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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Ξ
εκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα 
προνόμια των πλήρως εμβολιασμένων. 
Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να πεί-

σει και τους τελευταίους δύσπιστους απέναντι 
στα εμβόλια, επισπεύδει τις διευκολύνσεις για 
εκείνους που έχουν εμβολιαστεί και είναι κάτο-
χοι του πιστοποιητικού εμβολιασμού, αρχής γε-
νομένης από τον Ιούλιο.

Το όλο σχέδιο φαίνεται πως θα στηριχθεί στο 
γαλλικό μοντέλο και στα προνόμια που δίνει 
η γαλλική κυβέρνηση στους εμβολιασμένους 
πολίτες της. Φυσικά, το υπουργείο Υγείας και η 
κυβέρνηση θα συνυπολογίσουν και τις προτά-
σεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής πριν λά-
βουν τις οριστικές αποφάσεις για τα προνόμια 
των εμβολιασμένων.

Η εφαρμογή των προνομίων -ή καλύτερα 
των διευκολύνσεων- των εμβολιασμένων θα 
ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιούλιο με ορίζο-
ντα το φθινόπωρο, με το πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού να αποτελεί ουσιαστικά το διαβατή-
ριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις 
που εξετάζονται για όσους έχουν εμβολιαστεί 
πλήρως είναι:
f Ανάλογα με την πορεία των επιδημιολογι-
κών στοιχείων, να είναι προαιρετική η χρήση 
της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Εάν το 
επιτρέψουν οι συνθήκες, το μέτρο αυτό μπο-
ρεί να ισχύσει ακόμα και από την 1η Ιουλίου, 
ειδάλλως θα πάρει μερικές ημέρες παράταση.
f Να επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος σε εκ-
δηλώσεις άνω των 1.000 ατόμων, όπως ισχύει 
και στη Γαλλία. Για παράδειγμα, σε αθλητικές 
εκδηλώσεις σε κλειστά ή ανοιχτά γήπεδα, φε-
στιβάλ, συναυλίες, θέατρα ακόμη και σε εμπο-
ρικές εκθέσεις. Από την άλλη πλευρά, όσοι επι-
λέγουν να μην εμβολιαστούν θα πρέπει για την 
είσοδό τους να επιδεικνύουν αρνητικό μορια-
κό τεστ ή rapid test, το οποίο θα χρεώνονται 
οι ίδιοι. Οι ανεμβολίαστοι, μάλιστα, μπορεί να 
κάθονται σε διαφορετική πλευρά του χώρου 
από εκείνη που θα κάθονται οι εμβολιασμένοι. 

φιακού πιστοποιητικού και στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση και μένει να εξειδικευτούν κάποιες πτυ-
χές του, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πε-
ραιτέρω αξιοποίησή του. Οταν περάσουν οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις, ρόλο στην υλοποίηση 
του σχεδιασμού για τις διευκολύνσεις των εμ-
βολιασμένων θα έχει και το υπουργείο Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης. 

Εξάλλου, όλη η διαδικασία του εμβολιασμού, 
από το κλείσιμο του πρώτου ραντεβού μέχρι 
την έκδοση της βεβαίωσης, γίνεται εξ ολοκλή-
ρου ψηφιακά. Ετσι και για την είσοδο των εμ-
βολιασμένων σε κλειστούς χώρους, ή όπου 
αλλού, φαίνεται πως θα αξιοποιηθεί η βάση 
των δεδομένων για όσους έχουν ήδη εκδώσει 

τα πιστοποιητι-
κά εμβολιασμού 
και συγκεκριμέ-
να ο μοναδικός 
αριθμός-κωδι-
κός που αντι-
στοιχεί σε κάθε 
εμβολιασμένο 
πολίτη και ανα-
γράφεται πάνω 
στο πράσινο πι-
στοποιητικό εμ-

βολιασμού. Σε κάθε περίπτωση, η διευκόλυν-
ση των εμβολιασμένων έχει διπλή στόχευση: 
Από τη μία να  επιβραβευθούν όσοι εμβολι-
άστηκαν από την αρχή και από την άλλη να 
πειστούν και οι τελευταίοι δύσπιστοι απέναντι 
στον εμβολιασμό για τα οφέλη που έχει απέ-
ναντι στη μάχη με τον κορωνοϊό.

