 Καμπανάκι για νέο κύµα, πιο σφοδρό
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,30

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 915.56 cm² Κυκλοφορία:
:

1
02-08-2021
6345

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ LOCKDOWN

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Καμπανάκι για νέο κύµα, πιο σφοδρό
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,30

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-08-2021

ΕΚΠΑ: ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Καμπανάκι
για νέο κύμα,
πιο σφοδρό
ικρή αύξηση ίων διασωληνωμένων, διατήρηση
της έντονης διασποράς
στις τουριστικές περιοχές
νέοι θάνατοι είναι ο απολογισμός
του ΕΟΔΥ για τη χθεσινή ημέρα.
Νέες μελέτες κρούουν το καμπα
νάκι του κινδύνου για πιθανό νέο
σφοδρό κύμα πανδημίας, ενώ η
επεξεργασία των λυμάτων κατά το
πρώτο lockdown που παρουσίασε
το ΕΚΠΑ είναι αποκαλυπτική για το
τι άλλαξε στην καθημερινότητα των
ανθρώπων και πώς επηρεάστηκε η
ψυχολογία τους.
Ο ΕΟΔΥ χθες ανακοίνωσε 1.605
νέα κρούσματα κορονοϊού, ελαφρώς
αυξημένα σε σχέση με τις προηγού
μενες Κυριακές, με τα 16 να είναι
εισαγόμενα και τα 12 εξ αυτών να
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγ
χων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Αυξημένος είναι αριθμός των διασωληνωμένων, οι οποίοι χθες έφτα
σαν τους 1 76, ενώ την προηγούμενη
ημέρα ήταν 1 72 και την προηγού
μενη Κυριακή 1 57. Ο μέσος όρος
εισαγωγών του επταημέρου είναι
1 72 ασθενείς.
Ο συνολικός αριθμός των κρου
σμάτων ανέρχεται σε 494.907
(ημερήσια μεταβολή +0,3%), εκ των
οποίων 51,2% άνδρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τε
λευταίων 7 ημερών, 155 θεωρούνται
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε
ρικό και 1.806 είναι σχετιζόμενα με
ήδη γνωστό κρούσμα. ΕΙ διάμεση
ηλικία των κρουσμάτων είναι 41 έτη,
ενώ η διάμεση ηλικία των διασωληνωμένων είναι τα 65 έτη.

Μ

Εκτιμήσεις
Ερευνητές του ΕΚΠΑ επιχείρησαν
να αναπτύξουν μια αποτελεσματι
κή μέθοδο εκτίμησης του πανδημικού κύματος, με τα αποτελέσματα
της εκτίμησης να είναι δυσοίωνα
για νέο σφοδρό κύμα πανδημίας,
εφόσον επικρατήσουν οι παρούσες
συνθήκες.
Ειδικότερα, η μελέτη που πραγμα
τοποιήθηκε στο Εργαστήριο Αναλυ
τικής και Δεδομένων του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών από τον
Καθηγητή Ιωάννη Δημητρίου και
τον μεταπτυχιακό φοιτητή Δημήτριο Ντάβο αναφέρει: «Επιμέρους,
τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το
πρόσφατο κύμα της πανδημίας στην
Ελλάδα εντοπίστηκε στο διάστημα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αυξημένα σε
σχέση με τις
προηγούμενες
Κυριακές ήταν τα
κρούσματα που
ανακοινώθηκαν
χθες.

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ
eoikonomidi@e-typos.com

και
Ιανουαρίου-Ιουνίου
10
2021. Ωστόσο,
από την αύξηση των κρουσμάτων
στη χώρα μας κατά τις πρώτες τρεις
εβδομάδες του Ιουλίου, που ήδη
ανέρχονται σχεδόν στην κορυφή του
προηγουμένου κύματος, ο αλγόριθ
μος υπολόγισε ασυνήθη μετατόπιση
του σημείου αλλαγής του κύματος
της πανδημίας σε προηγούμενες
ημερομηνίες. Το γεγονός υποδη
λώνει ότι ένα νέο κύμα πανδημίας
ελαύνει επίφοβα που υπό τις παρού
σες συνθήκες θα είναι πολλαπλάσιου
μεγέθους αυτού που βιώσαμε κατά
το πρώτο εξάμηνο του 2021».

Τα ευρήματα
Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα
από τις χημικές ουσίες στα απόβλη
τα, σε άρθρο με τίτλο «Change in
the chemical content of untreated
wastewater of Athens, Greece under
COVID-19 pandemic» και υπογρά
φεται από τους ερευνητές Νικηφό-

ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ...
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Αποκαλυπτικά, για
ns αλλαγέ$ στην
καθημερινότητα των
πολιτών, τα ευρήματα από
την επεξεργασία λυμάτων
του πρώτου lockdown
ρο Αλυγιζάκη, Αικατερίνη Γαλάνη,
Νικόλαο Ρούση, Reza Aalizadeh,
Θάνο Δημόπουλο (πρύτανη του
ΕΚΠΑ) και Νικόλαο Θωμαΐδη.
Το άρθρο αναφέρεται στα ευρή
ματα από τη διερεύνηση λυμάτων
προ κορονοϊού και κατά τη διάρ
κεια του πρώτου lockdown από το
κέντρο επεξεργασίας λυμάτων της
Ψυττάλειας.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι
Ελληνες απέβαλαν κάποιες «κακές»
συνήθειες, όπως το κάπνισμα, όμως
το lockdown επηρέασε την ψυχολο
γία τους, ενώ αυξήθηκε παράλληλα
και η χρήση κάποιων ναρκωτικών
ουσιών.
Ειδικότερα:
► Αύξηση ψυχοδραστικών ουσι
ών κατά 20% κατεγράφη από την
επεξεργασία των λυμάτων κατά το
πρώτο lockdown και ιδίως τις πρώ
τες εβδομάδες, με την αύξηση αυτή
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.605
κρούσματα χθες

Ϊ6
εισαγόμενα

494.907
το σύνολο των
κρουσμάτων

ΤΟ

θάνατοι χθες

12.975
το σύνολο των
θανάτων

176
διασωληνωμένοι
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να αποδίδεται στην αρνητική επίδρα
ση που είχαν οι απαγορεύσεις στην
ψυχική υγεία των πολιτών.
► Ανάμικτες χαρακτηρίζονται από τη
μελέτη οι τάσεις για τα ναρκωτικά.
Τα διεγερτικά ναρκωτικά παρουσί
ασαν αύξηση στη χρήση τους, όπως
η αμφεταμίνες, η μεθαμφεταμίνη και
η κοκαΐνη.
Αντιθέτως, δραστική ήταν η μείωση
της έκστασης, γεγονός που αποδί
δεται κυρίως στο κλείσιμο των νυ
χτερινών κέντρων διασκέδασης, της
ηρωίνης και σε μικρότερο βαθμό της
κάνναβης.
► Αντιθέτως, ο φόβος της πανδημίας
οδήγησε στην ελάττωση του καπνί
σματος κατά 33%, καθώς οι πολίτες
εκτιμάται ότι επηρεάστηκαν από τις
μελέτες που συνέδεαν το κάπνισμα
με τον κίνδυνο λοιμώξεων του ανα
πνευστικού συστήματος.
► Εντυπωσιακά αυξητικές, όπως
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ήταν αναμενόμενο ήταν οι ουσίες
που περιέχονται σε αντισηπτικά και
απορρυπαντικά. Στην πρώτη περί
πτωση η αύξηση σκαρφάλωσε στο
152% και στη δεύτερη ανάλογα με
την ουσία κυμάνθηκε από 196% έως
331 % (οι επιφανειοδραστικές ουσίες
αυξήθηκαν κατά +196%, κατιονικά
τασιενεργά τεταρτοταγούς αμμωνίου
αυξήθηκαν κατά +331%).
► Αύξηση της συγκέντρωσης εντο
πίστηκε και στην περίπτωση των
τεχνικών γλυκαντικών και των συ
μπληρωμάτων διατροφής που πι
θανώς σχετίζεται με την αύξηση της
κατανάλωσης τροφίμων λόγω της
συνεχούς παραμονής στο σπίτι.
► Τέλος, οι βιομηχανικές ουσίες
παρουσίασαν αξιοσημείωτη πτώ
ση (-52%), η οποία αποδίδεται στο
πάγωμα της βιομηχανικής παραγω
γής και κυρίως της χημικής βιομη
χανίας. ■
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 Λήξη της πανδημίας το… 2025; Η πρόβλεψη της
Παγκόσμιας Τράπεζας
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

