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Αυτές τις γιορτές θα απαγορεύονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό και, 
άρα, δεν θα υπάρξει έξοδος προς τους τόπους καταγωγής και τους χειμερινούς 
προορισμούς, ενώ θα βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση της νυχτερινής 
κυκλοφορίας και οι όποιες μετακινήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται με sms
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Του ΓΙΩΡΓΟυ ΣΙΑΔΗΜΑ

Χ
ριστούγεννα στο σπίτι θα κάνουν, όπως 
όλα δείχνουν, οι Ελληνες, αφού τα επι-
δημιολογικά δεδομένα καθιστούν πολύ 

πιθανό το lockdown να παραταθεί πέρα από τις 
τρεις εβδομάδες που είχαν ανακοινωθεί αρχικά, 
ενώ, ακόμα και αν η πανδημία υποχωρήσει, η 
επάνοδος στην κανονικότητα σε σχολεία, λια-
νεμπόριο και εστίαση θα γίνει με μεγάλη προ-
σοχή. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα Χριστού-
γεννα θα απαγορεύονται οι μετακινήσεις από 
νομό σε νομό και, άρα, δεν θα υπάρξει έξο-
δος προς τους τόπους καταγωγής και τους χει-
μερινούς προορισμούς, ενώ θα βρίσκεται σε 
ισχύ η απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφο-
ρίας και οι όποιες αναγκαίες μετακινήσεις θα 
συνεχίσουν να γίνονται με sms. 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα κατα-
γραφούν την τρίτη εβδομάδα του lockdown 
αλλά και μια ενδεχόμενη επιδείνωση του και-
ρού, που θεωρείται ότι ευνοεί την πανδημία, 
θα καθορίσουν το αν τελικά η κυβέρνηση θα 
προχωρήσει ή θα αναστείλει την υλοποίηση 
του σχεδίου της άρσης των περιορισμών που 
έχει καταρτίσει, το οποίο έχει ως στόχο την 
ενεργοποίηση της αγοράς. Αν το επιτρέψουν 
τα δεδομένα και συμφωνήσουν και οι επιστή-
μονες, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει 
άρση του lockdown σε τρία στάδια, που θα 
υλοποιούνται ανά εβδομάδα.

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει:
 Την επιστροφή των μαθητών στα θρανία. 
 Την επανεκκίνηση του λιανικού εμπορίου 

και των εμπορικών καταστημάτων. 
 Το άνοιγμα της εστίασης.
Προς το τέλος της εβδομάδας θα έχει αξιο-

λογηθεί το κατά πόσο το lockdown επηρέασε 
την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ οι ειδικοί και η 
κυβέρνηση θα έχουν στα χέρια τους εκείνα τα 
επιδημιολογικά στοιχεία που θα τους επιτρέ-
ψουν έναν προγραμματισμό. Να σημειωθεί ότι 
είναι πιθανόν η άρση των περιορισμών, όταν 
γίνει, να μην αφορά το σύνολο της χώρας, αλ-
λά τις «πράσινες» περιοχές. Σε αυτές που δεί-
χνουν καλή επιδημιολογική κατάσταση, μπο-

