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ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

Εµφάνιση του ιού στις Οινούσες 
• Σε εφτά µέρες θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσµατα 

• Οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αποκρύπτουν τις σοβαρές ελλείψεις σε 
επιστηµονικό προσωπικό και υλικοτεχνικά µέσα 

Το πρώτο ύποπτο κρούσµα της γρίπης των πτηνών 
εντοπίστηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα 
στις Οινούσες της Χίου, όπως ανακοινώθηκε χτες 
επίσηµα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. Πρόκειται για µια γαλοπούλα, που 
ψόφησε την περασµένη Πέµπτη και στάλθηκε για 
τις σχετικές εξετάσεις στο Κέντρο Κτηνιατρικών 
Ιδρυµάτων Αθηνών. Οπως ανακοινώθηκε χτες, βρέθη-
κε θετική στον υπότυπο Η5, ανάµεσα σε 9 δείγµατα. Για 
να υπάρξει πλήρης επιβεβαίωση, το δείγµα αίµατος της 
συγκεκριµένης γαλοπούλας θα σταλεί στο Κέντρο Κτη-
νιατρικών Ιδρυµάτων Θεσσαλονίκης, που έχει οριστεί και 
ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, αλλά τα τελικά αποτε-
λέσµατα για το τι και ποιος ακριβώς ιός είναι, θα βγουν 
από ένα εργαστήριο της Βρετανίας, µια βδοµάδα αφού 
σταλούν τα δείγµατα.  

Οπως έγινε χτες γνωστό, η γαλοπούλα αυτή προέρχεται 
από µια µικρή οικόσιτη εκµετάλλευση 20 πουλερικών, 
όπου παρουσιάστηκαν ύποπτα συµπτώµατα και απώλειες 
σε γαλοπούλες. Παρότι το συγκεκριµένο κρούσµα εντο-
πίστηκε σε µια αποµονωµένη περιοχή που δεν παρουσιά-
ζει πτηνοτροφικό ενδιαφέρον, δηµιουργείται ένα σοβαρό 
ζήτηµα. Οι Οινούσες µπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά 
στη Βορειοδυτική Τουρκία, όπου και εκεί υπήρξαν κρού-
σµατα σε γαλοπούλες, αλλά το θέµα που προκύπτει πλέ-
ον είναι τι διαστάσεις µπορεί να λάβει η γρίπη των πτη-
νών στην Ελλάδα. Πάντως, οι Οινούσες µπήκαν σε κα-
ραντίνα. Σχετική απόφαση για καραντίνα, που θα αφορά 
τις Οινούσες και τη Χίο, αναµένεται να παρθεί σήµερα 
και στην ΕΕ. 

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χτες ανακοινώ-
θηκε το περιστατικό και τι προηγήθηκε διαδικαστικά. Στο 
διαδικαστικό κυρίως µέρος της υπόθεσης κινήθηκαν και 
οι σχετικές δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Ε. Μπασιά-
κος. Λίγο πριν γίνει γνωστό το γεγονός, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ανακοινώσει εγκύκλιο, µε βά-
ση την οποία ιδρύονται τοπικά κέντρα επείγουσας επέµ-
βασης ανά νοµό και ζήτησε από τις Νοµαρχίες να προσ-
λάβουν το µόνιµο προσωπικό σε όσες Νοµαρχίες έχει 
κατανεµηθεί, καθώς και να διαθέσουν οχήµατα. Σε σχε-
τική δήλωσή του επίσης ο Ε. Μπασιάκος ανέφερε πως θα 

προσληφθούν 100 εποχικοί κτηνίατροι, δεν είπε βέβαια 
πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. 

Μείζον ζήτηµα παραµένει το θέµα της πρόληψης και της 
άµεσης αντιµετώπισης. Και κυρίως των µεγάλων ελλεί-
ψεων σε προσωπικό και µέσα. Ελλείψεις, που δεν καλύ-
πτουν ούτε τα χτεσινά ανακοινωθέντα του Ε. Μπασιάκου. 
Εν πρώτοις όπως προκύπτει, από τις 13 του µήνα που 
σηµειώθηκε το σχετικό περιστατικό, βγήκε το πρώτο 
αποτέλεσµα στις 17 και θα χρειαστούν και άλλες µέρες 
για να πάει το λεγόµενο «ύποπτο» δείγµα στο εργαστή-
ριο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια για επιβεβαίωση 
στη Βρετανία. Στην Ελλάδα δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί, 
αν το συγκεκριµένο κρούσµα φέρει τον υπότυπο του ιού 
της γρίπης των πουλερικών Η5Ν1 και ούτε αν είναι υψη-
λής ή χαµηλής παθογονικότητας. Αυτό, δυστυχώς, συµ-
βαίνει µόνο σε τριτοκοσµικές χώρες. Και για άλλη µια 
φορά τίθεται το µείζον ζήτηµα της προστασίας του ζωι-
κού κεφαλαίου της χώρας, καθώς και της δηµόσιας υγεί-
ας σε περίπτωση που υπάρχει πρόβληµα. 

