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Δελτίο Τύπου
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για
το νέο κορονοϊό, Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Καλησπέρα σας και από την Πολιτική Προστασία. Οι επόμενες ημέρες είναι
ιδιαίτερα κρίσιμες. Ο Απρίλιος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Αυτό το έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να
το λέμε.
Η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή και τίποτα δεν έχει κριθεί. Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Για
αυτό και παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη, κάθε αλλαγή στα δεδομένα και είμαστε έτοιμοι να
λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού.
Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου αποφασίστηκε περιορισμός της κίνησης
των πολιτών στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 14:00 το
μεσημέρι ως στις 08:00 το πρωί της επομένης και για όλο το Σαββατοκύριακο.
Ο περιορισμός αποφασίστηκε μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου της πόλης Κωνσταντίνου
Ζέρβα και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Τέθηκε σε ισχύ
σήμερα το μεσημέρι και θα έχει διάρκεια 14 ημέρες.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ στην απαράδεκτη εικόνα που είδαμε σήμερα έξω από τις
τράπεζες, όπου κάποιοι συμπολίτες μας μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο στον οποίο
εκτίθενται, τόσο εκείνοι, όσο και οι οικογένειές τους.
Σε πολλές περιπτώσεις παρενέβη η αστυνομία, όμως πρέπει να καταλάβουν οι ίδιοι, τι μπορεί να
κοστίσουν τέτοιες ενέργειες. Γιατί δεν γίνεται δίπλα σε κάθε απερίσκεπτο πολίτη, να υπάρχει και
ένας αστυνομικός.
Για αυτό το λόγο, στη συνέχεια έχουμε καλέσει τη Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, την κυρία Χαρά Απαλαγάκη, για να μας ενημερώσει για άλλη μια φορά για τις ενέργειες
των τραπεζών, για την προστασία των πολιτών, που όπως είδαμε στριμώχτηκαν όλοι έξω από τις
τράπεζες.
Επιπλέον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αναστείλαμε προσωρινά τη λειτουργία δύο λαϊκών
αγορών στο Δήμου Ιλίου, της οδού Αιακού και της οδού Χίου, λόγω μη τήρησης των ειδικών
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ρυθμίσεων που αφορούν στη λειτουργία τους κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα μέτρα και οι
κανόνες υπάρχουν για να τηρούνται και αυτό πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο και αυτό πρέπει
να είναι ξεκάθαρο σε όλους.
Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη μας τις
εξελίξεις και το έντονο επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα, σε
συγκεκριμένες περιοχές της χώρα μας, προχωράμε στη λήψη πρόσθετων μέτρων τοπικού
χαρακτήρα, για να αποφύγουμε ευρύτερη εξάπλωση της νόσου στις συγκεκριμένες περιοχές.
Ως εκ τούτου, σε καραντίνα τίθεται σήμερα η Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας του Δήμου
Καστοριάς. Η καραντίνα ξεκινά σήμερα στις 20:00 το βράδυ και θα διαρκέσει για 14 ημέρες,
δηλαδή μέχρι τις 20:00 το βράδυ της 14ης Απριλίου. Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος, παρά
μόνο για τροφοδοσία σε όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας.
Επίσης, πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στη μετακίνηση των πολιτών, θα εφαρμοστούν για 14
ημέρες σε 5 δήμους, στους Δήμους Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου, Ξάνθης και Μύκης. 3 Δήμοι
της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο Δήμος Ξάνθης και Μύκης της Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης.
Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ σήμερα το βράδυ στις 20:00. Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται η
κυκλοφορία όλων των πολιτών από τις 20:00 το βράδυ μέχρι τις 8:00 το επόμενο πρωί.
Επίσης, σε αυτούς τους 5 Δήμους, αναστέλλεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μετακίνησης για τους
τρεις ακολούθους λόγους: η κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε
ανάγκη Β4, η μετάβαση σε τελετή Β5 και η σύντομη μετακίνηση για ατομική ή σωματική άσκηση ή
για τις ανάγκες κατοικίδιου Β6.
Για την περίοδο αυτών των 14 ημερών των επιπλέον περιοριστικών μέτρων, η παροχή βοήθειας σε
ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, γίνεται αποκλειστικά από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» των Δήμων.
Όσον αφορά στη μετάβαση σε τελετή κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέπεται παρουσία μόνο
σε περίπτωση κηδείας και αποκλειστικά και μόνο για τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Και τέλος, οι
ιδιοκτήτες κατοικίδιων έχουν τη δυνατότητα να τα βγάζουν για 15 λεπτά και μόνο πέριξ της
οικείας τους.
