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 K
όκκινος συναγερµός» έχει σηµάνει σε 
όλο τον κρατικό µηχανισµό, που προ-
ετοιµάζεται πυρετωδώς προκειµένου 

να αναχαιτίσει την επιδηµία του κορωνοϊού που 
εξαπλώνεται στη χώρα. Το κυβερνητικό επιτελείο 
συνεδριάζει καθηµερινά υπό τον πρωθυπουργό, 
εκτιµά την εξέλιξη της κατάστασης και κλιµακώ-
νει τα µέτρα. Στο τραπέζι έχουν πέσει τα καλύ-
τερα και τα χειρότερα σενάρια, ενώ έχουν τεθεί 
δύο προτεραιότητες: η αναχαίτιση της εξάπλω-
σης της επιδηµίας, µέσω νέων αυστηρών περι-
οριστικών µέτρων, καθώς και η θωράκιση του 
υγειονοµικού συστήµατος, ώστε να αντεπεξέλ-
θει στις ανάγκες και να µην καταρρεύσει. Την ίδια 
ώρα, σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
αυξάνονται οι πιθανότητες χώρες που έχουν αρ-
κετά κρούσµατα, όπως η Ελλάδα, να µπουν σε 
καραντίνα και να κλείσουν γι’ αυτές τα σύνορα 
άλλων χωρών.

Τα µέτρα που έχουν ληφθεί, τόσο στη χώρα 
µας όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι πρω-
τοφανή, καθώς οι επιστήµονες µιλούν για έναν 
απρόβλεπτο και επιθετικό ιό, τη βιολογική συ-
µπεριφορά του οποίου δεν µπορούν να προ-

Τα σενάρια 
για τη διασπορά
της επιδηµίας
Τα επόµενα βήµατα στην άµυνα κατά του ιού 
οργανώνουν οι ειδικοί του υπουργείου Υγείας, 
µε βάση τις εκτιµήσεις για τη µελλοντική διασπορά 
του στον γενικό πληθυσµό. ∆εν αποκλείεται 
να κλείσουν τα σύνορα της χώρας

βλέψουν. Αξιωµατούχοι του Παγκόσµιου Ορ-
γανισµού Υγείας (ΠΟΥ) ενθαρρύνουν τις κυ-
βερνήσεις των χωρών να πάρουν αυστηρά πε-
ριοριστικά µέτρα και το µήνυµα είναι σαφές: οι 
πολίτες πρέπει να περιοριστούν στα σπίτια τους.

∆ύσκολα τα τελευταία 24ωρα
Οι υγειονοµικές Αρχές της χώρας µας καταβάλ-
λουν τα τελευταία 24ωρα µεγάλη προσπάθεια για 
να κλείσουν το «παράθυρο» της διασποράς του 
ιού στον γενικό πληθυσµό. Τα σενάρια που επε-
ξεργάζονται είναι τρία: να προσβληθεί το 15%, 
το 40% ή το 60% του πληθυσµού. Με αυτό το 
δεδοµένο, οι θάνατοι µπορεί να είναι από 5.000 
µέχρι 25.000 άτοµα σε βάθος χρόνου. Η συντρι-
πτική πλειονότητα των θυµάτων µέχρι σήµερα 
είναι ηλικιωµένοι ή χρόνιοι πάσχοντες, ωστόσο 
έχει παρατηρηθεί και ένα ποσοστό θνησιµότη-
τας και στα νεότερα και υγιή άτοµα, που είναι 
γύρω στο 1% επί των διαγνωσµένων κρουσµά-
των. Οταν ο ιός σπάσει το φράγµα της διασπο-
ράς του σε συγκεκριµένο αριθµό πολιτών, τότε 
υπάρχει γεωµετρική αύξηση. Ο Μανώλης Κέλ-
λης, καθηγητής στο ΜΙT, εξηγεί ότι µε βάση τα 
δεδοµένα από άλλες χώρες µπορεί να γίνεται 
διπλασιασµός των κρουσµάτων κάθε 24 ώρες. 

