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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

µακωτά. ∆ηλαδή, δεδοµένης της χρονοκα-
θυστέρησης περίπου 2-3 εβδοµάδων όσον 
αφορά την εξέλιξη της νόσου, θα πρέπει να 
γίνεται αξιολόγηση των συνεπειών των µέ-
τρων µερικής επανεκκίνησης και κλιµακωτή 
άρση περιορισµών. Χρειάζεται, όµως, µεγά-
λη προσοχή. Πρέπει στις επόµενες εβδοµά-
δες να µην υπάρχει χαλάρωση στην εφαρ-
µογή των µέτρων. Παράλληλα, στη διάρκεια 
της αποκλιµάκωσης είναι αναγκαία η αυστη-
ρή εποπτεία της εξέλιξης της πανδηµίας, ο ά-
µεσος έλεγχος πιθανών εξάρσεων σε διάφο-
ρες περιοχές και η επανεξέταση της στρατη-
γικής και των τακτικών κινήσεων µε βάση τα 
αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται.
 Πέραν των διαπροσωπικών σχέσεων, θα 

αλλάξει ριζικά η οικονομία μας. Θα μπορού-
σε, ίσως, η κρίση να γίνει ευκαιρία, δεδομέ-
νης της νέας πραγματικότητας, με τηλεργα-
σία και online υπηρεσίες;

Προφανώς και πρέπει να χρησιµοποιήσου-
µε τη γνώση από τα προβλήµατα που προέ-
κυψαν στη χώρα µας για να µετατρέψουµε 
το έλλειµµα που παρατηρήθηκε σε µελλοντι-
κό πλαίσιο ανάπτυξης. Φάνηκε πως η Ελλά-
δα σε αυτή την κρίση είναι σε ένα από τα τε-
λευταία βαγόνια παγκοσµίως αναφορικά µε 
την ψηφιοποίηση. Τώρα, µας δίνεται η δυνα-
τότητα να εκµεταλλευτούµε την αναγκαστι-
κή απόσταση από τον χώρο εργασίας ή από 
τον παραδοσιακό χώρο µάθησης. Nα βελτι-
στοποιήσουµε τις υπάρχουσες πλατφόρµες 
και να εδραιώσουµε την τηλεργασία και την 
τηλε-εκπαίδευση. Αλλαγή ταχύτητας, λοιπόν, 
προς την ψηφιοποίηση ώστε να αυξηθούν οι 
εκπαιδευτικές δυνατότητες και να αναδειχθεί 
το συγκριτικό πλεονέκτηµα του ελληνικού αν-
θρώπινου δυναµικού παγκοσµίως. Να υπο-
γραµµίσω εδώ πως η παροχή παγκόσµιων 
υπηρεσιών είναι ως χώρος ανάπτυξης µια ε-
πέκταση εργασιών που δεν έχουµε αξιοποιή-
σει επαρκώς. Και για αυτό τον λόγο πρέπει να 
κερδίσουµε το στοίχηµα της ψηφιοποίησης.

Μιλώντας για την ψηφιο-
ποίηση στην εκπαίδευση, 
δεν εννοώ αντικατάσταση 
αλλά ενίσχυση της ισχύου-
σας µαθησιακής δραστη-
ριότητας µέσω της φυσι-
κής παρακολούθησης µε 
ψηφιακά εργαλεία, στα ε-
πίπεδα της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Η επέκταση 
της ψηφιοποίησης θα δώ-
σει δυνατότητες στην εκ-
παίδευση σε περισσότε-
ρους ανθρώπους και ίσως 
συµβάλλει και στην προ-
βολή και στη διεθνοποίηση 
των ελληνικών προγραµµά-

