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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 Μανώλης ∆ερµιτζάκης
Καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Γενεύης

«Θα βγούµε από το lockdown όταν
δούµε γύρω στα 500 κρούσµατα»
«ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ που έχει φτάσει η Ελλάδα τα πράγµατα
είναι οριακά. Ισως µε τα τελευταία µέτρα που ανακοινώθηκαν να µπορούσε να ελεγχθεί η κατάσταση, αλλά δεν ήταν
σίγουρο, και το επόµενο βήµα ήταν το lockdown. Εποµένως, η κυβέρνηση έκρινε ότι είναι πιο ασφαλές να επιβάλει lockdown τώρα που θα έχει σίγουρο αποτέλεσµα, παρά
να περιµένει µε κάποιο ποσοστό ρίσκου», λέει ο Μανώλης
∆ερµιτζάκης σχολιάζοντας την απόφαση της κυβέρνησης.
Ο στόχος για να ξεπεράσουµε την παρούσα κρίση, σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο, πρέπει να οριστεί µε βάση τον αριθµό
των κρουσµάτων και όχι µε τον χρόνο διάρκειας του lockdown. «Η άποψή µου είναι ότι
πρέπει να βγούµε από το lockdown όταν δούµε γύρω στα 500 κρούσµατα, ένα χαµηλό τριψήφιο αριθµό σε διάρκεια δύο εβδοµάδων. Πρέπει, όµως, από τώρα να αρχίσει
ο σχεδιασµός για δέσµη µέτρων που θα συντηρήσουν την κατάσταση σταθερή µετά
την έξοδο. Τα µέτρα αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν εκτεταµένη χρήση µάσκας, περιορισµό κυκλοφορίας αργά το βράδυ και συντεταγµένη παρουσία στην εστίαση και σε
άλλες δραστηριότητες. Αυτά θα µας συνοδεύουν µέχρι τουλάχιστον τον Φεβρουάριο».
Ο κ. ∆ερµιτζάκης, αναφερόµενος στον εµβολιασµό του πληθυσµού, σχολιάζει ότι θα
υπάρξουν δύο κύµατα εµβολίων. «Το πρώτο που έχει ήδη σχεδιαστεί είναι για ένα ποσοστό περίπου 30% του πληθυσµού και θα καλύψει υγειονοµικούς και ευπαθείς οµάδες. Αυτό πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί µέχρι τον Μάρτιο. Τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο
θα αρχίσει ο πιο ευρύς εµβολιασµός. Με δεδοµένες τις πολλές συµφωνίες που έχει κάνει η Ε.Ε. και τα πολλαπλά εµβόλια που είναι σε κλινικές δοκιµές, είµαι αισιόδοξος ότι
δεν θα υπάρξει πολίτης που θα θέλει να εµβολιαστεί και δεν θα έχει διαθέσιµο εµβόλιο πριν από το καλοκαίρι του 2021», καταλήγει.

 Χαράλαµπος Α. Γώγος
Καθηγητής Παθολογίας, διευθυντής Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής,
διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΓΝΠ

«Προσεκτική αποκλιµάκωση των
µέτρων έπειτα από δύο εβδοµάδες»
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ ξεκαθαρίζει ότι βρισκόµαστε
σε µια κρίσιµη φάση της πανδηµίας σε παγκόσµιο επίπεδο
και κατ’ αναλογία και στη χώρα µας. «Η Ελλάδα είναι αλήθεια ότι παρέµεινε σε καλύτερο επίπεδο από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η φοβερή δυναµική της επιδηµίας και η
ταχύτατη επιβάρυνση όλων των παραµέτρων, ιδιαίτερα η
µεγάλη πίεση στο Σύστηµα Υγείας, επέβαλε την άµεση επανεκτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης και την εφαρµογή
του µέτρου του καθολικού lockdown», τονίζει ο καθηγητής
Παθολογίας, σηµειώνοντας ότι από το παράδειγµα πολλών
ευρωπαϊκών χωρών και λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία της προηγούµενης διαχείρισης της πανδηµίας φαίνεται ότι µια τέτοια παρέµβαση µπορεί να ελέγξει και να αναστρέψει την υπάρχουσα κατάσταση.
«Φάνηκε και τον περασµένο Μάρτιο ότι ο περιορισµός στην κυκλοφορία συνέβαλε
σε µεγάλο ποσοστό (σχεδόν 80%) στον έλεγχο της διασποράς, σε σχέση µε άλλα µέτρα
που ελήφθησαν. Με δεδοµένο τον χρόνο µετάδοσης και διάρκειας της νόσου, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά αναπαραγωγής του ιού αλλά και τον υπάρχοντα αυτή
τη στιγµή επιπολασµό, αναµένεται η βελτίωση των παραµέτρων µέσα σε ένα διάστηµα δύο εβδοµάδων και ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω διάστηµα για τη σταθεροποίηση των δεδοµένων. Εάν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι στη συνέχεια µπορεί να υπάρξει
µια προσεκτική αποκλιµάκωση που θα επαναφέρει τις βασικές κοινωνικές και οικονοµικές δραστηριότητες και θα ανακουφίσει το τόσο ταλαιπωρηµένο κοινωνικό σώµα»,
εξηγεί ο κ. Γώγος, ζητώντας, παράλληλα, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σε κλίνες, προσωπικό και εξοπλισµό και την ουσιαστική συµµετοχή της πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας, ούτως ώστε να αντιµετωπιστεί επιτυχώς η υφιστάµενη πίεση.
Ο κ. Γώγος κάνει λόγο για αισιόδοξα µηνύµατα όσον αφορά την ασφάλεια και την
αποτελεσµατικότητα των εµβολίων, τουλάχιστον µε τα σηµερινά δεδοµένα. «Τα πρώτα εµβόλια ελπίζω να διατεθούν από τις αρχές του 2021 και να κλιµακωθεί η χορήγησή τους µέχρι το τέλος της άνοιξης. Ο εµβολιασµός για τη διαχείριση της πανδηµίας
είναι µείζονος σηµασίας και αποτελεί τον βασικό πυλώνα αισιοδοξίας για την οριστική
λύση του προβλήµατος, µέσα από την προφύλαξη των ευπαθών οµάδων και την επίτευξη της προσδοκούµενης ανοσίας αγέλης», σηµειώνει.
Ενώ, σε ό,τι αφορά τη µάσκα, υποστηρίζει ότι «ακόµα και µετά την ευρεία εφαρµογή εµβολιασµού σε µεγάλο ποσοστό του γενικού πληθυσµού, θα υπάρξει ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα για την επίτευξη της αναγκαίας ανοσίας για να περιορίσει κανείς τα µέτρα προφύλαξης, όπως προφανώς η χρήση της προστατευτικής µάσκας».
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για τον κορωνοϊό

«Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ αύξηση των κρουσµάτων πανελλαδικά, µε συνοδό εκθετική µείωση του ποσοστού
των µη κατειληµµένων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, οδήγησε στην απόφαση
για ένα νέο lockdown, όπως
συµβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει
από την πλευρά του ο Θάνος ∆ηµόπουλος, σχολιάζοντας την απόφαση της κυβέρνησης.
Οπως σηµειώνει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και καθηγητής Αιµατολογίας-Ογκολογίας, η λήψη µέτρων πρόληψης της µετάδοσης της COVID-19 πραγµατοποιείται µε γνώµονα την επιδηµιολογική επιτήρηση. «Η διαδικασία αυτή είναι δυναµική, καθώς η επιδηµιολογική εικόνα διαφοροποιείται τόσο χρονικά όσο και χωρικά. Σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από την ανταπόκριση της κοινωνίας στα ήδη ληφθέντα µέτρα πρόληψης
της µετάδοσης του SARS-CoV-2. «Είναι ένα λογικό όριο

 Θάνος ∆ηµόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ, καθηγητής
Αιµατολογίας-Ογκολογίας, διευθυντής
Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής
Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

«Είναι πιθανό
να χρειαστεί
παράταση της
καραντίνας»

Πόσο θα

κρατήσει η νέα
καραντίνα

∆έκα κορυφαίοι επιστήµονες που συµβουλεύουν
την κυβέρνηση θέτουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την άρση των µέτρων, απαντούν
σε κρίσιµα ερωτήµατα της «R»
για την εξέλιξη της πανδηµίας και δηλώνουν
ότι «η µάσκα ήρθε για να µείνει»

 Αχιλλέας Γκίκας
Καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας και Μολυσµατικών Ασθενειών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης

«Με µάσκα µέχρι να επιτευχθεί
συλλογική ανοσία»
ΣΤΑ ΟΡΙΑ του έχει φτάσει, σύµφωνα µε τον
Αχιλλέα Γκίκα, το οπλοστάσιο των µη φαρµακευτικών µέτρων (Non Pharmaceutical Interventions
- NPIs) για την αντιµετώπιση της επιδηµικής εξάπλωσης του ιού. «∆εν
έχω επαρκή δεδοµένα ότι τα εναποµείναντα NPI µέτρα θα µπορούσαν
να ανατρέψουν τη φορά της εξέλιξης, είτε γιατί έχουν φτάσει στα όριά
τους (συνολικά το social distancing
πρόγραµµα), είτε γιατί αποδείχθηκαν λιγότερο αποτελεσµατικά από
το αναµενόµενο σε ατοµικό επίπεδο (π.χ. συνωστισµός σε ΜΜΜ
κ.λπ.). Φυσικά, µια εκρηκτική άνοδος των κρουσµάτων µε επακόλουθη την υπερπίεση του συστήµατος Υγείας εύκολα θα ανέτρεπε την ισορροπία και θα ανέδυε την ανάγκη για τα συµπληρωµατικά/τελικά µέτρα του lockdown. Με βάση
τα τρέχοντα επιδηµιολογικά δεδοµένα, πιστεύω
ότι η χώρα έχει ήδη µπει ήδη σε αυτό τον µονό-

δροµο», αναφέρει ο καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας και Μολυσµατικών Ασθενειών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα στρατηγική ελέγχου του πανδηµικού κύµατος (mitigation phase)
ήδη αναθεωρείται, όπως εξηγεί ο
κ. Γκίκας. «∆ύο νοµαρχιακές ενότητες, Θεσσαλονίκη και Σέρρες, έχουν
ήδη περάσει σε φάση καταστολής
(suppression phase), ενώ σχεδιάστηκαν και νέα τοπικά, ακόµη και
γενικό lockdown».
Η επιλογή του lockdown ακολουθεί, σύµφωνα µε τον ίδιο, τα εξής δεδοµένα:
Κάποια επιστηµονικά/επιδηµιολογικά κριτήρια (ο δείκτης Rt, νέες περιπτώσεις ανά 100.000
πληθυσµού, ποσοστό θετικών επί του συνόλου
των τεστ που διενεργήθηκαν, ο αριθµός των θανάτων κ.λπ.).
Την ικανότητα του συστήµατος Υγείας να αντε-

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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οι τρεις εβδοµάδες καραντίνας δεδοµένου
ότι ξέρουµε πως η κορύφωση της µετάδοσης του ιού είναι από 2 έως 10 ηµέρες µετά τη µόλυνση ενός ατόµου. Είναι πιθανόν,
όµως, να χρειαστεί παράταση του απαγορευτικού, ανάλογα µε το πώς θα εξελιχθεί η
πορεία των κρουσµάτων. Αυτό το είπε και ο
ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Πέτσας. Η µείωση των κρουσµάτων δεν θα γίνει από τη µία ηµέρα στην άλλη. Το επόµενο χρονικό διάστηµα, λογικά, θα πρέπει να
αναµένουµε αύξηση».
Σχετικά µε το εµβόλιο, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ τονίζει ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα αναµένεται έγκριση εµβολίου από τις
αρχές του 2021 και έπειτα, ενώ το ιδανικότερο σενάριο είναι αυτό να συµβεί στα τέλη του 2020. «Είναι πολύ πιθανό εντός του
2021 να έχουµε παραπάνω από µία εγκρίσεις εµβολίων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ώστε να εξασφαλιστεί η πληθυσµι-

