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τερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αµέσως 
µετά την επιστροφή των εκδροµέων από τους 
Αγίους Τόπους, στις 26 Φεβρουαρίου, υπήρ-
ξαν πολλές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, αποκρι-
άτικες γιορτές και λειτουργίες στις οποίες συµ-
µετείχαν, γεγονός που κορυφώνει την αγωνία 
για τη διασπορά της νόσου σε ολόκληρο τον 
νοµό. «Πρόκειται για µια κατάσταση δυναµι-
κή, η οποία εξελίσσεται συνεχώς και τα δεδο-
µένα δεν αποκλείεται να αλλάξουν», εκτιµούν 
τα στελέχη του ΕΟ∆Υ. Απέναντι σε αυτή την 
κατάσταση, η πλειονότητα των κατοίκων των 
µεγάλων πόλεων της Ηλείας επέλεξε να περιο-
ρίσει τις µετακινήσεις της, µε τη Γαστούνη και 
την Αµαλιάδα, σε πολλά σηµεία, να θυµίζουν 
έρηµες πόλεις.

«Η κίνηση είναι πολύ µειωµένη και πολλοί 

κυκλοφορούν µε µάσκες. ∆εν υπάρχει πανι-
κός και φόβος, αλλά όλοι προσέχουν µε αυτό 
που προέκυψε. Ελπίζουµε πολύ σύντοµα η πό-
λη να βρει τον κανονικό της ρυθµό», αναφέ-
ρει ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Γα-
στούνης Φώτης Κορδοπάτης. «Είµαι σοκαρι-
σµένος, δεν µπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγ-
µή. Νιώθουµε συγκλονισµένοι...», δηλώνει στη 
Realnews o Α.Τ., ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού 
γραφείου της Γαστούνης από όπου ξεκίνησαν 
οι προσκυνητές για τα Ιεροσόλυµα. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία, στην εκδροµή συµµετείχαν 15 
άτοµα από τον δήµο Πηνειού, 10 από τον δή-
µο Πύργου, 15 από τον δήµο Ηλιδας, 10 από 
την Πάτρα και δύο από τη Ζάκυνθο.

Το ενδεχόµενο τα σχολεία να παραµείνουν 
κλειστά επ’ αόριστον επιβεβαιώνει ο αντιδή-
µαρχος Πύργου ∆ηµήτρης Μεσσαλάς. «Πέ-
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Σ
τη δίνη του κυκλώνα έχει βρεθεί η χώρα µας, που προε-
τοιµάζεται πυρετωδώς για επιδηµία από τον νέο κορω-
νοϊό COVID-19, µετά τη γεωµετρική αύξηση των κρου-

σµάτων µέσα σε µερικά 24ωρα. Η κυβέρνηση είναι ένα βή-
µα πριν από τη λήψη πιο αυστηρών µέτρων σε σχολεία, πανε-
πιστήµια, εκκλησίες και χώρους αθλητικών και καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων προκειµένου να ανακοπεί η εξάπλωση του 
ιού, όπως ζητά µερίδα του επιστηµονικού κόσµου. Οι επιστή-
µονες εκτιµούν ότι, εκτός από τα επιβεβαιωµένα περιστατικά 
υπάρχουν δεκάδες άλλα, τα οποία θα διαγνωστούν το επόµε-
νο χρονικό διάστηµα. Η διασπορά του ιού στον γενικό πληθυ-
σµό είναι θέµα χρόνου και µάλιστα, σύµφωνα µε τις προβλέ-
ψεις των επιστηµόνων, είναι πιθανόν να µολυνθεί ένα ποσοστό 
από 10% έως και 25% του πληθυσµού. Οι Αρχές είναι έτοιµες 
να εφαρµόσουν όσα προβλέπει η Πράξη Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου, ανάλογα µε τον αριθµό των κρουσµάτων και τη φά-

ση της επιδηµίας την οποία διανύουµε.
Κλείσιµο χώρων συνάθροισης, καραντίνα σε ασθενείς, περι-

ορισµός της κυκλοφορίας των µέσων µαζικής µεταφοράς, επί-
ταξη των κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ξενοδοχείων, αλ-
λά και χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, καθώς και η δυ-
νατότητα µετακίνησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
είναι κάποια από τα µέτρα που προβλέπονται. 

