
Η αδικία σε βάρος των ντισκ 
τζόκεϊ όπως ο Κ. Σαράντης. 
Χάνουν εισόδημα χωρίς 
αποζημίωση.   4

Μιλά ο 17χρονος που συνέ-
λαβε την ιδέα για τα παπού-
τσια με τον ήλιο ΠΑΣΟΚ...

Δεν δουλεύουν, 
δεν πληρώνονται

Παπούτσι από 
τον τόπο σου

Τάράξε νερά το πρωτοσέλιδο της «Π» για τη διαμαρτυρία των χειρουργών του ΠΓΝΠ. 
Η ΣΥνεΧεΙά: Λιμνάζουν στο Τμήμα Επειγόντων 30 ασθενείς, περιμένοντας να βρεθεί χώρος 

για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά τους. Μειώνεται δραματικά η δυνατότητα του συστήματος  
να διαχειριστεί μη κόβιντ περιστατικά.  3, ΑΡΘΡΟ 2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΟΚ

ΤΑ «ΜΠΑΣΟΚ»

Επείγοντα: Τριάντα 
περιμένουν κρεβάτι

 ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

ΤΙΜΗ € 1,20ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟΥ 2021 ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÅÔÏÓ ÉÄÑÕÓÇÓ 1886

 15

9
77

25
85

35
01

39

37

Η Αγαθή Δημητρούκα, στιχουργός, σύ-
ντροφος του Νίκου Γκάτσου, μιλά στην 
«Π» για τη συναυλία σε ποίηση Σεφέρη 
που έρχεται στην Πάτρα.  14

Τα ανοιχτά 
χρώματα  
του Σεφέρη

Αφγανοί 
ξανά στο 
λιμάνι

Η δεύτερη 
άλωση  
της Πόλης

Πήγε να 
πληρώσει  
με πιστόλι

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
100.000 ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας παρεμβαίνει στον εισαγγελέα με αί-
τημα να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, το φαινό-
μενο της διασποράς ψευδών ειδήσεων σε σχέση με την πανδημία και 
τα εμβόλια.  3

Ιατρικός στον εισαγγελέα: Κάντε κάτι με την ψευδολογία

Δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής ο Απόλλων 
από την ΕΕΑ, «θα γίνει αυτό που πρέπει για να συμ-
μετάσχει κανονικά η ομάδα στη Basket League».

Δεν πήρε πιστοποιητικό
αλλά δεν ανησυχεί Εμβόλιο από  

τον παιδίατρο
Εδωσε ζωή σε 161 
καρκινοπαθείς
Η μεγάλη επίδοση του 
κέντρου δοτών μυελού 
οστών.

 ΣΗΜΕΡΑ «ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ»   17-24

Χθεσινοβραδινή εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως 
το προχθεσινό δημοσίευμα της «Π» που αναδείκνυε κα-
ταγγελίες του Ανδρέα Μαζαράκη για πιστοποίηση ασθε-
νών με κορονοϊό, με ξένο δείγμα. Το ένα από τα περι-
στατικά αυτά φέρει ως εμπλεκόμενο γιατρό του νοσο-
κομείου Μεσολογγίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληρο-
φορίες, γιατρός στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου φέρεται να πήρε δείγμα από θετικό ασθενή, για συνά-
δελφό του προκειμένου να βρεθεί θετικός και έτσι να μην κάνει το εμβόλιο και να μην βγει σε αναστολή. Σε επι-
κοινωνία που είχε η «Π» με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη, ο οποίος βρέθηκε 
χθες το βράδυ στο νοσοκομείο, μας δήλωσε ότι η υπόθεση διερευνάται. 

Γιατρός του Μεσολογγίου πίσω από ψευδές πιστοποιητικό νόσησης  
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙβΕβΑΙωΣΗ ΤΗΣ «Π»

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 5
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ:

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 5
ΠΑΤΡΑ
2610208100

ΠΑΤΡΑ

Οι ανήλικοι θα μπορούν να 
εμβολιάζονται στο ιατρείο 
του ιδιώτη παιδιάτρου.

