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ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ

Προνομιακή μεταχείριση
σε βιομηχανία φαρμάκων

^,^^ Talk of the business στο χώρο των φαρμακοβιομηχα-
νιών έχει γίνει εσχάτως, μετά από συγκεκριμένες μάλιστα 

καταγγελίες, οι οποίες μάλιστα προέρχονται από ανθρώπους 

που έπαιξαν συγκεκριμένο ρόλο στην υπόθεση, ότι
τουλάχιστον μια φαρμακευτική έτυχε προνομιακής αντιμετώπισης 

στις πληρωμές της διετίας 2013-2014.
Μιλάμε για ένα ποσό συνολικά 198 εκατ. ευρώ που δόθηκε 

χωρίς «hair-cut» για την εξόφληση τιμολογίων προς
δημόσια νοσοκομεία κ.λπ., το οποίο, όπως λέγεται, έσωσε επί

της ουσίας
και τον φαρ-
μακοβιομή-
χανο ο οποίος 

παρεμπιπτόντως 

κατέχει 

υψηλή
θέση στον
ΣΦΕΕ.

Η εταιρία
που δημιουργήθηκε

και με τη
συμμετοχή
Κύπριων επιχειρηματιών

βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο σημαντικών αποκαλύψεων,
οι οποίες εάν αληθεύουν στο σύνολο τους δημιουργούν μείζον 

θέμα.
Ο «φάκελλος» που έχει δημιουργηθεί γι' αυτή περιλαμβάνει 

πολλά, πέραν των «επίμαχων» τιμολογίων, τα οποία
δεν έτυχαν της ίδιας αντιμετώπισης με άλλες ανταγωνίστριες
ή μη φαρμακευτικές βιομηχανίες.
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Ο ΦΠΑ 23 θα διώξει ασθενείς από Tis ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές

Ο ΦΠΑ 23
θα αδειάσει
τα ιδιωτικά
ψυχιατρεία

Εξοντωτική η επιβολή του για τις ιδιωτικές
κλινικές Τα νοσήλια αυξάνονται κατακόρυφα
οε 5040 ευρώ την ημέρα Φόβοι για λουκέτα

Ρεπορτάζ
Ρίτα Μελά
rmela@dimokratianews.gr

ερίπου 3.500 άτομα
που νοσηλεύονται στις
38 ιδιωτικές ψυχιατρικές

κλινικές της χώρας
κινδυνεύουν να βρε¬

θούν στον δρόμο με την αύξηση του
ΦΠΑ στο 23 στην ιδιωτική υγεία
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης

Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδας
Γιώργο Αλαφούζο με δεδομένο την
απαξίωση των κρατικών νοσοκομείων

που αδυνατούν να καλύψουν τέτοια

περιστατικά και τη συρρίκνωση
και το κλείσιμο των δημόσιων ψυχιατρείων

που αντιμετωπίζουν μόνο
οξέα περιστατικά αυτοί οι ασθενείς
οδηγούνται στους δρόμους

Ενώ έχει γίνει μεγάλος θόρυβος

με το 23 αύξηση του ΦΠΑ
στην παιδεία και δικαίως την ίδια
ώρα έχει αποσιωπηθεί το γεγονός όττ

το ίδιο μέτρο εφαρμόστηκε και στον

χώρο της υγείας Οι δύο αυτοί τομείς
στην προ Μνημονίων εποχή απαλλάσσονταν

από τον ΦΠΑ Το 23 είναι

ένα βάρβαρο μέτρο που πρέπει να
ανακληθεί είπε στη δημοκρατία ο
κ Αλαφούζος

Ειδικότερα τα νοσήλια σης ψυχιατρικές

κλινικές είναι 40,75 ευρώ την
ημέρα ενώ η συμμετοχή του ασθενούς

ανέρχεται στα 1 70 ευρώ τον μήνα
Με τον ΦΠΑ στο 23 τα νοσήλια

φτάνουν τα 50 10 ευρώ την ημέρα και
η συμμετοχή του ασθενούς αυξάνεται
στα 213 ευρώ τον μήνα

Η αύξηση του ΦΠΑ θα έχει τεράστιες

επιπτώσεις στους χρονίως πάσχοντες

που νοσηλεύονται μόνιμα σε

ιδιωτικές μονάδες καθώς κλήθηκαν
ξαφνικά να επιβαρυνθούν με 23
ΦΠΑ επί των δαπανών υγείας τους

Με αυτή τη φοροεισπρακηκή πολιτική

πολλές κλινικές απειλούνται
άμεσα με λουκέτο αλλά και χιλιάδες
ασθενείς που δεν μπορούν να επιβιώσουν

έξω από τους χώρους νοσηλείας

θα μείνουν στους δρόμους
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ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τον Οκτώβριο
οι κρίσιμες
αποφάσεις

Αντιμέτωπη
με το δίλημμα 5ευρο ή ισοδύναμα

θα βρεθεί τον επόμενο μήνα
n κυβέρνηση Στο Μνημόνιο προβλέπεται

ρητά ότι το μέτρο θα επανεξεταστεί έως
τον Οκτώβριο προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν η απώλεια των 19 εκατομμυρίων ευρώ
τον χρόνο μπορεί και πρέπει να καλυφθεί
με κάποιο άλλο έσοδο

το θέμα είναι καυτό καθώς αφορά μεγάλες

ομάδες του πληθυσμού Σύμφωνα με
τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας 6,6 εκατομμύρια

άνθρωποι εξετάζονται κάθε χρόνο
από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των δημό
στων νοσοκομείων

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υποσχεθεί προεκλογικά
την άμεση κατάργηση του η οποία ωστόσο
πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση την 1η
Απριλίου 201 5 το πεντάευρω είχε θεσμοθετηθεί

στην τελευταία κυβερνητική θητεία
του ΓΙΑΣΟΚ για τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και
τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

τον Μάρτιο του 2014 επιχειρήθηκε να
εφαρμοστεί και στα ιατρεία του Πρωτοβάθμιου

Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ Υπήρξε
όμως τότε ισχυρή αντίδραση του ΓΙΑΣΟΚ

και το μέτρο δεν ίσχυσε στο ΠΕΔΥ Ο κ Γε
ωργιάδης είχε τότε σημειώσει ότι σε ποσοστό
50 το εισιτήριο δεν καταβάλλεται ουτε ατα
νοσοκομεία λόγω οικονομικής αδυναμίας
των ασθενών

Ο Π Κουρουμπλής
Μετά την ψήφιση του τρίτου Μνημονίου

και την αναφορά σε αυτό για τα περί επαναφοράς

του εισιτηρίου των 5 ευρώ ο Παναγιώτης

Κουρουμπλής είχε δπλώσει ότι
δεν πρέπει να επανέλθει καθώς εκτός των
αρνητικών συνεπειών στις τσέπες των ασθενών

το διοικητικό κόστος μιας τέτοιας δια
δικαατ'ας θα ήταν πολύ μεγαλύτερο

Ο τέως υπουργός Υγείας είχε επισημάνει
ότι οι θεσμοί έχουν ούτως ή άλλως συμφωνήσει

να εξαιρεθούν από την υποχρέωση
καταβολής κομίστρου οι αδύναμες κοινωνικές

ομάδες όπως οι φτωχοί και οι ανασφάλιστοι

Ο κύριος αντίλογος που υπάρχει για την
επαναφορά του πεντάευρου είναι ο εξής
το μέτρο δεν αφορά τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες οι οποίες εξαιρούνται έτσι και αλλιώς

από την καταβολή εισττηρίου Πα
ράλλπλα το μέτρο μπορεί να αποτελέσει ένα
φρένο για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού

τα οποία σηεύδουν στα εξωτερικά ιατρεία

των νοσοκομείων για ασήμαντα προβλήματα

υγείας
Μεγαλος αριθμός νοσοκομειακών γιατρών

καλείται να εξυπηρετήσει καθημερινά πολλές

χιλιάδες περιστατικών ενώ θα μπορούσε
να απασχολείται στις κλινικές και στα

τμήματα των νοσοκομείων Ο αντίλογος
στον αντίλογο ωστόσο είναι ότι η χώρα
μαδ δεν διαθέτει σοβαρό σύοτημα εξωνοσο
κομειακής πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας

με αποτέλεσμα σι ασθενείς να συρρέουν
στα νοσοκομεία
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Διχασμός
για μέτρα
και 5ευρο

Αντίθετα στην επαναφορά του εισιτηρίου των 5 ευρώ εμφανίζονται

τα κόμματα της Αριστεράς Να επανέλθει το μέτρο

ζητά το Ποτάμι Να επαναξιολογηθούν τα ισοδύναμα που

παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Διαφορετικές

ηροσεγγισεις στο θέμα του
Μνημονίου στον τομέα της Υγείας έχουν
τα πολιτικά κόμματα

Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές οι εκπρόσωποι

τους εμφανίζονται διχααμένοι σε σχέση
με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα Μεταξύ

