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Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Π
ιθανή αύξηση κατά 50% των κρουσµά-
των έως τον ∆εκαπενταύγουστο βλέ-
πουν οι επιδηµιολόγοι στην Ελλάδα, 

που συνεχίζουν να εκφράζουν σε όλους τους 
τόνους την ανησυχία και τον προβληµατισµό 
τους για τα φαινόµενα συνωστισµού σε κοινω-
νικές εκδηλώσεις και νυχτερινά µαγαζιά. Οι ειδι-
κοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την 
πορεία της πανδηµίας τον Αύγουστο, αλλά και 
τον Σεπτέµβριο και µιλούν στη Realnews για 
τα βήµατα που πρέπει να γίνουν πριν η κατά-
σταση βγει εκτός ελέγχου και γίνει αναγκαστι-
κή η λήψη νέων µέτρων που θα πλήξουν θα-
νάσιµα την οικονοµία. 

«Σηµαία η µάσκα»
Σύµφωνα µε την καθηγήτρια Επιδηµιολογίας, 
Αθηνά Λινού, οι πολίτες θα πρέπει να συνειδη-
τοποιήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και 
η κυβέρνηση οφείλει άµεσα να ξεκινήσει νέα 
εκστρατεία ενηµέρωσης, αλλά και ένα κίνηµα 
κατά της COVID-19 µέσω των social media και 
των influencers που επηρεάζουν τους νέους.

«Αυτό που µε προβληµατίζει είναι ότι οι πο-
λίτες δεν έχουν αλλάξει συµπεριφορά. Ο κό-
σµος παίρνει µέτρα επειδή φοβάται, όχι επει-
δή έχει ενθουσιαστεί µε ένα κίνηµα υπέρ της 
καταπολέµησης του ιού. Θα πρέπει να κάνουµε 
τη µάσκα σηµαία, µια νέα µόδα, και όχι µόνο 
τη µάσκα», αναφέρει η κυρία Λινού, ιδιαίτερα 
προβληµατισµένη από την πορεία των κρου-
σµάτων και από τη διασπορά του ιού στη χώ-
ρα. Η καθηγήτρια Επιδηµιολογίας προχωρά 
σε µια εκτίµηση για τον αριθµό των κρουσµά-
των. «Αν συνεχίσουν τα κρούσµατα µε αυτό 
τον ρυθµό, θα πρέπει να αναµένουµε µια αύ-
ξηση κατά 50% µέχρι τον ∆εκαπενταύγουστο. 
Ο αριθµός θα εξαρτηθεί από την εφαρµογή 
ή µη των µέτρων, από τον αριθµό των κρου-
σµάτων που υπάρχουν στην κοινότητα και εί-
ναι ασυµπτωµατικά και εποµένως δεν τα γνω-
ρίζουµε, καθώς και από τον τρόπο µε τον οποίο 
θα µπορέσει η χώρα να διαχειριστεί τόσο τα 

Ποιες παρεµβάσεις 
εισηγούνται πέντε 
κορυφαίοι ειδικοί 
επιστήµονες για να 
«αποφύγουµε 
τα χειρότερα»

εντόπια όσο και τα εισαγόµενα κρούσµατα. Η 
αύξηση αυτή δεν θα είναι ανησυχητική, γιατί 
θα είναι διαχειρίσιµη, αλλά πιθανόν να οδηγή-
σει σε θανάτους το φθινόπωρο», επισηµαίνει.

Σύµφωνα µε την κυρία Λινού, το εµβόλιο που 
αναµένεται θα αποτελέσει σηµαντικό όπλο ενά-
ντια στην πανδηµία. Η ίδια εκφράζει την αισιο-
δοξία της ότι µέσα στους επόµενους µήνες θα 
ξεκινήσουν στοχευµένοι εµβολιασµοί. «Ενα εµ-
βόλιο θα λύσει το πρόβληµα. Πιστεύω ότι µέ-
σα στους επόµενους 6 µήνες θα είναι έτοιµο. 
Μέχρι τότε, όµως, θα πρέπει να επιβιώσουµε», 
λέει µε νόηµα. 