δεν προβλέπεται προσώρας να μπουν στον κύ-
κλο της επανεκκίνησης, αφού σε αυτούς τους χώ-
ρους έχει καταγραφεί μεγάλη διασπορά του ιού. 
Τα τραπέζια θα έχουν απόσταση δύο μέτρων 
μεταξύ τους, ενώ σε κάθε τραπέζι θα μπορούν 
να κάθονται μόνο έως τέσσερα άτομα. Εάν πρό-
κειται για οικογένεια, θα μπορούν στο ίδιο τρα-
πέζι να καθίσουν και 6 άτομα. Παράλληλα, θα 
υπάρξει επιδότηση για σόμπες σε ανοιχτούς χώ-
ρους, ενώ υπάρχει και πρόταση για πλεξιγκλάς 
ανάμεσα στα τραπέζια. Και εδώ θα ακολουθη-
θούν οι ίδιοι κανόνες, δηλαδή μάσκα ακόμα και 
όταν κάθεται κάποιος, η οποία θα βγαίνει μόνο 
όταν έρθει το φαγητό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εστιατόρια θα 
είναι ανοιχτά έως τις 23:00, αν και υπάρχει ει-
σήγηση να κλείνουν και μία ώρα νωρίτερα. Την 
ίδια στιγμή, είναι ξεκάθαρο πως, ακόμα και αν 
υπάρξει θετική εξέλιξη όσον αφορά την πορεία 
της πανδημίας και όλα αυτά γίνουν πριν από 
τα Χριστούγεννα, ρεβεγιόν, δεξιώσεις και προ-
σκλήσεις στα σπίτια κατά την εορταστική περίο-
δο δεν θα υπάρξουν, αφού δεν θα επιτρέπονται 
οι άσκοπες μετακινήσεις τις νυχτερινές ώρες, μέ-
χρι τις 5:00 το πρωί. Οπως είναι φυσικό, δεν θα 
επιτραπεί και η κυκλοφορία από νομό σε νομό, 
(ειδικά στις «κόκκινες» περιοχές), ώστε να απο-
φευχθούν μαζικές μετακινήσεις στην επαρχία ή 
σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς. 

«Ακορντεόν» 
Βούληση της κυβέρνησης είναι να υπάρξει 
πλήρης άρση των μέτρων όταν σταθεροποιη-
θεί η κατάσταση και δεν θα πιέζεται το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, παρότι υπάρχει 
και η πρόταση για «ακορντεόν», εάν σημειωθεί 
ξανά αύξηση των κρουσμάτων μετά την ολο-
κλήρωση του δεύτερου lockdown, δηλαδή να 
ανοίγουμε για τρεις εβδομάδες και να κλείνου-
με για δύο ή τούμπαλιν, εκφράζεται η άποψη 
πως έτσι θα υπάρξει ψυχολογική -και όχι μόνο- 
κόπωση της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ει-
σήγηση των λοιμωξιολόγων είναι να υπάρξουν 
τοπικά lockdowns, εάν αυτό απαιτηθεί, αλλά 
με μεγάλη εντατικοποίηση των ελέγχων σε ό,τι 
αφορά τόσο τα τεστ, ώστε να ελέγχουν την κα-
τάσταση ανά περιοχή, όσο και το αν εφαρμό-
ζονται τα μέτρα.

Χριστούγεννα 
στο σπίτι!

ρεί να ξεκινήσει νωρίτερα η άρση των μέτρων. 
Εξάλλου, και πριν από το καθολικό lockdown 
του Νοεμβρίου, είχαν προηγηθεί καραντίνες 
σε τοπικό επίπεδο.

Παράλληλα, τα μηνύματα για μετακίνηση 
στο 13033 θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχι-
στον μέχρι να ανοίξει η αγορά. Από την ημέ-
ρα που τα καταστήματα θα ανεβάσουν τα 
ρολά, τα μηνύματα θα απαιτούνται μόνο για 
μετακίνηση τις νυχτερινές ώρες. Είτε δηλαδή 
για λόγους εργασίας, υγείας, είτε για μια βόλ-
τα με το κατοικίδιο. Να σημειωθεί ότι η απα-
γόρευση κυκλοφορίας μπορεί να ξεκινά πλέ-
ον από τις 22:00 ή τις 23:00, αντί για τις 21:00 
με 5:00 το πρωί.

Σχολεία 
Είναι ξεκάθαρο ότι τα δημοτικά και τα νηπια-
γωγεία θα ανοίξουν πρώτα. Αυτό που δεν έχει 
απαντηθεί ακόμα είναι αν θα ακολουθήσουν 
και οι υπόλοιπες βαθμίδες, δηλαδή λύκεια και 
γυμνάσια. Οι βασικές εισηγήσεις είναι δύο. 
Είτε να επιστρέψουν όλες οι βαθμίδες, είτε τα 
γυμνάσια και τα λύκεια να ανοίξουν με το νέο 
έτος. Πάντως, υπάρχει και η πρόταση να ανοί-
ξουν μαζί τα δημοτικά με τα γυμνάσια και να 
παραμείνουν κλειστά τα λύκεια, αφού τα παι-

Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για 
την περίοδο των εορτών. «Κλειδώνει» η παράταση 
της καραντίνας, αφού τα επιδημιολογικά δεδομένα 

καθιστούν δύσκολη τη λήξη του lockdown 
στις 30 Νοεμβρίου

διά αυτών των ηλικιών παρουσιάζουν μεγαλύ-
τερη κινητικότητα.

