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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Τ
ις πρώτες ημέρες του Ιουνίου αναμένεται 
να ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού 
για τον εμβολιασμό όσων ανήκουν στις 

ηλικίες 25-29, με το υπουργείο Υγείας να προ-
χωρά κανονικά τον σχεδιασμό του για να χτι-
στεί όσο πιο γρήγορα το τείχος ανοσίας απένα-
ντι στον κορωνοϊό. Μάλιστα, φαίνεται πως από 
την αρχή οι πολίτες που ανήκουν σε αυτή την 
ηλικιακή ομάδα θα μπορούν να κλείσουν απευ-
θείας ραντεβού, με διαθέσιμα όλα τα εμβόλια. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα 
για την ηλικιακή ομάδα 25-29 θα ανοίξει είτε 
την Παρασκευή 4 Ιουνίου είτε στις αρχές της 
επόμενης εβδομάδας. Η τελική απόφαση έχει 
να κάνει τόσο με τη συμμετοχή στις ηλικιακές 
κατηγορίες που έχουν ήδη ανοίξει όσο και με 
την παραλαβή των δόσεων μέσα στον Ιούνιο. 

Εάν, δηλαδή, οι φαρμακευτικές εταιρείες τη-
ρήσουν το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων, 
τότε θα «τρέξει» κανονικά και ο σχεδιασμός. 

Η ηλικιακή ομάδα των 25-29 θα μπορεί να 
επιλέξει ανάμεσα σε όλα τα εμβόλια. Δηλαδή 
αυτά της Pfizer, της Moderna και της Johnson 
& Johnson. Το εμβόλιο της AstraZeneca στη χώ-
ρα μας, σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής εμβολιασμών, διατίθεται για τις ηλι-
κίες από 30 ετών και άνω.

Η επόμενη ηλικιακή ομάδα για την οποία 
θα ανοίξει η πλατφόρμα για ραντεβού θα εί-
ναι αυτή των 18 και άνω. Αυτό αναμένεται να 
γίνει στα μέσα Ιουνίου. Ομως, δεν έχει αποφα-
σιστεί ακόμα αν θα ανοίξει η πλατφόρμα «μια 
και έξω» για την ομάδα 18-24 ή θα «σπάσει» 
σε δύο ηλικιακές ομάδες. Αλλωστε, ο υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης και 
ο γενικός γραμματέας Μάριος Θεμιστοκλέους 
ολοκληρώνουν τον εμβολιαστικό σχεδιασμό 
με το βλέμμα όχι μόνο στο καλοκαίρι και στην 
τουριστική περίοδο, αλλά και στον Σεπτέμβριο.

Τείχος ανοσίας 
Ο μεγάλος στόχος της κυβέρνησης είναι να 
χτιστεί τείχος ανοσίας ακόμα και στο 70% μέ-
σα στο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
έχουν κάνει όλοι το εμβόλιο από την ηλικία των 
18 ετών και άνω μέχρι και τον Ιούλιο, έτσι ώστε 
όλοι οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, αλλά και 
όσοι νόσησαν και έχουν φυσική ανοσία, να δη-
μιουργήσουν ένα ικανοποιητικό τείχος ανοσίας.

Το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει αυτό το 
τείχος να έχει χτιστεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ώστε, 
πέρα από την προστασία των πολιτών, να δο-
θούν ακόμα μεγαλύτερες ελευθερίες, που θα 
αφορούν είτε το νυχτερινό ωράριο είτε τις δεξι-

Ραντεβού με 
την «Ελευθερία»
και για τους 
25άρηδες!

Εμβόλια και θρομβώσεις
Οι επιπλΟκες από εμβόλια δεν αφορούν μεγάλο μέ-
ρος του πληθυσμού. Ομως, λέει κάτι αυτό σε εκείνους 
που έχασαν ήδη τη ζωή των λόγω παρενεργειών; Το θέ-
μα είναι προεχόντως πολιτικό. Γιατί στην Ε.Ε. αποφά-
σισαν τη χορήγησή των χωρίς να υφίσταται υποχρεωτι-
κή ενημέρωση από πλευράς των φαρμακοβιομηχανιών 
περί τυχόν πρόκλησης επιπλοκών σε όσους έχουν επι-
βαρυμένο ιατρικό προφίλ από συγκεκριμένες αιτίες. Η 
γνώμη κάποιων «ειδικών» ότι τα οφέλη είναι μεγαλύτε-
ρα από τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στον πληθυ-
σμό αν απαγορευτούν τα εμβόλια είναι αποπροσανα-
τολιστική. Οι ανθρώπινες ζωές δεν πρέπει να προσεγγί-
ζονται υπό τέτοιο δίλημμα. Πρέπει να αντιμετωπίζονται, 
καθεμία ανεξαιρέτως, με σεβασμό, όπως οι νόμοι του 
κράτους προβλέπουν και επιβάλλουν ως υποχρέωσή 
του. Απώλειες ζωών σε καιρούς COVID από χρήση εμ-
βολίων κατά της COVID δεν μπορεί νομικά να δικαιολο-
γηθούν ούτε ως «παράπλευρες απώλειες»! Είναι εσφαλ-
μένη η οπτική ότι προέχει η προστασία του γενικού πλη-