Επιπρόσθετα, στους πέντε αυτούς Δήμους, στα σούπερ μάρκετ γίνεται υποχρεωτική αναλογία 1
πελάτης ανά 20 τετραγωνικά ωφέλιμου χώρου, ενώ στις λαϊκές αγορές, η απόσταση μεταξύ των
πάγκων πρέπει να είναι 10 μέτρα και όλοι οι πάγκοι πρέπει να τοποθετούνται από την ίδια πλευρά
του δρόμου.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι υπηρεσίες των Περιφερειών θα συνδράμουν τους Δήμους στο
έργο τους, ενώ για την εφαρμογή των μέτρων αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία.
Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης,
ενισχύουμε τις δυνατότητες περίθαλψης των υγειονομικών μονάδων των Δήμων αυτών.
2 στρατιωτικοί γιατροί και 2 νοσηλευτές αποστέλλονται στο Υγειονομικό Κέντρο Εχίνου, το οποίο
μεταφέρεται στη Σμίνθη μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
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Ενέργειες γίνονται και για την περαιτέρω ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με ένα γιατρό και ένα
νοσηλευτή από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης.
Επιπλέον, το Νοσοκομείο Καστοριάς ενισχύεται με 3 στρατιωτικούς γιατρούς και 6 νοσηλευτές,
ενώ 2 στρατιωτικοί γιατροί και 2 νοσηλευτές αποστέλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.
Επιπρόσθετα, διαθέτουμε από το ΕΚΑΒ, επιπλέον των ήδη υπαρχόντων, 3 κατάλληλα εξοπλισμένα
οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό στο Δήμο Νεστορίου, στο Δήμο Καστοριάς, για κάλυψη και
των αναγκών του Δήμου Ορεστίδος, και στο Δήμο Μύκης.
Τα 3 πρόσθετα ασθενοφόρα ενισχύουν τη δυνατότητα διακομιδής των κατοίκων στα νοσοκομεία
της περιοχής, εφόσον υπάρξει μια τέτοια ανάγκη.
Απευθύνουμε έκκληση. Καλούμε τους κατοίκους αυτών των Δήμων να παραμείνουν στα σπίτια
τους, να αποφύγουν κάθε μετακίνηση ειδικά εκτός της γειτονιάς τους και κάθε περιττή επαφή.
Να προχωρήσουν σε προμήθειες πολλαπλών ημερών σε τρόφιμα και, σε περίπτωση που υπάρχει
τέτοια ανάγκη, σε φάρμακα, ώστε να αποφύγουν τις πολλαπλές μετακινήσεις.
Θέλω να επισημάνω. Σε αυτούς τους Δήμους εκπέμπουμε SOS. Κάνουμε έκκληση σε κάθε
συμπολίτη μας σε αυτούς τους 5 Δήμους για τις επόμενες 14 ημέρες να μείνει σπίτι του. Η
κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα κρίσιμη, και ο κίνδυνος διασποράς είναι μεγάλος.
Ας κατανοήσουμε όλοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και ας μείνουμε σπίτι μας, προστατεύοντας
τους εαυτούς μας, αλλά και τους συνανθρώπους μας.
Ο έλεγχος των μέτρων θα είναι αυστηρός και όσο πιο πιστά τα ακολουθήσουμε, τόσο πιο γρήγορα
θα αρθούν.
Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα έγινε η παραλαβή 8.340.000 προστατευτικών
μασκών από την Κίνα. Οι μάσκες αυτές αποτελούν τμήμα των 13.500.000 συνολικά
προστατευτικών μασκών που αποκτήθηκαν χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο των
αδιάκοπων προσπαθειών για θωράκιση του συστήματος υγείας και των εργαζομένων του έναντι
του κορονοϊού.
Η παραλαβή έγινε ύστερα από σκληρό αλλά αποτελεσματικό αγώνα, που δίνουν οι υπηρεσίες του
ελληνικού Κράτους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, για την ταχεία απόκτηση υγειονομικού
υλικού, καθώς στην παγκόσμια αγορά, όπως έχει γίνει αντιληπτό, μαίνεται «πόλεμος»
παραγγελιών και η απόκτηση των αναγκαίων ειδών, λόγω ζήτησης, είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ακόμη προσφορά η οποία έγινε με πρωτοβουλία της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στην οποία ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 120 μέλη της
ναυτιλιακής κοινότητας, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 10.000.000 ευρώ για την αγορά
υγειονομικού υλικού.
335 αναπνευστήρες ΜΕΘ, 20 φορητοί αναπνευστήρες, 100 μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών
οργάνων, 100 νοσοκομειακές κλίνες νοσηλείας ΜΕΘ, καθώς και σημαντικές ποσότητες
αναλωσίμων που θα διατεθούν στο σύστημα υγείας.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την τόσο σημαντική υποστήριξη σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για
την Πατρίδα.
