Δελτίο Τύπου
Ενημέρωση συντακτών από Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας &
Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιά, Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια και
Καθηγητές Β. Παπαευαγγέλου και Γκ. Μαγιορκίνη
Αθήνα, 28 Απριλίου 2021
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει
η ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας κύριο Βασίλη Κικίλια. Στην ενημέρωση
συμμετέχουν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος
Χαρδαλιάς, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων

Βάνα

Παπαευαγγέλου

και

ο

Επίκουρος

Καθηγητής

Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων Γκίκας Μαγιορκίνης.
Κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο.
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ μαζί σήμερα στην παρουσίαση. Κυρία
Παπαευαγγέλου καλησπέρα σας, κύριε Μαγιορκίνη. Κυρίες και κύριοι, η κυρία
Παπαευαγγέλου θα μιλήσει για τα στοιχεία της ημέρας και τους δείκτες.
Εγώ σήμερα θα ήθελα να περιοριστώ στους εμβολιασμούς. Είμαι και είμαστε πολύ
περήφανοι με την υγειονομική Επιχείρηση «Ελευθερία».
Παίρνοντας την ανταπόκριση από την κοινωνία, από τον κόσμο, θέλω να ενημερώσω
για το πώς πηγαίνουμε. Ξεπεράσαμε χθες τα 2,9 εκατομμύρια εμβολιασμούς.
2.945.000.
Και αυτήν την ώρα που μιλάμε, ξεπερνάμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς.
Από τη Μεγάλη Δευτέρα σπάμε καθημερινά το ρεκόρ ημερησίων εμβολιασμών:
Μεγάλη Δευτέρα 61.574 εμβολιασμοί, Μεγάλη Τρίτη 61.859, και σήμερα Μεγάλη
Τετάρτη θα ξεπεράσουμε τους 62.968 εμβολιασμούς.
Από την Τετάρτη του Πάσχα 5 Μαΐου θα λειτουργούν σε όλη τη χώρα 1.500
εμβολιαστικά κέντρα, αυξάνοντας τη δυνατότητα εμβολιασμών του προγράμματός
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μας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Επιταχύνουμε και θα φτάσουμε να αγγίξουμε τους
100.000 εμβολιασμούς την ημέρα.
Το Μάιο θα φτάσουμε τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς και τον Ιούνιο θα
ξεπεράσουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς.
Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε πόσο μεγάλη δουλειά, πόσο μεγάλη προσπάθεια
έχει γίνει από όλους μας, από το Υπουργείο Υγείας, από τους εργαζομένους, από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Πολιτική Προστασία, ευχαριστούμε πολύ
κύριε Υπουργέ, από τις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης – ευχαριστώ για μια ακόμα φορά τον Κυριάκο Πιερρακάκη και όλη
την ομάδα. Όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εργαστεί όλο αυτό το
χρονικό διάστημα σε αυτήν την τεράστια υγειονομική προσπάθεια.
Θα πω ότι χθες άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι
συμπολίτες μας της ηλικιακής ομάδας 30-39 με το εμβόλιο της AstraZeneca και όπως
είχαμε αναγγείλει αύριο, τη Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου, ανοίγει η πλατφόρμα για τους
συμπολίτες μας ηλικιακής ομάδας 40-44 με AstraZeneca. Αλλά θέλω να δηλώσω ότι
από σήμερα σε λίγο θα φύγουν τα μηνύματα από την άυλη στους συμπολίτες μας.
Να επισημάνουμε εδώ ότι υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού το τριήμερο και ότι το
Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 45-49.
Κάτι που σημαίνει, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εμάς να το πούμε, ότι το
Μάιο θα εμβολιάζονται στην Ελλάδα όλοι οι συμπολίτες μας άνω των 30 ετών.
Επαναλαμβάνω, το Μάιο θα εμβολιάζονται πλέον στην Ελλάδα όλοι οι συμπολίτες
μας άνω των 30 ετών.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 106.652 συμπολίτες μας ηλικίας 30 έως 39 ετών έχουν
κλείσει από εχθές το ραντεβού τους και έχουν ήδη αρχίσει να εμβολιάζονται με το
εμβόλιο της AstraZeneca. Για την ακρίβεια, έχουν ήδη εμβολιαστεί οι 9.142 αυτή τη
στιγμή που μιλάμε.
Τώρα, θα μου επιτρέψετε να κάνω και δύο σχόλια, γιατί η ανάγκη για αντιπολίτευση
πρέπει να έχει και κάποια όρια. Το λέω αυτό μιλώντας σήμερα για πολλοστή φορά,
αλλά αυτή τη φορά αποδίδοντας και τα εύσημα ευθέως στην Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών.
Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει επιδείξει υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο,
επαγγελματισμό