αυτών περιλαμβάνεται το 5ευρο για

εξέταση τακτικών περιστατικών στα δημόοια
νοσοκομεία και κέντρα Υγείας Τα κόμματα της
Αριστεράς εμφανίζονται αντίθετα στην επαναφορά

του ειοιτηρίου των 5 ευρώ
Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι πρέπει να

επαναξιολογηθούν τα ισοδύναμα που παρου
οι'ασε στους δανειστές η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
ενω το Ποτάμι θεωρεί ότι το 5ευρο πρέπει να
επανέλθει ώστε να υπαρχει ένας ηθμός στα

ΣΥΡΙΖΑ

nàwns
Μπασκόζος
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κατάργηση του εισιτηρίου
και εφαρμογή των ισοδυνάμων
ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΜΕ ως κυβέρνηση στην

κατάργηση του πεντάευρου στα δημόσια
νοσοκομεία επισημαίνει ο γενικός γραμματέας

Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκό
ζος ο οποίος είναι εκ των βασικών συντακτών

του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την
Υγεία

Συμφωνά με τον κ Μπασκόζο η προηγουμένη

πολιτική ηγεσία του υπουργείου
εξασφαλισε ισοδύναμα μέτρα 1 20 1 30 εκατομμυρίων

ευρω
Οι πόροι αυτοί θα προκύψουν από το νέο

σύστημα έκπτωσης rebate την οποία είναι
υποχρεωμένοι να κάνουν όλοι οι παροχοι
του ΕΟΠΥΥ

Οι βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη συμφωνία εξηγεί είναι οι δεσμεύσεις

για την τιμολόγηση των γενοσήμων
και εκτός πατέντας φαρμάκων off patent
n εισαγωγή μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

η επέκταση της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και ελέγχου των συντα¬

γών και παραπεμπτικών για όλες τις διαγνωστικές

εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ π είσπραξη
του μηχανισμού αυτόματης καταβολής

υπερβάσεων ατον ΕΟΠΥΥ claw back για
το 2013 και το 2014 και n ανάπτυξη εργαλείων

για την ανακοστολόγηση και η διαπραγμάτευση

για τις τιμές των φαρμάκων

Ορισμένα από τα παραπάνω μέτρα αναφέρει

ο κ Μπασκόζος τα θέλουμε και εμείς
καθως έχουν εγκριθεί από την κεντρική
Επιτροπή και περιλαμβάνονται στο επικαι
ροποιημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα
ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες

Θέλουμε να τα υλοποιήσουμε στην κατεύθυνση

της προστασίας του δημόσιου
χρήματος με στόχο την καθολική πρόσβαση

των πολιτών στο δημόσιο σύστημα Υγείας
με ελσχιστοποίηση της συμμετοχής των

ασθενών στο κόστος της φαρμακευτικής
δαπάνης και της περίθαλψης αναφέρει ο
γενικός γραμματέας

Χρήστος
Κέλλας

θα επανεξετάσουμε
τα ισοδύναμα
τα οποία είναι
υπερβολικά
ΤΟ ΜΕΤΡΟ του εισιτηρίου των 5 ευρώ δεν

ήταν το πιο σωστό αλλά απέδιδε ετησίως στο
σύστημα 19 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία
τα νοσοκομεία καλυπταν ορισμένες βασικές
τους ανάγκες σημειώνει ο τομεαρχης Υγείας
της ΝΔ Χρήστος κέλλας

Η καταργησή του από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ τονίζει και η ταυτόχρονη μείωση των
προϋπολογισμών των νοσοκομείων από 98
εκατομμύρια σε 48 εκατομμύρια τον μήνα
ήταν ένα χτύπημα το οποίο αποτελείωσε τα
δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα

Σύμφωνα με τον κ Κέλλα αντιμετωπίζουν
μεγαλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό Τον Δεκέμβριο του 2014 η τότε
κυβέρνηση είχε προκηρύξει 4.500 θέσεις τις
οποίες εξήγγειλε εκ νέου π κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ



4. ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 5ΕΥΡΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .04/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 9

περιστατικά που καταφεύγουν σταβεβαρημένα
ήδη δημοσία νοσηλεστικά ιδρύματα Πατις υπόλοιπες

περιορισμένες αναφορές του Μνημονίου
στην Υγεία υπάρχουν δύο αντιδράσεις

των κυβερνητικών κομμάτων τα οποία θεωρούν
ότι πρέπει ναγι'νουν οι συγκεκριμένες αλλαγές
και των αριστερών τα οποία απορρίπτουν συλλήβδην

τα μνημόνια Ολοι συμφωνούν πάντως
ότι το δημόοιο ότιστημα Υγείας είναι αποδυναμωμένο

και χρειάζεται ενίσχυση σε προσωπικό
και διασφαλιση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων

της πρωτοβάθμιας και του ΕΟΠΥΥ
Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει

από τις εκλογές θα βρεθεί αντιμέτωπη με
πολλά και βαθιά προβλήματα του δημόοιου συστήματος

Υγείας το οποίο υπέστη σημαντική
καταπόνηση τα πέντε τελευταία χρόνια

Επαιξε ρόλο φίλτρου
το

ΠΟΤΑΜΙ

Δημήτρια
Κστσιφαράκης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ διαφωνία του με την κατάργηση του
εισττηρίου των 5 ευρώ στα νοσοκομεία εκφράζει

ο συντονιστής του Τομέα Υγείας του Ποταμιού ο
οποίος θεωρεί την κατάργησή του ως λαϊκίστικο μέτρο

Ο Δημήτρης Κατατφαράκης τονίζει ότι το ποσό
αυτό πλήρωναν εκείνοι που αποδεδειγμένα είχαν
κάποιο εισρδημα και μπαρούσαν να καταβαλοαν Οι
άνθρωποι χωρίς εισόδημα απαλλάσσονταν από την
καταβολή του Το πεντάευρω έπαιζε τον ρόλο του
φίλτρου στα νοσοκομεία με την έννοια ότι προσέ
φευγαν στα νοσοκομεία οι πραγματικά έχοντες ανάγκη

αναφέρει ο κ Κατοιφαράκης γιαναεξηγήσει
Από την κατάργησή του ο καθένας καταφεύγει στα

νοσοκομεία ενώ θα μπορούσε να έχει εξυπηρετηθεί
από την πρωτοβάθμια φροντίδα

3 Eus τον Οκτώβριο οι αρχές
θα αποφασίσουν εάν θα

επαναφέρουν το τέλος των
5 ευρώ βάσει ελέγχου πόρων για
•τις επισκέψεις στα νοσοκομεία

ή εάν θα λάβουν ισοδύναμα
δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα

διαχείρισης της
ζήτησης Α φ

4 Μείωση κατά 50 ση
τψέβ των φαρμάκων μετά τη

λήξη του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5

των γενοσήμων με την
κατάργηση της προστασίας για

όσα βρίσκονται στην αγορά
πριν από το 2012

ANEA χωρίς όμως να υπαρξει κάποια εξέλιξη

Για το εισιτήριο των 5 ευρώ ο κ Κέλλας
αναφέρει ότι η κατάργησή του έγινε ελαφρά
τη καρδία από την προηγούμενη κυβέρνηση
η οποία παρουσίασε στους δανειστές ισοδύναμα

μέτρα 140 εκατομμυρίων ευρώ
Δεν θα επαναφέρουμε το πεντάευρω αλλά

θα επανεξετάσουμε τα ισοδύναμα τα οποία
είναι υπερβολικά ενώ γιατροί και λοιποί πά
ροχοι του ΕΟΠΥΥ να επιβαρυνθούν με τον
αυτόματο μηχανισμό επιστροφής υπερβάσεων
claw back για τρία ακόμη χρόνια

0 τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας
θεωρεί ότι οι πάποχοι βρίσκονται πλέον στα
όρια της επιβίωσης ενώ δεν έχουν διαμορφωθεί

αντικειμενικά κριτήρια για το πλαφόν

Δεν είναι δυνατό να υποβάλλονται σε περαιτέρω

περικοπές ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε προεκλογικά

ακριβώς τα αντίθετα
Η πρωτοβάθμια φροντίδα λέει είναι διαλυμένη

τα νοσοκομεία βρίσκονται στα όρια
της διαλυσης ενώ o ΕΟΠΥΥ έχει λαμβάνειν
πάνω από 1 δισ ευρώ από τα ασφαλιστικά
ταμεία τα οποία χρησιμοποιούν τα λιγοστά
τους έσοδα για την πληρωμή των συντάξεων

Οχι σε κάθε χαράτσι

Γιώργος
Λαμπρούλη5

ΤΟ ΚΚΕ είναι σταθερά αντίθετο σε κάθε χαράτσι
που επιβάλλεται πολύ περισσότερο δε όταν αυτό
αφορά τον τομέα της Υγείας όπως είναι το πεντάευρω

Η θέση του κόμματος μας για το πώς πρέπει
να παρέχονται οι υπηρεσίες περίθαλψης στον λαό
είναι γνωστή Η Υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό
το οποίο πρέπει να παρέχεται καθολικά δηλαδή
στο σύνολο των πολιτών μέσα από ένα δημόσιο
ότιστημα Σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις του ΚΚΕ
η Υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα που παρέχεται
χωρίς διακρίσεις και ανισότητες με βαστκό προσανατολισμό

