχρεω
υποχρέωση αυτή σε όλους τους
τικός εμβολιασμός δεν πρέπει να
πολίτες. «Ανάλογα με το πώς εξε
επιβάλλεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της αναλολίσσεται η κατάσταση, θα πρέπει
γικότητας και της αναγκαιότητας»
να αναρωτηθούμε για το ζήτημα
αναφέρει ο ΠΟΥ και προσθέτει:
του υποχρεωτικού εμβολιασμού
«Εάν ένας τέτοιος στόχος δημόσι
για όλους τους Γάλλους» δήλωσε
ας υγείας (για παράδειγμα, η ανο
ο Μακρόν σε ομιλία του στην τηλε
σία αγέλης, η προστασία των πιο
όραση. Στη γηραιά ήπειρο τουλά
ευάλωτων) μπορεί να επιτευχθεί
χιστον πέντε κυβερνήσεις έχουν
με λιγότερο καταναγκαστικές ή
επιλέξει αυτό το μονοπάτι ή πλη
παρεμβατικές πολιτικές παρεμβά
σιάζουν να το ακολουθήσουν τις
σεις, ένα τέτοιο μέτρο δεν θα ήταν
επόμενες εβδομάδες.
δεοντολογικά δικαιολογημένο».
Κυρώσειβ
Ωστόσο στη Γαλλία περισσότε
ροι από 160.000 άνθρωποι μετεί
Στην Αγγλία θα είναι υποχρεωτι
χαν τις τελευταίες ημέρες σε 168
κός ο εμβολιασμός για τους εργα
διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενά
ζομένους σε οίκους ευγηρίας από
ντια στον υποχρεωτικό εμβολια
τον Οκτώβριο. Μια επιλογή που
σμό: «Ελευθερία» και «Οχι υγειο
ισχύει ήδη στην Ιταλία από τον
νομική δικτατορία» είναι τα συν
περασμένο Μάρτιο για τους υγειο
θήματα που κυριάρχησαν μεταξύ
νομικούς, συμπεριλαμβανομένων
των διαδηλωτών που κάνουν λό
των φαρμακοποιών. Εκείνοι που
γο για διακρίσεις λόγω του «υγει
αρνούνται απειλούνται με πειθαρ
ονομικού πάσου».
χικές κυρώσεις όπως η αναστολή
Σε πολλές περιπτώσεις οι δια
εργασίας και η μείωση ή μη κατα
δηλωτές συγκρούστηκαν μάλιστα
βολή του μισθού.
με την αστυνομία, που απάντη
Η «Vanguardia» τονίζει -και
σε με υπέρμετρη βία, γεγονός που
σωστά- ότι «η μαζική εκστρατεία
δείχνει όπ οι εξελίξεις είναι δυσοί
εμβολιασμού σε χώρες με χαμηλό
ωνες. Κάποιοι πολίτες απορρίπτουν
και μεσαίο εισόδημα φαίνεται να
την πολιπκή των κυβερνήσεων, πι
αντιμετωπίζει έναν... τοίχο που εί-

Του
Μιχάηη ΨύΒου

Το ταξίδι του Μακρόν στο «Παραλογιστάν»
με φόντο την επικράτηση ms μετάλλαξή Δέλτα

Ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

am

Ο Γάλλοζ πρόεδροί
Εμανσνέλ Max@<>v

ΤΟ ΘΕΜΑ είναι βέβαια γιατί φτά*
νουν οι διάφορες κυβερνήσεις να
μιλούν για υποχρεωτικό εμβολιασμό;
Γισπ δεν κατάφεραν να πείσουν τους
πολίτες να εμβολιαστούν; «Κρύος
ιδρώτας έχει καταλάβει τη γαλλική
ηγεσία» γράφει το περιοδικό
«Marianne», κάνοντας λόγο για πα
νικό! Για «ταξίδι του Μακρόν στη χώ
ρα του “Παραλογιστάν”» (!) γράφει
η συντηρητική ιστοσελίδα Contrepoints. Ο παραλογισμός είναι τέτοιος,
που ο πρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέ
λευσης Ρισάρ Φεράντ, που είναι μέλος του
κόμματος Μακρόν, απέρριψε πρόταση 50
βουλευτών να εφαρμοστεί ο υποχρεωτι
κός εμβολιασμός και για τα μέλη της Βου
λής. Ο λόγος; Ο υποχρεωηκός εμβολια
σμός θα ήταν αντίθετος με όλους τους κα
νόνες της Δημοκρατίας μας και το Συνταγ
ματικό Συμβούλιο θα μπορούσε να το
ακυρώσει, δήλωσε ο Φεράντ στο γαλλικό πε
ριοδικό «L1 Opinion». Πα τους πολίτες φυσι
κά, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά... Αλλωστε,
στη Γαλλία τόσο η Εθνική Επιτροπή Πληρο
φορικής και Ελευθεριών (CNIL), ακόμη και

ναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί».
Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλά
δα. Αλλωστε, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί
εδώ και χρόνια ανοιχτή γραμμή
με τον Εμανουέλ Μακρόν. Από τό
τε που εξελέγη αρχηγός της Ν.Δ.
και ο Μακρόν ήταν υπουργός Οι
κονομικών! Και σήμερα, η νεοφι
λελεύθερη πολιτική Μακρόν ακο
λουθείται κατά γράμμα και στη
χώρα μας... Αλλά και άλλες χώ
ρες εξετάζουν το ενδεχόμενο θέ
σπισης παρόμοιων μέτρων, συ-

το Συμβούλιο της Επικράτειας, δεν παρέλειψαν να τονίσουν πως ο υποχρεωτικός εμβο
λιασμός αποτελεί μια άνευ προηγουμένου
επίθεση σπς θεμελιώδεις ελευθερίες των πο
λιτών.
Οπως γράφει το «Marianne», πάντως, ο
πανικός που διακατέχει τον Γάλλο πρόεδρο
Μακρόν έχει να κάνει περισσότερο με τον
ορατό πλέον κίνδυνο να μην επανεκλεγεί σπς
προεδρικές εκλογές του προσεχούς Απριλί
ου. Γι' αυτό προσπαθεί με αυταρχικά μέτρα
να καλύψει την αποτυχία του στην ανπμετώπιση της πανδημίας. Κάπ που βλέπουμε επί
σης στην Ελλάδα, με τα σπασμωδικά μέτρα
με τα οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη προ
σπαθεί να ανημετωπίσει την πανδημία. Απο
τέλεσμα και εδώ της αποτυχημένης πολιτικής
Μακρόν που ακολουθείται...
«Γαλλία και Ελλάδα έχουν εισαγάγει τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους εργαζομέ
νους στον τομέα της υγείας. Είναι λογικά και
ηθικά δικαιολογημένο;» διερωτύιαι ο Γερμα
νός ειδικός Στέφαν Τρόεντλε και συμπληρώ
νει: «Ο εμβολιασμός είναι ιατρική παρέμβα
ση. Κανένα κράτος δεν μπορεί να αναγκάσει
τους πολίτες του να το πράξουν».

μπεριλαμβανομένης της Πολω
νίας, που βρίσκεται συνεχώς στο
στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ενω
σης για τα μέτρα αυταρχισμού που
επιβάλλει σε πολλούς τομείς... Η
κυβέρνηση της Βαρσοβίας ανα
μένεται να καταστήσει υποχρεω
τικό τον εμβολιασμό για κοινωνι
κές κατηγορίες υψηλού κινδύνου
από τον Αύγουστο.
Οι ευρωπαϊκές χώρες εμφα
νίζονται πάντως διχασμένες στο
θέμα του υποχρεωτικού εμβολι
ασμού. Η Γερμανίδα καγκελάριος

