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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες για τη λειτουργία των νοσοκομείων της Πέλλας

Κλείνει η ΜΕΘ
Έδεσσας με την
αγωνία του νέου
πανδημικού κύματος
ραματική είναι τις τελευταίες εβδο
μάδες η κατάσταση στα δύο νο
σοκομεία της Πέλλας, μετά και

Δ

μαζί με τις ιδιωτικές κλινικές, τις 8οο. Το
καλοκαίρι του ’2ο στο νοσοκομείο Γιαννι

τσών δημιουργήθηκαν επιπλέον 8 πρόχει
την παραίτηση ακόμα δύο εντατικολόγων
ρες κλίνες ΜΕΘ στις ήδη υπάρχουσες έξι
από τη ΜΕΘ Γιαννιτσών και την απόφα
και οι πέντε εντατικολόγοι κάλυπταν τα
ση για μετακίνηση του προσωπικού της
14 συνολικά κρεβάτια μαζί με τα 13 άτομα
ΜΕΘ Έδεσσας εκεί. Με τη συγχώνευση
εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

λαμβάνονται μεταξύ της ΥΠΕ και των διοι
κήσεων των νοσοκομείων με αποτέλεσμα
τα νοσηλευτικά ιδρύματα να ‘φυτοζωούν’
μετά τη μετακίνηση δύο εντατικολόγων
από το νοσοκομείο Έδεσσας στα Γιαννιτσά»
υπογραμμίζει στη «ΜτΚ» ο Χαράλαμπος

Αποστολίδης, πρόεδρος Νοσοκομειακών

κλίνες της ΜΕΘ Γιαννιτσών δημιούργησε
ανάγκες στην κάλυψη με ιατρικό προσω
πικό, όταν τέσσερις γιατροί υπέβαλαν πα
ραιτήσεις και οι θέσεις παραμένουν κενές.
«Οι δύο εντατικολόγοι που υπάρχουν στη
ΜΕΘ Έδεσσας θα μετακινηθούν στα Γιαν
νιτσά και εγώ έχω πει πως προτίθεμαι να

των δύο μονάδων γιατροί και φορείς της

Η πίεση του περασμένου χειμώνα με αυ

Γιατρών Πέλλας.

Έδεσσας κρούουν το καμπανάκι προς την

ξημένα περιστατικά COVID-19, διασωλη

Τόσο το ιατρικό προσωπικό όσο Kat η δη

καλύπτω και τα δύο νοσοκομεία» εξηγεί
στη «ΜτΚ» η διευθύντρια της ΜΕΘ Έδεσ

Υγειονομική Περιφέρεια και τις διοικήσεις

νώσεις και νοσηλείες στις ΜΕΘ, οδήγησε

μοτική αρχή της Έδεσσας είναι υπέρμαχοι

σας, Εφ. Ταμβίσκου. Και συνεχίζει: «Η

για απαξίωση του νοσοκομείου της Έδεσ

δύο γιατρούς σε παραίτηση τον Νοέμβριο

της λειτουργίας και των δύο νοσοκομείων,

αναστολή εργασίας του ιο% συνολικά στο

σας, αφού η ΜΕΘ κλείνει και δημιουργείται

και μετακίνησή τους σε άλλο νοσοκομείο.

κατά του σχεδίου της συγχώνευσης υπο

ΜΑΦ εξαιτίας του μειωμένου δυναμικού

Το αποτέλεσμα ήταν να απομείνουν τρεις
εντατικολόγοι για 14 κλίνες, ενώ η κατά

στηρίζοντας ότι προωθείται σχέδιο μετα
τροπής του νοσοκομείου Έδεσσας σε ΚΥ

προσωπικό των νοσοκομείων έπαιξε ρόλο.
Θα πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα προ

με στόχο την περιστολή των δαπανών για

σε προσωπικό.
Παρόλο που βρισκόμαστε σε περίοδο παν

κειμένου όσοι έχουν φύγει να επιστρέφουν
στην εργασία τους, είτε με τεστ PCR είτε με
κάποιον άλλο τρόπο. Πρέπει να δοθούν οι

δημίας και τα σενάρια για νέο κύμα είναι

σταση επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο με
την εξέλιξη του 2ου και 3ου κύματος όταν

υπαρκτά, ο σχεδιασμός της συγχώνευσης

άλλοι δύο γιατροί δήλωσαν παραίτηση και
αναμένεται να φύγουν εντός των επομέ

«Δεν υπάρχουν εντατικολόγοι. Πρέπει βρε
θεί λύση με απόσπαση γιατρού γιατί επη

κονομικά κίνητρα για να έρθει γιατρός στην

προβληματίζει έντονα φορείς και γιατρούς
που αγωνιούν για το μέλλον των ιατρονο

νων εβδομάδων.

ρεάζεται η λειτουργία και των υπολοίπων

σηλευτικών μονάδων της περιοχής.

«Οι ΜΕΘ και των δύο νοσοκομείων της

κλινικών του νοσοκομείου» αναφέρει στη

στεί η περιοχή παραμεθόριος και να μην
χωριστεί σε δύο ταχυτήτων για την υγεία»

Όπως επισημαίνουν από την αρχή της παν

Πέλλας καταρρέουν. Ειδικότερα στην Έδεσ

«ΜτΚ» ο Δημήτρης Γιάννου, δήμαρχος

σχολιάζει η κ. Ταμβίσκου.

δημίας, τον Μάρτιο του 2020, διαφαινόταν

σα υπολειτουργεί και τα δύο νοσοκομεία
οδηγούνται σε συγχώνευση προκειμένου

Έδεσσας.

να παραμείνουν λειτουργικά. Όμως κά

Έδεσσας με το κλείσιμο της ΜΕΘ είχε θέσει

νών. Όταν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
έφταναν τις 2.500, στην χώρα μας οι κλίνες

τι τέτοιο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μία
μεγάλη ΠΕ της χώρας. Σύμφωνα με δημο

πρόσφατα η Έφη Ταμβίσκου, Διευθύντρια
ΜΕΘ Έδεσσας και δημοτική σύμβουλος.

των εντατικών έφταναν μόλις τις 500 και

σιεύματα στον τοπικό Τύπο, οι αποφάσεις

Σύμφωνα με την κ. Ταμβίσκου, οι νέες

πως οι ΜΕΘ στην Ελλάδα δεν θα έφταναν
για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τη δημόσια υγεία.

Θέμα υποβάθμισης του νοσοκομείου της

περιοχή. Υπάρχουν τρόποι να χαρακτηρι

Καμία αίτηση για τις προκηρυχθείσες
θέσεις
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως αν και προ
κηρύχθηκαν θέσεις για την κάλυψη των κενών
δεν κατατέθηκε καμία αίτηση. Ο πρόεδρος
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να προσφέρθηκε προκειμένου καλύψει
τις ανάγκες στη ΜΕΘ Γιαννιτσών, μπο
ρεί όμως η ίδια και άλλοι τρεις γιατροί να
βγάζουν τις εφημερίες και να αντέξουν
την πίεση;» διερωτάται ο Στυλιανός Καλούδης, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου
Πέλλας, τονίζοντας πως για την επίλυση
του θέματος χρειάζεται πολιτική βούλη
ση , όταν από την εύρυθμη λειτουργία της
εντατικής εξαρτάται και η λειτουργικότητα
τόσο της χειρουργικής όσο και των υπο
λοίπων κλινικών.

Υπ. Υγείας: «Δεν τίθεται θέμα
αναστολής των λειτουργιών
του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας»

του Ιατρικού Συλλόγου Πέλλας, απευθύνει
έκκληση ώστε να στελεχωθούν με γιατρούς
τα δύο νοσοκομεία και ειδικά η εντατική
και η παθολογική κλινική, καθώς οι γιατροί
είναι ελάχιστοι, δεν αντέχουν την πίεση
και είναι θέμα χρόνου να παραιτηθούν.
«Μπορεί η διευθύντρια της ΜΕΘ Έδεσσας

Για την καλύτερη υγειονομική διαχείρι
ση των ασθενών COVID, αλλά και για τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης και ανε
πηρέαστης εξυπηρέτησης των αναγκών
των ασθενών που πάσχουν από άλλα
νοσήματα, το υπουργείο Υγείας έκρινε
αναγκαία:
- Την ανάπτυξη επιπλέον κλινών Εντατι
κής Θεραπείας στην Μονάδα με έδρα τα
Γιαννιτσά. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά
στη Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών
θα λειτουργούν 12 κλίνες: το για αποκλει
στική χρήση ασθενών COVID και 2 για
άλλα περιστατικά.

- Τη λειτουργία Μονάδας Αυξημένης Φρο
ντίδας (ΜΑΦ) στη Νοσοκομειακή Μονάδα
Έδεσσας, δυναμικότητας 3 κλινών, για
την εξυπηρέτηση των τακτικών και έκτα
κτων περιστατικών που χρήζουν φροντί
δα κατόπιν χειρουργικής αντιμετώπισης.
«Με 12 κλίνες ΜΕΘ και 3 κλίνες ΜΑΦ,
είναι σαφές ότι όχι μόνο δεν τίθεται θέμα
αναστολής των λειτουργιών του Γενικού
Νοσοκομείου Πέλλας αλλά, αντιθέτως,
το υπουργείο Υγείας, η 3η Υγειονομική
Περιφέρεια (ΥΠΕ) και η διοίκηση του
Νοσοκομείου προχωρούν σε όλες τις
απαραίτητες, εξορθολογιστικές παρεμ
βάσεις με στόχο την ασφαλή και αποτε
λεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας για
τους πολίτες της Πέλλας και των όμορων
περιοχών και με απόλυτο σεβασμό τόσο
στις ανθρώπινες δυνάμεις ιατρών, νοση
λευτών και λοιπού προσωπικού, όσο και
στους διατιθέμενους πόρους» αναφέρει
το υπουργείο Υγείας.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης συγκεκριμέ
νου πλάνου ενεργειών η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου προχώρησε στις συγκε
κριμένες λειτουργικές αλλαγές για την
καλύτερη δυνατή υγειονομική θωράκιση
όπου παρατηρείται έξαρση της πανδημί
ας όπως είναι η Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας.

Συρροή κρουσμάτων στο χωριό Επισκοπή της Νάουσας
Ένα γάμος που πραγματοποιήθηκε
πριν δύο εβδομάδες στο χωριό
Επισκοπή του δήμου Νάουσας, ήταν
ικανός να αυξήσει κατακόρυφα
το επιδημιολογικό φορτίο στην
περιοχή, καθώς περίπου 100 άτομα
είναι τα ενεργά κρούσματα στην
περιοχή το τελευταίο διάστημα
Στις υγειονομικές αρχές χτύπησε
συναγερμός εξαιτίας της μεγάλης
διασποράς του ιού, αφού ο αριθμός
των κρουσμάτων θεωρείται ιδιαίτερα
αυξημένος, αν σκεφτεί κανείς ότι
στην Επισκοπή και τα γύρω χωριά
κατοικούν λιγότεροι από 2.000
κάτοικοι Δύο άτομα καλεσμένοι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στην εκδήλωση νοσηλεύονται την
τελευταία εβδομάδα στο νοσοκομείο
Νάουσας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΜτΚ»
η διασπορά του ιού πιθανότατα να
οφείλεται και στο γεγονός ότι το
προηγούμενο διάστημα αρκετοί
μαθητές είχαν εντοπιστεί θετικοί
στον κορονοΐό. «Καθημερινά
καταγράφουμε 1 ή 2 κρούσματα
σε τμήματα σχολείων του δήμου»
δηλώνει στη «ΜτΚ» ο δήμαρχος
Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας.
Ο γάμος αν και πραγματοποιήθηκε
σε εξωτερικό χώρο και σύμφωνα
με μαρτυρίες είχαν τηρηθεί όλα τα

ηροβλεπόμενα μέτρα η παρουσία
ορισμένων νέων στο γλέντι, οι οποίοι
φαίνεται πώς ήταν ασυμπτωματικοί,
ενδέχεται να επηρέασαν αρνητικά
στη ραγδαία διασπορά.
Οι υγειονομικές αρχές έχουν επιδοθεί
σε έναν αγώνα δρόμου εδώ και
δύο εβδομάδες, όταν ξεκίνησαν
να εκδηλώνονται τα συμπτώματα
στους πρώτους ασθενείς. Γίνεται
προσπάθεια να εντοπιστεί η
αρχική εστία ενώ η διαδικασία της
ιχνηλάτησης θα δώσει τις τελικές
απαντήσεις για το τι τελικά συνέβη
και φτάσαμε σε μεγάλη διασπορά
μέσα σε ένα ολόκληρο χωριό.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΘΕΟΚΛΗΣ ΖΑΟΥΤΗΣ