Της Μαρίνας ρίζογίαννη
rizogianni@pelop.gr

Σ
ταθερά ψηλά παραμένει 
η καταγραφή των νέων 
κρουσμάτων και οι νο-
σηλείες στην Αχαΐα. Γε-

μάτες με αυξητική τάση είναι 
οι παιδιατρικές κλίνες κορο-
νοϊού. Χθες νοσηλεύονταν 
στο ΠΓΝΠ τέσσερα παιδιά.   
Στον νομό μας κατά τη χθει-
σνή μέρα κατεγράφησαν 109 
κρούσματα, στην Αιτωλοα-
καρνανία 56 και στην Ηλεία 
64.
Στο ΠΓΝΠ χθες νοσηλεύο-
νταν 62 ασθενείς, τέσσερα 
παιδιά στην Παιδιατρική Κλι-
νική και 11 στη ΜΕΘ. Στον 
«Αγιο Ανδρέα» νοσηλεύονταν 
54 ασθενείς στις Κλινικές και 
5 διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ.
Πανελλαδικά τα νέα εργαστη-
ριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα της νόσου covid-19, 
που καταγράφηκαν χθες ήταν 
2.729. Οι νέοι θάνατοι ασθε-
νών με COVID-19 ήταν 35 
και ο αριθμός των ασθενών 
που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι ήταν 364 (60,2% 
άνδρες). Η διάμεση ηλικία 
τους είναι 64 έτη. To 84,9% 
έχει υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω. 
Μεταξύ των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι, 
328 (90,11%) είναι ανεμβο-
λίαστοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι και 36 (9,89%) εί-

ναι πλήρως εμβολιασμένοι. 
Από την αρχή της πανδημίας 
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 
2.994 ασθενείς. Οι εισαγωγές 
νέων ασθενών Covid-19 στα 
νοσοκομεία της επικράτειας 
είναι 246 (ημερήσια μεταβο-
λή +6,03%). Ο μέσος όρος 
εισαγωγών του επταημέρου 
είναι 251 ασθενείς. Η διά-
μεση ηλικία των κρουσμά-
των είναι 39 έτη.

η ΜΕΤαΛΛαΞη Μ   
Αν και τα μεμονωμένα κρού-
σματα της μετάλλαξης Μ που 
εντοπίστηκαν στη χώρα, ένα 
εκ των οποίων στην Αχαΐα, 
όπως έγραφε χθες η «Π» προ-

καλούν ανησυχία στους πο-
λίτες, η επιστημονική κοινό-
τητα είναι σε αναμονή. 
Ο καθηγητής Χαράλαμπος 
Γώγος, αναφερόμενος στο πο-
σοστό εξάπλωσης της  συγκε-
κριμένης μετάλλαξης σε πα-
γκόσμια κλίμακα, σημειώνει 
ότι είναι πολύ χαμηλό, κάτω 
από 1%.
Ωστόσο υπάρχουν δύο χώ-
ρες στις οποίες έχει αρχίσει 
να επικρατεί: «Στην Κολομ-
βία και το Εκουαδόρ, η με-
τάλλαξη Μ έχει επικρατήσει 
γύρω στο 30% και 10%, αντί-
στοιχα, χώρες οι οποίες μά-
λιστα έχουν χαμηλά ποσοστά 
εμβολιασμού».

Για το αν κάποιος που εί-
ναι εμβολιασμένος πρέπει 
να ανησυχεί για τις μεταλ-
λάξεις και το ενδεχόμενο να 
μην έχει ανοσιακή απάντηση, 
ο κ. Γώγος εξήγησε ότι είναι 
αποδεδειγμένο πως είμαστε 
καλυμμένοι από την μετάλλα-
ξη Δέλτα, ωστόσο δεν μπορεί 
ακόμα να λεχθεί με σιγουριά 
το ίδιο για τη νέα μετάλλαξη.  
Από την άλλη πλευρά, ο κ. 
Γώγος διευκρίνισε ότι η με-
τάλλαξη Μ μπορεί να εξα-
φανιστεί όπως έγινε με άλ-
λα στελέχη του ιού (το νοτι-
ο-αφρικανικό και το βραζιλιά-
νικο), για τα οποία είχαν λη-
φθεί ειδικά μέτρα κυρίως στη 

Βόρεια Ελλάδα.  Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι ενώ κυκλοφο-
ρεί εδώ και σχεδόν οκτώ μή-
νες, δεν φαίνεται να ξεπερνά 
τη Δέλτα σε εξάπλωση.