Εμπόριο 
Από εκεί και πέρα, εάν το άνοιγμα των κατη-
γοριών πραγματοποιηθεί ανά εβδομάδα, τό-
τε επτά ημέρες αργότερα θα ακολουθήσει το 
εμπόριο. Εμπορικά καταστήματα και πολυκα-
ταστήματα θα ανεβάσουν τα ρολά τους. Το σχέ-
διο προβλέπει ότι ουσιαστικά θα ακολουθηθούν 
οι κανόνες που ίσχυαν και πριν από το δεύτερο 
lockdown. Δηλαδή μάσκες, αποστάσεις, συγκε-
κριμένος αριθμός πελατών στα καταστήματα, 
ανάλογα με τα τ.μ., και ραντεβού για κομμω-
τήρια και κέντρα αισθητικής. 

Εστίαση 
Ο σχεδιασμός προβλέπει να ακολουθήσει σε δι-
άστημα μίας εβδομάδας και η εστίαση. Στόχος 
της κυβέρνησης είναι να έχουν δουλέψει τα κα-
ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λίγες 
ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, για να έχει 
ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση, αλλά όλα 
θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, θα ανοίξουν τα καφέ και 
τα εστιατόρια μόνο με καθήμενους, ενώ, σε ό,τι 
αφορά μπαρ, κλαμπ και κέντρα διασκέδασης, 

Ο πρωθυπουργός 
συμμετείχε στην 
τηλεδιάσκεψη των ηγετών 
της Ε.Ε. για τις εξελίξεις 
στο μέτωπο της πανδημίας 
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Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

∆
ιχασµένη εµφανίζεται η επιστηµονική 
κοινότητα στο ενδεχόµενο κυλιόµενων 
lockdowns µέχρι την άνοιξη, προκει-

µένου να περιοριστεί η έκρηξη των κρουσµά-
των της νόσου COVID-19. Πολλοί είναι οι επι-
στήµονες που εισηγούνται στον πρωθυπουρ-
γό την εφαρµογή ενός τέτοιου µέτρου, ενώ 
κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για καταστροφικές 
επιπτώσεις τόσο στην ψυχολογία των πολιτών 
όσο και στην οικονοµία. Ολοι, όµως, αναγνω-
ρίζουν ότι ένα lockdown είναι η µοναδική και 
η έσχατη λύση για να «τιθασευτεί» το δεύτε-
ρο κύµα του κορωνοϊού. 

Ο επικεφαλής καθηγητής Χηµικών Μηχανι-
κών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης, ∆ηµοσθένης Σαρηγιάννης, ο οποίος 
επεξεργάζεται το υπολογιστικό µοντέλο για την 
πορεία των µέτρων για τον κορωνοϊό που ανέ-
πτυξαν το Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Ερευνας και 
Καινοτοµίας και το Εργαστήριο Περιβαλλοντι-
κής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τρία ιτα-
λικά πανεπιστήµια, είναι σαφής όταν λέει ότι 
«µε ένα lockdown δεν θα βγει ο χειµώνας». 

«Εχουµε προτείνει στον πρωθυπουργό εδώ 
και µήνες την εφαρµογή επαναλαµβανόµε-
νων lockdowns (τρεις εβδοµάδες κλειστά - δύο 
εβδοµάδες ανοιχτά) για όλο τον χειµώνα. ∆ε-
δοµένου ότι βρισκόµαστε ήδη σε lockdown, 
θα πρέπει να ανοίξουµε στο τέλος του µήνα 
και στη συνέχεια τρεις εβδοµάδες µέχρι των 
Φώτων να κλείσουµε πάλι. Αυτό βέβαια απο-
τελεί επιλογή. Αν θα είναι ανοιχτά τα µαγαζιά 
πριν από τις γιορτές και στις γιορτές να είναι 
κλειστά ή το ανάποδο, να κρατήσει δηλαδή πα-
ραπάνω το lockdown µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρί-
ου, να ανοίξει στη συνέχεια και να ξανακλεί-
σει µετά την Πρωτοχρονιά. Αυτή τη στιγµή µε-
λετάµε ποιο είναι το βέλτιστο σχήµα», αναφέ-
ρει ο κ. Σαρηγιάννης µιλώντας στη Realnews. 