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Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι,
Έχουμε βρεθεί σε μια κρίσιμη καμπή σε αυτή τη μάχη που δίνουμε. Και αν μέχρι εχθές κάποιοι
λίγοι δύσπιστοι συμπολίτες μας αμφισβητούσαν την αναγκαιότητα των μέτρων θεωρώντας τα
υπερβολικά, η πραγματικότητα έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ακόμα τίποτα δεν έχει κριθεί.
Ότι η επιτυχία της προσπάθειάς μας εξαρτάται από την επιμονή, την υπομονή, την πειθαρχία
μας. Ας αποδείξουμε λοιπόν για ακόμα μία φορά, ότι όταν το απαιτούν οι περιστάσεις ξέρουμε
να υποτάσσουμε τις εύλογες ατομικές μας επιθυμίες στο κοινό καλό.
Φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Όλοι θα μείνουμε σπίτια μας. Θα ανταλλάξουμε ευχές με
τα αγαπημένα μας πρόσωπα από το τηλέφωνο. Και θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μας. Θα
κάνουμε ένα διαφορετικό Πάσχα, όπως ανάφερε νωρίτερα σήμερα και ο Πρωθυπουργός, για
να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και όλους αυτούς που πραγματικά αγαπάμε, που
πραγματικά μας αγαπούν.
Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η ανάγκη για απόλυτη εγρήγορση από όλους μας είναι
μονόδρομος. Η επιμονή στο στόχο θα φέρει το αποτέλεσμα.
Μένουμε σπίτι. Όσο πιο αυστηρά το τηρήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα κερδίσουμε την μάχη, θα
κερδίσουμε τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ.
Σ. ΤΣΙΟΔΡΑΣ: Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 806.000 κρούσματα του νέου
κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως και περισσότεροι από 39.000 θάνατοι. Αλλά και
περισσότεροι από 172.000 συνάνθρωποί μας, ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρρωσαν και έγιναν
καλά.
Οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι οι πρώτες χώρες σε αριθμό κρουσμάτων και έχουν καταγράψει η κάθε
μία περισσότερες από 100.000 περιπτώσεις.
Σήμερα ανακοινώνουμε 82 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Επιπλέον, έχουν ανιχνευθεί 20
άλλα κρούσματα, που αφορούν επιδημική έξαρση κρουσμάτων σε πλήρωμα κρουαζιερόπλοιου.
Το κρουαζιερόπλοιο ελέγχθηκε συνολικά από ομάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το σύνολο των επιβαινόντων, 383 άτομα,
ελέγχθηκαν.
Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 1.314.
85 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι τα 66 έτη. 17 είναι
γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. 57% έχουν υποκείμενο νόσημα. 6 ασθενείς έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 6 νέους καταγεγραμμένους θανάτους και 49 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση
ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 72 έτη, με 37 άνδρες και 12 γυναίκες. Το 96% έχουν
κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω.
Οι θάνατοι αυξάνονται, ευτυχώς όχι σε αντίστοιχα ποσοστά και τάσεις με αυτές που βλέπουμε στο
εξωτερικό. Αλλά και αυτό από μόνο του, δείχνει την επιθετικότητα αυτού του ιού, όπως και τα
υψηλά ποσοστά θανάτων σε αυτούς που νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση στις ΜΕΘ.
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Έχουν διενεργηθεί έως σήμερα 16.732 εργαστηριακά τεστ.
Σχετικά με το θέμα της χρήσης μάσκας ή κάποιας φυσικής προστασίας του προσώπου από τον
γενικό πληθυσμό σε αυτή την επιδημία, θα ήθελα να κάνω μία μικρή επιστημονική τοποθέτηση
που ελπίζω να την κατανοήσουμε όλοι καλά.
Βλέπετε ανθρώπους στην Ευρώπη ή στην Πατρίδα μας, να προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους
μάσκες να προστατευθούν. Το ερώτημα, λοιπόν, που αναδύεται είναι: θα μπορούσαν όλοι να
φορούν μάσκες προσώπου, να μας βοηθήσουν έτσι να επιβραδύνουμε την πανδημία;
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανατοποθετήθηκε εχθές και αξιωματούχοι του ανακοίνωσαν
πως εξακολουθούν να συστήνουν στους πολίτες να μην φορούν μάσκες προσώπου, εκτός και αν
είναι άρρωστοι με τον ιό ή φροντίζουν κάποιον που είναι άρρωστος.
Ειδικές κλινικές μελέτες που έχουν εξετάσει τη χρήση μάσκας σε άλλους αναπνευστικούς ιούς, δεν
έχουν αποδείξει πως μαζική χρήση μάσκας μειώνει τις λοιμώξεις και στις περισσότερες
περιπτώσεις οι συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούσαν τις μάσκες σύμφωνα με τις οδηγίες.