«Χτίζουμε
τον νέο ΕΟΔΥ»
Ο πρόεδρος του Οργανισμού μιλά στην «Μ»
για τις προτεραιότητες που θέτει στην έναρΕη
της θητείας του.
ΣΕΛ. 15

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Στα πρότυπα του CDC χτίζουμε τον νέο ΕΟΔΥ»
Πηγή:

ΜΠΑΜ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στην

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
ΜΕ ΜΙΑ ΒΟΥΤΙΑ στα βαθιά
-και συγκεκριμένα στην «κόκκι
νη» Θεσσαλονίκη- ο νέσε πρόεδροε του ΕΟΔΥ Θεοκλήε Ζαούτηε Ξεκίνησε την προσωπική
εκτίμηση των επιδημιολογικών
δεδομένων ms ηανδημίαε στην
επικράτεια, ο ιέλνον ius ένα θε
τικό μήνυμα, πωε παρότι τα νο
σοκομεία του ΕΣΥ ms Βόρειas Ελλάδαε υφίστανται πίεση,
η κατάσταση φέτοε -παραμονέε
ms εορτήε του Αγίου Δημητρίου- δεν έχει καμία σχέση με τον
περσινό «μαύρο» Νοέμβρη, χά
ρη στον εμβολιασμό, κι as υπο
λείπεται ο (ελληνικ03) Βορράβ
σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη σε σχέση με τον Νό
το. Σε μια συνέντευξη εφ’ όλη3
ms uAns, ο opoapos καθηγητήβ
Παιδιατρικήβ του Πανεπιστη
μίου Penn (ms Πενσυλβάνιαβ)
εξηγεί τι πρέπει να γίνει για να...
Ξεκολλήσει η πορεία των εμβο
λιασμών και Ξεδιπλώνει το όρα
μά του να δημιουργήσει έναν νέο
ΕΟΔΥ, στα πρότυπα του αμερι
κανικού CDC, για την αντιμετώ
πιση κάθε υγειονομικήβ απειλήβ
- γνωστήs και μελλοντικήε.

Σελ.:

1,15

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-10-2021

«Στα πρότυπα του CDC
χτίζουμε τον νέο ΕΟΑΥ»
Ο np0s6pos του Οργανισμού, OsoxAns ZaoOins, μιλά στην «Μ» για ns
npoispaioiniss που θέτει στην έναρΕη Tns Bmeias του και το Teixos npooTaoias
γύρω από τη Δημόσια Υγεία
Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα
και υπάρχουν πολλά ζητήματα
στα οποία απαιτείται παρέμβα
ση. Πολύ υψηλά ons προτεραί
ο mu:s pas είναι η καταπολέμη
ση τηβ μικροβιακήβ αντοχήβ. Τα
ανθεκτικά μικρόβια, που προκαλούν ns ενδονοσο κομε ιακέ3 ανθεκτικέβ λοιμώΞειβ, συνιστούν
τη λεγάμενη «σιωπηρή πανδη
μία» και η καταπολέμησή tous
αποτελεί και για εμένα ένα προ
σωπικό στοίχημα (σημείωση: Η
εξάλειψη ms μικροβιακήβ αντοχήβ έχει χαρακτηριστεί προσω
πικό στοίχημα από τον υπουργό
Υγείαβ Θάνο Πλεύρη, που είχε
και προσωπική περιπέτεια υγείas, καθιί)8 νόσησε από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη κι έδωσε
δύσκολο αγώνα στη ΜΕΘ).

Στο σημείο που βρισκόμα
στε, π('os μπορεί να αυΕηθεί
η εμβολιαστική κάλυψη;
Αναλογώ s του πού τοποθε
τούμε τον πήχη για το τείχοβ
avooias και υπολογίζονταβ ious
εμβολιασμένουβ και tous νοσήσαντεβ, έχουμε ένα έλλειμμα το
οποίο πρέπει να καλύψουμε και
για να το καταφέρουμε, η πληρο
φορία για την αΞία του εμβολια
σμού πρέπει να φτάσει στον κό
σμο από πολλέβ πλευρέβ. Δεν
πρέπει να είναι μονοδιάστατη, γι
ατί απέναντι pas βρίσκονται άν
θρωποι δύσπιστοι που δίνουν βά
ση σε ό,τι θεωρίεε ouvcnpooias
μπορούμε να φανταστούμε. Από
έρευνες που έχουν γίνει προκύ
πτει ότι ο ελληνικόβ λα03 είναι
από tous πρωιαθλη ιέ8 Eupcbnns
στο να πιστεύει σε θεωρίεβ συνωpooias. Αυτή η έλλειψη εμπιστο
σύνη Ξεπερνά τα στενά όρια ms
πανδημίαβ, εδώ υπάρχουν άν
θρωποι που πιστεύουν ότι έχου
με το φάρμακο για τον καρκίνο
και δεν το δίνουμε otous ασθενετβ! Πρόκειται για ένα μεγάλο,
πολυπαραγοντικό πρόβλημα και
γι’ αυτό η λύση του θα πρέπει να
είναι αντιστοίχου πολυπαραγοντική. Το μήνυμα για την ανα
γκαιότητα του εμβολιασμού σε
κάθε ηλικία πρέπει να φτάσει με
κάθε τρόπο, ώστε να μπορέσουμε
να αγγίξουμε τον κόσμο. Enions,
δεν πρέπει να υπάρχουν αντκράoris στα μηνύματα που αποστέλλονται. Και υπήρξαν αντιφάσεΐ8,
σε αρκετέβ περιπιώσεΐ3 γιατροί
σύστησαν otous ασθενεΝ tous
να περιμένουν, να αναβάλουν
τον εμβολιασμό κι όλεβ αυτέβ οι
ενέργειεβ εντείνουν τη σύγχυ
ση...

Qs πρόεδρον του ΕΟΑΥ, τι
θα ρωτούσατε wus άνθρω
πο us που δεν θέλουν να εμ
βολιαστούν; Και τι θα λέγα
τε σε όσουν επιμένουν ότι τα
COVID εμβόλια είναι «πει
ραματικά»;

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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noios είναι λοιπόν ο «όσον
στο μανίκι» που κρύβετε
για την αναμόρφωση του
ΕΟΔΥ;

Όταν πηγαίνουμε στο φαρ
μακείο, γιατί έχουμε ένα πρό
βλημα υγεία3 και παίρνουμε ένα
φάρμακο, ρωτάμε το φαρμακο
ποιό πόσοι το έχουν πάρει πριν
από pas, πότε πρωτοκυκλοφόρησε και τι έπαθαν όσοι το έλα
βαν; Πόσοι άνθρωποι έχουν
σκεφτεί να κάνουν κάτι τέτοιο;
Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε με
τα φάρμακα που παίρνουμε για

αμέτρητε3 antes καθημερινά και
το κάνουμε με τα εμβόλια; Eni
ons, τον τελευταίο καιρό, ο κόopos στηρίζει ns ελπίδεβ του σε
ένα αντι-ιικό χάπι για τη λοίμω
ξη COVID, το οποίο έχει δοκι
μαστεί έωβ τώρα σε κάποιεβ χιλιάδεβ άτομα (μόνο). Την ίδια
ώρα, διεθνώβ έχουν χορηγηθεί
περισσόιερε3 από 6 δισεκατομ
μύρια δόσειβ των covid εμβολί

ων. Κανένα άλλο φαρμακευτικό
προϊόν δεν έχει ποτέ χορηγηθεί

σε tooous av0pamous...
Η Δημόσια Υγεία δεν εΕαντλείται στην προστασία
από τον κορωνοϊό. Ποια εί
ναι η επόμενη μεγάλη προ
τεραιότητα για τον ΕΟΔΥ;
Ο otoxos και το όραμα εί
ναι να χτίσουμε μια καλύτερη

«Ψηλά στις προτεραιότητες του ΕΟΔΥ είναι π
καταπολέμηση της σιωπηρής πανδημίας τής
μικροβιακής αντοχής. Αποτελεί και για εμένα
“προσωπικό στοίχημα” π καταπολέμησή της»
ΘΕΟΚΛΗΣ ΖΑΟΥΤΗΣ,
καθηγητής Παιδιατρικής, πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Το «μυστικό» είναι η αξι
οποίηση των διδαγμάτων Tns
πανδημίαs σε συνδυασμό με την
εμπειρία από την Αμερική και
την τεχνογνωσία του CDC, που
αποτελεί Οργανισμό αδιαμφι
σβήτητου κύρουβ διεθνών. Στο
Penn University από το οποίο
προέρχομαι, διατηρώ τη θέση
του ομότιμου καθηγητή Παιδιατρικήβ, έχονταβ δουλέψει
και συνεργαστεί με το Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψηβ Λοι
μωδών Νοσημάτων, το γνωστό
CDC, και φιλοδοξώ να έχουμε
διαρκώβ ανοιχτή μια πόρτα επι
κοινωνώ μαζί του, ώστε να αΞιοποιήσουμε την επιστημονική
του γνώση και την τεχνογνωσία
του και να φτιάξουμε έναν Οργα
νισμό στα πρότυπά του. Ανεξάρ
τητα από το τι πιστεύει ο καθέναβ
και πού πρόσκειται πολιτικά, δεν
πρέπει να υπάρχει άνθρωποβ
στον κόσμο που να αμφιβάλλει
για το κύροβ και την επιστημο
νική αρτιότητα του αμερικανι
κού c0c.
Στη βελτίωση ms Anpooias
Υγεώ στην Ελλάδα διαδραμα
τίζει σημαντικό ρόλο και η αξιο
ποίηση ms «npoteas» ms πανδημώ. Να χρησιμοποιήσουμε
όσα μάθαμε. Τα νοσοκομεία του
ΕΣΥ και ο ΕΟΔΥ στάθηκαν στο
ύψοβ των περιστάσεων -σε πολύ
δυοκολε8 καιαο ιάσεω- κι opens
άντεΞαν. Σημαντικό ρόλο έχετε
κι εσεΠ οι δημοσιογράφοι Υγείas. Είστε εκείνοι που μεταφέρε
τε την πληροφορία στην κοινω
νία, και τίποτα δεν μπορεί να
γίνει xenpis τη συμμετοχή ms

Koivawias.
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ...
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

28

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 904.03 cm² Κυκλοφορία:
:

1

24-10-2021
2650

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Προϋπολογισμέ^ avavrioTOixos με tis προτεραιότητε$
και tis avdyKSS ms συνεχιζόμενα μάχπ5 με την
πανδημία και Tns V8as loropims περιόδου
Του ΣΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ*

m
Ο κυβερνητικόν
προϋπολογισμόβ tns
ΝΔ διαγράφει us
ανάγκε8 για ενίσχυση
του ΕΣΥ και των
λειτουργών του ous
προτεραιότητεβ
του κυβερνητικού
σχεδιασμού.
Στν δικές Tns
νεοφιλελεύθερε8
δοξασίε8, το
ΕΣΥ πρέπει να
εμπορευματοποιήσει
βασικέ8 λειτουργίε8
του, να συμπράξει
με τα ιδιωτικά
κερδοσκοπικά
συμφέροντα και
toos ιδιωτικού8
ασφαλιστικού8
φορεί8. Η
Κυβέρνηση σχεδιάζει
να μετατρέψει
τον ΕΟΠΥΥ σε
Ιδιωτικοποιημένο
Ασφαλιστικό Ταμείο,
να καταργήσει

τη πλήρη και
αποκλειστική
απασχόληση
των γιατρών του
ΕΣΥ και με τη
συλλογιστική αυτή
οι κρατικέ8 δαπάνε8
υγεία8 μπορούν να
καθηλωθούν μέχρι το
2025 στα 4.400 εκατ.
ευρώ.