11

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 113.58 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-08-2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

λήξη ins navSrp'as το... 2025;

Η πρόβλεψη ins
Παγκόσμιαε Τράπεζαε
Σοβαρά ερωτήμα
Financing Instrument
Environmental and Social Risk Gas
τα εγείρονται για το
Investment Project
Substantial
Financing
αν ισχύει η πρόβλε
ψη τηε Παγκόσμιαε tation Modalities
Τράπεζαε που φέρε nmatic Approach {MPA|
ται να έχει παρουσια 3P)
στεί εγγράφωε, σύμ i Indicators {DLls)
φωνα με την οποία, η tries (Fl}
πανδημία του κορω- mtee
νοϊού θα λήξει τον
ent Arrangements (APA)
Μάρτιο του 2025!
Τι πραγματικά συμ
rval
Expected P
:lng
Expected Program Closing Date
βαίνει; «Υπάρχει
Dale
ατζέντα που προω
31-Mar-2025
θούν οι Μνημονιακέε Δυνάμειε;», ανα
ρωτιούνται διεθνείε
αναλυτέε και προσθέτουν: «Αν είναι όντωε έτσι, σημαίνει ότι
πράγματι δρομολόγησαν και υλοποιούν ατζέντα τα μνημονιακά μέτωπα.Όλο αυτό αφορά το πρόγραμμα Στρατηγικήε Προετοιμασίαε και Απάντησηε στην Covid 19 (SPRP). Είναι η πρό
βλεψη date line για 31/3/2025 λήξηε του προγράμματοε που
σχετίζεται με τον κορωνοϊό».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ανοιχτή επιστολή στον υπουργό Υγείας
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

26

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 242.41 cm² Κυκλοφορία:
:

1
02-08-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ανοιχτή επιστολή στον υπουργό Yyeias
Αξιότιμε κ. υπουργέ
Πριν από λίγες ημέρες, ψηφίστηκε από την
Βουλή ο νόμος 4820 και δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 130/23-7-2021, σύμφωνα με τον οποίο
επιβάλλεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κα
τά του κορονοϊού όλου του προσωπικού που
εργάζεται σε δομές Υγείας. Το υπόχρεο προ
σωπικό πρέπει να προσκομίσει ψηφιακό πι
στοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή να έχει
λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την
1 η Σεπτεμβρίου 2021, διαφορετικά ο εργαζόμε
νος θα τίθεται σε αναστολή καθηκόντων χωρίς
αποδοχές. Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας θα
μπορεί να προσλαμβάνει αντίστοιχο προσωπι
κό, με σύμβαση εργασίας για τρεις μήνες.
Πρέπει να πω ότι η δημοσίευση αυτού του
νόμου έφερε τουλάχιστον απογοήτευση στους
υγειονομικούς που έχουν ήδη εμβολιαστεί.
Εχουν περάσει πάνω από 7 μήνες από όταν
άρχισαν οι εμβολιασμοί των υγειονομικών, και
ήδη σε αυτό το διάστημα όποιος δεν έχει εμβο
λιαστεί, δεν είναι επειδή είχε κάποιες ακαθόρι
στες/ήπιες αμφιβολίες στην αρχή (οι οποίες για
κάποιον που εργάζεται στον χώρο της Υγείας
έχουν προφανώς επιλυθεί), αλλά επειδή είναι
εκ πεποιθήσεως αντιεμβολιαστής και μάλιστα
κάποιοι με ενεργή αντιεμβολιαστική δράση. Οι
συνάδελφοί μας αυτοί καθόλου δεν θα επη
ρεαστούν από τις «κυρώσεις» που προβλέπει
ο νόμος ή τουλάχιστον δεν θα είναι επαρκείς
για να αλλάξουν τπ δομικά εγκυστωμένη πε
ποίθησή τους περί εμβολίων, ενώ κάποιους θα
τους «πεισμώσουν» και θα τους επηρεάσουν
ακόμη περισσότερο ώστε να εμμείνουν στις θέ
σεις τους. Εξάλλου η αναστολή καθηκόντων
χωρίς αποδοχές, για τους πανεπιστημιακούς
που εργάζονται σε δομές Υγείας, θα έχει ελάχι
στη επίδραση στην εργασία και τη μισθοδοσία
τους, αφού θα διατηρήσουν τις πανεπιστημι
ακές τους υποχρεώσεις (διδασκαλία, έρευνα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κ,λπ.) και τον πλήρη μισθό τους (ως υπάλληλοι
του υπουργείου Παιδείας), ενώ θα στερηθούν
μόνο το κλινικό επίδομα. Για πολλούς λοιπόν,
οι διατάξεις του νόμου αυτού όχι μόνο δεν συνιστούν τιμωρία, αλλά θα τους επιβραβεύσουν
κιόλας, αφού θα απαλλαγούν από κάποια κλινι
κά καθήκοντα για πολλούς ανεπιθύμητα (εφη
μερίες, κλινικό έργο κ,λπ.), εις βάρος των εμ
βολιασμένων συναδέλφων τους που τιάρα θα
τιμωρηθούν αυτοί, καλούμενοι να καλύ4τουν το
κλινικό έργο (κλινικές, εργαστήρια, εφημερίες)
των ανεμβολίαστων συναδέλφων τους!
Τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος για προ
σλήψεις με τρίμηνες συμβάσεις θα τη χαρακτή
ριζα τουλάχιστον αφελή αν δεν έχει προκαλέσει
ήδη τον εκνευρισμό και την αίσθηση εμπαιγμού
των εμβολιασμένων συναδέλφων. Δεν μπορεί
κανείς να προσδοκά στ’ αλήθεια ότι κάποιος γαστρεντερολόγος ή νευροχειρουργός, για παρά
δειγμα, θα αφήσει τις μέχρι τώρα υποχρεώσεις
του για να έλθει να προσφέρει εξειδικευμένο
έργο για τρεις μήνες σε δημόσιο νοσοκομείο και
μετά να γυρίσει στην προηγούμενη δουλειά του!
Ετσι, εκτός του ότι θα αναγκάσει σε αναστο
λή λειτουργίας τα τμήματα που λειτουργούσαν
οι ανεμβολίαστοι, θα εξουθενώσει, έτι περαι
τέρω, το ήδη εξαντλημένο από την πανδημία
προσωπικό που έχει εμβολιαστεί και που τώ
ρα αναγκάζεται να κάνει και τη δουλειά των
συναδέλφων που δεν εμβολιάζονται. Ο νόμος
λοιπόν αυτός δεν θα αποτελέσει καθόλου μο
χλό πίεσης για τους εκ πεποιθήσεως ανεμβολίαστους, αντιθέτως ουσιαστικά τους διευκολύνει,
ενώ τιμωρεί με εργασιακή εξουθένωση και αί
σθημα αδικίας τους ευσυνείδητους ήδη εμβο
λιασμένους και πρέπει έγκαιρα να αποσυρθεί ή
να αλλάξει ριζικά.
Σπυρίδων Kovnoiunns, καθηγηιήε Νευροήογίαε,
Σχολή Επιστημών Υγείαε, Τμήμα Ιατρικήε, Πανεπιστήμιο

Ιοχιννίνων
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 Αντι-εμβολιαστικές κραυγές στην Ευρώπη
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

23

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 607.04 cm² Κυκλοφορία:
:

1
02-08-2021
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ανχι-εμβολιασιικές
κραυγές στην Ευρώπη