στην πρόληψη με βαρος στην Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας με το Κέντρο Υγείας
που θα είναι συνδεδεμένο με τους χώρους δουλειάς

τα σχολεία τους χώρους άθλησης

Ελάχιστο το έσοδο
ΠΑΣΟΚ

Λεωνίδας
Γρηγοράκος
ΠΡΩΗΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΟΚ συζητούσε την κατάργηση του πε
ντάευρου από τον Μάιο του 2014 επισημαίνει ο
κ Γρηγοράκος Τα έσοδα που φέρνει εξηγεί δεν
ξεπερνούν τα 1 9 εκατομμύρια τον χρόνο

Το έσοδο είναι ελάχιστο σε σχέση με το τεράστιο
πολιτικό κόστος που προκαλούσε και δεν άξιζε

να το έχουμε στην καθημερινότητα του πολίτη
Οταν ανέλαβα αναπληρωτής υπουργός αναζήτησα

ισοδύναμα για την κατάργησή του τα οποία
έφερα στο Υπουργικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τον κ Γρηγοράκο υπήρχε η διάθεση

να ακυρωθεί το εισιτήριο και είχαν βρεθεί
τα ισοδύναμα αλλά μεσολάβησαν οι εκλογές και
η αναληψη της διακυβέρνησης από τους ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ

Κατάργηση του μέτρου
ΛΑΪΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Θεόδωρος
Μοσχοβός
ΜΕΛΟΣ
συντονιστικής
επιτροπησ

ΤΟ 1991 ηκυβέρνηση Μητσοτάκη επέβαλε για πρώτη

φορά εισττήριο 1.000 δρσχμών στα νοσοκομεία
ως εξέταστρο εξωτερικών ιατρείων Το μέτρο ατόνησε

ώσηου το επανέφερε το 2010 ο Α Αοβέρδος
εν μέσω μνημονίων Πρόκειται γιαχαράτοι ατο πλαίσιο

του νεοφιλελεύθερου δόγματος που πληρώνει
ο κόσμος με υπολογιζόμενο υψος είσηραξης για τα
δημόοια ταμεία περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ Η Λαϊκή

Ενότητα Υγείας σταθερά και αταλάντευτα μαζί
με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζεται για
καταργηση κάθε χαρατοιού αύξηση της χρηματοδότησης

στην Υγεία και δωρεάν νοσηλεία για ôXous
Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της μνημονιακής
βαρβαρότητας και την απρόσκοπτη πρόσβαση του
λαού μας σε ένα Δημόστο Σύστημα Υγείας
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Πάνω από 1 δισ ευρώ θα χρειαστεί η χώρα μας για να αντιμετωπίσει

την άφιξη μεταναστών εκτιμά ο υπουργός Οικονομίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Σχέδιο δράσης με
διαδικασίες εξπρές
για το μεταναστευτικό
Τη

νάμεση εξασφάλιση τουλάχιστον

730 εκατ ευρώ προβλέπει

το σχέδιο δράσης της
υπηρεσιακής κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού
προβλήματος που έχειπάρει ανεξέλεγκτες

διαστάσεις σε όλη την Ευρώπη

Στόχος τηςκυβέρνησης είναι
να εξασφαλίσει τους απαραίτητους
πόρους εκτιμάται όη ξεπερνούν το
1 δισ ευρώ ώστε να βελτιωθούν οι
συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών

καινα επισπευσθεί η διαδικασία

ταυτοποίησης Χθες οι συναρμόδιοι

υπουργοί ανακοίνωσαντη δημιουργία

Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης

Προσφυγικών Ροών με τη
συμμετοχή στελεχώντων υπουργείων

Εσωτερικών και Υγείας της
ΕλληνικήςΑστυνομίας του Λιμενικού

Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

καιτησυνδρομήτωνΕνόπλων

Δυνάμεων προκειμένου να υποδέχονται

την αυξανόμενη ροή μεταναστών

στη χώρα μας
Παράλληλα ο υπουργός Οικονομίας

Ν Χριστοδουλάκης ανακοίνωσε

ότι θα υπάρξει οικονομική
στήριξητωννησιών που δέχονταιτις
μεγάλες προσφυγικές ροές και που

αντιμετώπισαν κατάρρευση της τουριστικής

κίνησης Σύμφωνα με τον
υπουργό Οικονομίας υπάρχουνδύο
ταμεία από τα οποία μπορεί να εξασφαλιστούν

οιαπαραίττιτοιπόροι Το
ΤαμείοΑσύλου τοοποίο θα διαθέσει
400 εκατ ευρώ και το Ταμείο Απόρων

με330εκατ ευρώ ποσότοοποίο
όπως εξήγησε αναμένεταινα αυξη

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Αφίξεις Αφίξας μέχρι 23
ta^of)(i

Λέοβος 1L070 94.134 750

Χίος 6.453 28.928 348

Σάμος και Αγαθονήσι 7556 25.596 244

Λέρος και Φαρμακονήσι 2590 9.988 286

Κως 1344 27991 L983

Σύμη 932 1794 93

Ρόδος 669 L184 77

Σαμοθράκη 391 845 116

Λήμνος 710 492 31

Πάτμος 832

θεί όσο αυξάνεται n ροή μεταναστών

Οκ Χριστοδουλάκηςεμφανίστηκε
καυστικός αναφερόμενος στην

προηγούμενη κυβέρνηση κάνοντας
λόγο για καθυστερήσεις στις διαδικασίες

όσον αφορά τα χρήματα από
τοΤαμείο Ασύλου Ειδική αναφορά
έκανεστοντουρισμότωννησιώνπου
υποδέχονται μετανάστες λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι η συνολική κατάρρευση

στηντουριστική οικονομία
ξεπερνάτο50 ενώσε κάποιανησιά
φθάνει το 70 Προειδοποίησε μάλιστα

ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί

γιότιτώρακλείνουνγια
του χρόνου αρκετά πρακτορεία και
μπορεί να υπάρχει συνέχεια σε αυτό

Ο υπουργός Μεταναστευτικής

Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας προειδοποίησε

ότι το πρόβλημα τείνει
αυξανόμενο υπογραμμίζοντας ότι
πρέπειναυπάρχειανακούφισητων

τοπικώνκοινωνιών αλλάδενθέλουμε

να επιβαρύνουμε το κέντρο προκειμένου

να αποσυμφορήσουμε τα
νησιά Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε

αιώνια Πεδία του Αρεως ή
πλατείες Βτκτωρίας εξήγησε

Αριθμούς που σοκάρουν αποκάλυψε

ουπουργόςΝαυτιλίαςΧρήστος
Ζώης Οι λιμενικοί το 2015 έχουν
βγάλει 50.000 ανθρώπους μέσα από
τηθάλασσα Στο πρώτοοκτάμηνοτου
2014 οι συλλήψεις του Λιμενικού έ
φτασαντις 17.500 ενώτο αντίστοιχο
οκτάμηνο του 2015 έφτασαν τις
230.000 Μόνο το δίμηνο οι είσοδοι
ξεπέρασαν τις 157.000

Σύμφωνα με τον ίδιο τέσσερα
εκατομμύρια πρόσφυγεςκαιμετανάστες

αυτήτην ώρα στηνΤουρκία ίσως
περιμένουν να περάσουν απέναντι
Εχω τηνυποχρέωσηνα μηντα αποκρύψω

καιπρέπεινατα πούμε στους
εταίρους μας παρατήρησε

Από την αρχή του έτους είχαμε
περίπου230.000 αφίξειςμεταναστών
ενώ μόνο τον Ιούλιο είχαμε 52.000

αφίξεις επισήμανε ο υπουργός Προστασίας

τουΠολίτηΑντώνηςΜακρυ
δήμητρης Όπως είπε η εισροή πραγματοποιείται

κυρίωςαπόπέντενησιά
από τη Λέσβο έρχεται το 50 των
προσφύγων στη Χίο το 14 στη
Σάμο 12 στην Κω 28 και στιι
Λέρο μικρότερα ποσοστά Δεν ήμασταν

προετοιμασμένοι γι αυτό το
κύμα είπε ο κ Μακρυδημήτρης α
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Πού είναι
ο παράδεισος

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις
όπως συνήθως Τραβήχτηκε

στον σιδηροδρομικό σταθμό της
ουγγρικής πόλης Μπίτσκε καθώς
πρόσφυγες από τη Συρία προσπαθούσαν

με κάθε τρόπο να
δραπετεύσουν από τους αστυνομικούς

οι οποίοι ήθελαν να
τους οδηγήσουν σε ένα στρατόπεδο

φιλοξενίας αλλοδαπών
που αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη

Αρχικά είχαν στοιβαχτεί
σε μια αμαξοστοιχία η οποία είχε
προορισμό τη Γερμανία όμως
μετά από μερικά χιλιόμετρα σταμάτησε

