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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

T
ο Σαββατοκύριακο του ∆εκαπενταύγου-
στου, όταν και θα κορυφωθεί η έξοδος 
και των τελευταίων αδειούχων του καλο-

καιριού, αποτελεί τον κρίσιµο δείκτη για τις επό-
µενες αποφάσεις της κυβέρνησης όσον αφο-
ρά την αντιµετώπιση του κορωνοϊού. Η τελευ-
ταία αύξηση των κρουσµάτων έχει χτυπήσει 
«κόκκινο» συναγερµό στο κυβερνητικό επιτε-
λείο, που εξετάζει πλέον όλα τα δεδοµένα για 
την ανάσχεση του ιού. 

Η συµπεριφορά των πολιτών τα επόµενα 
24ωρα θα κρίνει και τις τελικές αποφάσεις. Τα 
βλέµµατα στρέφονται σε δύο κοινωνικές οµά-
δες, στους νέους και στους ηλικιωµένους.

Εάν οι νέοι συνεχίσουν να συµπεριφέρονται 
σαν να µην υπάρχει ο κορωνοϊός, τότε υπάρ-
χει µεγάλο ενδεχόµενο να µεταδώσουν τον ιό 
στις οικογένειές τους και στο κοντινό τους περι-
βάλλον. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχουν εντατικοποι-
ηθεί οι έλεγχοι στα µπαρ, στα κέντρα διασκέ-
δασης και στις παραλίες, ώστε να τηρούνται οι 
αποστάσεις και να µην υπάρχουν όρθιοι. Μάλι-
στα, για τα beach bar, σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα δεδοµένα. 

Οι ηλικιωµένοι και οι ευπαθείς κοινωνικά 
οµάδες µπορεί να έχουν επιδείξει συνέπεια 
στα µέτρα, αλλά η εορτή της Παναγίας και οι 
Λειτουργίες στις εκκλησίες µπορεί να δηµιουρ-
γήσουν συνθήκες συγχρωτισµού και να αυξη-
θούν τα κρούσµατα.

Στο τραπέζι
Ηδη έχει συζητηθεί µια σειρά από µέτρα που 
µπορεί να ενεργοποιηθεί ανάλογα µε τα δε-
δοµένα. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται να υπάρ-
χει ωράριο στα µπαρ και στα κέντρα διασκέ-
δασης. Αρχικά, σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, το 
µέτρο θα αφορά τοπικές κοινωνίες ανάλογα 
µε τον αριθµό των κρουσµάτων, µε τα µπαρ 
να κλείνουν στις 23:00, σε µια προσπάθεια να 
περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Ηδη από την Παρασκευή το πρωί το 
νησί του Πόρου έχει µπει σε τοπι-
κό lockdown που περιλαµβάνει:
f Απαγόρευση λειτουργίας 
όλων των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέ-
ροντος από τις 23:00 έως 
τις 07:00 της εποµένης.
f Αναστολή κά-
θε είδους εκδήλω-
σης, όπως live πάρ-
τι, εµποροπανήγυ-
ρεις, λιτανείες και λα-
ϊκές αγορές.
f Απαγόρευση κάθε 
είδους συνάθροισης πο-
λιτών άνω των 9 ατόµων 
για οποιονδήποτε λόγο, τό-

Προσεχώς νέα µέτρα!«Κόκκινος» 
συναγερµός για 
την έξαρση των 
κρουσµάτων 
κορωνοϊού. Μετά τον 
∆εκαπενταύγουστο 
οι κρίσιµες αποφάσεις 
της κυβέρνησης για 
την αναχαίτιση του 
δεύτερου κύµατος 

σο σε δηµόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.
f Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται µέγιστος αριθµός ατόµων σε κάθε 
τραπεζοκάθισµα έως 4 άτοµα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθ-
µού, όπου επιτρέπονται έως 6 άτοµα.
f Υποχρεωτική η χρήση µάσκας σε όλο το νησί, τόσο σε εξωτερικούς όσο 
και σε εσωτερικούς χώρους.

