Δελτίο Τύπου
Ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2021
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η ενημέρωση
από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Μαζί του σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, κύριος Νίκος Χαρδαλιάς.
Κύριε Υπουργέ έχετε το λόγο.
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ,
σήμερα 890 κρούσματα, τα 448 στην Αττική, τα 84 στη Θεσσαλονίκη. 381 οι διασωληνωμένοι
συμπολίτες μας και, δυστυχώς, 15 απώλειες ανθρώπινης ζωής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον Καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο επταήμερος
κυλιόμενος μέσος όρος μέχρι χθες ήταν 1.056 επιβεβαιωμένα κρούσματα την ημέρα, υποχωρώντας
σημαντικά για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.
Η διάμεση ηλικία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των τελευταίων εφτά ημερών είναι τα 36 έτη.
Άρα, συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Ο δείκτης θετικότητας
είναι σταθερά χαμηλός, την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν στο 2,5% υποχωρώντας κάτω από το
3%.
Όλες οι Περιφέρειες της χώρας παρουσιάζουν μείωση κρουσμάτων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
ότι η πανδημία έχει τελειώσει.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς. Σήμερα, μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι είχαν
πραγματοποιηθεί 68.047 εμβολιασμοί και αναμένεται για μία ακόμη μέρα να ξεπεράσουμε τους
100.000 εμβολιασμούς.
Από την αρχή της Επιχείρησης «Ελευθερία» ως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά
6.430.792 εμβολιασμοί. 4.084.134 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση,
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ποσοστό που αντιστοιχεί στο 39% του πληθυσμού, ενώ 2.488.302 συμπολίτες μας έχουν
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ποσοστό 23,7%.
Ανακοινώνω σήμερα ότι ανοίγουν 420.300 καινούργια ραντεβού για τους συμπολίτες μας, με τα
εμβόλια των εταιρειών Pfizer/BioNTech, Moderna και Johnson & Johnson.
Πιο αναλυτικά, 240.000 ραντεβού για το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech, 96.300 για το εμβόλιο της
Johnson & Johnson και 84.000 για το εμβόλιο της Moderna. Τα ραντεβού αυτά αφορούν τόσο την
ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική Ελλάδα.
Υπενθυμίζω, επίσης, ότι αύριο Πέμπτη 10 Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες μας
ηλικιακής ομάδας 25-29 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και στα τρία διαθέσιμα εμβόλια για την
ηλικιακή αυτή ομάδα.
Θέλω, τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό να πω ότι στο τέλος Ιουνίου, θα ξεκινήσει ο
εμβολιασμός των κατάκοιτων συμπολιτών μας. Ο εμβολιασμός θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή των
ιδιωτών ιατρών και το εμβόλιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το μονοδοσικό της Johnson & Johnson.
Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό μας, το υγειονομικό προσωπικό. Η πανδημία του
κορονοϊού ανέδειξε τους σύγχρονους ήρωες αυτής της χώρας, τους υγειονομικούς μας. Είναι οι
γιατροί, οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό του Ε.Σ.Υ., πρωταγωνιστές στον πόλεμο με αυτό τον
αόρατο εχθρό, είναι εκείνοι οι οποίοι επιφορτίστηκαν ένα βάρος δυσανάλογο δυνάμεών τους.
καθώς εκτός από την φροντίδα των συμπολιτών μας έγιναν επί 15 μήνες και η οικογένεια όσων
νοσηλεύτηκαν, μιας και όπως γνωρίζετε το επισκεπτήριο στις κλινικές Covid δεν επιτρέπεται.
Οι άνθρωποι αυτοί δούλεψαν και εξακολουθούν να δουλεύουν «στα κόκκινα» πέρα από τις
δυνάμεις τους και υφίστανται εξαιρετικά υψηλού βαθμού παρατεταμένο στρες και έπαθαν
επαγγελματική εξουθένωση, το αποκαλούμενο σύνδρομο burnout.
Παρατηρείται παγκοσμίως αύξηση στα ποσοστά των υγειονομικών στους οποίους το έντονο
εργασιακό στρες οδηγεί σε συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση, κυνισμό, χαμηλή
αίσθηση προσωπικής επιτυχίας, μειωμένη απόδοση και κατάθλιψη.
