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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

αποδίδει ο εμβολιασμός θα παλεύουμε ημέρα 
με την ημέρα με το δεύτερο κύμα. «Καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 2021 θα πρέπει να συνεχιστεί 
η εγρήγορση και η μάχη μας με την επιδημία. 
Με τα εμβόλια θα είμαστε σε πολύ καλύτερη 
θέση, αλλά, ακόμα και αν σβήσει αυτό το δεύ-
τερο κύμα, που ευελπιστώ ότι θα συμβεί αρ-
χές καλοκαιριού, θα πρέπει να έχουμε τη δυνα-
τότητα να ελέγξουμε την επιδημία που θα έχει 
γίνει ενδημία, καθώς θα υπάρχουν σποραδι-
κά κρούσματα, ώστε να μην μπορεί να ξεσπά-

σει ένα τρίτο κύμα το φθινόπωρο», αναφέρει.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η καθηγήτρια 

Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, η οποία, λαμ-
βάνοντας υπόψη τους χαμηλούς ρυθμούς με 
τους οποίους κινείται ο εμβολιασμός στη χώ-
ρα μας, ξεκαθαρίζει ότι θα περάσουμε το 2021 
με μάσκες, αποστάσεις και ενδεχομένως μι-
κρά lockdown. 

«Υπολογίζαμε ότι θα είχαμε δύο εκατομμύρια 
δόσεις εμβολίων κάθε μήνα και για τους τρεις 
επόμενους μήνες δεν νομίζω ότι θα έχουμε πα-
ραπάνω από ένα εκατομμύριο δόσεις. Αυτό, με 
απλούς υπολογισμούς, σημαίνει ότι τα μέτρα 
που εφαρμόζονται θα παραταθούν για όλο το 
2021, εκτός και αν κάποιο εμβόλιο μας εκπλή-
ξει θετικά και έχουμε μεγάλη παραγωγή», ανα-
φέρει και καλεί την πολιτεία να λάβει άμεσα μέ-
τρα και να οργανώσει τον μηχανισμό, έτσι ώστε 
να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει δύο εκα-
τομμύρια εμβολιασμούς τον μήνα. 

Οσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων, η 
καθηγήτρια Επιδημιολογίας σχολιάζει ότι το 
υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αρκετά και 
σοβαρά μέτρα, τα οποία όταν ανοίξουν τα 
σχολεία θα πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο, 

καθώς είναι αναμενόμενο να υπάρξει εκ νέου πυροδότηση 
των κρουσμάτων. «Αν έχουμε κυλιόμενο ωράριο προσέλευ-
σης, δωρεάν τεστ και με μεγάλη ευκολία για όλους τους εκ-
παιδευτικούς, σποραδικά τεστ στους μαθητές, χωριστά δια-
λείμματα, σωστό αερισμό των τάξεων, τότε ο κίνδυνος μει-
ώνεται, αλλά δεν είναι μηδενικός. Πολύ σωστά δεν άνοιξαν 
τα γυμνάσια και τα λύκεια, γιατί θα είχαμε μεγάλη διασπο-
ρά», σχολιάζει. 

Πεπεισμένος ότι θα πρέπει να αναμένουμε αύξηση των 
κρουσμάτων κορωνοϊού τις επόμενες ημέρες εμφανίζεται 
και ο καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας του 
ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. «Οποιαδήποτε δρα-
στηριότητα και αν ανοίξουμε την εποχή του κορωνοϊού και 
πριν ο εμβολιασμός οδηγήσει στην ανοσία της αγέλης, τα 
κρούσματα θα αυξηθούν. Το ζήτημα είναι να αυξηθούν σε 
μικρό ποσοστό, το οποίο να είναι διαχειρίσιμο», επισημαί-
νει ο κ. Βασιλακόπουλος. 

Οπως εξηγεί, το δεύτερο κύμα έχει απλώς ύφεση και είναι 
μαθηματικά βέβαιο ότι, όσο ανοίγουμε δραστηριότητες και 
μπαίνουμε βαθύτερα στον χειμώνα, θα αυξηθεί η μεταδοτι-
κότητα του ιού. «Πολύ φοβάμαι ότι αν ανοίξουμε δραστη-
ριότητες θα δούμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμά-
των και φοβερή πίεση στο σύστημα Υγείας. Είναι στην ατο-
μική ευθύνη του καθενός να εφαρμόζει ευλαβικά τα μέτρα, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τη δεδομένη αύξηση των 
κρουσμάτων», συμπληρώνει ο κ. Βασιλακόπουλος. 