Τα µέτρα αυτά αποτελούν και τον οδηγό για όπου χρειαστεί να επιβλη-
θεί καραντίνα σε τοπικό επίπεδο, ανάλογα βέβαια µε τα επιδηµιολογι-
κά δεδοµένα.

 Για τους ηλικιωµένους τα µέτρα είναι πιο συγκεκριµένα. Αρχικά, 
ενόψει ∆εκαπενταύγουστου, η κυβέρνηση θα ήθελε οι εκκλησίες να 
χρησιµοποιούν και τον προαύλιο χώρο και να κάθονται εκεί οι πιστοί 

κατά την ώρα της Λειτουργίας, ώστε να µην υπάρχει συνωστισµός. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, οι λοιµωξιολόγοι θα ζητήσουν 
οι πιστοί ακόµα και στους εξωτερικούς χώρους των εκκλησιών να 
φορούν µάσκες. Ηδη, την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι «κατόπιν 

και της σχετικής σύστασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδας, αναστέλλονται όλες οι λιτανείες για το επόµενο χρονικό διά-

στηµα, καθώς και πάσης φύσεως εµποροπανηγύρεις». 
Ακόµα στα γηροκοµεία και στις µονάδες φροντίδας, εάν υπάρξει αύξηση 

των κρουσµάτων, θα µπορούσαν να απαγορευτούν τα επισκεπτήρια. Πα-
ράλληλα, µε την επιστροφή γιατρών ή νοσηλευτών στην εργασία τους µε-
τά την καλοκαιρινή άδεια θα καθιερωθεί υποχρεωτικό τεστ, σύµφωνα µε 
απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια. Πάντως το τελευταίο µέ-
τρο για τους ηλικιωµένους και τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες θα είναι τα 
µηνύµατα στο 13033 για να παίρνουν άδεια ώστε να βγαίνουν. Ο,τι δη-
λαδή συνέβαινε την περίοδο της καραντίνας.

Η περίοδος των κρίσιµων αποφάσεων για το εάν χρειαστούν πιο δρα-
στικά µέτρα είναι το διάστηµα 20 µε 22 Αυγούστου. Οι ειδικοί θα έχουν 

µετρήσιµα αποτελέσµατα στις 7 µε 9 ηµέρες µετά τον ∆εκαπενταύγουστο 
για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και εάν υπάρχει κατακόρυφη αύξηση 
των κρουσµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι στη σύσκεψη που θα πραγµατοποιη-
θεί εκείνο το διάστηµα θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις, µε βάση πά-
ντα τις εισηγήσεις των ειδικών.

Βέβαια στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, δηλαδή πριν από τον ∆εκαπε-
νταύγουστο, δεν σηµαίνει πως η κυβέρνηση δεν θα πάρει και άλλα µέτρα, 

κυρίως σε τοπικό επίπεδο, ανάλογα µε τα κρούσµατα. Η σύσκεψη το πρωί 
της ∆ευτέρας για τον κορωνοϊό ίσως φέρει και άλλους 

περιορισµούς. Ηδη εξετάζεται να περιοριστεί ακόµα 
περισσότερο ο αριθµός των καλεσµένων (σήµερα 
είναι 100) σε γάµους και βαπτίσεις . 

προτάσεις
Ποιες παρεµβάσεις 
εισηγούνται οι 
λοιµωξιολόγοι 
για να αλλάξουν 
συµπεριφορά 
οι νέοι και για 
να προστατευθούν 
οι ηλικιωµένοι και 
οι ευπαθείς οµάδες

σύσκεψη
Νέα σύσκεψη το 
πρωί της ∆ευτέρας 
για τον κορωνοϊό. 
Εξετάζεται να 
περιοριστεί ακόµα 
περισσότερο 
ο αριθµός 
των καλεσµένων 
σε γάµους 
και βαπτίσεις 


