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Η εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα,
η λήψη μέτρων περιορισμού, και τι προσδοκούμε στο μέλλον

Η εμφάνιση, τον Δεκέμβριο του 2019, ενός νέου
κορωνοϊού με σωρεία κρουσμάτων στην Wuhan
της Κίνας, προκάλεσε άμεσα ανησυχία, λόγω της
ταχείας αναγνώρισης της γενετικής συνάφειας
του ιου με τον SARS-Co-V, αλλά και των ενδεί-
ξεων υψηλής μεταδοτικότητας του ιου και δυ-
ναμικής ανάπτυξης πανδημίας.1 Παρά τα περιο-
ριστικά μέτρα που ξεκίνησαν να λαμβάνονται
στις 23 Ιανουαρίου στην Κίνα, η παγκόσμια κοι-
νότητα, περιλαμβανομένων των αρμόδιων ορ-
γανισμών όπως η World Health Organization,
αρκέστηκε στην παρακολούθηση των γεγονό-
των με μια σχετική εγρήγορση και ελάχιστους
περιορισμούς. Η εξέλιξη όμως της επιδημίας ανά
τον κόσμο, και ειδικά στην Ευρώπη ήταν εκρη-
κτική και σε πολλά προηγμένα, τόσο κοινωνικά
όσο και ως προς το σύστημα υγείας, κράτη, οδή-

γησε σε υπερφόρτωση των ιατρικών δομών και
εκατόμβες νεκρών.2 Η λήψη περιοριστικών μέ-
τρων απαγόρευσης κυκλοφορίας εφαρμόστηκε,
με άλλοτε άλλη καθυστέρηση στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ελάχιστες χώρες που
αποφάσισαν να επιτρέψουν την διάχυση του ιου
στην κοινότητα με την φρούδα ελπίδα δημιουρ-
γίας ανοσίας αγέλης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλαν-
δία) σύντομα ανέκρουσαν πρύμναν, κάτι στο
οποίο προσανατολίζεται (την στιγμή που γρά-
φεται το παρόν) και η, τελευταία εναπομείνασα,
Σουηδία. 

Στην Ελλάδα, το πρώτο κρούσμα διαπιστώ-
θηκε στις 26 Φεβρουαρίου, με επιδημιολογική
συσχέτιση με την Ιταλία. Την επόμενη ημέρα ανα-
κοινώθηκαν τα πρώτα περιοριστικά μέτρα με
ακύρωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων, και την



επόμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε το πρώτο cluster
περιστατικών σε εκδρομείς που επέστρεψαν από τους
Άγιους Τόπους. Ακολούθησε αργή αύξηση των κρου-
σμάτων και σταδιακή εφαρμογή αυστηρότερων πε-
ριοριστικών μέτρων. Με τα διαθέσιμα έως την 4η Απρι-
λίου στοιχεία, η επιδημία στην Ελλάδα παρουσιάζει
μια βραδεία εξάπλωση, με πέντε νομούς της χώρας
να παραμένουν άνευ κρούσματος, και εξαιρετικά χα-
μηλά ποσοστά θανάτων και νοσηλειών σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε σχέση με τις περισσό-
τερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Πίνακας 1). 

Η λήψη περιοριστικών μέτρων έχει κατακριθεί από
πολλούς ως αναχρονιστική ιατρική.3 Η αντιπρόταση,
που βασίζεται εν μέρει στα, θεωρούμενα επιτυχημένα,
μοντέλα αντιμετώπισης της επιδημίας στη Νότιο Κο-
ρέα, το Χονγκ- Κονγκ και την Σιγκαπούρη, περιλαμ-
βάνει διενέργεια μαζικών τεστ ανίχνευσης κρουσμά-
των και εκτεταμένη ιχνηλάτηση των επαφών τους για
ανακάλυψη και νέων, πιθανώς και ασυμπτωματικών,
κρουσμάτων, και περιορισμό τους προς αποφυγή πε-
ραιτέρω διασποράς. Τα μοντέλα αυτά όμως αναπτύχ-
θηκαν σε χώρες που, εν μέρει λόγω και της εμπειρίας
τους με την επιδημία SARS (στην περίπτωση της Νο-
τίου Κορέας και με εισαγωγή κρουσμάτων του άλλου
μείζονος κορωνοϊού MERS-CoV), είχαν ήδη αναπτύξει
ένα εκτεταμένο εργαστηριακό δίκτυο το οποίο ενερ-
γοποιήθηκε άμεσα και παρείχε την δυνατότητα αξιό-
πιστων μαζικών διαγνωστικών δοκιμασιών. Αντίστοιχα
μοντέλα δεν υπήρχαν απαραίτητα ενεργά στις Δυτικές
χώρες, και σε συνδυασμό με την ολιγωρία στην ανα-
γνώριση της μεταδοτικότητας του ιου στις επί το πλεί-

