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ση θα προκαλέσει το καλύτερο αποτέλεσμα», 
δηλώνει ο κ. Βατόπουλος.

Εισηγήσεις για μέτρα
Η έξαρση του SARS-CoV-2 δεν αφήνει περιθώ-
ρια εφησυχασμού και οδηγεί -σε πανευρωπα-
ϊκό επίπεδο- σε έκτακτα μέτρα, ειδικά σε χώρες 
που καταγράφουν χαμηλά ποσοστά εμβολια-
σμού και, ως εκ τούτου, δέχονται τη μεγαλύτερη 
πίεση. Τη λήψη νέων περιοριστικών και ελεγκτι-
κών μέτρων και στην Ελλάδα, σε μια προσπά-
θεια να αναχαιτιστεί το τέταρτο κύμα της πανδη-
μίας στη χώρα μας, προτείνουν οι επιστήμονες. 

Ετσι, στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν πέσει 
προτάσεις μέτρων, σε μια προσπάθεια να περιο-
ριστεί ο κίνδυνος, καθώς -όπως όλα δείχνουν- δεν 
είναι καθόλου εύκολη η επίτευξη ποσοστού ανο-
σίας άνω του 85%, που θα μπο-
ρούσε να αντιστρέψει την κα-
τάσταση. Σύμφωνα με όλες τις 
πληροφορίες, ένα από τα μέτρα 
που έχουν προταθεί, για ακόμα 
μία φορά, είναι η επιβολή ωρα-
ρίου στην εστίαση και πιο συ-
γκεκριμένα μέχρι τις 9 ή τις 11 
το βράδυ. Πρόκειται για ένα μέ-
τρο που έχει αποδώσει στο πα-
ρελθόν, οδηγώντας σε μείωση 
των κρουσμάτων, ωστόσο εμπε-
ριέχει σημαντικό οικονομικό κό-
στος για επιχειρηματίες και κα-
ταστηματάρχες, ειδικά ενόψει 
της εορταστικής περιόδου. Στο 
πλαίσιο αυτό, μερίδα ειδικών 
έχει προτείνει την εφαρμογή 
του μέτρου μόνο στις «κόκκι-
νες» περιοχές, εκεί όπου το πρό-
βλημα είναι εντονότερο. Μάλι-
στα, για τις πολύ επιβαρυμένες 
περιοχές, οι ειδικοί -στο παρα-
σκήνιο- έχουν εισηγηθεί τοπικά 
lockdowns, περιορισμό δηλαδή 
στις μετακινήσεις, επαναφορά 
των SMS, αλλά και ειδικό ωράριο στα καταστή-
ματα, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στο παρελ-
θόν. Πρόταση που, βεβαίως, έρχεται σε αντίθε-
ση με τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνη-
σης, η οποία έχει διαμηνύσει σε όλους τους τό-
νους ότι δεν θα υπάρξει lockdown. Παράλληλα, 
ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών ευρωπαϊ-
κών χωρών που έλαβαν ανάλογα μέτρα, οι Ελλη-
νες ειδικοί προτείνουν και στη χώρα μας το κλεί-
σιμο συγκεκριμένων χώρων για το κοινό, όπου 
υπάρχει μεγάλη συνάθροιση, όπως σε γήπεδα 
και χώρους εκδηλώσεων. 

Ενα μέτρο ακόμη που έχει πέσει στο τραπέζι 
είναι η επιβολή ελέγχου στις διαπεριφερειακές 
μετακινήσεις, ειδικά την περίοδο των εορτών, 
που αναμένεται -αν ισχύσουν τα σημερινά δε-
δομένα- να καταγραφεί σημαντική μετακίνηση 
πληθυσμού. Να ισχύσει, με άλλα λόγια, ένα εί-
δος «διαβατηρίου» στις μετακινήσεις στις εθνι-
κές οδούς, που θα επιτρέπονται μόνο σε πολί-
τες πλήρως εμβολιασμένους ή σε όσους έχουν 
αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο εντός 24 ωρών. 

Στα παραπάνω μέτρα που προτείνονται συ-
μπεριλαμβάνεται, βέβαια, η χρήση μάσκας σε 
όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς, σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς, όπως το-

σμένους να νοσούν στους τέσσερις και στους 
πέντε μήνες. Οι μελέτες είναι ακόμα ανοιχτές 
και δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί να ακολου-
θήσουν και άλλες αναμνηστικές δόσεις. Δεν 
γνωρίζουμε αν μετά την τρίτη δόση θα χρει-
αστεί να κάνουμε και άλλη δόση», αναφέρει 
χαρακτηριστικά. 

Την αύξηση πιθανότητας νόσησης όλων όσοι 
απομακρύνονται χρονικά από τον τελευταίο εμ-
βολιασμό τους παρατηρεί στο πεδίο της μάχης 
κατά του κορωνοϊού και ο Παναγιώτης Παπα-
νικολάου. «Από την εμπειρία μου ως υγειονο-
μικού, δεν ξέρω για τα μη MRNA εμβόλια, αλ-
λά η τρίτη δόση Pfizer ίσως να πρέπει να γίνε-
ται νωρίτερα, ειδικά στους άνω των 60 ετών 
και στις ευπαθείς ομάδες. Διότι βλέπουμε κα-
θημερινά ασθενείς με COVID-19 που έχουν 
νοσήσει καθώς παρήλθε διάστημα τεσσάρων 
ή πέντε μηνών και δεν έχουν κάνει την τρίτη 
δόση», τονίζει. 

