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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

δια επηρεάζει τη διασπορά του SARS-CoV-2 και 
τη σοβαρότητα των επιπτώσεων του υγειονοµι-
κού κινδύνου. Eιδικότερα, στις πόλεις που πα-
ρουσιάζουν υψηλή ατµοσφαιρική ρύπανση η 
διασπορά παρουσιάζει ραγδαία αύξηση. Αντι-
θέτως, η αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας, 
της θερµοκρασίας και της υγρασίας συσχετίζο-
νται αρνητικά µε την επιβίωση του κορωνοϊού.

Η οµάδα του ΑΠΘ επισηµαίνει ότι το ιδιαίτε-
ρα αυξηµένο ποσοστό θνησιµότητας (79,01%) 
εξαιτίας των σωµατιδίων ΡΜ2, που διαπιστώ-
θηκε σε γαλλική µελέτη, έγκειται στο γεγονός 
ότι τα σωµατίδια µικρότερα των 5 mm µπο-
ρούν να φτάσουν στις κυψελίδες των πνευµό-
νων, όπου βρίσκονται οι υποδοχείς ΑCE2 για 
τον SARS-CοV-2, και να εναποθέσουν εκεί το ιι-
κό φορτίο στην περίπ τωση που τα σωµατίδια 
του ιού έχουν προσροφηθεί στα αιωρούµενα 
σωµατίδια ρύπανσης.

«Η έκθεση στην ατµοσφαιρική ρύπανση µπο-
ρεί να αυξήσει την ευπάθεια στον κορωνοϊό, 
οδηγώντας σε επιβλαβείς επιπτώσεις για την 
υγεία», σχολιάζει ο κ. Σαρηγιάννης και προσθέ-
τει ότι µε βάση πρόσφατες µετρήσεις σωµατι-
διακής ρύπανσης που συντόνισε η οµάδα του 
στο ΑΠΘ σε εννέα ευρωπαϊκές πόλεις (εκ των 
οποίων η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη) στα πλαί-
σια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµα-
τος «ICARUS», η συγκέντρωση ΡΜ2.5 αυξάνε-
ται µεσοσταθµικά κατά 9 mg/m3 ανάµεσα στο 
καλοκαίρι και τον χειµώνα.

«Αυτή η αύξηση θα µπορούσε να οδηγή-
σει και σε αύξηση κατά 70%-90% της θνητό-
τητας από την COVID-19 στις ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού, εάν συγκρίνουµε τους καλοκαιρι-
νούς µήνες µε την ψυχρή περίοδο του έτους. 

a.stathakou@realnews.gr

Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Τ
ο απευκταίο σενάριο της ανεξέλεγκτης 
πορείας της πανδηµίας, µε 4.000 κρού-
σµατα την ηµέρα και δεκάδες θανάτους 

στο τέλος του χρόνου, περιγράφεται στην τε-
λευταία τεχνική έκθεση του Τµήµατος Χηµικών 
Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται στα χέ-
ρια του πρωθυπουργού. Το µοντέλο προσο-
µοίωσης δείχνει ότι το επόµενο χρονικό διά-
στηµα είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει η 
χώρα µας για να ανακόψει την εξάπλωση της 
πανδηµίας πριν γίνουµε... Ιταλία. Το ενθαρρυ-
ντικό είναι ότι η αυστηρή εφαρµογή της καθο-
λικής χρήσης µάσκας µπορεί να κρατήσει τα 
ηµερήσια κρούσµατα κάτω από 300 µέχρι το 
τέλος του χρόνου.

