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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η 

ενημέρωση από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την 

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή 

Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.  

 Κυρία Υπουργέ ο λόγος σε εσάς.   

 

Μ. ΓΚΑΓΚΑ: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είχαμε 19.712 κρούσματα και 

εξακολουθούμε να έχουμε πολλά κρούσματα κάθε μέρα. Δυστυχώς είχαμε 112 

θανάτους και 633 συμπολίτες μας διασωληνωμένους.  

 Άρα τα κρούσματα εξακολουθούν να είναι ψηλά, πρέπει να 

εξακολουθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε τα μέτρα, τη μάσκα. 

Ακούσατε ήδη ότι ξεκινάει μια ήπια χαλάρωση των μέτρων όσον αφορά τα 

εστιατόρια, τη μουσική και την απελευθέρωση του ωραρίου, αλλά εξακολουθούμε 

να μην έχουμε όρθια διασκέδαση για να σταματήσουμε την εύκολη μετάδοση της 

πανδημίας.  

 Να πω ότι ξεκινάει η διάθεση των αντιικών χαπιών, που θα γίνεται μετά από 

ένα πολύ εκτενές επιχειρησιακό σχέδιο στο σπίτι. Η παράδοση θα γίνεται στο σπίτι. 

Η παράδοση κατ’ οίκον είναι  κάτι που προσπαθήσαμε πάρα πολύ καιρό να 

κάνουμε και βέβαια τα χιόνια αυτή την εβδομάδα δεν μας βοήθησαν.  

 Ξεκινάει λοιπόν την άλλη εβδομάδα. Θα είναι για συνανθρώπους μας που 

έχουν προβλήματα υγείας και βρίσκονται θετικοί με κορονοϊό, ηλικίας 18 και άνω 

και όχι για την εγκυμοσύνη.  

 Άρα, άνθρωποι με προβλήματα υγείας πάνω από τα 18 μπορούν να μιλάνε 

με το γιατρό τους. Με το που έχουν rapid test θετικό ή PCR  θετικό, μπορεί ο 

γιατρός που τους παρακολουθεί να κάνει αίτηση στην πλατφόρμα.  

 Η απάντηση δίνεται μέσα σε 24 ώρες. Δίνεται με SMS και στο γιατρό και 

στον ασθενή και μπορεί από εκεί και πέρα να επικοινωνεί ο ΕΟΠΥΥ με τον ασθενή. 



 

 

Μπαίνει πρώτα σε μία πλατφόρμα και δίνει τη συγκατάθεσή του για το φάρμακο 

και εν συνεχεία επικοινωνεί ο ΕΟΠΥΥ μαζί του και επιβεβαιώνει τη διεύθυνση για 

να μπορέσει να πάρει τα φάρμακα.  

 Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας και για τους συμπολίτες μας. Και θα είναι  χωρίς ταλαιπωρία για τους 

πολίτες. Θεωρούμε ότι είναι  πολύ σημαντικό για ανθρώπους που είναι άρρωστοι, 

που μπορεί να μολύνουν τους άλλους, οπότε η παράδοση στο σπίτι είναι πολύ 

σημαντική.  

 Αυτά από εμένα. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις μετά. Ευχαριστώ. 

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Σας ευχαριστούμε πολύ Υπουργέ. Ο λόγος στην κυρία 

Παπαευαγγέλου.  

 

Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Αν και ο αριθμός των 

νέων κρουσμάτων δείχνει να μειώνεται, πιθανά και λόγω των λιγότερων 

εργαστηριακών ελέγχων που έγιναν τις τελευταίες μέρες λόγω της κακοκαιρίας, το 

επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ στη χώρα 

έχει πια επικρατήσει η παραλλαγή «Όμικρον». 

 Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων δεν μειώθηκε σημαντικά ακόμα 

περισσότερο αυτή την εβδομάδα και εξακολουθεί να είναι περίπου στις 150.000, 

ενώ σταθεροποίηση σε ελαφρά χαμηλότερο επίπεδο εμφανίζει ο κυλιόμενος μέσος 

του επταημέρου στις 18.000 περίπου νέα κρούσματα την ημέρα. 

