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Θέμα: «Επιστολή Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, προς 

τους Δημάρχους για το σχέδιο επιτάχυνσης των εμβολιασμών» 

 
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 

Μητσοτάκη, μου ανατέθηκε ο συντονισμός ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τις 

εμβολιαστικές υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα ο εμβολιασμός σε 

συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.  

Την ώρα που στο σύνολο της Επικράτειας η πλειοψηφία των συμπολιτών μας 

συμμερίζεται την αγωνία για το «χτίσιμο» του συλλογικού τείχους ανοσίας το 

γρηγορότερο δυνατό και συμμετέχει στον αγώνα για τον καθολικό εμβολιασμό με 

στόχο να βγούμε από το τούνελ που στέρησε την ελευθερία μας όλο το 

προηγούμενο διάστημα, δυστυχώς δεν έχουμε την ίδια ταχύτητα στον εμβολιασμό 

σε όλες τις περιοχές της χώρας. Παραμένει ακόμη κατά τόπους ανεμβολίαστο ένα 

σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Οι συμπολίτες μας αυτοί είτε διστάζουν, είτε 

αρνούνται να αντιληφθούν πόσο μεγάλο κίνδυνο μπορεί να προκαλέσουν στον 

εαυτό τους, στους οικείους τους και στο κοινωνικό σύνολο. 

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ως κρίκοι στην ίδια 

αλυσίδα, Κυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ενισχύσουμε αποφασιστικά – με 

συντονισμένο σχέδιο – την πορεία των εμβολιασμών, με στόχο να 

ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο διασποράς του ιού και να προφυλάξουμε τις 
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τοπικές κοινωνίες. Είναι στο χέρι μας να προστατέψουμε την υγεία μας. Και το 

εμβόλιο είναι το ισχυρότερο όπλο για να κερδίσουμε μια και καλή την ελευθερία 

μας και να ξαναπάρουμε τη ζωή μας πίσω. Ας το αξιοποιήσουμε όλοι τώρα.  

 

                 Με εκτίμηση, 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 

 

 

Στέλιος Πέτσας 
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