Διεθνείς μελέτες έχουν μάλιστα δείξει ότι τα ποσοστά burnout φτάνουν άνω του 40% σε
συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως είναι οι εργαζόμενοι στις ΜΕΘ και οι Εντατικολόγοι.
Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διεθνή μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί,
τουλάχιστον το 1/5 των υγειονομικών σε όλο τον κόσμο έχει νιώσει κατάθλιψη, άγχος ή διαταραχή
μετατραυματικού στρες εξαιτίας των ψυχολογικών πιέσεων που έχουν δεχθεί εν μέσω της
πανδημίας.
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Στην προσπάθεια διαχείρισης του στρες των υγειονομικών μας και της αποκατάστασής του, το
Υπουργείο Υγείας έχει ήδη επεξεργαστεί πρόγραμμα ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ που
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ.
Η δράση του Υπουργείου Υγείας που ενδέχεται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με ελληνικά
Πανεπιστήμια, περιλαμβάνει την καταγραφή των υγειονομικών που έχουν υποστεί τις συνέπειες της
πανδημίας, την κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με τα επίπεδα του στρες που έχουν υποστεί ή
συνεχίζουν να υφίστανται και την ανάπτυξη πρότυπων βιωματικών προγραμμάτων που θα
απευθύνονται σε αυτούς, αλλά και στους φορείς όπου εργάζονται.
Οι στόχοι του προγράμματος θα είναι:
Η συστηματική καταγραφή του στρες και της υπερκόπωσης του υγειονομικού προσωπικού και η
ανάπτυξη δράσεων για την ποσοτικοποίησή του και την θεραπευτική του αντιμετώπιση.
Η ανάδειξη εξειδικευμένων προτύπων προγραμμάτων για τη ψυχική φροντίδα, διατροφική
υποστήριξη, σωματική αξιολόγηση, εξάσκηση, αποκατάσταση και διαχείριση του στρες με
επιστημονικό τρόπο.
Η διαμόρφωση κατευθυντήριων αρχών για την βελτίωση της ρουτίνας και την πρόληψη της
κόπωσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων
υγείας, τρόπου ζωής και τη συνεχή εξατομικευμένη αξιολόγηση των εμπλεκόμενων.
Η σε βάθος μελέτη βιολογικών παραμέτρων επιλεγμένων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, με στόχο
τη σύνδεση των ψυχικών συμπτωμάτων με βιολογικούς δείκτες και η παρακολούθηση των
μεταβολών αυτών των δεικτών σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής ή μη των παρεμβάσεων που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Είναι εμφανές σε όλους ότι οι χιλιάδες άνθρωποι που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή, μαζί φυσικά
και με τους εργαζομένους στην Πολιτική Προστασία, στα Σώματα Ασφαλείας, και δίνουν
καθημερινά τη μάχη, έχουν υποστεί και την πολύ πολύ μεγάλη πίεση αυτούς τους 15-16 μήνες σε
μία ασταμάτητη προσπάθεια.
Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Υπουργό και η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να βρει
τρόπους να στηρίξει αλλά και να επιβραβεύσει αυτή την προσπάθεια.
Ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Χαρδαλιά, έχετε το λόγο.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Η βελτίωση που παρουσιάζει η
επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, όπως ανέφερε και ο Υπουργός μας, σε συνδυασμό με το
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πρόγραμμα εμβολιασμών που βρίσκεται σε εξέλιξη, μας επιτρέπουν να κάνουμε τα επόμενα
βήματα και να προχωρήσουμε στην άρση κάποιων επιπλέον περιοριστικών μέτρων.
Υπενθυμίζω ότι η παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεδομένων σε κάθε γωνιά της χώρας είναι
καθημερινή, είναι διαρκής και όταν οι δείκτες συναντούν τους στόχους μας, τότε προχωράμε σε
σταδιακές και προσεκτικές άρσεις των περιορισμών.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στο τέλος της πανδημίας και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η
ανάγκη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των κανόνων ατομικής προστασίας που
βρίσκονται σε ισχύ, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς δικαιολογίες παραμένει και αποτελεί προϋπόθεση για
να συνεχίσει να βελτιώνεται η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας.
