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Φοβούνται μεταλλάξεις
καί χαλαρότητα πολιτών
Ποιοι νησιώτες άρνοΰνται νά έμβολιασθοΰν
ΔΙΑΧΥΤΗ είναι ή άνησυχία σέ Κυβέρνηση καί επι
στημονική κοινότητα από
τήν έξάπλωση των μεταλλά
ξεων άλλά καί από τήν χαλα
ρότητα πού τείνει νά επικρα
τήσει στούς πολίτες μετά καί
τήν απελευθέρωση τών με
τακινήσεων. Ό Πρωθυπουρ
γός έπέστησε τήν προσοχή
στούς'Έλληνες προειδοποι
ώντας ότι ή πανδημία είναι
άκόμη εδώ καί τό τείχος ανο
σίας δέν έχει άκόμη ολοκλη
ρωθεί. «Ελευθερία δέν ση
μαίνει άνευθυνότητα» σημεί
ωσε ό Κυριάκος Μητσοτάκης
καί έπανέλαβε ότι θά υπάρξει
αύστηρότης ώς πρός τήν επι
βολή τών νόμου γιά νά συνεχισθεΐ απρόσκοπτα ή θετική
πορεία. Ό καθηγητής Σωτή
ρης Τσιόδρας έπεσήμανε ότι
χρειάζεται διαρκής επιφυλα
κή καί δήλωσε ότι ανησυχεί
γιά τά μεταλλαγμένα στελέ
χη τά όποια οδηγούν σέ επα
ναπροσδιορισμό τής στρα
τηγικής άντιμετωπίσεως τής
πανδημίας. Ό καθηγητής Πε
ριβαλλοντικής Μηχανικής
τού ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης, όπως καί άλλοι
συνάδελφοί του, μίλησε γιά
τήν λεγάμενη «αθηναϊκή με
τάλλαξη», ή όποια έχει θέσει
σέ συναγερμό τίς υγειονομι
κές Αρχές. Πρότεινε νά γί
νουν στοχευμένοι εμβολια
σμοί σέ συγκεκριμένες ομά
δες πού διαμένουν στό κέντρο
τών Αθηνών, όπου καταγρά
φονται τά ύποπτα κρούσματα.
Προειδοποίησε ότι σέ περί
πτωση πού δέν περιορισθοΰν
οί μεταλλάξεις δέν αποκλεί
εται νά δεχθούμε ένα τέταρ
το κύμα τής πανδημίας. Καί ό
πρύτανις τού ΕΚΠΑ, Αθανά

■ Ή πρόεδρος τής Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδον με τόν ΓΓ
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους
σιος Δημόπουλος, δέν έκρυ
ψε τήν ανησυχία του γιά τήν
μετάλλαξη πού εξαπλώνεται
σταδιακά στό κέντρο τής πρωτευούσης. «Τά εμβόλια είναι
αποτελεσματικά έναντι όλων
τών μεταλλάξεων» είπε, ενώ
έπεσήμανε ότι πρέπει νά προ
σέξουμε ώστε στό μέλλον νά
μή δούμε ύπερμεταλλάξεις.
Έν τώ μεταξύ, άπό τήν
προσεχή Παρασκευή οί
πολίτες ηλικίας 40-44 θά μπο
ρούν νά επιλέγουν τό εμβό
λιο πού θέλουν νά κάνουν
(AstraZeneca, Pfizer, Johnson
& Johnson, Modema). Ό ΓΓ
Πρωτοβάθμιας Φροντίδος
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέ
ους προανήγγειλε ότι μέ βά
ση τίς παραδόσεις τών εμβο
λίων άπό τίς έταιρεΐες, θά
ανοίξουν οί εμβολιασμοί μέ

όλα τά εμβόλια καί γιά άλλες
ήλικιακές ομάδες. Τό επόμε
νο διάστημα θά αυξηθούν τά
έμβολιαστικά κέντρα, καθώς
θά προστεθούν καί περίπου
300 τού ιδιωτικού τομέως πού
έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Μέχρι τά τέλη Μαΐου,
είπε ό κ. Θεμιστοκλέους, ανα
μένεται νά έχουν έμβολιασθεΐ
περίπου 5,5 έκατ. πολίτες. Συ
γκεκριμένα μέ μία δόση πε
ρίπου 3,5 εκατομμύρια, πο
σοστό 34%, καί μέ δύο δό
σεις 2 έκατομμύρια, ποσοστό
20%. Σέ σχέση μέ τίς παραδό
σεις άπό τή Pfizer αναμένο
νται 1.860.000 δόσεις, άπό τήν
εταιρεία Modema 308.000 δό
σεις, τήν εταιρεία Johnson &
Johnson 152.000 δόσεις καί
ή εταιρεία AstraZeneca έχει
επιβεβαιώσει 348.000 δόσεις

καί 450.000 τόνΤούνιο. Αλγει
νή εντύπωση ωστόσο προκαλεΐ τό γεγονός ότι άνοιξε μέν
ό τουρισμός άλλά σέ συγκε
κριμένα νησιά οί κάτοικοί
τους άρνοΰνται νά έμβολιασθοΰν.Έτσι δέν υλοποιείται
τό πρόγραμμα τών covid-free
νησιών πού άποτελεΐ σημαία
γιά τό φετινό καλοκαίρι. Ό
κ. Θεμιστοκλέους άνεκοίνωσε ότι στά νησιά Ζάκυνθος,
Κεφαλονιά, Λέσβος, Λήμνος
καί Σάμος τό πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία» δέν έχει
ικανοποιητικά άποτελέσματα. Στόν άντίποδα, στό 100%
έχουν έμβολιασθεΐ τά νησιά
Σαλαμίνα, Κώς, Πάρος καί
Ρόδος. Στό 80% άνέρχεται ή
έμβολιαστική κάλυψις στά
νησιά Λευκάδα, Θάσος, Κά
λυμνος καί Σύρος.
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