►Tns ΒΙΚΥΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ραυγές για «Ελευθερία»
ήχησαν ξανά το Σαββα
τοκύριακο στους δρό
μους της Γαλλίας και της
Ιταλίας, καθώς συνεχί
ζονται οι αντιδράσεις
για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό επαγγελμα
τικών κλάδων και την επιβολή πιστο
ποιητικών εμβολιασμού ως διαβατη
ρίων για κοινωνικές δραστηριότητες,
ακόμα και ταξίδια.
Χωρίς να πτοείται διόλου από το
νέο πανδημικό κύμα που πυροδοτεί
κατακαλόκαιρα η εξαιρετικά μετα
δοτική παραλλαγή Δέλτα του νέου
κορονοϊού, ένα αμάλγαμα δεκάδων
ομάδων και χιλιάδων ατόμων -από
ακραιφνείς αντιεμβολιαστές/συνωμοσιολόγους, ανθρώπους που φοβού
νται να ανοσοποιηθούν και πολέμιους
των λοκντάουν μέχρι αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, ακροδεξιούς αλλά
και ακτιβιστές κατά των κοινωνικών
ανισοτήτων- ένωσαν πάλι τις φωνές
τους, εξακολουθώντας να στήνουν θύ
λακες αντίστασης στις εμβολιαστικές
εκστρατείες. Επικαλούνται παραβίαση
των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους,
παρά τους κινδύνους για διαιώνιση
της ολέθριας υγειονομικής κρίσης που
γεννά η αρνητική τους στάση.
Στην Ιταλία, η κυβέρνηση του Μά
ριο Ντράγκι αναμένεται εντός της
εβδομάδας να λάβει απόφαση για το
αν θα καταστήσει υποχρεωτική την
ανοσοποίηση των εκπαιδευτικών ή
και άλλων ίσως εργαζομένων. Στις 6
Αυγούστου παράλληλα εγκαινιάζεται
το λεγόμενο «πράσινο πάσο», που βε
βαιώνει τουλάχιστον μία δόση εμβολια
σμού, αρνητικό διαγνωστικό τεστ το τε
λευταίο 48ωρο ή ανάρρωση από Covid
εντός εξαμήνου και θα χρησιμοποιηθεί
ως μέσο εισόδου σε εστιατόρια, στάδια,
κινηματογράφους και μουσεία, χωρίς

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

FABIAN SOMMER/DPA VIA AP

Ενα ετερόκλητο κίνημα
διαμαρτυρίας κατά της
υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού φουντώνει
σε όλα τα κράτη
της ηπείρου με
αφορμή τα -λιγότερο
ή περισσότεροπεριοριστικά μέτρα
που επιβάλλουν
οι κυβερνήσεις
να αποκλείεται η επέκταση χρήσης του
και στις μεταφορές μεγάλων αποστάσε
ων. Στη δε Γαλλία, όπου επικρατεί εντο
νότερος εμβολιαστικός σκεπτικισμός
και οι κανόνες που θεσπίστηκαν είναι
σαφώς πιο αυστηροί, ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός των εργαζομένων στην
υγεία έχει ήδη νομοθετηθεί, ενώ η επι
βολή «υγειονομικού πάσου» πλήρους
εμβολιασμού, αρνητικού τεστ ή ανάρ
ρωσης -που έχει ήδη καθιερωθεί- θα
διευρυνθεί από τις 9 Αυγούστου, δίνο
ντας πρόσβαση όχι μόνο σε δημόσιους
χώρους και δραστηριότητες αλλά σε
αεροπλάνα και τρένα.

Ιταλία: Αύξηση της ζήτησης
Παρά τις αντιδραστικές κινητοποι
ήσεις όμως και τη δυσφορία μέρους
της κοινής γνώμης σε αμφότερες τις
χώρες, ο κυβερνητικός... βούρδουλας
και ο έμμεσος εκβιασμός παραδόξως
έπιασαν τόπο σε μια καίρια στιγμή,
στην οποία η επείγουσα ανοσοποίη
ση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσο
στού του πληθυσμού είναι επιτακτική
για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης
παραλλαγής Δέλτα. Στην Ιταλία λοιπόν,
η ζήτηση εμβολίων αυξήθηκε έως και
200% σε κάποιες περιοχές μετά την
αναγγελία θέσπισης του «πράσινου
πάσου», με αποτέλεσμα η γειτονική
μας χώρα να φτάσει πλέον στο σημείο-ορόσημο του πλήρους εμβολιασμού
του 60% του πληθυσμού άνω των 12
ετών, όπως ανακοινώθηκε χθες. Δια
κηρυγμένος στόχος τώρα, να υπάρξει
ανοσία της αγέλης, με εμβολιασμένο
το 80% έως τα τέλη Σεπτέμβρη. Σε μια
κίνηση-σαμποτάζ ωστόσο, άγνωστοι
έκαναν «πολύ ισχυρή» κυβερνο-επίθεση και χάκαραν την ιστοσελίδα της
περιφέρειας του Λάτιου, όπου βρίσκε
ται η Ρώμη, μπλοκάροντας το σύστημα
για κλείσιμο εμβολιαστικών ραντεβού
και επιβραδύνοντας πρόσκαιρα τη δι
αδικασία.
Εντυπωσιακή είναι και η εντα

τικοποίηση του χτισίματος τείχους
ανοσίας στη Γαλλία μετά την εξαγγε
λία επιβολής των προαναφερθέντων
κανόνων από τον Εμανουέλ Μακρόν.
Δύο βδομάδες μετά το προεδρικό
διάγγελμα, σχεδόν πέντε εκατομ
μύρια Γάλλοι έσπευσαν να κάνουν
την πρώτη δόση εμβολίου και πάνω
από έξι εκατομμύρια τη δεύτερη. Οι
πανεθνικές και συχνά επεισοδιακές
διαδηλώσεις κατά των μέτρων για
τρίτο συναπτό Σάββατο ενισχύθηκαν
ωστόσο αντί να φθίνουν, παρότι είναι
περίοδος διακοπών, με αξιωματούχο
του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών
να αναφέρει συνολική συμμετοχή άνω
των 200.000 ατόμων, αυξημένων κατά
περίπου 40.000 από το περασμένο
Σαββατοκύριακο.
Στη Γερμανία πάντως η απερχόμε
νη κυβέρνηση της Ανγκελα Μέρκελ
αποφεύγει να επιβάλει ανάλογους κα
νόνες, εξετάζοντας ως μοχλό πίεσης
τη διακοπή χορήγησης δωρεάν δια
γνωστικών τεστ σε ανεμβολίαστους.
Σύμφωνα δε με προσχέδιο του ομο
σπονδιακού υπουργείου Υγείας, στο
οποίο απέκτησε πρόσβαση το γερμανι
κό πρακτορείο dpa, θα υπάρξει σήμερα
εισήγηση τόσο για τον εμβολιασμό των
ανηλίκων 12-17 ετών όσο και για τη
χορήγηση ενισχυτικής τρίτης δόσης
από τον Σεπτέμβρη σε άτομα που αντι
μετωπίζουν υψηλό κίνδυνο. Αψηφώ
ντας στο μεταξύ τη σχετική δικαστι
κή απαγόρευση, χιλιάδες διαδηλωτές
κατά των εμβολίων και των λοκντάουν
πλημμύρισαν χθες το Βερολίνο και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Την
κινητοποίηση διοργάνωσε το μόρφω
μα «Querdenker», που έχει αναδυθεί ως
η πιο ηχηρή φωνή στη Γερμανία κατά
των υγειονομικών μέτρων. Νωρίτερα
φέτος, η ομοσπονδιακή υπηρεσία εσω
τερικής ασφάλειας προειδοποίησε πως
τα μέλη του ριζοσπαστικοποιούνται
όλο και περισσότερο, θέτοντας υπό πα
ρακολούθηση μέλη και οπαδούς του.
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 Οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί ξεσήκωσαν και τους
Γάλλους
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 696.38 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-08-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί
ξεσήκωσαν και tous Γάλλουε
Από τον
ΜιχάΗη Ψύηο
dimokratia@dimokratianews.gr