Με δεδομένους, λοιπόν, τους για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα πτωτικούς κυλιόμενους δείκτες του
τελευταίου 7ημέρου, ας δούμε τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας το επόμενο χρονικό διάστημα
μετά και τις αποφάσεις που πήρε η Επιτροπή των Επιδημιολόγων στην σημερινή συνεδρίαση της.
Από την Δευτέρα 14 Ιουνίου επανεκκινούν οι πρακτικές εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων
των φοιτητών όλων των εξαμήνων, καθώς και των Κέντρων Δια Βίου Μάθηση των ΑΕΙ.
Από το Σάββατο 12 Ιουνίου η απαγόρευση κυκλοφορίας, το curfew επεκτείνεται κατά μια ώρα. Θα
ξεκινά, δηλαδή, στην 1:30 μετά τα μεσάνυχτα και θα διαρκεί, όπως και σήμερα, μέχρι τις 5:00 το
πρωί.
Ενώ από την 1η Ιουλίου, και πάντα με την προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το
επιτρέπουν, το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας σταματά να ισχύει.
Από το Σάββατο 12 Ιουνίου θα επιτρέπεται η μουσική μόνο σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, στους
οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες.
Θέλω να τονίσω ότι σε περίπτωση καταστρατήγησης του μέτρου, το πρόστιμο καθορίζεται σε 5.000
ευρώ για την πρώτη παράβαση και σε αναστολή λειτουργίας, κλείσιμο 15 ημερών, σε οποιαδήποτε
δεύτερη παράβαση.
Επίσης από το Σάββατο 12 Ιουνίου επανεκκινούν την λειτουργία τους καταστήματα εστίασης που
βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές και μόνο για εκείνες που έχουν δύο ελεύθερες διόδους, ώστε να
διασφαλίζεται η διαφορετική είσοδος και έξοδος, καθώς και ο φυσικός αερισμός.
Από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή, το Σάββατο 12 Ιουνίου στις 6:00 το πρωί, αυξάνεται το ποσοστό
πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος-θεάματος, από 50% σε 75% όταν το θέατρο είναι
χωρητικότητας ως 1.000 θέσεις, σε 70% έως 5.000 θέσεων, σε 65% όταν είναι δυναμικότητας έως
15.000 θέσεων και αν είναι πλέον των 15.000 θέσεων, ο μέγιστος αριθμός οριστικοποιείται σταθερά
στα 10.000 άτομα. Θυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για όλους.
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Επίσης, για τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται πλέον ταυτόχρονα παρουσία
τεσσάρων πελατών σε καταστήματα εμβαδού ως 100 τετραγωνικά μέτρα.
Επιπρόσθετα, από την 1η Ιουλίου, το όριο για τις υπηρεσίες catering-δεξιώσεων αυξάνεται σε 300
άτομα, από 100 που είναι αυτή την στιγμή.
Τέλος, όσον αφορά στις εμποροπανηγύρεις, αποφασίστηκε η επανέναρξη τους μόνο στις
Περιφερειακές Ενότητες που το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%. Το
σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο θα επικαιροποιηθεί και θα ανακοινωθεί τα επόμενα 24ωρα.
Περαιτέρω αποφάσεις που αφορούν σε θέματα Παιδείας, Νησιωτικής Πολιτικής και Δικαιοσύνης,
που απασχόλησαν σήμερα την Επιτροπή, θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.
Τις επόμενες εβδομάδες αφήνουμε σταδιακά πίσω μας κάποια περιοριστικά μέτρα, που εδώ και
καιρό αποτελούσαν κομμάτι αυτής της ιδιότυπης καθημερινότητας μας.
Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται ακόμα
επαγρύπνηση και πιστή τήρηση των μέτρων από όλους μας, ακριβώς όπως κάναμε όλο το
προηγούμενο διάστημα.
Ο ιός είναι ακόμα εδώ, το βλέπουμε. 381 συμπολίτες μας παραμένουν διασωληνωμένοι, ενώ
σήμερα ακόμα 15 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους.