Χωρίς μάσκες
από τον Ιούλιο
Η κυβέρνηση επισπεύδει τις διευκολύνσεις για τους 
εμβολιασμένους. Σε ποιους χώρους και σε ποιες 
εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση όσοι 
έχουν κάνει και τις δύο δόσεις

ΜΕΤΑΞΥ των προνομίων 
που ενδέχεται να έχουν οι 

εμβολιασμένοι είναι η ελεύθερη 
είσοδος και στους κλειστούς 

χώρους της εστίασης, στα μπαρ 
και στα κέντρα διασκέδασης

f Να είναι ελεύθερη η είσοδος για όσους έχουν εμβολιαστεί και 
στους κλειστούς χώρους της εστίασης, στα μπαρ και στα κέντρα 
διασκέδασης, όταν, φυσικά, η επιτροπή των ειδικών δώσει το 
«πράσινο φως» για τη χρησιμοποίηση των εσωτερικών χώρων. 
f Να είναι ελεύθερη η είσοδος στα γυμναστήρια.
f Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου, όσοι έχουν εμβολιαστεί 
δεν θα απαιτείται να κάνουν self test για να προσέλθουν στον 
χώρο εργασίας τους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιω-
τικό τομέα.
f Να ταξιδεύουν ελεύθερα τόσο στο εσωτε-
ρικό όσο και στο εξωτερικό χωρίς τεστ μορι-
ακού έλεγχου ή rapid test και self test, αφού 
από την 1η Ιουλίου θα είναι σε ισχύ το πρά-
σινο πιστοποιητικό εμβολιασμού σε όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επό-
μενες ημέρες, με βάση τις εισηγήσεις της επι-
τροπής των ειδικών. Ανάλογα και με τις τε-
λικές προτάσεις που θα υιοθετηθούν όσον 
αφορά τις διευκολύνσεις που θα έχουν οι 
πλήρως εμβολιασμένοι, θα υπάρξουν -όπου χρειαστεί- και νο-
μοθετικές ρυθμίσεις ειδικά για την επίδειξη του πιστοποιητικού 
εμβολιασμού. Κομβικό ρόλο σε αυτό έχει και ο υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς ο στενός συνεργάτης 
του πρωθυπουργού είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου 
και γνωρίζει άριστα το αντικείμενο.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει ψηφιστεί ο κανονισμός του ψη-

σχέδιο
Το σχέδιο φαίνεται 
πως θα στηριχθεί 
στο γαλλικό 
μοντέλο και στα 
προνόμια που 
δίνει η γαλλική 
κυβέρνηση στους 
εμβολιασμένους 
πολίτες της

Οι τελικές αποφάσεις για 
το τι θα ισχύσει θα ληφθούν 
τις επόμενες ημέρες, 
με βάση τις εισηγήσεις της 
επιτροπής των ειδικών
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Κ
αθησυχαστικός ως προς τις παρενέρ-
γειες του εμβολίου της AstraZeneca και 
σαφώς υπέρ του εμβολιασμού -ανεξαρ-

τήτως εμβολίου- κατά του κορωνοϊού τάσσε-
ται ο καθηγητής του LSE Ηλίας Μόσιαλος. Με 
συνέντευξή του στη Realnews, δίνει απαντή-
σεις για την τρίτη δόση εμβολίου, τα φάρμακα 
που βρίσκονται υπό έρευνα, αλλά και για την 
επιστροφή μας στην κανονικότητα. 