∆εν προσβλήθηκαν άτοµα 

«∆ε µιλάµε και δεν έχουµε κρούσµατα της γρίπης των 
πουλερικών» σε άνθρωπο, δήλωσε χτες το βράδυ ο Αγ-
γελος Χατζάκης, πρόεδρος του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσηµάτων, µετά από έκτακτη σύσκεψη στο 
υπουργείο Υγείας. 

Αναφερόµενος στο ζευγάρι των ηλικιωµένων που έχουν 
την οικόσιτη µονάδα στις Οινούσες, ο Αγγ. Χατζάκης είπε 
ότι δε θα νοσηλευτούν σε νοσοκοµείο, αλλά θα γίνει 
παρακολούθηση για εφτά µέρες στο σπίτι τους, που είναι 
ο χρόνος επωάσεως στη γρίπη των πουλερικών. Η πιθα-
νότητα να νοσήσουν αυτά τα άτοµα απ' τη γρίπη των 
πουλερικών είναι εξαιρετικά µικρή, πρόσθεσε ο Αγγ. Χα-
τζάκης. 

Ολη η χτεσινή κινητοποίηση αφορούσε αυστηρά τις Οι-
νούσες και δεν αποτελούσε γενική εφαρµογή του σχεδί-
ου «Περσέας» - όπου περιλαµβάνεται και αντιµετώπιση 
της γρίπης - κατέληξε ο Αγγ. Χατζάκης. 

 

 

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2005 
Eλλείψεις στην E.E. και πρώτες ενδείξεις πανικού  

Tου ανταποκριτή µας στις BPYΞEΛΛEΣ Kωνσταντίνου Kαλλέργη 

Πανευρωπαϊκό συναγερµό λόγω της έλλειψης αντιικών 
φαρµάκων για την έστω και στοιχειώδη αντιµετώπιση µιας 
ενδεχόµενης πανδηµίας της γρίπης των πουλερικών κρούει 
η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή. 
Oπως φαίνεται, ελάχιστα ή και κανένα από τα κράτη-µέλη 
της Eνωσης δεν ακολούθησαν, προφανώς λόγω κόστους, 
τη σύσταση του Παγκόσµιου Oργανισµού Yγείας για τη 
διατήρηση αποθεµάτων ικανών να καλύψουν τουλάχιστον 

το 25% του πληθυσµού τους µε αποτέλεσµα να παρατη-
ρούνται τώρα ελλείψεις και οι πρώτες ενδείξεις πανικού 
στον πληθυσµό. 

Nαααα  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ θ ο ύ νπ ρ ο ε τ ο ι μ α σ θ ο ύ νπ ρ ο ε τ ο ι μ α σ θ ο ύ νπ ρ ο ε τ ο ι μ α σ θ ο ύ ν  
«∆εν θέλουµε να προκαλέσουµε πανικό, απλώς εκπληρώ-
νουµε την υποχρέωσή µας να ζητήσουµε από τα κράτη-
µέλη να προετοιµασθούν και να συντονίσουν τις ετοιµασίες 



 

 

τους, σηµείωσε χθες ο Tζόναθαν Tοντ, εκπρόσωπος του 
Eπιτρόπου Yγείας, Mάρκου Kυπριανού, χωρίς ωστόσο να 
αποκαλύψει ποιες χώρες έχουν το µεγαλύτερο έλλειµµα. 
Πάντως, βάσει της αρχής του 25%, η Eλλάδα, για παρά-
δειγµα οφείλει να έχει αποθέµατα 2,5 εκατοµµυρίων κου-
τιών, ποσότητα αναµφίβολα σηµαντική... 