Ανγκελα Μέρκελ, για παράδειγμα,
πήρε ακριβώς την αντίθετη θέση.
«Εμείς δεν σκοπεύουμε να ακο
λουθήσουμε τον δρόμο της Γαλλί
ας (ως προς την υποχρεωπκόιητα).
Δεν νομίζω ότι θα κερδίζουμε σε
εμπιστοσύνη αλλάζοντας αυτό που
είπαμε, ότι δηλαδή δεν θα εισαγάγαμε τον εμβολιασμό ως υποχρε
ωτικό μέτρο. Νομίζω ότι μπορού
με να κερδίσουμε σε εμπιστοσύνη
και αξιοπιστία, πείθοντας τους πο
λίτες για την ανάγκη να εμβολια
στούν» τόνισε η Μέρκελ.
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 Ξεσηκωμός για τιs διακρΐσεις
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Επιφάνεια 540.5 cm²
:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

26-07-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ξεσηκωμόβ για ns διακρΐσειβ
σε βάροβ ίων ανεμβολϊασιων
ργή λαού έχει ξε
σπάσει ενάντια στα
πιστοποιητικά εμβο
λιασμού στην Ευρώ
πη. Στο Παρίσι δια
δηλωτές συγκρούστηκαν με την
αστυνομία το Σαββατοκύριακο
εκφράζοντας την αντίθεσή τους
στο νομοσχέδιο που απαιτεί από
όλους να έχουν ένα ειδικό pass,
για να εισέλθουν σε εστιατό
ρια και άλλους χώρους, καθώς
και στον υποχρεωτικό εμβολι
ασμό για όλους τους εργαζομέ
νους στον τομέα της υγείας. Το
νομοσχέδιο συζητείται στη Γε
ρουσία της Γαλλίας από το Σάβ
βατο μετά την έγκρισή του από
τη Βουλή την Παρασκευή. Εκτός
του Παρισιού, διαδηλώσεις έγι
ναν στη Μασσαλία, στο Μονπελιέ, στη Νάντη και την Τουλού
ζη. Η αστυνομία κάνει λόγο για
150.000 διαδηλωτές στο σύνολο.

Ο

Από 6 Αυγούστου
Την ίδια ώρα στη Ρώμη και σε
άλλες ιταλικές πόλεις χιλιάδες
άνθρωποι κατέβηκαν στους δρό
μους εκφράζοντας την αντίθεσή
τους κατά του πιστοποιητικού
εμβολιασμού που έχει εγκριθεί
από την κυβέρνηση Ντράγκι και
θα καταστεί υποχρεωτικό από τις
6 Αυγούστου. Οπως στη Γαλλία,
αυτά τα πιστοποιητικά θα επι
τρέψουν την πρόσβαση σε γυ
μναστήρια, μουσεία, κινηματο
γράφους και στο εσωτερικό των
εστιατορίων και άλλων χώρων.
Σύμφωνα με την ιταλική τη
λεόραση Rai, η κυβέρνηση του
Μάριο Ντράγκι προτίθεται να
επιβάλει τη χρήση «πράσινου πό
σου εμβολιασμένων» και για την
επιβίβαση των πολιτών σε πλοία,
τρένα και αεροπλάνα. Η σχετική
απόφαση μπορεί να ληφθεί μέ
σα στην επόμενη εβδομάδα, ώστε
να εφαρμοστεί πριν από το μεγά

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγα πλήθος στη Ρώμη και μαχητικότητα (ένθεη]) στο Παρίσι

■ Διαδηλώσεΐ8 και συγκροΰσεΐ5 στο Παρίσι
και σε πολλέε γαλλικέε πόλειε, χιλιάδεε
διαδηλωτέβ στη Ρώμη και σε όλη την Ιταλία