ερισσότεροι από
200.000 διαδηλω
τές σε 180 πόλεις στη
Γαλλία, και μάλιστα
στην καρδιά του κα
λοκαιριού, δεν είναι κάτι που μπο
ρείς να το αγνοήσεις! Κινητοποι
ήσεις για τρίτο συνεχόμενο Σαβ
βατοκύριακο μάλιστα, με τον αριθ
μό των διαδηλωτών να αυξάνεται
κάθε εβδομάδα. Από 110.000 στην
αρχή, σε 161.000 το δεύτερο Σαβ
βατοκύριακο και σε περισσότερους
από 204.000 τώρα, σύμφωνα μάλι
στα με τις εκτιμήσεις της αστυνο
μίας, που είναι πάντα πιο συγκρα
τημένη στους αριθμούς των δια
δηλωτών. Κύριο αίτημα σπς κινη
Στιγμιότυπο απόμαζική διαδήλωση στο Παρίσι κατά τον διαχωρισμού των πολιτών μέσω της υποχρεωτικής «κάρτας υγείας»
τοποιήσεις είναι να μην ισχύσει η
υποχρεωτική «κάρτα υγείας» που
αποφάσισε η Γαλλική Εθνοσυνέ
τη Λιόν, τη Νίκαια, στο Στρασβούρ
λευση για όσους θέλουν να επιγο και στις άλλες μεγάλες πόλεις.
σκεφτούν μουσεία, κινηματογρά
Διαδηλώσεις ετερόκλητες, καθώς
φους, αλλά και να πάνε σε μπαρ,
στα συνθήματα «ελευθερία, ελευ
εσηατόρια, εμπορικές εκθέσεις, να
θερία» και «εμβολιαστείτε ενάντια
μπουν στα τρένα. Μέτρα που θα
στον φασισμό και τον καπιταλι
ισχύσουν από ης 9 Αυγούστου, εν
σμό», που ακούστηκαν σης περισ
αναμονή βέβαια και της απόφα
σότερες κινητοποιήσεις, προστέ
σης του Συνταγματικού Δικαστη
θηκαν κυρίως συνθήματα εχθρι
«Θέ?\ουν να δημιουργήσουν
θος είναι οι διαδηλωτές. «Αρνητές
ρίου την προσεχή Πέμπτη.
κά προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμα
μια διαχωρισμένη κοινωνία και εί
του εμβολίου, απλοί σκεπτικιστές,
νουέλ Μακράν. Οι περισσότεροι
ναι απίστευτο να γίνεται αυτό στη
αλλά και αντίπαλοι του “αυταρχιΘυμόβ
τραγουδούσαν ένα από τα αγαπη
χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμά
σμού” του Εμάνουέλ Μακράν...
«0 Μακράν, με την υποχρεωτι
μένα τραγούδια των αντιπάλων του
των» λέει η Αν, μια νεαρή δασκάλα
όλοι συναντιόνται ξανά στους δρό
κή «κάρτα υγείας», επιβάλλει στον
προέδρου Μακράν: «Εμείς είμαστε
που διαδήλωνε στο Παρίσι. «Γι' αυ
μους για να διακηρύξουν τον θυμό
εστιάτορα, τον φύλακα, τον έμπο
εκεί, είμαστε εκεί, ακόμα κι αν ο
τό βγήκα στον δρόμο. Δεν έχω διτους» γράφει η «Huffingion Post»
ρο να επαληθεύουν την ταυτότητα
Μακράν δεν το θέλει».
αδηλώσει ποτέ πριν στη ζωή μου.
στη γαλλική της έκδοση.
των χρηστών ή των πελατών τους
Μεταξύ των Γάλλων που υπο
Πιστεύω ότι κινδυνεύουν οι ελευ
Στο Παρίσι, για παράδειγμα,
σε παράβαση του νόμου, της νο
στηρίζουν ης διαδηλώσεις, το 65°/ο
θερίες μας» υποστηρίζει.
έγιναν δύο διαδηλώσεις. Στη με
μολογίας και του ιατρικού απορρή
δικαιολογεί τη στάση αυτή, λέγο
Μια άλλη διαδήλωση διοργάγαλύτερη μετείχαν 14.250 διαδη
του» λέει ο καθηγητής στο Τμήμα
ντας ότι είναι ενάνηα στην «επιβο
νωσε η Ακρα Δεξιά στον σταθμό
λωτές -σύμφωνα με την αστυνο
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πα
λή υποχρεωτικών μέτρων». Σύμ
του Μονπαρνάς και ακολούθησε
μία- που πραγματοποίησαν πορεία
νεπιστήμιο της Γενεύης Ζαν Φρανφωνα, πάντως, με άλλη δημοσκό
πορεία προς το υπουργείο Υγείας.
προς την πλατεία της Βαστίλης,
πηση του Ipsos-Sopra Steria για το
σουά Μπαγιάρ και συνεχίζει: «Αυ
Οι ακροδεξιοί διαδηλωτές επιτέθη
φωνάζοντας «όχι στη δικτατορία»
«Franceinfo» και τη «Le Parisien»,
τός ο άνθρωπος, ο Εμανουέλ Μα
καν μάλιστα εναντίον δύο δημο
και τραγουδώντας τη Μασσαλιώ
το 62°/ο των Γάλλων τάσσεται υπέρ
κράν, είναι σίγουρα επικίνδυνος,
σιογράφων του Γαλλικού Πρακτο
τιδα. Στη διάρκεια της διαδήλω
γιατί επιβάλλει σε άλλους το βάρος
της «κάρτας υγείας» για την είσοδο
ρείου, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να
σης ξέσπασαν επεισόδια, καθώς η
σε δημόσιους χώρους και το 69°/ο
της εφαρμογής και της επαλήθευ
αποχωρήσουν.
αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες
σης του μέτρου που σκοτώνει την
υπέρ του υποχρεωηκού εμβολια
Μεγάλες -για την εποχή- δι
νερού, έριξε δακρυγόνα και προ
σμού των υγειονομικών.
ελευθερία. Ενα ετερόκλητο πλή
αδηλώσεις έγιναν στη Μασσαλία,
χώρησε σε 10 συλλήψεις.

Π

■ Συνεχίζονται για τρίτο Σαββατοκύριακο
οι κινητοποιήσει σε 180 πόλειε, με
το πλήθοε να αυξάνεται κάθε εβδομάδα

Οι αναλυτέβ μιλάνε για νέο κίνημα «κίτρινων γιλέκων»
«ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 διαδηλωτές σε 180 με
γάλες και μικρές πόλεις: Ολοι χωρίς κάποια ορ
γάνωση που να τους υποστηρίζει, χωρίς πραγ
ματικό ηγέτη, με μοναδική δύναμη την πλη
ροφορία από στόμα σε στόμα και τα κοινωνι
κά δίκτυα. Εάν το μέλλον του κινήματος κατά
της «κάρτας υγείας» είναι προφανώς δύσκολο
να προβλεφθεί, το γεγονός ότι για τρίτο συνε
χόμενο Σαββατοκύριακο συνεχίζονται οι κινη
τοποιήσεις μαρτυρά την εδραίωση μιας διαμαρτυρόμενης μειονότητας αλλά πολύ αποφασισμέ
νης, πολύ ζωηρής, μερικές φορές ριζοσπασπ-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κής, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης»
τονίζει η «Le Monde». «Αυτή η ετερογένεια και
το μέγεθος των διαδηλώσεων τροφοδοτούν επί
σης φόβους στη Γαλλία για ένα νέο κίνημα “κί
τρινων γιλέκων” ή αναζωπύρωση των διαμαρ
τυριών τους» γράφει η γερμανική «Die Zeit». Γα
«κίτρινα γιλέκα» ξεκίνησαν ης διαδηλώσεις τους
το 2018 ως περιφερειακό κίνημα ενάντια στην
αύξηση των τιμών της βενζίνης. Τα συνθήματα
τους γρήγορα στράφηκαν ενάντια στη νεοφιλε
λεύθερη πολιτική του προέδρου Μακράν.
Η γαλλική κυβέρνηση επιμένει να ανπμετω-

πίζει πάντως το νέο κίνημα ως μειονοηκό. Η «Le
Monde» προειδοποιεί όμως ότι «η διαχείριση
της επιδημίας ελλοχεύει τον κίνδυνο να επανενεργοποιήσει ης κοινωνικές διαιρέσεις και να
θέσει σε δυσκολίες τον απερχόμενο πρόεδρο
Μακράν». Η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ
της «Le Monde» Σολέν ντε Ρουαγιέ σημειώνει,
μάλιστα, ότι αν η πανδημία δεν έχει εξαλειφτεί
έως τον φετινό χειμώνα, ο Covid θα έχει κατα
πιεί σχεδόν τη μισή θητεία του Εμανουέλ Μα
κράν -κάη πολύ επικίνδυνο για τον ίδιο λίγους
μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.
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 Ερευνητές μιλούν για νέο μεγαλύτερου μεγέθους
κύμα πανδημίας στη χώρα
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

10

Επιφάνεια 217.3 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-08-2021

Κυκλοφορία:

2650

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ερευνητές μιϋούν για νέο
μεγαλύτερου μεγέθους κύμα
ηανδημίας στη χώρα
«ΕΝΑ νέο κύμα πανδημίας ελαύνει επίφοβα, που υπό υς
παρούσες συνθήκες θα είναι πολλαπλάσιου μεγέθους αυιού
που βιώσαμε κατά ίο πρώτο εξάμηνο του 2021».
Αυτό είναι ίο συμπέρασμα του αλγόριθμου που “δου
λεύει” στο ΕΚΓΙΑ, αναλύοντας την επιδημία της COV1D-19.
Η πανδημία αναδετκνύει τη σημαντικότητα διαγνωστι
κών εργαλείων για να μπορούμε να παρακολουθούμε την
εξέλιξή της, ειδικά μάλιστα τώρα που η κοινωνία πρέπει να
αναχαιτίζει άμεσα τα κύματα εξάπλωσης του ιού.
Στο ΕΚΠΑ, εργαζόμαστε σταθερά για να κατανοήσομε
την πανδημία που προκλήθηκε από τον COVID-19.
Στο Εργαστήριο Αναλυττκής και Δεδομένων του Τμή
ματος Οικονομικών Επιστημών ο Καθηγητής Ιωάννης
Δημητρίου και ο μεταπτυχτακός φοιτητής Δημήτριος Ντάβος έχουν αναπτύξει ένα αποτελεσματικό αλγόριθμο μαθη
ματικής βελτιστοποίησης, ο οποίος προσδιορίζει το επικρα
τούν κύμα ανά φάση της πανδημίας.
Ο αλγόριθμος είναι προϊόν πολυετούς μελέτης και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικιλία εφαρμογών ευρύ
τερη της παρούσας. Μια γενικευμένη μορφή του δημοσι
εύτηκε από τους Καθηγητές Ιωάννη Δημητρίου και M.J.D.
Powell (Cambridge University Press 1997), αλλά ο παρών
αλγόριθμος και η υλοποίησή του σε λογισμικό έγιναν
αφού ο πρώτος των Καθηγητών μετακινήθηκε στο ΕΚΠΑ
(σχετικές δημοσιεύσεις στα περιοδικά ACM Trans. Math.
Softw., Comp. Optim. andAppl., Comp.Physics Comm.).
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Δημήτριος Ντάβος ανέπτυξε μια
φιλική γραφική διεπαφή του λογισμικού, η οποία επιτρέ
πει την άμεση διαχείριση δεδομένων.
Το Εργαστήριο λαμβάνει δεδομένα από το Πανεπιστήμιο
John Hopkins και μελετά ενδελεχώς την εβδομαδταία, μηνταία
κατ μακροχρόντα συμπερτφορά κρουσμάτων κατ θανάτων στην
Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλετο κατ ττς Ηνωμένες Πολττείες.
Ο αλγόρτθμος αναλύετ τα δεδομένα, υπολογίζετ αυτό
ματα το σημείο που το κύμα πανδημίας αλλάζετ κατεύ
θυνση κατ παρέχετ κατατοπτσττκές παραμέτρους γτα την
κατάσταση κατ την εξέλτξη της πανδημίας ανά χώρα.
Αυτός ο τρόπος προσέγγτσης της πανδημίας έχετ τσχυρά
θεωρητικά πλεονεκτήματα ένανη άλλων μεθόδων που χρηστμοποτούν παραμετρτκές αναπαραστάσετς.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δύο ερευνητών
από τον Αύγουστο 2020 έως κατ τον Ιούντο 2021 παρουστάστηκαν στο World Conferenceon Global Optimization,
7-10 Ιουλίου, κατ θα υποβληθούν προς δημοσίευση.
Επτμέρους, τα αποτελέσματα δείχνουν όττ το πρόσφατο
κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα εντοπίστηκε στο δτάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021.
Ωστόσο, από την αύξηση των κρουσμάτων am χώρα μας
κατά ης πρώτες τρεις εβδομάδες του Ιουλίου που ήδη ανέρχοντατ σχεδόν στην κορυφή του προηγουμένου κύματος, ο αλγό
ρτθμος υπολόγτσε ασυνήθη μετατόπτση του σημείου αλλαγής
του κύματος της πανδημίας σε προηγούμενες ημερομηνίες.
Το γεγονός υποδηλώνετ όττ ένα νέο κύμα πανδημίας ελαύνετ επίφοβα που υπό ττς παρούσες συνθήκες θα είνατ πολλαπλάστου μεγέθους αυτού που βτώσαμε κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2021.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Κοκκίνισαν» Νότιο Αιγαίο και Κρήτη
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

18

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 169.75 cm² Κυκλοφορία:
:

1
02-08-2021
6725

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

«Κοκκίνισαν» Νότιο Αιγαίο και Κρήτη
ΙΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ιης τουριστικής

τις υπάρχουσες, προφανώς θα χρει
περιόδου και ενώ οι Κυκλάδες, τα
αστεί να πάρουμε μέτρα», δήλωσε
Δωδεκάνησα και π Κρήτη «κοκκινί
στον Σκάι ο υφυπουργός Πολιτικής
ζουν» στον χάρτη του ECDC, με άρ
Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ
συμπλήρωσε πως η κατάσταση στην
θρο του στο «Πρώτο Θέμα» ο υπουρ
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κάλεσε
Ιο είναι «πρωτόγνωρη» και πως «έχει
ξεφύγει, ειδικά σε νεαρά άτομα».
υπεύθυνους μεγάλων ξενοδοχεια
κών μονάδων να αποστείλουν στις
Την Παρασκευή, άνοιξε η πλατ
φόρμα για τον εμβολιασμό παιδιών
αντίστοιχες Υγειονομικές Περιφέρει
άνω των 12 ετών. Για τους κινδύνους
ες του υπουργείου Υγείας τον αριθμό
που ελλοχεύουν με τη μετάλλαξη
των εργαζομένων που επιθυμούν να
«Δ» και τη μετάδο
εμβολιαστούν, ενώ
ση ακόμη και στον
δεσμεύθηκε πως
εμβολιασμένο πλη
θα επιστρατευθούν
4365 κρούσματα
θυσμό έκανε λόγο
Κινητές Ομάδες για
καταγράφηκαντο
ο καθηγητής και
να εμβολιάσουν το
• Σαββατοκύριακο
μέλος της επιτρο
προσωπικό στον
27 θάνατοι
πής των ειδικών,
χώρο εργασίας και
176 διασωληνωμένοι
Χαράλαμπος Γώθα διευκολυνθεί ο
Τα περισσότερα
γος (ΣΚΑΪ), ενώ δεν
προγραμματισμός
κρούσματα εντοπίζονται
απέκλεισε το ενδε
των ραντεβού στα
στην Αττική και τη
χόμενο διενέργειας
εμβολιαστικά κέ
Θεσσαλονίκη
εργαστηριακών τεστ
ντρα.
σε
ανεμβολίαστους,
«Εάν δούμε ότι η
Τριψήφιος αριθμός
δύο
φορές την εβδο
κατάσταση ξεφεύ
κρουσμάτων 016)
μάδα,
ακόμη και για
γει, ότι έχουμε συ
για τρίτη συνεχόμενη
την
έλευση
σε σού
νεχώς νέες συρροές,
ημέρα καταγράφηκε
περ
μάρκετ.
ότι δεν μπορούμε να
το Σάββατο στα Χανιά
Ε.Π.
στεγανοποιήσουμε

1

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ανησυχία από το άλμα σε διασωληνώσεις και νέες
εισαγωγές
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 771.87 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-08-2021
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία από το άλμα σε διασ
Στα 1.605 ανέρχονται
τα νέα κρούσματα, με
«πρωταθλήτρια»
και πάλι την Αττική

xa 1.605 ανέρχονται τα
νέα περιστατικά κορονοϊού, σύμφωνα με τη χθεσι
νή ανακοίνωση του Εθνι
κού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας. Από αυτά, τα 12 εντοπίστη
καν κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει
σόδου της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα
κατανέμονται ανά την επικράτεια, με
«πρωταθλήτρια» για ακόμα μία φορά
την Αττική, με 341 κρούσματα. Ακο
λουθούν η Θεσσαλονίκη με 161, τα
Χανιά με 84, το Ρέθυμνο με 41 και η
Εύβοια με 30.
0 συνολικός αριθμός των κρου
σμάτων ανέρχεται σε 494.907, εκ των
οποίων 51,2% άνδρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευ
ταίων επτά ημερών, 155 θεωρούνται
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερι
κό και 1.806 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
Covid-19 το τελευταίο 24ωρο είναι
δέκα, ενώ από την έναρξη της επιδη
μίας έχουν πεθάνει συνολικά στη χώ
ρα μας 12.975 άνθρωποι. Το 95,2%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία
70 ετών και άνω.

