ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟ
ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

Ημερομηνία 04/10/2021 - 04/10/2021

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιερά Οδός 294, 12243

Βάκχου 30, 54629

Τηλ./Fax: +30 210 5313220

Τηλ./Fax: +30 2310 501515

email: athens@apo.gr

email: sales@apo.gr
Αιγάλεω

ENIMEROSI
www.apo.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΑ
04/10/2021
1) [ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ, Σελ. 4 ] [] «Δεν θα σώσει το κουρασμένο ΕΣΥ το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε και οι συμπράξεις με
τους ιδιώτες»
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6) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 1,4-5 ] [] ΣΟΥΤ στον άχρηστο Αρκουμανέα!
7) [METROSPORT, Σελ. 30 ] [] Στους δρόμους κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού
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 «Δεν θα σώσει το κουρασμένο ΕΣΥ το Ταμείο
Ανάκαμψης ούτε και οι συμπράξεις με τους ιδιώτες»
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χαλάσει κανείς. Λίγες ειδικό
τητες είναι επαρκείς, όπως οι
παθολόγοι, γιατί πήραμε για
τρούς στο ΓΝΣ, πιο καλά τα
πράγματα είναι στην Καρδιο
λογική, την Νευρολογική και
την Γυναικολογική. Υπάρχουν
όμως τμήματα και ομάδες που
έχουν λιγότερους από δύο για
τρούς, όπως η Παιδιατρική.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο
δύσκολα είναι τα πράγματα».

«Δεν θα σώσει το
κουρασμένο ΕΣΥ το
Ταμείο Ανάκαμψης
ούτε και οι συμπράξεις
με τους ιδιώτες»
Χρειάζεται γενναία στήριξη το Δημόσιο
Σύστημα Υγείας, νέους γιατρούς και
νοσηλευτές και ιοχυρά οικονομικά
κίνητρα, δηλώνει ο Ξενοφών Κροκίδης
ια το αν φοβάται ο ίδιος
μας τους υγειονομικούς και γί
ή ο κόσμος «το μπόλι
νεται με το εμβόλιο της Pfizer.
του σατανά», δηλαδή
Καλό θα ήταν όμως να το κά
το εμβόλιο, μίλησε στον
νουν και οι υγειονομικοί και
Alpha Radio
ο διευθυντής
όσοι ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες που είναι ογκολογιτης Β’ Παθολογικής Κλινικής
κοί ασθενείς, ρευματοπαθείς,
του ΓΝΙ< Ξενοφών Κροκίδης
και εξήγησε πως η τρίτη δόση
όσοι κάνουν σοβαρές αγωγές
του εμβολίου δεν είναι υποχρε
και πρέπει να υπάρχει συνεν
ωτική, αλλά σε μερικές περι
νόηση με τον θεράποντα για
πτώσεις απαραίτητη. Αναφέρ
τρό τους για το χρονικό σημείο
θηκε ακόμη στους νέους που
που θα κάνουν το εμβόλιο.
Από μας έχουν περάσει πάνω
δείχνουν πως θέλουν να κά
νουν το εμβόλιο, τις ελλείψεις
από μο.οοο εμβολιασμοί μέ
που υπάρχουν στο προσωπικό
χρι τις 27 του μηνός. Από τις
του ΓΝΙ< και την ενίσχυση του
125.000 χιλιάδες που έγιναν
Εθνικού Συστήματος Υγείας
στην χερσαία Καβάλα, το 1/3
με ιατρικό και νοσηλευτικό δυ
έγιναν στο ΓΝΚ. Τα 2/3 έγιναν
ναμικό, μηχανήματα αλλά και
με το εμβόλιο της Pfizer, με το
καλύτερες αμοιβές.
Astrazeneca έγινε το 26% και
ένα 8% με την Jonson. Νομίζω
Η τρίτη δόση του εμβολίου
πως και εγώ σαν γιατρός και
δεν είναι υποχρεωτική,
ως κοινωνία ευχαριστούμε όλη
αλλά είναι καλό να γίνει
την εμβολιαστική ομάδα και
στους υγειονομικούς και
τον κ. Καρατζιώτη που είναι ο
ευπαθείς ομάδες
φύλακας άγγελός μας».
«Δεν φοβάμαι φυσικά τίποτα
από όλα όσα ακούγονται και
Οι νεώτεροι καβαλιώτες
ήδη έχω κάνει την τρίτη δόση
δείχνουν διάθεση
του εμβολίου, ενώ περιμένου
εμβολιασμού
με τον κόσμο να έρθει και να
«Τελευταία έρχονται να εμβο
εμβολιαστεί. Η τρίτη δόση εί
λιαστούν πολλοί νεαροί άν
θρωποι 30-40 ετών για να απο
ναι προαιρετική ακόμη και για
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Το ΕΣΥ πρέπει να ενισχυθεί
και με προσωπικό και με
μεγαλύτερους μισθούς

κτήσουν την κοινωνικότητά
τους, να πάνε στα πανεπιστή
μια τους ή τις δουλειές τους.
Το ίδιο ισχύει και για άλλες
δράσεις της καθημερινότητάς
μας. Όσοι έρχονται εδώ, από
κάθε ηλικία, για να κάνουν το
εμβόλιο, αισθάνονται μεγαλύ
τερη ασφάλεια .Μέχρι τώρα
δεν είχαμε σημαντικά προβλή
ματα παρά μόνο κάποιες ζά
λες , αλλά όλα τα περιστατικά
αντιμετωπίστηκαν πολύ καλά.
Την μάχη αυτή με τους εμβολι
ασμούς δεν την χάσαμε, όμως
ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα
εμβολιαστεί ό,τι και να κάνου
με, γιατί από λάθος χειρισμούς
όλων μας πολώσαμε το κλίμα,
φτιάξαμε δύο μέτωπα που
έχουν χαρακτηριστικά που δεν
αλλοιώνονται. Ρωτάμε όμως
αυτοί που δεν εμβολιάζονται,
οικονομικά πως θα τα βγά
λουν πέρα; Όμως, όταν στην
συνείδηση του έχουν αυτές τις
ιδέες, θυσιάζουν ακόμα και
την επιβίωσή τους. Όμως η
άποψή τους είναι λάθος πέρα
για πέρα. Σέβομαι όμως αυτές
τις απόψεις και προσπαθούμε
όλοι να κερδίσουμε πολλούς
από τους συμπολίτες μας ως
προς τον εμβολιασμό. Είχαμε
βάλει στόχο να κάνουμε ι εκ.
εμβόλια, αλλά δεν τα καταφέ
ραμε και δεν θα καταφέρουμε
το 80-85% γι« να έχουμε τείχος
ανοσίας. Αυτή είναι η πραγμα
τικότητα. Όμως η συντριπτική
πλειοψηφία των συμπολιτών
μας που νοσηλεύονται στην

κλινική covid είναι ανεμβολίαστοι. Είναι άνθρωποι από
την Καβάλα, την Δράμα και
την Ξάνθη. Αυτή την στιγμή η
μονάδα στον τρίτο όροφο είναι
πλήρης με 43 γιατρούς όλων
των ειδικοτήτων να είναι επί
ποδός μέρα και νύχτα».
Δυσκολεύει τα πράγματα
η υποστελέχωση στο ΓΝΚ

«Η κατάσταση στο ΓΝΚ είναι
δύσκολη με την υποστελέχωση
που υπάρχει ,αφού έχουν φύ
γει γύρω στους ιοο υγειονομι
κούς .Επιεικώς, λειτουργούμε
οριακά αυτή την στιγμή. Λει
τουργούμε στα όρια της επικινδυνότητας . Εγώ ο παθολόγος
πρέπει να διακομίζω περιστα
τικά άλλων τομέων. Υπάρχουν
όμως και άλλα προβλήματα. Ο
κ. Πλεύρης, δήλωσε στη Βουλή
σε μια τροπολογία που θα πε
ράσει, επειδή υπάρχει μεγάλη
έλλειψη αναισθησιολόγων σε
όλη την Ελλάδα, να δίνεται
ως κίνητρο το ποσό των 250
ευρώ την εφημερία σε ιδιώτες
γιατρούς. Στη Καβάλα παρ'
ότι αποχώρησαν συνάδελφοι,
είμαστε σε καλύτερη μοίρα.
Έρχεται εντολή από την ΥΠΕ
να φύγει αναισθησιολόγος, να
πάει στις Σέρρες, για να καλύ
ψει τα κενά του νοσοκομείου
των Σερρών. Όμως δεν είμα
στε σε εμπόλεμη κατάσταση.
Εμείς, εκτός από γιατροί, εί
μαστε και κοινωνικά όντα και
έχουμε την προσωπική μας
ζωή και δεν μπορεί να μας την