Προγραµµατισµός 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, το µέτρο αυτό αποτελεί 
την πιο ενδεδειγµένη λύση στην αντιµετώπι-
ση της πανδηµίας, καθώς η εναλλακτική ενός 
µακροχρόνιου lockdown, π.χ. δύο µηνών, θα 
ήταν καταστροφική για την οικονοµία. Ο κα-
θηγητής του ΑΠΘ εξηγεί: «Θέτω το όλο ζήτη-
µα σε µια λογική προγραµµατισµού, ώστε όλοι 
να γνωρίζουν τι έχουν να αντιµετωπίσουν. Για 
να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο για τον 
µικροέµπορο, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν 
τι έχουν να αντιµετωπίσουν. Προφανώς, θα 
έπρεπε να είχαµε τηρήσει τα µέτρα νωρίτερα 
και, αν το είχαµε κάνει, θα µπορούσαµε να εί-
χαµε διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση. 
Οδεύουµε, όµως, σε µια δύσκολη περίοδο. Το 
να κρατήσουµε τα µέτρα σε ατοµικό επίπεδο 
βοηθά, αλλά δεν αρκεί, και µέσα στον χειµώ-
να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο». 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον κ. Σαρηγιάννη, 
υπάρχουν τεχνικές, όπως η απολύµανση του 
αέρα και η αύξηση του ποσοστού τηλεργασί-
ας, που θα ήταν χρήσιµα να ληφθούν πριν φτά-
σουµε στο επόµενο lockdown. «Εχουµε ακόµη 
τον χρόνο να σχεδιάσουµε το µέλλον συνολι-
κά και µε µέτρα ενεργού προστασίας. Αν πη-
γαίναµε σε µια τηλεργασία 70% από τον Αύ-
γουστο, θα είχαµε άλλη πορεία. Το lockdown 
είναι χρήσιµο για να περιορίσει κανείς τον κίν-
δυνο όταν η κατάσταση ξεφεύγει».

Ισχυρό όπλο
Στο ενδεχόµενο κυλιόµενων lockdowns ως 
αποτέλεσµα της τεράστιας πίεσης που ασκεί το 
δεύτερο «κύµα» της πανδηµίας στο σύστηµα 
Υγείας αναφέρεται και ο καθηγητής Λοιµωξι-
ολογίας, Νίκος Σύψας, σηµειώνοντας ότι «αυ-

Μάσκα ή κυλιόµενα 
lockdowns
Εισηγήσεις για τη 
δύσκολη πορεία 
µέχρι το εµβόλιο 
κάνουν οι ειδικοί 
επιστήµονες 
στην κυβέρνηση. 
∆ιαφωνούν ως προς 
τη στρατηγική, αλλά 
συµφωνούν στην 
αναγκαιότητα  της 
πιστής τήρησης των 
µέτρων

τό είναι το πιθανότερο σενάριο. Κάποια στιγµή 
ελπίζουµε το lockdown να λειτουργήσει, γιατί 
υπάρχει και µια αβεβαιότητα, και θα ανοίξουν 
η κοινωνία και η οικονοµία σε µικρό ή σε µε-
γαλύτερο βαθµό. Oταν, όµως, ανοίξει η κοινω-
νία και αρχίσει η κινητικότητα των πολιτών, θα 
έχουµε πάλι αύξηση των κρουσµάτων. Οταν 
αυτή η αύξηση υπερβεί κάποιο όριο, θα ξα-
ναπάµε σε περιοριστικά µέτρα. Και αυτό εν-
δεχοµένως θα γίνει δύο και τρεις φορές ακό-
µη µέχρι να φτάσουµε στην άνοιξη».  

Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα µέτρα που δοκι-
µάστηκαν απέτυχαν στο σύνολό τους και, ως 
εκ τούτου, θεωρεί πιθανή την επέκταση του 
lockdown και µετά τις 30 Νοεµβρίου. «Βλέπω 
πολύ πιθανό να χρειαστούµε µια επιµήκυν-
ση του lockdown και δεν πιστεύω ότι θα µει-
ωθεί η πίεση στο σύστηµα Υγείας µέχρι το τέ-
λος Νοεµβρίου. Ο κύριος παράγοντας για να 
αποφασίσουµε έστω και ένα µικρό άνοιγµα 
της κοινωνίας, όπως είναι τα σχολεία, θα είναι 
η πίεση στο ΕΣΥ. ∆εν πιστεύω ότι αυτό θα γί-
νει στις 30 Νοεµβρίου που λήγει η πρώτη φά-
ση του απαγορευτικού», σηµειώνει ο κ. Σύψας. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, ήδη το απαγορευτι-
κό που ισχύει για δύο εβδοµάδες έχει δώσει 
το πρώτο αποτέλεσµα, που είναι η σχετική επι-
πεδοποίηση της επιδηµίας. «Μπορεί να είχα-
µε 3.000 κρούσµατα, αλλά, αν δεν υπήρχε το 
απαγορευτικό, θα είχαµε 5.000- 6.000 κρού-
σµατα. Θεωρητικά, στο τέλος του µήνα ή στις 
αρχές ∆εκεµβρίου θα δούµε και µια πτωτική 
τάση της καµπύλης», εξηγεί ο καθηγητής Λοι-
µωξιολογίας και συνεχίζει: «Το πρόβληµα εί-
ναι ότι, ενώ αναµένουµε την πτώση του αριθ-
µού των κρουσµάτων και την πτώση των ει-
σαγωγών στα νοσοκοµεία και των διασωλη-
νώσεων, θα αργήσουµε ακόµα περισσότερο 
να τις δούµε. Θα έχουµε επιπλέον µία µε δύο 
εβδοµάδες µετά την πτώση των κρουσµάτων. 
Πρέπει, λοιπόν, οι πολίτες να τηρούν ευλαβι-
κά τα µέτρα που υπάρχουν. Να µην κάνουν 
κατάχρηση των SMS και να τηρούν τα µέτρα 
αυτοαποµόνωσης, για να µη χρειαστεί να πά-
ρουµε άλλα µέτρα». 

Σηµαντικές επιπτώσεις
Την πιθανότητα κυλιόµενων lockdowns καθ’ 



ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 202010 11

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 Realnews  Realnews www.real.gr  www.real.grΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

για τον κορωνοϊό
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

όλη τη διάρκεια του χειµώνα δεν αποκλείει και o καθηγητής 
Παιδιατρικής και Επιδηµιολογίας και µέλος της επιτροπής των 
ειδικών για τον κορωνοϊό, Θεοκλής Ζαούτης, ωστόσο σηµει-
ώνει τις σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχουν τόσο στην κοινω-
νία όσο και στην οικονοµία. 

«Το καλύτερο θα ήταν να µην έχουµε ανοίγµατα και κλεισί-
µατα της κοινωνίας και της οικονοµίας. Να βρούµε µια κάποια 
ισορροπία κατά την οποία δεν θα ξεφεύγει η κατάσταση. Για 
να γίνει αυτό πρέπει να βελτιώσουµε όλοι µας την τήρηση των 
µέτρων. Μια λύση σίγουρα είναι να ανοίγουµε, όσο µπορού-
µε να προσπαθούµε να κρατάµε την ισορροπία και, όταν ξε-
φεύγει η κατάσταση, να κλείνουµε. ∆εν είναι ό,τι καλύτερο και 
έχει επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα. Για τα σχολεία υπάρχουν 
µελέτες που κάνουν λόγο για κατάθλιψη και άγχος στα παι-
διά», τονίζει ο κ. Ζαούτης. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι τα διαδοχι-
κά lockdowns είναι ένα ισχυρό µέτρο και ένας τρόπος να λει-
τουργήσει η κοινωνία, µε τα όποια προβλήµατα, µέχρι να εµ-
βολιαστεί ο πληθυσµός. 