Σε αυτή την περίπτωση, οι εξελίξεις είναι κα-
ταιγιστικές, η πορεία της επιδηµίας δεν ανακό-
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κρούσµατα του κορωνοϊού και την επίταξη κλι-
νών των ιδιωτικών κλινικών για τη µεταφορά των 
ασθενών από τα δηµόσια νοσοκοµεία. Σε δεύτε-
ρη φάση, προβλέπεται η δηµιουργία υπαίθριων 
ή πλωτών νοσοκοµείων για τη νοσηλεία ατόµων 
που έχουν νοσήσει. 

Παράλληλα, στην προσπάθεια να θωρακίσει 
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, προχωρά στην πρό-
σληψη 2.000 γιατρών και νοσηλευτών, ενώ ανα-
κοίνωσε ότι αναβάλλονται όλα τα προγραµµατι-
σµένα χειρουργεία και τα απογευµατινά ιατρεία. 
Τα δηµόσια νοσοκοµεία πλέον θα νοσηλεύουν 
µόνο τα έκτακτα περιστατικά και τα κρούσµατα 
κορωνοϊού. Στο µεταξύ, ορίστηκαν νέα κριτήρια 
για τη διαγνωστική εξέταση για τον ιό. Σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας, όσοι πα-
ρουσιάζουν ήπια συµπτώµατα θα πρέπει να πα-
ραµένουν στο σπίτι τους και να µην πηγαίνουν 
για εξέταση στα νοσοκοµεία, καθώς εκεί θα δί-
νεται προτεραιότητα σε ηλικιωµένους και άτοµα 
µε χρόνια προβλήµατα υγείας

Επικίνδυνες οι µεταγγίσεις
Ενα ακόµα σοβαρό ζήτηµα αφορά την επάρκεια 
σε αίµα. Ο κ. Κέλλης επισηµαίνει ότι υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ο ιός µεταδίδεται και µέσω των µε-
ταγγίσεων αίµατος. Πρέπει να επισηµανθεί ότι 
η χώρα µας καλύπτει τις ανάγκες σε αίµα µέσω 

εισαγωγών από άλλες χώρες, ωστόσο είναι προφανές ότι, όσο 
εξαπλώνεται η επιδηµία, οι χώρες αυτές θα κρατούν τα αποθέ-
µατα αίµατος για τον δικό τους πληθυσµό. Ο καθηγητής Λοιµω-
ξιολογίας Νικόλαος Σύψας επισηµαίνει ότι οι γιατροί που κάνουν 
τις αιµοληψίες ρωτούν το ιστορικό του αιµοδότη και αποκλείουν 
όσους έχουν συµπτώµατα. Ωστόσο, όταν εξαπλωθεί ο ιός, δεν θα 
λειτουργήσει αυτή η ασφαλιστική δικλείδα, καθώς ένα ποσοστό 
των ασθενών είναι ασυµπτωµατικό, ειδικά κατά τις πρώτες ηµέ-
ρες της επώασης του ιού.

Οι επόµενες ηµέρες είναι κρίσιµες για την εξέλιξη της επιδηµί-
ας. Ο κ. Σύψας εξηγεί ότι για τις επόµενες οκτώ εβδοµάδες ανα-
µένεται αύξηση των κρουσµάτων, γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό 
οι πολίτες να συνεργαστούν και να ακολουθήσουν τις αυστηρές 
οδηγίες των Αρχών ώστε να ανακοπεί η εξάπλωση της επιδηµί-
ας.  «Αν η πορεία της επιδηµίας είναι και στη χώρα µας ανάλογη 
µε αυτή που παρατηρήθηκε στην Κίνα, τότε κατά τα τέλη Μαΐου, 
είναι πολύ πιθανόν να υποχωρήσει», εξηγεί ο καθηγητής.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και 
η επιδηµία της γρίπης και αυτό δυσχεραίνει ακόµα περισσότε-
ρο την κατάσταση. Οι Αρχές προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, 
ώστε να υποχωρήσει το κύµα της γρίπης πριν εξαπλωθεί η επι-
δηµία του κορωνοϊού.