των σπουδών. Στοχεύοντας στη διεύρυνση 
της ψηφιοποίησης θα δούµε σταδιακά τις 
ευεργετικές συνέπειες στην οικονοµία µέσω 
της αύξησης της παραγωγικότητας. Η χώρα 
µας έχει την τεχνογνωσία της διαχείρισης του 
τουριστικού προϊόντος. Οµως, ταυτόχρονα, 
πρέπει να εστιάσουµε στην εγχώρια παρα-
γωγή, µε ριζική αναδιάρθρωση της αγροτι-
κής πολιτικής. Η παγκόσµια κρίση ανέδειξε 
την έλλειψη και τη ζήτηση ιατρικών υλικών 
και φαρµακευτικών προϊόντων,  αλλά και την 
ανάγκη για τεχνολογίες αιχµής µε συνεργα-
σίες ακαδηµαϊκών µε τη βιοµηχανία. Θεω-
ρώ πως πρέπει να επενδύσουµε στα εσωτε-
ρικά µας ελλείµµατα µε ενέσεις εµπιστοσύ-
νης αλλά και πόρων και να διευρύνουµε την 
παραγωγική βάση της χώρας. Στη βάση ή 
στην κορυφή των τοµέων που µπορούν να 
συµπληρωθούν από την ιδιωτική πρωτοβου-
λία, αυτό το αφήνω στην κρίση των αναγνω-
στών σας, είναι πάντα ένα ισχυρό εθνικό δη-
µόσιο σύστηµα Υγείας.

m.zafiriadou@realnews.gr

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΟΥ

Τ
ην ανάγκη η επανένταξη από την καρα-
ντίνα στον κοινωνικό και εργασιακό ιστό 
να γίνει κλιµακωτά τονίζει µε συνέντευ-

ξή του στη Realnews ο καθηγητής του LSE Ηλί-
ας Μόσιαλος, ζητώντας τις επόµενες εβδοµά-
δες να µην υπάρχει χαλάρωση στην εφαρµο-
γή των µέτρων και παράλληλα µε την αποκλι-
µάκωση να υπάρχει αυστηρή εποπτεία της εξέ-
λιξης της πανδηµίας στη χώρα. «Ας µην ευελπι-
στούµε για επιστροφή στις µεγάλες συναθροί-
σεις πριν να έχουµε στα χέρια µας ένα ασφα-
λές και αποτελεσµατικό εµβόλιο για όλους», λέ-
ει, τονίζοντας, πάντως, ότι µε την έλευση του 
εµβολίου η ζωή µας θα επιστρέψει σε σχεδόν 
κανονικές συνθήκες. 

 Τι αλλάζει στη ζωή μας ο κορωνοϊός; Εκτιμά-
τε ότι η κοινωνική συμπεριφορά μας θα είναι 
διαφορετική μετά το πέρας της πανδημίας;

Γνωρίζουµε πως παγκοσµίως αυτή τη στιγ-
µή αναπτύσσονται 115 υποψήφια εµβόλια, 
µε τουλάχιστον 73 σε ερευνητικά ή προκλι-
νικά στάδια. Θα είµαστε πολύ τυχεροί εάν το 
εµβόλιο είναι διαθέσιµο σε έναν χρόνο. Ταυ-
τόχρονα, όµως, υπάρχουν και πολλές κλινι-
κές δοκιµές συνδυασµών φαρµάκων, που θα 
µας δώσουν τους επόµενους µήνες αποτελέ-
σµατα για τη θεραπεία σε διάφορα στάδια 
της λοίµωξης από τον ιό. Αν αυξηθούν οι α-
σφαλείς µέθοδοι πρόληψης και έχουµε σχε-
τικά αποτελεσµατικές θεραπείες, θα αυξάνο-
νται σταδιακά και οι δραστηριότητες. Για την 
ώρα, η επιστηµονική έρευνα µας καθησυχά-
ζει πως πρόκειται µάλλον για έναν ιό που δεν 
µεταλλάσσεται εύκολα, άρα προτεραιότητα 
είναι η αποτελεσµατικότητα και η διαθεσιµό-
τητα του εµβολίου. Με την έλευση του εµβο-
λίου, η ζωή µας θα επιστρέψει σε σχεδόν κα-
νονικές συνθήκες. Ως τότε, µιλάµε για σταδι-
ακή αποκλιµάκωση και ε-
πιστροφή στη µερική κα-
νονικότητα µε προϋπο-
θέσεις. Ελπίζω πως στοι-
χεία της αντιµετώπισης 
αυτής της κρίσης, όπως 
η αλληλεγγύη και η προ-
στασία των ευπαθών ο-
µάδων και των ηλικιωµέ-
νων, θα ενσωµατωθούν 
στην κοινωνική µας συ-
µπεριφορά µετά το πέ-
ρας της πανδηµίας.
 Θα μπορέσουμε ξανά 