θυσμού, αν και είναι καθησυχαστικό ότι οι απώλειες εί-
ναι μόνο 1 με 2 άτομα στους 100.000. Οι ανθρώπινες 
ζωές, όμως, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με το ζύγι! 
Το Βέλγιο σταμάτησε προσωρινά τη διάθεση κάποιων 
εμβολίων και η κυβέρνησή του, για να αποφύγει ευθύ-
νες του βελγικού Δημοσίου, ζήτησε τη γνώμη του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, για να συνεχίσει τη χο-
ρήγηση. Το θέμα δεν είναι, λοιπόν, αν είναι κάποιος πο-
λιτικά υπέρ ή κατά του εμβολιασμού. Αναμφίβολα όλοι 
είμαστε υπέρ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίσει 
να αποφύγουμε τον κίνδυνο απώλειας ζωών ατόμων με 
ιατρικό προφίλ που αντενδείκνυται η χορήγηση εμβολί-
ων σε αυτά. Το αντίθετο θα μας καθιστούσε όλους μας 
υποκείμενα υποτελή στο κράτος, όταν εμβολιάζει τον 
πληθυσμό χάριν του γενικού καλού, υπό την ευέλικτη 
καθοδήγησή του. Το κράτος υποχρεούται να μην αφή-
νει να ξεπέσει καμία ανθρώπινη ζωή. Μια τέτοια παρά-
λειψη θα αποτελούσε γι’ αυτό μια «κανονιστική θρόμβω-
ση», επιφέρουσα τον θάνατό του ως κράτους δικαίου.
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Ανοίγει έως 
τις 7 Ιουνίου 
η πλατφόρμα 
για να 
εμβολιαστούν 
με τα 
σκευάσματα 
των Pfizer, 
Moderna
και Johnson 
& Johnson

ώσεις (γάμους, βαφτίσεις κ.ά.) και το πόσοι θα 
μπορούν να παρευρεθούν. Αυτό ισχύει ειδικά 
τον Αύγουστο, για τον οποίο υπάρχουν μεγά-
λες προσδοκίες για τον τουρισμό και τις κρα-
τήσεις από τους ξένους τουρίστες. 

Οσον αφορά τα εμβόλια, η χώρα μας ανα-
μένεται να παραλάβει τον Ιούνιο:
f Από την Pfizer 2.425.000 δόσεις.
f Από τη Moderna 380.000 δόσεις.
f Από την AstraZeneca έως 350.000 δόσεις.
f Από την Johnson & Johnson από 150.000 
έως 500.000 δόσεις.

Οι δόσεις των εμβολίων της AstraZeneca και 
της Johnson & Johnson για όλες τις ευρωπαϊ-
κές χώρες θα «κλειδώσουν» τις επόμενες ώρες, 
αφού θα πρέπει να ξεπεραστούν κάποια τεχνι-

κά ζητήματα. Από την ελληνική πλευρά τις δια-
πραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες και την κεντρι-
κή συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες 
«τρέχει» ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Β. 
Κοντοζαμάνης, που γνωρίζει άριστα τον χώρο 
του φαρμάκου. Την ίδια ώρα, όμως, στο υπουρ-
γείο Υγείας συζητούν ήδη και τον εμβολιασμό 
για τις μικρότερες ηλικίες (12-15). Μάλιστα, ο 
Β. Κικίλιας στην τελευταία παρέμβασή του άφη-
σε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν πριν 
από τη σχολική χρονιά οι εμβολιασμοί και στα 
παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, καθώς ο Ευρωπαϊ-
κός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε την Πα-
ρασκευή τα εμβόλια για τις ηλικίες αυτές. Οσον 
αφορά το πώς θα αντιμετωπίσουν οι γονείς το 
ζήτημα του εμβολιασμού των παιδιών τους, ο 

υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι «η συντριπτι-
κή πλειονότητα των πολιτών έχει πειστεί για την 
αναγκαιότητα των εμβολιασμών».

Να σημειωθεί ότι ήδη οι εταιρείες προχω-
ρούν τις δοκιμές των εμβολίων τους προκει-
μένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους 
σε αυτές τις ηλικίες, χωρίς να δημιουργούνται 
προβλήματα.

Η Pfizer έχει προχωρήσει κατά πολύ και ακο-
λουθεί η Moderna. Τις τελικές αποφάσεις, όταν 
έρθει η ώρα, θα τις λάβει ο Ευρωπαϊκός Οργα-
νισμός Φαρμάκων. Εάν -όπως όλα δείχνουν- δο-
θεί το «πράσινο φως», τότε ο εμβολιασμός των 
ηλικιών αυτών, δηλαδή 12 με 15, θα μπορούσε 
να ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου, ώστε οι μα-
θητές να μπουν στις αίθουσες εμβολιασμένοι.