λο κύμα επιστροφής των Ιταλών
από τις διακοπές, μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Στο κλείσιμο της
διαδήλωσης στη Ρώμη το βράδυ
του Σαββάτου δεν έλειψαν και
οι εντάσεις στην κεντρική πλα
τεία του λαού, καθώς μέρος των

πολιτών που συμμετείχαν στην
κινητοποίηση κατά του «πράσι
νου πάσου» προσπάθησε να κά
νει πορεία στη διπλανή, εμπορι
κή βία Ντελ Κόρσο.
Η αστυνομία, χρησιμοποιώ
ντας οχήματα και δυνάμεις της,

έκλεισε την πρόσβαση στην πο
λυσύχναστη οδό και υπήρξε
ένταση για κάποια ώρα. Παράλ
ληλα, μικρός αριθμός διαδηλω
τών κατευθύνθηκε προς τα κε
ντρικά γραφεία της δημόσιας τη
λεόρασης RAI, φωνάζοντας συν
θήματα κυρίως κατά του τρόπου
με τον οποίο μεταδίδονται οι ει
δήσεις για τον νέο κορονοϊό.
Στα μπλουζάκια που φόρα
γαν αρκετοί αρνητές είχαν τυ
πώσει σκίτσο με τον πρωθυ
πουργό Μάριο Ντράγκι και τον
υπουργό Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα μέσα σε κελί.
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 Υποχρεωτικοτητα εμβολιασμού και Σύνταγμα
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

13

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 961.06 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-07-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πολιτικά και Φιλοσοφικά Επίκαιρα

Υποχρεωιικόιηχα εμβολιασμού και Σύνταγμα
► Του ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΖΙΝΑ**