Παράλληλα, ο καθηγητής Μικροβιολογίας 
και μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμό-
νων του υπουργείου Υγείας, Αλκιβιάδης 
Βατόπουλος, επισημαίνει πως ο ακρι-
βής χρόνος χορήγησης της τρίτης 
δόσης μπορεί να εξαρτάται από 
τον βαθμό ανοσίας του κάθε 
εμβολιασμένου. «Σε ό,τι αφο-
ρά τον χρόνο που πρέπει να γί-
νεται η τρίτη δόση και αν πρέπει 
να πραγματοποιείται πριν από 
το εξάμηνο, εξαρτάται από την 
κατανόηση της ανοσίας και του 
προσδιορισμού του ακριβούς 
χρόνου που η αναμνηστική δό-

νίζουν οι επιστήμονες, μαζί με τον εμβολια-
σμό, η μάσκα αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα μέ-
τρο προστασίας. 

Ο Δημήτρης Παρασκευής, αναπληρωτής κα-
θηγητής Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ και μέλος της 
επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του υπουργεί-
ου Υγείας, τονίζει ότι τα μέτρα που έλαβε η κυ-
βέρνηση ήδη στις αρχές της εβδομάδας αναμέ-
νεται να συνεισφέρουν σημαντικά στον περιο-
ρισμό των κρουσμάτων, αν τηρηθούν και επιτη-
ρηθούν. «Στην Ελλάδα έχουμε μια ελαφρώς δι-
αφορετική φιλοσοφία σε σχέση με άλλες ευρω-
παϊκές χώρες σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Τα μέτρα 
δεν είναι οριζόντια, είναι στοχευμένα ως επί το 
πλείστον στους ανεμβολίαστους και με έμφα-
ση στους διαγνωστικούς ελέγχους. Οι άλλες χώ-
ρες δεν έχουν λάβει μέτρα όπως ισχύουν στην 

Ελλάδα για εκτεταμένο έλεγχο 
στους επαγγελματικούς χώρους, 
στους μικρούς χώρους εστίασης 
και απαγόρευση πρόσβασης των 
ανεμβολίαστων σε όλους τους 
κλειστούς χώρους εκτός από σού-
περ μάρκετ και φαρμακεία», επι-
σημαίνει. «Ολα θα εξαρτηθούν 
από την τήρηση και την αποτε-
λεσματικότητα των μέτρων που 
έχουν ξεκινήσει αυτή την εβδομά-
δα», σημειώνει στην «R» η καθη-
γήτρια Επιδημιολογίας και Προ-
ληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ Θε-
οδώρα Ψαλτοπούλου, συμπλη-
ρώνοντας παράλληλα ότι «είναι 
θετικό για τη χώρα μας οι μεγά-
λοι αριθμοί διαγνωστικών εξετά-
σεων (self test/ rapid test/ PCR), 
καθώς και η καθημερινή πολύ με-
γάλη αύξηση των εμβολιασμών 
πρώτης- δεύτερης και επαναλη-
πτικής δόσης, γεγονός που μας 
δίνει αισιοδοξία ότι όλοι μαζί, με 
τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολι-
ασμού, θα καταφέρουμε να θέ-

σουμε υπό έλεγχο την πανδημία». 
Στον αντίποδα, η καθηγήτρια Επιδημιολογί-

ας Αθηνά Λινού επισημαίνει ότι υπάρχει άμεση 
ανάγκη για επέκταση των μέτρων σε ολόκληρο 
τον ελληνικό πληθυσμό, που θα περιλαμβάνει 
τόσο τους εμβολιασμένους όσο και τους ανεμ-
βολίαστους συμπολίτες μας. «Τα κύρια μέτρα 
τα οποία πρέπει να τηρούν και οι εμβολιασμέ-
νοι είναι η χρήση διπλής ή υψηλής ποιότητος 
μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων και ο φυ-
σικός αερισμός των κλειστών χώρων. Προς αυ-
τή την κατεύθυνση, η μείωση της πληρότητας 
δημόσιων χώρων στους οποίους επιτρέπεται 
η παρουσία εμβολιασμένων είναι απαραίτητη, 
όπως επίσης και η εφαρμογή της τηλεργασίας».

Πιο σκληρά μέτρα ζητά και ο καθηγητής Πνευ-
μονολογίας Ν. Τζανάκης: «Αν τα μέτρα που ελή-
φθησαν αποτύχουν, θα πρέπει να προχωρήσου-
με σε πιο αυστηρά μέτρα απομόνωσης σε πε-
ριοχές με βαρύτατο επιδημιολογικό φορτίο, σε 
μειώσεις ωραρίων καταστημάτων και σε ακυρώ-
σεις δραστηριοτήτων που αυξάνουν τα κρού-
σματα. Μπορεί, αντίθετα, να απαιτείται και δι-
εύρυνση ωραρίου σε ορισμένες δραστηριότη-
τες, π.χ. των σούπερ μάρκετ, για να μην υπάρ-
χει συνωστισμός». 

Ηδη κάποιες χώρες στην 
Ευρώπη και στον υπόλοιπο 
κόσμο έχουν προχωρήσει 
στην επίσπευση της τρίτης 
δόσης κατά έναν με δύο μήνες
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