«Το ΕΣΥ είναι ρημαγμένο και
κουρασμένο εδώ και 12 χρόνια.
Δεν θα δώσουμε σ αυτό κάποια
έστω ψίχουλα; Περιμένουμε
χρήματα από το Πρόγραμμα
Ανάκαμψης .Όμως δεν πρέπει
να περιμένουμε χρήματα από
το Ταμείο αυτό για να φτιάξου
με το ΕΣΥ. Το Εθνικό Σύστημα
Υγείας χρειάζεται γενναία χρη
ματοδότηση για να στηριχτεί.
Χρειάζεται νέο προσωπικό,
νέους γιατρούς, νέα μηχανή
ματα, να επισκευάσουμε τις
κτιριακές υποδομές . Το ίδιο
χρειάζονται και τα 4 Περιφερει
ακά Κέντρα Υγείας στον Νομό
Καβάλας. Το ΕΣΥ χρειάζεται
μια γενναία ενίσχυση και το ι
δις από το Ταμείο Ανάκαμψης
είναι λίγο. Μέσα σε όλα χρει
άζονται καλύτερες αμοιβές για
τον γιατρό για τον νοσηλευτή
και όλους τους άλλους εργα
ζόμενους που ξενυχτάνε και
έχουν τα Σαββατοκύριακα που
μένουν στο νοσοκομείο. Είκοσι
μήνες τα δώσαμε όλα και θέ
λουμε παραπάνω οικονομικά
κίνητρα. Επίσης, πρέπει να
τονίσουμε ότι αυτή η σύμπρα
ξη δημόσιου και ιδιωτικού το
μέα δεν πρόκειται να σώσει το
ΕΣΥ, όπως πιστεύει ο υπουργός
Υγείας. Το ΕΣΥ πρέπει να έχει
το μόνιμο προσωπικό του που
θα καλύπτει απόλυτα όλες του
τις ανάγκες . Θέλουμε να ενισχυθούμε με νέο αίμα και να
ανατρέψουμε αυτό το brain
drain και να κρατήσουμε τους
νέους μας στην χώρα μας».
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Χωρίς εισηγήσεις, η συνάντηση το βράδυ του Σαββάτου στην Κουρούτα

Προέδροι Ιατρικών Συλλόγων
απ’ όλη τη χώρα πλην του Πύργου
συζήτησαν για την Υγεία
-Ματίνα Παγώνη: Ή πανδημία φανέρωσε τα προβλήματα στο ΕΣΥ"
αρουσία ίου Πανελλήνιου Ια
τρικού Συλλόγου αλλά και της
πλειοψηφίας των προέδρων
των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας
πλην του Ιατρικού Συλλόγου Ηλείας,
πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαβ
βάτου στην Αμαλιάδα, συνάντησησυζήτηση χωρίς συγκεκριμένα συμπε
ράσματα, για τη δημόσια υγεία και το
ιατρικό κίνημα, την οποία διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε
συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο
Αμαλιάδας.

Π

______ Γράφει η Κική Κολοβέρου______
- kkoloverou@yahoo.gr
Οι γιατροί, πρόεδροι των Συλλόγων Αθη
νών, Πειραιά, Πατρών, Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς,
Αγρίνιου,
Λακωνίας,
Μεσσηνίας,
Αργολίδας,
Αμαλιάδας
καθώς και η πρόεδρος των ιατρών δημό
σιων Νοσοκομείων Αθηνών- Πειραιά
Ματίνα Παγώνη, συζήτησαν στο χώρο του
ξενοδοχείου «Αμαλία» στην Κουρούτα, σε
χαλαρή διάθεση και χωρίς εισηγήσεις,
για τη διασύνδεση των Ιατρικών Συλλό
γων αλλά και για την πορεία του Ιατρικού
Κινήματος σε σχέση με τις νέες προκλή
σεις καθώς και για τη λειτουργία του Πα
νελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Στη διάρκεια της συνάντηση, συζήτησαν
για τον σημαντικό ρόλο της Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώ
πιση της μεγάλης υγειονομικής κρίσης
λόγω του κορονοϊού αλλά και για τον
κρίσιμο ρόλο των οικογενειακών ια
τρών στην υγειονομική θωράκιση του
πληθυσμού, το έλλειμα της δημόσιας
υγείας που στην περίπτωση της Ηλείας
είναι μεγάλο καθώς και για την υποστελέχωση του ΕΣΥ.

είναι σε καλό επίπεδο παροτρύνοντας
όλους να εμβολιαστούν. “Ο κόσμος πρέ
πει να εμβολιαστεί, διότι διαφορετικά δεν
θα ελευθερωθούμε”.

Αντίδραση από τον
Ιατρικό Σύλλογο Ηλείας

Ματίνα Παγώνη:
“Η πανδημία φανέρωσε
τα προβλήματα στο ΕΣΥ”
Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη,
χαρακτήρισε τη συζήτηση εποικοδομη
τική καθώς αφορούσε ιην δημόσια υγεία
και το πως θα πορευτούν από εδώ και
πέρα. “Συζητήσαμε για τα προβλήματα
που υπάρχουν στα Νοσοκομεία και ιδιαί
τερα στα επαρχιακά Νοσοκομεία όπου
έχετε σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, νο
σηλευτών και γιατρών,
θα κάνουμε προτάσεις ως Πανελλήνιος

Ιατρικός Σύλλογος προς την ηγεσία του
υπουργείου ώστε μερικά έστω από αυτά
τα προβλήματα να λυθούν και μάλιστα
άμεσα.
θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι το κα
λύτερο σε μια πολύ δύσκολη εποχή” είπε
και πρόσθεσε πως μετά από 18 μήνες με
covid, ο κόσμος έχει πιεστεί, τα Νοσοκο
μεία έχουν πιεστεί, οι γιατροί έχουν πιε
στεί πάρα πολύ.

Δωρεάν rapidtest στην Αμαλιάδα
Τρίτη και Παρασκευή
Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίουκαι ώρα9 με 2.30 το μεσημέρι στο
ισόγειο του Δημαρχείου (Λαζαράκειο-φουαγιέ) στην Αμαλιάδα, θα πραγματοποιηθούν τεστ
ταχείας ανίχνευσης (rapidtests) κρουσμάτων νέου κορωνοϊού (covid-19) από κλιμάκιο του
ΕΟΔΥ σε πολίτες της περιοχής στο πλαίσιο ευρύτερων δειγματοληπτικών ελέγχων και πε
ριορισμού της διασποράς της πανδημίας covid-19. Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει οι ενδια
φερόμενοι να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και ένα κινητό τηλέφωνο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

“Η πανδημία απεδείχθη πως ήταν και ένα
μέσο για να φανούν τα προβλήματα και να
πιέσουμε για προσλήψεις προσωπικού.
Έχει μεγάλη σημασία η λειτουργία και των
Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας και
των ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτών
γιατρών. Το υπουργείο πρέπει να πάρει τα
μηνύματα και να προχωρήσουμε”.
Η κ. Παγώνη σχολίασε και το εμβολιαστικό πρόγραμμα τονίζοντας πως δεν

Σημειώνεται ότι στην συνάντηση δεν είχε
προσκληθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας,
προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια του
Διοικητικού του Συμβουλίου. Με ανακοί
νωση του, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η
κίνηση αυτή συνιστά «κατάφωρη παρα
βίαση, αν όχι του γράμματος, σίγουρα του
πνεύματος της ιατρικής δεοντολογίας»
επιρρίπτοντας σημαντικές ευθύνες στον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο «καθώς με
τη συμμετοχή του νομιμοποιεί αυτήν την
οφθαλμοφανώς αντιδεοντολογική πρα
κτική».
«Σε κάθε περίπτωση και εν κατακλείδι το
νίζουμε στους διοργανωτές της ημερίδας
ότι εντός των πλαισίων της ιατρικής κοι
νότητας ακόμη και η επιδίωξη του οποιουδήποτε σκοπού, οσοδήποτε ευγενούς
όπως η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας,
χωρίς την προηγούμενη τήρηση της δε
οντολογίας του ιατρικού λειτουργήματος
καταντά ματαιοπονία» κατέληξαν.

Ραπιντ τεστ σε Ανδραβίδα και Λεχαινά
Η δημοτική αρχή Ανδραβίδας Κυλλήνης, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δη
μόσιας Υγείας, προασπίζοντας τη Δημόσια Υγεία των Δημοτών, συνεχίζει τις δρά
σεις, για την καθημερινή καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας του Δήμου, με
τεστ γρήγορης ανίχνευσης αντιγόνων C0VID-19 (rapidtests).
Κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται σήμερα Δευτέρα 04 Οκτωβρίου στην Ανδραβίδα,
στο Περιφερειακό Ιατρείο, από τις 09:00 έως τις 14:30.
Επίσης την Τετάρτη 06 Οκτωβρίου στα Λεχαινά, στο Δημαρχείο, από τις 09:00 έως τις
14:30.
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Δευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας στην Ηλεία
και Νοσοκομεία - Ενας δύσκολος γρίφος
Οι διαμαρτυρίες κάποιων εισακούονται
από τον Λαλιώτη και με την επάνοδο του
ΠΑΣΟΙ< στην κυβέρνηση , τροποποιείται
το Ντελόρ και εγγράφεται Νομαρχιακό
Νοσοκομείο και γιά την εξεύρεση των
αναγκαίων πιστώσεων περικόπτονται επι
χορηγήσεις της Αμαλιάδας και της Γαστουνης
199596
Πρωτοφανής
ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Νομαρχιακού
συμβουλίου γιά ανέγερση Νομαρχιακού
Νοσοκομείου στο Μεσολογγάκι, η οποία
δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση και
υπερκατανάλωσε τις πιστώσεις γιά ανέ
γερση Νοσοκομείου Πυργου σε αντικατά
σταση του Μανωλοπούλειου. Μαλιστα
την ίδια περίοδο και ενώ ο Δήμος Αμα
λιάδας είχε κλείσει την Εθνική οδό απαι
Γράφει ο Σπάρος
τώντας Νομαρχιακό Νοσοκομείο, ο
Λαμπρινός
διορισμένος Νομάρχης του ΠΑΣΟΚ,
Ηλιακόπουλος, έκανε σύσκεψη στο Νο
σοκομείο Αμαλιάδας, με παράγοντες της
πόλης[ και ο νύν Δήμαρχος] και τους πα
ευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας
ρότρυνε να διασπάσουν την κινητοποίηση
στην Ηλεία και Νοσοκομεία. Ενας
δύσκολος γρίφος Αναγκαία μία του Δήμου, να επιμείνουν στα 2 Νοσοκο
μεία υποσχόμενος 2 Δισεκατομμύρια δρχ,
ιστορική αναδρομή. 1982, Υπουργός
Υγείας Αυγερινός Παρασκευής, κατά την γιά επέκταση του Νοσοκομείου Αμαλιά
επίσκεψη του στο Νοσοκομείο Αμαλιά- δας.
δας, τόλμησα να διατυπώσω το αίτημα γιά
ένα σύγχρονο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Γιατί αυτή η εξιστόρηση; Για να φανεί η
και εισέπραξα μπροστά στους συμπολίτες ουσία. Οι κυβερνήσεις ουδέποτε υιοθέτη
μου την απάντηση' Οχι κύριε, σύμφωνα σαν το 1 Νομαρχιακό Νοσοκομείο, αντιμε τα δεδομένα ο Νομός έχει ανάγκη θέτως για μικροκομματικά οφέλη
από400 κρεββάτια και 2 Νοσοκομεία1
προπαγάνδιζαν την αναγκαιότητα 2[δύο]
1993 κυβέρνηση ΝΔ διορισμένος Νο
και γαλούχησαν και έστρεφαν διαρκώς
μάρχης Κουταβάς, στην πρόταση γιά το
τους πολίτες των δύο πόλεων στην κατα
πακέτο Ντελόρ δεν υπάρχει Νομαρχιακό
Νοσοκομείο αλλά βελτιώσεις των υπαρ νάλωση των πιστώσεων στην επέκταση
και βελτίωση των υπαρχόντων Είναι γε
χόντων.