ακή κάλυψη σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ενωση ήδη έχει συνάψει συµφωνίες µε παραπάνω από έναν χορηγούς εµβολίων που βρίσκονται υπό αξιολόγηση
σε κλινικές µελέτες τελικής φάσης. Η τελική
έγκριση ενός ή και περισσότερων εµβολίων εξ αυτών θα καθορίσει τον ακριβή χρόνο εφοδιασµού της χώρας µε ικανό αριθµό δόσεων. Εξίσου σηµαντική είναι και η
ενηµέρωση της κοινής γνώµης σχετικά µε
τα οφέλη του εµβολίου, ώστε να επιτευχθεί
υψηλό ποσοστό ανοσοποίησης του πληθυσµού», τονίζει ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και
καθιστά σαφές ότι η µάσκα είναι απαραίτητη έως ότου τα επιδηµιολογικά δεδοµένα της χώρας µας δείξουν σαφή και εµµένουσα χαµηλή δραστηριότητα της λοίµωξης. «Είναι πολύ πιθανό να πρέπει να φοράµε µάσκα, ειδικά σε περιπτώσεις συγχρωτισµού, τουλάχιστον µέχρι το επόµενο καλοκαίρι», καταλήγει.

Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ
d.pananou@realnews.gr
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ιατί φτάσαµε στο lockdown; Ηταν σωστή η
απόφαση της κυβέρνησης και τι έπεται στη
συνέχεια όσον αφορά την πορεία των κρουσµάτων; Πόσο τελικά θα κρατήσει η καραντίνα; ∆έκα διακεκριµένοι Ελληνες επιστήµονες µιλούν στη
Realnews για την εξέλιξη της πανδηµίας στη χώρα
µας, για τα δεδοµένα που σήµαναν συναγερµό στην
κυβέρνηση και οδήγησαν στην απόφαση για την
εφαρµογή ενός καθολικού lockdown, παρά τις οδυνηρές συνέπειες στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Σύσσωµοι οι επιστήµονες κάνουν λόγο για µη
τήρηση των µέτρων µέχρι σήµερα από µεγάλη µερίδα του πληθυσµού, γεγονός που οδήγησε στην
εκθετική αύξηση των κρουσµάτων COVID-19. Ξεκαθαρίζουν ότι «η χρήση µάσκας ήρθε για να µείνει για πολύ καιρό ακόµη», τουλάχιστον µέχρι το
τέλος της πανδηµίας, ενώ, αναφερόµενοι στο πολυπόθητο εµβόλιο, δηλώνουν κατηγορηµατικά
ότι, ακόµη και αν εγκριθεί ένα ασφαλές και αποτελεσµατικό εµβόλιο, στις αρχές του 2021, η µαζική
διάθεσή του στον πληθυσµό θα καθυστερήσει για
πολλούς µήνες.

πεξέλθει στη ζήτηση (π.χ. % πληρότητα κλινικών COVID-19, % πληρότητα ΜΕΘ).
Την αξιολόγηση της ικανότητας του συστήµατος να ανιχνεύσει τα περισσότερα κρούσµατα και τις επαφές τους (ικανότητα και
αποτελεσµατικότητα του testing).
Αλλους πρόσθετους δείκτες (για την επιτήρηση της πορείας της πανδηµίας, την αποτύπωση της ικανότητας του συστήµατος Υγείας να διαχειριστεί την πανδηµία και την ενδεχόµενη αύξηση των καθηµερινών κρουσµάτων και των επαφών τους).
«Σε περίπτωση ραγδαίας αύξησης των
κρουσµάτων και επιδείνωσης των υπόλοιπων δεικτών, η αντοχή του συστήµατος Υγείας παραµένει ο µόνος και τελικός δείκτης που
θα οδηγήσει στο lockdown και αυτή είναι η
λύση στην παρούσα κατάσταση για τη χώρα µας», τονίζει ο κ. Γκίκας.
Αναφερόµενος στο πολυαναµενόµενο εµβόλιο, ο καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της
Κρήτης ξεκαθαρίζει: «Σε έναν πληθυσµό που
θα εµβολιάζεται σε βάθος χρόνου προοδευτικά και µε ένα εµβόλιο που στην καλύτερη
περίπτωση θα έχει µια αποτελεσµατικότητα
της τάξης του 60%-70 %, ενώ θα υπάρχουν
άτοµα χωρίς ανοσία και ασυµπτωµατικές ή
φανερές µολύνσεις, είναι προφανές ότι η µάσκα θα είναι η µόνιµη προστασία µας µέχρι

να λήξει ο συναγερµός και να επιτευχθεί επιτέλους η πολυπόθητη συλλογική ανοσία (herd
immunity). Ο χρονικός ορίζοντας δεν µπορεί να καθορισθεί και πάντως θα είναι πολύ
µετά την ολοκλήρωση του στόχου του µαζικού εµβολιασµού και την επίτευξη της συλλογικής ανοσίας».
Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας, «η προοπτική της κυκλοφορίας ενός αποτελεσµατικού
και ασφαλούς εµβολίου είναι ακόµη αρκετά µακρινή και θα απαιτηθούν αρκετοί µήνες µετά την πρώτη κυκλοφορία του», σχολιάζει ο κ. Γκίκας. «Είναι γνωστό µέχρι σήµερα ότι υπάρχουν 11 εµβόλια σε τελική φάση
ελέγχου (φάση 3). Υπάρχουν επιστηµονικά
και πρακτικά θέµατα που δεν έχουν ακόµη
λυθεί, όπως το είδος και η διάρκεια της ανοσίας που προσφέρουν, το τελικό δασολογικό σχήµα, τα λογιστικά (logistics) που απαιτούνται για τη διανοµή του σε παγκόσµια κλίµακα κ.λπ. Αυτό πιθανά θα επιβραδύνει τη
διάθεσή του, ενώ το ποιο τελικά εµβόλιο θα
επιλεγεί για τη χώρα και το δοσολογικό του
σχήµα παραµένουν επίσης να καθοριστούν.
Υπάρχει, λοιπόν, πολύς δρόµος ακόµη. Ολες
οι ενδείξεις δείχνουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία του πρώτου εµβολίου µε την άφιξη του
καινούργιου χρόνου, ενώ η πλήρης διάθεσή
του θα καθυστερήσει αρκετούς µήνες ακόµη».