S

Οι εκδρομεΐβ
Αύξηση παρουσίασαν οι διασωληνώ
σεις, με τους ασθενείς που νοσηλεύ
ονται σε μονάδες εντατικής θεραπεί
ας να ανέρχονται στους 176. Η διάμε
ση ηλικία τους είναι 65 έτη, με 83,0%
να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι
κία 70 ετών και άνω. Από την αρχή
της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 2.808 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικρά
τειας είναι 163, ενώ ο μέσος όρος ει
σαγωγών του επταημέρου είναι 172
ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρου
σμάτων είναι 41 έτη, ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη.
Οι ειδικοί εκφράζουν την έντονη
ανησυχία τους για την επιστροφή των
εκδρομέων στα μεγάλα αστικά κέντρα
σε λίγες ημέρες, καθώς, όπως λένε,
δεν είναι λίγοι εκείνοι που επέστρε
ψαν με κορονοϊό, παρά το γεγονός ότι
είχαν εμβολιαστεί.
Το μόνο θετικό της υπόθεσης εί
ναι, σύμφωνα με τους ίδιους, το γεγο
νός ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο δεν θα
χρειαστεί να νοσηλευτούν, εν αντιθέσει με τους υπολοίπους που δεν απο
κλείεται να φέρουν το σύστημα υγείας
στα όριά του τους επόμενους μήνες.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ανησυχία από το άλμα σε διασωληνώσεις και νέες εισαγωγές
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-08-2021

ωληνώσεκ και ms εισαγωγέε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,14-15

Επιφάνεια 2252.56
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-08-2021

Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κ. Φαρσαλινόδ: Εγκληματική η διαχείριση ins πανδημίαε, έγινε κατασπατάληση πόρων!

η προστασία
των εμβολίω

0 ερευνητήε ιατρόε του Πανεπιστημίου Πατρών αναλύει τα επιστημονικά δεδομένα αποδομώνταΒ
το κυβερνητικό αφήγημα: Η ανοσία για ooous εμβολιάστηκαν τον Ιανουάριο έχει πέσει στο 16%!

ns

Εχουν παραμελήσει
mus ευπαθεΐε και

των 80 παραμένει

tous ηλικιωμένους

ανεμβολίαστο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το 31% των άνω

Αντισυνταγματική
και παράνομη
η υποχρεωτικότητα

|

J

Τα μαζικά τυφλά τεστ
αποδείχθηκαν
αποτυχημένη συνταγή

Τα μονοκλωνικά
αντισώματα θα
έσωζαν ζωές
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 ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,14-15

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
02-08-2021

Εγκληματική διαχείριση ms πα
Ο ερευνητήθ iaipos του Πανεπιστημίου
Πατρών Κ. Φαρσαλινόε αποκαλύπτει ότι η ανοσία
των εμβολίων έχει περιορισμένη διάρκεια

Συνέντευξη στην

ήταν άβολο, καθώς θα ακύρωνε
τη βασική γραμμή άμυνας έναντι
της πανδημίας που επιλέχθηκε
από την κυβέρνηση: αυτή του ιε
το μήνυμά του με
αφορμή την 47η επέ
ρού δισκοπότηρου για τα εμβόλια.
τειο από την Αποκατά
Από τον περασμένο Νοέμβριο,
σταση της Δημοκρατί
ενώ η πανδημία σάρωνε τη χώ
ρα, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε λό
ας, ο πρωθυπουργός Κ.
γο για φως στην άκρη του τού
Μητσοτάκης μάς προειδοποίησε
με αυστηρό ύφος ότι δεν επιτρέ
νελ, από την Ικαρία τον Φεβρου
άριο τόνιζε με σιγουριά πως έρ
πεται η αμφισβήτηση της επιστή
χεται το τέλος της πανδημίας, ενώ
μης. Πρόσθεσε δε, όχι και τόσο
στις αρχές του Ιουλίου, με τη με
προφητικά όπως αποδείχτηκε, ότι
τάλλαξη Δέλτα να παρελαύνει, το
«ο κορονοϊός χτυπά πλέον μόνον
αφήγημα κατέληξε στην υποχρε
τους ανεμβολίαστους, σύμφωνα
ωτικότητα των εμβολιασμών κα
με τους ειδικούς».
θώς και στην καθιέρωση ποινο
Λίγο μετά τη γιορτή της δη
λογίου για τους ανεμβολίαστους.
μοκρατίας της 24ης Ιουλίου στο
Και αυτό γιατί «δεν θα
Προεδρικό Μέγαρο, ο
πληρώσουν το μάρμα
λαλίστατος και εμβο
Η θνητότητα
ρο οι εμβολιασμένοι».
λιασμένος -εκτός σει
Και αν η πραγματικό
ράς, όπως προέκυψε
από τον ιό
τητα ακυρώνει βεβαι
από το πιστοποιητικό
στις ηλικίες
ότητες, τόσο το χειρό
εμβολιασμού του που
κάτω των 40
τερο για την πραγμα
έδωσε αμέριμνα στη
δημοσιότητα- υπουρ
είναι στο 0,04% τικότητα, κατά τα πρό
τυπα της κυβέρνησης.
γός Ανάπτυξης Α. Γε«Τα εμβόλια δεν
ωργιάδης ανακοίνωνε
θα εξαλείψουν τον ιό, ο οποίος
ότι προσβλήθηκε εκ νέου από τον
θα καταστεί ενδημικός» επιση
Covid. Σε κάθε περίπτωση ο πρω
μαίνει στη «δημοκρατία» ο ερευ
θυπουργός οφείλε να είναι κατά τι
νητής ιατρός του Πανεπιστημίου
συγκρατημένος ως προς τις εκτι
Πατρών Κων. Φαρσαλινός, κάνο
μήσεις του και ως προς την επί
ντας λόγο για εγκληματική δια
κληση των ειδικών. Μια ματιά στα
χείριση της πανδημίας και κατα
δεδομένα από το Ηνωμένο Βασί
σπατάληση πόρων. «0 κίνδυνος
λειο και το Ισραήλ σε ό,τι αφορά
δεν είναι ίδιος για όλους» συ
τη διάρκεια της ανοσίας που πα
μπληρώνει και αναρωτιέται: «Πώς
ρέχουν τα εμβόλια θα τον έπειθαν
είναι δυνατόν να μιλάμε για υπο
για αυτό. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα
χρεωτικότητα και οριζόντιους εμ
βολιασμούς όταν έχουμε παραμε
λήσει τους ευπαθείς και τους ηλι
κιωμένους που κινδυνεύουν».
Υπογραμμίζει την ανάγκη φαρμακοεπαγρύπνισης σε σχέση με τις
παρενέργειες των εμβολίων και τη
δυνατότητα διεκδίκησης αποζημι
ώσεων από τους πολίτες. Με οργή
αναφέρεται παράλληλα στην υπο
χρεωτικότητα των εμβολιασμών,
κάνοντας λόγο για εκτροπή της δη
μοκρατίας, ενώ ευθαρσώς δηλώνει
ότι η φαρμακευτική θεραπεία με τα
μονοκλωνικά αντισώματα πολεμήθηκε λυσσαλέα
από κάποιους
επιστήμονες.
Από την
πρώτη στιγ
μή της παν
δημίας ο κ.
Φαρσαλινός υπο

Ντίνα ιωακειμίβου

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Η υποχρεωπκότητα θα καταγραφεί
ans μαΰρεε σελίδεε ms Ιστορίαβ»
«Η ΑΜΕΣΗ ή έμμεση υποχρεωτικότητα των εμβο
λίων καταργεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αν
θρώπινη αξιοπρέπεια είναι η βάση για όλα τα θεμε
λιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Η αυτοδιάθεση
του ανθρώπινου σώματος συνιστά απαράβατη αρ
χή, όπως και η αρχή της συναίνεσης επί των ιατρι
κών παρεμβάσεων. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρη
μα ούτε νομικό ούτε συνταγματικό ούτε ηθικό για
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και αυτό γιατί γνω
ρίζουμε πολύ καλά ότι τα εμβόλια δεν συνιστούν τη
μία και μοναδική προϋπόθεση για την αντιμετώπι
ση της πανδημίας.
Και αυτό ισχύει ακόμη και για την περίπτωση
που θα διαθέταμε το τέλειο εμβόλιο, που δεν το δι
αθέτουμε. Εγινε τόσο εύκολα η παραβίαση αυτής
της κόκκινης γραμμής, που πραγματικά προκαλεί
τρόμο, θα πρέπει να καταγραφεί το γεγονός αυτό

γράμμιζε την ανάγκη επαναθεμελίωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντί
δας Υγείας ως την πρώτη γραμμή
άμυνας για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Μάλιστα, στις αρχές του περα
σμένου Δεκεμβρίου, με επιστημο
νική δημοσίευση που συνυπογρά
φεται από πολλούς επιστήμονες
πανεπιστημιακών και ερευνητικών
ιδρυμάτων της Ελλάδας, της Ευρώ
πης και της Αμερικής, αναλύονται
διεξοδικά οι καταστροφικές επι
πτώσεις των lockdowns στην οι
κονομία και την υγεία του πλη
θυσμού, ενώ περιγράφεται ο ρό
λος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, όπως θα έπρεπε να είναι.