Δ
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γονός, ότι στο τομέα της βελτίωσης, ει
δικά στην Αμαλιάδα και χάριν του πα
τριωτισμού ΠΟΛΛΩΝ, έγιναν θαύματα,
τα οποία ο κόσμος τα αναγνωρίζει και δεν
θέλει να τα ΧΑΣΕΙ.
Παρ’ όλες ,όμως τις βελτιώσεις και την
ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Πύργου
η έλλειψη Νομαρχιακού Νοσοκομείου
είναι εμφανής. Το δείχνουν οι διακομι
δές, το πλήθος των Ηλείων που ξημεροβραδυάζεται στην Πάτρα, το νιώθουμε στο
πετσί μας όλοι οι Ηλείοι. Γιά αναπλήρωση προτάθηκε η λύση των συμπληρω
ματικών Νοσοκομείων, η οποία πάει να
απορριφθεί χωρίς κανείς να ξέρει τα απο
τελέσματα της ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΑ ΔΕΝ ΕΠΑΝΔΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩ
ΠΙΚΟ. Αντιθέτως χειροτερευσαν την κα
τάσταση, αρχικώς στην πρωτοβάθμια με
την μετακίνηση των ιατρών των Κέντρων
υγείας προς τα Νοσοκομεία και τώρα την
Δευτεροβάθμια με την μετακίνηση των ια
τρών του του Νοσοκομείου Αμαλιάδας
στον Πύργο και το αυτονόητο κλείσιμο του
Νοσοκομείου Αμαλιάδας που έχει μετα
τραπεί σε εμβολιαστικό κέντρο!
Για διόρθωση της άσχημής κατάστασης,
προτείνεται, κυρίως από πλευράς Πύργου
η μετατροπή του Νοσοκομείου Πύργου
στο μόνο Νομαρχιακό με το κλείσιμο της
Αμαλιάδας. Προσωπικά την σέβομαι την
συζητώ αλλά δεν την θεωρώ ΣΩΣΤΗ έχει
προβλήματα. Καταρχήν το Νοσοκομείο
του Πύργου έχει ανεγερθεί με αριθμό κλι

νών για αντικατάσταση του Μανωλοπούλειου και για τις ανάγκες της περιοχής του
Πύργου.
Δεν υπάρχουν μελέτες γιά την επαρκή
λειτουργία του σε επίπεδο Νομού. Δεν
υπάρχουν μελέτες γιά τις προσθήκες, βελ
τιώσεις που θα χρειαστούν καθώς και στις
υποχωρήσεις και μειώσεις των χώρων
του [εσωτερικών και εξωτερικών].
Δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρ
ξουν ΕΑΝ δεν λειτουργήσει πλήρως το
σύστημα της ΠΦΥ για να δούμε τις ροές.
Εξάλου και σήμερα το Νοσοκομείο Πύρ
γου λειτουργεί και με το προσωπικό της
Αμαλιάδας και δεν βλέπουμε αποτέλεσμα.
Είναι μία παρακινδυνευμένη πρόταση,
ΕΚΤΟΣ εάν πάμε με την λογική, ας το κά
νουμε και βλέπουμε
Η πρόταση αυτή με το κλείσιμο του Νο
σοκομείου Αμαλιάδας σίγουρα βρίσκει
αντίθετη την Αμαλιάδα και όχι μόνο τους
τοπικιστές. Όποιος περνά από το κουφάρι
του Μανωλοπούλειου, αναλογίζεται τα πε
ταμένα εκατομμύρια γιά επεκτάσεις και
προβλέπει την κατάληξη του Νοσοκο
μείου Αμαλιάδας Βέβαια όλη κατάσταση
και η δυσκολία λύσης επιβαρύνεται από
την κυβερνητική πολιτική.
Εχει βάλει, σε μεταμνημονιακή εποχή χαλαρότητας την δαμόκλεια σπάθη των λει
ψών για τις ανάγκες της υγείας, και
υπολειπόμενων σε σχέση με την Ευρώπη,
δαπανών για την υγεία, δεν στελεχώνει
τις δομές, δεν προτείνει τις λύσεις και
αφήνει τα εδώ όργανα της να ΔΙΑΛΥΟΥΝ
ότι έχει μείνει όρθιο.
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 ΖΗΤΥΝ ΝΕΚΡΟΨΙΑ
Πηγή:

KONTRANEWS

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
Σελ.:

8

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 152.76 cm² Κυκλοφορία:
:

04-10-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΖΗΤΟΥΝ ΝΕΚΡΟΨΙΑ
Act παραθαμβονουν ορρούς ασθενών
που πέΟαναν από κορωνοϊό
ΤΗΝ ώρα που οι θάνατοι από κορωνοϊό στη χώρα pas αγγίζουν τιε
15 000. υπάρχουν και κάποιοι που ακόμα δεν πιστεύουν στην ύπαρξη
του ιού. «Εχουμε τη σορό pias Kupias που είναι από την 1 η Ιουνίου από
μονάδα Covid, που πέθρνε από Covid, ενώ οι συνοδοί από ό,τι μαθαίνω
θέλουν να την πάνε για νεκροψία, γιατί δεν πιστεύουν ότι πέθανε από
Covid». σημείωσε ο πρόεδροε των εργαζομένων στο «Αττικό». Γιάνvns Πλαγιαννάκοε Συγγενείε των θυμάτων που έχασαν την ζωή τουε
από κορωνοϊό αμφισβητούν την αιτία θανάτου, δεν παραλαμβάνουν
τουε νεκρούε και ζητούν να γίνει νεκροψία, με αποτέλεσμα οι νεκροί να
παραμένουν για μήνε5 στα ψυγεία των νοσοκομείων. «Δεν πιστεύουν ότι
πέθαναν από κορωνοϊό οι συγγενείε τουε και θέλουν να πόνε για νεκρο
ψία. Δεν μπορούμε να κρατάμε έξι μήνεε σορούε μέσα στα ψυγεία, είναι
δημόσιοε κίνδυνοε», ηρόσθεσε ο κ. Πλαγιαννάκοε. Αυτά τα περιστατι
κά, μάλιστα, πληθαίνουν ανά την Ελλάδα. «Πανελλαδικά είναι πολλέε
οι περιπτώσειε που μένουν στα ψυγεία μήνεε. γιατί δεν μπορεί να βρε
θεί μια λύση», συμπλήρωσε ο πρόεδροε των εργαζομένων στο «Αττι
κό». Οι αρνητέε μάλιστα στρέφονται νομικά εναντίον γιατρών που υπο
γράφουν στο πιστοποιητικό θανάτου ωε αιτία τον κοροναϊό και. στη
συνέχεια, διαδίδουν στα social media πωε έπεσαν θύματα «τηε μεγάληε απότηε τηε πανδημίαε».

