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Σχολεία

Π

αράταση του δεύτερου επιδημικού κύματος στη χώρα μας, για τουλάχιστον
δύο έως τρεις μήνες, με ταυτόχρονη αύξηση των κρουσμάτων προβλέπουν διακεκριμένοι Ελληνες επιστήμονες. Η έξοδος από την
εορταστική περίοδο, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των υφιστάμενων μέτρων και τις καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα για
την εξέλιξη της πανδημίας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
Μιλώντας στη Realnews o καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Γιάννης Τούντας, δεν κρύβει την ανησυχία του. «Η
πρόσφατη διεθνής εμπειρία αλλά και η άμεση
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Ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο, σύμφωνα με τον κ. Τούντα, ενέχει
στη συνέχεια το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, καθώς οι έφηβοι είναι πιο ισχυροί μεταδότες του κορωνοϊού από τα παιδιά.
«Είναι πλέον γνωστό πως τα ανοιχτά σχολεία αποτελούν σημαντικό παράγοντα αναζωπύρωσης της επιδημίας, όπως συνέβη
στην Αγγλία και όχι μόνο. Εχει αναφερθεί πως τα κλειστά σχολεία συμβάλλουν κατά 50% στη μείωση του επιδημικού κύμα-

τος», εξηγεί. Ο κ. Τούντας σημειώνει ότι, με
αυτά τα δεδομένα, καλούμαστε να επιλέξουμε ως προς την πολιτική για τα μέτρα ανάμεσα σε τρεις στρατηγικές: α) συνέχιση του ήπιου lockdown χωρίς καμία περαιτέρω χαλάρωση μέχρι τέλος Ιανουαρίου, β) χαλάρωση των
υφιστάμενων μέτρων για τις προσεχείς λίγες
εβδομάδες και γ) εφαρμογή γενικευμένου και
αυστηρού lockdown για περίπου είκοσι ημέρες.
«Στην πρώτη περίπτωση, το δεύτερο κύμα,
με τη βοήθεια και της σταδιακής επίδρασης των

«Επικίνδυνη
η χαλάρωση»
Γιατί φοβούνται οι επιστήμονες ότι κινδυνεύουμε
να χάσουμε τρεις μήνες στον πόλεμο με την πανδημία.
Βαρόμετρο ο Φεβρουάριος για τη «θωράκιση»
του γενικού πληθυσμού και τη στρατηγική
της κυβέρνησης για καλοκαίρι χωρίς κορωνοϊό
αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας στη χώρα μας την άνοιξη πιστοποιούν ότι
το γενικευμένο και αυστηρό lockdown είναι το
μόνο αποτελεσματικό μέτρο για την τιθάσευση του εκάστοτε επιδημικού κύματος. Αντίθετα, κάθε μέτρο χαλάρωσης, πριν σβήσει το επιδημικό κύμα, το τροφοδοτεί με νέα κρούσματα και επιβραδύνει τον έλεγχό του. Με δεδομένη την αναμενόμενη ενίσχυση του δεύτερου
κύματος στη χώρα μας, καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας των γιορτών των Χριστουγέννων, κάθε περαιτέρω χαλάρωση μέτρων θα προκαλέσει σημαντική έξαρσή του»,
αναφέρει ο κ. Τούντας, καλώντας την κυβέρνηση να επανεξετάσει το άνοιγμα των δημο-
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Το πάνε, άραγε, στην Ε.Ε. να χαθεί κι όλο το 2021;
Αν τηρηθεί το ανακοινωθέν από την Επιτροπή χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με οποίο οι εμβολιασμοί μεγάλου
μέρους του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα ολοκληρωθούν
τον Σεπτέμβριο του 2021, ναι! Μετά βέβαια από αυτή
την ανακοίνωση, για να δικαιολογηθεί η αργοπορία, είπαν διάφορα. Παρέβλεψε, όμως, η Επιτροπή ότι ενδιάμεσα μπορεί να εγκριθούν κι άλλα εμβόλια, οπότε και
να μετατεθεί χρονικά το όριο; Πώς προδικάζει η Επιτροπή ότι οι εμβολιασμοί θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο; Υπάρχουν κι άλλες προς εξυπηρέτηση σκοπιμότητες; Μήπως ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα στοχεύει στην
αξιοποίηση της υγειονομικής κρίσης προς οικονομικό
μετασχηματισμό των κοινωνιών; Γιατί από τα μεταπολεμικά χρόνια διδάσκετο ήδη στα πανεπιστήμια ότι κάθε
οικονομική κρίση, όπως αυτή που συνοδεύει την υγειονομική κρίση είναι οικονομική, αποτελεί «ευκαιρία» για
πλουτισμό λίγων και φτωχοποίηση πολλών. Οπότε το δίλημμα που θέτει αυτή η κρίση είναι «καλύτερα ζωντανός και φτωχός, παρά πλούσιος και πεθαμένος» ή εξί-