 Αύξηση των νέων κρουσμάτων παρατηρείται μόνο στη Θράκη και σε κάποια 

νησιά, ενώ στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες παρατηρείται μία 

σταθεροποίηση. 

 Η αναγκαστική ολιγοήμερη παραμονή στο σπίτι και η προσωρινή διακοπή 

των εργασιακών και κοινωνικών επαφών λόγω της κακοκαιρίας είναι λογικό να 

οδηγήσουν και σε μια περεταίρω μείωση των νέων κρουσμάτων τις επόμενες 

ημέρες.  

 Σταθερά ψηλά παραμένουν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας, δηλαδή ο 

αριθμός των ασθενών που παραμένουν διασωληνωμένοι και οι νέοι θάνατοι. Η 

θετικότητα παρέμεινε σταθερή την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ δεν μπορεί πολύ 

εύκολα να αξιολογηθεί τις τελευταίες ημέρες λόγω του μικρότερου αριθμού 

ελέγχων. 

 Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξακολουθεί να απασχολεί με περίπου 

5.000 συνανθρώπους μας να νοσηλεύονται σήμερα συνολικά στην επικράτεια και 

παρά την αύξηση των διαθέσιμων κλινών η κάλυψη παραμένει στο 57% στις απλές 

κλίνες και 85% σε κλίνες ΜΕΘ Covid. 



 

 

 Σημαντικό είναι όμως να αναφερθεί ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε μία 

μείωση στις νέες εισαγωγές κατά 12%, πιθανότατα και λόγω της σταδιακής 

επικράτησης της «Όμικρον» σε όλη τη χώρα. 

 Για πρώτη φορά εχθές μετά από αρκετές εβδομάδες ο αριθμός των νέων 

εισαγωγών στην επικράτεια ήταν κάτω από 400 ασθενείς, ενώ ο κυλιόμενος μέσος 

των τελευταίων επτά ημερών μειώθηκε στις 451 νέες εισαγωγές ανά μέρα από 540 

που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. 

 Μία ήπια αλλά σταθερή αποκλιμάκωση παρατηρείται και στον αριθμό των 

διασωληνωμένων ασθενών. Ο αριθμός των συνανθρώπων μας που χάνονται 

καθημερινά είναι υψηλός και ο κυλιόμενος μέσος όρος του επταημέρου είναι στους 

96 ασθενείς κάθε μέρα. 

 Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΥ, σταδιακά παρατηρείται αύξηση των 

νέων νοσηλειών που οφείλονται σε μόλυνση από την παραλλαγή «Όμικρον». 

Χαρακτηριστικά, ενώ οι οφειλόμενες στην «Όμικρον» νοσηλείες αφορούσαν σε 

μόλις 40% των νέων εισαγωγών στις αρχές του μήνα, στις αρχές του έτους, 

σήμερα 8 στους 10 ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο νοσούν από 

«Όμικρον».  

 Ακόμα και στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου μέχρι την προηγούμενη 

εβδομάδα το 60% των νέων εισαγωγών αφορούσε σε ασθενείς που νοσούν από 

«Δέλτα», σήμερα αυτό έχει αλλάξει. 

 Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και σήμερα το 25% των νέων 

εισαγωγών, 1 στους 4 δηλαδή ασθενείς που χρειάζεται να κάνει εισαγωγή στο 

νοσοκομείο αφορά σε άτομο που έχει μολυνθεί με τη μετάλλαξη «Δέλτα». Και ας 

μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό των συνανθρώπων μας που 

χάνονται καθημερινά εξακολουθεί να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βαριά νόσηση 

της παραλλαγής «Δέλτα». 

Δεδομένα του ΕΟΔΥ δείχνουν ότι οι λίγοι μέχρι σήμερα συνάνθρωποί μας 

που έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από νόσηση με κορονοϊό με παραλλαγή  

«Όμικρον», στη συντριπτική τους πλειονότητα  αφορούν σε υπερήλικες και σε 

άτομα με πολλές συνοσηρότητες. 

Έτσι όπως μεγαλώνει η εμπειρία μας λοιπόν με την παραλλαγή «Όμικρον» 

όλοι κατανοούμε ότι όντως αφορά ένα στέλεχος του ιού που προκαλεί ηπιότερη 

νόσο τόσο σε ενήλικες όσο και στα παιδιά. 