«Καμπανάκι» και από αιν ΠΟΕΔΗΝ
Την σοκαριστική αποκάλυψη ότι νεκροί από κορωνοϊό παραμένουν για
μήνεε στα ψυγεία των νεκροθαλάμων των νοσοκομείων, έκανε πρώτοε ο πρόεδροε των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).
Μιχάληε Γισννόκοε. «Πραγματικά, δεν αντιλαμβανόμαστε τιε διαδικασίεε που ακολουθούνται για την ταφή κάποιων ασθενών νοσοκομείων,
που πεθαίνουν από κορονόίό, όταν οι συγγενείε αμφισβητούν την αιτία
θανάτου», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτονταε πωε «δεν τουε παραλαμβάνουν. Ζητάνε να υποβληθούν σε νεκροψία, πολλέε φορέε με δικη
γόρο, χωρίε να διαθέτουν εντολή Εισαγγελέα».
Τή νεκροψία, την παραγγέλνουν οι θεράποντεε ιατροί, όπωε είπε,
διαφορετικά, οισυγγενείε πρέπει να απευθυνθούν στην Εισαγγελία.
Έτσι, νεκροί από κορωνοϊό «παραμένουν επί μήνεε στα ψυγεία των
νεκροθαλάμων των νοσοκομείων, αφού αρνούνται να τουε παραλά
βουν οι συγγενείε χωρίε νεκροψία, με αποτέλεσμα να είναι έντονη η
δυσοσμία και να υπάρχει κίνδυνοε για τη δημόσια υγεία», κατήγγει
λε ο κ. Γιαννόκοε. Και προσέθεσε πωε οι νεκροθάλαμοι των νοσο
κομείων διαθέτουν ψυγεία συντήρησηε και δεν μπορούν να κρατάνε
νεκρούε επί πολλέε ημέρεε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΩΝ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,51

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 960.71 cm² Κυκλοφορία:
:

1
04-10-2021
11760

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

2kl1

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 51

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΩΝ
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

1,51

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

04-10-2021

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Τα μυστήρια ins Emiponns
Εμπειρογνωμόνων

να νέο σχήμα - στρατηγικής
και εττικοινωνιακής - διαχεί
ρισης της πανδημίας αναζητείται από την κυβέρνηση, πάντα σε
ανοιχτή γραμμή με το επιστημονικό
προσωπικό. Η αλλαγή σκυτάλης στη
διοίκηση του ΕΟΔΥ είναι, όπως όλα
δείχνουν, η αρχή μιας αλυσίδας δομι
κών αλλαγών που θα ακολουθήσουν,
καθώς η χώρα εισέρχεται σε έναν
«βαρύ» χειμώνα αντιμετωπίζοντας
εν τούτοις διαφορετικές προκλήσεις
συγκριτικά με τους προηγούμενες
Πιθανότερο σενάριο
δύο. Ηδη στα τέλη της περασμένης
εβδομάδας υπήρξαν διαρροές περί
η ανασύνθεση
σκέψεων για αλλαγή στη σύσταση της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, προ
αλλά και η αριθμητική
τάσσοντας ως πιθανότερο σενάριο
σμίκρυνση
otoxos
την ανασύνθεσή της (αξιοποιώντας
ενδεχομένως ήδη υπάρχοντα μέλη)
είναι ένα πιο «επιθετικό»
αλλά και την αριθμητική σμίκρυνσή
της (δεδομένου ότι ως και σήμερα
σχέδιο εμβολιασμού
συμμετέχουν σε αυτήν 33 επιστήμο
νες). Επισήμως το υπουργείο Υγείας
στον πληθυσμό
διέψευδε έως και χθες τα σενάρια
αυτά, ενώ είναι σημαντικό να σημει
(με ειδικά συνεργεία
ωθεί ότι αντίστοιχες διαβεβαιώσεις
να βρίσκονται έξω
έλαβαν την περασμένη εβδομάδα τα
μέλη της Επιτροπής κατά τη διάρκεια
από εκκλησίε5,
τακτικής συνεδρίασής τους.
Ομως, στην πραγματικότητα δεν
πανεπιστήμια
είναι η πρώτη φορά που φουντώνουν
οι... ψίθυροι στο Μαξίμου περί μετα
ενώ παράλληλα
σχηματισμού της Επιτροπής. Η αιτία
στο παρελθόν ήταν η πολυφωνία σε
ζητούμενο παραμένει
ό,τι αφορά τις επιστημονικές θέσεις
η διαχείριση ms πίεση5
για την αντιμετώπιση των πανδημικών κυμάτων αλλά και η μεταφορά
πουθαυποστεί
των αντικρουόμενων αυτών απόψε
ων και στα τηλεοπτικά παράθυρα,
με αποτέλεσμα να δημιουργείται
σύγχυση στην κοινωνία. Σήμερα
που θα ακολουθήσουν
όμως η εκκίνηση των συζητήσεων
αυτών ξεκινά από διαφορετική βάση:
Η επάρκεια των εμβολίων, η συνέ
Οι ασθενείβ που
χιση της εκστρατείας «Ελευθερία»
στοχεύοντας αφενός στην επίτευξη
νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι otis
Μονάδεε Εντατικήβ

Ε

0

Κ.Ο.Κ.),

τοΕΣΥτου5μήνε5

θεραηείαβ Tns xuipas είναι
332 εκ των οποίων 298
(89,76%) είναι ανεμβολίαστοι
ή μερικώβ εμβολιασμένοι και
34 (10,24%) είναι πλήρωβ
εμβολιασμένοι

ενός υψηλότερου «τείχους ανοσίας»
και αφετέρου στη θωράκιση του πλέ
ον ευάλωτου πληθυσμού, μέσω των
αναμνηστικών δόσεων, αλλά και η
πεποίθηση ότι οι εξάρσεις που έρ
χονται δεν θα χτυπήσουν το ΕΣΥ με
τη σφοδρότητα των προηγουμένων
κυμάτων, αλλάζουν την ατζέντα των
στόχων και των προκλήσεων.
Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ. Στο πλαίσιο αυτό, τα
κυβερνητικά στελέχη παραμένουν
αμετακίνητα (και) στις δημόσιες το
ποθετήσεις τους σε ό,τι αφορά τα
σκληρά και οριζόντια lockdowns,
επιμένοντας πως δεν αποτελούν εφε
ξής επιλογή. Αντιθέτως, η στόχευση
αφορά ένα ακόμη πιο «επιθετικό»
σχέδιο εμβολιασμού στον πληθυσμό
(με ειδικά συνεργεία να βρίσκονται
έξω από εκκλησίες, πανεπιστήμια
κ.ο.κ.), ενώ παράλληλα ζητούμενο
παραμένει και η διαχείριση της πί
εσης που θα υποστεί το ΕΣΥ τους
μήνες που θα ακολουθήσουν.
Υπό τις εξελίξεις αυτές, σε κυβερ
νητικό επίπεδο εξετάζεται και η αλ
λαγή στην ενημέρωση των πολιτών,
καθώς αρκετοί υποστηρίζουν ότι η
πανδημική «θεματολογία» δεν είναι
πλέον τόσο πλούσια όσο στο πα
ρελθόν. Και συνεπώς δεν κρίνονται
αναγκαίες οι τακτικές απογευμα
τινές ενημερώσεις (δύο φορές την
εβδομάδα), που προβάλλονται από

την κρατική τηλεόραση. Παρ’ όλα
αυτά, ζητούμενο είναι να αποφευ
χθούν οι άγαρμποι χειρισμοί ώστε
η μετάβαση στην επόμενη φάση να
είναι βελούδινη. Γι' αυτό και όπως
όλα δείχνουν οι όποιες κυβερνητι
κές κινήσεις παίρνουν προς ώρας
παράταση.
Ο ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ. Πάντως πηγές
αναφέρουν ότι οι ενημερωτικές...
μεταλλάξεις είναι συνδεδεμένες με
τη νέα διοίκηση στον ΕΟΔΥΥ, καθώς
αναμένεται να παίξει κεντρικό ρόλο
στην επικοινωνία των μηνυμάτων
που αφορούν την πανδημία εφεξής
ενεργοποιώντας έτσι ένα σημαντικό
κανάλι με το κοινό. Αναλυτικότερα,
μετά την παραίτηση του Παναγιώτη
Αρκουμανέα το περασμένο Σάββα
το - που σημειωτέων έγινε δεκτή
χωρίς χρονοτριβές από τον υπουρ
γό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, αφού τον
ευχαρίστησε «για την πολύτιμη
συμβολή του στον ΕΟΔΥ και στην
αντιμετώπιση της πανδημίας» - είναι
θέμα 24ώρων (εάν όχι ωρών) για
την ανακοίνωση του νέου διοικητή
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας.
Στην επιστολή παραίτησής του
ο Παναγιώτης Αρκουμανέας έκανε
έναν προσωπικό απολογισμό σημει
ώνοντας μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα
να δηλώσω πως τίμησα το αξίωμα

που μου εμπιστεύτηκε η κυβέρνηση
αυτής της χώρας με εντιμότητα, μα
χητικό πνεύμα και αυταπάρνηση, χω
ρίς ουδέποτε να παρεκκλίνω από το
ηθικό καθήκον μου και, προπαντός,
δίνοντας απόλυτη, αδιαπραγμάτευ
τη προτεραιότητα στις ανάγκες και
στις αγωνίες των συμπολιτών μας».
Είναι, άλλωστε, γεγονός, ότι ο ίδιος
ηγήθηκε του Οργανισμού στην πλέον
κρισιμότερη υγειονομική κρίση, υλο
ποιώντας σημαντικά προγράμματα
για τη διαχείριση της πανδημίας.
Ωστόσο, η τελευταία διετία ήταν ίσως
η πιο εσωστρεφής, καθώς το έργο του
επιστημονικού προσωπικού δεν εκ
προσωπήθηκε με την ίδια δυναμική
όπως τα περασμένη έτη.
Ετσι και κατά ασφαλείς πληροφο
ρίες η αναζήτηση του νέου προέδρου
γίνεται από τη δεξαμενή των επιστη
μόνων και στελεχών της Υγείας, ώστε
να δοθεί ένα διαφορετικό στίγμα και
μια πιο ενεργή διάσταση στον ρόλο
του Οργανισμού στο επικοινωνιακό
πεδίο. Προτάσεις έχουν γίνει σε του
λάχιστον δύο καθηγητές του ΕΚΠΑ
- ο ένας εξ αυτών είναι ο καθηγητής
Πνευμονολογίας και Εντατικής Θε
ραπείας της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος
-, ενώ μεταξύ άλλων εξετάστηκε και
η διαθεσιμότητα του πρώην διοικητή
του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Υγείας (ΕΚΕΠΥ) Πάνου Ευσταθίου.