ξαφνικά και τους
δηλώθηκε ότι θα παραμείνουν
έγκλειστοι στη χώρα μέχρι νεωτέρας

Όσο για το μωρό στην
αγκαλιά της μάνας του θα μπορούσε

να βρίσκεται στη θέση του
τρίχρονου Αϊλάν Κούρντι του μικρού

από το Κομπάνι που έχασε
τη ζωή του στη θάλασσα προσπαθώντας

να περάσει από την
Τουρκία στον ευρωπαϊκό παράδεισο

Πρέπει να αισθάνεται
τυχερό άραγε

ποκαλύπτονταςάτιnΕλλάδαχρωστά
σε προμηθευτές 9 εκατ ευρώ για
σίτιση

ΣΤΉΡΙΞΗ ΑΠΟ Ε Ε Την ανάγκη
στήριξης και αλληλεγγύης προς την
ΕλλάδαγιατοΓίροσφυγικόυπογράμ
μιοεοαντιπρόεδροςτηςΕυρωπαϊκής
Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς ο οποίος

μαζί με τον επίτροπο αρμόδιο
για θέματα Μετανάστευσης Εσωτερικών

Υποθέσεων και Ιθαγένειας
ΔημήτρηΑβραμόπουλο συναντήθηκαν

χθες μετηνυπηρεσιακή πρωθυπουργό

ΒασιλικήΘάνου Η Ευρώπη
πρέπει να αντιμετωπίσει μια κρίση
άνευ προηγουμένου μια κρίση ανθρωπιστική

μια κρίση πολιτική και
οφείλουμε να βρούμε απαντήσεις
ευρωπαϊκές σε ένα πρόβλημα που

κάθε κράτος-μέλος δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει από μόνο του ανέφερε

ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής
ΟΔ Αβραμόπουλος

τόνισε ότι το μετανα
οτευτικόκαιτοπροσφυγικό

έχουν πάρει ανεξέλεγκτες

διαστάσειςστην
Ευρώπηκαιυπογράμμισε

ότι η Ελλάδα ως μια
από τις κύριες πύλες
εισόδου καλείταινα λάβει

κάποια μέτρα έχοντας

όμως την πλήρη
υποστήριξη οικονομική

τεχνικήκαιπολιτική
τιις Ε.Ε

Εντωμεταξύ μετονεπικεφαλής
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά

Πόνωαπό
100.000 ηρόσφυ

γες θα κατανεμηθούν

στις χώρες της Ε£

με βάση σχέδιο της

Κομισιόν Υποχρεωτική

ποσόστωση

προτείνουν

Μέρκελ και Ολάντ

οτευοης στην Ελλάδα Δανιήλ Εσ
δρα συναντήθηκε χθες ο Πρόεδρος
τηςΔημοκρότιας Προκοπής Παυλό
πουλους Η εικόνα του νεκρού

παιδιού πουείδαμε είναι
ένας εφιάλτης που δεν
μπορεί να αφήσει καμία
συνείδηση να κοιμάται
ήσυχη τόνισε ο κ Πρ
Παυλόπουλος Κανένας
δεν έχει το δικαίωμα να
αγνοήσει αυτή την εικόνα

που από μόνη της δείχνει

πως αυτές τις ώρες
όχι μόνο είμαστε ανέτοιμοι

αλλά δεν φροντίσαμε
ενώ τα φαινόμενα ήταν

ορατά να αντιμετωπίσουμε

από κοινού το πρόβλημα
ανέφερε χαρακτηριστικά
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ΓΉΡΑΝΣΗ

Από τις πλέον γηρασμένες χώρες
θεωρείται η Ελλάδα στην Ευρώπη Σελ
28

Οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά και οι ηλικιωμένοι αυξάνονται

Χώρα γερόντων n Ελλάδα
Το 2013 ένας στους πέντε

πολίτες της χώρας ήταν ηλικίας
από 65 ετών και άνω το 2030

θα είναι ένας στους τέσσερις
ενώ το 2060 ένας στους τρεις

Έλληνες θα είναι άνω των 65

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γερνάει
n Ελλάδα Οι γεννήσεις

μειώνονται δραματικά
και οι ηλικιωμένοι αυξάνονται

Η χώρα μας μάλιστα σύμφωνα

με έκθεση της Κομισισν συγκαταλέγεται

μεταξύ αυτών των χωρών
που θα δουν τον πληθυσμό της έως
το 2060 να μειώνεται κατά 23 την
ίδια στιγμή που οι ηλικιωμένοι άνω
των 65 ετών θα αυξηθούν σχεδόν
κατά περίπου μισό εκατομμύριο

Το 2013 ένας στους πέντε πολίτες

της χώρας ήταν ηλικίας από
65 ετών και άνω το 2030 θα είναι
ένας στους 4 ενώ το 2060 ένας
στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω
των 65

Στην ίδια έκθεση υπογραμμίζονται
τα πλεονεκτήματα των Ελλήνων

m οποίοι ζουν πολλά χρόνια

Συγκεκριμένα το προσδόκιμο
ζωής κατά τη γέννηση θα αυξηθεί
κατά 6,9 για τους άντρες και κατά
5,7 για τις γυναίκες Αύξηση καταγράφεται

και στο προσδόκιμο
ζωής των 65άρηδων που θα αυξηθεί
κατά 4,7 για τους άντρες και κατά
4,6 για τις γυναίκες

Ωστόσο ο πληθυσμόςτηςχώρας
θα μειωθεί κατά 2,5 το 2060 σε
σχέση με το 2013 Η μείωση αυτή
θα αρχίσεινα φαίνεται απότο2020
οπότε ο πληθυσμός θα πέσει στα

10,7 εκατομμύρια από τα 1 1 εκατομμύρια

που βρισκόταν το 2013
Τα άτομα ηλικίας έως 14 ετών

θα πέσουν από το 14,6 του πληθυσμού

στο 12,9 μείωση 1,8 ενώ
τα άτομα ηλικίας 25 54 θα υποχωρήσουν

από το 42,6 οτο 33,3 του
πληθυσμού μείωση 9,3

Δραματική μείωση εκτιμάται
για τα άτομα που βρίσκονται σε
αυτό που ονομάζουμε παραγωγική
ηλικία 15-64 ετών καθώς θα
μειωθούν από το 65,1 στο 54,2
του πληθυσμού μείωση 10,9

Στον αντίποδα το μερίδιο του
πληθυσμού ηλικίας 55 64 ετών θα
αυξηθεί από το 18,5 του πληθυσμού

το 2013 στο 19,1 το 2015
φτάνοντας στο 20,2 το 2060 αύ¬

ξηση 1 7 την περίοδο 20 1 3 2060
Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων

θα αυξηθεί από το 31 του
πληθυσμού το 20 1 3 στο 6 1 το 2060
αύξηση 30 ενώ ο δείκτης συνολικής

οικονομικής εξάρτησης δηλαδή

τα άτομα ηλικίας 15-74 που
δεν εργάζονται σε σχέση με τους
εργαζομένους θα μειωθεί κατά
64

ΣΤΑ 2 ΔΙΣ Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
ΠΟΥ ο αριθμός των ατόμων άνω

των 65 ετών υπολογίζεται σήμερα
στα 650.000.000 ενώ το 2050 προβλέπεται

να αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια
Οι πτώσεις είναι η κύρια

αιτία των τραυματισμών στους ηλι¬

κιωμένους άνω των 65 ετών και η

πέμπτη αιτία θανάτου των ηλικιωμένων

Η συχνότητά τους μπορεί
να οδηγήσει σε τραυματισμό νοσοκομειακή

περίθαλψη και αύξηση
του κόστουςυγειονομικής περίθαλψης

Συγκεκριμένα το μέσο κόστος
τωντραυματισμών από πτώσεις σης
ΗΠΑ χωρίς την εισαγωγή στο νοσοκομείο

κυμαίνεται από 3.476 έως
10.749 δολάρια ανά πτώση και το
κόστος αυξάνεται στα 26.483 δολάρια

για όσους νοσηλεύονται
Εβδομάδα δωρεάν παροχής υπηρεσιών

στους ηλικιωμένους
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυ

οικοθεραπευτών ΠΣΦ σε συνεργασία

με το Δίκτυο Διάδοσης σχετικά

με την Πρόληψη των Πτώσεων

των Ηλικιωμένων The Prevention
of Falls Network for Dissemination
ProFouND αποφάσισε στο πλαίσιο

των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια

Ημέρα Φυσικοθεραπείας
8 Σεπτεμβρίου να συμβάλει στην
Αξιοποίηση των Δυνατοτήτων

των ηλικιωμένων
Συγκεκριμένα από 7-13 Σεπτεμβρίου

τα Ιδιωτικά Εργαστήρια
Φυσικοθεραπείας καθώς και σι
Δημόσιοι Φορείς παροχής Φυσικο
θεραπευτικών Υπηρεσιών Νοσοκομεία

