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«Κάθε νέο βήμα μας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, 
δηλαδή με συνεχή self tests, με αποστάσεις, με μάσκα, 
με ατομική υγιεινή, ώστε ό,τι ανοίγει στη χώρα να μη 
χρειαστεί να ξανακλείσει», τόνισε ο πρωθυπουργός 

«Ο,τι ανοίγει να 
μην ξανακλείσει»

Η μεγάλη μάχη
για την ανοσία!

Σχέδιο 6 εβδομάδων 
από την κυβέρνηση για 
ένα ασφαλές καλοκαίρι. 

Eρχονται 6 εκατ. self 
tests ανά εβδομάδα και 

μαζικοί εμβολιασμοί έως 
το τέλος Ιουνίου για να 

θωρακιστεί ο πληθυσμός

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

M
άχη με ορίζοντα έξι εβδομάδων, ώστε 
να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας απέναντι 
στον κορωνοϊό έως το τέλος Ιουνίου, 

ξεκινά η κυβέρνηση. Πέρα από τους μαζικούς 
εμβολιασμούς, το κλειδί σε αυτόν τον σχεδια-
σμό θα είναι τα self tests. Η επανεκκίνηση της 
οικονομίας και της ίδιας της κοινωνίας έχει δο-
μηθεί πάνω στα τεστ αυτοδιάγνωσης και η κυ-
βέρνηση καταβάλλει προσπάθειες σε όλα τα 
επίπεδα για να είναι στα ράφια των φαρμα-
κείων περίπου 6 εκατ. self tests την εβδομάδα. 

Μπορεί τα εμβόλια και οι νέες εμβολιαστικές 
γραμμές, που ανοίγουν συνεχώς, να είναι -μα-
ζί με τον καιρό- τα βασικά όπλα απέναντι στην 
πανδημία, αλλά, σε αυτή τη φάση, ο ρόλος των 
self tests είναι καθοριστικός, αφού, μέχρι να επι-
τευχθεί ο μαζικός εμβολιασμός και να χτιστεί 
το πρώτο τείχος ανοσίας, τουλάχιστον σε έξι με 
οκτώ εβδομάδες, βοηθούν στην ανίχνευση τυ-
χόν κρουσμάτων, δηλαδή ασυμπτωματικών.

Δεν ήταν τυχαία η αναφορά του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο 
της Μεγάλης Δευτέρας. «Φτάνουμε τα 3 εκα-
τομμύρια εμβολιασμούς. Και αν τηρήσουμε 
το σχέδιό μας, στα τέλη Μαΐου μπορούμε να 
πλησιάσουμε τα 5 εκατομμύρια. Κάθε νέο βή-
μα μας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, δηλα-
δή με συνεχή self tests, με αποστάσεις, με μά-
σκα, με ατομική υγιεινή, ώστε ό,τι ανοίγει στη 
χώρα να μη χρειαστεί να ξανακλείσει», σημεί-
ωσε ο πρωθυπουργός. 

Από τις πρώτες
Η χώρα μας ήταν από τις πρώτες που χρησιμο-
ποίησαν τα self tests -και μάλιστα δωρεάν- για 
την επανεκκίνηση συγκεκριμένων κλάδων, αλ-
λά πλέον στο παιχνίδι έχουν μπει και άλλες χώ-
ρες. Κάτι που σημαίνει πως η κατάσταση δυσκο-
λεύει, όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι, αφού 
μπορεί να αυξηθεί το κόστος, αλλά και ανάμε-
σα στα κράτη, αφού πλέον η κάθε πλευρά κά-
νει στρατηγικές κινήσεις και συμμαχίες για να 
πετύχει τον στόχο της. Μάλιστα, η Ελλάδα τα 
τελευταία 24ωρα, μετά τη ματαίωση του δεύ-
τερου διαγωνισμού για την προμήθεια 10 εκα-
τομμυρίων self tests, προχώρησε σε απευθεί-
ας διαπραγματεύσεις με εταιρείες για την προ-