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ της πανδημίας, οι γνωστοί έγκριτοι συνταγματολόγοι υποστήριξαν ότι οι πρωτοφανείς περιορισμοί
που έχουν παραβιάσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο,
όλα τα βασικά ατομικά, πολιτικά και κοινωνικοοικονο
μικά δικαιώματα και έχουν περιορίσει τπ δημοκρατία
«βρίσκονται εντός της αρχής της νομιμότητας και του
κράτους δικαίου». Με τη συνηθισμένη έπαρση που δίνει
η σύμπλευση με τους ισχυρούς επιτέθηκαν σε συναδέλ
φους που είχαν διατυπώσει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις
στην αναστολή των ελευθεριών γιατί λένε «ανοησίες»
που «κανείς σοβαρός νομικός» δεν αποδέχεται.
Συμφώνησε και ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας για τον
εμβολιασμό: «Δεν υπάρχει αντίθεση στο Σύνταγμα στο
ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, αν πρόκειται
για το τελευταίο καταφύγιο για την προστασία της δη
μόσιας υγείας... δεν μπορείς να επικαλείσαι την ατομο
κεντρική θεώρηση του δικαιώματος ως ένας ελεύθερος
επιβάτης (free rider) του δικαιώματος». Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε τπ συνταγματική υποχρέωση αλληλεγ
γύης του πολίτη.
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ γραμμή, ο κ. Βιδάλης, επιστημονικός συ
νεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, δήλωσε ότι
«κάθε πρόβλημα δημόσιας υγείας θέτει σε δοκιμασία
την αρχή της αυτονομίας που λέει ότι καθένας μας είναι
ελεύθερος και υπεύθυνος για τη φροντίδα της δικής του
υγείας... Η δημόσια υγεία πρέπει να προστα
τεύεται υπό τους όρους των ελευθεριών
ί
των ανθρώπων. Δεν υπάρχει δημόσια
υγεία χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα».
Για την αντιπολίτευση, ο κατ’ εξαίρεση
υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι συ
νταγματικός αν τηρείται «η αρχή της
αναλογικότητας και δεν εισάγονται
αδικαιολόγητες ή τιμωρητικές διακρί
σεις». Αλλά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός
εισάγει εξ ορισμού διακρίσεις, προνόμια και
κυρώσεις. Οι δεξιοί επικαλούνται σοσιαλιστικά
επιχειρήματα, οι αριστεροί φιλελεύθερα.
Πίσω και από τις δυο θέσεις βρίσκεται η ίδια θεωρία
για τη σχέση εξουσίας, δικαίου και πολιτικής. Στηρίζεται
σε ένα δυαδικό σχήμα. Ο κυρίαρχος που έχει την εξου
σία βρίσκεται στη μία πλευρά, η κοινωνία και οι πολίτες
στην άλλη. Η σχέση διαμεσολαβείται από τα ατομικά δι
καιώματα. Το κράτος τα δημιουργεί, το δίκαιο, η γλώσσα
του κράτους, τα εφαρμόζει. Σκοπός τους είναι η χάραξη
μιας νομικά εγγυημένης κόκκινης γραμμής προστασίας
των υπηκόων από το κράτος. Η σχέση κράτους/πολίτη
είναι επομένως ένα «zero sum game». Οσο περισσότερα
τα δικαιώματα τόσο πιο περιορισμένη η εξουσία και το
αντίθετο. Αυτή η θεωρία είναι περιορισμένη και παρα
πλανητική. Οταν επιβάλλεται ριζικός περιορισμός των
δικαιωμάτων, όπως τώρα, δεν έχει απάντηση. Αντίθετες
απόψεις είναι εξίσου υποστηρίξιμες γιατί το Σύνταγμα
και ο νόμος επιτρέπουν και τα δυο: και τα δικαιώματα
και τη δυνατότητα αναστολής και κατάργησής τους.
ΜΕΤΑ ΤΟ 2000 έχουμε διεθνώς μία σχεδόν μόνιμη
κατάσταση αναστολής δικαιωμάτων. Αρχικά για την
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, μετά με τα μνημόνια,
την αντιμετώπιση των προσφύγων, τώρα με την παν
δημία. Οι περιορισμοί επιτρέπονται από το Σύνταγμα
γιατί είναι «αναγκαίοι». Ετσι δικαιολόγησε το ΣτΕ την
παραβίαση όλων των οικονομικών δικαιωμάτων από τα
μνημόνια, έτσι δικαιολογούνται οι παράνομες επαναηροωθήσεις των προσφύγων, έτσι σήμερα η κυβέρνηση
προσπαθεί να καταργήσει το δικαίωμα συνάθροισης και
διαμαρτυρίας και απαγορεύει πορείες και διαδηλώσεις.
Η εξαίρεση έγινε μόνιμη, η «ανάγκη» κανονικότητα. Οι
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Το Σύνταγμα δεν απαντά το ερώτημα περί
υποχρεωτικότητας, γιατί δίνει επιχειρήματα και στις
δύο πλευρές. Οπως και η επιθυμία στην ψυχανάλυση
που δεν οδηγεί στην απόλαυση αλλά στη συνεχή της
επανάληψη, δουλειά του Συντάγματος δεν είναι να
δίνει τη σωστή απάντηση αλλά να διευκολύνει την
πολιτική και ηθική συζήτηση

κοινοτοπίες περί κράτους δικαίου, συνταγματισμού και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν δίνουν απάντηση.