Και γνωρίζουμε πια καλά ότι κάθε αβλεψία μας, κάθε στιγμιαία απροσεξία μπορεί να αποβεί
μοιραία για πολλούς άλλους. Γνωρίζουμε όμως καλά και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε,
πώς μπορούμε να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας. Με την τήρηση των υγειονομικών
μέτρων και πρωτοκόλλων, που αποτελούν την ασπίδα προστασίας μας από την πρώτη μέρα της
πανδημίας και το χτίσιμο μέσω του εμβολιασμού του τείχους ανοσίας που θα μας επιτρέψει να
αφήσουμε πίσω μας οριστικά, σταδιακά όμως, την πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία.
Σας ευχαριστώ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ορισμένες ερωτήσεις.
Γ. ΣΚΙΤΖΗ: Καλησπέρα σας. Κύριε Χαρδαλιά, με βάση και τα νεότερα που μας ανακοινώσατε,
σκέπτομαι το εξής. Τα μέρα όπως είπατε χαλαρώνουν σταδιακά. Οι εμβολιασμοί προχωρούν. Οι
διστακτικοί-αρνητές επίσης παραμένουν και εκείνοι. Ο στόχος γνωρίζουμε όλοι του Υπουργείου, της
Κυβέρνησης, είναι το τείχος ανοσίας. Τι ακριβώς γίνεται αν έχετε κάτι πιο σαφές για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό και επίσης κάτι πιο ξεκάθαρο για κάποια προνόμια τα οποία προφανώς
όταν δοθούν, θα επισπεύσουμε και το τείχος ανοσίας που επιχειρείτε. Ευχαριστώ.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Κατ’ αρχήν, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω εκτενή αναφορά. Να σταθώ σε δύο
σημεία. Για μένα δεν υπάρχουν προνόμια. Δεν υπάρχουν κίνητρα, δεν υπάρχουν δικαιώματα.
Υπάρχει σταδιακή άρση περιορισμών για αυτούς που δεν κινδυνεύουν.
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Αυτή είναι η πραγματική ουσία της συζήτησης που πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, προφανώς η
συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει μια γενικότερη διαβούλευση και με την επιστημονική
κοινότητα, αλλά και μεταξύ μας.
Και θα είμαστε έτοιμοι, όταν το εμβόλιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, άρα όλοι θα
έχουν δικαίωμα στον εμβολιασμό, να πούμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα.
Σας ευχαριστώ.
Β. ΑΓΓΟΥΡΙΔΗ: Καλησπέρα σας. Κύριε Χαρδαλιά, η διάθεση των self-test από τα φαρμακεία
σταματάει. Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζετε και κατά πόσο είναι εφικτό ένα ζήτημα το οποίο
είναι τόσο ευαίσθητο όσο έχει να κάνει με τη διαχείριση και ευαίσθητων δεδομένων, να
πραγματοποιείται μέσω τον σούπερ μάρκετ, που είναι ένα σενάριο το οποίο συζητείται ιδιαιτέρως
τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστώ πολύ.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω αυτή τη συζήτηση και τις ερωτήσεις αυτές να
απαντηθούν από τους ίδιους τους υγειονομικούς. Παρά ταύτα, προφανώς και επιβεβαιώνουμε ότι
υπάρχει μια γενικότερη διαβούλευση σε σχέση με τον τρόπο που θα διατεθούν τα συγκεκριμένα
self-test.
Ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, θα γίνει με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα όλων των
εμπλεκομένων και πάντα με μόνο γνώμονα το πώς αυτό το πολύ σημαντικό μέτρο, το επικουρικό
μέτρο στην προσπάθεια που ούτως ή άλλως γίνεται, να συνεχίσει να υπηρετεί τη Δημόσια Υγεία.
