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Εξοχότατη Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας 
  
Σας ευχαριστούμε για την ιδιαίτερα τιμητική για μας παρουσία σας στο 21 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας λοιμώξεων. Η πανδημία ανέδειξε 
ακόμη περισσότερο τον ρόλο της εξειδίκευσής μας στην προαγωγή της επιστήμης, 
στην υπηρεσία και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της ανθρώπινης ζωής. 
Αποτελούσαμε και αποτελούμε κι εμείς μια από τις σιωπηλές δυνάμεις της 
πανδημίας. Κάποιες φορές η σιωπηλή παρουσία είναι πιο ηχηρή από την δυνατότερη 
φωνή.  
  
Μετά από 2 και περισσότερα έτη χθες ο ΠΟΥ τοποθέτησε τον πραγματικό αριθμό 
θανάτων από την COVID-19 σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία που παρπέχονται από 
όλες τις χώρες του κόσμου. Η πολυαναμενόμενη εκτίμηση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας αναφέρει 15 εκατομμύρια περισσότερους από τους 
αναμενόμενους θανάτους από την πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο - αριθμός 
περίπου 2,7 φορές παραπάνω από τον αριθμό που αναφέρθηκε επίσημα στον 
Παγκόσμιο οργανισμό από τις χώρες. Η διαφορά βασίζεται σε εκτιμήσεις που 
αφορούν την παραπάνω από την αναμενόμενη θνησιμότητα που περιλαμβάνει 
θανάτους που δεν καταγράφηκαν από τα Εθνικά συστήματα επιτήρησης. Τα στοιχεία 
του ΠΟΥ, συμφωνούν και με άλλες ήδη δημοσιευμένες μελέτες και αποτελούν τις πιο 
πρόσφατες σε μια σειρά εκτιμήσεων για τον αριθμό των θανάτων της παγκόσμιας 
πανδημίας.  
  
Αυτές οι εκτιμήσεις σύμφωνα με την διεθνή κοινότητα των ειδικών επιστημόνων 
είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των αποφάσεων που ελήφθησαν και για τον 
πιο αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό για μελλοντικά γεγονότα.  
  
Η πανδημία ήταν και είναι αληθινή, δεν υπήρξε μια απλή γρίπη όπως λανθασμένα 
εκτιμήθηκε, συνοδεύεται από σημαντικές άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - 
αφορά άλλωστε μια πολυσυστηματική νόσο με πολλαπλές επιπτώσεις σε όλα τα 
επίπεδα της ανθρώπινης υγείας -αλλά και με ανυπολόγιστες επιδράσεις στην 
υγειονομική περίθαλψη και στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό.  
  
Στον αγώνα αυτό η διατομεακή συνεργασία οδήγησε σε επιστημονικά επιτεύγματα 
χωρίς προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία, όπως αποτελεσματικά  για την 
πρόληψη των σοβαρών επιπλοκών εμβόλια  (ακόμη και με την κυκλοφορία των 
νεότερων παραλλαγών του ιού). Εμβόλια τα οποία έχουν σώσει πλέον εκατομμύρια 
ζωές και έχουν προλάβει δεκάδες εκατομμύρια νοσηλειών  σε παγκόσμιο επίπεδο.  
  
Αισθάνομαι αισιόδοξος – Έχουμε ιολογική εργαστηριακή επιτήρηση η οποία πρέπει 
να συνεχιστεί, έχουμε διάγνωση, έχουμε εμβόλια των οποίων η κοινωνία μας και 
πολλοί από εμάς σε αυτόν τον χώρο απολαύσαμε την ευεργετική προστασία, έχουμε 



μέτρα πρόληψης, έχουμε πλέον αντι-ιικά φάρμακα που όταν δίνονται έγκαιρα σε 
ανθρώπους με αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές στην Α’ βάθμια φροντίδα υγείας 
έχουν ευεργετική δράση, είμαστε πιο ενωμένοι σαν κοινωνία και με όπλο την 
επιστήμη θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα τρέχουσες και μελλοντικές απειλές όχι μόνο 
του κορωνοιού, αλλά και των υπόλοιπων λοιμώξεων, των υπόλοιπων απειλών της 
υγείας μας. 
  
Ευτυχώς μέσα στη κακοφωνία των ψευδών ειδήσεων η  διασπορά των οποίων 
οδήγησε δυστυχώς σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και στην χώρα μας, η δικιά σας 
συνετή φωνή ξεχώρισε ως φωνή ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης στην επιστήμη, ως 
εθνική και διασυνοριακή φωνή κοινωνικής αλληλεγγύης (πως να ξεχάσω την 
παρέμβαση σας στις αρχικές στιγμές της πανδημίας για την Ιταλία την δυσκολότερη 
στιγμή) και ως φωνή προαγωγής της ομόνοιας του πληθυσμού.  
  
Γι’ αυτό σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και σας καλούμε 
να παραλάβετε αυτήν την τιμητική πλακέτα για την συνεισφορά σας στην πανδημία 
και σας παρακαλούμε αμέσως μετά να κηρύξετε την έναρξη των εργασιών του 
ετήσιου συνεδρίου μας η οποία συνοδεύεται και από μια σημαντική ομιλία με 
νομικές και βιοηθικές προεκτάσεις. 
  
Εξοχότατη πρόεδρε, Ο αγώνας μας για την επιστήμη-υπηρέτη του ανθρώπου με 
πνεύμα ενότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης συνεχίζεται. 
  
Σας ευχαριστούμε 
 