Αυτό είναι εμφανές και από το γεγονός ότι σήμερα περίπου 3 με 4 

εβδομάδες μετά την κορύφωση του πανδημικού κύματος που οφειλόταν στην 

«Όμικρον», όπου σας θυμίζω είχαμε 50.000 κρούσματα κάθε μέρα, δεν βλέπουμε 

αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. 



 

 

Όμως η νόσος που προκαλεί η παραλλαγή «Όμικρον» του κορονοϊού δεν 

είναι κοινό κρυολόγημα. Και επομένως κάποιοι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα οι 

ανεμβολίαστοι μεγαλύτερης ηλικίας, θα νοσήσουν σοβαρά και θα χρειαστεί να 

νοσηλευτούν αλλά και θα κινδυνεύσουν. 

Με τα δεδομένα αυτά, λοιπόν, προβλέπουμε μια αποκλιμάκωση και των 

σκληρών δεικτών τις επόμενες εβδομάδες. Προβλέπεται ότι μέσα στις επόμενες 3 

με 4 εβδομάδες, οι ασθενείς που θα παραμένουν διασωληνωμένοι θα μειωθούν 

στους 550 με 600 ενώ παράλληλα θα μειωθεί και ο αριθμός των νέων θανάτων.  

Πριν λίγες ημέρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε μια έκθεση με 

την εκτίμησή του σχετικά με την πορεία της πανδημίας και τις επιπτώσεις της 

παραλλαγής «Όμικρον». 

Σημειώνει, όπως καλά γνωρίζουμε, ότι η παραλλαγή «Όμικρον» εμφανίζει 

μεγάλη μεταδοτικότητα με αποτέλεσμα σημαντική διασπορά παγκοσμίως και 

επικράτηση έναντι της «Δέλτα». 

Το στέλεχος «Όμικρον» χαρακτηριστικά εμφανίζει σημαντικά υψηλότερη 

ενδοοικογενειακή μετάδοση αλλά και αυξημένη συχνότητα επαναμολύνσεων τόσο 

σε εμβολιασμένος όσο και σε ανθρώπους που νόσησαν από κορονοϊό στο 

παρελθόν.  

Λόγω της προτίμησης του ιού να προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό, 

προκαλεί ηπιότερη νόσο με λιγότερες νοσηλείες. Προβλέπει ότι το σύνδρομο τη 

long Covid  θα μας απασχολήσει αρκετά  τους επόμενους μήνες.  

Και σε αυτό το σημείο αξίζει κανείς να αναφερθεί και σε μια πρόσφατη 

μελέτη από το Ισραήλ που έδειξε ότι ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά και τα 

συμπτώματα από τη long Covid. 

Αν κάποιος εμβολιασμένος, δηλαδή, κολλήσει όχι μόνο θα νοσήσει πιο 

ελαφρά, αλλά θα έχει και περίπου 60% με 70% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσει  

μέσα στις επόμενες εβδομάδες πονοκεφάλους, μυαλγίες και γενικευμένη κόπωση, 

χρόνια κόπωση. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι ο ιός θα συνεχίσει να 

δημιουργεί νέες παραλλαγές με στόχο τη δημιουργία πιο μεταδοτικών στελεχών 

που θα προκαλούν επιδημικές εξάρσεις σε περιοχές με αυξημένο αριθμό 

ανεμβολίαστων.  

Στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι να καλύψει τις ανισότητες 

και να είναι σε θέση όλος ο πλανήτης στο άμεσο μέλλον να έχει εμβολιαστική 

κάλυψη 70% , διαθεσιμότητα testing, θεραπευτικών επιλογών και προστατευτικού 

εξοπλισμού. 

Η ανοσία του πληθυσμού σε όλο τον πλανήτη τόσο από φυσική λοίμωξη 

όσο και μέσω εμβολιασμού αυξάνει.  Μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο έχουν 



 

 

χορηγηθεί σχεδόν 9,8 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων έναντι του κορονοϊού, ενώ 

καθημερινά διενεργούνται περισσότερα από 30.000.000 εμβολιασμοί.  