Mε ρ ι κ ήε ρ ι κ ήε ρ ι κ ήε ρ ι κ ή  λ ύλ ύλ ύλ ύ σ ησ ησ ησ η  
Oµως τα αντιικά φάρµακα δεν αποτελούν «πολύ µερική 
λύση», καθώς ήδη όπως έγινε γνωστό, έχουν εµφανισθεί 
τύποι του H5N1 ανθεκτικοί στα πλέον διαδεδοµένα από 
αυτά. Σε κάθε περίπτωση πραγµατική απάντηση µπορεί να 
δώσει µόνον ένα αποτελεσµατικό εµβόλιο, το οποίο προς 
το παρόν δεν υπάρχει ούτε για τον H5N1, τον ιό που έχει 
δηµιουργήσει το πρόβληµα ούτε για την πιθανή µετάλλαξή 
του σε µορφή πραγµατικά επικίνδυνη για τον άνθρωπο. 
Για το θέµα αυτό, ο Oλλανδός καθηγητής Aλµπερτ Όστερ-
χαους, πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Eπιστηµονικής Oµάδας 
Eργασίας για τη Γρίπη (ESWI), που συγκεντρώνει 20 ερευ-
νητικά ινστιτούτα και 9 φαρµακευτικές εταιρείες, δήλωσε 
χθες ότι η Eυρώπη είναι, απλώς, ανέτοιµη για µια -κατ� 
αυτόν- σχεδόν βέβαιη πανδηµία γρίπης. Kάλεσε κατόπιν 
τούτου την Eνωση να αναλάβει αυτήν τη χρηµατοδότηση ή 
τουλάχιστον συγχρηµατοδότηση των ερευνών από τις 
φαρµακοβιοµηχανίες, για την ανάπτυξη και πιστοποίηση 
εµβολίου,καθώς, όπως δήλωσε, οι δυνάµεις της αγοράς 
δεν επαρκούν για την έγκαιρη και αποτελεσµατική κινητο-
ποίηση των εταιρειών. H προεργασία για την παρασκευή 

του εµβολίου αυτού έχει αρχίσει όµως µέχρι να εµφανισθεί 
ο ίδιος ο µεταλλαγµένος ιός είναι φυσικά αδύνατον να δη-
µιουργηθεί και το αντίστοιχο εµβόλιο. 
Eνδεικτικό της αµηχανίας και του φόβου που διατρέχει την 
Eυρώπη είναι, πέραν του συνωστισµού στα φαρµακεία, η 
κατά 10% µείωση των πωλήσεων πουλερικών και η κατά 
55% πτώση της τιµής τους στη Γαλλία τις τελευταίες ηµέ-
ρες. Oµως η Γαλλία προέβη σε µια εντυπωσιακή κίνηση, 
αποστέλλοντας σε όλες της τις πρεσβείες µάσκες και αντιι-
κά φάρµακα ικανά να καλύψουν το 30% των αναγκών των 
κατά τόπους γαλλικών κοινοτήτων. Aπό την πλευρά της, η 
Eπιτροπή απέστειλε στην Tουρκία, κατόπιν αιτήµατος της 
Aγκυρας, 700 ειδικές στολές για τα συνεργεία που έχουν 
αναλάβει την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Tαααα  σ ε ν ά ρ ι ασ ε ν ά ρ ι ασ ε ν ά ρ ι ασ ε ν ά ρ ι α  
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Eπιτροπή, δηλώνει πως ήταν 
δυνατόν µέτρα να ληφθούν στη συγκεκριµένη περίσταση, 
έχουν ληφθεί αλλά ότι υπάρχει ετοιµότητα για τη λήψη και 
άλλων µέτρων εφ� όσον κριθεί αναγκαίο. 
Eρωτηθείς πάντως ο κ. Tοντ για το ποια θα µπορούσαν να 
είναι τα µέτρα αυτά δεν θέλησε να προβεί στην παραµικρή 
διευκρίνιση, όµως υπενθυµίζεται ότι τα σενάρια που υπάρ-
χουν προβλέπουν µέχρι και το κλείσιµο συνόρων, την α-
παγόρευση συγκεντρώσεων και την αναστολή της λειτουρ-
γίας σχολείων και υπηρεσιών. 
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Aπό µέρα σε µέρα  
 

 

Η οµολογία 
«Το εµβόλιο για την εποχιακή γρίπη δεν προστατεύει από πιθανή µετάλλαξη του ιού των πουλερικών. Αυξά-
νοντας όµως τις παραγγελίες για το εµβόλιο της εποχιακής γρίπης, τα κράτη - µέλη κάνουν µία χειροπιαστή 
επένδυση προς τις εταιρίες, προκειµένου να έχουν οικονοµικά κίνητρα για αύξηση της παραγωγής τους»!!! 