ΛΙΤΟΤΕΡΑ ΤΕΣΤ,
ΛΙΤΟΤΕΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Ενα βήμα πριν από
ions 15.000 Oavaious
Χαμηλόβ αριθμό: κρουσμάτων
ανακοινώθηκε (και) την Κυριακή που
pas πέρασε, επιβεΒαιώνονταε τον
κανόνα εξαιτίαε του περιορισμένου
αριθμού τεστ που διενεργούνται τα
Σαββατοκύριακα συγκριτικά με tis
υπόλοιπεε ημέρεε. Αναλυτικότερα και
σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ανιχνεύθηκαν
συνολικά 1.165 νέεβ λοιμώξειε, εκ
των οποίων οι 224 στην Αττική, οι 195
στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον 80 στη
Λάρισα. Εν τω μεταξύ, 332 ασθενείβ
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι otis
Μονάδεε Εντατικήε θεραπείαβ Tns χώpas, εκ των οποίων 298 (89,76%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώε εμβολιασμέ
νοι και 34 (10,24%) είναι πλήρωε εμβο
λιασμένοι. Ο αριθμόε των θανάτων το
τελευταίο 24ωρο ανήλθε otous 31, ενώ
από την έναρξη Tns επιδημίαβ έχουν
καταγραφεί συνολικά 14.920 θάνατοι.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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:
cm²
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Κυκλοφορία:

4120

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

a

ΑΔΕΙΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ LOCKDOWN
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ
Ο ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ,
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΣΟΦΩΝ»
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
ΜΕ 85%
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ

► ΣΕΛ. 12, 37,38, 39

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, MINI LOCKDOWN, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΜΕ ΠΑΡΙΟ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟ'

Γέμισαν οι ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη, άδειι
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ε ίο βλέμμα στη Βόρεια Ελλά
mgeorganta@e-typos.com
δα είναι ειδικοί και κυβέρνη
ση. Η συμπρωτεύουσα μετρά
τρεις ημέρες σε καθεστώς... νυχτερινού
και διασκέδασε στη συναυλία του Γιάννη
lockdown, ωστόσο ήδη το ΕΣΥ βρίσκεται
Πάριου. Από τις φωτογραφίες και τα βί
υπό ασφυκτική πίεση, με τις κλίνες ΜΕΘ
ντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας
να έχουν σχεδόν εξαντληθεί και οι επό
είναι εμφανές ότι δεν τηρήθηκαν μέτρα
μενες εβδομάδες να κρίνονται ιδιαίτερα
για την αποφυγή του συνωστισμού.
κρίσιμες. Ενώ ο αριθμός των διασωληΜε βάση τα μέτρα που έχουν επιβληθεί
στη Θεσσαλονίκη, δεν απαγορεύονται οι
νωμένων αυξάνεται σε όλη την επικράτεια
και ο καιρός έχει κρυώσει σημαίνοντος
συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους, με τους
«SOS» για αύξηση της μολυσματικότηθαμώνες να πρέπει να τηρούν αποστάσεις
τας, η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου,
και να είναι καθήμενοι. Ετσι η συναυλία
όπως όλα δείχνουν, θα γίνει με αυστηρά
του γνωστού τραγουδιστή Γιάννη Πάριου,
υγειονομικά πρωτόκολλα υπό το φόβο
που ήταν προγραμματισμένη, πραγματο
μετάδοσης του κορονοϊού.
ποιήθηκε κανονικά. Ωστόσο, δεν άργη
σαν οι χοροί και το... ξεφάντωμα, με ό,τι
Απαγόρευση κυκλοφορίας
αυτό συνεπάγεται για τη διασπορά της
Το πρώτο Σαββατοκύριακο του φθινοπώ
Covid-19. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, πά
ρου βρήκε τη συμπρωτεύουσα... ήσυχη,
ντως, απηύθυνε συνεχείς εκκλήσεις στο
αφού η κυκλοφορία απαγορεύεται από
κοινό να παραμείνει καθιστά.
τη 01.00 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ δεν επι
Μπορεί οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης
τρέπεται και η μουσική στα καταστήματα
τη νύχτα να άδειασαν, ωστόσο οι ΜΕΘ
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρά τα πε
είναι γεμάτες. Στοιχεία της Πανελλήνιας
ριοριστικά μέτρα, πάντως, πλήθος κόσμου
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων
βρέθηκε το Σάββατο στο Θέατρο της Γης
Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) δείχνουν ότι π

Μ
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□

πληρότητα στις Εντατικές έχει φτάσει το
100%. Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, ότι
πρόκειται για μια κατάσταση δυναμική
καθώς αναλόγως με τη «ζήτηση» αυξά
νονται οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ είτε με τη
μετατροπή κρεβατιών non Covid σε Covid
είτε με μετατροπή συγκεκριμένων χώρων,
όπως είναι οι χειρουργικές αίθουσες, σε
ΜΕΘ.

Νέα κρούσματα
Στη Θεσσαλονίκη χθες καταγράφηκαν 195
νέα κρούσματα κορονοϊού, φτάνοντας σε
αριθμό σχεδόν ολόκληρη την Αττική, που
κατέγραψε χθες 224 νέες μολύνσεις.
Αντίστοιχα υψηλός αριθμός νέων περι
στατικών εντοπίστηκε και το Σάββατο
στη Θεσσαλονίκη (262 νέα κρούσματα).
Η αυξητική τάση στη συμπρωτεύουσα
αποτυπώνεται και στη συγκέντρωση του
ιικού φορτίου στα αστικά απόβλητα. Τα
στοιχεία από την έρευνα που διεξάγει η
Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ
με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περι
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκαλούν
ανησυχία.

ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Υπάρχει η σκέψη να μην
έχουμε παρέλαση με τον
παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή
με μεγάλη συνάθροιση κοινού.
Οι αποφάσεΐ5 που θα ληφθούν
για τη στρατιωτική παρέλαση
θα αφορούν και us μαθητικέβ

Πιο αναλυτικά, η μέση τιμή των δύε
πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή τη(
Τετάρτης 29/09 και της Πέμπτης 30/09,
είναι αυξημένη κατά 28% σε σχέση με τη
μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων
μετρήσεων, της Δευτέρας 27/09 και της
Τρίτης 28/09, και αυξημένη κατά 41% σε
σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης
Τετάρτης 22/09 και Πέμπτης 23/09.
Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, το «καμπα
νάκι» του κινδύνου ηχεί και για τη Λάρισα,
με 80 νέα περιστατικά χθες, όπως και για
άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Τόσο η Λάρισα όσο και οι περισσότερες
περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας
έχουν ενταχθεί στο «κόκκινο». Ο ΕΟΔΥ
χθες ανακοίνωσε συνολικά για όλη τη
χώρα 1.165 κρούσματα, με τη θετικότητα
να διαμορφώνεται στο 0,77%. 0 αριθμός
των διασωληνωμένων παρουσιάζει μικρή
αυξητική τάση προκαλώντας ανησυχία για
τις επόμενες εβδομάδες. Χθες ανήλθε σε
332 ασθενείς, ενώ την περασμένη Πέμπτη
ανέρχονταν σε 326. Το 89,76% των διασωληνωμένων είναι ανεμβολίαστο ή
μερικώς εμβολιασμένο και 34 ασθενείς
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Διαβουλεύσεις για
τον νέο πρόεδρο
του ΕΟΔΥ

► ► ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Αντισώματα Covid σε 367 άτομα
ένα χρόνο μετά τη λοίμωξη
Ο! ΙΑΤΡΟΙ της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα
Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και
Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνόψισαν τα αποτελέ
σματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία, δημοσι
εύτηκε στο περιοδικό «European Journal of Immunology» από
τους Anu Haveri και συνεργάτες και αξιολόγησε τη διάρκεια
ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 στον ορό
367 ατόμων που είχαν νοσήσει από Covid-19.
Οι μετρήσεις έγιναν στους 8 και 13 μήνες μετά τη διάγνω
ση της λοίμωξης, ενώ όλες οι λοιμώξεις είχαν αποδοθεί στο
αρχικό στέλεχος «αγρίου τύπου» του SARS-CoV-2. Οι ερευ
νητές ανίχνευσαν εξουδετερωτικά αντισώματα (NAfa) έναντι
του αρχικού στελέχους «αγρίου τύπου» του SARS-CoV-2 στο
89% των ατόμων 13 μήνες μετά την αρχική διάγνωση της
Covid-19. Επιπλέον, το 97% εμφάνισε αντισώματα έναντι της
πρωτεΐνης-ακίδας S του SARS-CoV-2 (S-lgC). Ωστόσο, μόλις
το 36% είχε αντισώματα έναντι της νουκλεοπρωτεΐνης Ν του
ιού (N-IgG). Οσον αφορά στις μεταβολές των αντισωμάτων

κατά τη διάρκεια του χρόνου, η μέση συγκέντρωση των S-IgG
αντισωμάτων μειώθηκε λιγότερο από το ένα τρίτο ενώ η μέση
συγκέντρωση των N-IgG αντισωμάτων μειώθηκε κατά τα
δύο τρίτα μεταξύ 8 και 13 μηνών από την αρχική διάγνωση
Covid-19.