και

σοβαρότητα

και

έχει

συμβάλλει

τα

μέγιστα

στην

προτεραιοποίηση του εμβολιασμού των συμπολιτών μας στα πλαίσια της
Επιχείρησης «Ελευθερία».
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Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει μία εξαιρετική δουλειά. Προσωπικά τους ευχαριστώ
δημοσίως για την προσφορά τους.
Είναι αυτοί οι οποίοι μας επέτρεψαν με επιστημονικά κριτήρια να εμβολιάσουμε με
το εμβόλιο της AstraZeneca, μεταξύ άλλων, από την ηλικία των 30 και πάνω.
Και αυτοί οι οποίοι, μετά από συνεννόηση μαζί τους, συναίνεσαν στη δυνατότητα οι
συμπολίτες μας, όσοι περισσότεροι μπορούν, να τους δώσουμε πρόσβαση ακόμα και
νωρίτερα με το εμβόλιο αυτό.
Κυρίες και κύριοι, δεν διόρισα εγώ αυτή την Επιτροπή. Αυτή την Επιτροπή την διόρισε
η Κυβέρνηση Τσίπρα στις 17 Αυγούστου του 2017. Πράγματι, είναι εξαιρετικοί
επιστήμονες και εγώ ανανέωσα τη θητεία τους στις 17 Αυγούστου του 2020.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι επειδή αυτοί κάνουν την προτεραιοποίηση για τον εμβολιασμό
και έχουν προσφέρει σε πολύ δύσκολες και καίριες στιγμές εξαιρετικές υπηρεσίες –
τους ξαναευχαριστώ πολύ – ότι δεν πρέπει να τους απαξιώνουμε ελαφρά την καρδία,
ότι πρέπει να τους στηρίζουμε όλοι μας. Είναι πολύ σοβαροί επιστήμονες.
Και είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν συμπολίτες μας δεύτερης κατηγορίας για τους
οποίους «ξεστοκάρουμε» τα εμβόλια. Αντιθέτως, δίνουμε πρόσβαση στα εμβόλια σε
όσους περισσότερους συμπολίτες μας μπορούμε. Και πλέον, μέχρι το τέλος του
Μαΐου θα έχουν πρόσβαση όλοι πάνω από την ηλικία των 30.
Και άρα παρακαλώ θα ήθελα όλοι να επιδείξουν την αναγκαία αυτοσυγκράτηση, την
αναγκαία θεσμική θέση και τον αναγκαίο πατριωτισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να
ολοκληρώσουμε αυτό το τεράστιο εγχείρημα με επιτυχία. Να προφυλάξουμε
εμβολιάζοντας όσο περισσότερους συμπολίτες μας μπορούμε, όλους αν είναι
δυνατόν και έρθουν να εμβολιαστούν, και έτσι να βοηθήσουμε η κοινωνία σιγά-σιγά
να επιστρέψει σε μια πιο ελεύθερη κοινωνική ζωή, σε μια καλύτερη κοινωνικότητα,
σε μια καλύτερη καθημερινότητα.
Να ξανά αναπτύσσονται η μία πίσω από την άλλη οι οικονομικές δραστηριότητες και
να μπορέσουμε να επιτύχουμε να έχουμε μια πολύ καλή τουριστική σεζόν φέτος, που
είναι και ζητούμενο για τη χώρα μας, μια που όλοι γνωρίζετε ότι ο τουρισμός είναι η
βαριά βιομηχανία της χώρας και είναι πολύ σημαντικό να πάει καλά.
Και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πάει καλά και θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως
δυνατό όλοι μας να βοηθήσουμε να πάει καλά.
Με αυτά τα λίγα λόγια θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση με
υγεία με τις οικογένειές σας. Παρακαλώ θερμά να προσέξουμε αυτό το Πάσχα και να
τηρήσουμε τους υγειονομικούς κανόνες, θα πει και ο Νίκος σε λίγο.
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Και να φροντίσουμε έτσι ώστε προστατεύοντας τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας
και τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και τους αγαπάμε, να προστατευτεί και όλη
η ελληνική κοινωνία και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο και
να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Κυρία Παπαευαγγέλου, έχετε το λόγο.
Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα
2.782 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας ενώ ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανέρχεται σε 805. Κατά την διάρκεια των τελευταίων
24 ωρών, 63 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους. Αναφορικά με την κατανομή των
νέων κρουσμάτων στις μεγάλες πόλεις, σήμερα σημειώνουμε 1.263 νέα κρούσματα
στην Αττική και 413 στη Θεσσαλονίκη.
Την εβδομάδα που μας πέρασε είδαμε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα μια
σταθερή πορεία αποκλιμάκωσης του επιδημικού κύματος. Τα νέα κρούσματα
μειώθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο δείκτης
θετικότητας μειώθηκε στο 4,5%.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι προχθές, τη Μεγάλη Δευτέρα, σε σύνολο 118
μαζικών δειγματοληπτικών ελέγχων που διενήργησε ο ΕΟΔΥ μέσω των κινητών
μονάδων υγείας σε κάθε γωνιά της χώρας, με περισσότερα από 21.000 rapid test, ο
δείκτης θετικότητας ήταν 1,75%. Δηλαδή, για πρώτη φορά, μετά από πολλές
εβδομάδες, μειώθηκε κάτω από το 2%.
Το επιδημιολογικό φορτίο εμφανίζει μια πτωτική πορεία, όμως ο συνολικός αριθμός
των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια παραμένει υψηλός.
Ο αριθμός των νέων εισαγωγών στα Νοσοκομεία της επικράτειας εμφανίζει μια
μείωση, ήπια μείωση, με το μέσο όρο του 7ημέρου να είναι στις 462 νέες εισαγωγές
την ημέρα και το συνολικό αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών στην επικράτεια να
ανέρχεται στις 5.300 ασθενείς.
Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για ασθενείς Covid εμφανίζουν σταθερά υψηλό
ποσοστό κάλυψης 90% στην επικράτεια. Ευχάριστη είναι η παρατήρηση ότι για
δεύτερη εβδομάδα οι αποσωληνώσεις είναι περισσότερες από τις νέες
διασωληνώσεις, ενώ τα μαθηματικά μοντέλα προβλέπουν μία σταθερή μείωση των
διασωληνωμένων ασθενών τις επόμενες εβδομάδες.
Έτσι, μετά από μία συλλογική, επώδυνη αλλά και συνειδητή προσπάθεια πολλών
εβδομάδων, παρακολουθούμε τη σταδιακή αποκλιμάκωση της πανδημίας που τόσο
καιρό περιμέναμε.

Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 213 1510186/176/190/987/969, Fax: 213 1510182, E-mail: press@civilprotection.gr
www.civilprotection.gr
Twitter: @GSCP_GR, Facebook: @CivilProtectionGreece

Ο δείκτης Rt σε όλη την επικράτεια είναι στο 0,97-0,98, λίγο κάτω από τη μονάδα. Και
νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους μας, το ίδιο μάλιστα συνέβη και στη Γαλλία τον
προηγούμενο μήνα, ότι με τη μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα αυτές τις
πρώτες μέρες χαλάρωσης και μείωσης των νέων κρουσμάτων, αν ξεχαστούμε σχεδόν
αυτόματα το επιδημιολογικό φορτίο θα αυξηθεί και πάλι.
Είμαστε χαρούμενοι, έχουμε αισιοδοξία αλλά η ξεγνοιασιά αργεί ακόμα. Ιδιαίτερα
σήμερα που συνεχώς μαθαίνουμε για νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού, κάτι που είναι
απόλυτα φυσιολογικό όσο ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας, έχουμε ένα μεγάλο
δρόμου και ένα στοίχημα να κερδίσουμε: να προλάβουμε να ελέγξουμε την
πανδημία μέσω του μαζικού εμβολιασμού, πριν οι μεταλλάξεις του ιού δυσκολέψουν
περισσότερο την πορεία μας προς την ελευθερία.
Δεν έχει νόημα να μετράμε τα κρούσματα των μεταλλαγμένων ιών που ανιχνεύτηκαν
στην χώρα μας και να αγωνιούμε. Αυτή είναι η δουλειά των ιολόγων και των
επιδημιολόγων.
Ο δικός μας στόχος πρέπει να είναι επικεντρωμένος στο να προστατεύουμε τους
εαυτούς μας αλλά και τους αγαπημένους μας, συμβάλλοντας έτσι και στη μείωση της
διασποράς στην κοινότητα, κυρίως με τον μαζικό εμβολιασμό, αλλά και με την ίσως
βαρετή αλλά ακόμα σίγουρα απαραίτητη σταθερή χρήση των μέτρων ατομικής
προστασίας.
Και εδώ θα ήθελα να σταθώ στη συμπεριφορά των συνανθρώπων μας που έχουν ήδη
εμβολιαστεί. Στη συμπεριφορά δηλαδή ημών που είμαστε οι τυχεροί. Αυτοί που
έχουμε ήδη κάνει δύο δόσεις εμβολίου.
Ακούγονται πολλά τις τελευταίες μέρες, τόσο από διεθνείς Οργανισμούς όσο και τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με την χαλάρωση των μέτρων στους
εμβολιασμένους.
Και φυσικά, ο εμβολιασμός προσφέρει ελευθερία και αποτελεί το σημαντικότερο
όπλο για τον έλεγχο της πανδημίας. Είναι προφανές ότι μέσα στους επόμενους μήνες
το καλοκαίρι και καθώς θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας
που θα έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, όσοι επέλεξαν να εμβολιαστούν θα
απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας,
συμμετοχή σε περισσότερες και σε διαφορετικού επιδημιολογικού κινδύνου
δραστηριότητες.
Από κοινού και οι δύο Επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Covid επεξεργαζόμαστε τις

Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 213 1510186/176/190/987/969, Fax: 213 1510182, E-mail: press@civilprotection.gr
www.civilprotection.gr
Twitter: @GSCP_GR, Facebook: @CivilProtectionGreece