Από την πλευρά του ο καθηγητής Γενετικής της Ιατρικής Σχο-
λής στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης, Μανώλης ∆ερµιτζάκης, τάσ-
σεται κατά των κυλιόµενων lockdowns, καθώς θεωρεί ότι είναι 
καταστροφικά για την οικονοµία, ψυχοφθόρα για τους πολίτες 
και δήλωση ήττας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, για την επί-
σηµη πολιτεία. Τονίζει ότι κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει ένα 
τέτοιο ενδεχόµενο, ωστόσο «το lockdown δεν µπορεί να απο-
τελεί εθνική στρατηγική». 

«Οσο περισσότερα lockdowns κάνουµε, τόσο περισσότερο 
δηλώνουµε την αδυναµία µας να συγκρατήσουµε τον ιό. Για 
εµένα, είναι προφανές ότι το lockdown  µπλοκάρει τον ιό, εί-
ναι όµως µια ήττα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε 
τον κ. ∆ερµιτζάκη, εάν υπάρξει µια σχετική βεβαιότητα ότι τα 
κρούσµατα µειώνονται, κάτι που θα φανεί κατά την τελευταία 
εβδοµάδα του Νοεµβρίου, τότε µε προσεκτικό τρόπο και ακο-
λουθώντας πιστά τις οδηγίες και τα µέτρα προστασίας µπορεί 
να ανοίξει η αγορά όσο πιο οριζόντια γίνεται, αλλά συντεταγ-
µένα και µε συγκεκριµένους όρους. Mε µάσκες παντού και µε 
περιορισµό της κυκλοφορίας το βράδυ. 

Σηµειώνεται ότι στη Θεσσαλονίκη αυξηµένη, αλλά µε αισθητά 

µειωµένο ρυθµό, καταγράφεται και αυτή την 
εβδοµάδα η συγκέντρωση του γονιδιώµατος 
του SARS-CoV-2 στα λύµατα του πολεοδοµι-
κού συγκροτήµατος, σύµφωνα µε τις µετρή-
σεις της διεπιστηµονικής οµάδας του ΑΠΘ σε 
συνεργασία µε την ΕΥΑΘ. 

Με βάση τα πιο πρόσφατα δείγµατα που ελή-
φθησαν στην είσοδο της Εγκατάστασης Επε-
ξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), 
το ιικό φορτίο των λυµάτων αυτή την εβδο-
µάδα σε σχέση µε την προηγούµενη παρου-
σιάζει αύξηση της τάξης του 50%. Η αύξηση 
αυτή είναι σηµαντικά µικρότερη σε σχέση µε 
την αντίστοιχη αύξηση µεταξύ των δύο προ-
ηγούµενων εβδοµάδων, που ήταν της τάξης 
του 150%.

«Εχουµε δηλαδή µια αύξηση η οποία δεν 
ακολουθεί τον ίδιο ρυθµό µε τις προηγούµενες 
εβδοµάδες. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι πραγµα-
τικά ακόµη δεν έχουµε δει στον ορίζοντά µας 
την επιπεδοποίηση. Οµως, ελπίζουµε ότι µέ-
σα σε περίπου µία εβδοµάδα θα έχουµε τά-
σεις επιπεδοποίησης», επισηµαίνει ο πρύτα-
νης του ΑΠΘ και συντονιστής του ερευνητι-
κού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο λόγος για τον οποίο εξακολουθεί και κα-
ταγράφεται αύξηση του ιικού φορτίου, παρά 
τις τρεις εβδοµάδες εφαρµογής µέτρων καρα-
ντίνας στη συµπρωτεύουσα, σύµφωνα µε τον 
κ. Παπαϊωάννου, οφείλεται στον µεγάλο αριθ-
µό των ασυµπτωµατικών φορέων του ιού. «Γι’ 
αυτό το λόγο συνιστούµε ακραιφνώς την τήρη-
ση των µέτρων και την αποφυγή µετακινήσεων 
και συναθροίσεων. Πλέον, αρχίζει να αχνοφέγ-
γει η τάση της επιπεδοποίησης. Ας δούµε πώς 
θα πάει και η άλλη εβδοµάδα και συζητάµε αν 
θα χρειαστούν περαιτέρω µέτρα», καταλήγει.  

