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Αναφερόµενος στα µέτρα που λαµβάνονται 
από την κυβέρνηση, ο κ. ∆ηµόπουλος σηµειώ-
νει: «Στην παρούσα φάση τα µέτρα είναι επαρ-
κή, αλλά έγκειται στην ατοµική ευθύνη του κα-
θενός να τηρηθούν µε συνέπεια. Σχετικά µε τις 
κοινωνικές εκδηλώσεις, ήδη τίθενται περιορι-
σµοί ως προς τον αριθµό των ατόµων και εί-
ναι πολύ πιθανό ο αριθµός αυτός να µειωθεί 
εκ νέου τις επόµενες ηµέρες. ∆εν µπορούµε να 
αποκλείσουµε το ενδεχόµενο να τελούνται τα 
µυστήρια σε στενό συγγενικό και φιλικό κύκλο 
χωρίς τη δυνατότητα πραγµατοποίησης εκτε-
ταµένων δεξιώσεων».

Επαγρύπνηση 
Αυξηµένη επαγρύπνηση για το προσεχές διά-
στηµα συνιστά και ο καθηγητής Επιδηµιολογί-
ας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Χρήστος Χα-
τζηχριστοδούλου. «Τα κρούσµατα αυξάνονται 
και πρέπει να είµαστε σε επιφυλακή. ∆εν προ-
σέχαµε και ήταν αναµενόµενο. “Ανοιξε” η κοι-
νωνία και είναι καλοκαίρι. Οι µαζικές συναθροί-
σεις της νεολαίας είναι καθηµερινό φαινόµενο. 
∆εν θα πρέπει, όµως, να συνεχίσουµε αυτή την 
τακτική, γιατί ο ιός είναι εδώ», σχολιάζει ο κ. Χα-
τζηχριστοδούλου και αναφέρεται στο «καλό» 
και το «κακό» σενάριο σε ό,τι αφορά την πο-
ρεία της πανδηµίας τις επόµενες εβδοµάδες. 

«Το καλό σενάριο είναι µέχρι και το φθινό-
πωρο να έχουµε µια σταδιακή και ελεγχόµε-
νη αύξηση των κρουσµάτων. Το κακό σενά-
ριο είναι να έχουµε µια συνεχή αυξητική έκ-
θεση που θα µπορούσε να µας φέρει σε πολύ 
δύσκολη θέση. Θεωρώ ότι το τελευταίο σενά-
ριο λόγω των υψηλών θερµοκρασιών και λό-
γω του ότι κινούµαστε σε εξωτερικούς χώρους 
δεν θα επικρατήσει. Αυτό, βεβαίως, προϋπο-
θέτει ότι θα ληφθούν όλα τα µέτρα που συνι-
στούµε εµείς οι ειδικοί», λέει ο καθηγητής Επι-
δηµιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 
που ανησυχεί ιδιαίτερα από τις µαζικές κοινω-
νικές εκδηλώσεις και τη διασκέδαση στα νυχτε-
ρινά µαγαζιά όπου υπάρχει έντονος συνωστι-
σµός. «Απαγορεύσαµε τα πανηγύρια. ∆εν µπο-
ρούµε, όµως, να απαγορέψουµε τους γάµους 
και τη διασκέδαση. Οι νέοι πρέπει να καταλά-
βουν ότι δεν είναι στο απυρόβλητο. Κινδυνεύ-
ουν και αυτοί. Τα µέτρα που λαµβάνονται εί-
ναι αρκετά για να περιορίσουν τη µετάδοση, 
αρκεί να τα εφαρµόσουµε. Θα πρέπει να µά-
θουµε να ζούµε µε τον ιό», σηµειώνει ο κ. Χα-
τζηχριστοδούλου. 

Ανεξέλεγκτη διασπορά 
Τον κίνδυνο που εγκυµονούν οι τοπικές συρ-
ροές, οι οποίες µπορούν να επεκταθούν και να 
υπάρξει ανεξέλεγκτη διασπορά του κορωνοϊού, 
επισηµαίνει ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλ-
κιβιάδης Βατόπουλος. «Αυτή τη στιγµή έχου-
µε τοπικές συρροές, που δηµιουργούν σύνο-
λα κρουσµάτων, τα οποία µπορούν να επεκτα-
θούν και να έχουµε ανεξέλεγκτη διασπορά του 
κορωνοϊού στην Ελλάδα και το δεύτερο κύµα. 
Αυτές οι συρροές είναι εστίες υπερµετάδοσης 
και στη συνέχεια διασποράς», τονίζει.  

Και ο κ. Βατόπουλος εφιστά την προσοχή για 
τον ∆εκαπενταύγουστο. «Ο ∆εκαπενταύγουστος 
είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι µια περί-
οδος που λογικά θα έχουµε αύξηση κρουσµά-
των. Εξαρτάται, βέβαια, και από τη συµπερι-
φορά του κόσµου. Θα πρέπει να προσέξουµε 
να µην έχουµε µεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώ-
πων. Ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που κρα-
τούν τα µέτρα το πρωί χαλαρώνουν το βράδυ. 
Πρέπει να πείσουµε τον κόσµο να αλλάξει συ-
µπεριφορά, που δεν είναι εύκολο», τονίζει και 
προσθέτει ότι µέχρι στιγµής δεν υπάρχει θέµα 
για να µην ανοίξουν τα σχολεία. «∆εν πρέπει 
να σταµατήσει η ζωή. Θα πρέπει να υπάρξει 
ένας συµβιβασµός ανάµεσα στην ανάγκη για 
προφύλαξη της δηµόσιας υγείας και την ανά-
γκη να συνεχιστεί η ζωή», καταλήγει.
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Της ΤΖΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑ  ΜΕ ΠΥΡΕΤΩ∆ΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ, επιστηµονικά κέ-
ντρα, φαρµακευτικές εταιρείες και ιατρικά εργαστή-
ρια σε όλο τον κόσµο εργάζονται για τη δηµιουρ-
γία ενός ασφαλούς και αποτελεσµατικού εµβολίου 