ΔΕίγΜαΤοΛηΠΤίΚοί
ΕΛΕγΧοί  
Χθες στο Επιμελητήριο διε-
νεργήθηκαν 347 ράπιντ τεστ 
εκ των οποίων τα 12 ήταν θε-
τικά. Στο Αίγιο ελήφθησαν 
452 δείγματα και διαγνώστη-
καν 6 θετικά και στο Κέντρο 
Υγείας Βορείου Τομέα έγιναν 
29 τεστ και βγήκε ένα θετικό.  
Σήμερα προγραμματίζονται 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 
Επιμελητήριο Αχαΐας (8:30 

με 20:30) και στο κτίριο του 
ΟΣΕ, στο Διακοπτό (09:00 
με 14:30) για το ευρύ κοινό.
Αύριο προγραμματίζονται 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 
Επιμελητήριο Αχαΐας (8:30 
- 20:30)  και στη μαρίνα της 
Πάτρας, πλησίον του κατα-
στήματος εστίασης «Θεατρά-
κι» (κατά τις ώρες 09:00 με 
14:30) για το ευρύ κοινό.
Τη Δευτέρα θα διενεργηθούν 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 
Επιμελητήριο Αχαΐας ( 8:30 
με 20:30) και στα Βραχναί-
ικα, πλησίον του ιερού να-
ού Αγίου Βασιλείου (κατά τις 
ώρες 09:00 με 14:30) για το 
ευρύ κοινό.
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Σε μία σημαντική αποκάλυ-
ψη προέβη ο πρόεδρος της 

ΝΟΔΕ και γνωστός καρδιο-
λόγος Ανδρέας Μαζαράκης. 
Οπως δήλωσε, συνάδελφοί 
του φθάνουν στο σημείο για 
να μην κάνουν εμβόλιο να 
παρουσιάζουν δείγμα κορο-
νοϊού από ασθενείς… ως δι-
κό τους!
Ο κ. Μαζαράκης δήλωσε: 
«Οι συγκεκριμένοι υγειονο-
μικοί έχουν κάνει την εξής 
απάτη. Κάποιος έχει πάρει 
δείγμα από ασθενή που έχει 
νοσήσει από κορονοϊό, το 
έχει ‘’πλασάρει’’ ότι είναι 
δικό του, για να μπει στην 
κατηγορία του ‘’νοσήσαντος 
από κορονοϊό’’ και να μην 
εμβολιαστεί και να μπορεί 
να δουλεύει κανονικά. Ξέ-
ρω δύο περιστατικά στην 
Αιτωλοακαρνανία, όμως σί-
γουρα μπορεί να έχει γίνει 
κάτι τέτοιο και στην Πάτρα. 
Γιατί τέτοια ‘’κόλπα’’ διαδί-
δονται. Θα πρέπει να γίνε-
ται και τεστ DNA του δείγ-
ματος. Αυτοί οι υγειονομι-

κοί είναι επικίνδυνοι, εί-
ναι κοινοί απατεώνες και 
θα πρέπει ο πέλεκυς να εί-
ναι βαρύς» είπε ο γνωστός 
καρδιολόγος»!
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο 
κ. Μαζαράκης κατήγγειλε ότι 
κάποιοι φθάνουν στο ση-
μείο να φέρνουν πιστοποι-
ητικά… αναδρομικά! Οσον 
αφορά στις μαζικές αναρ-
ρωτικές άδειες που παρα-
τηρήθηκαν τις πρώτες ημέ-
ρες του Σεπτέμβρη δήλω-
σε: «Αυτό με την επιδημία 
αναρρωτικών αδειών στα 
νοσοκομεία είναι ξεφτίλα 
για όλους. Κάτι πρέπει να γί-
νει και άμεσα: Ή να τους επι-
δοθεί η πράξη αναστολής, 
στα σπίτια τους, που έτσι κι 
αλλιώς είναι υποχρεωμένοι 
να βρίσκονται, ως διοικητι-
κό μέτρο, γιατί οι περισσό-
τερες ασθένειες δεν απα-
γορεύουν τον εμβολιασμό. 
Ή να συνεδριάζουν άμεσα 
οι υγειονομικές επιτροπές 
και όχι –όπως γίνεται συ-
νήθως– μετά από τρίμηνο.