Ειδικότερα, το υπολογιστικό εργαλείο διαχεί-
ρισης του κινδύνου από την COVID-19 ανα-
πτύχθηκε από το εργαστήριο Περιβαλλοντι-
κής Μηχανικής του Τµήµατος Χηµικών Μηχα-
νικών του ΑΠΘ και την οµάδα «HERACLES», 
σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια Προηγµέ-
νων Σπουδών στην Ιταλία. Μάλιστα, η οµάδα 
του καθηγητή ∆ηµοσθένη Σαρηγιάννη έχει κα-
ταφέρει να προβλέψει µε εντυπωσιακή ακρί-
βεια την έναρξη του δεύτερου επιδηµικού κύ-
µατος και τη µέχρι τώρα πορεία της πανδηµί-
ας στη χώρα µας. Σύµφωνα λοιπόν µε την τε-
λευταία τεχνική έκθεση του εργαστηρίου, που 
βρίσκεται στη διάθεση της Realnews, εάν δεν 
ανακοπεί άµεσα η συνεχής αύξηση των κρου-
σµάτων, που διαφαίνεται το τελευταίο διάστη-
µα, µε την αυστηρή εφαρµογή των µέτρων και 
κυρίως την καθολική χρήση µάσκας, τότε την 
τελευταία εβδοµάδα του Οκτωβρίου θα φθά-
σουµε τα 1.200 νέα κρούσµατα την ηµέρα. 

Στην περίπτωση αυτή, στις 30 Νοεµβρίου τα 
ηµερήσια νέα περιστατικά θα είναι γύρω στα 
2.000, ενώ ο συνολικός αριθµός κρουσµάτων 
αναµένεται να διαµορφωθεί σε περίπου 85.000. 
Οι θάνατοι θα είναι περίπου 940 και οι ηµερή-
σιες ανάγκες για κλίνες σε ΜΕΘ θα αριθµούν σε 
230. Σε αυτή την περίπτωση, ο ρυθµός αύξη-
σης των κρουσµάτων θα µπορούσε να φτάσει 
και τα 4.000 την ηµέρα, στα τέλη ∆εκεµβρίου.

Το καλό σενάριο
Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα νέα µέτρα µπο-
ρούν να περιορίσουν τη διασπορά του ιού και 
να ανακόψουν την πορεία της πανδηµίας στη 
χώρα µας.

Καθοριστικό ρόλο, σύµφωνα µε το µαθηµα-
τικό µοντέλο, παίζει η καθολική εφαρµογή της 
χρήσης µάσκας, µέτρο το οποίο είναι ικανό να 
επιφέρει σηµαντική επιβράδυνση της διασπο-
ράς του ιού. Εάν το µέτρο εφαρµοστεί καθο-
λικά, θα επιφέρει σηµαντική µείωση τόσο των 
κρουσµάτων όσο και των θυµάτων, αλλά και 
των ηµερησίων αναγκών σε ΜΕΘ. 

Ειδικότερα, µε την καθολική εφαρµογή της 
µάσκας ο συνολικός αριθµός κρουσµάτων στις 
30 Νοεµβρίου αναµένεται να διαµορφωθεί σε 
περίπου 52.000, ενώ οι θάνατοι θα είναι πε-
ρίπου 793 και οι ηµερήσιες ανάγκες για κλί-
νες ΜΕΘ θα είναι 76. Αντίστοιχα, ο ηµερήσι-
ος ρυθµός αύξησης των κρουσµάτων θα µπο-
ρούσε να κρατηθεί µέχρι και τα τέλη ∆εκεµ-
βρίου στα 300 έως 350 κρούσµατα την ηµέ-
ρα. Πρέπει, βέβαια, να επισηµανθεί ότι εάν η 
καθολική χρήση της µάσκας είχε εφαρµοστεί 
µία εβδοµάδα νωρίτερα, τότε τα ηµερήσια νέα 
περιστατικά δεν θα ήταν πάνω από 200 µέχρι 
το τέλος του χρόνου.

Ο βαρύς χειµώνας 
Ο καθηγητής ∆ηµ. Σαρηγιάννης εξηγεί ότι ένας 
παράγοντας που µπορεί να επιβαρύνει σηµα-
ντικά την κατάσταση είναι ο ψυχρός χειµώνας 

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆ημοσθένης Σαρηγιάννης

που έχουµε µπροστά µας. Σύµφωνα, µάλιστα, 
µε τα µετεωρολογικά µοντέλα, το επόµενο δί-
µηνο αναµένεται να έχουµε χειρότερες καιρι-
κές συνθήκες από άλλες χρονιές. «Αυτός είναι 
ένας ακόµα λόγος για τον οποίον είναι κρίσιµο 
να ανακοπεί η διασπορά του ιού όσο ο καιρός 
ακόµα είναι καλός», τονίζει ο καθηγητής και εξη-
γεί ότι, όπως προκύπτει από το µοντέλα προ-
σοµοίωσης της οµάδας του, η καθολική εφαρ-
µογή της µάσκας σε συνδυασµό µε την από-
σταση και την τήρηση της προσωπικής υγιει-
νής είναι καθοριστικής σηµασίας για την ανα-
κοπή της πορείας της πανδηµίας. 

