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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

d.pananou@realnews.gr

Της Δήμήτρας Πανανού

Μ
ετά από 15 ημέρες αναμένουν οι ειδι-
κοί να φανούν τα πρώτα θετικά απο-
τελέσματα από το νέο lockdown στην 

Αττική και σε άλλες περιοχές. Η έξαρση της παν-
δημίας, όπως υποστηρίζουν, αναμένεται να δι-
αρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, 
με ανησυχητικούς παράγοντες τις μεταλλάξεις, 
αλλά και την πίεση στους μεγάλους δήμους. 

Μιλώντας στη Realnews, o καθηγητής Κοι-
νωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ 
Γιάννης Τούντας τονίζει ότι «από τον Μάρτιο, 
εάν δεν υπάρξουν απρόοπτα, αναμένεται στα-
διακή, αλλά αργή μείωση του επιδημικού κύ-
ματος, η οποία θα επιταχυνθεί κατά τη διάρ-
κεια των μηνών Απριλίου και Μαΐου, συνεπι-
κουρούντων του καιρού και των εμβολίων, για 
να σβήσει στις αρχές με μέσα καλοκαιριού». 

Οπως λέει ο κ. Τούντας, εκ των υστέρων είναι 
εύκολο να ασκηθεί κριτική, αλλά εκ των προ-
τέρων είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς με 
ακρίβεια την εξέλιξη της επιδημίας με τόσους 
αστάθμητους παράγοντες, όπως είναι οι μεταλ-
λάξεις, η μη τήρηση των εκάστοτε μέτρων κ.ά. 
«Είναι, επίσης δύσκολο να ικανοποιήσεις ταυ-
τόχρονα τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και 
της οικονομίας. Προς το παρόν, τα πιο αυστη-
ρά μέτρα λαμβάνονται όταν πιέζεται το νοσο-
κομειακό σύστημα. Ισως θα έπρεπε να λαμβά-
νονται πιο γρήγορα όταν διαπιστώνεται εγκαί-
ρως έξαρση της επιδημίας, όπως συνέβη στα 
μέσα του Ιανουαρίου», σχολιάζει για το χρονι-
κό σημείο επιβολής των περιοριστικών μέτρων.

Κίνδυνος για ΜΕΘ
Ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ια-
τρικής του ΕΚΠΑ επισημαίνει ότι κάθε επαφή 
που πραγματοποιούμε με άτομα εκτός της οι-
κίας μας ενέχει τον κίνδυνο μόλυνσης και εξά-
πλωσης της επιδημίας. «Οσο περισσότερες εί-
ναι οι επαφές αυτές, τόσο περισσότερο αυξάνε-
ται ο κίνδυνος. Η τωρινή νέα έξαρση του δεύ-
τερου κύματος οφείλεται στην αυξημένη κοι-
νωνική κινητικότητα κατά τη διάρκεια των εορ-
τών και στη συνέχεια στο άνοιγμα των σχολεί-
ων και του λιανεμπορίου. Σε αυτή την ανησυ-
χητική εξέλιξη ήρθαν να προστεθούν επιπλέον 
ανησυχίες, με τις μεταλλάξεις που ενισχύουν τη 
μεταδοτικότητα και πιθανόν και τη θνητότητα, 
με τη νόσηση παιδιών, με τους περιορισμένους 
εμβολιασμούς μέχρι σήμερα και με την αύξηση 
των νοσηλευομένων, η οποία προκαλεί και τη 
μεγαλύτερη ανησυχία. Ο κίνδυνος να ζήσουν 

Υφεση της πανδημίας το     δίμηνο Απριλίου-Μαΐου
Η αύξηση της παιδικής 
νοσηρότητας και οι 
μεταλλάξεις είναι οι 
βασικές αιτίες της νέας 
έξαρσης, σύμφωνα με 
έγκριτους επιστήμονες 
και μέλη της επιτροπής 
λοιμωξιολόγων, που 
προβλέπουν μείωση του 
επιδημικού κύματος 
σταδιακά από τον Μάρτιο 