ΚΑΠΗ κλπ σε πόλεις όλης
της χώρας αναλαμβάνουν δωρεάν
να αξιολογήσουν ενημερώσουν και
προτείνουν στους ηλικιωμένους τα
καλύτερα θεραπευτικά σχήματανια
την αποφυγή των πτώσεων
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Σαφές μήνυμα του υπηρεσιακού υπουργού 0 Δημόπουλου

Προχωρούν οι μνπμονιακές δεσμεύσεις στην Υγεία

Lai

Ο κ Θ Δημόηουλος ξεκαθάρισε ότι
θα εφαρμοστεί ο νόμος για τη νέα
τιμολόγηση των φαρμάκων

I αφές μήνυμα ότι θα εφαρμοστούν

οι μνημονιακές δε
Ισμεύσεις στην Υγεία απέστειλε

χθες προς όλες τις κατευθύνσεις

ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας

Θάνος Δημάπουλος
Σε συναντήσεις που είχε με τους

εκπροσώπους του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος

και της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοβιομηχανίας ο κ Δημό
πουλος ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστεί

ο νόμος για τη νέα τιμολόγηση
των φαρμάκων προβλέπει μειώσεις

στις τιμές των γενόσημων και
των φαρμάκων που έχει λήξει η
πατέντα τους και την υποχρεωτική
συνταγογράφηση της δραστικής

ουσίας καταργήθηκε τον περασμένο
Απρίλιο όταν ο Παναγιώτης

Κουρουμπλής επανέφερε τη συνταγογράφηση

της εμπορικής ονομασίας

για τις χρόνιες παθήσεις και
τα γενόοημα Ο υπουργός δήλωσε
ότι καταναεί τις ενστάσεις που
προβάλλει η φαρμακοβιομηχανία
στοθέμα της συνταγογράφησης της
δραστικής ουσίας τονίζοντας ωστόσο

ότι θα εφαρμοστεί ότι ορίζει
ο νόμος

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Κύκλοι της
ΠΕΦ σχολίαζαν χθες ότι η υποχρεωτική

συνταγογράφηση με τη δραστική

ουσία υπονομεύει την εμπιστοσύνη

των ιατρών και των ασθε¬

νών στα γενόσημα φάρμακα Οπως
ανέφεραν ιατροί και ασθενείς αντιδρούν

στην προοπτική να εμπιστευθούν

τη θεραπεία τους σε ένα
φάρμακο χωρίς ταυτότητα που δεν
γνωρίζουν Σύμφωνα με τους ίδιους
κύκλους η εμμονή των δανειστών
στην επιβολή του μέτρου της υποχρεωτικής

συνταγογράφηοης με τη
δραστική υποκρύπτει ένα γενικότερο

σχέδιο διάλυσης του εγχώριου
ανταγωνισμού

Εν τω μεταξύ σε αδυναμία πληρωμών

οδηγείται ο ΕΟΠΥΥ λόγω
της σημαντικής υστέρησης στα έ
σοδά του Ενδεικτικό είναι το ύψος
των εισφορών που έχουν εισπραχθεί

από τους Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ

και δεν του έχουν αποδοθεί
οι οποίες ανέρχονται στα 800 εκατ
ευρώ για το έτος 2015 έως τον
μήνα Ιούλιο και συνολικά σε 1,5
δισ ευρώ για τα τρία έτη λειτουργίας

του Οργανισμού 2012-2015
Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τα συναρμόδια

υπουργεία Οικονομικών Υγείας
και Εργασίας όπως προβούν άμεσα

στις απαραίτητες ενέργειες για
τη μεταφορά των οφειλόμενων
εισφορών προκειμένου να συνεχιστεί

η τακτικότατα στην αποπληρωμή

των παρόχων υγείας και να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση

των ασφαλισμένων σε υπηρεσίες

υγείας
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ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Αντιδράσεις
στη συνταγογράφηση
Για εμμονή σιην επιβολή του μέτρου της
υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση

τη δραστική ουσία καταγγέλλουν τους
δανειστές οι Ελληνες φαρμακοβιομήχα
νοι ωστόσο ο υπηρεσιακός υπουργός
Υγείας Αθανάσιος Δημόπουλος δήλωσε
ότι δεν προτίθεται να κάνει κάτι διαφορετικό

από αυτό που ορίζει ο νόμος Σελ.7

Αντίδραση φαρμακοβιομηχάνων στη δραστική ουσία
Για εμμονή στην επιβολή του μέτρου

της υποχρεωτικής συνταγογράφησης

με τη δραστική ουσία

καταγγέλλουν τους δανειστές
οι Ελληνες φαρμακοβιομήχανοι
κάνοντας μάλιστα λόγο για γενικότερο

σχέδιο διάλυσης του
εγχώριου ανταγωνισμού Σχολιάζοντας

τη μνημονιακή υποχρέωση

της χώρας μας να επαναφέρει

τη συνταγογράφηση
αποκλειστικά της δραστικής ουσίας

ανακαλώντας τα παραθυράκια
που είχε θεσπίσει ο πρ

υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής κύκλοι της Πανελλήνιας

Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

εκφράζουν την απόλυτη

αντίθεσή τους στο μέτρο
Υποστηρίζουν δε ότι υπονομεύει
την εμπιστοσύνη γιατρών και
ασθενών σταγενόσημα και οδηγεί

στη χορήγηση πιο ακριβών

χωρίς γενόσημα Θεραπειών
Το Θέμα της υποχρεωτικής

συνταγογράφησης της δραστικής
ουσίας αναφέρθηκε και σε

χθεσινή συνάντηση του υπηρεσιακού

υπουργού Υγείας Αθανάσιου

Δημόπουλου με εκπροσώπους

των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

Ο κ Δημόπουλος μάλιστα

φέρεται να δηλώνει ότι
αντιλαμβάνεται τις ενστάσεις
ωστόσο ο ίδιος δεν διατίθεται
να κάνει κάτι διαφορετικό από
αυτό που ορίζει ο νόμος

Υπενθυμίζεται ότι στο τρίτο
μνημόνιο που ψηφίστηκε στις
14 Αυγούστου από την Ελληνικό
Βουλή αναφέρεται ρητά ως προαπαιτούμενο

η ανάκληση της
εγκυκλίου του Π Κουρουμπλή
σύμφωνα με την οποία ο γιατρός
μπορεί να προτείνει στην ηλεκτρονική

συνταγή γενόσημο με

Προς ανάκληση η εγκύκλιος σύμφωνα

με inv οποία ο γιατρός μπορεί

να προτείνει γενόσημο με
την εμπορική του ονομασία

Θεωρούν ότι
το ιιέτρο της
υποχρεωτικής
συνταγογράφησής
της θα διαλύσει
την εγχώρια παραγωγή

την εμπορική του ονομασία Η
κίνηση αυτή έβρισκε σύμφωνους
τους Ελληνες φαρμακοβιομήχα
νους που έχουν κάνει καμπάνια
τους το επώνυμο γενόσημο
Χρήση εμπορικής ονομασίας
επέτρεπε η ίδια εγκύκλιος και
για φάρμακα για τις χρόνιες παθήσεις

που αποτελούν μάλιστα
το 70 της αγοράς Στην ουσία
με την εγκύκλιο το υπουργείο
ακύρωνε τη συνταγογράφηση

της δραστικής ουσίας αφού ουδείς

φαρμακοποιός ή και ασθενής
θα τολμούσε να επιλέξει άλλο
σκεύασμα της ίδιας δραστικής
ουσίας από αυτό που πρότεινε
ο γιατρός Η ανάκληση της εγκυκλίου

ξεχάστηκε από τον
κ Κουρουμπλή και n σχετική
υποχρέωση της χώρας μας αναδείχθηκε

τις τελευταίες ημέρες
με δημοσίευμα της Κ

Πάντως κύκλοι της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας υποστηρίζουν

ότι μετά την εμπειρία δύο
ετών εφαρμογής της συνταγογράφησης

αποκλειστικά της δραστικής

ουσίας πριν δηλαδή ο
πρώην υπουργός εισάγει τις εξαιρέσεις

φάνηκε ότι τα γενόσημα
παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα
αφού δεν υπάρχει κουλτούρα
χρήσης τους στη χώρα

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Ελπίδες για θεραπεία
της λευχαιμίας
ΠΑΡΙΣΙ. Ελπίδες για την καταπολέμηση διαφόρων μορφών
καρκίνου του αίματος (λευχαιμίας) δημιουργούν τα ευρήματα
δύο ερευνητικών ομάδων που εφάρμοσαν νέες πειραματικές
θεραπείες σε ασθενείς, με θετικό αποτελέσματα. Η διεθνής
ερευνητική ομάδα του καθηγητή Φιλίπ Λεμπούλς του Πανεπιστημίου 

του Παρισιού δημοσίευσε στο Nature ότι το
φάρμακο πιογλιταζόνη ή Actos, το οποίο χορηγείται σε
πάσχοντες από διαβήτη, χρησιμοποιήθηκε στη Θεραπεία
24 ασθενών, που πάσχουν από λευχαιμία, σε συνδυασμό
με την κλασικό θεραπεία πσυ εφαρμόζεται. Τα αποτελέσματα
ήταν θετικά. Περισσότεροι 

από τους μισούς ασθενείς 

ανταποκρίθηκαν, εμφανίζοντας 

πλήρη ύφεση
της νόσου ύστερα από 12

μήνες θεραπείας μαζί με
το αντιδιαβητικό φάρμακο. 