«Είναι σαφές ότι εάν η κατάσταση παρέµε-
νε ως είχε, χωρίς δηλαδή την αυστηροποίηση 
των µέτρων, τότε η Ελλάδα θα κινδύνευε τον 
∆εκέµβριο να µπει στη λίστα των κόκκινων χω-
ρών», τονίζει ο κ. Σαρηγιάννης.

Αύξηση λόγω ρύπανσης
Η συσχέτιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε 
την πανδηµία του κορωνοϊού είναι µία ακόµα 
ενδιαφέρουσα µελέτη που έχει κάνει η οµάδα 
του ΑΠΘ και βρίσκεται στη διάθεση της «R».

Οπως αναφέρεται στα συµπεράσµατα της µε-
λέτης, έχει αποδειχθεί ότι το επίπεδο της ατµο-
σφαιρικής ρύπανσης απο αιωρούµενα σωµατί-

Πρόβλεψη για 4.000 
κρούσµατα την ηµέρα!
Εφιαλτικό σενάριο για τον ∆εκέµβριο και 
σήµα κινδύνου από τη νέα έκθεση του 
∆ηµοσθένη Σαρηγιάννη. «Κινδυνεύουµε να 
γίνουµε Ιταλία, αν δεν εφαρµόσουµε τα µέτρα», 
δηλώνει στην «R» ο καθηγητής του ΑΠΘ
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ευστάθιος Καστρίτης

Γι’ αυτό και µε δεδοµένο το υψηλό επιδηµιο-
λογικό φορτίο στις µεγάλες πόλεις της χώρας, 
θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικός ο περιορισµός 
της σωµατιδιακής ρύπανσης στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη αλλά και στα Ιωάννινα και στον 
Βόλο (πόλεις που παραδοσιακά ταλαιπωρού-
νται από υψηλά επίπεδα σωµατιδιακής ρύπαν-
σης)», τονίζει ο κ. Σαρηγιάννης.

Η οµάδα του ΑΠΘ προτείνει ως αναγκαία µέ-
τρα τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των τεχνο-
λογιών αντιρύπανσης από ατµοσφαιρικούς ρύ-
πους στη βιοµηχανία, την αποφυγή της χρήσης 
Ι.Χ. για µικρές αποστάσεις (που αποτελούν το 
60% των ταξιδιών που πραγµατοποιούνται µε 
αυτοκίνητα στις πόλεις), αλλά και την αποφυγή 
άλλων πηγών σωµατιδίων, όπως οι ξυλόσοµπες 
και τα ανοιχτά τζάκια (πηγές αιθαλοµίχλης). 

Ο κ. Σαρηγιάννης εξηγεί ότι η µείωση της εκ-
ποµπής σωµατιδίων από τη θέρµανση χώρων 
θα µπορούσε να επιτευχθεί µε διεύρυνση των 
επιδοµάτων θέρµανσης ώστε να διευκολυνθεί 
η χρήση λιγότερο ρυπογόνων καυσίµων, όπως 
το φυσικό αέριο (πρωτίστως) και το πετρέλαιο 
(αν δεν υπάρχει η λύση του φυσικού αερίου), 
και των συστηµάτων ενεργειακής µόνωσης στα 
σπίτια για εξοικονόµηση ενέργειας. 

Η απολύµανση των χώρων
Μια άλλη διάσταση των προσπαθειών για να 
µειωθεί η µετάδοση του SARS-CoV-2 συµπε-
ριλαµβάνει ενεργά µέτρα, όπως η απολύµαν-
ση και η αύξηση της υγρασίας του αέρα εσω-
τερικών χώρων. 