Με βαρύ ιστορικό
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα με ιστορικό σοβαρής λοίμω
ξης Covid-19 είχαν σημαντικά πιο αυξημένα επίπεδα IgG και
εξουδετερωτικών αντισωμάτων και αναμένεται να παραμεί
νουν οροθετικοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά
με τους υπόλοιπους. Επιπλέον, οι τίτλοι των εξουδετερωτικών
αντισωμάτων έναντι των στελεχών Αλφα, Βήτα και Δέλτα
ήταν μειωμένοι συγκριτικά με τα αντισώματα έναντι του
«αγρίου τύπου» του SARS-CoV-2, ειδικά σε άτομα που είχαν
ήπια νόσο. Συμπερασματικά, λένε οι καθηγητές του ΕΚΠΑ, τα
εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 ανιχνεύονται για τουλάχιστον ένα έτος μετά τη λοίμωξη Covid-19
στους ανθρώπους.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Η ΜΑΧΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

ίσον οι δρόμοι

1.165

κρούσματα χθες
(ποσοστό 10,24%) είναι πλήρως εμβολι
ασμένοι.
Υπό τα παραπάνω δεδομένα, γίνονται
σκέψεις ώστε η παρέλαση της 28ης
Οκτωβρίου να πραγματοποιηθεί χωρίς
πολύ κόσμο.

Αποφάσεις
Ο υπουργός Επικράτειας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο «Mega Σαββα
τοκύριακο» το Σάββατο, σημείωσε πως
«θα μελετήσουμε επίκαιρα δεδομένα
και θα ληφθούν αποφάσεις την επόμενη
εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η
σκέψη να μην έχουμε την παρέλαση με
τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με τη με
γάλη συνάθροιση κοινού». Θύμισε, δε, τη
στρατιωτική παρέλαση που έγινε πέρυσι
στην Αθήνα την 25η Μαρτίου, που πραγ
ματοποιήθηκε με αυστηρά μέτρα.
«Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για τη
στρατιωτική παρέλαση θα αφορούν και
τις μαθητικές παρελάσεις, είναι κάτι που
θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα», τόνισε
ο κ. Γεραπετρίτης.
Στο πεδίο των εμβολιασμών, έως

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

χθες είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά
12.180.365 εμβολιασμοί συνολικά, με
ταξύ των οποίων και 44.533 εμβολιασμοί
αναμνηστικής δόσης.
Στο πλαίσιο κάμψης της συμμετοχής
των πολιτών στο εμβολιαστικό πρόγραμ
μα, η επιχείρηση εμβολιασμών μέσω κι
νητών συνεργείων εντείνεται και όπως
έχει επισημανθεί πολλές φορές από τον
γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φρο
ντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους,
έχει διαμορφωθεί ειδικό πρόγραμμα
εμβολιασμών έξω από εκκλησίες. Χθες,
κινητές μονάδες της 5πς Υγειονομικής
Περιφέρειας βρέθηκαν στον αύλειο χώρο
του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου
Αχιλλίου για να εμβολιάσουν πιστούς. Η
πρωτοβουλία, ωστόσο, συνοδεύτηκε από
ένταση που προκλπθηκε από αντιεμβολιαστές. Δεκάδες άτομα αποδοκίμασαν
τον μητροπολίτη Ιερώνυμο που ανέλαβε
τη σχετική πρωτοβουλία. Μόλις ο μητρο
πολίτης βγήκε από την εκκλησία, άρχισαν
να φωνάζουν «ανάξιος». Ο ίδιος πάντως
τους αντιμετώπισε με χαμόγελο και τους
χαιρέτησε, a
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εισαγόμενα

224

στην Αττική

1Η

195

στη Θεσσαλονίκη

661.308

το σύνολο των κρουσμάτων

3Ϊ

θάνατοι χθες

14.920
332
θάνατοι συνολικά

διασωληνωμένοι

3.170

ασθενείς έχουν εξέλθει από ΜΕΘ

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ νέου προέδρου αναμένε
ται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,
μετά την παραίτηση του Παναγιώτη Αρκουμανέα που έγινε δεκτή από τον υπουργό Υγείας,
Θάνο Πλεύρη.
Τα τελευταία 24ωρα η παραίτηση του μέ
χρι πρότινος προέδρου του ΕΟΔΥ θεωρούταν
βέβαιη και ήταν θέμα χρόνου να υποβληθεί. Η
μακροσκελής επιστολή ήρθε τελικά το Σάββατο
και ο κ. Αρκουμανέας την ανήρτησε και στον
προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.
Μέσω αυτής έκανε μια αναδρομή στη διετή
θητεία του στον ΕΟΔΥ, π οποία συνέπεσε με
την έλευση και τη διαχείριση της πανδημίας.
«Κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό -ας
μου επιτραπεί-, θα ήθελα να δηλώσω πως
τίμησα το αξίωμα που μου εμπιστεύτηκε η
κυβέρνηση αυτής της χώρας με εντιμότητα,
μαχητικό πνεύμα και αυταπάρνηση, χωρίς ου
δέποτε να παρεκκλίνω από το ηθικό καθήκον
μου και, προπαντός, δίνοντας απόλυτη, αδια
πραγμάτευτη προτεραιότητα στις ανάγκες και
στις αγωνίες των συμπολιτών μας», έγραψε ο
τέως πρόεδρος του ΕΟΔΥ, ευχαριστώντας τους
συνεργάτες του, τους υπαλλήλους του ΕΟΔΥ,
τους υπουργούς με τους οποίους συνεργάστη
κε, τπ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασί
ας που μαζί στο πρώτο σκέλος της πανδημίας
ανέλαβαν να διαχειριστούν την κατάσταση, τον
πρωθυπουργό και το επιτελείο του.

Ευχαριστίες
Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, αποδέ
χθηκε την παραίτηση του κ. Αρκουμανέα και
τον ευχαρίστησε για την πολύτιμη συμβολή
του στον ΕΟΔΥ και στην αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Σημειώνεται πως δεν είναι βέβαιο ότι ο τέως
πρόεδρος του Οργανισμού θα μετακινηθεί σε
άλλη θέση ούτε είναι γνωστό ποιος θα τον δι
αδεχθεί στη θέση του προέδρου του ΕΟΔΥ. Οι
διαβουλεύσεις είναι συνεχόμενες, και το σίγου
ρο είναι πως τις επόμενες ημέρες αναμένονται
ανακοινώσεις.
Η παραίτηση του κ. Αρκουμανέα αποτε
λεί ένα μέρος των αλλαγών του «σχήματος»
αντιμετώπισης της πανδημίας. Τις τελευταίες
ημέρες έχουν «φουντώσει» τα σενάρια για τη
συγκρότηση επιπλέον επιτροπής με πεδίο αρμο
διοτήτων, μεταξύ άλλων, και τη διαχείριση των
συνεπειών του κορονοϊού. Πληροφο
ρίες θέλουν τπ γνωστή Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων του υπουρ
γείου Υγείας, που αποτελείται
από 33 μέλη, να μην αλλάζει
και να δημιουργείται διαφο
ρετική επιτροπή για θέματα
Δημόσιας Υγείας.

την επιστολή
παραίτησής του με
έναν σύντομο
απολογισμό
και στον
λογαριασμό
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Κυκλοφορία:

8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Τον απέλυσαν
ταπεινωτικά
και το παρουσίασαν
cos παραίτηση
ΕΑΙΟΞΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΛΗΟΕΝ... ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ

στον άχρηστο
Αρκουμανέα!

Εφυγε και ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ! Επρεπε να
θρηνήσουμε 15.000 νεκροϋε για να xous αλλάζουν;

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Το μεγάλο ξεκαθάρισμα - Πόρ
■ Εκπαραθυρώθηκε και ο ανΐκανοε
πρόεδροε του ΕΟΔΥ. Παίρνουν σειρά
και οι λοιμωβιολόγοι ins smiporms