* Βουλευτής Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

εν θα σταματήσουμε πουθενά προκειμένου να σώσουμε ζωές» δήλωνε την
26.3.2019 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
η πρόεδρος της Κομισιόν. «Η υγειονομική κρίση
είναι η μεγαλύτερη που έχει να αντιμετωπίσει η
Ε.Ε. από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη
πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην
Υγεία, να διαθέτει συστήματα υγείας έτοιμα να
παράσχουν υπηρεσίες κορυφαίου επιπέδου και
να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα να αντιμε
τωπίσουν απρόβλεπτες απειλές για την υγεία...».
Η επιλογή της Κυβέρνησης να μειώσει κατά
12% τη χρηματοδότηση των έκτακτων αναγκών του
ΕΣΥ στο κυβερνητικό προσχέδιο για τον Κρατικό
Προϋπολογισμό του 2022 και να καθηλώσει τις
δημόσιες δαπάνες υγείας μέχρι το 2025 κάτω του
5% του ΑΕΠ, αποτελεί ύβρη. Παραμερίζει όλες τις
συζητήσεις που γίνονται σε παγκόσμιο και ευρω
παϊκό επίπεδο για την ετοιμότητα των συστημά
των υγείας να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα για
τις επιδημίες, τις αναδυόμενες απειλές, τη κλιματι
κή αλλαγή, τον καρκίνο, τα ατυχήματα, τα χρόνια
-σπάνια- ειδικά νοσήματα, τη γήρανση, τη διατρο
κατάρρευσης. Οι ΜΕΘ είναι κορεσμένες παρά το
φή. Παραμερίζει τις εκτιμήσεις με τις οποίες η Ε.Ε.
γεγονός ότι αυξήθηκαν τα κρεβάτια τους. Πολλές
κατέληξε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικόβασικές ειδικότητες λείπουν, κυρίως αναισθησιτητας. Είναι εξοργιστική η προκλητική αγνόηση
ολόγοι, πολλά χειρουργεία αναβάλλονται, ακό
της ιστορικής περιόδου που διανύουμε, των προ
μη και διασωληνώσεις. Τα προγράμματα εφημε
τεραιοτήτων για τη κατανομή των δαπανών που
ριών δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς αυθαί
οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε.
ρετες μετακινήσεις.
Το προσχέδιο υιοθετεί τις νεοφιλελεύθερες
Ο κυβερνητικός προϋπολογισμός της ΝΔ δια
ιδεοληψίες για την ανάκαμψη της οικονομίας με
γράφει τις ανάγκες για ενίσχυση του ΕΣΥ και των
ενίσχυση των ισχυρών της αγοράς, με χαμηλούς
λειτουργών του στις προτεραιότητες του κυβερνη
μισθούς, με αύξηση των έμμεσων φόρων, με ιδι
τικού σχεδιασμού. Στις δικές της νεοφιλελεύθερες
ωτικοποιήσεις. Αναπαράγει και την επικίνδυνη
δοξασίες, το ΕΣΥ πρέπει να εμπορευματοποιήσει
κυβερνητική αυταπάτη για άμεση επιστροφή στην
βασικές λειτουργίες του, να συμπράξει με τα ιδι
κανονικότητα με γλέντια, ξεφαντώματα των εμβο
ωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα και τους ιδιωτι
λιασμένων, ενώ οφείλε να λάβει υπόψη το γεγο
κούς ασφαλιστικούς φορείς. Η Κυβέρνηση σχεδιά
νός ότι και οι εμβολιασμένοι πρέπει να προσέ
ζει να μετατρέψει τον ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτικοποιημένο
χουν την υπερμεταδοτικότητα των μεταλλάξεων
Ασφαλιστικό Ταμείο, να καταργήσει τη πλήρη και
του κορωνοϊού. Μιλά για τέλος της υγειονομικής
αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ
κρίσης στις αρχές του 2022. Απαράδεκτο. Σύμ
και με τη συλλογιστική αυτή οι κρατικές δαπάνες
φωνα με όλες τις επιστημονικές αναλύσεις η μάχη
υγείας μπορούν να καθηλωθούν μέχρι το 2025
στα 4.400 εκατ. ευρώ.
με την πανδημία θα συνεχίζεται για άγνωστο ακό
μη χρονικό διάστημα. Προφανώς η μεγάλη αύξη
Αντίστροφα, εμείς θεωρούμε ότι η σημαντική
ση του αριθμού των εμβολιασμένων θα συμβάλ
ενίσχυση του ΕΣΥ και των λειτουργών του ιεραρ
λει στη καλύτερη πορεία της μάχης που δεν γνω
χούνται ως επείγουσα προτεραιότητα του κυβερ
ρίζουμε πότε θα τελειώσει, ενώ η αναγκαιότητα
νητικού έργου μιας εναλλακτικής προοδευτικής
για ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας
διακυβέρνησης. Για να υπάρξει δίκαιη και βιώσι
θα είναι διαρκής. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι
μη ανάπτυξη χρειάζεται ολοκληρωμένο και ποιο
δυστυχώς υπάρχει υπερβάλλουσα θνησιμότητα
τικό ΕΣΥ. Στη κατεύθυνση αυτή προτείνουμε να
στη χώρα μας, γνωρίζουμε όλοι τον τραγικό δεί
συνοδευτεί η προσπάθεια για καθολικό εμβολια
κτη ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με το ECDC, βρίσκε
σμό με τις στρατηγικές επιλογές:
ται μετά τον Αύγουστο στη 4η χειρότερη θέση της
- την αύξηση των κονδυλίων για την υγεία κατά 1
ΕΕ σε αριθμό νεκρών ανά 1 εκατ. κατοίκων, γνω
δισ. ευρώ στη πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης,
ρίζουμε ότι υπάρχει και μεγάλος αριθμός ασθενών
- την αύξηση των δαπανών για την υγεία στον κρα
που κατέληξε από νοσήματα που δεν μπόρεσαν να
τικό προϋπολογισμό του 2022, με ορίζοντα το
αντιμετωπιστούν στα μονοθεματικά Νοσοκομεία.
7% του ΑΕΠ που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος,
Η πίεση που δέχονται τα Νοσηλευτήρια του
- την ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ ως δημόσιου Ασφα
ΕΣΥ στο 4ο κύμα της πανδημίας είναι αφόρη
λιστικού Φορέα, για την αύξηση των πράξεων
τη. Δεν υπάρχει η «εξομάλυνση» που θα δώσει τη
που χρηματοδοτεί και την ελαχιστοποίηση των
δυνατότητα για «απρόσκοπτη λειτουργία του συνό
δαπανών των ευάλωτων στρωμάτων σε ιδιωτικές
λου των οικονομικών κλάδων», όπως αναφέρεται
δαπάνες για φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις.
στο προσχέδιο. Αρκετά Νοσοκομεία της Βόρει

Δ

ας και Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται στα όρια της

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η τολμηρή αύξηση των δαπανών για την υγεία στον

προϋπολογισμό του 2022, θα επιτρέψει:
- να μπορέσουν τα Νοσοκομεία να αφιερωθούν
στα συνολικά καθήκοντά τους,
- την άμεση προκήρυξη 5.500 μόνιμων λειτουρ
γών του ΕΣΥ,
- τη θεσμοθέτηση κινήτρων για τις άγονες ειδικό
τητες (αναισθησιολογία, επειγοντολογία, ογκο
λογία, πνευμονολογία, νεφρολογία, παιδιατρι
κή, κυτταρολογία...), τις άγονες περιοχές -ειδικά
τις νησιωτικές, τις άγονες προκηρύξεις θέσεων,
την επιστροφή στην Ελλάδα των προικισμένων
νέων γιατρών,
- τη δημιουργία νέων ΤΟΜΥ με οικογενειακούς
γιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινω
νικούς λειτουργούς,
- την ενίσχυση των Νοσοκομείων, των ΜΕΘ, των
αυτοτελών ΤΕΠ, του ΕΚΑΒ, των ΚΥ, των ΠΙ, των
ΚΟΜΥ, του δικτύου για ολοκληρωμένη ιχνηλάτηση -για εμβολιασμό- για υπηρεσίες Υγεί
ας στο σπίτι,
- τη δωρεάν συνταγογράφηση των μοριακών και
ταχέων τεστ σε όλους,
- τη προμήθεια των μονοκλωνικών αντισωμάτων
και άλλων νεώτερων ακριβών αντιϊκών σκευα
σμάτων, ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, σε
επαρκείς ποσότητες για όλους τους ασθενείς που
τα χρειάζονται έγκαιρα,
- τη τολμηρή αύξηση των αποδοχών των λειτουρ
γών του ΕΣΥ, την ένταξη στα ΒΑΕ,
- τη μονιμοποίηση των επικουρικών και συμβασιούχων μαχητών του ΕΣΥ,
- την αυτόματη προκήρυξη όλων των κενούμενων οργανικών θέσεων του ΕΣΥ και την επικαιροποίηση των Οργανισμών των Νοσοκομείων.
Η τολμηρή αύξηση των δαπανών για την υγεία, για
το κοινωνικό κράτος, είναι καθοριστικά κριτήρια
για τη ποιότητα της διακυβέρνησης στις μεγάλες
προκλήσεις της νέας ιστορικής περιόδου.

5

 ΚΙΝ.ΑΛ.: Ολοι μαζί και ο Λοβέρδος... χώρια!
Πηγή:

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,10

Επιφάνεια 1092.32
:
cm²

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-10-2021

Κυκλοφορία:

11000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

KINAA:
Ολοι μαζί
ο Λοβέρδοβ
χώρια!
Γιατί η υποψηφιότητα Παπανδρέου
έφερε ταραχή στο σύστημα Novartis. ■ 10

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΚΙΝ.ΑΛ.: Ολοι μαζί και ο Λοβέρδος... χώρια!
Πηγή:

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Από τον

Γιώργο
Χατζή δημη τρίου
gxatzidimrtou@dmokratianews.gr

Σελ.:

1,10

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
24-10-2021

ΚΙΝ.ΑΛ.: Ολοι μαζί και
ο Λοβέρδοβ... χώρια!

εσωκομματική
μάχη για την
ηγεσία στο
Κίνημα Αλ*
λαγήε άρχισε
με δηλώσετε αβροφροσύΗ υποψηφιότητα Παηανδρέου και τα περί «προοδευηκήε διακυβέρνηοηε»
νηε, όμωε όλα δείχνουν όη
τάραζαν τα νερά, τον υποψήφιο και εμπλεκόμενο στη Novartis, το Μαζίμου, το
δεν πρόκειται να τελειώ
σει αναίμακτα. Ηδη από το
περιβάλλον Σημίτη και τα εκδοτικά συμφέροντα, που τον στηρίζουν απροκάλυπτα
βράδυ τηε περασμένηε Πέμπτηε, όταν έληξε η προθε
σμία υποβολήε των υποψη
φιοτήτων, έπεσαν οι πρώτεε
τροχιοδεικτικέε βολέε, επιβεβαιώνονταε ότι η αναμέ
τρηση θα έχει αμιγώε πο
λιτικά αλλά και ιδεολογι
κά χαρακτηριστικά, και θα
κριθεί στο έδαφοε τηε περιβόητηε «προοδευηκήε διακυβέρνησηε».
Από την ώρα που ο
Γιώργοε Παπανδρέου πέ
ρασε το θολό έωε τότε πο
τάμι ξεκαθαρίζονταε τιε
προθέσειε του, με τη δή
λωση ότι στοχεύει στη δη
μιουργία μιαε μεγάληε και
ισχυρήε παράταξηε, που
Ανδρέας Αοβέρδος
«θα πρωταγωνιστήσει στη
διαμόρφωση μιαε προοδευτικήε διακυβέρνησηε,
απέναντι στη συντήρηση»,
τα επιτελεία των αντιπά
λων πήραν φωτιά. Εχει κανείε ξαφνικά την αίσθηση
ότι η μάχη των δυο πόλων
σαν να μεταφέρθηκε ανα
πάντεχα στον μικρόκοσμο
του ΚΙΝ.ΑΛ. Δείχνονταε
έναν μάλλον ερασιτεχνι
κό εκνευρισμό, ο Ανδρέαε Λοβέρδοε, που το πήρε
προσωπικά, δήλωσε αμέσωε μετά με δικά του λόγια:
«Θέλω να σαε πω κάη άλλο,
που αφορά εμένα: ΕξυφαίΠαύλος Γερουλάνος
Παύλος Χρηοτίδης
Νίκος Ανδρουλάκης
νεται -και έχω πια ενδείξειε- μια απόπειρα να φτια
στεί (εάν εκλεγεί...) με πατατοπίσειε στο εσωτερικό
λεια πολλών άμεσα ενδι
εκφωνούν τιε λέξειε» σχο
χτεί ένα μέτωπο ΚΙΝ.ΑΛ.,
σοκογενείε, όπωε οι Σπίρτου ΚΙΝ.ΑΛ και υποχρεώ
αφερομένων κύκλων: από
λίασε, χωρίε να κρύβει τα
ΣΥΡΙΖΑ και ίσωε και Βατζηε, Ραγκούσηε, Ξενονει τουε βασικούε πόλουε
το Μαξίμου και το περιβάλ
αισθήματά του για τον Ανρουφάκη. Αιπά έχουν έναν
γιαννακοπούλου και Κουτου πολιτικού συστήματοε
λον του Κώστα Σημίτη μέ
δρεαΛοβέρδο, ο οποίοε τε
τίτλο: Οποιον ακουτε να
ρουμπλήε... Το γεγονόε
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ σε επαλεί υπό αέναη διερεύνηχρι επιχειρηματικά και εκ
λέει για “προοδευτική κυ
ότι η δυναμι
νεκτίμηση
δοτικά συμφέροντα, όπωε
ση για πιθανή εμπλοκή στο
βέρνηση”, εμένα το μυαλό
κή επιστροφή
σκάνδαλο τηε Novarti8 και
μου το παρέπεμπε από την
I Ολα δείχνουν των βολικών του Ευάγγελου Μαρινάκη,
του Γιώργου
έωε χθεε και
τιε μίζεε που «έσπρωξε»
τα οποία έχουν από καιρό
ημέρα που ήμουν στη Βου
ότι η μάχη δεν
Παπανδρέου
ευθύγραμστην Ελλάδα
εγκαταλείψει τα προσχή
λή και το υιοθέτησε αυτό ο
πρόκειται
στο
προσκή
μων
προβλέ
Ο τελευταίοε λίγεε ώρεε
ματα δείχνονταε τιε προτικ. Τσίπραε παρουσία όληε
νιο
προκαλεί
ψεων.
αργότερα,
έχονταε
μάλλον
μήσειετουε.
να τελειώσει
τηε εθνικήε αντιπροσωπίαντικειμενι
Υπό αυ
αντιληφθεί ότι νομιμο
Αφετέρου, είναι φανερό
αναίμακτα...
αε. Από την ημέρα εκείνη ο
κά
ένα
ανεπα
τό το πρίσμα
ποίησε
δημόσια
τουε
βαότι η συμμετοχή του Γ. Πα
όροε αυτόε μου έγινε ύπονόρθωτο
ρήγ
ο
εκνευριθύτερουε
λόγουε
τηε
υποπανδρέου
στην αρένα τηε
πτοε. Και όσο περνάνε οι
μα στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέ
σμόε του Ανδρ. Λοβέρδου
ψηφιότητάε του (γνωδιαδοχήε δεν πρόκειται να
μέρεε βλέπω ότι δεν είναι
τωπο, όπωε παρατηρεί η
θεωρείται απολύτωε ευεστούε σε όλουε εξαρχήε,
εξελιχτεί σε ειδυλλιακό πε
και κάτι που μπορεί να το
πολιτική αγορά αλλά και
ξήγητοε, αφού, όπωε σχο
εδώ που τα λέμε...), δήλω
ρίπατο υπό τιε ακακίεε. Τα
αποκλείσει έναε πολιτικόε.
τα κομματικά ρετιρέ, πα
λιάζουν στην αντιπολίτευ
σε και πάλι θυμωμένα ότι
στιλέτα έχουν συρθεί και
Αντίθετα, λέω εγώ: Οποιοε
ση, μεταφέρει την ανασφά
ράγει ενδιαφέρουσεε μεδεν πρόκειται να συνεργα
ακονίζονται για τον πολιτι
παλεύει να στήσει ένα σε