 Δημιουργήθηκε η COVAX, μια παγκόσμια δράση υποστήριξης του 

εμβολιασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, που έχει ως στόχο την παροχή 

6.000.000.000 δόσεων εμβολίου μέχρι το καλοκαίρι στους αναπτυσσόμενους 

χώρες.  

 Τονίζει ότι θα πρέπει άμεσα να ενισχυθεί η χορήγηση της πρώτης δόσης 

εμβολίου σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη αλλά και σε 

ανεμβολίαστους συνανθρώπους μας, ενώ ταυτόχρονα σημειώνει ότι θα πρέπει να 

αυξηθεί το ποσοστό χορήγησης της τρίτης δόσης σε περιοχές με υψηλή 

εμβολιαστική κάλυψη.  

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί η άμεση ανάγκη εμβολιασμού 

με την αναμνηστική χορήγηση όλων όσων έχουν συμπληρώσει τρεις μήνες από 

την χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου.  

Πρόσφατα δεδομένα από το CDC επιβεβαιώνουν την σημασία θωράκισης 

της ανοσίας με την τρίτη δόση και για την νόσο από παραλλαγή «Όμικρον».  

Πιο συγκεκριμένα, ενώ όλοι γνωρίζουμε πια καλά ότι η μεγάλη 

μεταδοτικότητα της παραλλαγής αυτής έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και 

εμβολιασμένοι να μπορούν να κολλήσουν και να μεταδώσουν τον ιό, πρόσφατα 

δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η χορήγηση της τρίτης δόσης αυξάνει την προστασία 

έναντι σοβαρής νόσου, έναντι εισαγωγής στο νοσοκομείο, από το 57% μετά την 

δεύτερη δόση, στο 90% μετά την χορήγηση της τρίτης δόσης.  

Μάλιστα, η προστασία αυτή έναντι σοβαρής νόσου φαίνεται ότι διαρκεί για 

περισσότερο από τρεις μήνες.  

Έτσι τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα από όλες τις χώρες όπου η 

εμβολιαστική κάλυψη με τρεις δόσεις είναι υψηλή, όπως είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και άλλες, δείχνουν είτε αύξηση των σκληρών 

δεικτών συγκριτικά με την εκθετική αύξηση των νέων κρουσμάτων.  

Επικρατεί, λοιπόν, μια εικόνα όπως ονομάζεται, αποσύζευξης του αριθμού 

των νέων κρουσμάτων από τον αριθμό των ασθενών που νοσούν βαριά ή χάνουν 

την ζωή τους λόγω κορονοϊού.  

Η «Όμικρον» μας έδειξε πως ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει. Πιθανά 

περνάμε σε μια επόμενη φάση σταθεροποίησης, όπου θα πρέπει να μάθουμε να 

ζούμε με τον ιό και στόχος όλων μας είναι να εμβολιαστούμε ώστε να μην 

κινδυνεύσουμε ακόμα και στην περίπτωση που κολλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαευαγγέλου. Ο λόγος στον κύριο 

Μαγιορκίνη.  



 

 

 

ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Θα δούμε πρώτα από όλα πώς 

κινείται η επιδημία στον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 

363.000.000 μολύνσεις και 5,6 εκατομμύρια θάνατοι με την νόσο.  

 Οι νέες διαγνώσεις αυξήθηκαν κατά 8% εντός της τελευταίας εβδομάδας, 

καθώς καταγράφηκαν περίπου 3,3 εκατομμύρια διαγνώσεις ανά ημέρα.  

Οι ασθενείς που καταλήγουν με την νόσο αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 14%, 

εντός της τελευταίας εβδομάδας, καθώς καταγράφηκαν περίπου 8.500 θάνατοι 

ανά ημέρα.  

 Την τελευταία  εβδομάδα, λοιπόν, παρατηρήσαμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε 

θανάτους σε παγκόσμια κλίμακα, που έχουμε να δούμε από τον Αύγουστο και αυτό 

είναι το αποτύπωμα της μετάλλαξης «Όμικρον» στον υπόλοιπο κόσμο.  