στον πυκνοκατοικημένες αστικές κοινωνίες της Δύσης,
πολλές χώρες βρέθηκαν ενώπιον πολλαπλών κρου-
σμάτων, πολλών ασθενών που έχρηζαν εντατικής νο-
σηλείας, αδυναμίας ιχνηλάτησης και εργαστηριακού
ελέγχου των επαφών, ήτοι εκτεταμένης διασποράς.
Οπότε πλέον αναγκάστηκαν να περάσουν από την
φάση αναχαίτισης της επιδημίας σε φάση περιορισμού
και διαχείρισης. 

Στην διαχείριση το ζητούμενο είναι να μην είναι
υπεροξύ το επιδημικό κύμα, να παραμείνουν επαρκείς
οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ ώστε να μην χρειαστεί να τε-
θούν ηθικά διλήμματα διαλογής,4 και να κερδηθεί
επαρκής χρόνος για την περαιτέρω οργάνωση και
εφοδιασμό του συστήματος υγείας. Έτσι, η εκτετα-
μένη απαγόρευση μετακινήσεων του γενικού πληθυ-
σμού επιτρέπει πάνω απ' όλα την ελαχιστοποίηση των
θανάτων: λιγότεροι ασθενείς θα εκτεθούν, λιγότεροι
ασθενείς θα κινδυνεύσουν να βρεθούν εκτός ΜΕΘ, πε-
ρισσότεροι, μελλοντικά ασθενείς θα νοσηλευτούν σε
σύστημα υγείας ικανότερο να ανταποκριθεί μέσω της
αποκτηθείσας γνώσης και των απαραίτητων υλικών.
Τα περιοριστικά μέτρα όμως επιτρέπουν και την, σχε-
τικά ανάιμακτη, αναμονή και για την εκτίμηση, μέσω
των ανά τον κόσμο κλινικών μελετών που γίνονται, πι-
θανών θεραπευτικών ή και προληπτικά χορηγούμε-
νων φαρμακευτικών επιλογών. Όπως επιτρέπουν την
αναμονή για την ανάπτυξη εύχρηστων, αξιόπιστων,
ταχειών διαγνωστικών δοκιμασιών. 

Η μεταδοτικότητα και τα πρόδρομα στοιχεία περί
ανθεκτικότητας του ιου,5,6 εξηγούν την επιθετικότητα
με την οποία διείσδυσε στις Δυτικές κοινωνίες. Εξη-
γούν επίσης ότι σε περίπτωση μη λήψης περιοριστι-
κών μέτρων, το ποσοστό του πληθυσμού που θα νο-
σήσει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα είναι
σημαντικό, και κατά πολύ μεγαλύτερο των ετήσιων
στατιστικών της εποχικής γρίπης. Στην, άτοπη, ανα-
μάσηση των περί εποχικής γρίπης από ορισμένους,
οφείλουμε πάντα να αντιπαραθέτουμε την μικρότερη
μεταδοτικότητά της, την δυνατότητα ανοσοποίησης
μεγάλου μέρους του πληθυσμού αλλά και την υπαρ-
κτή μερική ανοσία του πληθυσμού εναντίον των κυ-
κλοφορούντων στελεχών γρίπης, αλλά και την δυνα-
τότητα αξιολογημένης θεραπευτικής παρέμβασης. 