σχετικές οδηγίες, που αναμένονται να εκδοθούν μετά το Πάσχα και τότε θα
αναφερθούμε με λεπτομέρεια.
Όμως, πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν είναι η ώρα ακόμα σήμερα στην Ελλάδα για να
παρερμηνεύσουμε τις οδηγίες των διεθνών Οργανισμών. Στη χώρα μας έχουμε
ακόμα υψηλή ενδημικότητα και χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού σε
σύγκριση με το Ισραήλ ή το Ηνωμένο Βασίλειο.
Όποιος διαβάσει με προσοχή τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί, καταλαβαίνει ότι
υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις στο πού και πότε οι πλήρως εμβολιασμένοι
μπορούν να χαλαρώσουν τη χρήση των μέτρων ατομικής προστασίας.
Οι νέες αυτές οδηγίες είναι εξαιρετικά αισιόδοξες για το μέλλον των
εμβολιασθέντων. Όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, γνωρίζουμε
ότι εάν κάποιος πλήρως εμβολιασμένος μολυνθεί με τον κορονοϊό, υπάρχει σαφώς
μικρότερη πιθανότητα να μεταδώσει τον ιό σε ανεμβολίαστο άτομο του
περιβάλλοντος, αλλά η πιθανότητα αυτή δεν είναι μηδενική.
Έτσι και πάλι θα πρέπει να κάνουμε μία χρήση της κοινής λογικής. Αν βρεθούν δύο
ζευγάρια πλήρως εμβολιασμένων ηλικιωμένων, ακόμα και σε κλειστό χώρο, μπορούν
να είναι χωρίς μάσκες, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι δεν είχαν υψηλού κινδύνου
επαφές τις αμέσως προηγούμενες μέρες.
Αναφορικά με τον εκκλησιασμό μας κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι
σημαντικό να τηρήσουμε τις αποστάσεις, τόσο μέσα στους ναούς, όσο και στον
εξωτερικό χώρο, κάνοντας χρήση διπλής μάσκας.
Σε κάθε περίπτωση και με σύμμαχο τον καλό καιρό, θα πρέπει να προτιμάμε να
μείνουμε στο προαύλιο της εκκλησίας και στις οικογενειακές μας συνευρέσεις την
ημέρα του Πάσχα, προτείνουμε και πάλι την παραμονή σε υπαίθριο χώρο, όπως
παραδοσιακά άλλωστε κάνουμε εμείς οι Έλληνες, ενώ παροτρύνουμε όσους θέλουν
και μπορούν να διενεργήσουν ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ πριν τις συγκεντρώσεις
αυτές.
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η ενδοοικογενειακή διασπορά αποτελεί τον πιο
μεγάλο παράγοντα κινδύνου μετάδοσης. Μετά το Πάσχα ανοίγει και η εστίαση σε
εξωτερικούς χώρους και η χαρά των εργαζόμενων, αλλά και των πολιτών είναι
μεγάλη.
Και σαφείς οδηγίες έχουν δοθεί από την Επιτροπή μας για την αποφυγή
συγχρωτισμού και φαινόμενων υπερμετάδοσης. Οι αποστάσεις μεταξύ τραπεζιών, η
αποκλειστική χρήση της εστίασης από καθήμενους επισκέπτες, η χρήση των
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αυτοδιαγνωστικών τεστ και η ορθή και συνεχής χρήση μάσκας από τους
εργαζόμενους στην εστίαση, είναι κάποια από τα σημαντικά μέτρα που πρέπει να
ακολουθήσουμε.
Επιθυμητή είναι και η χρήση της μάσκας από τους επισκέπτες, εφόσον δεν τρώνε,
που είναι μετά το γεύμα. Τέλος, καθώς η εστίαση συνεπάγεται τη συνάθροιση
ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά χωρίς τη χρήση μάσκας, καλό είναι αν
επιλέξουμε να βγούμε από τη «φούσκα» των στενών κοινωνικών μας επαφών, να το
κάνουμε αυτό κάποιο μέτρο. Επιλέγοντας να μεγαλώσουμε τη «φούσκα» μας, χωρίς
όμως να την καταργήσουμε και εντελώς ακόμα.
Κλείνοντας και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα, καλή
Ανάσταση και γρήγορη ανάρρωση σε όλους τους ασθενείς της χώρας μας.
Η σκέψη μας είναι κοντά και σε όλους τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό
που θα βρίσκονται αυτές τις μέρες μακριά από τις οικογένειές τους, με αυτοθυσία
στο πλευρό των ασθενών μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κυρία Παπαευαγγέλου. Το λόγο έχει ο κύριος
Μαγιορκίνης.
ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Καλησπέρα σας και από μένα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί
145 εκατομμύρια μολύνσεις στον κόσμο και περισσότεροι από 3,1 εκατομμύρια
θάνατοι.
Ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων συνέχισε να αυξάνεται για έβδομη συνεχόμενη
εβδομάδα, πλησιάζοντας τις 800.000 ανά ημέρα και ο ρυθμός των θανάτων έδειξε
αύξηση αγγίζοντας τους 14.000 ανά ημέρα.
Αυτή η επιδείνωση που βλέπουμε στους παγκόσμιους δείκτες οφείλεται σε ένα
σημαντικό βαθμό στην επιδημιολογική επιδείνωση που παρατηρείται στην Ινδία, με
40% αύξηση στον αριθμό των νέων διαγνώσεων και 80% στον αριθμό των θανάτων
από τη νόσο εντός της τελευταίας εβδομάδας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία χώρα με πληθυσμό που ξεπερνά το 1,3
δισεκατομμύρια, όπου μόλις το 7% όμως ξεπερνάει την ηλικία των 65, το κομμάτι του
πληθυσμού λοιπόν με τη μεγάλη νοσηρότητα, και αυτό είναι σε αντίθεση με το 21%
που έχουμε στην Ελλάδα.
Αν, λοιπόν, δούμε αυτό το ηλικιακό προφίλ της Ινδίας προβλέπεται χαμηλότερη
νοσηρότητα. Ωστόσο, η έξαρση της επιδημίας έχει στην ουσία ακινητοποιήσει το
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σύστημα Υγείας. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η επέκταση του εμβολιασμού και
στις νεότερες ηλικίες.
Η σχέση της μεγάλης έξαρσης της επιδημίας στην Ινδία με την ύπαρξη ενός νέου
μεταλλαγμένου στελέχους, ακόμα παραμένει υπό διερεύνηση.
Αντιθέτως, στην Ευρώπη η επιδημία την τελευταία εβδομάδα έδειξε τάσης
συρρίκνωσης, με 11% μείωση στις διαγνώσεις και 8% στους θανάτους μεσοσταθμικά.
Ο ρυθμός των νέων διαγνώσεων συρρικνώθηκε σε λιγότερες από 150.000 διαγνώσεις
ανά ημέρα, έχοντας όμως ξεπεράσει πλέον τις 44 εκατομμύρια διαγνώσεις. Ο ρυθμός
των θανάτων βρίσκεται κάτω από τους 3.000 ανά ημέρα. Από τις 47 ευρωπαϊκές
χώρες, οι 33 έδειξαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης.
Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα
ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια έδειξε επιπλέον σημεία
υποχώρησης.
Η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει σταθερά υψηλή, αλλά παρουσιάζει δειλά