Νέα µέτρα 
Σύµφωνα µε τον καθηγητή και µέλος της επι-
στηµονικής επιτροπής του υπουργείου Υγείας 
για τον κορωνοϊό Νίκο Σύψα, η αύξηση των 
κρουσµάτων δεν σηµατοδοτεί το δεύτερο κύ-
µα της πανδηµίας στη χώρα µας, καθώς ακόµη 
δεν υπάρχει πίεση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 
Οι επόµενες ηµέρες, όµως, θα είναι κρίσιµες. 
«Εχουµε ήδη µια επιδηµιολογική επιβάρυνση 
και τις επόµενες ηµέρες, λόγω της µετακίνησης 
του πληθυσµού από τα κέντρα προς την περι-
φέρεια, θα έχουµε διασπορά. Οι εκδηλώσεις  
ευνοούν τον συγχρωτισµό και τη χαλαρότη-
τα και υπάρχει φόβος για µεγάλη αύξηση των 
κρουσµάτων», αναφέρει ο κ. Σύψας. 

Οπως ο ίδιος λέει, η συνειδητοποίηση της 
επικινδυνότητας του ιού από τους πολίτες και η 
τήρηση των µέτρων αποτελούν βασικό στόχο. 
«Γι’ αυτό τον λόγο ο κ. Τσιόδρας αρχικά και στη 
συνέχεια ο πρωθυπουργός µε δηλώσεις τους 
έστειλαν το µήνυµα, για να πείσουν τους πολί-
τες να κρατούν τις αποστάσεις. Υπήρξε µια επι-
κοινωνιακή επίθεση. Το µεγάλο στοίχηµα είναι 
να πείσουµε τον κόσµο, ο οποίος έχει χαλαρώ-
σει και δεν εφαρµόζει τα µέτρα. Να επανακτή-

σουµε την εµπιστοσύνη του. Αν αυτό αποτύχει, 
το επόµενο βήµα είναι και άλλα µέτρα που θα 
κάνουν κακό στην οικονοµία. Αν ο Αύγουστος 
δεν πάει καλά και ανοίξουν και τα σχολεία, τό-
τε θα έχουµε µεγάλα προβλήµατα». Ο ∆εκαπε-
νταύγουστος αποτελεί κρίσιµο τεστ για την πο-
ρεία του ιού, σύµφωνα µε τον καθηγητή. «Ο 
πληθυσµός µετακινείται ταχύτατα αυτή την πε-
ρίοδο λόγω των αδειών, γεγονός που ευνοεί τη 
διασπορά. Γι’ αυτό έχουµε πλέον κρούσµατα 
και σε νέες περιφέρειες», εξηγεί. 

Ανησυχία 
Την ανησυχία του εκφράζει και ο πρύτανης του 
ΕΚΠΑ, καθηγητής Θάνος ∆ηµόπουλος. «Τα στα-
τιστικά στοιχεία των τελευταίων ηµερών προ-
καλούν ανησυχία για την πορεία της πανδηµί-
ας στη χώρα µας κατά το επόµενο χρονικό δι-
άστηµα. Το γεγονός ότι ο ηµερήσιος αριθµός 
των νέων κρουσµάτων που είναι θετικά στον 
SARS-CoV-2 αυξάνεται υποδηλώνει ότι οι υψη-
λές θερµοκρασίες από µόνες τους δεν αρκούν 
ώστε να αποτρέψουν τη µετάδοση του νέου κο-
ρωνοϊού. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι κάτω από 
το 1% του ελληνικού πληθυσµού έχει µολυνθεί 
από τον SARS-CoV-2 µε βάση µελέτες ανίχνευ-
σης αντισωµάτων έναντι του νέου κορωνοϊού 
στη χώρα µας. Εποµένως, το µεγαλύτερο µέρος 
του πληθυσµού είναι επίνοσο, δηλαδή ευάλωτο 
σε λοίµωξη COVID-19», σχολιάζει και χαρακτη-
ρίζει αναµενόµενη νέα αύξηση των κρουσµά-
των. «Η δυναµική αυτής της αύξησης θα εξαρ-
τηθεί από την τήρηση της σωµατικής αποµά-
κρυνσης και των κανόνων ατοµικής υγιεινής. Ση-
µαντικό είναι να ανταποκριθούµε όλοι µε υπευ-
θυνότητα, ώστε ο ηµερήσιος αριθµός αναπαρα-
γωγής (Ro) του ιού SARS-CoV-2 να µην υπερβεί 
τη µονάδα και να αποφευχθεί µια νέα έξαρση 
της πανδηµίας στη χώρα µας».
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