Η απολύµανση µπορεί να επιτευχθεί µε τη 
χρήση συσκευών που χρησιµοποιούν ειδικά 

διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ευστάθιος 
Καστρίτης και Θάνος ∆ηµόπουλος, πρύτανης 
ΕΚΠΑ. Σύµφωνα µε τους καθηγητές, το υπουρ-
γείο Υγείας και το υπουργείο Αµυνας των ΗΠΑ 
ανακοίνωσαν ότι έχουν συνάψει συµφωνία µε 
τη φαρµακευτική εταιρεία AstraZeneca για την 
ανάπτυξη και την παραγωγή σε µεγάλη κλίµακα 
του ερευνητικού φαρµάκου AZD7442 έναντι 
της COVID-19. Το AZD7442 είναι ένα κοκτέιλ 
δύο µονοκλωνικών αντισωµάτων που πιθανά 
θα µπορούσαν να βοηθήσουν στη θεραπεία ή 
στην πρόληψη λοίµωξης από τον SARS-CoV-2, 
τον ιό που προκαλεί την COVID-19. Σύµφωνα 
µε το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, ένα αποτε-
λεσµατικό µονοκλωνικό αντίσωµα που µπορεί 
να αποτρέψει την COVID-19 -ιδιαίτερα ένα τέ-
τοιο αντίσωµα που είναι µακράς διαρκείας και 
χορηγείται µε ενδοµυϊκή ένεση- µπορεί να εί-
ναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε ορισµένες οµάδες 
υψηλού κινδύνου, π.χ. στους ανοσοκατεσταλ-
µένους, στους άνω των 80 ετών και σε άτοµα 
που υποβάλλονται σε θεραπείες που δεν τους 
επιτρέπουν να λάβουν το πιθανό µελλοντικό 
εµβόλιο έναντι της COVID-19.

Το AZD7442 είναι ένας συνδυασµός δύο µο-
νοκλωνικών αντισωµάτων που στοχεύουν την 
πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-CoV-2. Τα αντισώ-
µατα αυτά εξουδετερώνουν τον SARS-CoV-2 
δεσµεύοντας την πρωτεΐνη-ακίδα του ιού, µε 
την οποία συνδέεται στα ανθρώπινα κύτταρα 
για να τα µολύνει. 

Σηµειώνεται ότι η ανάπτυξη µονοκλωνικών 
αντισωµάτων έναντι του SARS-CoV-2 προχώρα 
ταχύτατα και από άλλες φαρµακευτικές εταιρεί-
ες, όπως η Regeneron, η Lilly κ.ά.

φίλτρα (όπως αυτά των αεροπλάνων), αλλά 
και µε τη χρήση λαµπών υπεριώδους ακτινο-
βολίας και νανοτεχνολογίας ή συσκευών που 
δηµιουργούν ελεύθερες ρίζες υδροξυλίων από 
την υγρασία του αέρα. 

Ο στόχος των τεχνολογιών αυτών είναι η κα-
ταστροφή του πρωτεϊνικού περιβλήµατος του 
SARS-CoV-2, µε αποτέλεσµα τη µείωση της µε-
ταδοτικότητάς του. 

Στα πλαίσια έρευνας στο εργαστήριο αλλά 
και σε ιατρεία, οδοντιατρεία, φαρµακεία κ.λπ., 
από τον Μάιο µέχρι και σήµερα, η ερευνητική 
οµάδα «HERACLES» έχει καταδείξει ότι αυτές οι 
τεχνολογίες µπορούν να µειώσουν το συνολικό 
ιικό και σωµατιδιακό φορτίο κατά 55%-70%. 

Αυτές οι τεχνολογίες θα µπορούσαν να χρη-
σιµοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους όπου 
υπάρχει εκ των πραγµάτων µεγάλη πιθανότη-
τα συγχρωτισµού, όπως ΜΜΜ (λεωφορεία, 
βαγόνια του µετρό στην Αθήνα), υπεράριθµες 
σχολικές αίθουσες, εργοστάσια, χώροι γραφεί-
ων σε διάταξη open space, ασανσέρ δηµοσί-
ων κτιρίων κ.λπ.