Η παραπάνω δήλωση - σοκ έγινε την Παρασκευή από τον επίτροπο της ΕΕ που είναι αρµόδιος για θέµατα Υγείας και 
Προστασίας Καταναλωτή. Πρόκειται για µια δήλωση - οµολογία, που όπως και να τη διαβάσει κανείς είναι κυνική. Είναι 
προκλητική. Κινείται στα όρια της απροκάλυπτης χυδαιότητας, γιατί στην πραγµατικότητα αναλύει και κωδικοποιεί την 
ουσία, το περιεχόµενο και την κατεύθυνση των πολιτικών που επεξεργάζονται και προωθούν η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι 
εθνικές κυβερνήσεις. Στην πραγµατικότητα, λέει ότι ακόµα και σε θέµατα υγείας - ενδεχόµενα ειδικά για θέµατα υγείας 
όπου όταν καλλιεργείται πανικός ο κόσµος σπεύδει σε κάθε είδους φάρµακα - πρέπει να ευνοούµε την υπερκατανάλωση. 
Οχι επειδή µε αυτόν τον τρόπο συµβάλλουµε στην προστασία της υγείας, αλλά επειδή έτσι αυξάνουµε τα έσοδα των 
φαρµακοβιοµηχανιών... 

Βέβαια, το γεγονός ότι ο επίτροπος επέλεξε αυτόν τον ακραίο τρόπο να δηµοσιοποιήσει µια αλήθεια που αφορά τα κριτή-
ρια µε βάση τα οποία πορεύεται η ΕΕ, δεν αποκαλύπτει τίποτα περισσότερο από αυτό που µε συνέπεια και µε θεµελιωµέ-
να στοιχεία αποκαλύπτει από την πρώτη στιγµή το ΚΚΕ. Οτι, δηλαδή, το δηµιούργηµα της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι ένα 
κατασκεύασµα του δυτικοευρωπαϊκού κεφαλαίου, που καλείται να βάζει πλάτη στα επικίνδυνα σχέδια των πολυεθνικών 
και να επιβάλλει πολιτικές που να ικανοποιούν τις αξιώσεις των κεφαλαιοκρατών. Πολιτικές που στην άλλη όψη τους 
δεσπόζουν οι συνεχείς επιθέσεις ενάντια στα δικαιώµατα των εργαζοµένων και το βιοτικό τους επίπεδο. 

Τέτοιες ήταν οι ρυθµίσεις και οι πολιτικές που τόσα χρόνια προωθούσε το ΠΑΣΟΚ, άσχετα από τον τρόπο που τις βάφτι-
ζε. Αυτή την επιδίωξη εξυπηρετούσαν τα πακέτα των νόµων και των υπουργικών αποφάσεων που «σερί» παίρνει από το 
καλοκαίρι η κυβέρνηση της Ν∆. Το κεφάλαιο υπηρετούσε ο φορολογικός νόµος και ο νόµος για τα κίνητρα προς τις επι-
χειρήσεις. Τις µεγάλες επιχειρήσεις ευνοεί ο νόµος για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Τις πολυεθνικές και µόνον 
αυτές εξυπηρετεί η επιµήκυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων και η «οδηγία Μπολκεστάιν». Αίτηµα των 
εργοδοτικών οργανώσεων και του µεγάλου κεφαλαίου θέλουν να ικανοποιήσουν µε τις νέες ανατροπές που ετοιµάζουν 
για το Ασφαλιστικό. 

Από αυτή την άποψη οι επαίσχυντες δηλώσεις του Κοινοτικού επιτρόπου δεν πρέπει να µας ξενίζουν. Πρέπει να µας 
πεισµώνουν για το δίκιο των απόψεών µας, για το δίκιο του αγώνα µας, για την ανάγκη να κάνουµε ακόµα περισσότερα 
προκειµένου να απεγκλωβίζονται όλο και περισσότεροι εργαζόµενοι από την καθηµερινή πλύση εγκεφάλου και τις προ-
σπάθειες, κρατούντων και βαστάζων, να πείσουν τους λαούς πως δήθεν µονόδροµος είναι η πλήρης υποταγή στις ορέ-
ξεις των κεφαλαιοκρατών. 