σημεία αποσυμπίεσης μετά από αρκετό καιρό. Ο αριθμός των ατόμων σε
παρακολούθηση στις ΜΕΘ, εντός της τελευταίας εβδομάδας, μειώθηκε 4%. Ο
αριθμός των νέων εισαγωγών με COVID-19 παραμένει σε επίπεδο υψηλότερο των
400 ανά ημέρα, αλλά χαμηλότερο από τον αριθμό των εξιτηρίων. Συγχρόνως,
παρατηρήθηκε μείωση των θανάτων κατά 4%.
Στην Αττική, με βάση τον παρατηρούμενο αριθμό ενεργό κρουσμάτων, η επιδημία
συρρικνώθηκε για τρίτη εβδομάδα στη σειρά σε ποσοστό 11% σε σύγκριση με την
προηγούμενη εβδομάδα, έχοντας περίπου 1.500 λιγότερα ενεργά κρούσματα από
την προηγούμενη εβδομάδα.
Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, φαίνεται ότι καταγράφεται συρρίκνωση για δεύτερη
εβδομάδα στη σειρά, σε ποσοστό που κυμάνθηκε μέχρι και 14%.
Οι επιδημιολογικές, λοιπόν, μετρήσεις αυτής της εβδομάδας ισχυροποιούν το σήμα
που παρατηρείται εδώ και δύο εβδομάδες, ότι τόσο στην Αττική όσο και στη
Θεσσαλονίκη η επιδημία δείχνει σημαντικά σημεία βελτίωσης.
Σχετικά με την παρέμβαση Δημόσιας Υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με
αντιγονικά self-tests, μέχρι σήμερα περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ατομικές
συσκευές self-test έχουν διατεθεί σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια πολίτες,
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μαθητές, εκπαιδευτικοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι
και κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.
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Περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν περάσει στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα. Το ποσοστό των ατόμων που προσέρχονται για έλεγχο από
επαγγελματία υγείας, για οποιοδήποτε λόγο εντός 3 ημερών μετά από self-test, είναι
εντός της αναμενόμενης κλίμακας, δηλαδή περίπου 1%-2% επί του συνόλου των
ηλεκτρονικών δηλώσεων.
Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματίες
υγείας μέχρι σήμερα είναι 4.392. Θα ήθελα να τονίσω ότι στη συντριπτική
πλειοψηφία τους πρόκειται για διαγνώσεις που δεν είχαν υποψία ότι είναι θετικοί,
δηλαδή ήταν μέρος αλυσίδων μετάδοσης που δεν ήταν σε περιορισμό και ως εκ
τούτου έχουν αποτραπεί πολλαπλάσιες μεταδόσεις ως αποτέλεσμα της παρέμβασης
αυτής.
Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε και εμένα να σχολιάσω για τον εμβολιασμό. Θα
ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου περισσότερο από το
50% του πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μια δόση οποιουδήποτε εμβολίου.
Η επιδημία εκεί, λοιπόν, συνεχίζει να παρουσιάζει σημεία βελτίωσης με μείωση 7%
στον αριθμό διαγνώσεων και 20% στον αριθμό των θανάτων εντός της τελευταίας
εβδομάδας. Για να καταλάβουμε για τι επιτυχία μιλάμε, στη χώρα πλέον
καταγράφεται αριθμός διαγνώσεων που στην Ελλάδα θα αντιστοιχούσε σε 300
διαγνώσεις και περίπου 3 θανάτους ανά ημέρα.
Η εμβολιαστική αυτή επιτυχία αποδίδεται κατά 68% στο εμβόλιο της
Οξφόρδης/AstraZeneca, καθότι περισσότερα από 22 εκατομμύρια κάτοικοι του
Ηνωμένου Βασιλείου έχουν λάβει τη μία δόση του συγκεκριμένου εμβολίου.
Είναι, λοιπόν, ακόμα μια απόδειξη ότι κάθε εμβολιασμός με τα εμβόλια που έχουμε
διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας, αποτρέπει χιλιάδες κρούσματα και
θανάτους.
Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό Πάσχα με ασφάλεια.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Μαγιορκίνη. Κύριε Χαρδαλιά, έχετε το λόγο.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Διανύουμε μια
διαφορετική Μεγάλη Εβδομάδα για δεύτερη χρονιά. Μια Μεγάλη Εβδομάδα που
μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις ακολουθίες στις εκκλησίες μας, με την τήρηση
όμως μέτρων που στόχο έχουν να προστατεύσουν εμάς, αλλά ιδιαίτερα τους γύρω
μας.
Σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν φέτος το Πάσχα υπενθυμίζουμε ότι και για τις
ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα συνεχίζει να ισχύει η αναλογία
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του 1 ατόμου ανά 25 τετραγωνικά και με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα
εντός των ναών. Ενώ στους εξωτερικούς χώρους των ναών η αναλογία αυτή
διαμορφώνεται σε ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά και πάντα με τήρηση των κανόνων
υγιεινής.
Επιπλέον για όλους τους πιστούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας, τόσο σε
εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Ενώ για τους ιερείς, νεωκόρους,
ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό που βρίσκεται εντός του ναού, είναι
υποχρεωτική η διενέργεια τεστ.
Όσον αφορά στις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής, υπενθυμίζεται ότι η
περιφορά του Επιταφίου μεθαύριο θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών,
χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, ενώ το προσκύνημα του Επιταφίου θα γίνει εκτός
του ναού και πάντα με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων.
Την Κυριακή του Πάσχα και μόνο την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει δυνατότητα
συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο και έως 12 άτομα
αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο.
Η μετακίνηση θα γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή sms με τον κωδικό 6, ενώ
συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους
μετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
Μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα, υπενθυμίζουμε ότι το χρονικό όριο απαγόρευσης
κυκλοφορίας, το curfew, είναι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.
Στη συνέχεια θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα μέτρα που θα ισχύσουν τα επόμενα