Οι θεραπευτικές εξελίξεις
Ενθαρρυντικά είναι τα νέα από το µέτωπο της 
επιστήµης ενάντια στον κορωνοϊό. Τα µονοκλω-
νικά αντισώµατα που χορηγήθηκαν στον Πρόε-
δρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ, σύντοµα ανα-
µένεται να είναι ευρέως διαθέσιµα.

«Η ανάπτυξη µονοκλωνικών αντισωµάτων 
έναντι του SARS-CoV-2 αποτελεί µια πιθανή θε-
ραπευτική επιλογή για ορισµένες οµάδες ασθε-
νών», εξηγούν οι καθηγητές Θεραπευτικής Κλι-
νικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
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Σ
ε ετοιμότητα για παράταση των υφιστά-
μενων μέτρων στήριξης, αλλά και για 
έκτακτα μέτρα, τουλάχιστον για τους δύο 

πρώτους μήνες του 2021, βρίσκονται στο οι-
κονομικό επιτελείο, το οποίο έχει διαμορφώσει 
ειδικό αποθεματικό για πρόσθετες παρεμβά-
σεις και μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι δραματικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Ανάλογα με την εξάπλωση της πανδημίας 
που επιδεινώνεται με ραγδαίους ρυθμούς, 
τον όγκο των περιοριστικών μέτρων που θα 
λαμβάνονται αλλά και τα δημοσιονομικά δε-
δομένα, θα υιοθετούνται μέτρα οικονομικής 
στήριξης για όσο διάστημα κριθεί επιβεβλη-
μένο. Στο οικονομικό επιτελείο συμμερίζονται 
έως ένα βαθμό τη θέση του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου, που επιμένει ότι τα μέτρα 
στήριξης δεν πρέπει να αποσυρθούν πρόω-
ρα και την κατάλληλη στιγμή θα πρέπει οι δι-
αθέσιμοι πόροι να είναι στοχευμένοι και προ-
σανατολισμένοι στον μετασχηματισμό της οι-
κονομίας. Ειδικά όσον αφορά την απασχόλη-
ση, φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι τα προ-
γράμματα που έχουν τώρα στο επίκεντρο την 
προστασία των θέσεων εργασίας, όπως είναι 
οι αναστολές συμβάσεων εργασίας και το πρό-
γραμμα SURE, θα πρέπει να παραμείνουν σε 
ισχύ για όσους μήνες χρειάζεται.

Δύο κινήσεις
Οπως επισημαίνουν, η αναστολή των συμβά-
σεων εργασίας έχει αναδειχθεί ως βασικό μέ-
τρο της κυβέρνησης στη μάχη κατά της αύξη-
σης της ανεργίας εν μέσω της πανδημίας του 
κορωνοϊού και είναι το πρώτο που θα παρα-
ταθεί. Ακόμα και το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, 
παρά το γεγονός ότι δεν είχε την αναμενόμενη 
απήχηση, αποδείχθηκε ότι είναι ένα εργαλείο 
για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Προϋπολο-
γισμού, διατέθηκαν και θα διατεθούν 1,257 
δισ. ευρώ το 2020 για αποζημιώσεις ειδικού 
σκοπού, ύψους 534 ευρώ σε μηναία βάση για 
τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις 
τίθενται σε προσωρινή αναστολή.

Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο κονδύ-
λι στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο σκέ-
λος των δαπανών λόγω πανδημίας. Οι ανακοι-
νώσεις θα γίνονται μήνα με τον μήνα. Αυτή τη 
στιγμή το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να 
ανακοινώσει την επέκταση του μέτρου των 
αναστολών συμβάσεων εργασίας για ακόμη 
ένα μήνα και συγκεκριμένα για τον Νοέμβριο, 
για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους 
του επισιτισμού, του τουρισμού, των μεταφο-
ρών, του πολιτισμού, του αθλητισμού και κά-
θε άλλου κλάδου που θεωρείται πληττόμενος, 
βάσει σχετικής λίστας ΚΑΔ.

Το μόνο υψηλότερο κονδύλι είναι η επιστρε-
πτέα προκαταβολή, που και σε αυτή την περί-
πτωση αναμένεται να ακολουθήσει και πέμπτος 
γύρος χορήγησης φθηνών κρατικών δανείων.