Μια (εξόχως) αποκαλυπτική τοποθέτηση… 
Τo πρώΤο lockdown ξεκίνησε με την (ανομολόγη-
τη είναι η αλήθεια) κυβερνητική θέση «δεν μπορούμε να 
γεννήσουμε σχολεία», που θα πει «δεν μπορούμε να γεν-
νήσουμε δασκάλους». Ως εκ τούτου, αντί να ψάξουν να 
βρουν αίθουσες και να διορίσουν δασκάλους για να εξα-
σφαλιστούν υγειονομικά υποφερτές σχολικές συνθήκες, 
«γέννησαν» νόμο -μέσα στην πανδημία- για περισσότερα 
(!) παιδιά στις σχολικές αίθουσες. Δεν παρέλειψαν, βέ-
βαια, να απευθύνουν την προτροπή να είναι ανοιχτά τα 
παράθυρα και τα παιδιά να παίρνουν μαζί τους κουβέρ-
τα όταν κάνει κρύο…

Στο δεύτερο lockdown φτάσαμε με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να δηλώνει στις 5/11/2020, την ημέρα δηλα-
δή που ανακοίνωσε τη νέα καραντίνα: «Κάναμε το κα-
λύτερο το οποίο μπορούσαμε. Προφανώς, θα μπορού-
σαμε να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω τι θα 
ήταν αυτό, γιατί δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφο-
ρεία από το πουθενά». Οταν έγινε αυτή η δήλωση-απά-

ντηση στις αιτιάσεις για τη σαρδελοποίηση του κόσμου 
στα ΜΜΜ, είχαν ήδη «γεννηθεί» τα νέα 2.450 αστυνομι-
κά οχήματα με τα οποία εξοπλίστηκε η ΕΛ.ΑΣ. εντός του 
2020 και είχαν ήδη προϋπολογιστεί και «γεννηθεί» τα δι-
σεκατομμύρια για τα Rafale. Μερικές «γέννες» είναι δυ-
σκολότερες από άλλες… 

Τώρα φτάσαμε στο τρίτο lockdown, που πλέον συνο-
δεύεται από μια ακόμα δήλωση, η οποία έγινε την παρα-
μονή της ψήφισης του νόμου για την πρόσληψη 1.000 νέ-
ων αστυνομικών για τα (κλειστά) πανεπιστήμια: «Δεν μπο-
ρούμε να ανακαλύψουμε ή να δημιουργήσουμε ή να 
“γεννήσουμε” πρόσθετους νοσηλευτές, γιατρούς, αναι-
σθησιολόγους, εντατικολόγους πέραν αυτών που έχου-
με» (Κυριάκος Μητσοτάκης, 10/2/2021). Ισως αυτή να εί-
ναι και η πιο αποκαλυπτική τοποθέτηση, καθώς δεν «γεν-
νά» καμία παρερμηνεία ως προς το τι εννοεί η κυβέρνη-
ση όταν μιλά και αυτοθαυμάζεται για την από μέρους της 
«διαχείριση» της πανδημίας…

 

του νίκοY 
μΠογίοΠούλοY
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η άποψη

ρωπαϊκή Ενωση. Αν ο ρυθμός ήταν ταχύτερος, 
δεν θα χρειαζόταν η εφαρμογή ίδιας έκτασης 
περιοριστικών μέτρων για τον έλεγχο της δια-
σποράς στην κοινότητα», εξηγεί ο καθηγητής. 

Σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή, «το πιο πι-
θανό είναι το κύμα της έξαρσης να παρουσι-
άσει κάμψη και να παρατηρήσουμε σταθερο-
ποίηση στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων, 
περίπου 15 ημέρες μετά την εφαρμογή του 
απαγορευτικού (lockdown). Αυτό θα εξαρτη-
θεί, επίσης, και από το σε ποιο βαθμό θα τη-
ρήσουμε τα μέτρα και θα περιορίσουμε την κι-
νητικότητά μας». 