Β. ΑΓΓΟΥΡΙΔΗ: Θα μπορούσα να έχω και το δικό σας σχόλιο Υπουργέ;
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Νομίζω ότι απάντησε ο Υπουργός, δεν έχω να πω πολλά παραπάνω. Πάντα το κύριο
μέλημα της Κυβέρνησης είναι πώς θα υπηρετήσει τους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έχω απαντήσει πολλές φορές ότι εμείς ξεκινήσαμε με 800 PCR τεστ, αυτά είχαμε. Φτάσαμε να
κάνουμε δεκάδες χιλιάδες PCR τεστ, ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι φέραμε τα rapid test στην
Ευρώπη, πάντα με προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και σε πολύ υψηλά επίπεδα
ευαισθησίας και ευκρίνειας, και τώρα και τα self-test. Και όλα αυτά είναι εργαλεία στη φαρέτρα μας
αντιμετώπισης του ιού.
Προφανώς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν οι
εμβολιασμοί και αυτά έρχονται να βοηθήσουν και να συνεπικουρήσουν και την επιδημιολογική
επιτήρηση, τη δουλειά που κάνει η Πολιτική Προστασία και ούτω καθεξής. Και είναι επ’ ωφελεία και
πάντα, επαναλαμβάνω, υπηρετώντας τους συμπολίτες μας.
Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: Κύριε Κικίλια, έχει αρχίσει ήδη συζήτηση για τα προνόμια όσων έχουν εμβολιαστεί.
Μάλιστα ακούσαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό χθες να μιλάει για δικαίωμα ιδιοκτητών
καταστημάτων εστίασης, να επιτρέπουν μόνο σε όσους έχουν εμβολιαστεί να περνάνε μέσα στα
μαγαζιά τους από τον Σεπτέμβριο. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να δούμε Covid free
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εστιατόρια και μπαρ, μιλάω πάντα για τους κλειστούς χώρους, από χειμώνα; Και τι θα γίνει για
όσους έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν; Και επιπλέον σαν γιατρό θέλω να σας ρωτήσω, αν
μπούμε σε μία εξίσωση δύο ταχυτήτων, ουσιαστικά πολίτες και πελάτες δύο ταχυτήτων, αυτό
μπορεί να λειτουργήσει και επιδημιολογικά; Υπάρχουν κίνδυνοι εκεί;
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που είναι πολλές και που αρκετές από
αυτές εκ φεύγουν και του αντικειμένου μου, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω ειλικρινώς και
αντικειμενικά.
Ακούστε, το είπε και ο Νίκος πριν, εδώ έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Ξεκίνησε από την
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και τις εταιρείες φαρμάκων και μετά από 12 ημερολογιακούς
μήνες έχουμε όχι εμβόλιο, εμβόλια – θυμίζω κάποιοι αμφισβήτησαν και αυτό. Ωραία.
Ξεκινήσαμε κάνοντας, αν θυμάστε, 50 εμβόλια την ημέρα σε υγειονομικούς. Φτάσαμε να
εμβολιάζουμε 100.000 συμπολίτες μας την ημέρα, να έχουμε 1500 εμβολιαστικά κέντρα, Κέντρα
Υγείας, Νοσοκομεία, Mega εμβολιαστικά κέντρα και τώρα όπως ανακοίνωσα και τους ιδιώτες στην
προσπάθεια αυτή.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Επιτρέψτε μου, λοιδορηθήκαμε όταν είπαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να το
κάνουμε αυτό αρκεί να έχουμε τα εμβόλια. Σας το θυμίζω.
Υπήρχε μια κριτική σε κάθε επίπεδο, τι είναι αυτά που λέμε. Ξέραμε πολύ καλά τι κάναμε, ξέραμε
πολύ καλά τι οργανώναμε και με πόσο κόπο όλο αυτό οργανώθηκε, όχι απλά για να φτάσουμε στα 2
εκατομμύρια, για να τα ξεπεράσουμε.
Ζητώ συγγνώμη Υπουργέ μου, αλλά ένιωσα την ανάγκη να απαντήσω.
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Παρακαλώ, Νίκο. Αρκεί κανείς να υπολογίσει τους 100.000 εμβολιασμούς που κάνουμε
κάθε μέρα ανά μήνα, για να δει την προοπτική και συνεχή ενίσχυση της Επιχείρησης «Ελευθερία».
Μετά πήγαμε στην επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία», τονώνουμε και ενισχύουμε τον τουρισμό μας.