Οι παρεμβάσεις
Οι ενδεχόμενες παρεμβάσεις θα συμπεριλη-
φθούν στο τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού 
τον Νοέμβριο και σε αυτό το πλαίσιο, σύμφω-
να με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το 
αποθεματικό θα ανέλθει σε 3,2 δισ. ευρώ συ-
νολικά - ενδεχομένως και υψηλότερα, καθώς 
στο υφιστάμενο 1 δισ. ευρώ προστίθενται 
600 εκατ. ευρώ για δαπάνες COVID-19, αλλά 
και 1,2 δισ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια.

Πιλότος των μέτρων που θα παραταθούν εί-
ναι αυτά που ελήφθησαν στην περίπτωση του 
τοπικού lockdown στην Κοζάνη. Ωστόσο, θα 
υπάρξουν και έκτακτα μέτρα, εφόσον κριθεί 

μέτρα στήριξης 
και για το πρώτο 
δίμηνο του 2021

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι 
θα χρειαστούν ενίσχυση μέχρι να αρχίσει η επόμενη τουριστική σεζόν, 
υπό την αίρεση της υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας. 
Τα «όπλα» που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο

ότι πρέπει να υπάρξει πρόσθετη ενίσχυση ή ελάφρυν-
ση για τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που εξετάζεται να παρατα-
θούν είναι:

1Ενίσχυση από ένα νέο γύρο επιστρεπτέας καταβο-
λής, με «δώρο» το 50% της επιστρεπτέας προκατα-

βολής, η οποία θα δοθεί στις επιχειρήσεις των περιοχών 
που θα βρίσκονται στο κόκκινο.  

2Υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40% για επιχειρήσεις 
και για εργαζομένους που θα τεθούν σε αναστολή 

εργασίας.

3Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζομένους με 
αναστολή εργασίας.

4Αναστολή πληρωμής του ΦΠΑ για τον μήνα του 
lockdown, τουλάχιστον έως τις 30 Απριλίου 2021.

5Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτή-

τες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα.

6Αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων, αλλά και φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

 
Πίεση 
Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και η πίεση που υπάρ-
χει στο σύστημα Υγείας της χώρας μας από την αύξη-
ση των διασωληνωμένων ασθενών ασκούν μεγάλη πίε-
ση και στην οικονομική πολιτική, με την κυβέρνηση να 
προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει ένα καταστρο-
φικό για την οικονομία δεύτερο γενικό lockdown και να 

περιοριστεί στην επιβολή μέτρων καραντίνας 
σε τοπικό επίπεδο.

 Σε περίπτωση, όμως, που η κατάσταση στο 
υγειονομικό μέτωπο ξεφύγει τους επόμενους 
μήνες και αυξηθούν οι «κόκκινες» περιοχές, τό-
τε τα πολλά τοπικά lockdown θα καλύψουν ένα 
μεγάλο μέρος της χώρας, επιφέροντας γενικευ-
μένο πλήγμα στον παραγωγικό ιστό. Ωστόσο, 
και τα τοπικά «λουκέτα» προβληματίζουν, κα-
θώς έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις τοπικές 
οικονομίες, ενισχύουν την ύφεση, αυξάνουν 
την ανεργία και οδηγούν σε κλείσιμο επιχει-
ρήσεων. Στο οικονομικό επιτελείο, πέρα από 
τα ταμειακά διαθέσιμα που θα παραμείνουν 
σε υψηλά επίπεδα, ευελπιστούν ότι θα εισρεύ-
σουν κοινοτικά κονδύλια από το Tαμείο Aνά-
καμψης της E.E., αλλά και από το νέο EΣΠA, 
καθώς μπορούν να τροφοδοτήσουν τη μετά-
βαση στη νέα εποχή. 

Η μεγάλη αγωνία, βέβαια, είναι πότε θα αρ-
χίσουν να ρέουν οι πόροι, καθώς έως τότε οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να μείνουν ανοιχτές και 
οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να συνεχίσουν 
να υπάρχουν. Για αυτό τον λόγο, όπως λένε τα 
στελέχη του οικονομικού επιτελείου, χρειάζε-
ται συνεχής στήριξη μέσω άμεσων επιχορηγή-
σεων, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς 
τους εργαζομένους.