Το μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων, πά-
ντως, επισημαίνει ότι τα μέτρα εφαρμόστηκαν 
σχετικά έγκαιρα σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι ο ρυθμός αύξησης είναι μικρότερος σε σχέ-
ση με το δεύτερο κύμα της περιόδου Οκτωβρί-
ου-Νοεμβρίου. «Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αττι-
κή έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή υψηλού κιν-
δύνου (κόκκινη περιοχή) εδώ και δύο εβδομά-
δες και πιο συγκεκριμένα με το που παρατηρή-
θηκε αύξηση στον αριθμό κρουσμάτων. Ο χα-
ρακτηρισμός συνδυάστηκε με μέτρα αναφορι-
κά με τη λειτουργία του λιανεμπορίου και αφού 
η αύξηση συνεχίστηκε εφαρμόστηκαν πιο αυ-
στηρά μέτρα. Αυτό που καθιστά όλο και πιο δύ-
σκολη τη διαχείριση της πανδημίας είναι η πα-
ρατεταμένη εφαρμογή περιοριστικών μέτρων 
που προκαλούν κόπωση στην κοινωνία και δυ-
σλειτουργία της αγοράς. Ευελπιστούμε με την 
αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης να ξεπερά-
σουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα, που μας 
ταλαιπωρεί για τουλάχιστον ένα έτος», καταλή-
γει ο καθηγητής του ΕΚΠΑ. 

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Επιδημι-
ολογίας Αθηνά Λινού εξηγεί ότι το κύριο πρό-
βλημα στην εξέλιξη της πανδημίας σήμερα εί-
ναι το γεγονός ότι συνέπεσε η ανάπτυξη μεταλ-
λάξεων αυξημένης μεταδοτικότητας με τη δυ-
σκολία τήρησης του χρονοδιαγράμματος των 
εμβολιασμών. 

«Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν στην αύξηση 
των κρουσμάτων, που συνεπάγεται σημαντι-
κή πίεση στο ΕΣΥ και αύξηση των κρουσμάτων 
μεταξύ των παιδιών, με συνέπεια μερικά από 
αυτά να νοσούν σοβαρά. Η μόνη λύση στην 
αντιμετώπιση αυτού του συνδυασμού θα εί-
ναι η λήψη σημαντικών μέτρων, πολλαπλάσι-
ων αυτών που ήδη λαμβάνονται. Με τον τρό-
πο αυτόν θα μπορέσουμε να μειώσουμε ση-
μαντικά τη συρροή κρουσμάτων και να οδη-

γηθούμε σε μείωση αντί σε αύξηση των κρου-
σμάτων, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο τόσο την 
αποδοτική λειτουργία του συστήματος Υγείας 
όσο και την υγεία μεγάλου μέρους του πληθυ-
σμού όλων των ηλικιών». 

Διάρκεια
Η κυρία Λινού τονίζει ότι είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο να προβλέψει κανείς τη διάρκεια του πα-
ρόντος κύματος της πανδημίας στη χώρα μας. 
«Η διάρκεια θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τα μέ-
τρα που λαμβάνονται, αλλά και από τον τρόπο 
που εφαρμόζονται από τους πολίτες και από τη 
διασπορά των μεταλλαγμένων τύπων του ιού 
στην κοινότητα. Πολλές, όμως, από τις παρα-
μέτρους αυτές δεν είναι γνωστές, ενώ υπάρ-
χουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν 
ληφθεί και δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη», ανα-
φέρει η Αθ. Λινού, συμπληρώνοντας ότι τα πε-
ριοριστικά μέτρα θα πρέπει να αίρονται μόνο 

τα νοσοκομεία μας σκηνές περσινής Λομβαρ-
δίας και φετινής Πορτογαλίας είναι υπαρκτός, 
διότι οι εισαγωγές στις κλινικές COVID και στις 
ΜΕΘ αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες και θα 
αυξηθούν ακόμα περισσότερο τις επόμενες», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γ. Τούντας.