Η προσπάθεια, λοιπόν, ποια είναι; Θυμίζω ότι υπήρχε και μία μεγάλη κουβέντα και για τις μεγάλες
ηλικίες. Θα εμβολιαστούν, δεν θα εμβολιαστούν; Είναι στο 50%; Μήπως είναι στο 60%; Είναι εκεί
γύρω, μήπως είναι χαμηλό, που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος;
Ανακοίνωσα και εγώ και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβαθμίου τα στοιχεία, πλέον οι συμπολίτες μας
60 και άνω εμβολιάζονται πάνω από το 70%. Και εγώ πιστεύω ότι ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα
στην πρώτη φάση του θα ανέβουν και άλλο τα νούμερα αυτά.
Και υπάρχουν πάντα στα 11 εκατομμύρια Έλληνες και 2 εκατομμύρια που είναι παιδιά. Και σε αυτό
υπάρχει ειδική επιστημονική μέριμνα με κάποια εμβόλια που να έχουν πάρει αδειοδότηση για
εφηβικές ηλικίες και ούτω καθεξής
Άρα, λοιπόν, η προσπάθειά μας πρώτα από όλα είναι αυτή και είναι προσπάθεια σύνθεσης. Και έχει
να κάνει με την παρότρυνση και την κινητοποίηση όλων. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι για
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πάντα κλειστή η ελληνική κοινωνία, οικονομία και λοιπά; Όχι. Όταν δώσει η Πολιτεία, λοιπόν, την
δυνατότητα σε όλους αυτούς οι οποίοι πρέπει και έχουν την δυνατότητα να εμβολιαστούν, τότε
προφανώς, και για αυτό υπάρχει η Επιτροπή Βιοηθικής, κορυφαίοι επιστήμονες, τεκμηριωμένα να
εξηγήσουν με ποιον τρόπο, Και όπως σας είπα πάντα, οι επιστήμονες εισηγούνται και η Κυβέρνηση
αποφασίζει.
Οπότε, μέχρι τότε προοπτικά θα έχουμε φτάσει σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς εμβολιασμένων
συμπολιτών μας, πιστεύω ότι θα έχουμε αποκτήσει και τείχος ανοσίας εντός του καλοκαιριού και
πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα και των γύρω μας
Θυμίζω είναι σημαντικό θέμα η προσωπική μας υγεία αλλά και η Δημόσια Υγεία, το πώς, και το έχω
πει πολλές φορές, συμπεριφερόμαστε και προασπίζουμε την υγεία της οικογένειάς μας, των
ευπαθών ομάδων, των μεγαλύτερων σε ηλικία, του κοινωνικού μας περίγυρου, του επαγγελματικού
μας περίγυρου. Οπότε προφανώς και αναμένονται πρωτοβουλίες.
Και επίσης θέλω να συνυπολογίσετε και το εξής. Θεωρώ ότι η κοινωνία θα ωθήσει από μόνη της σε
μία τέτοια, αν θέλετε, λύση η οποία θα περιλαμβάνει τις δυνατότητες αυτές, να ξανααισθανθούμε
πραγματικά ελεύθεροι και να ζήσουμε με βάση τους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας, αλλά πάντα
καλύτερα καθώς προχωράει η πανδημία, καθώς προχωράει ο εμβολιασμός και καθώς πιστεύουμε
ότι πρέπει να έχουν οι πολίτες παραπάνω ελευθερίες.
Όλα αυτά συνυπολογίζει η Κυβέρνηση και τα κάνει, όπως βλέπετε όχι βιαστικά, όχι στο πόδι, με
επιστημονική τεκμηρίωση, με μέριμνα. Και πολύ σωστά δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά
μπαίνουν πάνω στο τραπέζι και σύντομα θα μπορούμε να πάρουμε και κάποιες ακόμα αποφάσεις.