6

εργασία
Αναστολές 
συμβάσεων εργασίας 
και πρόγραμμα 
SURE θα 
παραμείνουν σε ισχύ 
για όσους μήνες 
χρειάζεται
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Μ
ε τη χώρα να βρίσκεται αντιµέτωπη µε το δεύ-
τερο κύµα της πανδηµίας, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ανακοίνωσε δύο οριζόντια µέτρα για την 

ανά σχεση του κορωνοϊού: την καθολική χρήση µάσκας 
και την απαγόρευση κυκλοφορίας µετά τις 12:30 το βρά-
δυ στις επιβαρυµένες περιοχές. Ωστόσο, στο Μέγαρο Μα-
ξίµου υπάρχει ένα ακόµα πακέτο µέτρων, που θα ενεργο-
ποιηθεί ανάλογα µε τις εξελίξεις στο µέτωπο της COVID-19. 

Με το τηλεοπτικό µήνυµά του, το απόγευµα της Πέµπτης, 
ο πρωθυπουργός επεδίωξε να αναδείξει την κρισιµότητα 
της κατάστασης µετά και τη ραγδαία αύξηση των κρου-
σµάτων και να θέσει σε εγρήγορση τους πολίτες. Αλλωστε, 
πέρα από τα µέτρα που ανακοινώνονται, απαιτείται και η 
σωστή εφαρµογή τους προκειµένου να έχουν αποτέλεσµα.

Είναι ξεκάθαρο πως, όπως και στο πρώτο κύµα του κο-
ρωνοϊού, έτσι και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δίνει 
τον τόνο όποτε κρίνεται ότι είναι αναγκαίο.

Η κυβέρνηση, µε την ανακοίνωση των συγκεκριµένων 
µέτρων, έχει διπλή στόχευση. Αφενός να µην εξαπλωθεί 
ο ιός σε επίπεδο που δεν αντέχει το σύστηµα Υγείας και 
αφετέρου να µείνει ανοιχτή και η οικονοµία για να απο-
φευχθεί ένα lockdown, έστω και ολιγοήµερο, στην Αττική 
ή στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο η οι-
κονοµική καταστροφή θα είναι µεγάλη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανάλογα µε τα δεδοµένα, η κυβέρ-
νηση έχει και άλλα όπλα στη φαρέτρα της, που θα χρη-

Και νέα µέτρα 
στο τραπέζι

Η κυβέρνηση 
έχει και άλλα 

όπλα στη φαρέτρα 
της και θα τα 

χρησιµοποιήσει, 
αν χρειαστεί, για 

την αντιµετώπιση 
της πανδηµίας

σιµοποιήσει, αν χρειαστεί, για την αντιµετώ-
πιση του ιού.

Ουσιαστικά θα... µεταφέρει µέτρα από το 
επίπεδο 4, δηλαδή των περιοχών που είναι σε 
ολιγοήµερη καραντίνα, στο επίπεδο 3. Στο εν-
διάµεσο, οι υγειονοµικές υπηρεσίες θα εντοπί-
ζουν πού µεταδίδεται περισσότερο ο ιός και θα 
λαµβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις.

Για παράδειγµα, τα γυµναστήρια ή τα καφέ 
και οι χώροι υγειονοµικού ενδιαφέροντος µπο-
ρεί να µπουν σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή 
της µεγαλύτερης µετάδοσης. Από την άλλη, το 
λιανεµπόριο ή οι µικρές επιχειρήσεις φαίνεται 
πως δεν επιβαρύνουν την κατάσταση, τουλά-
χιστον µε τα σηµερινά δεδοµένα.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας, σε µια 
προσπάθεια να αποσυµπιέσει το σύστηµα Υγεί-
ας, προµηθεύει µε rapid tests τα νοσοκοµεία. 
Μετά από ενέργειες του υπουργού Υγείας Βα-
σίλη Κικίλια, η Ελλάδα διασφάλισε την προ-
µήθεια µεγάλου αριθµού rapid tests, µε απο-
τέλεσµα την επέκταση της χρήσης τους. Ετσι, 
εκτός από τα κλιµάκια του ΕΟ∆Υ, τα rapid tests 
µπαίνουν από τη ∆ευτέρα στο «οπλοστάσιο» 
και των νοσοκοµείων, µε σκοπό να γίνεται τα-
χύτερα ο διαχωρισµός των ασθενών σε θετικά 
και αρνητικά κρούσµατα στα Τµήµατα Επειγό-
ντων Περιστατικών. 