 Η επιδημία στην Ευρώπη συνεχίζει να επιδεινώνεται όσον αφορά τη 

διασπορά, καθώς παρατηρήθηκε 22% αύξηση στις διαγνώσεις. Ωστόσο οι θάνατοι 

στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 4%.  

 Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν περίπου 10,3 εκατομμύρια διαγνώσεις 

και 20.100 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Η επίταση της διασποράς στην 

Ευρώπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα με 34 από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες να 

δείχνουν επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης, επιδείνωση μεγαλύτερη 

από 30% παρατηρείται σε 22 χώρες. Σημαντική βελτίωση, δηλαδή πάνω από 30%, 

παρατηρήθηκε σε πέντε χώρες. 

Στην Ελλάδα  με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ την τελευταία  

εβδομάδα, ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια,  έδειξε σημεία 

σταθεροποίησης με μικρή συρρίκνωση του αριθμού των διαγνώσεων της τάξης 

του 5%.  

 Ο αριθμός των θανάτων έδειξε μικρή επιδείνωση της τάξης του 6%. Η πίεση 

στο σύστημα υγείας παραμένει υψηλή με υποχώρηση στις εισαγωγές, τάσεις 

αποσυμπίεσης και σταθεροποίησης στους σκληρούς δείκτες.  

 Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις ΜΕΘ 

παραμένει σταθερός. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με Covid στα νοσοκομεία 

έδειξε μείωση της τάξης του 15%, ενώ βλέπουμε μία μικρότερη, ωστόσο, μείωση 

των εξιτηρίων της τάξης του 9%, γεγονός που συντελεί στο να κλείσει η ψαλίδα 

στο ισοζύγιο εισιτηρίων – εξιτηρίων προς το 1,1%.  

 Όσον αφορά την παρέμβαση Δημόσιας Υγείας για προσυμπτωματικό 

έλεγχο με τα αντιγονικά self-test, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 101 εκατομμύρια 

συσκευές self-test σε περίπου 7,8 εκατομμύρια πολίτες.  



 

 

 75 εκατομμύρια είναι  οι δηλώσεις που πέρασαν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί από επαγγελματία 

υγείας αγγίζει τις 408.000.  

 Είναι  λοιπόν προφανές ότι ο ρυθμός συρρίκνωσης της «Όμικρον» στην 

Ελλάδα εντός της τελευταίας εβδομάδας έχει επιβραδυνθεί, ωστόσο θα πρέπει να 

είμαστε επιφυλακτικοί για την πορεία της επιδημίας, γιατί και τις τελευταίες 4 μέρες 

εξαιτίας της μείωσης των τεστ που εκτελούνται λόγω  της κακοκαιρίας, υπάρχει μία 

πιθανότητα να έχουμε μία υποδήλωση, έναν μικρό αριθμό κρουσμάτων να μην 

έχει καταγραφεί ακόμα, γιατί δεν έγιναν τα τεστ.  

 Βλέποντας ωστόσο την εικόνα του κύματος της «Όμικρον» σε άλλες χώρες, 

για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επίσης υπάρχει επιβράδυνση και 

επιπέδωση της επιδημίας, είναι πολύ πιθανό και στην Ελλάδα να μπαίνουμε σε 

αυτό που λέμε πλατό της κυκλοφορίας της «Όμικρον».  

 Σε αυτό το σημείο και καθώς ελπίζουμε, όπως και οι άλλες χώρες ελπίζουν, 

σταδιακά τους επόμενους μήνες να περάσουμε αργά στο λεγόμενο μεταπανδημικό 

στάδιο.   

 Θα ήθελα να υπερτονίσω σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, τη μεγάλη 

σημασία που έχει οι άνθρωποι ηλικίας μεγαλύτερης από 70 ετών, να μη διστάσουν 

ούτε στιγμή  να κάνουν τον αρχικό αλλά και τους απαιτούμενους επαναληπτικούς 

εμβολιασμούς. 

 Είναι μία σκληρή πραγματικότητα ότι το 75% των θανάτων που 

καταγράφονται είναι σε άτομα άνω των 70 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί. Σε 

αυτή την ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται μόλις το 7,5% των διαγνώσεων. 