Ορισμένοι δεν εμφάνισαν 

καμία υποτροπή"
του καρκίνου στα επόμενα 

πέντε χρόνια. Οι ερευνητές 

ελπίζουν ότι η μέθοδος μπορεί να ακολουθηθεί για
την αντιμετώπιση και άλλων καρκίνων του αίματος.

Η δεύτερη είδηση για την καταπολέμηση της λευχαιμίας
προέρχεται από την ελβετική εταιρεία Novartis, n οποία
είχε ξεκινήσει το 2010 μία μελέτη όπου συμμετείχαν 14
ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Η έρευνα
υλοποιήθηκε από επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας, με επικεφαλής τον δρ
Ντέιβιντ Πόρτερ. Η σχετική δημοσίευση έγινε στο Science
Translational Medicine. Η θεραπεία CTL019 βασίζεται στη
γενετική τροποποίηση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος 

του ασθενούς, ώστε αυτά να δρουν ως αντισώματα
που καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Σε τέσσερις ασθενείς 

όλα τα σημάδια του καρκίνου εξαφανίστηκαν και σε
άλλους τέσσερις υπήρξε υποχώρησαν. Οι υπόλοιποι ασθενείς
δεν ανταποκρίθηκαν και παρουσίασαν επιδείνωση.

REUTERS
1?

Χρήση αντιδιαβητικού
φαρμάκου, οε συνδυασμό 

με την κλαοική
θεραπεία ιης νόσου,
φαίνεται πως είχε
θετικά αποτελέσματα.
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Οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετείχαν σε 113 έργα με χρηματοδότηση 46,15 εκατ ευρω

Χαμηλές επιδόσεις για την Ελλάδα
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Υγεία
Χαμηλές ήταν οι επιδόσεις της Ελλάδας

στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Υγεία Health του 7ου Προγράμματος

Πλαίσιο για την Ερευνα της Ε.Ε

την περίοδο 2007-2013 όπως προκύπτει

από τη νέα μελέτη του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης ΕΚΤ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
μελέτης σι ελληνικές ερευνητικές
ομάδες συμμετείχαν σε 1 13 έργα με
κοινοτική χρηματοδότηση 46,1 5 εκατ
ευρώ

Επίσης όσον αφορά την Πρωτοβουλία

Καινοτόμα Φάρμακα Innovative

Medicines Initiative-IMI του 7ου
ΠΠ υλοποιήθηκαν επτά έργα με ελληνική

συμμετοχή και χρηματοδότηση
2,98 εκατ ευρώ

Το Πρόγραμμα Υγεία ήταν ένα από
τα δέκα θεματικά προγράμματα του
7ου Πρσγράμματης Πλαίσιο 7ο ΠΠ

με προϋπολογισμό 6,1 δισ ευρώ για
τσ διάστημα 2007-2013

Η Υγεία ήταν μέρος του ευρύτερου
προγράμματος Συνεργαστα το οποίο
υποστήριξε διευρωπαϊκά ερευνητικά
έργα Σκοπός του προγράμματος ήταν
n βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων
πολιτών και n ενίσχυση του ανταγωνισμού

σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις
που σχετίζονται με την υγεία

όπως και η αντιμετώπιση νέων επιδημιών

σε παγκόσμιο επίπεδο
Αξιοποιώντας και την εμπειρία

του 7ου ΠΠ και εντάσσοντας και νέα
έργα πιο προσανατολισμένα στην
αγορά η έρευνα για την υγεία στο
πλαίσιο του νέου χρημαιοδοτικοά
πλαισίου Ορίζοντας 2020 νια την περίοδο

2014-2020 εντάσσεται πλεον
στο Πρόγραμμα Ερευνα Δημογραφική

Αλλαγή και Ευημερία Societal
Challenge 1-SCl με προϋπολογισμό
7,472 δισ ευρώ ίο ΕΚΤ λειτουργεί
ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα

Η ελληνική συμμέτοχη
Η ελληνική σημμετοχή σε προτάσεις
που υποβληθηκαν το διάστημα 2007
2013 στο πρόγραμμα Υγεία ήταν 576
από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν
οι 113 Τα 113 έργα αφορούσαν 139
Ελληνες σημμετέχοντες από 46 ελληνικούς

φορείς με 1 1 έργα να έχουν
Ελληνες συντονιστές

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία
το ποσοστό επιτυχίας νια την Ελλάδα
ανέρχεται στσ 20 ενώ η σηνολική

επιτηχία όλων των άλλων χωρών ήταν
27

Το ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά
έργα με Ελληνα σηντονιστή είναι 8

το ήμισυ περίπου του μέσου όρου
των συμμετοχών για όλες τις χώρες
17

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των
ελληνικών φορέων στο πλαίσιο του
7ου ΠΠ-Υγεία ήταν 46,15εκαι ευρώ
που αντιπροσωπεύει περίπου ιο 1

της συνολικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

δίνοντας στην Ελλάδα τη
18η θέση μεταξύ των 28 κρατών-με
λών Σε επίπεδο περιφερειών το

μεγαλύτερο

ποσοστό της χρήμα ιοδόιη
σης του 7ο ΠΠ-Υγεία την περίοδο
2007-2013 απορροφήθηκε από την
Αιιική 30,5 εκατ ευρώ και ακολούθησε

η Κρήτη 6,18 εκατ ευρώ και
η Κεντρική Μακεδονία 4,91 εκατ ευρώ

Καινοτόμα φάρμακα
Επίσης τον τομέα της Υγείας αφορά
και η Πρωτοβουλία Καινοτόμα Φάρμακα

Innovative Medicines Initiative-IMI

μία Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία

Joint Technology Initiative
μεταξύ της Ε.Ε και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Βιομηχανιών και Συλλόγων

Φαρμάκων η οποία συνδέθηκε
με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο με στόχο

την επιτάχυνση της ανακάλυψης
και της ανάπτυξης ασφαλέστερων και

αποτελεσματικότερων φορμάκων Ο

προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας
ανήλθε στα 2 δισ ευρώ για την περίοδο

2008-2013
Ο αριθμός των προτάσεων που

υποβλήθηκαν στην Πρωτοβουλία
Καινοτόμα Φάρμακα ΙΜΙ για την
περίοδο 2009-2014 από όλες τις χώρες
ήταν 438 από τις οποίες χρηματοδο

Βακπκά
πεδία
Η συμμετοχή ελληνικών φορέων ο
εργσ Ου προγράμματος Υγεκι του
7ου ΠΠ αφορούσαν κυρίως η
θεματικό πεδίο Πτιοφροζονιοτ την

Εραινα για ιπν ανθρωπινή υγοα
27,37 εκατ ευρωι Οι δεκα περιοχές

έρευνας που έλαβαν χρηματοδο mon
ηιαν οι ε?ης ίκατο φθίνουσα σειρά
ρη|κιεοδοιτιοιχ προαγωγή της

υγείας κορκινος ανίχνευση διάγνωση
και έλεγχος άλλες χρονιές αρρώστιες
καρδιαγγειακές αρρώστιες εγκέφαλος
κο αρρώστιες σχετικές με τον

εγκέφαλο συλλογή μεγάλων συνόλων

δεδομένων HIVAIDs ελονοσία και

ίρυμαιίωσπ εινταηοκρισπ στις ανάγκες
ων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης

ϋντιμικροφακιι αντίσταση στα
ί.κ.ιρμαχα

τήθηκαν οι 49 ίο ποσοστό επιτυχίας
δηλαδή ήταν 1 1 2

Η ελληνική συμμειοχή στις προτάσεις

την ίδια περίοδο ήταν 57 από
τις οποίες χρηματοδότηση έλαβαν τα
επτά έργα το ποσοστό ε πιτυχίας δηλαδή

ήταν 12,3 Εννέα Ελληνες από
επτά οργανισμούς συμμετείχαν σε
επτά ΙΜΙ έργα

Η ευρωπαϊκή χρπμαιοδότηση που

έλαβαν οι Ελληνες σηνεργάτες μέσα
από τις προσκλήσεις ισυ ΙΜΙ ήταν
2,98 εκατ ευρώ το 0.4 δηλαδή της
συνολικής ευρωπαϊκής σηνχρηματο
δότησης σε έργα ΙΜΙ

Οι πέντε ελληνικοί φορείς που έλαβαν

τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

οίο 7ο ΠΠ-Υγεία και το
ΙΜΙ είναι οι εξής Ιατρική Σχολή του
Εθνικού Καποδιεπριακού Πανεπιστημίου

Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών

της Ακαδημίας Αθηνών Ιδρυμα
Τεχνολογίας Ερευνας Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης Ελληνικό