14.000 τεστ
Ηδη οι υγειονοµικές περιφέρειες έχουν παρα-
λάβει 14.000 τεστ προκειµένου να προµηθεύ-
σουν τα νοσοκοµεία αναφοράς, ενώ στα µέσα 
της επόµενης εβδοµάδας το υπουργείο Υγεί-
ας θα έχει παραλάβει άλλη µια µεγάλη παρτί-
δα rapid tests, τα οποία θα διατεθούν σε νο-
σοκοµεία, αποµακρυσµένα Κέντρα Υγείας 
και στον ΕΟ∆Υ για επιπλέον ελέγχους σε κλει-
στές δοµές (γηροκοµεία, φυλακές, προσφυ-
γικά καµπ κ.λπ.).

Γιατί, όµως, αποφάσισε τώρα ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης να ανακοινώσει τα δύο νέα µέ-
τρα, που αφορούν τη χρήση µάσκας και την 
απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες; Η έκτακτη σύσκεψη, το βράδυ της Τρίτης 
στο Μέγαρο Μαξίµου, υπό τον πρωθυπουρ-
γό και τους στενούς συνεργάτες του, την ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας και τους λοιµωξι-
ολόγους, για πολλούς προµήνυε τις εξελίξεις.

Ο πρωθυπουργός είχε ενηµερωθεί για την 
κατάσταση και ανέµενε τα νέα αριθµητικά δε-
δοµένα πριν λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Ακό-
µα και την Τετάρτη, που ήταν στην Κύπρο, είχε 
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε τον υπουργό 
Υγείας Β. Κικίλια, τον υφυπουργό ∆ιαχείρισης 
Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον επικεφαλής 
των λοιµωξιολόγων Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο αριθµός-ρεκόρ των 865 κρουσµάτων το 
απόγευµα της Τετάρτης ήταν ο καταλύτης των 
εξελίξεων. Στο πρωθυπουργικό γραφείο έβλε-
παν πως κάποιοι δεν τηρούσαν τα υπάρχοντα 
µέτρα -ειδικά οι πιο νέοι- και έτσι ελήφθησαν 
οι οριστικές αποφάσεις.

Αξίζει να σηµειωθεί πως, όπως ανάφερε και 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό µήνυ-
µά του, ίσως τα νέα µέτρα θα µπορούσαν να 
ληφθούν αργότερα, αλλά η βούλησή του ήταν 
και είναι να προλάβει την κατάσταση. ∆ηλα-
δή, να σταθεροποιηθεί η καµπύλη σε πρώτη 
φάση και να έχει οµαλοποιηθεί ως ένα βαθµό 
η κατάσταση µέχρι τον ∆εκέµβριο ενόψει και 
των Χριστουγέννων.

Αλλωστε, και στην τηλεδιάσκεψη µε τους πε-
ριφερειάρχες από όλη τη χώρα, το µεσηµέρι 
της Πέµπτης, τονίστηκε ότι η πρώτη σε κρού-
σµατα είναι πλέον η ηλικιακή οµάδα 18-24 
ετών και δεύτερη η ηλικιακή οµάδα 25-34 ετών. 

Οπως σηµειώθηκε, η µεταφορά του ιού από 
τις παραπάνω οµάδες στις µεγαλύτερες ηλικι-
ακές κατηγορίες, χωρίς περαιτέρω µέτρα, θα 
οδηγήσει στην αύξηση της πίεσης στο σύστη-
µα Υγείας. 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Κυριάκος 
Μητσοτάκης με 
τον καθηγητή 
Σωτήρη Τσιόδρα, 
κατά τη διάρκεια 
τηλεδιάσκεψης 
με τους 
περιφερειάρχες