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε εβδομάδα από την πλευρά του κράτους θα 
απαιτούνται κοντά στα 6 εκατ. self tests. Συγκεκριμένα: 
f Aπό 3,6 έως 3,8 εκατ. σε μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, 
που υποχρεούνται σε δύο τεστ ανά εβδομάδα. Αλλωστε, από τις 10 Μαΐου επι-
στρέφουν στα θρανία και οι μαθητές των γυμνασίων, των δημοτικών και των νη-
πιαγωγείων με τους ίδιους όρους βάσει των οποίων άνοιξαν τα λύκεια. Οι όροι 
αυτοί ισχύουν και για τους καθηγητές και τους δασκάλους τους. Να σημειωθεί 
ότι τα τεστ είναι υποχρεωτικά για τις καθαρίστριες, τους υπαλλήλους κυλικείων 
και γενικότερα για όσους εργάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα δύο εβδο-
μαδιαία τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς δίνονται δωρεάν.
f Περίπου 750.000 με 1 εκατ. τεστ αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους. Ηδη 
από τη Μεγάλη Δευτέρα είναι υποχρεωτική η εβδομαδιαία αυτοδιάγνωση για 
όλο το προσωπικό του δημόσιου τομέα, των δήμων, του ευρύτερου Δημοσίου, 
καθώς και για τους ενστόλους και τους δικαστικούς υπαλλήλους. Να σημειωθεί 
ότι τα προτέστ αφορούν τους υπαλλήλους που έχουν φυσική παρουσία και δεν 
βρίσκονται σε τηλεργασία ή σε ειδική άδεια. Το εβδομαδιαίο τεστ για τους ερ-
γαζομένους στον δημόσιο τομέα είναι δωρεάν.
f Πάνω από 1 εκατ. τεστ σε εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο εμπό-
ριο, μεταφορές και εστίαση - τουρισμό. Οι εργαζόμενοι στο ελεύθερο εμπόριο 
και στα κομμωτήρια είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ένα self test την εβδομά-
δα, ενώ στον χώρο της εστίασης δύο, με το ένα να δίνεται δωρεάν από το κρά-

για την προμήθεια του αριθμού των self tests 
που απαιτούνται ώστε η επανεκκίνηση της οι-
κονομίας και των επαγγελματικών κλάδων να 
γίνει με τους καλύτερους όρους και να ελαχι-
στοποιηθεί κάθε πιθανότητα αναζωπύρωσης 
κρουσμάτων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. 
Ταυτόχρονα, προχωρούν και οι μαζικοί εμβο-
λιασμοί, ήδη και για τις ηλικίες από 30 έως 39, 
αφού υπάρχει επάρκεια εμβολίων. 

Ενδεικτικά, βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένο-
νται έως το τέλος Ιουνίου παραδόσεις 9.520.000 
δόσεων εμβολίου και συγκεκριμένα: 5.850.000 
δόσεις του εμβολίου της Pfizer, 820.000 δόσεις 
του εμβολίου της Moderna, 1.650.000 δόσεις 
του εμβολίου της AstraZeneca και 1.200.000 
δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson. 

Πλέον η εξίσωση είναι πάνω στο τραπέζι και 
αφορά την επάνοδο της οικονομίας και της κοι-
νωνίας σε σχεδόν κανονικούς ρυθμούς, με το 
Μαξίμου να δείχνει αποφασισμένο κερδίσει 
τη μάχη, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

μήθεια των προτέστ με την καλύτερη δυνατή τιμή, όπως τονίζουν κυβερνητικές 
πηγές. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύναψε συμ-
φωνία με κινεζική εταιρεία για την προμήθεια 18 εκατ. self tests.

Την υψηλή εποπτεία του project από την αρχή είχε ο υπουργός Επικρατεί-
ας Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ τον όλο σχεδιασμό «έτρεξε» ο υφυπουργός πα-
ρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, 
Ακης Σκέρτσος, ο οποίος είχε παρουσιάσει το σχέδιο πριν από περίπου ένα μή-
να. Ενεργό ρόλο, όμως, έχει και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος 
Χαρδαλιάς, που έχει πλήρη εικόνα για τις ποσότητες των τεστ, αλλά και για τους 
κλάδους στους οποίους πρέπει να πέσει το βάρος. 

τος και το κόστος του δεύτερου να το επωμίζε-
ται η επιχείρηση. 

Να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση οι ερ-
γαζόμενοι -είτε στον δημόσιο τομέα είτε στον 
ιδιωτικό- είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίσουν 
το αποτέλεσμα στην ειδική πλατφόρμα (self-
testing.gov.gr ).

Σε αυτές τις έξι εβδομάδες, αρχής γενομένης 
από τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα, η κυβέρνη-
ση φαίνεται πως έχει ήδη σχεδιάσει κάθε βήμα 

Η Ελλάδα τα τελευταία 
24ωρα προχώρησε σε 
απευθείας διαπραγματεύσεις 
με εταιρείες για την 
προμήθεια των self tests