τελευταίος να κλείσει την
ας) στη δημοσιότητα την επιστολή
πόρτα. Με αυτή τη φρά
παραίτησής του, όπου ούτε εκεί ανα
ση θα μπορούσε κανείς
φέρει τους λόγους της αποχώρησής
να περιγράφει το ξήλωτου! Χαρακτηριστικό της συνολικής
μα που επιχειρεί τις τε
εκκαθάρισης στον ΕΟΔΥ από την κυ
λευταίες εβδομάδες το Μέγαροβέρνηση
Μαείναι όη μαζί με τον κ. Αρξίμου ένανπ όλων όσοι ενεπλάκηκουμανέα παραιτήθηκε και ο αντι
σαν με πρωταγωνιστικό τρόπο στη
πρόεδρος Χρήστος Κουρούσης.
διαχείριση της πανδημίας. Ο χορός
Οπως όλα δείχνουν, όμως, ο Πα
των αποχωρήσεων μπορεί να ξεκί
ναγιώτης Αρκουμανέας δεν θα εί
νησε με τους δύο υπουργούς Υγεί
ναι αυτός που θα κλείσει την πόρ
ας (Βασίλης Κικίλιας και Βασίλης Κοτα. Επόμενος στόχος του Μαξίμου,
ντοζαμάνης) και τον υφυπουργό Πο
κάη που παραδέχτηκε εμμέσως και
λιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά,
ο Γιώργος Γεραπετρίτης το Σάββατο
παραμένει ωστόσο άγνωστο ποιους
το μεσημέρι, είναι η «ανασύνταξη»
ακόμα περιλαμβάνει και μέχρι πού
της επιτροπής των λοιμωξιολόγων
θα φτάσει.
με στόχο την αποπομπή επιστημό
Τελευταίο «θύμα» των εκκαθαρί
νων που δεν πειθαρχούν σης εντο
σεων του κυβερνηηκού γραφείου εί
λές, και τη δημιουργία μιας νέας ηγεναι ο μοιραίος άνθρωπος της πανδη
υκής ομάδας, η οποία θα συμβαδί
μίας, ο επικεφαλής του ΕΟΔΥ Πανα
ζει πλήρως με τα κελεύσματα της κυ
γιώτης Αρκουμανέας, ο οποίος, έστω
βέρνησης.
και με καθυστέρηση ενός χρόνου,
0 απολογισμός πάντως των «πε
πλήρωσε -πολιτικά- τις απίστευτες
τυχημένων» που διαχειρίστηκαν επί
αστοχίες και τον ερασιτεχνικό τρόπο
δύο χρόνια την πανδημία είναι τρα
με τον οποίο διαχειρίστηκε τον ΕΟΔΥ
γικός: Περίπου 15.000 θάνατοι από
σε καιρό πανδημίας. Ενδει
τον κορονοϊό, ένα σύ
κτικό του γεγονότος πως
στημα υγείας στα όρια
Μετά τους
της λειτουργικής κατάρ
ο άνθρωπος αυτός πολύ
απλά... δεν έκανε είναι ότι
ρευσης, μηδενική επιδηΚικίλια,
στην επιστολή παραίτησής
μιολογτκή επιτήρηση του
Κοντοζαμάνη, πληθυσμού, μια επιτροπή
του, ενώ κάνει απολογισμό
λοιμωξιολόγων πλήρως
Χαρδαλιά,
της θητείας του στον ΕΟΔΥ με τα πιο ωραία χρώμα
απονομιμοποιημένη, ένα
Κουρούση
εμβολιασηκό πρόγραμμα
τα, αποφεύγει να αναφερ
που καθημερινά βυθίζε
θεί στους λόγους για τους
ται από τις διαρκείς αντι
οποίους παραιτείται.
φάσεις των επιστημόνων και των κυ
Σε ανάρτησή του στο διαδί
βερνητικών παραγόντων και, φυσι
κτυο ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστή
κά, μια κοινωνία διχασμένη και δι
σω από καρδιάς τους 2.500 εργαζο
αιρεμένη. Οσο για ης διαρροές που
μένους του ΕΟΔΥ, το επιστημονικό
έγιναν από κύκλους του κ. Αρκουπροσωπικό και όλους τους συνεργά
μανέα για πιθανή αξιοποίησή του
τες μου. Τους εύχομαι καλή δύναμη
στο υπουργείο Τουρισμού, σύμφω
και συνέχεια στο έργο τους. Τέλος,
να με πληροφορίες της «δημοκρακάνοντας έναν προσωπικό απολογι
ήας» πρόκειται απλώς για όνειρα θε
σμό -ας μου επιτραπεί-, θα ήθελα να
ρινής νυκτός, αφού δεν υπάρχει κα
δηλώσω πως τίμησα το αξίωμα που
μία τέτοια πρόθεση από τον υπουργό
μου εμπιστεύτηκε η κυβέρνηση αυ
Βασίλη Κικίλια, που μάλλον «κάηκε»
τής της χώρας με ενπμότητα, μαχηαπό τον πρώην συνεργάτη του και
ηκό πνεύμα και αυταπάρνηση, χω
τώρα δεν θέλει να τον βλέπει ούτε...
ρίς ουδέποτε να παρεκκλίνω από το
ζωγραςιιστό.
ηθικό καθήκον μου και, προπαντός,
Ενδεικτικό του ταπεινωτικού
δίνοντας απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη
τρόπου που απομακρύνεται ο (ανί
προτεραιότητα σπς ανάγκες και σης
κανος) Αρκουμανέας είναι όη η πα
αγωνίες των συμπολιτών μας». Επο
ραίτησή του δεν συνοδεύτηκε (όπως
μένως, δεν έδωσε καμία εξήγηση για
θα ήθελε) με την ανάληψη κάποιου
την αποχώρησή του, κάη που καθι
νέου πόστου. Φεύγει κυριολεκτι
στά σαφές όη επρόκειτο για ατιμωτικά με τις κλοτσιές, χωρίς βέβαια να
κή καρατόμηση!
αποκλείεται να... βολευτεί κάπου στο
Μάλιστα, ο κ. Αρκουμανέας έδω
μέλλον.
σε ο ίδιος (και όχι το υπουργείο Υγεί

Ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σε lockdown 10 περκρερειακέε ενόιητεε χωρίε μέτρα στήριξηε
Εκνευρισμός και απόγνωση
επικρατούν σε χιλιάδες επι
χειρήσεις της χώρας που δραστη
ριοποιούνται σε περιοχές όπου
έχουν επιβληθεί νέα περιοριστικά
μέτρα, λόγω της έξαρσης των
κρουσμάτων.
Τα «mini lockdowns», όπως τα
χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, έχουν

ριάς, Ξάνθης και Δράμας, σπς οποί
ες προβλέπεται:

μένους τους, παρά το γεγονός ότι τα
καταστήματα κλείνουν νωρίτερα, και

• απαγόρευση κυκλοφορίας από
τη 1 το βράδυ έως ης 6 το πρωί, με
εξαίρεση λόγους εργασίας και σο
βαρούς λόγους υγείας και
• απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο

μάλιστα με κρατική εντολή, ενώ κα
λούνται να πληρώσουν ολόκληρο το
ενοίκιο, χωρίς καμία απολύτως έκ

το εικοσιτετράωρο σε καταστήμα
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος και

πτωση, αφού το κράτος αδιαφορεί
αν έχει μειωθεί ο τζίρος της κάθε επι
χείρησης. Οι επαγγελμστίες των συ
γκεκριμένων περιοχών φττούν μετ'

επιβληθεί προς το παρόν σε 10 πε
ριφερειακές ενότητες της χώρας,

ψυχαγωγίας.
Αυτό σημαίνει όπτα καταστήμα

εππάσεως να επανέλθουν ορισμέ
να μέτρα στήριξης, που θα τους βο
ηθήσουν να αντεπεξέλθουν σπς νέ

στις οποίους, όμως, η Πολιτεία

τα υγειονομικούς ενδιαφέροντος θα

έχει «ξεχάσει» να ανακοινώσει μέ
τρα στήριξης, σε ανάθεση με όσα
έπραττε σπς αρχές της χρονιάς.
Πρόκειται για ης περιφερεια
κές ενότητες: Θεσσαλονίκης, Λά
ρισας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας,
Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Καστο

πρέπει να διώχνουν τον κόσμο το αρ
γότερο σπς 00.30, προκειμένου στη
συνέχεια να κλείσουν και οι εργαζό
μενοι να μεταβούν στα σηπία τους.
Ωστόσο, οι επκειρηματίες δεν διατη
ρούν, πλέον, το δικαίωμα να βγάλουν

ες συνθήκες, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, η αναστολή πλη
ρωμής των δόσεων για ρυθμίσεις σε

σε αναστολή εργασίας τους εργαζο

οφειλές που έχουν.

Εφορία, Ταμεία και τράπεζες, αλλά
και το «πάγωμα» τυχόν ηλειστηριασμών και κατασχέσεων για τυχόν
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τα εξόδου και για Αρκουμανέα
ΕΠΙ

ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Κόμματα:
Απόλυτη
αποτυχία

Αργήσατε πολύ,
κ. Μητσοτάκη!
ΕΜΕΙΣ εόώ στη «δημοκρατία» έχουμε
κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι και
να νιώθουμε δικαιωμένοι με την ατιμωτι
κή απόλυση του ανεπαρκούς Αρκουμανέα. Ημασταν το μόνο μέσο ενημέρωσης
που έδωσε μάχη για να αποκαλυφθούν
τα παιχνίδια με τους περίεργους διαγωνι
σμούς και τις ασυνάρτητες αποφάσεις του
για την πανδη μία. Γί αυτό προσπάθησε να
μας εκφοβίσει, υποβάλλοντας αστήριχτη
αγωγή, με την οποία μας ζητεί 1.000.000
ευρώ. Ισως τόσα του λείπουν...
Οταν όμως μετράμε σχεδόν 15.000 νε
κρούς, τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει
αξία. Ουδείς μπορεί να χαίρεται, ακόμη
κι αν αποδεικνύεται πανηγυρικά ότι τόσο
καιρό είχε δίκιο που φώναζε!
Τα βασικά ερωτήματα πρέπει να απευ
θυνθούν προς το Μέγαρο Μαξίμου: Γιατί
αργήσατε τόσο, κ. Μητσοτάκη; Γιατί αφή
σατε να φτάσουμε σε αυτόν τον τραγικό
απολογισμό λαθών για να διώξετε έναν εμφανιός επικίνδυνα ανίκανο συνεργάτη σας;
Τώρα, έπειτα από δύο χρόνια, καταλάβα
τε τις ευθύνες του; Επρεπε να θρηνήσουμε
τόσα χιλιάδες θύματα για να τον στείλετε
σπίτι του; Είναι δική σας ευθύνη, κ. πρωθυπουργέ,η παραμονή του Αρκουμανέα στον
ΕΟΔΥ. Οσο κι αν σας βολεύει να τον με
τατρέψετε τώρα σε αποδιοπομπαίο τράγο.
Και κάτι τελευταίο. Αναμένουμε να
δούμε τον διάδοχό του. Από την επιλογή
του προσώπου θα καταλάβουμε πολλά. Ελ
πίζω να μην επιβεβαιωθούν ορισμένα φαι
δρά που ακούγονται...
αημήτρης ΡιζούΗης

ΕΝ ΑΝΠΘΕΣΕΙ με ό,ιι μπορεί να περίμενε
κανείς, η σχέση ίου Παναγιώτη Αρκουμα
νέα με τον χώρο της δημόσιας υγείας εξα
ντλείται εδώ και πολλά χρόνια σε θέσεις με
τακλητού υπαλλήλου και διορισμένου από
τους εκάστοτε υπουργούς.
0 Βασίλης Κικίλιας δεν είναι ο πρώτος
που διόρισε τον Παναγιώτη Αρκουμανέα σε
θέση ευθύνης στο υπουργείο Υγείας. Τον
χορό των διορισμών του πρώην προέδρου
του ΕΟΔΥ είχε ανοίξει το μακρινό 2004 ο

Νικήτας Κακλαμάνης. Στο αναρτημένο βιογραφικό του ο Παναγιώτης Αρκουμανέας αναφέρει πως έχει εργαστεί ως επαγγελματίας στον χώρο της Υγείας, αλλά δυστυ
χώς δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη ανα
φορά ή θέση που να είχε στο παρελθόν και
να δικαιολογούσε την τοποθέτησή του σιον
ΕΟΔΥ.
Στην πραγματικότητα, ο Παναγιώτης
Αρκουμανέας είχε ένα μεγάλο προσόν: τις
σωστές γνωριμίες.