Η

'*ΜΡί Tj

νάριο ΚΙΝ.ΑΛ., ΣΥΡΙΖΑ
και Βαρουφάκη, εγώ θα
το ακυρώσω το βράδυ τηε
εκλογήε μου».
Η απάντηση ήρθε από
τον Χάρη Καστανίδη με
μια τσουχτερή και ευμε
γέθη «πρόκα»! «Διάβασα
ότι “ο όροε προοδευτική
διακυβέρνηση είναι ύποπτοε”. Δεν υπάρχουν ύπο
πτοι όροι. Αποκτούν δια
φορετική σημασία ανάλο
γα με τουε ανθρώπουε που

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Toinpas: Οι διεργασί$5 δεν μπορούν να pas αφήνουν αδιάφοροι
Διόλου τυχαία στο Πολιτικό Συμβούλιο
του ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη Τετάρτη ο
Αλέξης Τσίπρας εησήμανε όπ «οι διερ
γασίες στον χώρο δεν μπορούν να μας
αφήνουν αδιάφορους. Καθιστούν ρεαλισηκή την προοιπική της προοδευτι
κής διακυβέρνησης». Εντός Κινήματος,
εξάλλου, ο μέχρι χθες ακριβοθώρητος
ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης,
που «δοξάστηκε κρυπτόμενος», σύμ

φωνα με τη Φώφη Γεννηματά, υποχρε
ώνεται τώρα να εγκαταλείψει τη στάση
του επιτήδειου ουδέτερου, αν θέλει να
δει θεού πρόσωπο στον δεύτερο γύ
ρο των εκλογών της 5ης Δεκεμβρίου.
Η ανανέωση που «πουλάει», όπως λέ
γεται, δεν αρκεί, από τη στιγμή που ο Γ.
Παπανδρέου έθεσε ζήτημα «προοδευ
τικής διακυβέρνησης».
Εν κατακλείδι, το παράδειγμα του

γραμματέα της Κ.0 Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος αποσύρθηκε από την
κούρσα θεωρώντας όη η υποψηφιότη
τα Παπανδρέου παράγει νέα δεδομένα,
δεν αναχαίτισε τον Π. Χρηστίδη, ώστε
να τον ακολουθήσει. Αντίθετα, συνεχί
ζει επίμονα τη μάχη ο ιδεολόγος Παύ
λος Γερουλάνος, ελπίζοντας να φέρει
έως την κάλπη τους απογοητευμένους
από τον ξεπεσμό της πολιτικής.

κό, τον οποίον πολλοί θεω
ρούν «τον μοιραίο άνθρω
πο» στη χώρα. Στο επιτε
λείο του αναμένουντο προσεχέε διάστημα επιθετικά
δημοσιεύματα, τα οποία
θα υπενθυμίζουν ότι έβα
λε την Ελλάδα στα Μνη
μόνια με χρέοε στο 147%
του ΑΕΠ, το οποίο σήμερα,
έπειτα από τρειε απάνθρωπεε μνημονιακέε συμβάσειε, πλησιάζει ολοταχώε
τα 400 δισ.ευρώ.
Στο κλίμα αυτό θα επανέλθουν, όπωε προβλέ
πουν, τα αρνητικά σχόλια
για τον «άσφαιρο εκβια
σμό» που επιχείρησε με
το ΔΝΤ, το οποίο ήταν ου
σιαστικά βούτυρο στο ψω
μί του Βερολίνου, που δεν
έστεργε για ένα αντίστοιχο
ευρωπαϊκό ταμείο, το μα
ταιωμένο Δημοψήφισμα,
την απροθυμία του να απει
λήσει ότι θα τινάξει στον
αέρα τιε γερμανο-γαλλικέε τράπεζεε, το επιχείρη
μα ότι «η Ελλάδα έβαλε το
πιστόλι στο τραπέζι», με το
οποίο πυροβόλησε τελικά
τα πόδια τηε, την αποχώ
ρηση από το ΠΑΣΟΚ, «το
οποίο καταχρέωσε», και
τον «παροιμιώδη κοσμο
πολιτισμό» του.
Στο επιτελείο του πρώ
ην πρωθυπουργού, που συ
νεδριάζει πυρετωδώε στο
Ιδρυμα Γεωργίου Παπαν
δρέου στην οδό Πειραιώε,
(συμμετέχουν, μεταξύ άλ
λων, μπαρουτοκαπνισμένα στελέχη, όπωε οι Δημήτρηε Ρέππαε, Μιχάληε
Καρχιμάκηε, Εφη Χαλάτσητου Πολιτικού Συμβου
λίου, Φίλιπποε Σαχινίδηε,
Τόνια Αντωνίου, Σωτήρηε
Ζώτοε του τομέα Υγείαε,
Δημήτρηε Μπράτηε, πρόεδροε τηε ΑΔΕΔΥ, Σταύροε
Κουτσουμπέληε από την
ΠΟΕΔΗΝ) είναι έτοιμοι γι'
αυτά και συνάμα εξετάζουν
πώε θα συγκλίνει σε κοινή
κοίτη η μαζική υποστήρι
ξη που εκφράζεται από ερ
γατικά κέντρα και ενώσειε,
εργατικέε και επιστημονικέε προσωπικότητεε, πανεπιστημιακούε κ,ά.
Κάμποσα από αυτά τα
στελέχη είτε ανήκαν στον
«γεννηματικό» κύκλο είτε
στήριζαν άλλεε υποψηφιότητεε, όπωε του Χάρη Κα
στανίδη, ο οποίοε έθεσε
υποψηφιότητα, κατά πληροφορίεε, αφού είχε λάβει
διαβεβαιώσειε από τον Γ.
Παπανδρέου ότι, από λό
γουε αρχών, δεν επρόκειτο να «κατεβεί απέναντι»
στη Φώφη Γεννηματά. Η
κάθοδοε όμωε του πρώην
πρωθυπουργού στην αρέ
να αλλάζει πλέον δραματι
κά τουε όρουε του εσωκομ
ματικού ανταγωνισμού και
προσδίδει ιδιαίτερο παρα
ταξιακό αλλά και ευρύτε
ρα πολιτικό ενδιαφέρον
σε μια εν πολλοίε ανούσια
αναμέτρηση «αδιάφορων
μεγεθών».
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 Η επιδημία και η προστασία της υγείας του λαού
Πηγή:

ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

Επιφάνεια 1115.33
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

24-10-2021

Κυκλοφορία:

2470

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Γνώμες

Θέματα:

24

1

Η επιδημία και η προστασία
της υγείας του λαού
ι πρόσφατες αψιμαχίες στη Βουλή
ανέδειξαν για άλλη μια φορά την

Ο

ελαφρότητα με την οποία
αντιμετωπίζεται η επιδημία από την

Του

ΑΛΕΞΗ
ΜΠΕΝΟΥ

υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες Υγείας,

προσέγγιση αυτή, εκτός από τον άμεσο πιθανό

αποτέλεσμα συνεχών πολιτικών λιτότητας την

κίνδυνο πρόκλησης νέων επιδημικών εκρήξεων,

τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα την κατάληψη

συμβάλλει -όπως και πολλές αντιφατικές

όλων των υπηρεσιών από τους αρρώστους με
αρχική έλευσή της μέχρι σήμερα. Ακραίο δείγμα
Covid-19 και τον συνεπαγόμενο πλήρη αποκλεισμό
αυτής της αντιμετώπισης είναι η επικοινωνιακή
όλης της μη Covid-19 νοσηρότητας. Αυτή η

αποφάσεις μέχρι σήμερα- στην υποδαύλιση του

προσέγγιση του πρωθυπουργού στο ιδιαίτερα
σημαντικό ζήτημα της πλεονάζουσας θνησιμότητας
και η άγαρμπη προσπάθειάτου να το απαξιώσει ως

δεν αποτελεί προτεραιότητα του σύγχρονου

ψευδοπρόβλημα που προβάλλεται για
αντιπολιτευτικούς λόγους.

«κρυφή επιδημία» των αναπάντητων αναγκών για

αντιεμβολιαστικού κινήματος. Εν κατακλείδι, η
προστασία της υγείας του λαού είναι προφανές ότι

φροντίδα Υγείας της μη Covid-19 νοσηρότητας

καπιταλισμού. Ίσως ήρθε η στιγμή να

μαζί με τη λειτουργία στο κόκκινο όλων των

συνειδητοποιήσουμε ότι ο στόχος προστασίας της

υπηρεσιών του ΕΣΥ αναδεικνύουν την

υγείας του λαού δεν μπορεί παρά να ενταχθεί στη

αδιαμφισβήτητη και συνάμα υπερεπείγουσα

στρατηγική ανατροπής του καπιταλισμού.