απέναντι στην COVID-19. Μπορεί ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας να προειδο-
ποίησε διά στόµατος του γενικού διευθυντή του, Τέντρος Αντανόµ Γκεµπρεγέσους, 
πως «είναι πιθανόν να µην υπάρξει ποτέ πανάκεια για τον ιό», ωστόσο οι επιστή-
µονες εµφανίζονται αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ενός εµβολίου που θα 
αποτελέσει τη βάση της πρόληψης απέναντι στον νέο κορωνοϊό.

Στον αγώνα δρόµου για τη δηµιουργία της κατάλληλης θεραπείας προβάδισµα 
έχουν οκτώ εµβόλια. Η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα ξεχωρίζει τέσσερα από 
αυτά, µε τη Ρωσία να βρίσκεται ένα βήµα µπροστά στη συγκεκριµένη χρονική συ-
γκυρία. Ο γενικός διευθυντής του Κρατικού Ερευνητικού Κέντρου Ιολογίας και Βι-
οτεχνολογίας της Ρωσίας «Vektor», Ρινάτ Μαξιούτοφ, δήλωσε στον ρωσικό κρα-
τικό τηλεοπτικό σταθµό Rossiya 1 πως το κέντρο του οποίου ηγείται θα ξεκινήσει 
τον Νοέµβριο την παραγωγή ενός εµβολίου κατά του νέου κορωνοϊού. Ο κύριος 
Μαξιούτοφ διευκρίνισε, µάλιστα, πως θα εµβολιαστούν αρχικά οι ευπαθείς οµά-
δες και οι εργαζόµενοι σε κρίσιµους τοµείς, όπως είναι τα νοσοκοµεία και η παρα-
γωγή τροφίµων, και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο µαζικός εµβολιασµός, ο οποίος 

αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 
2021. Η διεθνής επιστηµονική κοινότητα αντι-
µετωπίζει µε επιφύλαξη τις εξελίξεις στη Ρωσία, 
εκφράζοντας αµφιβολία για τη διαδικασία των 
δοκιµών, για τις οποίες δεν έχουν δηµοσιευθεί 
επίσηµα επιστηµονικά δεδοµένα.

Ελπιδοφόρα είναι τα πρώτα αποτελέσµατα 
των δοκιµών που γίνονται για το εµβόλιο που 
δηµιούργησε η ερευνητική οµάδα του Πανε-
πιστηµίου της Οξφόρδης σε συνεργασία µε τη 
βρετανική φαρµακευτική εταιρεία AstraZeneca. 
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα που 
δηµοσιεύτηκαν στο επιστηµονικό περιοδικό 
«Lancet», το εµβόλιο που ανέπτυξε η οµάδα 
της Οξφόρδης έχει τη δυνατότητα διττής πα-
ρέµβασης στον ανθρώπινο οργανισµό: αφενός 
προωθεί τον σχηµατισµό συγκεκριµένων αντι-
σωµάτων και αφετέρου ενισχύει τα ήδη υπάρ-
χοντα ανοσοκύτταρα του αίµατος. Αν και µερί-
δα επιστηµόνων αµφισβητεί εάν και κατά πό-
σο το συγκεκριµένο εµβόλιο προσφέρει συνο-
λική προστασία από τον κορωνοϊό, η κυβέρνη-
ση του Ηνωµένου Βασιλείου έχει ήδη προχω-

ρήσει στην παραγγελία 100 εκατοµµυρίων δόσεων του εµβολίου της Οξφόρδης.
Σε πολύ προχωρηµένο επίπεδο βρίσκονται και οι εργασίες των Sanofi και 

GlaxoSmithKline που δουλεύουν από κοινού για την παραγωγή εµβολίου ενάντια 
στον κορωνοϊό. Οπως µεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η αµερικανική κυβέρνηση 
θα καταβάλει το ποσό των 2,1 δισ. δολαρίων στις δύο εταιρείες για την εξασφάλι-
ση 50 εκατοµµυρίων δόσεων του εµβολίου και τη στήριξη των κλινικών δοκιµών 
και της παραγωγής εµβολίων. Σε συµφωνία µε τη Sanofi για την προκαταβολική 
εξασφάλιση εµβολίων για όλους τους κατοίκους των κρατών-µελών της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης ανακοίνωσε πως κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συµφωνία θα τε-
θεί σε ισχύ όταν το εµβόλιο βγει σε µαζική παραγωγή, ωστόσο η Κοµισιόν επιση-
µαίνει στην ανακοίνωσή της πως βρίσκεται «σε εντατικές συνοµιλίες και µε άλλες 
φαρµακευτικές εταιρείες».
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