 Οι άνθρωποι αυτοί όταν θα έρθουν σε επαφή με τον ιό και δεν έχουν 

εμβολιαστεί, η πιθανότητα να καταλήξουν είναι της τάξης του 10% με 20%. 1 στους 

5 με 1 στους 10 που δεν έχουν εμβολιαστεί σε αυτήν την ηλικία θα καταλήξουν 

όταν έρθουνε σε επαφή με τον ιό.  

 Είναι, λοιπόν, απόλυτη ανάγκη όλος αυτός ο πληθυσμός να εμβολιαστεί και 

να ακολουθήσει απαρέγκλιτα και άμεσα τις ενισχυτικές δόσεις, καθώς για αυτούς 

περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα, κάθε άλλη ομάδα ηλικιακή, το εμβόλιο είναι 

θέμα ζωής και θανάτου για τους επόμενους μήνες. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγιορκίνη. Να περάσουμε σε 

κάποιες ερωτήσεις.  

 

Δ. ΒΛΕΠΑΚΗ: Καλησπέρα σας. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η άρση των μέτρων, 

η σταδιακή αποκλιμάκωση για μία εβδομάδα, μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Σας 



 

 

ακούσαμε να λέτε, όμως, ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα και όσον αφορά τους 

θανάτους αναμένεται να δούμε αποκλιμάκωση σε αυτό το θλιβερό δείκτη σε 3 με 

4 εβδομάδες από τώρα. 

 Εχθές είχαμε αρνητικό ρεκόρ για το 2022 με 115 νεκρούς και σήμερα έχουμε 

112. Είναι λογικό να απορεί κανείς με ποια επιδημιολογικά δεδομένα ελήφθη η 

απόφαση για την αποκλιμάκωση. 

 

Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε αρκετά στην Επιτροπή 

μας. Το συζητάμε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες δύο–τρεις εβδομάδες. 

Παρακολουθώντας, λοιπόν, την πορεία της πανδημίας τις τελευταίες τρεις–

τέσσερις εβδομάδες, βλέπουμε μία σταδιακή αποκλιμάκωση των νέων 

κρουσμάτων που οφείλονται στην «Όμικρον».  

 Και αυτό κυρίως οφείλεται στη συμπεριφορά όλων μας που 

συνειδητοποιήσαμε αυτό το μεγάλο, το καινούργιο πανδημικό κύμα της «Όμικρον» 

και όλοι τροποποιήσαμε τη συμπεριφορά μας, ο καθένας ξεχωριστά.  

 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, λοιπόν, μία σημαντική αποκλιμάκωση των 

κρουσμάτων, η οποία εμφανίζει μία σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα. 

Δηλαδή την τελευταία εβδομάδα δεν έχουμε τόσο μεγάλη μείωση όσο είχαμε την 

προηγούμενη.  

 Τώρα αναφορικά με τους σκληρούς δείκτες και κυρίως με τον αριθμό των 

διασωληνομένων και των θανάτων, ξέρουμε ότι αυτά ακολουθούν. Δηλαδή αυτή 

τη στιγμή βλέπουμε τις νέες διασωληνώσεις και δυστυχώς τους ανθρώπους που 

χάνονται, οι οποίοι είναι άνθρωποι που είχαν νοσήσει πριν και τα Χριστούγεννα. 

Συνεπώς, είναι λογικό να ξέρουμε ότι αυτοί οι δείκτες θα μειωθούν πολύ πιο αργά. 

 Προφανώς σε καμία περίπτωση, νομίζω το τόνισε και ο κύριος Μαγιορκίνης 

ήδη στην εισήγησή του, δεν έχουμε καμία πρόθεση να δοθεί ένα μήνυμα ότι τα 

πράγματα πάνε καλύτερα.  

 Τα πράγματα πάνε όπως πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο 

κόσμο, έχουμε την επικράτηση της παραλλαγής «Όμικρον», η οποία ελπίζουμε με 

βάση αυτά που ξέρουμε, με βάση αυτά που βλέπουμε και από τα διεθνή δεδομένα 

αλλά και από τη χώρα μας, ότι τα νέα κρούσματα θα οδηγήσουν σε λιγότερες 

εισαγωγές και σε λιγότερη επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Όμως αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται είναι άνθρωποι 

οι οποίοι νόσησαν προηγουμένως και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. 