 Κύριε καθηγητά, μεγάλη συζήτηση γίνε-
ται γύρω από τις μεταλλάξεις του κορωνοϊ-
ού. Θεωρείτε ότι καλύπτονται από τα υπάρ-
χοντα εμβόλια; Και αν ναι, γιατί προειδοποι-
είτε για την ινδική μετάλλαξη;

Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, κάθε άν-
θρωπος που μολύνεται από την ινδική πα-
ραλλαγή, μπορεί δυνητικά να μεταδώσει τον 
ιό σε 5-8 άτομα. Στην περίπτωση της βρε-
τανικής παραλλαγής, για να δώσω ένα συ-
γκριτικό παράδειγμα, κάθε φορέας μπορού-
σε να μεταδώσει τον ιό σε 4-5 ανθρώπους. 
Προειδοποιώ λοιπόν, ώστε να μην επικρα-
τήσει η ινδική παραλλαγή, γιατί, εάν συμ-
βεί αυτό, η διασπορά στους μη εμβολιασμέ-
νους θα είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με 
αυτή της βρετανικής παραλλαγής. Και, δυ-
στυχώς, το επόμενο που θα συμβεί είναι να 
έχουμε αύξηση των εισαγωγών στα νοσο-
κομεία και κυρίως από μη εμβολιασμένους. 
 Ποια η άποψή σας για το εμβόλιο της 

AstraZeneca; Είναι αρκούντως ασφαλές; Και 
αν ναι, γιατί απαγορεύτηκε για τις ηλικια-
κές ομάδες κάτω των 60 ετών; Τι θα πρέπει 
να κάνουν όσοι έχουν λάβει ήδη την πρώτη 
δόση; Συμφωνείτε να κάνουν και τη δεύτε-
ρη με το ίδιο εμβόλιο;

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ανακοί-
νωσε ότι η πιθανότητα ιδιάζουσας θρόμ-
βωσης μετά τη δεύτερη δόση του εμβολί-
ου της AstraZeneca είναι 1,3/1.000.000. Η 
θνητότητα μετά από ιδιάζουσα θρόμβωση 
είναι 17%. Αρα, η αναμενόμενη θνητότητα 
είναι 0,2/1.000.000. Στην Ελλάδα περίπου 
480.000 άνθρωποι, που έχουν ήδη κάνει 
την πρώτη δόση, αναμένουν να κάνουν τη 
δεύτερη. Πόση είναι η αναμενόμενη θνητό-
τητα με βάση τα στοιχεία που έχουν δημο-
σιευτεί; Απειροελάχιστη. Οπως επαναλαμ-
βάνω συχνά -γιατί έτσι κρίνεται ένα εμβό-
λιο- το άλλο που μένει να δούμε είναι τι α-
ποτελεσματικότητα έχουν τα εμβόλια που 
κυκλοφορούν. Με βάση τις προχθεσινές α-
νακοινώσεις του Εθνικού Οργανισμού Δη-
μόσιας Υγείας της Αγγλίας, τα εμβόλια των 
Pfizer και AstraZeneca είναι εξίσου αποτε-
λεσματικά και απέναντι στην ινδική μετάλ-
λαξη. Εμβόλια για τα οποία γνωρίζουμε ή-
δη πως η αποτελεσματικότητά τους είναι ε-
ξαιρετικά υψηλή. Καταλαβαίνω τη σύγχυση 
στην οποία αναφέρεστε, αλλά θα ξαναπώ 
πως πρέπει να μη μένουμε στην ανησυχία, 
αλλά να βλέπουμε τα στοιχεία και τις θετι-
κές εξελίξεις στις χώρες που έχουν πετύχει 
υψηλά ποσοστά εμβολιασθέντων στον ενή-
λικο πληθυσμό. 
 Τον τελευταίο καιρό λέγεται ότι ακόμα και 

μεταξύ των δύο δόσεων από το εμβόλιο της 
AstraZeneca το μεσοδιάστημα θα μπορού-
σε να είναι αρκετά μικρότερο από το αρχι-

Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μικρό αριθμό 
φαρμάκων σε κλινικές δοκιμές. Δεν έχου-
με, όμως, ακόμα αποτελέσματα από κλινι-
κές δοκιμές τρίτης φάσης για να έχουμε ε-
παρκείς πληροφορίες για την ασφάλεια και 
την αποτελεσματικότητά τους. Γνωρίζουμε 
πως η χορήγηση της δεξαμεθαζόνης σε βα-
ριά πάσχοντες είναι αποτελεσματική, ενώ 
τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι αποτελε-
σματικότερα σε ήπιες περιπτώσεις και μειώ-
νουν τη θνησιμότητα κατά 25%, αλλά μόνο 
σε ασθενείς που δεν έχουν αναπτύξει αντι-
σώματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές δι-
αθέσιμες ποσότητες, είναι ιδιαίτερα ακριβά 
και η χορήγησή τους είναι ενδοφλέβια. Επί-
σης, δεν προσφέρουν προστασία για μεγά-
λο χρονικό διάστημα, ούτε μπορούν να χο-
ρηγηθούν ευρέως για προληπτικούς λόγους. 
 Πότε εκτιμάτε ότι θα τελειώσει η πανδη-

μία ή πότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια 
ασφαλή επιστροφή στην κανονικότητα, ό-
πως τη γνωρίζαμε στο παρελθόν, χωρίς μά-
σκες και αποστάσεις παντού; 

Αυτό έχει να κάνει με τον ρυθμό των εμβο-
λιασμών -και όχι μόνο στη χώρα μας- και 
με το πόσο θα αποδυναμώνουν οι μελλο-
ντικές παραλλαγές τον κορωνοϊό. Ο κορω-
νοϊός δεν αλλάζει όσο γρήγορα μεταβάλ-
λεται ο ιός της γρίπης και μέχρι στιγμής έ-
χει γίνει πιο μολυσματικός, αλλά όχι πιο θα-
νατηφόρος. Θα επανέλθουμε στην κανονι-
κότητα όταν (αθροιστικά μιλώντας) η με-
γάλη πλειονότητα των ενηλίκων θα έχει εμ-
βολιαστεί ή θα έχει αποκτήσει αντισώματα 
μέσω φυσικής έκθεσης στον ιό. Αναφέρο-
μαι, προφανώς, σε συνολικό ποσοστό της 
τάξης του 80%. 
 Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει ε-

νόψει του χειμώνα; Φοβάστε τέταρτο κύμα 
της πανδημίας;

Με προβληματίζουν, όπως όλους, τα πιθα-
νά αναδυόμενα στελέχη, αλλά όχι τόσο για 
τους υγιείς ανθρώπους που έχουν εμβολι-
αστεί. Με προβληματίζουν οι αναδυόμενες 
μεταλλάξεις και το πώς μπορεί να μειώσουν 
την προστασία που παρέχουν τα υπάρχο-
ντα εμβόλια στους ανοσοκατασταλμένους. 
Εκεί ελπίζουμε πως θα τους καλύψει η τρίτη 
δόση. Επίσης, με προβληματίζει το πώς θα 
στραφούν αυτές οι νέες παραλλαγές έναντι 
των μη εμβολιασμένων. Ελπίζω πως εκείνοι  
θα αλλάξουν γνώμη και θα εμβολιαστούν. 
 Πώς θα κρίνατε τους χειρισμούς της κυ-

βέρνησης μέχρι εδώ; Ηταν παρακινδυνευ-
μένο το άνοιγμα του τουρισμού και μαζί ό-
λων των άλλων δραστηριοτήτων, με τα κρού-
σματα στα 3.000 και πλέον ημερησίως τότε;