Ιδρυμα Υγείας
Από την υλοποίηση των ερευνητικών

έργων στο πρόγραμμα 7ο ΠΠ
Υγει'α προκύπτουν μερικά αξιόλογα
προκαταρκτικά αποιελέσματα τα
στοιχεία έχουν εξαχθεί με βάση 370
ολοκληρωμένα έργα ιο 37 των έργων

περίπου 1.303 εκαι ευρώ Εγιναν
10.485 δημοσιεύσεις σε γνωστά περιοδικά

με μέσο όρο Impact Factor
8,8 δημιουρνήθηκειν 32 νέες επιχειρηματικές

πρωτοβουλίες spin-offs
και κατοχυρώθηκαν 230 νέες πατέντες

Οι ελληνικοί φορείς ιτυμμετέχοντας
στις συντονισμένες προσπάθειες αντιμετώπισης

των σημαντικών ευρωπαϊκών

προκλήσεων π.χ γήρανση
του πληθυσμού αυξανόμενος φορτος
ασθενειών άνισα και μη βιώσιμα συ

στήματα παροχής υγείας και φροντίδας

μεταρρυθμίσεις στον τομέα της
υγείας και της φροντίδας είχαν οικονομικά

οφέλη αλλά και οφέλη συ
νεργασίας με διεθνώς αναγνωρισμένες
ερευνητικές κοινοπροξίες στον τομέα
της υγείας

Οι Ελληνες συμμετέχοντες απέκτησαν

πρόσβαση σε κλινικές εφορ
μογές στην ανάπτυξη και τον έλεγχο
νέων θεραπειών σε διαγνωστικά εργαλεία

και στις καλύτερες προκτικές
στα συστήματα παροχής υπηρεσιών
υγείας και φροντίδας

ISID-9688555I
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Φάρμακα και φαρμάκια για ιον υπηρεσιακό υπουργό
Ως ακαδημαϊκός και πρύτανης του Πανεπιστημίου

Αθηνών χαίρει μεγάλης αναγνώρισης
αλλά στην Ελλάδα της διαπλοκής

ως υπηρεσιακός υπουργός Υγείας γίνεται
στόχος Η πρόθεσή του να υλοποιήσει τις
υποχρεώσεις της ελληνικής πλευράς προς
τους εταίρους αναφορικά με την ανατιμο
λόγηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων

όπως αυτές διατυπώνονται ρητώς στο
τρίτο Μνημόνιο έχει πυροδοτήσει έναν
υπόγειο πόλεμο
Ο Θάνος Δημόπουλος ενοχλεί για
ακόμη έναν λόγο δρομολογεί επίσης την

επαναφορά της συνταγογράφησης με τη
δραστική ουσία και όχι με την εμπορική
ονομασία
Το χτύπημα είναι διπλό με την πρώτη
απόφαση θα έρθουν μειώσεις στις τιμές
των φαρμάκων που δεν προστατεύονται
από πατέντα off-patent στο 50 της τιμής
που είχαν όσο εντάσσονταν στο καθεστώς
προστασίας Αντίστοιχα για τα γενόσημα
προβλέπεται μείωση στο 32,5
Με τη δεύτερη απόφαση μπαίνει εκ νέου

στοπ στους γιατρούς αφού δεν θα
μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα με

εμπορική ονομασία ούτε στην περίπτωση
που πρόκειται για γενόσημο ούτε στην
περίπτωση που αφορά την αντιμετώπιση
χρόνιας πάθησης
Σημειωτέον ότι ο πρώην υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής επέμενε ακόμη

και λίγες ώρες πριν από την παράδοση
της θέσης του ότι έχει τακτοποιήσει τις
υποχρεώσεις αυτές
Το αποτέλεσμα είναι μερίδα της φαρμακοβιομηχανίας

να επιτίθεται στον Δημό
πουλο Ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας
ωστόσο φαίνεται να αγνοεί τις βολές
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Μα Μ ΜΓΜ,ΛλΜ%
ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ

Με το βλέμμα οτην αυτοδυναμία, ο Αλέξης Τοίπρας
ανεβάζει τους τόνους οτην κόντρα του με τον Βαγγέλη

Μεϊμαράκη s Ξεκαθαρίζουν οι υποψηφιότητες
το Σάββατο οε κλειστή κομματική ουοκεψη

«Δεν σφάξανε»
για συνεργασία με ΝΔ

Πολλά 
κλικ προς τα πάνω

ανεβάζει την εκλογικά αντιπαράθεση 

με τη Συγγρού
ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να
εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση στον
Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τη Νέα Δημοκρατία 

- το παλιό, όπως επανέλαβε
πολλές φορές, για να πει ξανά ότι δεν
υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης
με τη Δεξιά.

«Δεν σφάξανε» ήταν η χαρακτηριστική 
έκφραση που χρησιμοποίησε ο

πρώην πρωθυπουργός προβάλλοντας
το νέο μότο του ΣΥΡΙΖΑ πως «στις 20
Σεπτεμβρίου ξεμπερδεύουμε με το
παλιό». Παράλληλα απάντησε στις
αιτιάσεις πως έχει κουραστεί και επι-
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Ο Αλέξηβ Tainpas
επέλεξε την κεντρική
πλατεία του Αιγάλεω

για να πραγματοποιήσει
την πρώτη

προεκλογική του ομιλία
στο Λεκανοπέδιο

V

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ Β ΑΘΗΝΩΝ

Αναζητώντας
τη χαμένη
λαϊκότητα

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Ν ΜΑΝΙΑΤΗ

Ενα
τέταρτο πριν ανέβει ο Αλέξης

Τσίπρας στην εξέδρα της Πλατείας
Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω ο Ρο

μά που πουλούσε ελληνικές σημαίες δεν
είχε κάνει ακόμη σεφτέ Τίποτε αδελφέ
μου είπε λίγο απογοητευμένος Η ζωή
συνεχιζόταν κανονικά περιμετρικά της
πλατείας στα καφέ και στα σουπερμάρ
κετ Με μόνη λεπτομέρεια την προεκλογική

ομιλία του πρώην πρωθυπουργού
που σε λίγο θα άρχιζε

People Have the rower έλεγε η Πάτι
Σμιθ και Αμλετ της Σελήνης ο Χρήστος

Θηβαίος από τα μεγάφωνα ενώ
οι μοβ σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ πύκνωναν
όσο βράδιαζε και ο κόσμος κατέφτανε
μουδιασμένος Και το Αιγάλεω όπως και
όλος ο ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου είναι ακόμη

στη φάση μουδιάσματος και αποδιοργάνωσης

θυμίζω πως και εδώ είχαμε διάσπαση
τοπική Ενα μεγάλο μέρος της Οργάνωσης

μελών του κόμματος ακολούθησε
τον Παναγιώτη Λαφαζάνη Κι έμεινε
ο Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρ
μπας εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και
μια σκληρή ομάδα υποστηρικτών του
να έχει το άγχος της χθεσινοβραδινής
συγκέντρωσης όπως μου είπε δυσαρεστημένη

πρώην συριζαία νοικοκυρά
που κρατούσε σακούλα από μπακάλικο
και δεν θα έμενε για την ομιλία

Συγκέντρωση πάντως που πέραν των
μικροπωλητών μπίρα παγωτό χωνάκι
ξηροκάρπια συγκέντρωσε κόσμο από
όλες τις δυτικές συνοικίες Ακόμη και
στελέχη όπως ο συμπαθής τριανταπεντάρης

Γιώργος Βασιλειάδης πρώην γενικός
γραμματέας για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς που ερχόταν από μακριά με
το άγχος της μαζικότητας

ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΟΙ Προς αναζήτηση
της χαμένης λαϊκότητας μου ψιθύρισε
ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού

Νίκος Ξυδάκης που ξεκίνησε τη
μάχη της εκλογής του στη θάλασσα της Β
Αθηνών από την πλατεία του Αιγάλεω
Κάπνιζε και συνομιλούσε με τις κυρίες
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής

προσκείμενες στον Ξυδάκη και
στον Παναγιώτη Κουρουμπλή
• Δεν ήταν ο μόνος πρωτοκλασάτος
του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε να περιμένει

τον Τσίπρα καρτερικά μέσα στον κόσμο

Εδώ βρέθηκαν ακόμη οι Σπίρτζης
Σκουρλέτης Κουρουμπλής Τσιρώνης
Αλλά και οι Παναγούλης Καφαντάρη
Δέδες Πάντζας Σκουρολιάκος και η Ρένα
Δούρου Χαμηλά η μπάλα τώρα και να
αντεπιτεθούμε την τελευταία εβδομάδα
έλεγε ο εξηντάρης με τη μοβ σημαία του
ΣΥΡΙΖΑ μπροστά από την εκκλησία του
Εσταυρωμένου

Η πλατεία στο Αιγάλεω σηκώνει τους
ποδοσφαιρικούς όρους ακόμη και για τα
πολιτικά Ατμόσφαιρα εκλογών πάντως
δεν έχουμε ακριβώς εδώ πέραν του περιπτέρου

του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ που
στέκονται στις αντίθετες πλευρές της
πλατείας

ΦΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ Είμαι Δεξιός
από την κούνια Να στηρίξουμε τώρα
Τσίπρα κατά της βρωμιάς έλεγε ένας
ασπρομάλλης που δήλωνε πως ο πατέρας
του είχε πολεμήσει στη μάχη του Μακρυγιάννη

το μακρινό 1944 Εδώ βέβαια δεν
χωρούσε πια κουβέντα για εμφυλίους
μόνο το χαμένο επίδικο του ΣΥΡΙΖΑ που
φαίνεται να κουβαλάει στον Γολγοθά ο
ίδιος ο τέως πρωθυπουργός που έφτασε
γύρω στις 20.45 συνοδεία αστυνομικών
και του Νίκου Παππά Εν μέσω φλας και
συνθημάτων

Ηταν η ώρα που είχαν ζεσταθεί κάπως
τα πράγματα και το συμπέρασμα εύκολο
για να πάρει μπρος η εκλογική μηχανή
του ΣΥΡΙΖΑ απαιτείται να βουτήξει στις
πλατείες ο ίδιος ο Τσίπρας Που αν και
έχει πάρει κιλά παραμένει φωτογενής

θυμεί ουσιαστικά να αποχωρήσει από
την πρωθυπουργία Δεν δραπετεύουμε

από την πραγματικότητα είπε
χαρακτηριστικά

Η Κουμουνδούρου προβάλλει σταθερά

τον στόχο της αυτοδυναμίας απέναντι

στην κριτική που δέχεται για την
άρνησή της να υποκύψει σε μια συζήτηση

για μετεκλογικές συνεργασίες
Κι ως εκ τούτου η κριτική που άσκησε
χθες προσωπικά στον υπηρεσιακό
όπως τον αποκάλεσε αρχηγό της ΝΔ
και στο περιβάλλοντου ήταν οξύτατη
Επιχειρούν να επιστρέψουν της Ρηγίλλης

τα παιδιά Δίνουν τα ρέστα τους
για να τελειώσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ Να
ξαναφέρουν το χαμόγελο στα χείλη
των δανειστών και της διαπλοκής
γΓ αυτό παλεύουνε Με επικεφαλής
τον Μεϊμαράκη την προσωποποίηση

του παλαιοκομματισμού θα σας
ζητούσα να αναρωτηθείτε πώς θα
ήταν ο παλαιοκομματισμός αν ήταν
σ ένα πρόσωπο Αυτό το πρόσωπο
είναι ο αρχηγός της ΝΔ ο οποίος
μία εβδομάδα αφότου ανέλαβε πήγε
στις Βρυξέλλες συνοδευόμενος από
τον Παπασταύρου της γνωστής λίστας

Λαγκάρντ ανέφερε ο Αλέξης
Τσίπρας

Ηταν δε κατηγορηματικός απορρίπτοντας

κάθε προοπτική μετεκλογικής

συμπόρευσης με τη Νέα
Δημοκρατία λέγοντας ενώπιον ενός

πυκνού ακροατηρίου στο Αιγάλεω
που τον επικροτούσε Πασχίζει ο
Μεϊμαράκης να μας πείσει να κάνουμε

κυβέρνηση μαζί Ε λοιπόν
δεν σφάξανε Ας απαντήσουμε λαϊκά
Κυβέρνηση κουρελού μιας χρήσεως

ζομπι με τη συμμετοχή Βορίδη
Ψωμιάδη Πάγκαλου και Βενιζέλου
δεν θα γίνει είπε και συμπλήρωσε

Ας βρούνε κάποιον άλλον για να πετύχουν

τον στόχο τους που είναι να
μη δώσει ο λαός την ισχυρή εντολή
που ζητεί η χώρα Ζητάμε καθαρή
και ισχυρή εντολή

ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΜΕΙΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ
αποκρούει την επιχειρηματολογία
των άλλων πολιτικών κομμάτων
πως συμπεριφέρεται αλαζονικά αρνούμενος

να αποδεχθεί την προοπτική

αναζήτησης μιας ευρύτερης
κυβερνητικής συμμαχίας μετάτην 20ή
Σεπτεμβρίου θα τους νικήσουμε
Μόνοι μας εμείς και οι άλλοι όλοι
μαζί διαβεβαίωσε χθες το βράδυ στην
πρώτη του προεκλογική ομιλία στο
Λεκανοπέδιο ο Αλέξης Τσίπρας με

την υπόσχεση ότι δεν θα αφήσουμε
το παλιό κατεστημένο να επιστρέψει
από το παράθυρο

Για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα
εκείνο που προέχει είναι να πειστεί η
κοινή γνώμη πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιζητεί
την αυτοδυναμία στην κάλπη για να
εφαρμόσει αφενός το πρόγραμμα που
συμφώνησε και ψήφισε και αφετέρου

για να μπορέσει να
υλοποιήσει σταδιακά

το πρόγραμμα
θεσσαλονίκης το
οποίο εξακολουθεί
να αποτελεί για την
Κουμουνδούρου

πιλότο κυβερνητικής πολιτικής
Προβεβλημένα στελέχη της

Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι
τις επόμενες ημέρες θα καταδειχθεί
η πολιτική γύμνια της Συγγρού η
οποία έχει επενδύσει τη στρατηγική
του προεκλογικού της αγώνα στην
κριτική των πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ

Συμμετέχει στον εσωκομματικό
μας διάλογο και κρύβει τις δικές

της δεσμεύσεις σχολιάζουν τα ίδια
στελέχη διαπιστώνοντας ότι αργά ή
γρήγορα θα καταρρεύσει το αφήγημα
Μεΐμαράκη πως ο Τσίπρας απέτυχε
στη διαπραγμάτευση

Τη στοχευση της αυτοδυναμίας
επανέλαβε χθες και η εκπρόσωπος
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη

σχολιάζοντας ότι η χώρα η κοινωνία
και η οικονομία έχουν ανάγκη πολιτικής

σταθερότητας Από εκεί και
πέρα οι συνεργασίες βρίσκονται στην
πολιτική κουλτούρα της Αριστεράς με
προϋπόθεση την κοινή προγραμματική

συμφωνία Αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε
και να συνεργαστούμε με το παλιό
διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα
Ομοίως ο Νίκος Φίλης επέμεινε χθες
ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία για
να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση
να στηρίξει το πρόγραμμα του αλλά
ζοντάς το

Η ΜΑΧΗ TON ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ Παράλληλα

με τον προεκλογικό αγώνα
τρέχει και η επεξεργασία των

ψηφοδελτίων

του ΣΥΡΙΖΑ Η Κουμουνδούρου

διαψεύδει ότι έχει αλλάξει
το κλίμα για τον εργατολόγο Αλέξη
Μητρόπουλο ωστόσο διευκρινίζει
ότι όλες οι αποφάσεις θα ληφθούν το
Σάββατο σε κλειστή σύσκεψη της Κεντρικής

Επιτροπής του κόμματος που
θα αποφανθεί για τις υποψηφιότητες
Πέραν της εκκρεμότητας Μητρόπου
λου απομένει να διασαφηνιστεί το τι
θα γίνει και με μερικά παρών στην
ψηφοφορία του Μνημονίου που τώρα
επιθυμούν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια

Κάθε περίπτωση θα εξεταστεί
ξεχωριστά επιβεβαιώνουν στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας ότι πρόκειται
ουσιαστικά μόνο για τέσσερις περιπτώσεις

αφού οι υπόλοιποι από τα
1 1 παρών έχουν αποστασιοποιηθεί
ή έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν
την κάθοδο τους στις εκλογές

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής

του Επικρατείας στις εκλογές
του Ιανουαρίου του 2015 καθηγητής
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν θα είναι

σ αυτή την ανάμετρηση υποψήφιος

επομένως μένει ανουπή η θέση
του πρώτου στο ψηφοδέλτιο από το
οποίο θα απαλειφθεί και το όνομα
της Αγλαΐας Κυρίτση που έχει ακολουθήσει

τη ΛΑΕ Πιθανότατα από
το Επικρατείας θα φύγει και ο πρώην
υπουργός Πάνος Σκουρλέτης ο οποίος

ίσως θα ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο
της Β Αθήνας

Στο Επικρατείας ενδεχομένως
να ενταχθούν τα ονόματα κάποιων
εξωκοινοβουλευτικών υπουργών της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Συζητείται το
όνομα του πανεπιστημιακού Κώστα
Γαβρόγλου Είναι σχεδόν βέβαιο ότι
υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι
αυτήν τη φορά οι Νίκος Κοτζιάς Χρήστος

Σπίρτζης Κώστας Φωτάκης
Δημήτρης Μάρδας Επίσης υποψήφιος

με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο πρώην
γενικός γραμματέας ΕΣΠΑ Αλέξης
Χαρίτσης έπειτα από προσωπική
επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα

Κυβέρνηση κουρελού μια-s χρήσεως
zôum με m συμμετοχή Βορίδη Ψωμιάδη
Πάγκαλου και Βενιζέλου δεν θα γίνει είπε
στην προεκλογική του ομιλία ο Αλ Toinpas
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