στις μαύρες σελίδες της Ιστορίας και να μην ξεχαστεί ποτέ. Εφτασαν στο σημείο να ακυρώσουν και
την επιτροπή της βιοηθικής που δημιούργησαν οι
ίδιοι. Στις ΗΠΑ το 1930, με τη σφραγίδα της επιστη
μονικής κοινότητας, της ανώτατης δικαστικής αρ
χής και των πολιτειακών παραγόντων, επιβλήθηκε
η υποχρεωτική στείρωση 60.000 γυναικών με ψυ
χιατρικά και νοητικά προβλήματα.
Αυτή η βαρβαρότητα συνέβη με την επίκλη
ση και πάλι της προστασίας της δημόσιας υγείας.
Εχουν γίνει εγκλήματα ακόμη και σε δημοκρατικές
κοινωνίες στο όνομα της δημόσιας υγείας. Και είναι
όνειδος για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου που ως ανώτατος πολιτειακός άρχων συμμετέχει σε αυτή τη διχαστική πολιτική κό
βοντας τον πληθυσμό της χώρας στη μέση» κατα
λήγει ο κ. Φαρσαλινός.

Με ανοιχτή δε επιστολή προς
την πολιτική ηγεσία τον περασμέ
νο Νοέμβριο, ο ίδιος και τέσσε
ρις ακόμη επιστήμονες σημείω
ναν την αναγκαιότητα της Πρωτο
βάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οπως
αναμενόταν, αγνοήθηκαν επιδει
κτικά. «Οχι γιατί δεν ήξεραν, αλλά
γιατί δεν θέλανε», όπως θα τονίσει
χαρακτηριστικά στη «δημοκρατία».
Και επειδή δεν ήθελαν, χάθηκαν
ανθρώπινες ζωές.
Διότι όταν αποστρέφεσαι κά
θε έννοια κοινωνικού κράτους και
φροντίδας, τότε είναι μονόδρομος
τα πολύμηνα lockdowns με κόστος
40 δισ. στην οικονομία, η αυστη
ρή καταστολή καθώς και η σταθε

ρή γραμμή μετακύλισης των ευθυ
νών προς την κοινωνία.
Τα δεδομένα από το Ισραήλ
όπου εμβολιάστηκε έγκαιρα η συ
ντριπτική πλειονότητα του πληθυ
σμού καταδεικνύουν πώς η ανο
σία που παρέχουν τα εμβόλια από
το 90°/ο-95°/ο έχει πέσει στο 39°/ο,
ενώ η πτώση για αυτούς που εμ
βολιάστηκαν τον Γενάρη αγγίζει το
16°/ο, τονίζει στη «δημοκρατία» ο κ.
Φαρσαλινός, προσθέτοντας πάντως
πως «το εμβόλιο προφυλάσσει, ως
φαίνεται, από τη σοβαρή νόσηση».
«Ενδεχομένως, η νέα έξαρση
να μην οφείλεται τόσο στη μετάλ
λαξη Δέλτα, αλλά στον χρόνο ανο
σίας που παρέχουν τα εμβόλια. Οι
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 ΜΥΘΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,14-15

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-08-2021

vSnuias, έγινε σπατάλη πόρων!
«Πολέμησαν
μελύσσα
τα μονοκλωνικά
αντισώματα»

«Τα τυφλά, μαζικά
τεστ είναι αποτυχημένη
πολιτική επιτήρησηε»
ΤΗΝ ΑΝΉΘΕΣΗ ΤΟΥ για τα τυφλά, μαζικά τεστ
διατυπώνει παράλληλα ο ερευνητής καθηγη
τής, κάνοντας λόγο για κατασπατάληση πό
ρων και ωρών εργασίας άνευ αποτελέσματος.
«Η στρατηγική αυτή είναι αποτυχημένη. Εμείς
από το περσινό σλόγκαν ότι θα εξετάζονται μό
νο οι υψηλού κινδύνου ασθενείς, αφού τα τεστ
είναι σπατάλη, πήγαμε στο άλλο άκρο και εξε
τάζονται τυφλά και χωρίς υποψία μόλυνσης
μεγάλες μάζες του πληθυσμού.
Αντίθετα, θα έπρεπε τα τεστ να συνταγογραφούνται σε όσους έχουν συμπτώματα, κα
θώς και στις επαφές που αυτοί είχαν. Επίσης,
στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης
οφείλεις να κάνεις τυχαίες και αντιπροσωπευ
τικές δειγματοληψίες στον πληθυσμό και όχι
τυφλά και επαναλαμβανόμενα.

Η Σλοβακία
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σλο
βακίας, που προχώρησε σε τεστ για όλο τον
πληθυσμό και πέρα από μια πρόσκαιρη ύφεση
σε σχέση με την πανδημία σήμερα καταγράφει
άσχημους δείκτες.
Η αξιοπιστία του τεστ των 72 ωρών δια
πιστώθηκε από την κατάσταση που επικρατεί
πλέον στα νησιά. Αυτός που ήρθε σε επαφή με
κρούσμα και την επόμενη ημέρα πηγαίνει για
τεστ θα βγει αρνητικός, καθώς για να έχουμε
αξιόπιστο αποτέλεσμα απαιτείται η παρέλευση
δύο και τριών ημερών.
Και επιπλέον παρέχεται ψευδώς στον εξε
ταζόμενο η αίσθηση της ασφάλειας, με αποτέ
λεσμα να κάνεις τελικά περισσότερο κακό από
καλό. Φυσικά, αν ήμουν εκπρόσωπος των δι
αγνωστικών κέντρων θα διατύπωνα μια εντε
λώς διαφορετική άποψη» προσθέτει με νόημα
ο κ. Φαρσαλινός.
Ως προς το ζήτημα των παρενεργειών των
εμβολίων ο κ. Φαρσαλινός είναι σαφής και κα
τηγορηματικός: «Οι ασθενείς που εμφανίζουν
επιπλοκές με χρονική συσχέτιση με το εμβό

ίδιες, εξάλλου, οι φαρμακευτικές
δεν υποστήριξαν ποτέ ότι τα εμβό
λια παρέχουν μακροχρόνια προ
στασία ή ότι ο εμβολιασμένος δεν
μεταδίδει. Τώρα, λοιπόν, που μι
λούν για τρίτη δόση εμβολίων, αυιοαναιρούνται οι ίδιοι, καθώς χα
ρακτήριζαν πανάκεια τα εμβόλια,
ενώ τον περασμένο Μάιο πανη
γύριζαν για την εξάλειψη του ιού.
Πάντως, εγώ προσωπικά από
τον περασμένο Νοέμβριο σημεί
ωνα χαρακτηριστικά πως η επιτυ
χία από την αποτυχία είναι μια με
τάλλαξη δρόμος. Προς τι, λοιπόν, η
έκπληξη εφόσον γνωρίζαμε ευθύς
εξαρχής ότι θα υπάρξουν μεταλλά
ξεις του ιού; Η ανοσία επέρχεται
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λιο θα πρέπει να απαιτούν να καταγράφονται
στη φαρμακοεπαγρύπνηση. Ολες οι περιπτώ
σεις πρέπει να διερευνώνται είτε ο εμβολια
σμένος είχε υποστεί έμφραγμα παλαιότερα είτε
είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και όχι να
γίνονται αυθαίρετες εκτιμήσεις. Αυτό αποτελεί
επαγγελματική και ηθική υποχρέωση των για
τρών. Στις περιπτώσεις δε που γιατροί ολιγω
ρούν θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες στους

ιατρικούς συλλόγους. Γιατί όποιος γιατρός δεν
καταγράφει συμμετέχει στην απόκρυψη και
αυτό θεωρώ ότι είναι και ποινικά επιλήψιμο.
Οι εμβολιασμένοι που παρουσιάζουν επιπλο
κές μπορούν να διεκδικήσουν επίσης δικαστι
κά χρηματικές αποζημιώσεις. Επίσης, οι ίδιοι
ή οι συγγενείς τους μπορούν να καταγράψουν
τυχόν επιπλοκές στην φαρμακοεπαγρύπνηση
διαδικτυακά στη σελίδα Kitrinikarta.eof.gr.».