Οι αποφάσεις λαμβάνονται έχοντας όλα τα 
στοιχεία και δεν το θεωρώ ορθό να τις κρί-
νω χωρίς να γνωρίζω τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκαν, γιατί δεν τα γνωρίζω. Αυτό, ό-
μως, που μπορώ να πω είναι πως σημασία 
για τη διαχείριση και τις αποφάσεις για τη 
δημόσια υγεία έχει η τάση της πανδημίας 
στη χώρα και όλες οι παράμετροι που απορ-
ρέουν από αυτή, όχι μόνο το πόσα ήταν τα 
κρούσματα ημερησίως. Περαιτέρω, η του-
ριστική κίνηση δεν αναμένεται να είναι ση-
μαντική μέχρι και τα μέσα και προς τα τέλη 
Ιουλίου. Επομένως, και αυτό λαμβάνεται υ-
πόψη όταν σχεδιάζονται ανοίγματα, όπως 
και η πορεία των εμβολιασμών και ειδικό-
τερα στα σημεία άφιξης τουριστών, όπως 
στα νησιά. Επίσης, η κατάσταση αναμένεται 
να είναι καλύτερη απ’ ό,τι πέρυσι, καθότι ό-
σοι θα έρχονται θα είναι στη συντριπτική τ-
ους πλειονότητα εμβολιασμένοι ή σίγουρα 
θα έχουν κάνει τεστ. Θυμίζω πως πέρυσι οι 
τουρίστες είχαν μόνο τη δυνατότητα να κά-
νουν τεστ, δεν είχαμε εμβολιασμένους του-
ρίστες και σαφώς και δεν είχαμε εμβολια-
σμένους Ελληνες. 

δόση και 92% μετά τη δεύτερη. Οπότε είναι 
λογικό να επισπευστεί η χορήγηση της δεύ-
τερης δόσης και να μειωθεί το χρονικό διά-
στημα αναμονής από 12 σε 8 εβδομάδες. 
 Θα χρειαστεί και τρίτη δόση, ανεξαρτή-

τως εμβολίου; 
Πιθανώς θα χρειαστεί και τρίτη δόση το φθι-
νόπωρο στους ανοσοκατασταλμένους, αλ-
λά και σε όσους ανήκουν στις ευάλωτες ο-
μάδες και δεν έχουν αναπτύξει ανοσία. Για 
τη μεγάλη πλειοψηφία δεν γνωρίζουμε α-
κόμη πότε θα χρειαστεί να γίνει η τρίτη δό-
ση. Αυτό μάλλον θα είναι ένα χρόνο μετά 
την ολοκλήρωση της δεύτερης δόσης, ίσως 
και αργότερα. 
 Τι γίνεται με τα φάρμακα; Αισιοδοξείτε ό-

τι θα έχουμε το πολυπόθητο φάρμακο κατά 
του κορωνοϊού σύντομα; 

κά συνιστώμενο των 12 εβδομάδων και ότι 
η επαναληπτική δόση θα μπορούσε να γί-
νεται και στις 8 εβδομάδες. Είναι κάτι τέ-
τοιο ασφαλές;

Η σύσταση για το μεσοδιάστημα οκτώ εβδο-
μάδων μεταξύ δόσεων έγινε γιατί δεν είχα-
με τις μελέτες αποτελεσματικότητας του εμ-
βολίου της ΑstraΖeneca για την ινδική πα-
ραλλαγή και οι βρετανικές Αρχές θέλησαν 
να μειώσουν το χρονικό διάστημα μεταξύ 
πρώτης και δεύτερης δόσης. Τώρα έχουμε 
τα στοιχεία από τις μελέτες αποτελεσματι-
κότητας και φαίνεται πως είτε σε 8 είτε σε 
12 εβδομάδες ως μεσοδιάστημα, η αποτε-
λεσματικότητα θα είναι υψηλή. Βέβαια, η α-
ποτελεσματικότητα του εμβολίου, όσον α-
φορά την αποτροπή των νοσηλειών λόγω 
σοβαρής νόσου, είναι 71% μετά την πρώτη 

«Τρίτη δόση
το φθινόπωρο 

για τις ευάλωτες 
ομάδες»

«Με προβληματίζουν οι αναδυόμενες μεταλλάξεις 
και το πώς μπορεί να μειώσουν την προστασία 

που παρέχουν τα υπάρχοντα εμβόλια 
στους ανοσοκατασταλμένους»

Ηλίας Μόσιαλος Καθηγητής LSE


