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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

πρώτη εβδομάδα δεν πετυχαίνουμε μεγάλη μείωση στη μετάδο-
ση. Η μείωση αρχίζει να φαίνεται από τη δεύτερη εβδομάδα. Ενα 
lockdown, επομένως, δυόμισι εβδομάδων δεν θα έχει την από-
δοση που θα θέλαμε, ειδικά όταν ξεκινά από τα 1.300 κρούσμα-
τα και ο στόχος είναι τα 500. Σε δυόμισι εβδομάδες, ακόμα και 
αν όλα πηγαίνουν καλά, δεν θα φανεί ακόμη το ‘‘αποτύπωμα’’, 
για να αποφασίσει η κυβέρνηση αν θα πάει σε άνοιγμα εκ νέου. 
Εξαρτάται, λοιπόν, πόσο βιάζεται η κυβέρνηση να ανοίξει τη χώρα, 
ή πόσο θέλει να δει την πραγματική μείωση για να ξανανοίξει». 

Μικρότερος κίνδυνος
Πιο φειδωλός στις δηλώσεις του, ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μέ-
λος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιτροπής 
των ειδικών του υπουργείου Υγείας, αποφεύγει να κάνει προβλέ-
ψεις για δύο λόγους, όπως εξηγεί: «Πρώτον, διότι οι προβλέψεις 
παράτασης μιας δύσκολης κατάστασης κουράζουν μόνο με το 
άκουσμά τους και, δεύτερον, κάθε φορά που υπάρχει πρόβλεψη 
για παράταση ή έξτρα μέτρα όλοι χαλαρώνουν ως προς την τή-
ρησή τους. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα έχουμε δει τα αποτε-
λέσματα του απαγορευτικού και θα αποφασίσουμε», σημειώνει. 

Ο κ. Εξαδάκτυλος εκφράζει, μάλιστα, την πεποίθηση ότι «στο 
τέλος του μήνα θα είμαστε σε μια κατάσταση που δεν θα έχουμε 
τον κίνδυνο που έχουμε σήμερα ή τον κίνδυνο που είχαμε όταν 
λάβαμε την απόφαση για το lockdown. Αυτή τη φορά η δράση 
μας ήταν προληπτική. Δεν αφήσαμε να εκδηλωθεί το πρόβλημα 

και πήραμε μια απόφαση συνολική. Το προη-
γούμενο lockdown, που ξεκίνησε στις αρχές Νο-
εμβρίου, πρακτικά έφτασε στο επίπεδο του ση-
μερινού στις 16 Νοεμβρίου, όταν έκλεισαν και 
τα σχολεία. Αρα και η πρώτη χαλάρωση ήρθε 
στις 14 Δεκεμβρίου και ήταν μια κατάσταση που 
είχε εξελιχθεί, πιο εκτεταμένη και πιο βαριά». 

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Πνευμο-
νολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος 
Βασιλακόπουλος, χαρακτηρίζει οριακή την 
κατάσταση ως προς την παράταση ή μη του 
lockdown. «Φαίνεται ότι η κατάσταση μαζεύ-
εται. Από 1,65 που ήταν η αναλογία την προη-
γούμενη εβδομάδα, όσον αφορά τις εισαγω-
γές προς τα εξιτήρια, πήγε στο 1,60 αυτή την 
εβδομάδα. Επειδή μειώθηκε αυτή την εβδο-
μάδα η κινητικότητα, πιστεύω ότι υπάρχει ση-
μαντική ελπίδα να ανακάμψουμε πιο γρήγο-
ρα», δηλώνει. 