Εργα και ημέρεβ - Γκάφεβ με το «καλημέρα»
0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αρκουμανέας είχε προκαλέσει ουκ ολίγες φορές την αντίδραση της κοινής
γνώμης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Οι γκάφες άρχισαν με το «καλημέρα». Ηταν σης
αρχές της πανδημίας, όταν ο Παναγιώτης Αρ
κουμανέας τοποθετούνταν για τον κορονοϊό και
ενημέρωνε τον ελληνικό λαό πως πρόκειται για
μία λοίμωξη με μια χαμηλή μεταδοηκότητα και
μέτρια θνητότητα. Και αν κάποιος μπορεί το πα
ραπάνω να το χαρακτηρίσει άστοχη πρόβλεψη,
όλα όσα τραγικά ακολούθησαν στη διαχείριση
της πανδημίας δεν μπορούν παρά να χαρακτη
ριστούν εγκλημαπκά.
Ισως το βασικότερο που έχει κανείς να κα
ταλογίσει στον επικεφαλής του ΕΟΔΥ είναι πως
σε καμία φάση της πανδημίας δεν κατόρθωσε
να αποκτήσει εικόνα του επιδημιολογικού κύ
ματος. Για πολλούς μήνες η επιτήρηση του πλη
θυσμού έμοιαζε με «ανέκδοτο». Τα τεστ που διενεργούνταν ήταν ελάχιστα, οι έλεγχοι σε χώ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ρους δουλειάς μηδαμινοί, ενώ ο κορονοϊός έκα
νε ανενόχλητος «πάρπ» στα σχολεία και τα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Αυτό όμως δεν ήταν το μο
ναδικό λάθος του. Οπως αποκάλυψε τον Νοέμ
βριο του 2020 η «δημοκρατία», ο πρόεδρος του
ΕΟΔΥ ήταν αυτός που επί της ουσίας διέσπασε το
σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων: σε αυ
τό της ΗΔΚΑ και σε αυτό του ΕΟΔΥ. Για το δεύ
τερο, μάλιστα, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας είχε
υπογράψει και σύμβαση 800.000 ευρώ. Και αν
εκ πρώτης όψεως το βασικό πρόβλημα φαίνεται
πως είναι το οικονομικό της υπόθεσης, η πραγμαηκότητα είναι πολύ πιο πικρή!
Το διπλό σύστημα καταγραφής κρουσμάτων
είχε καταστροφικές συνέπειες για τη δημόσια
υγεία, καθώς ο ΕΟΔΥ επί της ουσίας έδινε λάθος
ή ετεροχρονισμένα τα δεδομένα της πανδημί
ας στους επιστήμονες. Απόρροια αυτής της ερα
σιτεχνικής διαχείρισης ήταν οι επιστήμονες να
λαμβάνουν λανθασμένες αποφάσεις χωρίς ακρι

βή στοιχεία, όπως αργότερα παραδέχτηκαν και
οι ίδιοι. Ενδεικτικό του μπάχαλου που δημιούρ
γησε ο Παναγιώτης Αρκουμανέας είναι η περί
πτωση της Κοζάνης, όπου κατεγράφησαν λάθος
κρούσματα καθώς καθυστερημένα προστέθηκαν
πολλά εξ αυτών σε άσχετη ημερομηνία έπειτα
από μήνες. Για το θέμα αυτό μάλιστα είχε κατα
θέσει θρασύτατη αγωγή κατά της «δημοκρατίας»
που αποκάλυψε την είδηση, ζητώντας 1.000.000
ευρώ, παρότι ο ίδιος είχε ομολογήσει το λάθος
που έγινε στην καταγραφή! Αργότερα παρουσιά
στηκαν παρόμοια φαινόμενα με λάθος κρούσμα
τα και σε άλλες περιοχές. Αρα το πρόβλημα της
Κοζάνης δεν ήταν μεμονωμένο ούτε διορθώθη
κε. Και, τέλος, επί ημερών του έγινε το... αμίμητο:
Ανακοινώθηκε επίσημα στην απογευματινή ενη
μέρωση λανθασμένος συνολικός αριθμός κρου
σμάτων όλης της χώρας! Εκ παραδρομής ο ίδιος
με την προηγούμενη ημέρα... Απλούστατα ο άν
θρωπος ήταν τραγικά ανίκανος...

Σφοδρές αντιδράσεις από την
αντιπολίτευση προκάλεσε η εξώ
θηση σε παραίτηση του επικεφα
λής του ΕΟΔΥ Π. Αρκουμανέα.
Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ.
Μητσοτάκης, που ανά δύο μή
νες πανηγυρίζει για την “επιτυ
χή” διαχείριση της πανδημίας,
μέσα σε ενάμιση μήνα καρατό
μησε όλους όσοι τη διαχειρίστη
καν με τα σημερινά καταστροφικά
αποτελέσματα. Μετά τους υπουρ
γούς Υγείας, τώρα σειρά πήρε και
ο επικεφαλής των διπλών βιβλί
ων καταγραφών και του μπάχα
λου του ΕΟΔΥ». Οπως προσθέτει
η αξιωματική αντιπολίτευση, «το
μόνο που αφήνουν πίσω τους
είναι την πανδημία εκτός ελέγ
χου, με τη χώρα μας να είναι τρί
τη σε θανάτους ανά 100.000 πο
λίτες στην Ε.Ε. εδώ και έναν μήνα,
την απαξίωση των επιστημόνων
που ετοιμάζονται να πάρουν σει
ρά και αυτοί ως αποδιοπομπαίοι
τράγοι, την παταγώδη αποτυχία
στο εμβολιασπκό πρόγραμμα και
μια κοινωνία βαθιά διχασμένη,
μήπως και κρυφτούν οι ευθύνες
τους». Το Κίνημα Αλλαγής, που
επισημαίνει τις μεγάλες κυβερνηηκές ευθύνες, γιατί, όπως ανα
φέρει, «ο εφιάλτης είναι και πά
λι προ των πυλών», διαπιστώνει:
«Μια ακόμη αποτυχία του δήθεν
“επιτελικού κράτους” του κ. Μη
τσοτάκη ομολογείται έμπρακτα με
την απομάκρυνση του επικεφα
λής του ΕΟΔΥ». Με αιχμηρή ανα
κοίνωση η Ελληνική Λύση τονί
ζει: «0ι “άριστοΓ της διαχείρισης
της πανδημίας “ξηλώνονται” ένας
ένας από την κυβέρνηση. Παρά
τα όσα ισχυρίζονται η κυβέρνη
ση και οι μιντιακοί υποστηρικτές
της, η πραγμαηκότητα είναι τελεί
ως διαφορετική. Η πλήρης απο
τυχία της Νέας Δημοκραήας αποδεικνύεται από την απομάκρυν
ση όλων των υπευθύνων της δια
χείρισης της πανδημίας. Με απλά
λόγια το “πουλόβερ” της δήθεν
επιτυχίας “ξηλώνεται”. Αυτό που
μένει να “ξηλωθεί” ορισηκά είναι
η ίδια η κυβέρνηση στις επόμε
νες εκλογές. Δυστυχώς το μόνο
που θα αφήσουν πίσω τους είναι
στάχτη, αποκαΐδια, ένα διαλυμέ
νο σύστημα υγείας και μια Ελλά
δα διχασμένη».
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 Στους δρόμους κατά του υποχρεωτικού
εμβολιασμού
Πηγή:

METROSPORT

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

30

Επιφάνεια 46.3 cm²
:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

04-10-2021

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Zious δρόμοι^ κατά
του υποχρεωτικού εμβολιασμού
Πορεία διαμαρτυρίαε κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού
πραγματοποίησαν χθεε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη αντιεμβολιαστέε. Η πορεία ξεκίνησε από τον Λευκό Πύργο όπου
είχε προηγηθεί συγκέντρωση, όπου ακούστηκαν για μια ακόμη
φορά συνθήματα κατά τηε κυβέρνησηε. Η πορεία των διαδη
λωτών κινήθηκε στιε οδούε Παύλου Μελά, Τσιμισκή, Αγίαε
Σοφίαε και εν συνεχεία κατευθύνθηκε στη Λεωφόρο Νίκηε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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