www.real.gr

Realnews

11

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Χρήστος Χατζηχριστοδούλου
Καθηγητής Υγιεινής και Επιδηµιολογίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

«Ο συντελεστής µεταδοτικότητας θα δείξει
πότε θα γίνει άρση του lockdown»
ΣΩΣΤΗ, αν και
οδυνηρή για την
οικονοµία και την
κοινωνία, χαρακτηρίζει την απόφαση για την εφαρµογή καθολικού
lockdown ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου. «Κριτήριο
είναι οι αντοχές του συστήµατος Υγείας, που
έχει φτάσει σε οριακό σηµείο. ∆εν υπάρχει
άλλος τρόπος για να ανασχέσουµε αυτό το
δεύτερο κύµα της πανδηµίας», επισηµαίνει
ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδηµιολογίας στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Το ζητούµενο, όπως λέει, είναι η εφαρµογή
των µέτρων όχι µόνο για το επόµενο διάστηµα, αλλά όσο διαρκέσει η πανδηµία. «Για να
έχει επιτυχία ένα µέτρο πρέπει να εφαρµόζεται. Και δυστυχώς τα µέτρα µέχρι σήµερα
δεν εφαρµόστηκαν, όπως είναι, π.χ., η χρήση της µάσκας. Ο πρωθυπουργός έβαλε τη
χώρα σε lockdown µε τεράστιες επιπτώσεις
και ο κόσµος συνεχίζει να µη φοράει τη µάσκα. Το lockdown κάποια στιγµή θα τελειώ-

σει. Λογικά, οι αριθµοί των κρουσµάτων θα
µειωθούν, τι θα κάνουµε µετά; Πρέπει να γυρίσουµε πάλι στο τρίπτυχο των µέτρων: µάσκα, υγιεινή των χεριών και αποστάσεις. Ο
κ. Χατζηχριστοδούλου εκτιµά ότι οι επόµενες εβδοµάδες είναι οι πιο κρίσιµες της «µάχης». «Το αν θα πρέπει να πάµε σε παράταση της καραντίνας θα το κρίνουµε σε 10 µε
14 ηµέρες, όταν θα φανεί πόσο έχει πέσει ο
συντελεστής µεταδοτικότητας Rt. Το Rt είναι
στο 1,2 και θα πρέπει να πέσει κάτω από το
1. Εκτός από το Rt, πρέπει να δούµε και τις
αντοχές του συστήµατος Υγείας, διότι και σταθερά να µείνουν τα κρούσµατα θα συνεχίσει να επιβαρύνεται. Αρα, λογικά, θα χρειαστούµε άλλη µία εβδοµάδα παράτασης των
απαγορεύσεων», τονίζει.
Ο καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας κατηγορηµατικά δηλώνει ότι «αν οι πολίτες φορούσαν τη µάσκα, δεν θα φτάναµε
στο lockdown. Μελέτες έχουν δείξει ότι µε τη
χρήση µάσκας ο συντελεστής Rt πέφτει κάτω από το 1. Οι ασιατικές χώρες που παραµένουν χαµηλά σε κρούσµατα είναι ένα λαµπρό παράδειγµα του τι µπορεί να κάνει η
σωστή χρήση της µάσκας».

 Αθηνά Λινού
Καθηγήτρια Επιδηµιολογίας στο ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής,
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

«Αυστηρά µέτρα ή καραντίνα
µέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο»
«Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ οδηγήθηκε στη λήψη του ακραίου µέτρου του lockdown µετά την έξαρση των
κρουσµάτων στη χώρα µας και µάλιστα εκείνων
που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκοµεία,
µε µεγάλο ποσοστό αυτών να χρειάζεται ειδική
αντιµετώπιση στις ΜΕΘ. Προφανώς τα κρούσµατα τα οποία επιβεβαιώνονται είναι απλώς
η κορυφή ενός παγόβουνου. Ο πραγµατικός
αριθµός είναι υπερπολλαπλάσιος. Τα περισσότερα κρούσµατα είναι είτε ασυµπτωµατικά είτε
ολιγοσυµπτωµατικά», αναφέρει από την πλευρά της η Αθηνά Λινού.
Οσον αφορά τη διάρκεια της καραντίνας η κ.
Λινού δήλωσε στον Real FΜ 97,8: «Αυτό που
φαντάζοµαι τώρα είναι ότι αν τα µέτρα δουλέψουν σωστά, τουλάχιστον θα σταθεροποιηθεί η επιδηµία και θα τείνει να µειωθεί. Αυτό θα συµβεί υπό τον όρο ότι και οι πολίτες θα
κάνουµε ό,τι µας αντιστοιχεί, θα εφαρµόσουµε
πιστά τα µέτρα και βεβαίως η πολιτεία θα πάρει επιπλέον µέτρα ανεξαρτήτως της καραντίνας. Η καραντίνα από µόνη της δεν πρόκειται
να µας σώσει. Αν ταυτόχρονα συνταγογραφηθούν τα τεστ και δοθούν κίνητρα στους εργαζόµενους να κάνουν την εξέταση µε το πρώτο
σύµπτωµα, αν ακολουθούνται τα πρωτόκολλα
στους οίκους ευγηρίας, τότε θα µειωθεί η τάση
αύξησης (δηλαδή δεν θα αυξάνονται τόσο γρήγορα τα κρούσµατα) και µετά θα σταθεροποιηθούν ώστε σιγά σιγά να µειωθούν. Μέχρι τον
επόµενο Μάρτιο-Απρίλιο, που θα κυκλοφορήσουν οι δόσεις των εµβολίων, είτε θα βρισκόµαστε σε αυστηρά µέτρα είτε σε καραντίνα».
Η προσπάθεια της παγκόσµιας επιστηµονι-