Μεταλλάξεις
Ο Δημήτρης Παρασκευής, αναπληρωτής κα-
θηγητής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής 
του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής λοιμωξιολό-
γων ξεκαθαρίζει ότι η ανησυχία επικεντρώνε-
ται στα μεγάλα αστικά κέντρα. «Τα δεδομένα 
που μας ανησυχούν στην παρούσα φάση της 
πανδημίας είναι η έξαρση που παρατηρείται 
στους μητροπολιτικούς δήμους της Αττικής και 
της Θεσσαλονίκης και η επικείμενη πίεση στο 
ΕΣΥ, που μεταφράζεται σε αυξημένο αριθμό νο-
σηλειών και θανάτων. Η έξαρση πιθανόν οφεί-
λεται και στην παρουσία των μεταλλαγμένων 
στελεχών που έχουν μεγαλύτερη μολυσματικό-
τητα», δηλώνει ο Δ. Παρασκευής. Παράλληλα, 
σημειώνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν δε-
δομένα πως τα μεταλλαγμένα στελέχη προκα-
λούν πιο σοβαρή νόσο, αλλά μόνο ότι αυξά-
νουν τη μολυσματικότητα του ιού. «Ο χαμη-
λός ρυθμός εμβολιασμού μάς ανησυχεί γιατί 
δυσχεραίνει τη διαχείριση της πανδημίας, αλ-
λά αφορά ένα γενικότερο πρόβλημα στην Ευ-



11

πολιτικη
Realnewswww.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 14 φεβΡοΥΑΡΙοΥ 2021

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Υφεση της πανδημίας το     δίμηνο Απριλίου-Μαΐου
όταν η διασπορά του ιού μειώνεται. «Ασφαλώς 
είναι βέβαιο ότι κάθε μέτρο περιορίζει τη δια-
σπορά και κάθε άρση μέτρου αυξάνει τη δια-
σπορά. Το μέγεθος, όμως, αυτών των μεταβο-
λών εξαρτάται και από τη μεταδοτικότητα του 
ιού στη συγκεκριμένη περίοδο, την ήδη υπάρ-
χουσα διασπορά του ιού στην κοινότητα και 
την εφαρμογή παράλληλων προσπαθειών ή 
άλλων μέτρων που λαμβάνονται ή δεν λαμβά-
νονται κάθε φορά». 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η κυρία Λινού υπεν-
θυμίζει ότι «δεν έχουν ληφθεί εκτεταμένα μέτρα 
περιορισμού της διασποράς στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, ούτε μέτρα ιχνηλάτησης και επιδη-
μιολογικής επιτήρησης που θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν τη λήψη στοχευμένων προσπα-
θειών για τον έλεγχο της διασποράς. Θα είναι 
εξαιρετικά χρήσιμο αν εφαρμοστεί η τηλεργα-
σία, όπως ορίζεται στις τελευταίες αποφάσεις για 
το Δημόσιο και αν γενικευτεί η συνταγογράφη-

ση των διαγνωστικών τεστ για την COVID-19».
Σύμφωνα με την καθηγήτρια Επιδημιολογί-

ας, στο τέλος της πανδημίας θα κριθεί αν η λή-
ψη των μέτρων είναι έγκαιρη και αποτελεσματι-
κή. Υπάρχουν, όμως, μερικά βασικά μέτρα, των 

οποίων η οργάνωση και η εφαρμογή έπρεπε 
να είχαν υλοποιηθεί πολύ νωρίτερα, όπως λέει. 

«Τα βασικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν τη 
μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 
και την αύξηση της χρήσης του υπαίθριου χώ-
ρου, ακόμα και κατά τη διάρκεια της διδασκα-
λίας, ιδιαίτερα αν δεν είναι εφικτή η χρήση με-
γαλύτερων αιθουσών με φυσικό αερισμό. Επί-
σης, τον πολλαπλασιασμό των δρομολογίων 
και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, την αξιοποί-
ηση τουριστικών λεωφορείων και ταξί με ειδι-
κή κρατική επιδότηση, ώστε να ελαχιστοποιη-
θεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς. Ακόμη, τα μέτρα περιλαμβάνουν την ου-
σιαστική αύξηση και τη στοχευμένη επιλογή 
προσώπων και περιοχών όπου διενεργούνται  
τα τεστ, με ή χωρίς συνταγογράφηση, ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής επιδημιολο-
γικής επιτήρησης και άμεσης προληπτικής πα-
ρέμβασης», καταλήγει η κυρία Λινού. 

Η έξαρση της πανδημίας  
θα διαρκέσει καθ’ όλη  
τη διάρκεια του Φεβρουαρίου. 
Ανησυχία για τις μεταλλάξεις

Γιάννης Τούντας

Δημήτρης Παρασκευής

Αθηνά Λινού