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας τονί-
ζει για το άνοιγμα των σχολείων ότι πρέπει να ληφθούν αυ-
στηρά μέτρα. «Απαιτείται εμβολιασμός κατά προτεραιότη-
τα των εκπαιδευτικών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, 
καθώς και των ευπαθών ομάδων που ζουν με μικρά παιδιά 
στο ίδιο σπίτι», αναφέρει. 

Τηλεργασία 
Απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει το άνοιγ-
μα των σχολείων ο καθηγητής Γενετικής στη Γενεύη, Μανώ-
λης Δερμιτζάκης. «Τα σχολεία, αν τηρηθούν η χρήση των 
μασκών και τα αυστηρά μέτρα, είναι ίσως η πιο ασφαλής 
δραστηριότητα. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ανοίξουν 
όλες οι βαθμίδες, καθώς στα γυμνάσια και στα λύκεια δεν τί-
θεται θέμα κινητικότητας γονέων. Είναι πιθανόν να υπάρξει 
κάποια αύξηση κρουσμάτων, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει 
να αντισταθμιστεί με μέτρα σε άλλους τομείς και όχι να οδη-
γήσει σε νέο κλείσιμο. Η αύξηση της τηλεργασίας στο 70%-
80%, ώστε να μειωθούν ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς και γενικότερα η κινητικότητα, θα μπορούσε να 
είναι ένα τέτοιο μέτρο. Γενικά, πρέπει να μειωθεί στο ελάχι-
στο όποια δραστηριότητα δεν είναι απολύτως απαραίτητη 
για την ψυχική υγεία ή την οικονομία», τονίζει ο κ. Δερμιτζά-
κης και χαρακτηρίζει δύσκολους τους επόμενους δύο μήνες. 

Λιανεμπόριο και εστίαση
Για το λιανεμπόριο και την εστίαση οι επιστήμονες εκφρά-
ζουν διαφορετικές απόψεις. «Στη φάση αυτή το άνοιγμα του 
λιανεμπορίου και της εστίασης θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, 
έστω και πιο περιορισμένες. Κάθε δραστηριότητα που αυ-
ξάνει την κοινωνική κινητικότητα και μας φέρνει σε επαφή 
με άτομα εκτός της οικίας μας αποτελεί επιπρόσθετο κίνδυ-
νο, ακόμα και όταν τηρούνται τα μέτρα για τις αποστάσεις 
και τις μάσκες. Μόνον όταν αρχίσει να σβήνει το δεύτερο 
κύμα, θα μπορεί να υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση των υφι-
στάμενων μέτρων χωρίς σοβαρές συνέπειες, πολύ περισσό-
τερο από τη στιγμή που τα μέτρα συχνά δεν τηρούνται, όπως 
συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα με ανεύθυνους ιεράρχες 
και αφελείς πολίτες», λέει ο κ. Τούντας που εμφανίζεται πε-
ρισσότερο συγκρατημένος. 

Με τη λογική των αραιών ραντεβού και την ευλαβική χρή-
ση μάσκας θα μπορούσε να ανοίξει το λιανικό εμπόριο, σύμ-
φωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, ενώ σε ό,τι αφορά την εστί-
αση ο ίδιος σημειώνει: «Θεωρώ αδιανόητο να ανοίξει οποιο-
δήποτε μπαρ ή καφετέρια, όπου μαζεύονται οι νέοι και δεν 
προσέχουν, μέχρις ότου πετύχουμε την ανοσία της αγέλης, 
τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Τα εστιατόρια, αν τηρούσαμε 
τα μέτρα, θα μπορούσαμε σε κάποια φάση να τα ανοίξουμε 
με μεγάλες αποστάσεις και με τέσσερα άτομα ανά τραπέζι».  

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Δερμιτζάκης αναφέρει ότι θα 
μπορούσαν να ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα με ρα-
ντεβού και αυτό να παραμείνει μέχρι ίσως και το Πάσχα. 
«Οσον αφορά την εστίαση, ίσως να μπορεί να ανοίξει δύο 
με τρεις εβδομάδες μετά τα σχολεία, μόνο σε εξωτερικούς 
χώρους με θερμάστρες, αυστηρά μέτρα αποστάσεων και 
χρήση μάσκας, όσο δεν τρώει ή πίνει κάποιος», καταλήγει.
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