κής κοινότητας, όπως
τονίζει η καθηγήτρια
Επιδηµιολογίας, είναι
να προχωρήσουν οι
έρευνες που αφορούν
την παραγωγή εµβολίων. «Περισσότερα
από δέκα διαφορετικά εµβόλια βρίσκονται αυτή τη στιγµή
στο τελικό στάδιο ελέγχου. Για µερικά από αυτά υπάρχει σύµβαση, βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ενωση θα αγοράσει µεγάλο αριθµό δόσεων για να διατεθούν στα κράτη-µέλη. Ο χρόνος ο οποίος θα απαιτηθεί για να προµηθευτεί
χώρα µας επαρκή αριθµό δόσεων θα εξαρτηθεί τόσο από το εµβόλιο το οποίο θα αδειοδοτηθεί πρώτο για χορήγηση στον γενικό πληθυσµό, όσο και από τις συµβάσεις τις οποίες έχει
υπογράψει η Ε.Ε.».
Η κ. Λινού ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν εµβόλια τα οποία, αν αδειοδοτηθούν, θα µπορούν
να παραχθούν σε πολύ µεγάλες ποσότητες και
άλλα για τα οποία θα υπάρξουν τεχνικοί περιορισµοί. Οπως λέει: «Είναι προφανές ότι η εξέλιξη θα είναι ταχεία και ελπίζουµε ότι στο δεύτερο τρίµηνο του 2021 θα είµαστε σε θέση να
εµβολιάσουµε µεγάλο µέρος του πληθυσµού».
Μέχρι τότε η χρήση της µάσκας και η λήψη
µέτρων ατοµικής προστασίας θα πρέπει να θεωρούνται δεδοµένα. «Ασφάλεια θα αισθανθούµε
µόνο όταν ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού,
µεγαλύτερο του 60 %, θα είναι άνοσο ως προς
τον κορωνοϊό».
συνέχεια στη σελ. 12
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» συνέχεια από τη σελ. 11
 Αθανάσιος Σκουτέλης

 Αλκιβιάδης Βατόπουλος

Καθηγητής Παθολογίας Λοιµώξεων, διευθυντής Β’ Παθολογικής-Λοιµωξιολογικής Κλινικής του νοσοκοµείου «ΥΓΕΙΑ»

Καθηγητής Μικροβιολογίας της
∆ηµόσιας Υγείας, Τµήµα Πολιτικών
∆ηµόσιας Υγείας, Σχολή ∆ηµόσιας
Υγείας, Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής

«Μάσκα µέχρι το καλοκαίρι του 2021»
«ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ έναν ασθενή και του λες ότι θα κάνω µια
θεραπεία και θα περιµένουµε µία εβδοµάδα να δούµε το
αποτέλεσµά της και στο µεταξύ η υγεία του ασθενούς επιδεινωθεί, δεν θα περιµένεις. Θα προχωρήσεις στο plan b.
Θα δώσεις άλλη, πιο ισχυρή θεραπεία. Ετσι έπραξε και η
κυβέρνηση στην περίπτωση του lockdown», υποστηρίζει
ο Αθανάσιος Σκουτέλης, καθώς τα πράγµατα είναι πλέον οριακά όχι µόνο στην Αθήνα αλλά και στην επικράτεια.
«Το καθολικό lockdown ήταν η έσχατη λύση και αποτελεί
λύση απελπισίας και οµολογία αποτυχίας. Καλό θα ήταν να
είχε αποφευχθεί λόγω των οδυνηρών συνεπειών στην οικονοµία και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Εγινε, όµως, γιατί δεν εφαρ-

µόστηκαν σωστά τα µέτρα. Αν εφαρµόζονταν σωστά, όχι
τώρα αλλά από τον Σεπτέµβριο και µετά, δεν θα είχαµε φτάσει εδώ», συνεχίζει ο καθηγητής Παθολογίας Λοιµώξεων.
Οπως λέει, από εδώ και στο εξής πρέπει να δοθεί έµφαση
στην αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των µέτρων. «Η µάσκα είναι ένα από τα πιο αποτελεσµατικά και ταυτόχρονα
ανώδυνα µέτρα κατά της διασποράς. Η χρήση της πρέπει
να γίνει σε όλους δεύτερη φύση και γι’ αυτό προβλέπω ότι
θα είναι από τα µέτρα που θα καταργηθούν τελευταία και
πιθανότατα όχι πριν από το καλοκαίρι του 2021. Μέχρι τότε θα έχουµε και το εµβόλιο ή τα εµβόλια, εφόσον οι κλινικές δοκιµές πάνε, όπως αναµένεται, καλά», υπογραµµίζει.

 Μάριος Λαζανάς
∆ιευθυντής ΠαθολογικήςΛοιµωξιολογικής Κλινικής Οµίλου ΙΑΣΩ

«Τα µέτρα θα πρέπει
να εφαρµοστούν
στο ακέραιο»
«ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ πιθανόν, αν τα µέτρα
αποτύγχαναν ή υπήρχε αιφνίδια κορύφωση κρουσµάτων, να οδηγηθούµε σε
ένα καθολικό lockdown, όπως και τελικά συνέβη», αναφέρει ο Μάριος Λαζανάς, τονίζοντας ότι τα µέτρα θα πρέπει
να εφαρµοστούν στο ακέραιο, προκειµένου να βγούµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδηµία.
Οσον αφορά τα εµβόλια, ο παθολόγος-λοιµωξιολόγος ξεκαθαρίζει ότι το αρχικό ζητούµενο είναι ένα ασφαλές εµβόλιο, χωρίς ανεπιθύµητες παρενέργειες και αποτελεσµατικό στην παραγωγή αντισωµάτων. «Στην καλύτερη περίπτωση εάν έχουµε εφοδιασθεί µε
εµβόλια, µέχρι το καλοκαίρι θα έχει εµβολιασθεί το αναγκαίο τµήµα πληθυσµού, δηλαδή οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία και οι ευαίσθητες οµάδες», τονίζει και εφιστά την προσοχή των πολιτών στη
χρήση της µάσκας. «Πρέπει να φοράµε τη µάσκα µέχρι να εµβολιασθεί το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού, δηλαδή µέχρι το τέλος του 2021».