Τι να περιμένουμε λοιπόν μετά τα περιοριστικά μέ-
τρα; Και πότε θα αρθούν; Ιδανικά θα έπρεπε να αρθούν
μόνο όταν εκηδενισθούν τα κρούσματα, και με πα-
ράλληλα σχεδόν κλειστά σύνορα ώστε να μην υπάρχει
εισροή κρουσμάτων από το εξωτερικό. Πρακτικά, επι-
θυμούμε ελάττωση των αριθμών των ημερησίων
κρουσμάτων (αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της
τρέχουσας Ελληνικής κατάστασης, πχ τους κινδύνους
από την εμφάνιση κρουσμάτων σε δομές φιλοξενίας
προσφύγων και μεταναστών), αποδεδειγμένη αποτε-
λεσματικότητα κάποιας απλής προληπτικής αγωγής
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    Χώρα            Νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ              Θάνατοι 
                                ανά εκατομμύριο             ανά εκατομμύριο
                                    πληθυσμού                       πληθυσμού

    Βέλγιο                            109,6                                 125,8

   Γαλλία                            102,2                                   113

  Γερμανία                           29,3                                     14

   Ελλάδα                             8,6                                     6,3

   Ισπανία                           137,7                                   252

    Ιταλία                             67,2                                  253,9

 Ολλανδία                          86,4                                     96

  Σουηδία                            51,5                                   36,9

Τα στατιστικά στοιχεία αντιστοιχούν στα επίσημα δεδομένα έως το πρωί
της 5ης Απριλίου. Δεν αναφέρεται ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων ως
μη αντικειμενικός δείκτης, επηρεαζόμενος από τον αριθμο των διαγνω-
στικών ελέγχων.

Πίνακας 1



(όπως θεωρητικά θα μπορούσε να είναι η χλωροκίνη),
και μεγαλύτερη διαγνωστική ευχέρεια. Ένα τέτοιο μον-
τέλο μπορεί να μελετηθεί πρόδρομα σε νομούς της
χώρας με ελάχιστα ή μηδενικά κρούσματα, με εφαρ-
μογή σταδιακής άρσης των περιορισμών (όχι όμως
για τις ευπαθείς ομάδες), και ευρύτερους στοχευμέ-
νους ελέγχους. Το μοντέλο αυτό σταδιακά στην συνέ-
χεια μπορεί να επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα,
ενόσω τα νέα κρούσματα ελαττώνονται. 

Αποτελεί ευτύχημα πως το 2020 η επιστημονική
κοινότητα, είναι πολύ διαφορετική αυτής του 1918,
του 1970, αλλά ακόμη και του 2003. Η τεχνολογική
δυναμική και η αποκτηθείσα κουλτούρα της επιστη-
μονικής παγκόσμιας συνεργασίας (που, πχ στην περί-
πτωση του SARS μόνο δεδομένη δεν ήταν) επιτρέπει
την αισοδοξία για το μέλλον, μέσω ανάπτυξης εμβο-
λίων ή θεραπειών. Έως τότε, κερδίζουμε χρόνο και
ζωές. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την, έστω
και απαρχαιωμένη, καραντίνα. Και πού είναι οι απο-
δείξεις; θα ρωτήσουν οι, καλοπροαίρετοι και μη, σκε-

πτικιστές. Είναι ορατές οι αποδείξεις στην πορεία της
επιδημίας σε χώρες που έλαβαν νωρίς περιοριστικά
μέτρα αλλά και σε χώρες που έκλεισαν νωρίς τα σύ-
νορά τους ως εναλλακτικό περιοριστικό μέτρο. Είναι
ορατές ακόμη και στις σταδιακά εμφανιζόμενες δη-
μοσιεύσεις που ερμηνεύουν την πορεία της επιδημίας
στην επαρχία Hubei της Κίνας.7 Ουδείς αμφισβητεί
πως υπάρχουν εγνωσμένες ψυχολογικες επιπτώσεις
της μαζικής καραντίνας.8 Όπως αναμένεται να υπάρ-
ξουν, παγκοσμίως, και μείζονες οικονομικές επιπτώ-
σεις. Κανείς όμως, πολιτικός ή επιστήμονας, δεν επι-
τρέπεται να αγνοήσει δεδομένα και αριθμούς, ακόμη
και αν είναι μη-Ιπποκρατικός στην λογική του και πε-
ριφρονεί, κάποιες, ανθρώπινες ζωές.

Disclaimer: Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται βα-
σίζονται στα δεδομένα που ισχύουν έως το πρωί της
5ης Απριλίου 2020. Ενδέχεται απρόβλεπτες εξελίξεις
της επιδημικής πορείας να καταστήσουν ανεπίκαιρα
τα γραφόμενα στην συνέχεια.
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