Η χρήση των μασκών αυτή τη στιγμή προτείνεται για τους επαγγελματίες υγείας. Το μεγαλύτερο
όφελος από τη μάσκα προέρχεται, όχι από την κάλυψη του στόματος των υγιών ανθρώπων, αλλά
από την κάλυψη του στόματος και της μύτης αυτών που ασθενούν. Αυτοί που ούτως ή άλλως εάν
είχαν ήπια συμπτώματα, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν έξω.
Ούτως ή άλλως, μια χρήση μάσκας δεν αναιρεί το βασικό μέτρο της αποστασιοποίησης, του να
διατηρούμε την απόστασή μας, που όταν τηρείται ευλαβικά εμποδίζει την διασπορά του ιού.
Σχετικά με αλλοδαπή γυναίκα η οποία προσήλθε σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας για την
διαδικασία του τοκετού και διαβιούσε σε δομή φιλοξενίας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
ιχνηλατεί ήδη όλες τις επαφές του κρούσματος εντός των προηγούμενων ημερών και προβαίνει σε
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των διαμενόντων και των εργαζομένων.
Επισημαίνεται ότι εξετάστηκε και φιλικό πρόσωπο υψηλού κινδύνου έκθεσης που συγκατοικούσε
με τη γυναίκα, το οποίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου, δεν είναι
φορέας του ιού.
Μέσα στη ροή της επιδημίας συνεχίζονται, μέσω προγραμμάτων κινητών μονάδων του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, δράσεις που περιλαμβάνουν
μείωση βλάβης αλλά και πληροφόρηση για το ιό σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως
άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στη στέγαση και ενεργοί χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών.
Είναι ώρα για επιστημονική στάση με βάση τα δεδομένα. Είναι ώρα για ομοψυχία. Τα μέτρα που
παίρνουν οι περισσότερες χώρες αποδίδουν σύμφωνα και με τις μαθηματικές εκτιμήσεις των
συναδέλφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ασχολούνται με την πορεία των τοπικών
επιδημιών. Αλλά είναι ένας ιός που ταχύτατα διασπείρεται.
Σε πρόσφατη δημοσίευση που αφορά 11 χώρες της Ευρώπης, και πιο συγκεκριμένα, Αυστρία,
Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο
Βασίλειο, υπολογίζεται πως έως και τις 28 Μαρτίου έχουν μολυνθεί μεταξύ 7 και 43 εκατομμύρια
ανθρώπων.
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Τα δε μέτρα, εκτιμάται πως έχουν αποτρέψει μέχρι τις 31 Μαρτίου 59.000 θανάτους. Με ένα
εύρος εκτίμησης που φτάνει μέχρι και τους 120.000 θανάτους.
Οι συνάδελφοί μου επιστήμονες από το κολέγιο Imperial του Λονδίνου, εκτιμούν πως πολλοί
περισσότεροι θάνατοι θα αποφευχθούν εάν τα μέτρα παραμείνουν σε ισχύ και πως αυτή τη
στιγμή είναι κριτικής σημασίας να παραμείνουν τα μέτρα σε ισχύ και να καταγράψουμε
προσεκτικά τους θανάτους και τις εξελίξεις στις στάσεις της επιδημίας τις επόμενες μέρες και
εβδομάδες.
Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον καθηγητή του Harvard κ. Lipsitch, το καλύτερο μέτρο στον κόσμο
για τον περιορισμό της επιδημίας είναι μέτρα σαν αυτά που εφαρμόζουμε. Δεν έχουμε κάτι
καλύτερο στα χέρια μας.
Δεν θέλουμε το περίφημο peak, δηλαδή η κορυφή της επιδημίας να έρθει γρήγορα. Θα πρέπει,
όσο το δυνατόν περισσότερο, ο ρυθμός αύξησης να είναι βραδύς ώστε να επιτυγχάνεται σταδιακά,
σιγά-σιγά, ανοσία στον πληθυσμό και το σύστημα υγείας να μπορεί να αντεπεξέρχεται.
Η βραδεία αύξηση του ιού στη χώρα μας έχει οδηγήσει ως σήμερα σε ένα μήνα στους μισούς από
τους θανάτους που καταγράψαμε από την γρίπη φέτος. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο επιθετικός,
πόσο γρήγορα καταστρεπτικός μπορεί να γίνει ένας τέτοιος ιός και στην Πατρίδα μας. Αρκεί να
κοιτάξουμε στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη.
Ελπίζω να μην είναι αλήθεια αυτά που ακούω, πως κάποιοι έχουν ξεχυθεί στους δρόμους
αγνοώντας τα μέτρα. Αν χαλαρώσουμε, όλοι θα πληρώσουμε το τίμημα. Σας ευχαριστώ.
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