 Αθανάσιος Τσακρής
Καθηγητής Μικροβιολογίας, διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής, αντιπρύτανης ΕΚΠΑ

«Το lockdown ήταν µονόδροµος»
Η ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ επιδείνωση στην εξέλιξη της πανδηµίας στη χώρα
µας, ιδιαίτερα την τελευταία εβδοµάδα και µάλιστα µε εκθετική αύξηση των κρουσµάτων σε πολλές περιοχές, έκανε επιβεβληµένη την επιβολή νέων αυστηρότερων περιοριστικών µέτρων, σύµφωνα µε τον Αθανάσιο Τσακρή.
«Το lockdown ήταν µονόδροµος από πλευράς δηµόσιας υγείας, καθώς οι επιδηµιολογικοί δείκτες -όπως η εκτίµηση του Rt (o ενεργός ρυθµός αναπαραγωγής της επιδηµίας) µε βάση τη µέτρηση της πραγµατικής διασποράς του ιού στην κοινότητα, το ποσοστό θετικότητας των κλινικών δειγµάτων που εξετάζονται, ο αριθµός των νέων νοσηλειών, των εισαγωγών σε ΜΕΘ και
των θανάτων- επιβαρύνονταν ολοένα και περισσότερο
και έδειχναν ότι ο έλεγχος της επιδηµίας µε τα ήδη ισχύοντα µέτρα κινδύνευε να χαθεί», εξηγεί ο καθηγητής Μικροβιολογίας, σηµειώνοντας ότι «η επιπλέον πίεση που
θα δεχόταν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας θα ήταν τεράστια
και, µε δεδοµένο ότι βρισκόµαστε ακόµα στην αρχή του
επιδηµικού κύµατος, έπρεπε µε κάθε τρόπο να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά του». Με δεδοµένο πλέον το δεύτερο κύµα της πανδηµίας, η επιστηµονική κοινότητα προσδοκά την παραγωγή ενός ασφαλούς και αποτελεσµατικού εµβολίου. Ο κ. Τσακρής

ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα το έχουµε από τη µία µέρα στην άλλη. Στο θέµα των logistics των εµβολίων, όποτε αυτά είναι διαθέσιµα, η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας έχουν ήδη δροµολογήσει τις απαραίτητες
ενέργειες. Πρέπει, πάντως, να έχουµε υπόψη µας ότι η µαζική παραγωγή τους, η µεταφορά και αποθήκευσή τους είναι διαδικασίες ιδιαίτερα
απαιτητικές, πολύπλοκες και χρονοβόρες, που απαιτούν διαφορετικές
προδιαγραφές ανάλογα µε τον τύπο του εµβολίου».
Ως εκ τούτου, σύµφωνα πάντα µε τον αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ, «η µάσκα ήρθε για να µείνει για αρκετό καιρό ακόµη». Οπως επισηµαίνει, «η τωρινή πανδηµία δεν θα τελειώσει µε το τέλος του
παρόντος επιδηµικού κύµατος, αλλά θα ακολουθήσουν µικρότερης έκτασης επιδηµικά κύµατα, µέχρι να υπάρξουν επαρκή επίπεδα ανοσίας αλλά και αποτελεσµατικές θεραπευτικές
παρεµβάσεις. Αφετέρου η µάσκα αποτελεί πολύτιµο εργαλείο
δηµόσιας υγείας για τη διαχείριση διάφορων αναπνευστικών
λοιµώξεων και έχω την εντύπωση ότι µεγάλο µέρος των πολιτών το έχουν πια συνειδητοποιήσει. ∆εν είναι τυχαίο ότι χώρες που διαθέτουν εδώ και χρόνια την ‘‘κουλτούρα της µάσκας’’, όπως η Ιαπωνία και η Κορέα µεταξύ άλλων, µόνο κερδισµένες έχουν βγει και αυτό έχει φανεί και στη διαχείριση της πανδηµίας της COVID-19».