Οι µετανάστες
Ενα ακόµα µεγάλο µέτωπο που απειλεί να ανοίξει µε απρόβλεπτες 
διαστάσεις αφορά τη µετάδοση του ιού στις δοµές φιλοξενίας των 
µεταναστών. Οι επιστήµονες εκφράζουν φόβους, καθώς ένα µε-
γάλο ποσοστό των µεταναστών που περνούν παράνοµα στη χώ-
ρα µας από την Τουρκία το τελευταίο διάστηµα προέρχεται από 
το Αφγανιστάν έχοντας διασχίσει το Ιράν, το οποίο έχει πληγεί από 
την επιδηµία. Ο επικεφαλής των Γιατρών του Κόσµου στη Λέσβο 
∆ηµήτρης Πατέστος καταγγέλλει ότι ο ΕΟ∆Υ δεν κάνει κανέναν 

έλεγχο για την υγειονοµική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, 
παρά το γεγονός ότι έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο, η οποία προ-
βλέπει να ελέγχεται υγειονοµικά κάθε νέα άφιξη! «Μόνο τα τελευ-
ταία 24ωρα ήρθαν δύο βάρκες µε δεκάδες µετανάστες, οι οποίοι 
µένουν σε παραλίες του νησιού και κανείς αρµόδιος φορέας δεν 
τους έχει προσεγγίσει. Επίσης, κάποια από τα 500 άτοµα που πα-
ραµένουν στο οχηµαταγωγό που έχει δέσει στο λιµάνι κυκλοφο-
ρούν στην παραλία. ∆υστυχώς, οι υγειονοµικές Αρχές όχι µόνο 
δεν ελέγχουν την κατάσταση της υγείας όλων αυτών των ανθρώ-
πων, αλλά δεν τους έχουν καν ενηµερώσει για την επιδηµία. Στη 
Μόρια, που είναι µια ολόκληρη πολιτεία 20.000 ατόµων, υπάρχει 
ένα κλιµάκιο του ΕΟ∆Υ µε τρεις γιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν λά-
βει µέτρα ούτε για να ενηµερώσουν όλον αυτόν τον κόσµο, προ-
κειµένου να είναι ευαισθητοποιηµένος», καταλήγει ο κ. Πατέστος.

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής το υπουργείο Υγείας 
μετά την εμφάνιση 73 κρουσμάτων σε μία μόνο ημέρα. Μετά το κλείσιμο των σχολείων, 
των πανεπιστημίων και των χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, η 
κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει εμπορικά κέντρα, μπαρ, καφετέριες και εστιατόρια. 
Παραμένουν ανοιχτά μόνο σούπερ μάρκετ, φούρνοι, καταστήματα delivery, φαρμακεία, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις Υγείας, καθώς και τα καταστήματα λιανικού εμπορίου που 
λειτουργούν εκτός εμπορικών κέντρων.

73 κρούσματα σε μία ημέρα

πτεται και µπορεί να µολυνθεί µέχρι και το 70% 
του πληθυσµού της χώρας µας. «Οσο περισσό-
τερο εξαπλώνεται ο ιός στην παγκόσµια κοινότη-
τα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να µεταλ-
λαχθεί, να αλλάξει συµπεριφορά και να γίνει πιο 
επιθετικός, ακόµα και απέναντι στις νεαρότερες 
ηλικίες. Αυτός είναι ένας ακόµα σοβαρός λόγος 
για τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα 
αυστηρά µέτρα, που θα διασφαλίσουν ότι ο κό-
σµος θα παραµείνει σπίτι του», λέει ο κ. Κέλλης. 

Το µεγάλο στοίχηµα είναι να ανακοπεί η ταχύ-
τητα µε την οποία εξαπλώνεται η επιδηµία στον 
γενικό πληθυσµό, ώστε το δηµόσιο σύστηµα 
Υγείας να µπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες. 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ενδονοσο-
κοµειακή διασπορά του ιού. Ηδη τα τελευταία 
24ωρα δεκάδες εργαζόµενοι σε δηµόσια νοσο-
κοµεία έχουν µπει σε καραντίνα γιατί ήρθαν σε 
επαφή µε κρούσµα του ιού ή έχουν νοσήσει. Ο 
ιός αποτελεί ένα ισχυρό crash test για το υγειο-
νοµικό σύστηµα της χώρας µας. Αν δεν αντέξει, 
θα κινδυνεύσουν πολλοί ακόµα ασθενείς, πέρα 
από αυτούς που έχουν προσβληθεί από τον κο-
ρωνοϊό. Το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία 
µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, 
έχει δροµολογήσει έκτακτο σχέδιο δράσης, που 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την προετοιµασία 
νοσοκοµείων που θα νοσηλεύουν αποκλειστικά 
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