Κυριαρχία και βιοπολιτική
Οι περιορισμοί συνδυάζουν δυο μορφές εξουσίας με
διαφορετικές πολιτικές λογικές, αξιακά θεμέλια και νο
μική έκφραση: την κυριαρχία και τη βιοπολιτική. Κατα
λαβαίνουμε τη βία της κρατικής κυριαρχίας κάθε φορά
που έχουμε αστυνομική καταστολή. Η βιοπολιτική, που
γενικεύτηκε τον 20ό αιώνα, ελέγχει τη βιολογική ζωή
του ατόμου και του πληθυσμού. Πολιτικές για τη δημόσια
υγεία, την παιδεία, τη σεξουαλικότητα, τη γονιμότητα και
τη μετανάστευση εφαρμόζονται με στόχο τη βελτίωση
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού και των
δεξιοτήτων του.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ στοχοποιούνται με πολιτικές «δι
όρθωσής» τους βάσει χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η
φυλή, η ηλικία, το επάγγελμα, η εθνότητα, η σεξουαλι
κότητα. Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει προβλέψεις, στα
τιστικούς υπολογισμούς, αλγορίθμους, διά βίου μάθηση
και επιμόρφωση και πολιτικές κλίμακας που αποσκοπούν
να «κανονικοποιήσουν» την τυχαιότητα που χαρακτηρί
ζει τπ βιολογική ζωή. Οσοι αρνούνται τα εμβόλια γιατί
θέλουν το σώμα τους «ακέραιο», ξεχνούν ότι το σώμα
είναι αποτέλεσμα εισβολής και αφομοίωσης μη φυσικών
ουσιών (φαγητών, φαρμάκων, εκπαιδευτικών και υγειο
νομικών πολιτικών, ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.λπ.). Ο
posthuman άνθρωπος είναι υβρίδιο βιολογίας, τεχνικών
και τεχνολογίας.

Η επέκταση της βιοπολιτικής εξουσίας συνέπεσε με
την εμφάνιση της φιλελεύθερης πολιτικής οικονομίας. Ο
Smith, ο Ricardo, ο Malthus και ο ωφελιμισμός δημιούρ
γησαν μια νέα μορφή ορθολογισμού που αντιμετωπίζει
τον πληθυσμό όχι ως πρόσωπα με δικαιώματα, αλλά ως
οικονομικά ενεργά άτομα. Τα όρια αυτοπεριορισμού της
κυβέρνησης δεν είναι πια μόνο νομικά, αλλά πραγματικά.
Ακολουθούν την οικονομική λογική και τους υπολογι
σμούς του homo oeconomicus. Η ατομική ελευθερία δεν
αποτελεί αποκλειστικά άσκηση νομικών δικαιωμάτων.
Είναι η αυτονομία των υπηκόων που ακολουθούν τα
συμφέροντά τους, υπηρετώντας έτσι, κατά τους φιλε
λεύθερους, και το συμφέρον του κράτους. Δουλειά της
κυβέρνησης είναι να δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλ
λον για την άσκηση και τον συντονισμό των ιδιωτικών
συμφερόντων.
Ο ορθολογισμός του Διαφωτισμού υποχωρεί καθώς
το συμφέρον είναι μια ατομική επιλογή που διέπεται από
την υποκειμενική βούληση και τις επιλογές της εξουσίας.
Και οι δυο απόψεις περί δικαιωμάτων ως νομικών περι
ορισμών ή ως μέσων υποστήριξης της οικονομικής δρα
στηριότητας βρίσκουν έρεισμα στο Σύνταγμα. Η πρώτη
είναι αντίθετη στους περιορισμούς των δικαιωμάτων. Η
δεύτερη, τους επιβάλλει για το κοινό (οικονομικό, υγειο
νομικό ή εθνικό) συμφέρον.
01 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ της πανδημίας συνδυάζουν την κυριαρ
χία με τη βιοπολιτική. Η κυριαρχία ασκεί την απαράβα
τη εξουσία της να επιβάλλει την κατάσταση εξαίρεσης,
καταργώντας ή περιορίζοντας τα ατομικά δικαιώματα.
Ομως, το κάνει στην υπηρεσία της βιοπολιτικής, για να
υπερασπίσει τη ζωή του πληθυσμού, όχι τις ζωές και τα
δικαιώματα του πολίτη. Η προστασία των δικαιωμάτων
του ανθρώπου καταργείται για να δραστηριοποιηθεί το
ανοσοποιητικό σύστημα του πληθυσμού και να αποκτήσει
ανοσία. Ετσι γίνεται στην περιορισμένη κατάσταση εξαί
ρεσης που επιβάλλεται στους πρόσφυγες. Τώρα έγινε
καθολική για όλο τον πληθυσμό. Ετσι εξηγείται η αντι
παράθεση περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού.
Ο κ. Γεραπετρίτης ως ωφελιμιστής της βιοπολιτικής
λέει ότι δικαιώματα δεν μπορούν να επιβληθούν στην
ανάγκη. Η άλλη πλευρά επιμένει στη φιλελεύθερη προ
τεραιότητα των δικαιωμάτων και κατηγορείται γιατί πα
ραμελεί το κοινό καλό. Τα δικαιώματα, η λογική της προ
στασίας κατά της κυριαρχίας, δεν αποτελούν άμυνα κατά
της βιοπολιτικής. Το συνολικό συμφέρον, όπως το ορίζει
η κυβέρνηση, καθορίζει την πολιτική και όχι τα δικαιώ
ματα. ΓΓ αυτό ο Γεραπετρίτης χρησιμοποιεί τη μεταφορά
του freerider: εφόσον το συμφέρον σου υπηρετείται από
την προστασία της αγέλης, δεν μπορείς ξαφνικά να θυ
μηθείς τα ατομικά σου δικαιώματα για να αποφύγεις τον
εμβολιασμό. Οπως έλεγε ο Bentham, ο καταδικασμένος
μπορεί να φωνάζει όσο θέλει ότι έχει το δικαίωμα στη
ζωή, αλλά το λεπίδι της καρμανιόλας θα πέσει.
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ δεν απαντά το ερώτημα περί υποχρεωτι
κότητας, γιατί δίνει επιχειρήματα και στις δυο πλευρές.
Οπως και η επιθυμία στην ψυχανάλυση που δεν οδη
γεί στην απόλαυση αλλά στη συνεχή της επανάληψη,
δουλειά του Συντάγματος δεν είναι να δίνει τη σωστή
απάντηση αλλά να διευκολύνει την πολιτική και ηθική
συζήτηση. Θα συνεχίσουμε σε επόμενα.
"Καθηγηιήε ίου Πανεπιστημίου ιου Λονδίνου, πρόεδροε ίου Ιδρύμαιοε «Νίκοε
Πουϋαντφε»