Είναι άνθρωποι οι οποίοι, δυστυχώς, θα ακολουθήσουν τη σοβαρή νόσο 

και είναι κατ΄ εξοχήν άνθρωποι ανεμβολίαστοι. Αυτό το επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα 



 

 

ότι οι  άνθρωποι οι οποίοι χάνονται στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι 

άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι. 

Και αν υπολογίσει κανείς και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης 

ηλικίας και δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, φτάνουμε σχεδόν στο 100%. 

Είναι άνθρωποι οι οποίοι, δυστυχώς, ακόμα και να έχουν κάνει τις δυο 

δόσεις δεν πρόλαβαν να κάνουν την τρίτη παρόλο που πέρασαν αρκετοί μήνες 

μετά τη δεύτερη. 

Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για νέα εποχή, για πλήρη αποκλιμάκωση. 

Συνεχίζουμε να φοράμε τη μάσκα μας, συνεχίζουμε να έχουμε το νου μας. Ο ιός 

είναι εδώ, ανάμεσά μας, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι λιγάκι να ζούμε ξανά 

όλοι λίγο διαφορετικά. 

 

Δ. ΒΛΕΠΑΚΗ: Πριν από λίγο μας αναφέρατε ότι σήμερα 8 στις 10 νέες εισαγωγές 

στα νοσοκομεία είναι της μετάλλαξης «Όμικρον». 

 Οι άνθρωποι αυτοί είναι εμβολιασμένοι, είναι ανεμβολίαστοι;  Έχετε εικόνα 

πόσοι άνθρωποι είναι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με «Όμικρον»;  Και 

άκουσα να λέτε για θανάτους από «Όμικρον», ενώ μέχρι στιγμής μας έχει γίνει 

γνωστός ένας θάνατος που σχετίζεται με «Όμικρον». 

 Υπάρχουν και άλλοι στη χώρα μας; 

 

Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Ναι, ναι, υπάρχουν και άλλοι. Είναι άνθρωποι, μας έδειξαν 

κάποια στοιχεία από τον ΕΟΔΥ σήμερα, δεν θυμάμαι τα νούμερα να σας τα πω 

ακριβώς, αλλά ήταν πάνω από 90% άνθρωποι πολύ μεγάλης ηλικίας. Δεν ξέρω 

αν έχετε κάποια ακριβή στοιχεία να δώσετε κυρία Υπουργέ. 

 

Μ. ΓΚΑΓΚΑ: Ναι, να σας πω ότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνθρωπος που χάσαμε 

χθες, δηλαδή στους θανάτους που καταγράφονται σήμερα, ήταν 104 ετών.  Και 

είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, πάνω από τους μισούς, που ήταν πάνω από 

τα 80. Είναι άνθρωποι εύθραυστοι και είναι εύκολο, δυστυχώς, με οποιαδήποτε 

λοίμωξη, με μια απλή γρίπη, με ένα απλό κρυολόγημα με δεδομένο την ηλικία και 

συνυπάρχοντα νοσήματα να καταλήξουν. 

 Οι περισσότεροι είναι σε θαλάμους, όχι διασωληνωμένοι και είναι άνθρωποι 

μεγάλης ηλικίας, ανεμβολίαστοι, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.  Δηλαδή με τρεις 

δόσεις είχαμε 14 άτομα που είχαν πολλά άλλα συνυπάρχοντα νοσήματα. Όλοι οι 

άλλοι θάνατοι είναι είτε ανεμβολίαστοι, είτε εμβολιασμένοι με δυο δόσεις πολύ 

καιρό πριν. 

  



 

 

Δ. ΒΛΕΠΑΚΗ: Ναι, αλλά έχετε εικόνα πόσοι από αυτούς τους θανάτους αφορούν 

στην παραλλαγή «Όμικρον»; 

 

Μ. ΓΚΑΓΚΑ: Δεν γίνεται δειγματοληπτική ανάλυση για την «Όμικρον» σε όλους 

τους θανάτους. Και στην πραγματικότητα η αντιμετώπιση είναι η ίδια.  