Αλλο ένα όπλο
Ενα βήµα πριν από την επείγουσα έγκριση 
από τον Οργανισµό Τροφίµων και Φαρµά-
κων (FDA) των ΗΠΑ βρίσκεται η πειραµατική 
θεραπεία αντισωµάτων που αναπτύσσει ένα-
ντι του νέου κορωνοϊού η φαρµακευτική εται-
ρεία Regeneron Pharmaceuticals µε επικεφαλής 
τον Ελληνοαµερικανό Τζορτζ Γιανκόπουλος. 

Πρόκειται για τη θεραπεία που είχε λάβει ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ, ο οποί-
ος δήλωσε δηµοσίως ότι το κοκτέιλ αντισωµά-
των τον είχε βοηθήσει να καταπολεµήσει γρή-
γορα τον κορωνοϊό. Η εταιρεία βιοτεχνολογί-
ας που εδρεύει στη Νέα Υόρκη είχε ανακοινώ-
σει στις αρχές Οκτωβρίου ότι ζήτησε επείγου-
σα έγκριση για το REGN-COV2 που αποσκο-
πεί στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού στην 
COVID-19. Η ανακοίνωση της εταιρείας ήρθε 
αφότου ο Ντ. Τραµπ εκθείασε το «απίστευ-
το» φάρµακο σε ένα βίντεο στο Twitter διάρ-
κειας πέντε λεπτών, λέγοντας ότι «ένιωσε κα-
λά αµέσως» µετά τη χορήγησή του. Είχε, µά-
λιστα, δεσµευτεί ότι θα υποστηρίξει µια άδεια 
έκτακτης ανάγκης για τη θεραπεία αντισωµά-
των της Regeneron, αλλά και για ένα παρόµοιο 
φάρµακο που αναπτύχθηκε από τη φαρµα-
κευτική εταιρεία Eli Lilly, η οποία έχει ήδη λά-
βει επείγουσα έγκριση της δικής της πειραµα-
τικής θεραπείας. 

Η Τέιλορ Ράµσεϊ, εκπρόσωπος της Regene-
ron, µιλώντας στην «R» τονίζει ότι η εταιρεία 
βρίσκεται πολύ κοντά στην αδειοδότηση του 
πειραµατικού φαρµάκου της. «Στις κλινικές δοκι-
µές µας για το REGN-COV2 συµµετέχουν ενερ-
γά νοσηλευόµενοι ασθενείς, µη νοσοκοµειακοί 
ασθενείς και άτοµα για προληπτικούς λόγους. 
Περισσότερα από 4.500 άτοµα έχουν συµµε-
τάσχει µέχρι σήµερα στο κλινικό πρόγραµµα 
και τα αποτελέσµατα είναι άκρως ενθαρρυντι-
κά. Εχουµε υποβάλει αίτηµα για εξουσιοδότη-
ση έκτακτης ανάγκης και βρισκόµαστε σε προ-
χωρηµένες συζητήσεις µε το FDA. Σύντοµα πι-
στεύουµε ότι θα έχουµε τα καλά νέα», αναφέ-
ρει η κ. Ράµσεϊ.

∆ημοσθένης Σαρηγιάννης

Νίκος Σύψας

Θεοκλής Ζαούτης

Μανώλης ∆ερμιτζάκης

Νίκος Παπαϊωάννου

«ακορντεόν»
Πολλοί είναι οι 
επιστήµονες που 
εισηγούνται στον 
πρωθυπουργό την 
εφαρµογή των 
κυλιόµενων lockdowns, 
ενώ κάποιοι άλλοι 
κάνουν λόγο για 
καταστροφικές 
επιπτώσεις αυτού 
του µέτρου τόσο στην 
ψυχολογία των πολιτών 
όσο και στην οικονοµία