ανάγκη για ουσιαστική ενδυνάμωση των δημόσιων

Αποτελεσματικότητα

υπηρεσιών Υγείας, από την Πρωτοβάθμια

Βασική αρχή της δημόσιας Υγείας για την

Φροντίδα Υγείας έως τις εξειδικευμένες Μονάδες

αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η

Εντατικής Θεραπείας. Ένα μεγάλο μέρος της

τρέχουσα επιδημία, είναι η συνεχής και πλήρης

φροντίδας υγείας τόσο των ασθενών με Covid-19

καταγραφή όλων των σχετικών δεδομένων, η

όσο και των ασθενών με άλλα νοσήματα θα

δημοσιοποίησή τους και η διαφάνεια στην

μπορούσε να καλυφθεί από ένα αναπτυγμένο σε

ανίχνευση και αντιμετώπιση νέων φαινομένων. Η

εθνικό επίπεδο και ολοκληρωμένο δίκτυο

πλεονάζουσα θνησιμότητα (περισσότεροι θάνατοι

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δίνοντας τη

στον ίδιο πληθυσμό σε σύγκριση με τους θανάτους
στην προ της πανδημίας περίοδο) είναι ένα

δυνατότητα σε ένα αντίστοιχα ενδυναμωμένο
σύστημα νοσοκομειακών υπηρεσιών να απαντήσει

διεθνώς υπαρκτό φαινόμενο από την έλευση της

σε όλες τις ανάγκες νοσοκομειακής φροντίδας. Η

πανδημίας. Ένα μέρος της οφείλεται προφανώς

απάντηση βέβαια της κυβέρνησης είναι η γενναία

στην Covid-19, που, δυστυχώς, καθημερινά
αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια

χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα Υγείας, τον
οποίο όμως προστατεύει φανατικά από πιθανή

«γριπούλα» και συνεχίζει τις μέρες αυτές να

«μόλυνση» με Covid-19, και η σχεδιαζόμενη

σκοτώνει ένα πούλμαν γεμάτο με ανθρώπους την

επέλαση της ιδιωτικής κερδοσκοπίας στις δημόσιες

ημέρα, το οποίο θεωρείται πλέον κάτι το αυτονόητο

υπηρεσίες με τη μορφή Συμπράξεων Δημόσιου -

και αποδεκτό. Ένα άλλο μέρος της όμως (λίγο

Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Πανδημία και
οι σύγχρονες απειλές
στη δημόσια υγεία

πάνω από 40% στη χώρα μας) δεν μπορεί να
αποδοθεί στην Covid-19 και σχετίζεται με τα
νοσήματα της προ Covid-19 περιόδου. Δυστυχώς,
αποτελεί τη δυσάρεστη έκβαση της πλήρους
* 0 Αλέξης
Μπένος είναι
καθηγητής
Υγιεινής,
Κοινωνικής
Ιατρικής και
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας
Υγείας στο ΑΠΘ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αποδιάρθρωσης των υπηρεσιών Υγείας που
αναδείχθηκε από την απότομη
έλευση της επιδημίας.

Στρατηγική ανεπάρκεια
Ο άλλος κρίσιμος τομέας τον οποίο η κυβέρνηση
αγνοεί επιδεικτικά είναι οι υπηρεσίες δημόσιας
Υγείας που θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένη
στρατηγική για τον έλεγχο της επιδημίας.
Πρόσφατο παράδειγμα ανεπάρκειας, αλλά κυρίως
αδιαφορίας για την υγεία του πληθυσμού, είναι η

Η αποδιάρθρωση του ΕΣΥ

χαλαρότητα που έχει επιβληθεί σχετικά με τα

Πράγματι, οι απότομα διογκωμένες ανάγκες για

μέτρα ελέγχου της επιδημίας (μάσκες, αποστάσεις,

φροντίδα των αρρώστων με Covid-19 βρέθηκαν

εξαερισμός χώρων, πλύσιμο χεριών κ.λπ.)

αντιμέτωπες με τις αποδιαρθρωμένες και

μπροστά στην παντοδυναμία του εμβολίου. Η

Ο Αλέξης Μπένος, μαζί με τον αναπληρωτή
καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Υγείας της Ιατρικής
Σχολής του ΑΠΘ Ηλία Κονδύλη επιμελήθηκαν το
βιβλίο «Πανδημία Covid-19 και οι σύγχρονες απειλές
στη δημόσια υγεία» από τις εκδόσεις Τόπος. Η
παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, στον κήπο του κτηρίου
Ελλήνων Αρχαιολόγων
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 Ανω κάτω ΣΥΡΙΖΑ - KINAΛ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ Σελ.:
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

1
1,8,10,12-13 Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 3718.89
:
cm²

Κυκλοφορία:

24-10-2021
12000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ανω κάτω
ΣΥΡΙΖΑ - KINAA
ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
• Σε τροχιά άγριας σύγκρουσης Παπανδρέου με Λοβέρδο και Ανδρουλάκη · Πώς
ο ΓΑΠ ακυρώνει την «πασοκοποίηση» του Τσίπρα · Στον ΣΥΡΙΖΑ τρέμουν διαρροή
ψηφοφόρων · Τα «γαλλικά» που έχουν ανταλλάξει Αλέξης - Γιώργος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ 8-13
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 Ανω κάτω ΣΥΡΙΖΑ - KINAΛ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ Σελ.:
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ο ΓΑΠ ΒΑΖΕΙ

1
1,8,10,12-13 Ημερομηνία
έκδοσης:

24-10-2021

ΦΩΤΙΑ ΣΕ KIN.ΑΑ. ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ

κεντροαριστερή
πολυκατοικία
ΜΠΑΜΠΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙίΙΤΟΥ

ως την άνοιξη του
2023, που θεωρείται
ο πιθανότερος χρόνος
διεξαγωγής των εκλογών, απομένουν
19 μήνες. Πρόκειται για πολύ μεγάλο
πολιτικό χρόνο. Οπερ σημαίνει ότι οι
όποιες απαντήσεις επιχειρείται να
δοθούν από τώρα -με αφορμή την
εκλογή αρχηγού στο ΚΙΝ.ΑΛ.- «δίνο
νται» χωρίς να έχουν διατυπωθεί τα
ακριβή ερωτήματα. Και για μεγαλύτε
ρη ακρίβεια, χωρίς να έχουν διαμορ
φωθεί τα ακριβή δεδομένα.

Ολα αΑΑιώς (;)
Το μπαράζ των εκτιμήσεων ότι η
υποψηφιότητα του Γ. Παπανδρέου
τα «αλλάζει όλα» στο πολιτικό σκη
νικό ενέχει μεγάλη δόση υπερβολής,
αλλά και βιασύνης. Είναι βέβαιο ότι
η «ξαφνική υποψηφιότητα» επιφέρει
αλλαγές, αλλά ουσιαστικά παραμένει
άγνωστη η ταυτότητά τους. Καθώς
τροφοδοτούνται ήδη αρκετά και αντι
φατικά μεταξύ τους ρεύματα, συσπει
ρώσεις και αντι-συσπειρώσεις.
Ενώ το σύστημα της απλής αναλο
γικής με το όριο του 3% που θα ισχύσει στις επόμενες εκλογές δημιουργεί
ακόμα μεγαλύτερη ασάφεια γιατί δεν
είναι ένα σύστημα απλής αναλογικής
που δίνει αυτοδυναμία με το 50+1%,
αλλά, ανάλογα με το συνολικό ποσο
στό των κομμάτων που θα μείνουν
εκτός Βουλής, μπορεί να υπάρξει αυ
τοδυναμία του 45% ή του 46%. Επο
μένως, το πρώτο μείζον ερώτημα που
διατυπώνεται, με αφορμή την εκλογή
νέου αρχηγού στο ΚΙΝ.ΑΛ., είναι αν
υπάρχει εναλλακτικό ρεαλιστικό σε
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νάριο, στο σενάριο που έχει περιγράψει από τώρα ο Κ. Μηχσοχάκης: Το
σενάριο των διπλών εκλογών.
Θεωρητικά το εναλλακτικό σενάριο
είναι η «προοδευτική διακυβέρνηση»,
την οποία έχει προτείνει ο Αλ. Τσίπρας. Ο οποίος στη συνεδρίαση του
Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ
έσπευσε να πει ότι οι διεργασίες στο
ΚΙΝ.ΑΛ. «καθιστούν ρεαλιστική την
προοπτική προοδευτικής διακυβέρ
νησης», χαιρετίζοντας ουσιαστικά τη
σχετική αναφορά του Γ. Παπανδρέου
ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά
του. Αυτή η εκτίμηση του Αλ. Τσίπρα
μοιάζει περισσότερο με βαθύ αναστε
ναγμό ανακούφισης, παρά με στέρεη
πολιτική εκτίμηση.
Η εμφάνιση του υποψήφιου Γ. Πα
πανδρέου δίνει μια παράταση ζωής
σε μια πρόταση που έμοιαζε να «πέθανε» πολιτικά πριν καν γεννηθεί, κα
θώς είχε συναντήσει την άρνηση των
αποδεκτών της. Μόνο ο Γ. Βαρουφάκης, ο οποίος δεν παραλείπει να
χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ ως «κόμμα
του μνημονιακού τόξου», είχε απομείνει ως πιθανός ενδιαφερόμενος.
Τουλάχιστον μέχρι τις 12 Δεκεμ
βρίου, όταν θα γίνει ο δεύτερος γύρος
της εκλογής του νέου αρχηγού στο
ΚΙΝ.ΑΛ., η «προοδευτική διακυβέρ
νηση» θα μπορεί θεωρητικά έστω να
υπάρχει στο τραπέζι και στον δημό
σιο διάλογο. Για να υπάρχει και μετά
τις 12 Δεκεμβρίου, θα πρέπει:
1. Να εκλεγεί ο Γ. Παπανδρέου.
2. Να αποδειχθεί ότι η «δεξαμενή» της
Κεντροαριστεράς μεγάλωσε και δεν
παρέμεινε ουσιαστικά ίδια ή και μικρό
τερη, απλώς με διαφορετικούς συσχετι
σμούς δυνάμεων στο εσωτερικό της.
Ο Αν. Λοβέρδος το έχει ξεκαθαρί
σει από τώρα, ότι η εκλογή του ση
μαίνει και κάψιμο του ενδεχομένου
της συμμαχίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο
έτερος πιθανός αντίπαλος του Γ. Πα
πανδρέου, ο Ν. Ανδρουλάκης, ξεκα

θαρίζει τη στάση του και παίρνει απο
στάσεις και από τον Γ. Παπανδρέου
(άρα και από την πρότασή του) και
από τον Αν. Λοβέρδο, χαρακτηρίζο
ντας και τους δυο σαν «θυγατρικές».
Τον έναν του ΣΥΡΙΖΑ και τον άλλον
της Ν.Δ. ΓΓ αυτό και υποστηρίζει ότι
στις 5 Δεκεμβρίου «δεν ψηφίζουμε
υποψήφιο για τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Ν.Δ.,
αλλά για το ΚΙΝ.ΑΛ.». Αρα μόνο η επι
κράτηση του Γ. Παπανδρέου κρατά,
θεωρητικά έστω, ζωντανή την «προ
οδευτική διακυβέρνηση».

«Δεξαμενή»
Και μετά έρχεται η δεύτερη προϋπό
θεση: Τι νόημα έχει αν η «δεξαμενή»
της Κεντροαριστεράς παραμείνει
στο 33-35% (όπως δείχνουν οι δη
μοσκοπήσεις έως τώρα το άθροισμα
ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝ.ΑΛ.) κι απλώς αντί ενός
μεγαλύτερου κι ενός μικρότερου κόμ
ματος να υπάρχουν δυο σχεδόν ισο
δύναμα κόμματα; Πόσω μάλλον, όταν
είναι πολλαπλώς διαπιστωμένο ότι η
εκλογική βάση που έχει εναπομείνει
στο ΚΙΝ.ΑΛ. πλειοψηφικά παραμένει
«αντι-ΣΥΡΙΖΑ».
Οι πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν
ότι μεταξύ των ψηφοφόρων του ΚΙΝ.
ΑΛ. το 60% θέλει συνεργασία με τη
Ν.Δ. Οι ίδιες μετρήσεις δείχνουν επί
σης, ότι το 51% των ψηφοφόρων του
ΚΙΝ.ΑΛ. εκτιμούν θετικά τον Κ. Μητσοτάκη, ενώ μόλις το 9% εκτιμά θε
τικά τον Αλ. Τσίπρα.
Αν εκλεγεί ο Γ. Παπανδρέου, μπο
ρεί να επαναπατρίσει ένα σημαντικό
ποσοστό πρώην ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά απογοητεύτηκαν. Ηδη από την
επόμενη των εκλογών της 7ης Ιουλίου
2019 αγνοείται το 1/3 των ψηφοφό
ρων του, οι οποίοι μία μέρα πριν είχαν
ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτοχρόνως και με
δεδομένα τα «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» χαρακτη
ριστικά της εκλογικής βάσης του ΚΙΝ.
ΑΛ., η προοπτική συνεργασίας με τον

ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιθανόν είτε να
τροφοδοτήσει ένα ρεύμα απευθείας
μετακίνησης προς την κεντρώα Ν.Δ.
είτε να οδηγήσει στη στήριξη ενός
νέου σοσιαλδημοκρατικού εγχειρή
ματος, το οποίο μπορεί να προκύψει
από την ενδεχόμενη διάσπαση του
ΚΙΝ.ΑΛ. Και σε αυτή την περίπτωση
η «δεξαμενή» δεν μεγαλώνει. Αντιθέτως μπορεί και να μικρύνει.
ΤΟ ΚΚΕ δεν προσφέρεται σε καμία
περίπτωση για συνεργασία είτε με τον
ΣΥΡΙΖΑ είτε με το ενδεχόμενο «παπανδρεϊκό ΚΙΝ.ΑΛ.» ή και με τα δύο
κόμματα μαζί. Το Μέρα25 είναι από
τα κόμματα που συμπιέζονται από ένα
πιο «αντιδεξιό» ΚΙΝ.ΑΛ., γι’ αυτό δεν
μπορεί να προεξοφληθεί η είσοδός του
στη Βουλή, ακόμα και με απλή ανα
λογική. Αρα είναι αμφίβολο αν έχει
κάποια πρακτική αξία η ενδεχόμενη
διάθεσή του να συμπράξει στην «προ
οδευτική διακυβέρνηση». Τα δε υπό
λοιπα κόμματα που βρίσκονται στα
αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και ανιχνεύονται πάνω από το 1% στις μετρήσεις
(π.χ. Πλεύση Ελευθερίας), είναι μάλλον
από τα πιο «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» κόμματα.
Την πρωτοβουλία των κινήσεων την
κρατά ο Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κερ
δίζοντας έστω χωρίς αυτοδυναμία τις
πρώτες εκλογές, μπορεί να προκαλέσει τις δεύτερες, αφού πρακτικά θα εί
ναι πάρα πολύ δύσκολο να προκύπτει
επαρκές «προοδευτικό άθροισμα».
Μπορεί ακόμα -εφόσον το θελή
σει- να αναζητήσει συμμαχίες είτε
στα δεξιά του είτε και στα αριστερά
του.Ή με ένα ΚΙΝ.ΑΛ. του Αν. Λοβέρδου ή του Ν. Ανδρουλάκη ή ακόμα
και του Γ. Παπανδρέου, εφόσον δεν
βγαίνει η «άσκηση» με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι τυχαίο ότι συνεργάτες του
Γ. Παπανδρέου την ώρα που κάνουν
σημαία την «προοδευτική διακυβέρ
νηση», υπενθυμίζουν με νόημα ότι
«ο Γιώργος ήταν και είναι πάντα θε
σμικός». ■

Ο συσχετισμός
δυνάμεων
στο ΚΙΝ.ΑΛ.,
η διαρροή
ψήφων πον
φοβούνται στον
ΣΥΡΙΖΑ και
τα σενάρια για
«προοδευτική
διακυβέρνηση»

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΧΝΟΥΝ
ΟΤΙ ΤΟ
60% ΤΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ.
ΟΕΛΕΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΗ Ν.Δ.

Επίσης, το 51%
εκτιμά
δετικά τον
Κ. Μητσοτάκη
(μόλις 9%
το ποσοστό
για τον Τσίπρα)
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ον έχει πει Πινοσέτ,
τον έχει κατηγορή
σει ότι διατηρεί
κρυφούς λογαριασμούς στο εξω
τερικό, ενώ υποψήφιοι βουλευτές
του το 2015, τον κυνηγούσαν το
2011, δίνοντας ραπόρτο στο facebook σε ποια ταβέρνα έτρωγε για
να τον λιντσάρουν...
Τώρα όμως στηρίζει πάνω του
τις ελπίδες για την... προοδευτική
διακυβέρνηση, αφού στο επιτελείο
του Αλέξη Τσίπρα δεν κρύβουν ότι
προτιμούν Γιώργο Παπανδρέου
για πρόεδρο του Κινήματος Αλ
λαγής. Η συνέπεια δεν ήταν ποτέ
σημαντικό ζήτημα για τον Αλέξη
Τσίπρα...
Θα μπορούσε να γεμίσει κανείς
σελίδες μεγάλου αφιερώματος για
το τι έχουν πει ο Τσίπρας και ο
ΣΥΡΙΖΑ κατά του Γιώργου Παπαν
δρέου, αλλά και το αντίστροφο.
Ενα μικρό σταχυολόγημα όλων
αυτών παρατίθεται εδώ, με την
πεποίθηση πως στην πολιτική η
σκοπιμότητα αποδεικνύεται πά
ντα ισχυρότερη της τσίπας...

Η θάτσερ
Το 2011, ως ανατέλλων πολιτικός
αστέρας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του 4%, έλεγε ο Αλέξης Τσί
πρας για τον τότε πρωθυπουργό
Γ. Παπανδρέου: «...έχει ξεπεράσει
πια και τη Θάτσερ, έχει ξεπεράσει και τον Πινοσέτ και φαίνεται
τελικά ότι προκειμένου να κρατη
θεί λίγο ακόμα στην εξουσία, εί
ναι αδίστακτος. Ο,τι του ζητήσουν,
θα το εξαγγείλει». Λίγους μήνες
μετά, όταν ο Γιώργος Παπανδρέ
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ου προσπαθεί να επιβάλει τη λύση
του δημοψηφίσματος στην κοινο
βουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ,
η οποία τελικά τον ανάγκασε σε
παραίτηση, έλεγε ο κ. Τσίπρας για
το δημοψήφισμα: «Αν επιχειρήσει
ο πρωθυπουργός να διενεργήσει
δημοψήφισμα και να θέσει στον
λαό το δίλημμα ευρώ και μέτρα
ή έξοδος, τότε η κατάρρευση της
οικονομίας, η πτώχευση της χώ
ρας θα έρθει πολύ πριν την κάλπη.
Αυτό δεν θα είναι δημοψήφισμα,
θα είναι μια επικίνδυνη ζαριά για
τη χώρα μας...».

Το δημοψήφισμα
Δεν έλεγε όμως μόνο αυτό. Σε μία
άκρως εξευτελιστική τοποθέτηση
για τον Γιώργο Παπανδρέου μέσα
στη Βουλή, έλεγε πως η πρόθεσή
του να κάνει δημοψήφισμα, τότε,
ήταν απλώς ένα... κόλπο: «Πρό
κειται για ένα τρικ το οποίο έχει
σαν στόχο να αποφύγει ο κ. Πα
πανδρέου την άστατη πτώση. Να
αποφύγει δηλαδή το να πάει άμε
σα σε εκλογές και να βρεθεί μπρο
στά στην οργή του λαού».
Ηταν τότε που οι υποστηρικτές
του Αλέξη Τσίπρα κυνηγούσαν τα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ να τα λιντσά
ρουν και αργότερα επιβραβεύο
νταν για αυτές τους τις πράξεις,
με υποψηφιότητες στις εκλογές
ή την κάλυψη θέσεων στο κρά
τος. Σε μία γνωστή υπόθεση, το
2011, η Σοφία Μανδηλαρά, υπο
ψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές
του Ιανουάριου του 2015, καλούσε τους... συντρόφους στο Facebook να πάνε εκεί που έτρωγε ο
Γ. Παπανδρέου. Μάλλον όχι για
να βγάλουν μαζί του μία selfie...

«Αναφορές ότι ο ΓΑΠ τρώει αυτή
τη στιγμή στην ταβέρνα Σμαράγδα
στην περιοχή της Πεύκης. Πίνδου
24 & Ν. Πλαστήρα, Ανω Πεύκη»
έγραφε η κ. Μανδηλαρά, τότε και
με δεύτερη ανάρτηση συμπλήρω
νε: «Οποιος δει τον ΓΑΠ πρώτος,
να ειδοποιήσει και τους υπόλοι
πους...».
Ενα χρόνο μετά, ο Αλέξης Τσί
πρας έχει ανεβάσει τη δημοτικότητά του και ως αρχηγός αξιωματι
κής αντιπολίτευσης, επισκέπτεται
τις ξένες πρωτεύουσες για να τον
μάθει ο κόσμος.
Σε μία συνάντηση με τον τότε
ηγέτη του ΚΚΓ Ζακ-Λικ Μελανσόν, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τη
δήλωση που μετά η Κουμουνδούρου προσπαθούσε άρον άρον να
μαζέψει, περί... Ολαντρέου. «Με
τον Ζακ-Λικ Μελανσόν είμαστε
πολλά χρόνια συναγωνιστές και
σύντροφοι στα πλαίσια του Κόμ
ματος της Ευρωπαϊκής Αριστε
ρός. Με αυτή τη μεγάλη δύνα
μη της Αριστεράς στη Γαλλία, ο
πρόεδρος Ολάντ γνωρίζει ότι δεν
μπορεί με ευκολία να αθετήσει
τις υποσχέσεις του και να γίνει
ένας Ολαντ-ρέου, διότι θα έχει το
αποτέλεσμα και την εξέλιξη που
είχαμε και στην Ελλάδα».

Στον «Πινοσέτ» και
τον «Ολαντρέου»
στηρίζει τις ελπίδες τον
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
για την... προοδευτική
διακυβέρνηση

Τα χρόνια πέρασαν, ο Αλέξης
Τσίπρας στηριζόμενος στις πλα
τείες των αγανακτισμένων και
το αντιμνημονιακό κλίμα γίνεται
πρωθυπουργός και κερδίζει δύο
εκλογές μέσα στο 2015. Οταν η
κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται με
τι έχει να κάνει, το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει τις επιθέσεις στους
πολιτικούς του αντιπάλους. Ενα
πρωτοσέλιδο του Documento εμ
φανίζει Γιώργο Παπανδρέου, Θε
όδωρο Πάγκαλο και Φώφη Γεννηματά να διατηρούν κρυφούς
λογαριασμούς στο εξωτερικό, ως
τμήμα της λίστας Μπόργιανς.
«Μία ακόμα στημένη επιχεί
ρηση σπίλωσης πολιτικών, που
παραπέμπει σε πρακτικές φασι
στικών και ολοκληρωτικών καθε
στώτων, εκτυλίσσεται μέσω δήθεν
αποκαλύψεων με στόχο τον απο
προσανατολισμό από τις ευθύνες
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ» απα
ντούσε τότε το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώρ
γου Παπανδρέου.

«ΧεφτίΑας»
Αλλά και λίγο αργότερα, ο αψύς
Σφακιανός, θέλοντας να επιτε
θεί στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ,
αποκάλυψε το κλίμα που πραγμα
τικά υπήρχε στο στενό επιτελείο
του ΣΥΡΙΖΑ για τον Γιώργο Πα
πανδρέου, σε μία ανάρτηση όπου
ανέφερε: «Αποδεικνύεις ότι είσαι
το ίδιο ξεφτίλας με τον Γιωργάκη που για να φέρει εδώ το ΔΝΤ
έβριζε τη χώρα που ήταν πρωθυ
πουργός».
Το 2019, υπάρχουν πληροφο
ρίες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από όλα
αυτά, θα προτείνει τον Παπανδρέ
ου για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τη συζήτηση επιχειρεί να κόψει ο
Πάνος Σκουρλέτης, δηλώνοντας:
«Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα
πρόσωπο που έχει συνδεθεί με το
πρώτο Μνημόνιο, είναι ένα τοξικό
πρόσωπο στην πολιτική ζωή και
σε καμία περίπτωση δεν θα μπο
ρούσε να αποτελέσει την πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία».
Υπάρχουν όμως και πολλές ανα
φορές που δείχνουν τι πραγμα
τικά πιστεύει ο ίδιος ο Γιώργος
Παπανδρέου για τον Αλέξη Τσί
πρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Μια προοδευτική πολιτεία
δεν μπορεί παρά να είναι κτήμα
των πολιτών της. Η δημοκρατι
κή αντίληψη για τη λειτουργία
των θεσμών, όπως και των κομ
μάτων, δεν μπορεί να εκφράζεται
α λα καρτ ούτε όποτε ο ηγέτηςΘεούλης-Μεσσίας νομίζει ότι τον
βολεύει ή τον συμφέρει» δηλώνει
στο περιοδικό Πατρινόραμα στις
αρχές του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
κατέρρεε και έκανε να πιαστεί από
την ψήφο των προοδευτικών πο
λιτών, οι οποίοι τελικά του γύρι
σαν την πλάτη.
«Αυτοί που μας έλεγαν παλαιοτέρα γερμανοτσολιάδες και Πινοσέτ τώρα μας θεωρούν πολύ
φερνες νύφες, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ
ενδιαφέρεται για τις ψήφους εν
όψει εκλογών», έλεγε ο Γιώργος
Παπανδρέου στην ίδια συνέντευ
ξη, ενώ σε μία συνέντευξή του
στον ΣΚΑΪ έλεγε για τον κ. Τσί
πρα και τον ΣΥΡΙΖΑ: «Ο σοσιαλι
στικός χώρος χρειάζεται αυτονο
μία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε ότι
είναι ένας συντηρητικός χώρος,
που συμμάχησε με ένα ακροδεξιό
κομμάτι». ■
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Αγριας...
πάλας
ξεκίνημα

