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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινά η ενημέρωση 

για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης κατά της νόσου  Covid-19 από την 

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.  

 Κυρία Θεοδωρίδου, έχετε το λόγο. 

  

Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ. Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Από την 

έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας κατά της Covid – 19 είχαν 

αρχίσει και οι προβληματισμοί για την προσφερόμενη διάρκεια ανοσίας από το 

εμβόλιο.  

 Η απάντηση για να δοθεί ήθελε χρόνο και απαιτούσε μελέτες και μάλιστα σε 

ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο λόγω των μεταλλάξεων. Σήμερα γνωρίζουμε 

ότι η ανοσία διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες ή και περισσότερους μήνες.  

 Το πρώτο θέμα που αναδύθηκε ήταν η ανοσία των ατόμων που είχαν 

νοσήσει με Covid και η ανάγκη ή μη εμβολιασμού τους με μία ή με δύο δόσεις.  

 Μελέτες των αντισωμάτων, αλλά και των επαναλοιμώξεων συνέβαλαν στην 

διαμόρφωση της σύστασης που διατυπώνεται πλέον από όλους τους διεθνείς 



 

 

οργανισμούς για τη χορήγηση μιας δόσης εμβολίου στους 6 μήνες μετά από τη 

νόσηση.  

 Το σχήμα αυτό φανερώνει ότι η φυσική ανοσία συμπληρώνεται από αυτή 

του εμβολίου. Ονομάζεται υβριδική ανοσία και παρέχει υψηλή προστασία ακόμη 

και τη μετάλλαξη Δ.  

 Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ανοσία από τα εμβόλια, αλλά και από τη νόσο, 

είναι  υψηλή, αλλά δεν είναι  100% προστατευτική. Η ανοσία επηρεάζεται, όπως 

όλοι ξέρουμε, από την ηλικία, από υποκείμενα νοσήματα, από τις μεταλλάξεις.  

 Σήμερα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ανοσία, είναι  περισσότερα για 

το εμβόλιο, παρά για τη φυσική νόσο. Δεν είναι  γνωστοί οι παράγοντες ανοσίας,  

παραδείγματος χάρη για την ασυμπτωματική λοίμωξη ή για την ανοσία στα παιδιά.  

 Το μεγάλο ερωτηματικό ήταν εάν υπερτερεί η ανοσία από τη φυσική νόσο, 

σε σχέση με την ανοσία από το εμβόλιο. Πρόσφατα δεδομένα δημοσιεύονται στο 

εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο του CDC, το MWR, και προέρχονται από ένα 

δίκτυο 187 νοσοκομείων, δίκτυο vision λέγεται, των Ηνωμένων Πολιτειών, 

νοσοκομεία από διάφορες Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και αφορά σε 7.000 

εισαγωγές ασθενών με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της λοίμωξης Covid, όχι 

με Covid.  

 Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ανεμβολίαστοι που είχαν νοσήσει με Covid 3 έως 

5,5 μήνες πριν την εισαγωγή τους, είχαν 5,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 

νοσήσουν με Covid που διαπιστώθηκε εργαστηριακά κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους σε σχέση πάντα με τους εμβολιασμένους που δεν είχαν 

προηγούμενη λοίμωξη.  

 Τα δεδομένα αυτής της μελέτης ισχυροποιούν το γεγονός ότι ο εμβολιασμός 

προσφέρει υψηλή και σταθερή ανοσία που υπερτερεί της φυσικής ανοσίας από τη 

νόσηση.  

 Η μελέτη αυτή αποδυναμώνει, όπως είναι σαφές, τις απόψεις πολλών 

ατόμων που υποστηρίζουν ότι η νόσηση είναι ένα είδος φυσικού εμβολίου και για 

αυτό και το προτιμούν.  

 Η νόσος Covid, όπως δείχνουν οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι στη χώρα 

μας και παντού, είναι απειλητική και μπορεί να αφαιρέσει το πολύτιμο αγαθό της 

ζωής.  

 Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, άρχισε στη χώρα μας, όπως ξέρουμε, η 

χορήγηση της τρίτης ενισχυτικής δόσης σε άτομα άνω των 50 ετών και στους 

υγειονομικούς, ενώ μελετάται σύντομα και η ηλικιακή επέκταση της χορήγησης 

αυτής της τρίτης δόσης. 

 Τι προστασία προσφέρει η τρίτη δόση; Πριν δύο ημέρες δημοσιεύτηκε στο 

Lancet από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ σε συνεργασία με το Ερευνητικό 



 

 

Ινστιτούτο στο Ισραήλ, μία μελέτη παρατήρησης με τίτλο «Αποτελεσματικότητα της 

τρίτης δόσης του mRNA εμβολίου της Pfizer», χρησιμοποιούν εκεί, «για την 

πρόληψη των σοβαρών μορφών της νόσου Covid».  

 Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, αφού έγινε ανάλυση στοιχείων από 728.321 

άτομα άνω των 12 ετών, με μέση ηλικία 52 ετών, στα οποία είχε χορηγηθεί η τρίτη 

δόση του εμβολίου από τον Ιούλιο- τον Ιούλιο είχε αρχίσει η χορήγηση της τρίτης 

δόσεως στο Ισραήλ- μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2021. Και αυτά τα άτομα τα οποία 

είχαν πάρει την τρίτη δόση συγκρίθηκαν με τα ίδια χαρακτηριστικά που είχαν, 

έχοντας κάνει δύο δόσεις εμβολίου, τουλάχιστον πριν πέντε μήνες.  

 Οι παράγοντες που αναζητήθηκαν στη μελέτη ήταν οι εισαγωγές στο 

νοσοκομείο, η σοβαρή νόσος και οι θάνατοι από Covid. Έτσι, έχουμε δύο ομάδες 

σύγκρισης, επαναλαμβάνω, αυτούς που είχαν πάρει την τρίτη δόση και αυτοί που 

είχαν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις.  

 Η αποτελεσματικότητα ελέγχθηκε τουλάχιστον επτά ημέρες μετά τη 

χορήγηση της τρίτης δόσης σε αυτούς που ήταν εμβολιασμένοι με το εμβόλιο της 

Pfizer.  

 Τα ευρήματα ήταν τα εξής: Σε ποσοστό 93% τα άτομα που είχαν λάβει την 

τρίτη δόση, είχαν μικρότερη πιθανότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο, 92% είχε 

μικρότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου και 81% είχε μικρότερο κίνδυνο για θάνατο.  

 Το συμπέρασμα είναι ότι η τρίτη δόση είναι αποτελεσματική στην 

προστασία των εμβολιασθέντων από σοβαρές μορφές της νόσου σε σύγκριση με 

τα άτομα που έλαβαν δύο δόσεις εμβολίου, τουλάχιστον πέντε μήνες πριν.  

 Η αναγκαιότητα, όπως γνωρίζουμε, της τρίτης δόσης υπαγορεύεται από τη 

βαθμιαία μείωση των αντισωμάτων της χημικής ανοσίας, αλλά και την λοιμογόνο 

δράση και τη μεταδοτικότητα των μεταλλάξεων του ιού. Είναι η πρώτη 

μελέτη της αποτελεσματικότητας της τρίτης δόσης.  

 Τέλος, στο περιοδικό PLOS δημοσιεύτηκε μία ενδιαφέρουσα διεθνής μελέτη 

από τον James Leonhard, από το Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, σχετικά με τους 

απρόθυμους να εμβολιαστούν για τον Covid. 

 Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από 200.000 άτομα από 51 χώρες. Από 

τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκε ότι σε σημαντικό βαθμό ο κύριος 

λόγος μη εμβολιασμού ήταν η πεποίθηση πολλών ότι δεν θα τους συμβεί το 

γεγονός να νοσήσουν, ότι είναι άτρωτοι από τη λοίμωξη. Με τη στάση αυτή 

συμβάδιζε βέβαια και η αδιαφορία για τα μέτρα πρόληψης της διασποράς στην 

κοινότητα.  

 Η μελέτη αφορούσε, όπως ανέφερα, διάφορα κράτη με διαφορετικό 

πολιτιστικό υπόβαθρο και αυτό που αναδείχθηκε είναι ότι σε χώρες που είναι 

προηγμένη η ατομικότητα, οι ατομικές ελευθερίες, ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, 



 

 

το φαινόμενο ήταν πιο έντονο σε σχέση με κράτη που υπάρχει ακόμα το πνεύμα 

της συλλογικότητας.  

 Επομένως, η αντιμετώπιση της άρνησης του εμβολιασμού δεν είναι μόνο 

θέμα ενημέρωσης. Θέλει σοβαρή μελέτη και σωστές παρεμβάσεις, κυρίως στην 

συμπεριφορά των ανθρώπων. Ευχαριστώ. 

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θεοδωρίδου. Τον λόγο έχει ο κύριος 

Θεμιστοκλέους.  

 

Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Καλησπέρα και από μένα. Ξεπεράσαμε τους 12.900.000 

εμβολιασμούς. Περισσότερα από 6.640.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με 

τουλάχιστον μια δόση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 63,4% του γενικού πληθυσμού 

και 72,9% του ενήλικου πληθυσμού.  

 Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες που 

εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον μια δόση είναι 68,8% του γενικού πληθυσμού και 

80,2 του ενήλικου πληθυσμού.  

Περισσότερα από 6.380.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον 

εμβολιασμό τους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60,8% επί του γενικού πληθυσμού 

και 70,1% του υπερήλικου πληθυσμού.  

Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους 

ολοκληρωμένους εμβολιασμούς είναι 65,2% του γενικού πληθυσμού και 75% του 

ενήλικου πληθυσμού.  

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση στον κυλιόμενο μέσο όρο επτά ημερών, 

στην 16η θέση στους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς και στην 15η θέση στους 

εμβολιασμούς μιας δόσης.  