Προσεκτικό άνοιγμα
Οσον αφορά το άνοιγμα της οικονομίας και της 
κοινωνίας, ο κ. Βασιλακόπουλος σημειώνει ότι 
θα πρέπει να γίνει με προσεκτικό τρόπο. «Το 
λιανεμπόριο θα πρέπει να ανοίξει με click in 
shop στις μεγάλες πόλεις. Προφανώς, δεν έχει 
νόημα στις μικρές πόλεις, όπου δεν υπάρχει 
συνωστισμός. Δεν μπορεί έξω από τα εμπορι-
κά κέντρα ή την Ερμού να επαναληφθούν οι 
ίδιες εικόνες. Είναι αδιανόητο. Επίσης, τα σχο-
λεία θα πρέπει να ανοίξουν και πάλι κλιμακω-
τά», σχολιάζει. 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου τονίζει ότι το άνοιγ-
μα θα γίνει στη λογική που πραγματοποιήθηκε 
και την προηγούμενη φορά και, σε κάθε περί-
πτωση, εξετάζοντας τα πρόσφατα επιδημιολο-
γικά δεδομένα. Ανάλογη άποψη εκφράζει και ο 
κ. Τζανάκης, θεωρώντας πετυχημένο το άνοιγ-
μα του λιανεμπορίου. «Ανοίξαμε τα Χριστού-
γεννα και, παρά τις κοινωνικές συναναστρο-
φές, πετύχαμε καταστολή του επιδημικού κύ-
ματος για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, μέχρι 
τις 20 Ιανουαρίου. Το λιανεμπόριο θα πρέπει 
να ανοίξει πρώτα απ’ όλα, με ίσως αυστηρό-
τερους κανόνες όσον αφορά τους καταναλω-
τές, που πρέπει να πειθαρχήσουν και να τηρή-
σουν τα μέτρα», υπογραμμίζει ο καθηγητής 
Πνευμονολογίας. Και συμπληρώνει: «Το άνοιγ-
μα θα πρέπει να ενισχυθεί με μέτρα μείωσης 
του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, π.χ. επιβολή ανώτατου ορίου επιβαινό-
ντων, περιστολή της κίνησης των πολιτών, κυ-
λιόμενες άδειες στο Δημόσιο, αύξηση της τη-
λεργασίας και άλλα “τρικ”, που θα κρατήσουν 
χαμηλά τα κρούσματα».   

Αιτίες
Υπέρ του ανοίγματος σχολείων και καταστη-
μάτων σε πρώτη φάση, όποτε αυτό κριθεί εφι-
κτό, τάσσεται και ο κ. Δερμιτζάκης, εκφράζο-
ντας την άποψη ότι «δεν φταίνε τα σχολεία και 
τα καταστήματα για την έξαρση της επιδημίας, 
αλλά οι δραστηριότητες σε μη ελεγχόμενο πε-
ριβάλλον. Σε μια κοινωνία που δεν έχει ξεφύ-
γει η κατάσταση, όπως συμβαίνει στην Ελλά-
δα, έχει μεγαλύτερη απόδοση ένα σετ δραστη-
ριοτήτων που βρίσκονται υπό συντεταγμένες 
συνθήκες, παρά μια κατάσταση απαγόρευσης 
που οδηγεί στην παρανομία και σε δραστηρι-
ότητες εκτός ελέγχου», επισημαίνει. 

Τέλος, ο κ. Εξαδάκτυλος δίνει την απάντησή 
του σε όσους σχολιάζουν ότι χωρίς lockdown 
δεν θα υπήρχε κόστος στην οικονομία. «Η απά-
ντηση δίνεται και από τη Σουηδία, η οποία έχει 
μια βαθύτατη ύφεση, και από τη Βραζιλία, η 
οποία, παρότι είναι μια τεράστια χώρα με πλου-
τοπαραγωγικές πηγές, ήταν η μόνη που πτώχευ-
σε χωρίς lockdown. Το δίλημμα ‘‘αν δεν είχαμε 
lockdown θα σώζαμε την οικονομία’’ δεν υπο-
στηρίζεται από παραδείγματα άλλων χωρών, 
ούτε με τη λογική. Ακόμα και η κραταιά Γερμα-
νία επέβαλε lockdown», καταλήγει. 

«Μήδεια»
Ολα θα εξαρτηθούν 
από την εξέλιξη 
της πανδημίας 
αυτή την εβδομάδα, 
με κρίσιμους 
παράγοντες από τη 
μία τις μεταλλάξεις, 
που επιβαρύνουν 
το επιδημιολογικό 
τοπίο, και, από 
την άλλη, την 
κακοκαιρία 
«Μήδεια», που 
λειτούργησε θετικά 
-όπως εκτιμάται- 
και έπαιξε τον ρόλο 
ενός σκληρού, 
έμμεσου lockdown 
ιδίως για την 
πρωτεύουσα

Αττική
Μία εβδομάδα 
παράτασης του 
lockdown θα 
χρειαστεί στην 
Αττική, αλλά και 
σε άλλους δήμους 
που βρίσκονται στο 
«κόκκινο», εκτιμά 
ο καθηγητής Νίκος 
Τζανάκης 
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