24ωρα. Η Κυβέρνηση σήμερα αποφάσισε τα εξής.
Παραμένει, έως την άρση των υπερτοπικών μετακινήσεων, δηλαδή των
μετακινήσεων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, η υποχρέωση αποστολής
ειδικού μηνύματος για οποιαδήποτε μετακίνηση.
Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα για τη μετακίνηση σε καταστήματα εστίασης και
καφέ θα χρησιμοποιείται ο κωδικός 6.
Από αύριο το πρωί επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις εντός της
Περιφερειακής Ενότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι από τις 3 Μαΐου, επιτρέπεται για όλα τα καταστήματα
εστίασης και καφέ η χρήση υπαίθριων και μόνο χώρων, υπό τους όρους που έχουν
τεθεί και μόνο για καθήμενους.
Προσοχή. Δεν επιτρέπεται, καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και λειτουργίας τους, η
μουσική στα καταστήματα αυτά.
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Τέλος, από τις 3 Μαΐου και για μία εβδομάδα το πέρας της κυκλοφορίας καθορίζεται
στις 23:00 το βράδυ. Τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ θα κλείνουν το αργότερο
στις 22:45. Σε κάθε περίπτωση όλοι θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να
βρισκόμαστε στα σπίτια μας στις 23:00 ακριβώς.
Επίσης, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι αύριο θα υπάρξουν διευκρινιστικές
ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία σε σχέση με τους κωδικούς που θα
ανοίξουν και που αφορούν στα καταστήματα εστίασης και υγειονομικού
ενδιαφέροντος, καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν στους εργαζόμενους σε
αυτά.
Ας προχωρήσουμε τώρα και ας δούμε πώς διαμορφώνεται ο χάρτης υγειονομικής
ασφάλειας και προστασίας μετά και τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής των
ειδικών μας, κατά την οποία εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα νέα επιδημιολογικά
δεδομένα.
Η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο
«βαθύ κόκκινο», ανεβαίνουν και εντάσσονται ο Δήμος Ξάνθης, όπου τα ενεργά
κρούσματα έχουν αυξηθεί σε 157 από 116 που ήταν στις 17 Απριλίου, άρα έχουμε
μία αύξηση της τάξης του 35,34%, καθώς και ο Δήμος Ιάσμου της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί στα 24 από 3 που ήταν
στις 17 Απριλίου, δηλαδή έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί.
Επιπλέον, στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου «κόκκινο», από το επίπεδο πολύ
αυξημένου κινδύνου «βαθύ κόκκινο», κατεβαίνουν και εντάσσονται με ομόφωνη
γνώμη της Επιτροπής οι ακόλουθες περιοχές.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 43 ενεργά
κρούσματα, όταν στο μέγιστο της επιδημιολογικής καμπύλης είχε 112. Έχουμε
μείωση 61,61%.
Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας που έχει 134 ενεργά κρούσματα, όταν στο
μέγιστο της επιδημιολογικής καμπύλης είχε 224. Είχαμε μείωση 40,18%.
Επίπεδο επίσης κατεβαίνει και εντάσσεται στο «κόκκινο» από το «βαθύ κόκκινο» η
Περιφερειακή Ενότητα Κω, όπου τα ενεργά κρούσματα έχουν μειωθεί σε 51 από 115
που ήταν στο μέγιστο της επιδημιολογικής καμπύλης, πετυχαίνοντας μείωση 55,65%.
Από το «βαθύ κόκκινο» επίσης κατεβαίνει και ο Δήμος Πύδνας- Κολινδρού της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας που έχει πλέον 24 ενεργά κρούσματα, όταν στο
μέγιστο της επιδημιολογικής καμπύλης είχε 44, έχοντας μείωση 47,73%.
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Επίπεδο κατεβαίνει και εντάσσεται στο «κόκκινο» και ο Δήμος Γρεβενών που πλέον
έχει 39 ενεργά κρούσματα, όταν στο μέγιστο της επιδημιολογικής καμπύλης είχε 104,
έχουμε μία μείωση της τάξης του 62,5%, καθώς και ο Δήμος Καρδίτσας που έχει 112
ενεργά κρούσματα. Στο μέγιστο της επιδημιολογικής καμπύλης, θυμίζουμε, ότι είχε
276. Έχουμε μείωση 59,42%.
Επίσης, από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου κατεβαίνει και εντάσσεται στο
επίπεδο αυξημένου κινδύνου, από το «βαθύ κόκκινο» στο «κόκκινο», ο Δήμος
Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και ο
Δήμος Κύθνου της Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου, στους οποίους τα ενεργά
κρούσματα έχουν σχεδόν μηδενιστεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες 7 ημέρες παρατηρείται μείωση του ιικού
φορτίου σε 46 από τις συνολικές 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, μεταξύ των
οποίων και η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες
Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας.
Παράλληλα, 9 Περιφερειακές Ενότητες παραμένουν σταθερές, ενώ 19 παρουσιάζουν
αύξηση πλέον του 5%, ήτοι οι περιοχές αυτές που χρειάζεται ιδιαίτερη ακόμη
προσοχή.
Είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Μήλου, Φλώρινας, Λέσβου, Πάρου, Θήρας,
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Άρτας, Καλύμνου, Ημαθίας, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας,
Εύβοιας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Χανίων, Ρεθύμνου, Δράμας και Τρικάλων.
Ειδικά σε αυτές τις περιοχές, απευθύνουμε ισχυρότατη σύσταση για απαρέγκλιτη
συνέχιση της τήρησης των μέτρων. Βλέπουμε ότι στο σύνολο της επικράτειας,
πάντως, η επιδημιολογική εικόνα, όπως είπαν και οι Επιδημιολόγοι μας, βελτιώνεται
σταδιακά.
Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τους τελευταίους 14 μήνες έχουμε
διανύσει μια διαδρομή δύσκολη, μια διαδρομή εξαιρετικά, μοναδικά απαιτητική.
Η πανδημία έχει ταλανίσει και τη χώρα μας όπου μέχρι εχθές είχαμε 337.723
κρούσματα, από τα οποία σήμερα 24.157 είναι ενεργά και από τα υπόλοιπα εξιτήριο
από τα Νοσοκομεία έχουν πάρει 31.129 άτομα και 272.258 έχουν αναρρώσει κατ’
οίκον, ενώ δυστυχώς 10.179 συνάνθρωποί μας έφυγαν από κοντά μας, έχασαν τη ζωή
τους.