 Οπότε ο λόγος που κάνουμε δειγματοληψία είναι για να ξέρουμε περίπου 

πού είμαστε, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να ξέρουμε αν είναι «Όμικρον» ή 

«Δέλτα». Έχει σημασία να παρακολουθούμε την σοβαρότητα της νόσου και να την 

αντιμετωπίζουμε ανάλογα.  

 

Δ. ΒΛΕΠΑΚΗ: Επειδή όλοι εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες όταν ακούσαμε για 

την «Όμικρον» ότι είναι πολύ μεταδοτική αλλά λιγότερο νοσογόνος ελπίζαμε, 

καταλαβαίνετε…  

 

Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Αυτό που είπα στην εισήγηση μου. Ότι δεν είναι κοινό 

κρυολόγημα και ότι, προφανώς, αν έχουμε 50.000 κρούσματα, έχουμε εισαγωγές. 

Είχαμε πολύ πιο ήπια νόσο. Αλλά σαφώς κάποιοι από αυτούς που θα νοσήσουν, 

οι ανεμβολίαστοι και μεγάλης ηλικίας, θα την περάσουν βαριά. 

  

Μ. ΓΚΑΓΚΑ: Δηλαδή με τις 20.000 κρούσματα έχουμε τόσες εισαγωγές όσες 

είχαμε με τις 3.000. Έχουμε πολύ λιγότερη σοβαρή νόσηση. Αλλά σίγουρα κάποιοι 

άνθρωποι θα νοσήσουν βαριά.  

 

Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Και αν μου επιτρέπετε, αυτό το λέμε κυρίως για να 

τονίσουμε ότι δεν είναι δικαιολογία να μην κάνουμε το εμβόλιο γιατί έχουμε ήπια 

νόσο.  

 

Μ. ΓΚΑΓΚΑ: Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι ότι κινδυνεύουν οι 

άνθρωποι που είναι ανεμβολίαστοι και κινδυνεύουν καθημερινά οι άνθρωποι που 

είναι ανεμβολίαστοι και πάνω από τα 60. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Είναι πολύ 

σημαντικό, δηλαδή, για να προφυλαχτούμε. 

  

Δ. ΒΛΕΠΑΚΗ: Κύριε Μαγιορκίνη, έχουμε άλλα κρούσματα «Όμικρον 2»  στην 

χώρα μας. Μας έχουν ανακοινωθεί δυο. Βλέπουμε τα δεδομένα από την Δανία, 

που φαίνεται ότι πλέον Η «Όμικρον 2» είναι αυτή που υπάρχει στην κοινότητα και 

ποια είναι η εκτίμηση σας για την χώρα μας; 

 



 

 

ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Σίγουρα υπάρχουν και άλλα κρούσματα «Όμικρον 2». 

Νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η γονιδιακή ανάλυση από το, νομίζω γίνεται 

στο ΙΙΒΕΑΑ, ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.  

 Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα κρούσματα «Όμικρον 2». Δεν βλέπουμε 

να υπάρχει κάποια σημαντική τάση αύξησης, όπως αυτή που καταγράφηκε στην 

Δανία.  

Και γενικά και από άλλες χώρες, προς το παρόν δεν θεωρούμε ότι θα 

αποτελέσει κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο όσον αφορά την επέκταση, την αύξηση των 

κρουσμάτων.  

Επειδή είπατε για τους θανάτους από «Όμικρον», σίγουρα υπάρχουν 

θάνατοι από «Όμικρον». Και η αναλογία είναι απλή. Η «Όμικρον» είναι πέντε 

φορές πιο κάτω επικίνδυνη. Δεν σημαίνει ότι είναι μηδενική η επικινδυνότητα της 

«Όμικρον».  

Το γεγονός ότι είναι πέντε φορές λιγότερο επικίνδυνη, όταν έχεις 20.000 

κρούσματα από «Όμικρον» είναι σαν να έχεις 4.000 κρούσματα από «Δέλτα». 

Αυτή είναι η αναλογία περίπου. 

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το Υπουργείο 

Υγείας την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.  

 