Τα Πολιτικά και Φιλοσοφικά Επίκαιρα διακόπτουν
μέχρι τον Σεπτέμβριο για να διαλογιστούν φιλοσο• φικά και να αποτοξινωθούν πολιτικά
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 Σε επιφυλακή και πάλι το Εθνικό Σύστημα Υγείας
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 460.86 cm² Κυκλοφορία:
:

1

26-07-2021
560

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ανοίγουν ξανά οι κλίνες Covid - Σε επιφυλακή το ΕΣΥ
Ανησυχία προκαλούν οι καθημερινά αυξανόμενες εισαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία,
γεγονός που αναγκάζει να ανοίξουν και πάλι οι κλίνες Covid που είχαν κλείσει. Οι νοσηλευόμε
νοι στις ΜΕΘ είναι κυρίως ανεμβολίαστοι και οι περισσότεροι έχουν προσβληθεί από τη
μετάλλαξη Δέλτα. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο περιορισμού στις μετακινήσεις των ανεμβολίαστων εξετάζουν πλέον αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σελ. 6,

Σε επιφυλακή και πάλι
χο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Γεμίζουν οι κλίνες Covid στα νοσοκομεία της επικράτειας
Της Ανθής Αγγελοπούλου
aagel@naftemporiki.gr