«Η πορεία
µιας επιδηµίας
εξαρτάται
άµεσα από τη
συµπεριφορά
της κοινωνίας»
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ χαρακτηρίζει την
απόφαση για επιβολή συνολικής απαγόρευσης (lockdown), λόγω της κατακόρυφης αύξησης των εισαγωγών και των
διασωληνώσεων τις τελευταίες 3-4 ηµέρες, ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος.
«Εγινε συνειδητό ότι το σύστηµα Υγείας δεν θα µπορέσει να αντέξει την πίεση και ότι σύντοµα θα υπήρχαν βαριά
ασθενείς που δεν θα µπορούσαν να
νοσηλευτούν. Πάντως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
επίδραση της απαγόρευσης στην επιδηµία δεν θα είναι
άµεση. Ηδη για τις
επόµενες ηµέρες
αναµένεται να εκδηλωθεί η νόσος
σε όσους έχουν µολυνθεί, ενώ κάµψη στους ρυθµούς αύξησης των κρουσµάτων αναµένεται µετά από 5-6 ηµέρες», αναφέρει.
Οπως εξηγεί ο καθηγητής Μικροβιολογίας της ∆ηµόσιας Υγείας, «οι προβλέψεις
για την πορεία της επιδηµίας δεν πρέπει
να αντιµετωπίζονται σαν µετεωρολογικές προβλέψεις εµφάνισης µιας καταιγίδας. Η πορεία µιας επιδηµίας εξαρτάται
άµεσα από τη συµπεριφορά της κοινωνίας και κυρίως από την έγκαιρη και έγκυρη κατανόηση των επιδηµιολογικών δεδοµένων, την επιλογή των κατάλληλων
και ρεαλιστικών µέτρων αντιµετώπισης
και από τη συνειδητή επιλογή του πληθυσµού να υιοθετήσει αυτά τα µέτρα
αλλάζοντας ουσιαστικά τη συµπεριφορά του. Η τελική κριτική των µέτρων και
της εφαρµογής τους προφανώς θα ολοκληρωθεί µε το τέλος της επιδηµίας. Το
γεγονός, πάντως, ότι γενικά η χώρα µας
βρίσκεται σε καλό σηµείο µάς κάνει να
αισιοδοξούµε». Η ραγδαία αύξηση των
κρουσµάτων τις τελευταίες ηµέρες δείχνει τη ρευστότητα της κατάστασης και
την ανάγκη ετοιµότητας για πολύ δραστικά µέτρα, σύµφωνα µε τον κ. Βατόπουλο, δεδοµένου, όπως λέει, ότι ιστορικά οι πανδηµίες γρίπης (όχι κορωνοϊού) διαρκούν 1-2 χρόνια έως ότου εξελιχθούν σε επιδηµίες εποχικής γρίπης.
Σε ό,τι αφορά το εµβόλιο, ο καθηγητής τονίζει ότι «αποτελεί ένα στοίχηµα
που εξαρτάται από τον σχεδιασµό του
µηχανισµού χορήγησης του εµβολίου,
τις οµάδες πληθυσµού που θα εµβολιαστούν, τις προτεραιότητες. Σηµαντικό,
λοιπόν, είναι να υπάρξει αυτός ο σχεδιασµός από τώρα, να συζητηθεί, να γίνει αποδεκτός, ώστε, όταν έρθει το εµβόλιο, η οργανωµένη κοινωνία να είναι έτοιµη».
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asd
για τον κορωνοϊό
ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ κατέκλυσαν
τα καταστήματα στην Ερμού
πριν από την επιβολή
της νέας καραντίνας

«Χτύπησε» και την Ελλάδα
η ισπανική µετάλλαξη
Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ
a.stathakou@realnews.gr

Ε

να µεταλλαγµένο στέλεχος του κορωνοϊού, µε υψηλότερη µεταδοτικότητα, σαρώνει την Ευρώπη και έχει εξαπλωθεί και
στη χώρα µας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µελέτης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης. Το υπολογιστικό µοντέλο που
έχει αναπτύξει το εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Μηχανικής δείχνει ότι τις τελευταίες εβδοµάδες
καταγράφηκε αύξηση κατά 10% της µεταδοτικότητας του SARS-CoV-2, γεγονός που συνηγορεί στην παρουσία του νέου στελέχους του
ιού στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, η οµάδα του καθηγητή ∆ηµοσθένη Σαρηγιάννη, που έχει αναπτύξει το υπολογιστικό εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου
από την COVID-19, σε συνεργασία µε πανεπιστήµια προηγµένων σπουδών στην Ιταλία, διαπίστωσε ότι από τις αρχές Οκτωβρίου υπήρξε µια αύξηση στη µεταδοτικότητα του ιού, ειδικά στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, η
οποία αποδεικνύει την ύπαρξη ενός στελέχους
πιο µεταδοτικού.
«Κατανοούµε, λοιπόν, ότι ήταν απολύτως
απαραίτητο να ληφθούν τα περιοριστικά µέτρα προκειµένου να αναχαιτιστεί η πορεία του
µεταλλαγµένου στελέχους, που σε µικρό χρονικό διάστηµα θα είχε διασπαρεί σε όλη τη χώρα», σχολιάζει ο κ. Σαρηγιάννης.
Πρόκειται για µια µετάλλαξη του ιού που εικάζεται ότι προήλθε από την Ισπανία, έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και πλέον αφορά την πλειονότητα των νέων κρουσµάτων σε
πολλές χώρες. Το νέο αυτό στέλεχος, που ονοµάζεται 20A.EU1, προήλθε από Ισπανούς αγρότες και εξαπλώθηκε ραγδαία σε µεγάλο µέρος
της Ευρώπης, µετά το καλοκαίρι. Μια διεθνής
οµάδα επιστηµόνων, που παρακολουθεί τον ιό
µέσω των γενετικών του µεταλλάξεων, βρήκε
ότι οι τουρίστες που επέστρεψαν από διακοπές
στην Ισπανία έπαιξαν βασικό ρόλο στη µετάδοση του ιού σε όλη την Ευρώπη, δηµιουργώντας ερωτήµατα, όπως επισηµαίνουν, σχετικά
µε το εάν το δεύτερο κύµα στη Γηραιά Ηπειρο θα µπορούσε να µειωθεί µε βελτιωµένη παρακολούθηση σε αεροδρόµια και άλλους κόµβους µεταφορών.
Παράλληλα, ερευνητικές οµάδες, στις οποίες
συµµετέχει και η χώρα µας, εξετάζουν τη συµπεριφορά του µεταλλαγµένου στελέχους του
κορωνοϊού για να διαπιστώσουν αν είναι πιο
θανατηφόρο ή πιο µολυσµατικό από τα άλλα
στελέχη. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις πρώτες εν-

θαρρυντικές εκτιµήσεις, το 20A.EU1 είναι λιγότερο επιθετικό και
επικίνδυνο, όµως µένει αυτό να τεκµηριωθεί και επιστηµονικά.