Πράξη δειλίας. Απέναντι σε 
αυτούς που είχαν το «θάρ-
ρος» να υποστούν την ανα-
στολή. Απέναντι στους εμβο-
λιασμένους που μένουν πίσω 
και που κάποιοι από αυτούς 
έχουν δύο χρόνια να πάρουν 
κανονική άδεια.
Τεράστια η ευθύνη των για-
τρών που έχουν δώσει τις 
μαϊμού άδειες
Αυτό αποδεικνύεται στατιστι-
κά. Διασύρουν όλους τους 
γιατρούς και κλονίζουν την 
εμπιστοσύνη απέναντι σε όλο 
το ιατρικό σώμα!».
Και έδωσε τη λύση: 
«Να συνεδριάσουν οι επι-
τροπές την ίδια μέρα και να 
ελέγξουν. ‘Η να πάει γιατρός 
στο σπίτι όσων έχουν πάρει 
αναρρωτική άδεια. Είναι δυ-
νατόν; Να παίρνει κάποιος 
ένα μήνα αναρρωτική επει-
δή τον πονάει η μέση του και 
χωρίς να νοσηλευθεί; Μα 
είναι δυνατόν να δόθηκαν 
αναρρωτικές άδειες την ίδια 
μέρα σε μεγάλο ποσοστό… 
μόνο ανεμβολίαστων;».

Σε 6.412 ανέρχονται οι υγει-
ονομικοί οι οποίοι τίθενται 

σε αναστολή εργασίας λόγω 
μη εμβολιασμού. Oι 5.594 εξ 
αυτών εργάζονται σε νοσοκο-
μεία, ενώ 818 στην πρωτοβάθ-
μια φροντίδα υγείας. Από το 
ΕΚΑΒ, σε αναστολή εργασίας 
τίθενται 500 εργαζόμενοι, εκ 
των οποίων οι 400 ανήκουν 
στα πληρώματα.
Οπως έγινε γνωστό, την περα-
σμένη Δευτέρα έκαναν την 1η 
δόση του εμβολίου 400 υγειο-
νομικοί, γεγονός που δείχνει 
ότι το μέτρο ώθησε αρκετούς 
στο να προχωρήσουν στον εμ-
βολιασμό. Από το βήμα της 
Βουλής, ο υπουργός Υγείας, 
Θάνος Πλεύρης, αναφέρθη-
κε στην πορεία των αναστο-
λών: «Εχει αποτελέσματα η 
υποχρεωτικότητα. Θα το δείτε 
από τα στοιχεία: Σας ανακοι-
νώνω ότι έχουμε να κάνουμε 
με 6.412 αναστολές αυτή τη 
στιγμή. Αυτά τα στοιχεία θα 
αλλάξουν προς τα πάνω, γιατί 
υπάρχουν άτομα που βρίσκο-
νται σε αναρρωτικές άδειες».

Τόνισε ότι υπήρχε νοσοκομείο 
με 35% εμβολιασμένους και 
πλέον έχει φτάσει στο 87%. 
«Περιμέναμε αναστολές άνω 
των 10.000», επισήμανε.
Ο ίδιος είπε ότι η νέα τροπο-
λογία θα κατατεθεί την ερχό-
μενη βδομάδα, με την οποία 
θα δίνεται η δυνατότητα στους 
υγειονομικούς που έχουν κά-
νει την πρώτη δόση του εμ-
βολίου να επιστρέφουν στην 
εργασία τους. Ο κ. Πλεύρης 
προανήγγειλε ότι θα ισχύσει 
και στον ιδιωτικό τομέα κάτι 
αντίστοιχο.