σου «ευκαιρία» κάποιοι να γίνουν πλουσιότεροι και πολλοί φτωχότεροι; Αν μπορούμε να απαλλαγούμε από
τον κορωνοϊό με πολλών τύπων και κατ’ αριθμό περισσότερα εμβόλια το δίλημμα βέβαια εξαφανίζεται. Τόσο λοιπόν για λόγους επανάκτησης πολιτικών ελευθεριών και απόλαυσης της ζωής, όσο για λόγους επιβίωσής μας σε ένα περιβάλλον οικονομίας, που γρήγορα
πρέπει να επαναλειτουργήσει, αυτό πρέπει να απαλειφθεί. Οικονομολόγος, που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα
μας διεθνώς, εκτίμησε ότι τυχόν παράταση των μέτρων
προς προστασία μας από τον κορωνοϊό, λόγω μη ανάσχεσης της διάδοσής του μέχρι το καλοκαίρι του 2021,
είναι από τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να μας συμβούν κι ότι θα πληγούμε στην Ελλάδα ανεπανόρθωτα.
Ο χρόνος προφανώς λοιπόν δεν περισσεύει, εκτός αν
θέλουμε να μας σαρώσει οικονομικός Αρμαγεδδών. Γι’
αυτό ας μετράμε τον καινούργιο χρόνο μήνα τον μήνα,
μέρα τη μέρα, αντίστροφα από το όριο του Σεπτεμβρίου, όπως ώρα την ώρα την επανάκτηση των πολιτικών
μας ελευθεριών.

εμβολιασμών, θα μπορούσε να σβήσει μέχρι
τον Απρίλιο, εάν βέβαια δεν υπάρξουν απρόοπτα. Στη δεύτερη περίπτωση, ακόμα και εάν
τα μέτρα αυξομειώνονται, ο έλεγχος του δεύτερου κύματος θα καθυστερήσει για τουλάχιστον δύο επιπλέον μήνες. Μόνο ο τρίτος δρόμος, του άμεσου και γενικευμένου lockdown,
θα οδηγούσε στον έλεγχο του δεύτερου κύματος εντός του Φεβρουαρίου», τονίζει ο καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής, συμπληρώνοντας
ότι η κυβέρνηση φαίνεται, προς το παρόν, να
έχει επιλέξει τη δεύτερη στρατηγική, τη λεγόμενη και «ακορντεόν», προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας
στην οικονομία. «Δεν νομίζω, όμως, πως η οικονομία προστατεύεται καλύτερα με τον τρόπο αυτό, ανοίγοντας και κλείνοντας, απ’ ό,τι με
την τρίτη επιλογή, αυτή του γενικευμένου ολιγοήμερου lockdown, προκειμένου να απαλλαγούμε από τον βραχνά του δεύτερου κύματος
μια ώρα αρχύτερα και να λειτουργήσει απρόσκοπτα η οικονομία».

Μέτρα όλο το 2021
Σύμφωνα με τον κ. Τούντα, μέχρι να αρχίσει να