Στον ΣΥΡΙΖΑ
βλέπουν «συνεργασία»,
αλλά φοβούνται διαρροή
ψηφοφόρων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μ

ε συνθήκες ακραίας
σύγκρουσης που καΜίΜΛΜ θισιούν βασικό σε
νάριο μαζικές αποχωρήσεις ή και
διάσπαση την επομένη της ανα
μέτρησης, ανεξαρτήτως νικητή, θα
διεξαχθούν οι εκλογές για την ανά
δειξη του νέου προέδρου του Κινή
ματος Αλλαγής.
Η υποψηφιότητα Παπανδρέου
πολώνει την κατάσταση εντός του
Κινήματος Αλλαγής αλλά και ευρύ
τερα στον χώρο της Κεντροαριστε
ράς, επηρεάζει ήδη τη συμπεριφορά
αλλά και τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ενισχύει και το ενδιαφέρον
της Νέας Δημοκρατίας, που μέχρι
την αιφνιδιαστική και αναγκαστική
για λόγους υγείας απόσυρση της κ.
Γεννηματά παρακολουθούσε από
απόσταση. Εντός του Κινήματος Αλ
λαγής ως βασικοί αντίπαλοι του Γ.
Παπανδρέου εμφανίζονται ήδη οι
Ανδρέας Λοβέρδος και Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το γεγονός ότι οι
Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Καστανίδης αλλά και Παύλος Χρηστίδης
τελικά δεν αποσύρθηκαν όπως προέβλεπε η πλευρά Παπανδρέου, κάνει
τα πράγματα πιο σύνθετα και πιο
απρόβλεπτα.
Η απόσυρση Κεγέρογλου δεν θε
ωρείται σημαντικό γεγονός. Πρώτον
επειδή ήταν αναμενόμενη εξέλιξη
(στο παρασκήνιο πολλοί ήδη λένε
ότι ο Βασίλης Κεγκέρογλου λειτούρ
γησε ως λαγός του Γιώργου Παπαν
δρέου) και δεύτερον δεν υπολογίζε
ται ως κίνηση που θα φέρει όλο το
σημερινό προεδρικό μπλοκ στελε
χών και υποστηρικτών της Φώφης
Γεννηματά στον Γιώργο Παπανδρέ
ου. Στο επιτελείο του Γ. Παπανδρέου
συνεχίζουν να πιστεύουν ότι Χάρης

Καστανίδης, Παύλος Γερουλάνος και
Παύλος Χρηστίδης θα αποσυρθούν
πριν από τον πρώτο γύρο υπέρ του
Γ. Παπανδρέου ή θα τον στηρίξουν
στον δεύτερο γύρο. Δεν συζητούν
καν το ενδεχόμενο ο πρώην πρω
θυπουργός και πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ να μην είναι στον δεύτερο
γύρο και θεωρούν πιθανότερο στις
12 Δεκεμβρίου να κονταροχτυπηθεί
με τον Ανδρέα Λοβέρδο, παρά με
τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Σε όλα δε τα επιτελεία κυριαρχεί
η εκτίμηση πως ακόμα και αν είναι
νωρίς για εκτιμήσεις, η συμμετοχή
μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τις 300.000 -83.000 είναι όσοι
υπόγραψαν για να στηρίξουν τις έξι
υποψηφιότητες- πολλώ δε μάλλον
αν το ενδιαφέρον της κοινής γνώ
μης και των ΜΜΕ συνεχιστεί. Και
αυτή είναι προίκα που τη θέλει και
ο Γιώργος Παπανδρέου αν είναι τε
λικά νικητής, αλλά και όποιος κα
ταφέρει να νικήσει τον Γιώργο Πα
πανδρέου στον δεύτερο γύρο.

Κριτική
Στον χώρο του Κινήματος Αλλα
γής αλλά και ευρύτερα ακόμα επι
κρατεί σύγχυση. Ολοι μιλούν για
την ανάγκη της ενότητας, αλλά ο
Γιώργος Παπανδρέου δέχεται ήδη
κριτική επειδή στις τηλεφωνικές
του επικοινωνίες αξίωνε από τους
άλλους υποψηφίους να αποσυρ
θούν. Σύμφωνα με πληροφορίες,
υπάρχουν στελέχη που υπέγραψαν
για την υποψηφιότητα Καστανίδη
και Γερουλάνου και υπογράφουν
και τη στήριξη του Γιώργου Πα
πανδρέου στην πλατφόρμα που
άνοιξε ο ίδιος στο facebook για
την υποστήριξή του...
Σίγουρα, η κατάθεση 20.000 υπο
γραφών εκ των οποίον 151 μέλη της
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

από την πλευρά του Νίκου Ανδρου
λάκη έκανε εντύπωση και γι' αυτό
στο επιτελείο του Γ. Παπανδρέου
προαναγγέλλουν ότι ο αριθμός των
υπογραφών στην πλατφόρμα στο
facebook θα είναι πολύ μεγαλύτε
ρος. Στην κοινοβουλευτική ομάδα
γίνεται το έλα να δεις. Υπάρχουν
στελέχη που βράζουν με το γεγο
νός ότι ο Βασίλης Κεγκέρογλου συ
νεχίζει ως γραμματέας, αφ' ης στιγ
μής ανακοίνωσε την υποψηφιότητά
του για πρόεδρος, ανεξάρτητα της
μετέπειτα απόφασής του να απο
συρθεί. Στο παρασκήνιο λέγεται ότι
το συμφώνησε αυτό με τους Πώργο Παπανδρέου και Φώφη Γεννη
ματά κάτω από το τραπέζι, για να
έχει πιθανότητες να διατηρήσει τη
βουλευτική του έδρα στο Ηράκλειο,
στην περίπτωση που νικήσει ο Νί
κος Ανδρουλάκης, με τον οποίον ο
Βασίλης Κεγκέρογλου δεν τα πηγαί
νει καλά. Ο ίδιος αισθάνεται ασφα
λής και ήδη νικητής αφού φέρεται
να λέει ότι «δεν υπάρχει περίπτωση
να μην νικήσει ο Πώργος».
Την ίδια στιγμή πάντως, ο Αν
δρέας Λοβέρδος φέρεται να ξεκα
θαρίζει προς όλους ότι θα συνεχίσει
από τη θέση του κοινοβουλευτικού
εκπροσώπου του κόμματος να εκ
προσωπεί το Κίνημα Αλλαγής.
Είναι αληθές ότι η υποψηφιότητα
Παπανδρέου ήδη συγκεντρώνει τα
περισσότερα σχόλια, θετικά και αρ
νητικά. Πα την ηλικία του, είναι ήδη
69, και το σύνθημα Νέα Αλλαγή, για
το εσπευσμένο ενδιαφέρον του μετά
τη δυσάρεστη τροπή με την υγεία
της κ. Γεννηματά και την αδυναμία
της να συνεχίσει κ.λπ. Κάποιοι θυ
μήθηκαν ότι προσπαθώντας να κό
ψει κάποιους από τους συνεργάτες
του πατέρα του, ως πρωθυπουργός
είχε βάλει κόφτη τα 65 χρόνια, ανα
φορικά με την ανάληψη κρατικών
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ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
θέσεων. Στο επιτελείο του πάντως
όταν τους μιλούν για ηλικία, δεί
χνουν Μπάιντεν...
Το μείζον που ανέκυψε από την
πρώτη στιγμή είναι η πολιτική συ
νεργασιών που θα ακολουθήσει το
Κίνημα Αλλαγής. Και αυτό ενδιαφέ
ρει τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρα
τία, τους πολίτες που θα πάνε στις
κάλπες του Κινήματος Αλλαγής στις
5 και 12 Δεκεμβρίου, αλλά και αυ
τούς που δεν θα πάνε, αλλά ασχο
λούνται με την πολιτική.
Οχι άδικα, στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν
ότι με νίκη του Γιώργου Παπανδρέου, το σενάριο περί συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, Κινήματος Αλλαγής, ΜέΡΑ
μπορεί να πουλήσει και να φέρει σε
δύσκολη θέση τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
Παραδέχονται ότι έχουν επιωθεί
πολλά από εκείνους για τον Γιώρ
γο Παπανδρέου αλλά και από τον
Γιώργο Παπανδρέου για τον Αλέξη
Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδέ
χονται ότι η σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου θα προκαλέσει κραδασμούς από τα μέλη της
Ομπρέλας που αντιδρούν ακόμα και
με την προσπάθεια του Τσίπρα να
στρίψει προς το Κέντρο αλλά δεν πι
στεύουν ότι θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ κάποιο από τα στελέχη, μεγά
λα ή μικρά, διάσημα ή άσημα που
πήραν την απόφαση να ενταχθούν
στον ΣΥΡΙΖΑ.
Αντίθετα, στην Κουμουνδούρου
λένε ότι ενδεχόμενη νίκη του Γιώρ
γου Παπανδρέου ακυρώνει κάθε
προοπτική να καταστεί το Κίνημα
Αλλαγής στήριγμα της Νέας Δημο
κρατίας ή κυβερνητικό εταίρο της.
«Αλέξης και Γιώργος μαζί μπορούν
να ξεχάσουν όσα τους χωρίζουν και
να ενώσουν τις δυνάμεις τους για
να ενισχύσουν το αντιδεξιό κλίμα
και να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αλέξης θέλει Γιώργο στο Κίνημα Αλ
λαγής» λέει κορυφαίο στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ στον «Ε. Τ.» της Κυριακής.

Συγκυβέρνηση
Ο Ανδρέας Λοβέρδος έσπευσε ήδη
να βάλει γωνίες στην αντιπαράθε
σή του με τον Γιώργο Παπανδρέ
ου. Είπε πως αυτό που εννοεί ο
Γιώργος Παπανδρέου όταν μιλά
για προοδευτική διακυβέρνηση εί
ναι συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Κινή
ματος Αλλαγής, ΜέΡΑ 25. Και δεν
το είπε αβάσιμα. Ολοι γνωρίζουν
ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει
πολύ καλή σχέση που χρονολο
γείται πολύ νωρίτερα της σχέσης
Τσίπρα - Βαρουφάκη, η οποία -με
αγωγούς κάποιους κοινούς γνω
στούς τους- το τελευταίο διάστημα
αναθερμαίνεται. Ακόμα, στελέχη
στο στενό επιτελείο του Γιώργου
Παπανδρέου, όπως π.χ. ο πρώην
υπουργός Δημήτρης Ρέππας, εί
ναι θερμοί υποστηρικτές της συ
νεννόησης και της σύμπλευσης
ΣΥΡΙΖΑ-Κινήματος Αλλαγής. Κο
ντά στην ίδια γραμμή είναι και ο
Χάρης Καστανίδης, για τον οποίο
στο επιτελείο του Γιώργου Παπαν
δρέου λένε ότι θα πάει μαζί τους
πριν ή μετά τον πρώτο γύρο.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας... έννομο
συμφέρον, αφήνουν να διαρρεύσουν
τα εξής, ως πρώτες αντιδράσεις:
ΠΡΩΤΟΝ, η υποψηφιότητα Πα
πανδρέου προκαλεί κινητικότητα
στην ευρύτερη Κεντροαριστερά.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, αν ο Γιώργος Παπαν
δρέου επικρατήσει, το Κίνημα Αλ
λαγής δεν μπορεί να λογίζεται από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως συνο
μιλητής της Ν.Δ. ή αντι-ΣΥΡΙΖΑ
δύναμη.
ΤΡΙΤΟΝ, μέσα στη Βουλή αλλά και
έξω από τη Βουλή, η αντιδεξιά και
αντι-μητσοτακική ρητορική του