Ωστόσο βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής με το πρόγραμμα εμβολιασμών
Επιχείρηση «Ελευθερία» να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο, αλλά και τη συνεπή
εφαρμογή των μέτρων από όλους μας.
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Όπως είπε και ο Υπουργός μας, ξεπερνάμε σήμερα τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς,
με πάνω από 904.000 συμπολιτών μας να έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του
εμβολίου και προχωρούμε σταδιακά, αλλά προχωρούμε προσεκτικά.
Θα θέλαμε για αυτό να επιστήσουμε την προσοχή σε όλους. Οι αποφάσεις που μόλις
ανακοινώσαμε δεν πρέπει να οδηγήσουν σε εφησυχασμό. Θα πρέπει και πάλι να
επιδείξουμε σύνεση, να επιδείξουμε επαγρύπνηση, γιατί τόσο ο ιός όσο και οι
μεταλλάξεις του παραμένουν, όπως βλέπουμε και σε άλλες χώρες, και νέες εξάρσεις
της πανδημίας είναι πάντα πιθανές.
Για αυτό είναι απαραίτητη η πιστή εφαρμογή των μέτρων. Γιατί τι έχουμε
παρατηρήσει έως τώρα; Ότι ο ιός και οι μεταλλάξεις του δεν κολλάνε όταν φοράμε
τη μάσκα μας, όταν αποφεύγουμε τους συγχρωτισμούς, όταν τηρούμε αποστάσεις.
Αυτή είναι η θωράκισή μας απέναντι στον αόρατο εχθρό. Τηρούμε τα μέτρα. Όλοι,
εμβολιασμένοι και μη, φοράμε μάσκες, αποφεύγουμε συγχρωτισμούς, πλένουμε τα
χέρια. Όλοι, αδιαπραγμάτευτα και υπεύθυνα.
Το σίγουρο είναι ότι δυστυχώς και φέτος δεν θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε παρέα
με όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα, όπως θα θέλαμε. Με τη συμβολή, υπομονή,
επιμονή και συνεργασία όμως όλων μας, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι
σύντομα, πολύ σύντομα, όλα θα είναι διαφορετικά.
Ο εμβολιασμός, λοιπόν, προχωρά και μέρα με τη μέρα χτίζεται το τείχος ανοσίας που
θα κάνει δυνατή την ασφαλή επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, τα selftests ενισχύουν τις δικλείδες ασφαλείας των μέτρων και των υγειονομικών
πρωτοκόλλων, ώστε η επαναλειτουργία δραστηριοτήτων να μην θέσει σε κίνδυνο
όσα έχουμε καταφέρει.
Μέρα με τη μέρα ερχόμαστε πιο κοντά στο τέλος αυτής της περιπέτειας. Για αυτό και
φέτος το μήνυμα της Ανάστασης είναι πιο δυνατό από ποτέ. Αυτή τη φορά ο
χαρμόσυνος ήχος της καμπάνας θα είναι το μήνυμα της μεγάλης μας νίκης.
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία, με αισιοδοξία, αλλά πάνω και πέρα από
ότι οτιδήποτε άλλο, με δύναμη για όλους μας.
Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ορισμένες
ερωτήσεις.
Χ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, καθώς στις 14 Μαΐου αναμένεται με το άνοιγμα του
τουρισμού να αυξηθεί σημαντικά και η εγχώρια κινητικότητα, υπάρχει σχεδιασμός
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ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας; Αν ναι, τι προβλέπει αυτός;
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Προφανώς και υπάρχει σχεδιασμός. Να θυμίσω ότι λειτουργήσαμε με
ένα πολύ υψηλού επιπέδου υγειονομικό σχέδιο, που περιείχε και τις αεροδιακομιδές
με τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας, θυμίζω ότι είχαμε και εκμισθώσει πέρυσι
και αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας και ιδιωτικά αεροσκάφη.
Ότι ξεκινήσαμε από μια κάψουλα, φτάσαμε τις 10. Θέλω να θυμίσω για φέτος και
είναι ακόμα πιο ισχυρό μήνυμα αυτό, έχουμε τη πολύ μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος, δύο ολοκαίνουργια αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα στην υπηρεσία
μας, θα τα πετάει η Πολεμική Αεροπορία, σε σχέση με τις αεροδιακομιδές, τις
θαλάσσιες διακομιδές επίσης ενισχυμένες.
Εκατοντάδες υγειονομικούς με νέες προσλήψεις σε Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά
Ιατρεία και Νοσοκομεία στη νησιωτική Ελλάδα. Και ένα πλαίσιο τέτοιο, το οποίο
μπορεί να διασφαλίσει, πάντα με προσοχή όπως είπε πολύ σωστά ο Υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας, πάντα με μέριμνα, πάντα με παρακολούθηση από τους
επιστήμονές μας των επιδημιολογικών δεικτών και ανάλογη προσαρμογή, ότι θα
έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι.
Θα στηρίξουμε την οικονομία μας, θα στηρίξουμε τον τουρισμό μας και για να γίνει
αυτό αποδείχθηκε όλους αυτούς τους μήνες ότι πρέπει παράλληλα με αυτό να
πηγαίνουν και οι κανόνες της Δημόσιας Υγείας και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει
όλοι αυτό.
Εύχομαι και ελπίζω και θα το δούμε αυτό στην πορεία και στη διαδρομή, βλέπετε ότι
ο κόσμος και από έξω προς τα μέσα εμπιστεύεται τη χώρα μας, επενδύει στη χώρα
μας και αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα.
Και εμείς θα διασφαλίσουμε αυτό να γίνει με ασφάλεια, να γίνει οργανωμένα, να
μπορέσει ο κόσμος να χαρεί, να κάνει τις διακοπές του και οι Έλληνες επίσης εξίσου.
Και είμαι πεπεισμένος ότι θα πάνε όλα καλά.
Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Χαρδαλιά, πότε είναι στα σχέδιά σας το άνοιγμα του
Πολιτισμού; Θέατρα, μουσικές σκηνές, κινηματογράφοι, έχουν παγώσει εδώ και
πολλούς μήνες και για να είμαστε ειλικρινείς στους χώρους αυτούς πέρσι μετά το
άνοιγμα παρατηρήθηκε ότι τα μέτρα τηρήθηκαν και με το παραπάνω.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Ξέρετε, αποφεύγω να συζητώ για ημερομηνίες. Αυτό που είναι
σίγουρο είναι ότι μέσα στο σχεδιασμό μας είναι και οτιδήποτε αφορά στον Πολιτισμό
που είναι από τις απόλυτες προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
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Σε κάθε περίπτωση, όμως, βήμα-βήμα προχωράμε με επιδημιολογική επαγρύπνηση,
με επιδημιολογική παρατήρηση και σύντομα θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε πιο
συγκεκριμένα για το χρονοδιάγραμμα ανοίγματος και αυτών των δραστηριοτήτων.
Ε.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουν

καταγραφεί

περιπτώσεις

ηλικιωμένων

ή

ανοσοκατασταλμένων ατόμων, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει ανοσία μετά τον
εμβολιασμό τους και με τις δύο δόσεις. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, πώς θα
ξέρει ο πληθυσμός που έχει εμβολιαστεί ότι πράγματι έχει αντισώματα και έχει
αποκτήσει ανοσία;
ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Νομίζω η δημοσιογράφος αναφέρεται σε μία από τις μελέτες που
εκτελούνται στο ΕΚΠΑ. Στα στοιχεία βέβαια, το έχουμε δει και στο δικό μας
εργαστήριο, η συγκεκριμένη μελέτη είναι από τον Καθηγητή κύριο Τέρπο και τον
Πρύτανή μας, τον κύριο Δημόπουλο όπου φαίνεται ότι ένα ποσοστό ατόμων, κυρίως
μεγάλης ηλικίας, δηλαδή ο κύριος παράγοντας φαίνεται ότι είναι η ηλικία, δεν
φτιάχνουν ένα ικανοποιητικό αριθμό εξουδετερωτικών αντισωμάτων.
Βέβαια αυτά θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος χρόνου για να δούμε ποια είναι η
σημασία τους. Νομίζω οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει σε αυτή τη φάση να μην έχουν
κάποια ανησυχία, γιατί σίγουρα το εμβόλιο προσφέρει ένα άλλο κομμάτι ανοσίας
που είναι η κυτταρική ανοσία. Η ανοσία είναι λιγάκι πιο πολύπλοκη απλά από τα
αντισώματα.
Σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε και αν χρειαστεί θα υπάρχουν
τροποποιήσεις των δόσεων, αναλόγως τι θα προτείνει και η Επιτροπή των
Εμβολιασμών
Είναι πάντως κάτι το οποίο το παρακολουθούμε και γίνονται και καλές μελέτες και
αξιόλογες μελέτες αυτή τη στιγμή και θα μπορέσουμε να απαντήσουμε όλα αυτά τα
ερωτήματα τα οποία τα έχουμε και εμείς στο σύντομο μέλλον.
Β. ΑΓΓΟΥΡΙΔΗ: Κύριε Κικίλια, από εχθές επίσημα οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 3039

μπορούν

να

προγραμματίζουν

τα

ραντεβού

τους

για

το

εμβόλιο

της AstraZeneca και ακολουθούν οι πολίτες ηλικίας 40-44 ετών. Πόσα είναι τα
διαθέσιμα εμβόλια της AstraZeneca που αφορούν αυτές τις δύο ομάδες και ποιος ο
εμβολιαστικός στόχος; Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιος είναι ο
σχεδιασμός στην περίπτωση που εξαντληθούν οι διαθέσιμες ποσότητες;
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Καταρχάς να πω ότι σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που έχει κάνει η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, τα συγκεκριμένα εμβόλια δεν είναι μόνο για αυτές
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τις δύο ηλικιακές ομάδες, είναι για όλες τις ηλικιακές ομάδες για τις οποίες έχει δώσει
έγκριση η Εθνική Επιτροπή.
Δεύτερον, ότι όσο περισσότεροι εμβολιασμοί γίνονται με αυτό και τα υπόλοιπα
εμβόλια, τόσο πιο γρήγορα και πιο ισχυρά χτίζεται τείχος ανοσίας.
Και τρίτον, ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία ανησυχία. Υπάρχει επάρκεια εμβολίων
τέτοια, που να μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ μεγάλα νούμερα
εμβολιασμών τους επόμενους μήνες.
Και εξήγησα και τον τρόπο και την πλειάδα των δυνατοτήτων που έχουμε, έτσι ώστε
να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε όλους τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη
και χρειάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα.
Και να κλείσω με αυτό. Ακούσατε με επιστημονικό τρόπο, ακούσατε στο κομμάτι της
πρόβλεψης και στο κομμάτι της επαγρύπνησης, ακούσατε με όλους τους τρόπους
πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή όλοι να εμβολιαστούμε. Μεγάλοι, μικροί,
ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως το σκέφτηκαν στην αρχή και
ζύγισαν τα πράγματα. Νομίζω τα επιστημονικά δεδομένα είναι πολλά πλέον,
συντριπτικά υπέρ των εμβολίων.
Είναι εμφανές ότι εμείς θρηνούμε και πονάμε για τον κάθε ένα συμπατριώτη μας και
συμπολίτη μας που έχει χαθεί σε αυτή τη μάχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να
ξέρουμε ότι η Επιστήμη έχει οδηγήσει και βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει ένας
ασφαλής τρόπος να θωρακίσουμε την υγεία μας, παράλληλα με την προσωπική μας
υγεία, την υγεία της οικογένειά μας και τη Δημόσια Υγεία.
Στο τέλος αυτός είναι ο τρόπος σιγά-σιγά να ολοκληρώνουμε και να κλείσουμε τον
κύκλο αυτής της πανδημίας και προτρέπουμε όλους να τον ακολουθήσουν αυτό τον
τρόπο. Όσο πιο σύντομα γίνεται, τόσο πιο γρήγορα και ασφαλώς για τη χώρα μας και
για όλο τον κόσμο.
Και πάλι χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Επόμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας την Τρίτη του Πάσχα 4
Μαΐου. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους.
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