Τις τελευταίες επτά ημέρες, έχουν κλειστεί 60.000 ραντεβού πρώτης δόσης 

και 94.000 ραντεβού τρίτης δόσης.  

Σε σχέση με την διενέργεια αναμνηστικής δόσης έχουν ήδη εμβολιαστεί 

350.000 συμπολίτες μας.  

Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα, έτσι ώστε τα άτομα 

που έχουν εμβολιαστεί με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson και έχουν 

περάσει δυο μήνες από την ημερομηνία εμβολιασμού τους, να μπορούν να 

κλείνουν το ραντεβού τους για την αναμνηστική δόση.  

Για τους πολίτες αυτούς, δηλαδή, που έχουν εμβολιαστεί με το μονοδοσικό 

εμβόλιο Johnson & Johnson, η αναμνηστική δόση θα μπορεί να είναι είτε με τον 

ίδιο εμβόλιο Johnson&Johnson, είτε με εμβόλιο Pfizer και τις αμέσως επόμενες 

ημέρες θα μπορούν να εμβολιαστούν και με Moderna. 



 

 

 Η δυνατότητα εμβολιασμένων με Moderna, ως αναμνηστική δόση, 

χρειάζεται κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις στο σύστημα και θα απαιτήσει κάποιες 

ημέρες. Μέσα στις επόμενες, στο επόμενο χρονικό διάστημα, ημερών δηλαδή, θα 

ανακοινώσουμε πότε θα μπορεί να γίνεται αναμνηστική δόση με Moderna.  

 Σε σχέση με την αναμνηστική δόση, για τα άτομα τα οποία έχουν κλείσει 6 

μήνες από τη δεύτερη δόση και είναι κάτω των 50 ετών, η Εθνική Επιτροπή 

Εμβολιασμών αναμένεται να αποφασίσει στην αυριανή της συνεδρίαση και αν 

έχουμε το «πράσινο φως», τότε θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες που θα 

είναι πολύ γρήγορα, δηλαδή πολύ σύντομα, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 

νεότερες ηλικιακές ομάδες. 

 Τέλος, για το πρόγραμμα εμβολιασμού κατ’ οίκον, έχουν υποβληθεί 14.000 

αιτήσεις και ήδη έχουν εμβολιαστεί 12.500 συμπολίτες μας. Σε σχέση με τους 

ιδιώτες ιατρούς, ενημερώνω ότι 250 ιατροί και 23 πολυϊατρεία έχουν ενταχθεί μέχρι 

στιγμής στο σύστημα και έχουν γίνει 4.000 εμβολιασμοί, 1.520 στα ιατρεία και 

2.460 κατ’ οίκον. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέους. Να περάσουμε σε 

κάποιες ερωτήσεις.  

 

Δ. ΒΛΕΠΑΚΗ: Δυστυχώς σήμερα είναι η πιο μαύρη μέρα από την αρχή της 

πανδημίας στη χώρα μας με ρεκόρ κρουσμάτων. Το μεγάλο στοίχημα που όλοι 

θέλουμε να κερδίσουμε είναι ο εμβολιασμός. Φαίνεται, όμως, ότι πολλοί από τους 

πολίτες δεν πείθονται.  Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για sms που θα 

αποστέλλονται στους ανεμβολίαστους και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι κάτι 

που θα δούμε, αν έχει αποφασιστεί, αν θα το δούμε άμεσα. Και επίσης ποια είναι 

τα μέτρα στο τραπέζι, καθώς βλέπουμε ότι η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας 

επιδεινώνεται και καταλαβαίνω ότι με έναν τρόπο θα υπάρχει ο στόχος να 

περιοριστούν τα κρούσματα. 

 

Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ: Έχετε δει ειδικά τους τελευταίους μήνες ότι 

χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία τα οποία έχουμε, έτσι ώστε να 

πείσουμε όλο και δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. 

 Έχουμε ξεκινήσει αρκετές δράσεις. Έχουμε συνεργασίες με την τοπική 

κοινότητα, τοπικούς παράγοντες, την αυτοδιοίκηση, άλλους τοπικούς παράγοντες 

γιατί χρειάζεται μία ενημέρωση σε ένα τοπικό επίπεδο. Έχουμε κινητά συνεργεία. 

Έχουμε συνεργασία με την Εκκλησία και εμβολιάζουμε και σε πλατείες σε 

συνεργασία με τους ιερωμένους και με τις κατά τόπους Μητροπόλεις και 



 

 

εξετάζουμε όλα τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτήν την 

κατεύθυνση.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, στο θετικό μήνυμα του εμβολιασμού εξετάζονται και τα 

sms στα οποία αναφερθήκατε. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο που καθορίζει και η Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εν ευθέτω χρόνο, θα υπάρξουν οι 

ανακοινώσεις για τη συχνότητα και το πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα.  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση την Πέμπτη 4 

Νοεμβρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό σας βράδυ.  

 