Αλέξη Τσίπρα θα ενισχυθεί απ'
τον Γιώργο Παπανδρέου, περισ
σότερο από την περίοδο που ήταν
πρόεδρος η Φώφη Γεννηματά.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ, αν ο Γιώργος Πα
πανδρέου επικρατήσει, μπορεί να
αποτελέσει τον προγραμματικό συ
νομιλητή του Αλέξη Τσίπρα στο
εγχείρημα της προοδευτικής δια
κυβέρνησης. Ο ίδιος άλλωστε, λένε
στην Κουμουνδούρου, έχει μιλήσει
πολλές φορές για την προοδευτική
διακυβέρνηση βασισμένη σε προ
γραμματική συμφωνία.
ΠΕΜΠΤΩΝ, οι όποιες αντιδράσεις
εντός του ΣΥΡΙΖΑ για την προσέγ
γιση Τσίπρα-Παπανδρέου θα είναι
μικρές και δεν θα προκαλέσουν
κραδασμούς. Αυτά λένε σήμερα
στην Κουμουνδούρου για τον Γ.
Παπανδρέου, μαζί με την εκτίμη
ση ότι αν εκλεγεί ο Ανδρέας Λο
βέρδος τότε το Κίνημα Αλλαγής
θα λειτουργήσει ως στήριγμα του
Κυριάκου Μητσοτάκη, αφήνοντας
όλο τον χώρο της Κεντροαριστεράς
στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που δεν
λένε είναι η εκτίμησή τους ότι το
Κίνημα Αλλαγής υπό τον Γιώργο
Παπανδρέου (αλλά και υπό τον
Νίκο Ανδρουλάκη) μπορεί να
προκαλέσει δημοσκοπικό και αρ
γότερα εκλογικό πλήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είτε με τον επαναπατρισμό
ψηφοφόρων του από τον ΣΥΡΙΖΑ
είτε με την ένταξη ψηφοφόρων της
Κεντροαριστεράς που δεν ακολου
θούν τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Τσίπρας και το επιτελείο του
φέρονται να θεωρούν ότι ακόμα κι
αυτό να συμβεί, το γεγονός ότι η
συνολική ενίσχυση του λεγάμενου
προοδευτικού τόξου θα αυξηθεί, θα
ευνοήσει τον ίδιο και θα προκαλέσει
πλήγμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη
και τη Ν.Δ. ■
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Στο μικροσκόπιο
η νέα μετάλλαξη
Δέλτα... έξτρα

Η βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας
Υγείας ανακοίνωσε ότι όρισε μια
υποπαραλλαγή της Δέλτα κορονοϊοί>, η ΛΥ.4.2, αναφέροντας άτι υπάρ
χουν κάποια στοιχεία που δείχνουν
πως είναι πιο μεταδοτική από τη
Δέλτα. ΣΕΛ13

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Βρετανία: Στο μικροσκόπιο πιο
μεταδοτική μετάλλαξη από τη Δέλτα
Τι ξέρουμε για τη νέα μετάλλαξη
βρετανική Υπηρεσία
Ασφάλειας Υγείας
(UKHSA) ανακοίνωσε
ότι όρισε μια υποπαραλλαγή της παραλλα
γής Δέλτα του κορονοϊού, η οποία ονο
μάζεται ΑΥ.4.2, ως «παραλλαγή υπό
έρευνα» αναφέροντας ότι υπάρχουν
κάποια στοιχεία που δείχνουν πως
μπορεί να είναι πιο μεταδοτική από τη
Δέλτα.
«Ο χαρακτηρισμός έγινε με βάση
ότι αυτή η υποκατηγορία έχει γίνει
ολοένα και πιο διαδεδομένη στη Βρε
τανία τους τελευταίους μήνες και
υπάρχουν κάποια πρώιμα στοιχεία που
δείχνουν ότι η ΑΥ.4.2 μπορεί να έχει
αυξημένο ποσοστό ανάπτυξης στο
Ηνωμένο Βασίλειο συγκριτικά με τη
Δέλτα», επισημαίνει η UKHSA.
«Παρότι στοιχεία εξακολουθούν να
ανακύπτουν, δεν φαίνεται ότι η παραλ
λαγή αυτή προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματι
κά τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται
επί του παρόντος».
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Αργύρης
Τζουβελέκης, αναπληρωτής καθηγη
τής Πνευμονολογίας στο νοσοκομείο
Πατρών, εξήγησε πως «ακόμη μελετάται. Είναι μια μικρή παραλλαγή της
Δέλτα μετάλλαξης, δεν ξέρουμε εάν
έχει μεγαλύτερη λοιμογόνο δράση ή
μεταδοτικότητα» σημείωσε. «Τα εμβό
λια καλύπτουν τη Δέλτα μετάλλαξη
άρα καλύπτουν και τις μικρές παραλ
λαγές της».
Η Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας
στο ΕΚΠΑ αποκάλυψε ότι «ενώ είναι
κατηγορία της Δέλτα, 60 φορές πιο με
ο ίδιος ιός, τον οποίο «πιάνει» το εμ
ταδοτική από τη Δέλτα, και εμφανί
βόλιο, ωστόσο μεταδίδεται εξήντα φο στηκε αρχικά το καλοκαίρι στην Ινδία.
ρές πιο γρήγορα σε σχέση με την με
Εάν η Δέλτα είναι κατά 50 έως 70%
τάλλαξη Δέλτα».
πιο μεταδοτική από τη μετάλλαξη Άλ
Η κυρία Γιαμαρέλλου μιλώντας
φα (βρετανική) και κατά 100% από το
στην ΕΡΤ σχολίασε τη σημασία του
αρχικό στέλεχος του κορονοϊού που
εμβολιασμού επισημαίνοντας: «Είναι
εντοπίστηκε στην Ουχάν, γίνεται αντι
άλλο ένα μήνυμα που σου λέει πήγαινε
ληπτό πόσο επικίνδυνη είναι η «Δέλτα
και εμβολιάσου». Όπως υπογράμμισε,
Plus» και γιατί πρέπει να σπεύσουν να
«ξέρουμε ότι τα εμβόλια σε προστα εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι.
τεύουν 10 φορές από σοβαρή νόσο και
Ήδη οι επιστήμονες μελετούν κατά
από το θάνατο. Τώρα έχουμε και την
πόσο πρόκειται για μια νέα απειλή, αν
τρίτη δόση, η οποία δεν είναι υποχρε
και οι ειδικοί θεωρούν απίθανο να διαωτική, η οποία σε προφυλάσσει ακό
μα καλύτερα, δηλαδή 11 φορές από το
να μπεις στο νοσοκομείο και 20 φορές
από το να πεθάνεις». Πρόσθεσε επί
σης, «αυτοί που θέλουν έχουν εμβο
Οι Αμερικανοί μπορούν να επιλέλιαστεί μη θεωρούν ότι τέλειωσε η
ξουν μια αναμνηστική δόση εμβολί
πανδημία. Τα μέσα προστασίας τα συ
ου κατά της COVID-19 η οποία να
νεχίζω, την τήρηση των αποστάσεων
είναι διαφορετική από εκείνην του
και το πλύσιμο των χεριών».
αρχικού εμβολιασμού τους, όμως η
Από την πλευρά της, η πρόεδρος
σύσταση είναι να μείνουν με το εμ
των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας βόλιο που έκαναν πρώτα αν είναι
Πειραιά, Ματίνα Παγώνη, ανέφερε
διαθέσιμο, δήλωσε ο κορυφαίος
στο Mega πως «τα στοιχεία δείχνουν
σύμβουλος του Λευκού Οίκου για
πως η μετάλλαξη Δέλτα Plus είναι
την αντιμετώπιση της πανδημίας του
ακόμα πιο επιθετική».
νέου κορονοϊού δρΆνθονι Φάουτσι.
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία,
«Γενικά συνιστάται να κάνετε την
σύμφωνα με το BBC και τους Finan
αναμνηστική δόση με το εμβόλιο του
cial Times, το 6% των νέων περιστατι
αρχικού σχήματος που κάνατε πρώ
κών Covid-19 στη Βρετανία, που
τα», είπε ο Φάουτσι, διευθυντής του
έχουν αναλυθεί γενετικά, οφείλονται
Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και
στη νέα μετάλλαξη Δέλτα Plus.
Λοιμωδών Νόσων, σε συνέντευξη
Η μετάλλαξη Δέλτα+ είναι μια υπο

Η

φεύγει από τα υπάρχοντα εμβόλια.
Μέχρι στιγμής δεν έχει χαρακτηριστεί
ως παραλλαγή που αποτελεί πηγή ανη
συχίας (variant of concern).

4° κύμα πανδημίας στο Βέλγιο
με ρεκόρ κρουσμάτων
Ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων
της COVID-19 στο Βέλγιο κατέγραψε
άλμα στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και
ένα χρόνο, με αποτέλεσμα οι ειδικοί
σε θέματα υγείας να λένε ότι έχει ξεκι
νήσει ένα τέταρτο κύμα μολύνσεων.

Τα στοιχεία από το υγειονομικό ιν
στιτούτο Sciensano έδειξαν ότι η χώρα
κατέγραψε σχεδόν 6.500 νέα κρού
σματα στις 18 Οκτωβρίου. Αυτά είναι
σχεδόν όσα ήταν στις 10 Νοεμβρίου
του 2020, μερικές ημέρες πριν η κυ
βέρνηση επιβάλει δεύτερο lockdown.
Ο ημερήσιος μέσος όρος επτά ημε
ρών διαμορφώθηκε σε πάνω από
3.600, μια αύξηση της τάξης του 60%
περίπου σε σχέση με μια εβδομάδα
νωρίτερα.
Η χώρα των 11 εκατ. κατοίκων, που
φιλοξενεί την έδρα της Ευρωπαϊκής

ΗΠΑ: Μπορείτε να κάνετε όποιο εμβόλιο θέλετε για την αναμνηστική δόση

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

στο CNN.
«Αλλά για τον έναν ή τον άλλο
λόγο —και μπορεί να υπάρχουν δια
φορετικές συνθήκες για κάθε άνθρω
πο, διαθεσιμότητα ή απλώς διαφορε
τικές προσωπικές επιλογές— μπο
ρείτε, όπως λέμε, να αναμίξετε και
να ταιριάξετε (mix and match) δια
φορετικά εμβόλια», δήλωσε ο Φάουτσι σε μια συνέντευξη στο CNN.
Τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC)
συνέστησαν χθες Πέμπτη αναμνη
στικές δόσεις εμβολίων κατά της
COVID-19 για τα εμβόλια της Μοdema και της Johnson, και είπαν πως
οι Αμερικανοί μπορούν να επιλέξουν

ένα διαφορετικό εμβόλιο από εκείνο
που έκαναν αρχικά, για την αναμνη
στική) δόση.
Οι δηλώσεις του Φάουτσι έρχον
ται σε αντίθεση με τις συστάσεις των
CDC και του Αμερικανικού Οργανι
σμού Φαρμάκων (FDA), που ανέφε
ρε αυτή την εβδομάδα ότι οι Αμερι
κανοί μπορούν να κάνουν αναμνη
στικές δόσεις εμβολίων αλλά δεν δι
ευκρίνισε ποιοι συνδυασμοί θα ήταν
οι καλύτεροι.
«Μπορείτε τώρα να αναμίξετε και
να ταιριάξετε το ένα με το άλλο εμ
βόλιο, αλλά γενικά είναι απλώς λογι
κό να συνεχίσετε όπως στο αρχικό
σχήμα», είπε ο Φάουτσι.

Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ένα από
τα υψηλότερα στον κόσμο κατά κεφα
λήν ποσοστά θνησιμότητας λόγω CO
VID-19 και είναι μεταξύ των χωρών
της ΕΕ που καταγράφουν άλμα στα
κρούσματα καθώς φθάνει ο χειμώνας.
Ο Βέλγος επίτροπος για τον κορονοϊού Πέντρο Φαλκόν είπε σε συνέν
τευξη Τύπου ότι τα εμβόλια είναι σε
θέση να αποτρέψουν το 70% των μο
λύνσεων και το 90% των εισαγωγών
στα νοσοκομεία, και ότι η μεγάλη
πλειονότητα των νοσηλευόμενων είναι
ανεμβολίαστοι.
Ο αριθμός των ασθενών με COVID19 στα νοσοκομεία ξεπέρασε τους
1.000 για πρώτη φορά από τον Ιούνιο,
και σχεδόν 100 νέοι ασθενείς εισάγονται ανά ημέρα, σύμφωνα με το Scien
sano, μια αύξηση 53% από την προ
ηγούμενη εβδομάδα.
«Ο αντίκτυπος στις εισαγωγές στα
νοσοκομεία και στους θανάτους είναι
πολύ πιο περιορισμένος σε σχέση με
τα δύο πρώτα κύματα λόγω του υψη
λού ποσοστού εμβολιασμού», ανέφερε
ο ιολόγος και εκπρόσωπος του Scien
sano Στίβεν Βαν Γκουχτ.
Πάνω από 8,5 εκατ. άνθρωποι στο
Βέλγιο είναι τώρα πλήρως εμβολια
σμένοι, ή το 74% του πληθυσμού.
Η κυβέρνηση αναμένεται επίσης να
επανεξετάσει τα μέτρα της για τον κορονοϊό στις 29 Οκτωβρίου, αν και δεν
αναμένεται να ανακοινώσει δραστική
αυστηροποίηση.
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