νησυχία προκαλούν οι κα
θημερινά αυξημένες ει
σαγωγές νέων ασθενών
στα νοσοκομεία, γεγονός
αναγκάζει να ανοίξουν και πάλι
οι κλίνες Covid που είχαν κλεί
σει και επανέλθει στην πρότερη
λειτουργία τους. Στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας ο κύριος
όγκος είναι ανεμβολίαστοι ασθε
νείς, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό
των νέων κρουσμάτων φέρει πτ με
τάλλαξη Δέλτα, η οποία αναδεικνύεται στον πρωταγωνιστή του
φετινού καλοκαιριού.
Οι επιστήμονες κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου για τη συ
νεχή αύξηση νέων εισαγωγών,
κυρίως από ανεμβολίαστους συμ
πολίτες μας.
Όπως ανέφερε στηνΕΡΤη δι
ευθύντρια 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής στο νοσοκομείο «Σωτη
ρία» Μίνα Γκάγκα, στις ΜΕΘ του
«Σωτηρία» υπάρχει ένας εμβο
λιασμένος με σοβαρό πρόβλημα
και όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς εί
ναι κυρίως ανεμβολίαστοι.
Η μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο
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Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔ Υ κατέγραφε το
Σαββατοκύριακο 4.025 νέα κρούσματα και 16 θανάτους από
Covid-19, ενώ στις Ι4ΕΘ νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 134
ασθενείς.
μεταδοτική και δείχνει να κυ
ριαρχεί, εκτοξεύοντας τις νέες ει
σαγωγές πς τελευταίες τρεις εβδο
μάδες. Για παράδειγμα, την 1η
Ιουλίου είχαμε 33 εισαγωγές και
αυτό το Σαββατοκύριακο φτά
σαμε τις 342, με τους ειδικούς
να είναι σε επιφυλακή, γιατί βλέ
πουν να ξαναγεμίζουν οι κλίνες
Covid. Η επιδημιολογική έκθε
ση του ΕΟΔΥ κατέγραψε 4.025
νέα κρούσματα το Σαββατοκύ
ριακο (1.553 χθες σε 61.923 τεστ
και 2.472 προχθές σε 95.324τεστ),
με πτ θεπκότητα να είναι στο 2,5%

και τον συνολικό αριθμό κρου
σμάτων να ανέρχεται σης 475.919.
Στις ΜΕΘ 134 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, ενώ είχαμε 16 θα
νάτους τα τελευταία δύο 24ωρα,
με τον συνολικό αριθμό νεκρών
να έχει φτάσει πς 12.898.

Συρροές κρουσμάτων
σε κατασκήνωση
Στο μεταξύ, νέα συρροή κρου
σμάτων παρατηρήθηκε σε κα
τασκήνωση στην Καβάλα, με 16
άτομα να καταγράφονται θεηκά
σε σύνολο 700 παιδιών, έπειτα

από ελέγχους που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο αυστηροποίησης
των μέτρων σης κατασκηνώσεις.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑί, οι 16 οικίσκοι στους οποίους διέμεναν τα
παιδιά που ανιχνεύτηκαν θεη
κά έχουν αδειάσει και έχουν ενερ
γοποιηθεί τα πρωτόκολλα του
ΕΟΔΥ, ενώ έχουν αποχωρήσει
περίπου 300-350 παιδιά. Θετικά,
όμως, βρέθηκαν και παιδιά σε
μία κατασκήνωση σαι Χαλκιδική,
χωρίς να είναι ακόμα γνωστός ο
αριθμός τους.
Μέσα σε όλα αυτά η εκστρα
τεία εμβολιασμού συνεχίζεται.
Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο επί
κουρος καθηγητής Επιδημιολο
γίας και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων Γκίκας Μαγιορκίνης,
η λεγάμενη ανοσία αγέλης πι
θανότατα να είναι εφικτή κατά
τα τέλη του 2021.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «για να
έχουμε ανοσία αγέλης χρειαζό
μαστε ένα ποσοστό εμβολια
σμένων γύρω στο 70%». Τέλος,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, οι υγειονομικοί στο ΕΣΥ
έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό
94,7% οι γιατροί και 80% οι νο
σηλευτές. [SID:14522002]
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