Την ίδια ώρα, το υγειονοµικό σύστηµα προετοιµάζεται πυ-
ρετωδώς για τη νοσηλεία περιστατικών. Σε πρώτη φάση δηµι-
ουργούνται ειδικοί θάλαµοι στα δηµόσια νοσοκοµεία, ενώ σε 
δεύτερη φάση θα προσδιοριστούν νοσοκοµεία ειδικά για τη 
νοσηλεία όσων νοσήσουν από τον COVID-19. Η σύσταση των 
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ΟΤΑΝ ΡΩΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ τους Ελληνες πολίτες για το 
πώς ορίζουν την έννοια «ποιότητα ζωής» στη ζωή τους, 
τότε εκπλήσσεσαι, διότι τα ποσοστά που εισπράττεις ως 
προς τις τρεις πρώτες επιλογές είναι α) Υγεία 52%, β) 
Εργασία/Εργασία για όλους/Σταθερή εργασία 30% και 
γ) Χρήματα/Οικονομική ευχέρεια/Οικονομικό 19%.
Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τα αποτελέσματα είναι 
αναμενόμενα, διότι όλοι σταυροκοπιόμαστε λέγοντας 
«την Υγειά μας πάνω απ’ όλα». Ωστόσο, στο σημείο αυ-
τό πρέπει να αναφερθεί ότι πριν από την κρίση η σει-
ρά δεν ήταν αυτή. Η Υγεία ήταν στην τρίτη θέση, με τις 
άλλες δύο επιλογές να προηγούνται. Οι, δε, ποιοτικές 
διερευνήσεις δείχνουν ότι το περιεχόμενο του όρου 

«Υγεία» σήμερα δεν είναι ίδιο με εκείνο προ κρίσης. 
Σήμερα «Υγεία» για τον Ελληνα είναι ένα «Proactive 
Life Style/Τάση πρόληψης για την εξασφάλιση ενός 
υγιούς τρόπου ζωής» και όχι μόνο η αναφορά στην ποι-
ότητα μιας ενδεχόμενης νοσοκομειακής νοσηλείας. 
Αυτό συμβαίνει διότι ο Ελληνας, λόγω κρίσης, έχει αρ-
χίσει σταδιακά να περνάει από το ρήμα «ΕΧΩ» στο ρή-
μα «ΕΙΜΑΙ».

Αμεσα γίνεται αντιληπτό το γιατί η υπόθεση του κο-
ρωνοϊού (κατά τον Μπαμπινιώτη) έχει «τρελάνει» τον 
ούτως ή άλλως θυμικό ψυχισμό του Ελληνα. Η παραπά-
νω ανάλυση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής σε σχέση 
με το αν το ίδιο φαινόμενο συνέβαινε προ κρίσης.

«Βιώσιµη» Υγεία

του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟY*

η άποψη

*∆ιευθύνοντος 
συµβούλου 
της MRB Hellas

επιστηµόνων είναι οι ασθενείς να παραµένουν 
στο σπίτι τους και να µην επισκεφθούν νοσο-
κοµείο, παρά µόνο εάν παρουσιάσουν επιπλο-
κές. Η εξασφάλιση του απαραίτητου υγειονο-
µικού υλικού και των φαρµάκων είναι ακόµα 
µία πρόκληση για τις υγειονοµικές Αρχές. Μά-
λιστα, ένα από τα σενάρια που εξετάστηκαν εί-
ναι να επαναλειτουργήσει εργοστάσιο παρα-
γωγής ιατρικών µασκών στη βόρεια Ελλάδα. 

Εκατοντάδες ιχνηλατήσεις
Αντιµέτωποι µε τη διασπορά του ιού βρίσκο-
νται οι κάτοικοι σε χωριά και πόλεις της Ηλεί-
ας, µε τα στελέχη του Εθνικού Οργανισµού 
∆ηµόσιας Υγείας να µιλούν για την ιχνηλάτη-
ση 400 επαφών στον νοµό, αµέσως µετά την 
«έκρηξη» των πρώτων 21 κρουσµάτων. Ιδιαί-
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