Μέτρα
Η πορεία της πανδηµίας και η εξέλιξή της περιγράφεται αναλυτικά στην τελευταία τεχνική έκθεση της οµάδας του κ. Σαρηγιάννη που βρίσκεται στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, µε βάση τις προβλέψεις της πλατφόρµας CORE, η συµµόρφωση των πολιτών
στους όρους του καθολικού lockdown για ένα µήνα θα οδηγήσει σε σηµαντική πτώση του αριθµού κρουσµάτων - στα
περίπου 500 ηµερησίως.
Εντούτοις, η πλήρης επαναφορά στην κανονικότητα, µε το
άνοιγµα της οικονοµίας, θα συντελέσει σε µια έντονη άνοδο
τις επόµενες ηµέρες και σε εκθετική αύξηση των κρουσµάτων
µετά τις 25 ∆εκεµβρίου, υποβοηθούµενη και από τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες που ευνοούν την αύξηση της µεταδοτικότητας. Συνεπώς, τονίζει ο κ. Σαρηγιάννης, συνιστάται η προοδευτική χαλάρωση των µέτρων, σε συνδυασµό µε την επαναφορά του lockdown τις επόµενες ηµέρες. «Ενα πιθανό σενάριο θα ήταν η επαναφορά του lockdown µετά από 14 ηµέρες, στις οποίες θα είχαµε άνοιγµα των οικονοµικών δραστηριοτήτων µε χρήση µάσκας παντού. Στην περίπτωση αυτή,
θα επιτυγχάναµε ανάσχεση του εκθετικού ρυθµού αύξησης,
όταν τα κρούσµατα θα ξεπερνούσαν τα 1.000».
Σύµφωνα µε τον κ. Σαρηγιάννη, ως εναλλακτική λύση προτείνεται ένα lockdown διάρκειας 21 ηµερών, ακολουθούµενο
από χαλάρωση του καθολικού lockdown για 14 ηµέρες. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα µπορούσε να γίνει άνοιγµα του λιανεµπορίου, ωστόσο θα έπρεπε να παραµείνει κλει-
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στή η εστίαση. Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει ένα δεύτερο καθολικό lockdown για
14 ηµέρες, πιθανώς συνεχίζοντας την ίδια περιοδική εναλλαγή και επανεκτιµώντας την επιδηµιολογική εικόνα διαρκώς για τους αµέσως
επόµενους ψυχρούς µήνες.
Η εφαρµογή ενός τέτοιου σεναρίου παροδικών εναλλασσόµενων lockdowns θα συντελούσε στο να µην ξεπεράσουν τα κρούσµατα τα
1.000 ηµερησίως στις αρχές ∆εκεµβρίου, καθώς και στη συγκράτηση των ηµερήσιων νέων επιβεβαιωµένων κρουσµάτων σε πιο αποδεκτά νούµερα. Σε αυτή την περίπτωση, κατά
την περίοδο των Χριστουγέννων θα ήταν εφικτή µια σταθεροποίηση στα περίπου 500 κρούσµατα, που θα βοηθούσε, παράλληλα, να µειωθεί η επιβάρυνση των υγειονοµικών δοµών.

Κορωνοϊός και αντιδράσεις

η άποψη
του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*
*Νοµικού

ΘΑ ΞΑΝΑΖΗΣΟΥΜΕ τους δρόμους των πόλεων
άδειους, τα πρόσωπα με μάσκες. Τα μέτρα κατά της
πανδημίας ξαναήρθαν. Για να μας κρατήσουν ζωντανούς. Θα κρατήσουν, όμως, και τη ζωή μας μακριά
απ’ όλα σχεδόν που μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, προέχει η προστασία της υγείας. Μήπως, όμως, η κατήφεια δεν την υποσκάπτει; Μήπως εξίσου δεν θα φέρει η οικονομική διάσταση της υγειονομικής αυτής
κρίσης φτώχεια, ανεργία, δυστυχία; Ο πρωθυπουργός ζήτησε να μας τα ξαναπούν οι «ειδικοί» και μας
τα είπαν. Εκανε, λένε, η κυβέρνηση λάθη. Δεν νομίζω περισσότερα από αλλού, γιατί έχουμε ίδια μέτρα
στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία κ.α. Με την κατήφεια, όμως, δηλαδή από τη μη άντληση ενδιαφέροντος από την επαγγελματική και κατ’ επέκταση κοινωνική ζωή, τώρα που κλείνουν δουλειές, τι γίνεται; Με
τη φτώχεια που σκορπίζει το lockdown παντού, τι γίνεται; Η ύπαρξή μας είναι θνητή και γι’ αυτό ό,τι την
εξουθενώνει, έχει εξίσου τη σημασία του. Η δυστυχία

διαβρώνει εξίσου την υγεία. Ο περιβάλλων κόσμος
μας μέσα σε αυτήν την κρίση αναδιοργανώνεται. Οι
μικροί θα σβήσουν, οι μεγάλοι θα μείνουν. Το χάσμα
μεταξύ πλουσίων και φτωχών αυξάνεται. Η τηλεργασία, που ως μέτρο επεβλήθη για την τήρηση των μεταξύ μας αποστάσεων, είναι ο τρόπος εργασίας που οι
πολυεθνικές δεκαετίες τώρα είχαν υιοθετήσει ως πιο
βολικό γι’ αυτές. Η διάσταση αυτή της αναδιαμόρφωσης των επαγγελματικών και κοινωνικών μας σχέσεων δεν πρέπει να μας διαφύγει.
Γιατί, με αιτία τον κορωνοϊό, ήρθε για να μείνει. Μήπως υπάρχει σχέδιο, λοιπόν, που εξυπηρετεί κι άλλους στόχους; Μήπως πρόκειται για δυνάμεις έξω
από τον έλεγχό μας και γι’ αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι; Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι κατ’
αρχάς να συλλογιστούμε συνολικά τη νέα αυτή κατάσταση και, ό,τι κι αν είναι εκεί έξω, να σκεφτούμε ότι
είμαστε ακόμα άνθρωποι που έχουμε δικαίωμα όχι
μόνο στη ζωή, αλλά και σε μια πλήρη ζωή.