Γ. ΣΑΚΚΑΣ: Κύριε Κικίλια, επειδή αναφερθήκατε στον τομέα τον εμβολίων, ήθελα τρεις
διευκρινίσεις. Πρώτον. Επιβεβαίωσε μήπως η Johnson & Johnson τις παραδόσεις που έχει να κάνει
για τον Ιούνιο; Γιατί είπατε ότι θα ξεκινήσει και ο κατ’ οίκον εμβολιασμός. Το δεύτερο είναι, θα
επιτύχουμε τον στόχο τέλος Ιουνίου για 4.000.000 εμβολιασμούς; Και το τρίτο, με βάση τα ραντεβού
που είπατε, τα καινούργια, δεν αναφέρατε την AstraZeneca. Σταματά ο εμβολιασμός με αυτό το
εμβόλιο;
Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Όχι. Αναφέρω κάθε φορά αυτά τα οποία το πρόγραμμα «Ελευθερία» και επιχειρησιακά
είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε με βάση τα δεδομένα τα οποία είπα. Δεν υπάρχει κάποια
αλλαγή στο συγκεκριμένο εμβόλιο. Στα τρία εμβόλια που έχουμε παραπάνω ραντεβού τα
ανακοινώσαμε και τα ανακοινώνουμε.
Θυμίζω ότι καίτοι γιατρός και Υπουργός Υγείας, δεν παρεμβαίνω στις εισηγήσεις των υγειονομικών
Επιτροπών.

Υπάρχει,

λοιπόν,

η

Εθνική

Επιτροπή

Εμβολιασμών,

υπάρχει

Φαρμακοεπαγρύπνησης, υπάρχει η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων- Επιδημιολόγων.
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η

Επιτροπή

Και να σας θυμίσω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι ένα κέρδος θεωρώ, προίκα αυτής της
διακυβέρνησης και δια του Υπουργείου Υγείας, που δώσαμε την δυνατότητα στους ειδικούς να μας
συμβουλεύουν, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και η Κυβέρνηση, φυσικά, η οργανωμένη
Πολιτεία να παίρνει τις αποφάσεις,
Πάνω από όλα βάζουμε την ασφάλεια, την ζωή, την Δημόσια Υγεία και έτσι θα πορευτούμε. Οπότε,
θα μου επιτρέψετε να επανέλθω για κάποια νούμερα, πάντα επιβεβαιωμένα και τεκμηριωμένα,
αλλά επειδή ανάφερα αρκετά στοιχεία και αρκετά νούμερα σήμερα, νομίζω ότι δεν τίθεται καμία
αμφιβολία. Ο αριθμός των εμβολιασμένων συμπολιτών μας ήδη με μία δόση ή δύο δόσεις. Ότι
κάνουμε σταθερά πάνω πλέον από 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα.
Αλλά κυρίως, γιατί δεν είναι μόνο ποσοτικό, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο εμβολιασμός. Με
αξιοπρέπεια για τους συμπολίτες μας. Με επαγγελματισμό, με αγάπη και συναίσθηση του
καθήκοντος από τους υγειονομικούς και ειδικούς που εμβολιάζουν και η συνεργασία όλων των
υπηρεσιών σε μια τεράστια και πολύ σύνθετη υγειονομική επιχείρηση, δείχνει, και το
επαναλαμβάνω, ποιος πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο το ελληνικό Δημόσιο πρέπει να
αντιμετωπίζει τους Έλληνες πολίτες.
Αυτός είναι ο τρόπος, ο φάρος με τον οποίο από δω και πέρα πρέπει να χτιστούν όλες αυτές οι
πρωτοβουλίες, προκειμένου να έχουμε ένα σύγχρονο μοντέρνο Κράτος που να υπηρετεί τον πολίτη.
Και όλα αυτά, όπως βλέπετε, γίνονται με διαφάνεια, γίνονται με τεκμηρίωση, γίνονται με τα
στοιχεία όλα στα φως και κάτι ακόμα.
Προσέξτε. Προφανώς έχουν γίνει κάποια λάθη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι πρωτόγνωρο,
είναι τεράστια αυτή η υγειονομική επιχείρηση και όλοι αυτοί οι μήνες της αντιμετώπισης της
πανδημίας.
Ό,τι συμβαίνει είμαστε εδώ πέρα, το ανακοινώνουμε, το επικοινωνούμε, η ελληνική κοινωνία ξέρει
ακριβώς τι συμβαίνει και έτσι πορευόμαστε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Καλό βράδυ σε όλους.
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