ΚΩςΤας ΠΕΛΕΤίΔης
Θέση στο θέμα πήρε με δήλω-
σή του ο δήμαρχος Πατρέων 
Κώστας Πελετίδης επισημαί-
νοντας ότι η αναγκαιότητα του 
εμβολιασμού, είναι θέμα πρό-
ληψης και επιστημονικής ενη-
μέρωσης και όχι εκβιασμών 
και αναστολών. 
Ειδικότερα σε ανακοίνωσή 
του, μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Απαιτείται παράλληλα με την 
ενίσχυση του Δημόσιου Τομέα 

Υγείας σε όλους τους τομείς, η 
εφαρμογή όλων των μέτρων 
πρόληψης της διασποράς του 
κορωνοϊού (χώροι εργασίας, 
μέσα μαζικής μεταφοράς, στα 
σχολεία ιχνηλάτιση, συχνά 
και δωρεάν τεστ, φαρμακοε-
παγρύπνηση κ.λπ.).
Η δημοτική αρχή δεν θα ακο-
λουθήσει τους επικίνδυνους 
δρόμους της κυβερνητικής πο-
λιτικής. 
Δεν θα εκβιάσει και δεν θα δι-
αιρέσει τους εργαζόμενους με 
αναστολές.
είμαστε υπέρ του καθολικού 
εμβολιασμού αλλά κατηγορη-
ματικά αντίθετοι στην εφαρ-
μογή του νόμου για την υπο-
χρεωτικότητα. Θα πάρει όλα 
τα αναγκαία υγειονομικά μέ-
τρα για την προστασία από τον 
κορονοϊό. 
Θα συνεχίσει την προσπάθεια 
ενημέρωσης για την αναγκαι-
ότητα του εμβολιασμού.
Η κυβέρνηση να πάρει πί-
σω τώρα τα απαράδεκτα μέ-
τρα των απολύσεων και των 
αναστολών».

Ασθενείς με ξένο δείγμα Η υποχρεωτικότητα φέρνει αποτελέσματα

Στο ΠΓΝΠ χθες νοσηλεύονταν 62 ασθενείς, τέσσερα παιδιά στην Παιδιατρική Κλινική και 11 στη ΜΕΘ. Στον «Αγιο 
Ανδρέα» νοσηλεύονταν 54 ασθενείς στις Κλινικές και 5 διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ.

> Ο μέσος όρος εισαγωγών 
του επταημέρου είναι 251 
ασθενείς. Η διάμεση ηλικία 
των κρουσμάτων είναι 39 
έτη

Η νέα  μετάλλαξη Μ δεν ανησυχεί την επιστημονική κοινότητα, ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να 
εξαφανιστεί όπως έγινε με άλλα στελέχη του ιού

ΚαΤαγγΕΛία ΜαζαραΚη ΠΛΕΥρης

Αχαΐα

Γεμάτες οι παιδικές
κλίνες κορονοϊού

Η διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος από 
πρόσωπα που φέρονται να εμπόδισαν τη διασωλήνωση 
γυναίκας ασθενούς με κορονοϊό στο Νοσοκομείο «Ευαγγε-
λισμός», η οποία ήταν αρνήτρια της πανδημίας και τελικά 
απεβίωσε, τίθεται στο στόχαστρο της Εισαγγελίας.
Την παρέμβαση της Εισαγγελίας, η οποία δεν στρέφεται κα-
τά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσο-
κομείου, προκάλεσαν σειρά δημοσιευμάτων, σύμφωνα με 
τα οποία 54χρονη γυναίκα ανεμβολίαστη και αρνήτρια της 
πανδημίας δεν δέχθηκε να διασωληνωθεί λόγω μείωσης 
του οξυγόνου της και φέρεται να όρισε και δικηγόρο προ-
κειμένου να μην γίνει η συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Οι 
γιατροί του νοσοκομείου τελικά προχώρησαν σε διασωλή-
νωση με εισαγγελική εντολή, όπως ορίζει ο νόμος σε περι-
πτώσεις άρνησης του ασθενούς και οικείων του, κατά την 
ενδεδειγμένη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Εμπόδισαν τη διασωλήνωση και απεβίωσε