να νιώσουμε ελεύθεροι, ό-
πως ορίζαμε μέχρι πρότι-
νος την ελευθερία; Στις δι-
απροσωπικές μας σχέσεις τι θα αλλάξει; Θα 
είμαστε πιο δύσκολοι στο να προσεγγίσουμε 
άλλους ανθρώπους;

Οι ελευθερίες µας έχουν περιοριστεί. Η µά-
χη, όµως, είναι µε τον ιό, όχι µε τους φίλους 
και τους συνανθρώπους µας. Ευτυχώς -και 
µέσω της χρήσης των διαδικτυακών δυνατο-
τήτων- όλοι έχουµε διατηρήσει οπτική επα-
φή µε τους αγαπηµένους, τους φίλους µας ή 
και τους συνεργάτες µας. Αυτό που ζητήθη-
κε είναι η φυσική αποστασιοποίηση. Θα εί-
ναι λάθος να επιτρέψουµε στην αναγκαστι-
κή τήρηση φυσικής απόστασης να διεισδύ-
σει τόσο καταλυτικά στην ψυχολογία µας που 
να εγείρει και ουσιαστική αποστασιοποίηση. 
Ακούγεται δύσκολο, αλλά πιστεύω πως είµα-
στε άνθρωποι που µπορούµε να αντεπεξέλ-
θουµε στις συνθήκες και να υπερβούµε την 
αυτοπεριθωριοποίηση.
 Θεωρείτε ότι θα είναι εύκολο να ξαναβρε-

θούμε με πολλούς ανθρώπους στον ίδιο χώρο;
Ας δώσουµε λίγο χρόνο στην ανάλυση των 

«Επιστροφή στη 
µερική κανονικότητα 

µε προϋποθέσεις»

Ηλίας Μόσιαλος Καθηγητής του LSE

«Ας µην ευελπιστούµε για επιστροφή
στις µεγάλες συναθροίσεις πριν να έχουµε

στα χέρια µας ένα ασφαλές και 
αποτελεσµατικό εµβόλιο για όλους»

δεδοµένων των κλινικών ερευνών φαρµα-
κευτικών ουσιών που «τρέχουν» τώρα αλλά 
και στις µελέτες ανοσίας. Οι εκδηλώσεις µε 
πολλούς ανθρώπους για την ώρα είναι ασύµ-
βατες µε την ευέλικτη διασπορά του ιού. Ας 
µην ευελπιστούµε για επιστροφή στις µεγά-
λες συναθροίσεις πριν να έχουµε στα χέρια 
µας ένα ασφαλές και αποτελεσµατικό εµβό-
λιο για όλους.
 Μεθοδολογικά, θα μπορούσατε να μας δώ-

σετε ένα πλαίσιο για το πώς και πότε θα πάμε 
σε χαλάρωση των μέτρων στη χώρα;

∆εδοµένου πως είναι η πρώτη φορά που γίνε-
ται αυτό παγκόσµια, τα µέτρα πρέπει να υλο-
ποιηθούν σε στάδια και η στρατηγική προφα-
νώς θα αναπροσαρµόζεται συνέχεια ανάλο-

γα µε τα αποτελέσµατα. Για να περάσουµε σε 
στρατηγική αποκλιµάκωση των µέτρων, στη 
µεθοδολογία θα συµπεριληφθούν ανθρωπι-
στικές και κοινωνικές παράµετροι. Οφείλουµε 
αρχικά να παρατείνουµε την προστασία των 
ευπαθών οµάδων και των ηλικιωµένων. Με 
δεδοµένο πως χώρες όπως η Αυστρία και η 
Νορβηγία συζητούν ήδη τα επόµενα βήµα-
τα, οι τακτικές τους αλλά και τα αποτελέσµα-
τα των βηµάτων τους θα µας παρέχουν χρή-
σιµες πληροφορίες. Αυτές, όµως, θα πρέπει 
να τις ζυγοσταθµίσουµε µε αντίβαρο τη δια-
φορετικότητα και τις ιδιαιτερότητες των χω-
ρών αυτών µε την Ελλάδα. Η διαδικασία ε-
πανένταξης στον κοινωνικό και εργασιακό ι-
στό πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να γίνει κλι-