είτε από τη νόσο είτε από τον εμβο
ευπαθείς ομάδες» σημειώνει χα
λιασμό. Ο ιός θα παραμείνει και θα
ρακτηριστικά. Στη χώρα μας αξι
προκαλεί νόσο όπως συμβαίνει με
οσημείωτα ποσοστά ηλικιωμένων
τις ιογενείς λοιμώξεις,
δεν έχουν εμβολιαστεί.
τα κοινά δηλαδή κρυο
Σύμφωνα με τα ενημε
Ονειδος για
λογήματα και τη γρίπη.
ρωμένα στοιχεία του
Θα καταστεί, εν ολίγοις,
ECDC, στην Ελλάδα ένα
την ΠτΔ να
ενδημικός. Η θνητότη
ποσοστό της τάξεως του
συμμετέχει
τα από τον ιό στις ηλι
31% παραμένει ανεμβοστη διχαστική λίαστο στις ηλικίες 80
κίες κάτω των 40 είναι
στο 0,04% και αυξάνε
ετών και άνω, στις ηλι
πολιτική
ται όσο ανεβαίνουμε
κίες 70-79 το ποσοστό
στις ηλικιακές ομάδες.
αυτό είναι στο 22%, στις
Είναι πραγματικά απορίας άξιο το
ηλικίες 60-69 ανέρχεται στο 27%,
γεγονός ότι μιλάμε για υποχρεωενώ στην ηλικιακή ομάδα των 50τικότητα και οριζόντιους εμβολι
59 εκτοξεύεται στο 37%. Από τις
ασμούς αντί να δώσουμε έμφα
ημερήσιες εκθέσεις του ΕΟΔΥ για
ση στους ηλικιωμένους και στις
τον Covid προκύπτει ότι η διάμε

ση ηλικία των θανόντων ανέρχε
ται στα 78 έτη και η διάμεση ηλικία
των διασωληνωμένων στα 65 έτη.
Για αυτόν τον λόγο ο κ. Φαρσαλινός κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου επισημαίνοντας: «Στις
αρχές του χειμώνα θα έχουμε με
γάλο πρόβλημα με τους ηλικιωμέ
νους ανεμβολίαστους και με αυ
τούς που νωρίς εμβολιάστηκαν.
Μάλιστα, εδώ και καιρό έχω πει
πως οι πολιτικοί αρχηγοί οι οποί
οι εμβολιάστηκαν πρώτοι θα πρέ
πει να προσέχουν μετά την παρέ
λευση ενός διαστήματος. Σε κά
θε περίπτωση δεν είναι επιτεύξιμο να εμβολιάζεις τον πληθυσμό
κάθε εξάμηνο».

«ΥΠΗΡΞΕ ενεργή προσπάθεια εκ
μέρους ορισμένων επιστημόνων
προκειμένου να μην έρθει η φαρ
μακευτική αγωγή των μονοκλωνικών ανησωμάτων στη χώρα. Και,
μάλιστα, με ακατανόητα εντελώς
επιχειρήματα. Κανείς δεν ισχυρί
ζεται ότι θα κατέστειλαν την παν
δημία. Ομως, θα ήταν δύο παράλ
ληλοι δρόμοι μαζί με τα εμβόλια για
την ανπμειώπιση της κατάστασης.
Τα εμβόλια χορηγούνται σε αυτούς
που δεν νοσούν, ενώ τα μονοκλω
νικά αντισώματα σε αυτούς που νο
σούν. θα μπορούσε να υπάρξει μια
προτεραιοποίηση, ώστε να χορη
γηθεί στοχευμένα. Το αποτέλεσμα
είναι όυ είχαμε στέρηση θεραπείας
σε ανθρώπους που θα μπορούσα
με να τους έχουμε σώσει. Σης ΗΠΑ
διενεργήθηκε μελέτη στους οίκους
ευγηρίας και διαπιστώθηκε όη λό
γω της ηλικίας των ανθρώπων και
των συννοσηροτήτων η μετάδοση
της νόσου σε περίπτωση κρούσμα
τος είναι ταχύτατη και με υψηλότα
τη θνητότητα, θα μπορούσαν μάλι
στα ακόμη και προληπτικά να δο
θούν σε γηροκομεία. 0 Ευρωπαϊ
κός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε
θετική γνωμοδότηση για τέσσε
ρα σκευάσματα μονοκλωνικών. Θα
μπορούσε, επομένως, ο ΕΟΦ να τα
εισαγάγει, όπως έπραξαν άλλες ευ
ρωπαϊκές χώρες» επισημαίνει ο κ.
Φαρσαλινός.
Στη χώρα, πάντως, όποιος εκ
των επιστημόνων διατύπωσε δι
αφορετική άποψη στοχοποιήθηκε και λογοκρίθηκε. Και αυτό, ενώ
κατά καιρούς διατυπώθηκαν απί
στευτες αντιεπιστημονικές τοπο
θετήσεις από χείλη πολιπκών και
επιστημονικών παραγόντων. Οπως
σημειώνει και ο καθηγητής, «η ια
τρική επιστήμη πορεύεται με τις
αβεβαιότητές της». Στη Σουηδία,
όπου δεν εφαρμόστηκε lockdown,
ο δείκτης θνησιμότητας του πλη
θυσμού από όλες τις αιτίες θανά
του προσδιορίζεται στο 1,5%, ενώ
στην Ελλάδα στο 4,9%. Η Σουηδία
κατέγραψε στο πρώτο κύμα κυρί
ως 14.656 νεκρούς και η Ελλάδα
12.911. «Σε κάθε περίπτωση, με
ταξύ του παραδείγματος της Σου
ηδίας και του παραδείγματος της
Ελλάδας με το αυστηρό lockdown
υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα στά
δια. Δεν κάνεις τρελά πάρτι, αλλά
δεν θυσιάζεις το νεότερο και πλέ
ον παραγωγικό τμήμα του πληθυ
σμού με επτάμηνα lockdowns* το
νίζει ο κ. Φαρσαλινός.
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Έρευνα ΙΣΑ: Οι αρνητές του εμβολίου
απειλή για το τείχος ανοσίας
Το 68% των πολιτών ευπιστεύεται τα ευΒόλια - Το 12%
των un εμβολιασμένων θα υττοοούσε να πεισθεί από
τον οικονενειακό του νιατοό
Το 68% των πολιτών εμπιστεύεται τα εμβόλια, το 12% των
μη εμβολιασμένων θα μπορούσε να πεισθεί από τον οικογε
νειακό του γιατρό, ενώ το 75% όσων δεν έχουν εμβολιαστεί δεν
φοβούνται τον ιό.
Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε
η ALCO, για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ),
σχετικά με τη στάση των πολιτών για την πανδημία και τον
εμβολιασμό.
Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο
του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη, τον Α αντιπρόεδρο Φώτη Πατσουράκο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας ALCO Κώστα
Παναγόπουλο, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.
Ειδικότερα, από το συνδυασμό των ευρημάτων της έρευνας,
προκύπτει ότι τα 2/3 του πληθυσμού ανησυχούν για την πορεία
της πανδημίας, θεωρούν ότι ο εμβολιασμός μπορεί να νικήσει
τον ιό, εμπιστεύονται τα εμβόλια και έχουν εμβολιαστεί ή
κλείσει ραντεβού.
Αντιθέτως το 1/3 δεν φοβάται την Covid-19 και δεν έχει εμβο
λιαστεί. Πρόκειται περισσότερο για άνδρες, και άτομα ηλικίας
17 έως 44 ετών.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας αυτό το 1/3,
δείχνει ποσοτικά ικανό να εμποδίσει την επίτευξη ανοσίας
στην κοινωνία, πολύ περισσότερο όταν ένα μέρος του (ραίνεται
να σκέπτεται να εμβολιαστεί, σε αντίθεση με έναν «σκληρό»
πυρήνα, της τάξεως του 40% που δηλώνει ότι δεν πρόκειται να
εμβολιαστεί και δείχνει αμετακίνητο στις απόψεις του, ανέφε
ρε κατά την παρουσίαση της έρευνας ο κ. Παναγόπουλος.
Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας, είναι η πεποίθη
ση ότι δεν απειλείται από τον ιό. Μόνο το 25% όσων δεν πρό
κειται να εμβολιαστούν φοβούνται ότι μπορεί να αρρωστήσουν
σε αντίθεση με το 51% των εμβολιασμένων.
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