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Το 2020 είναι μια χρονιά που θα μείνει αξέχαστη στην ανθρωπότητα.

Σίγουρα, η πανδημία του κορωνοϊού συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη και τον έκανε να
βιώσει πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Η Ελλάδα θρηνεί χιλιάδες συνανθρώπους μας και δοκιμάστηκε από ένα διπλό lockdown.

Ο συναγερμός έφτασε στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου όταν και εντοπίστηκε το πρώτο
επιβεβαιωμένο κρούσμα στην χώρα μας και άρχισε σιγά σιγά να εξαπλώνεται.

Τα πρώτα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας ξεκίνησαν στις 28
Φεβρουαρίου σε τοπικό επίπεδο στις πληγείσες περιοχές και κατέληξαν λίγο αργότερα στο
πρώτο εθνικό lockdown.

Από τα ξημερώματα της 23ης Μαρτίου μέχρι και τις 4 Μαΐου επιβλήθηκαν σημαντικοί
περιορισμοί στην κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια,
πλην ορισμένων εξαιρέσεων.
Happy Birthday, Jonah Hill! (Sunday, Dec. 20)

Οι πολίτες κατά την κυκλοφορία τους έπρεπε να στείλουν sms στο 13033, να επιδεικνύουν
τα σχετικά έγγραφα και να δικαιολογούν τους λόγους μετακίνησής τους.
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Στο πρώτο lockdown η χώρα μας έλαβε τα… εύσημα
Τα περιοριστικά μέτρα άρχισαν να αίρονται στις αρχές Μαΐου ωστόσο οι περιορισμοί για
της εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις στην ενδοχώρα και για τις
μετακινήσεις μεταξύ νησιών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας παρέμειναν σε ισχύ
μέχρι τις 18 Μαΐου.
Ας ξεφυλλίσουμε, όμως, το ημερολόγιο του κορωνοϊού στη χώρα μας:
1ο κρούσμα κορωνοϊού, Τετάρτη 26/02: Διεγνώσθη η 38χρονη υποψήφια δημοτική
σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη που είχε ταξιδέψει στο Μιλάνο.

2ο κρούσμα κορωνοϊού, Πέμπτη 27/02: Διεγνώσθη στη Θεσσαλονίκη ο 9 ετών γιος της
38χρονης.
Μέσα σε λίγες μέρες φτάνουμε στο…
9ο κρούσμα κορωνοϊού, Τετάρτη 04/03: Διεγνώσθη ο 66χρονος στην Πάτρα που είχε
ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους και τελικά πέθανε. Διεγνώσθη και η σύζυγος του 66χρονου.
Και κάπου εδώ η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει…
Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, ανακοινώθηκαν άλλα 21 κρούσματα, σύνολο 31: Όλοι τους άτομα
που ήταν μαζί με τον 66χρονο στο ταξίδι στους Αγίους Τόπους.

Την Κυριακή, 29 Μαρτίου, 95 νέα κρούσματα, σύνολο 1156: Άλλοι έξι οι νεκροί, σύνολο,
πλέον, 38…

Το Σάββατο, 4 Απριλίου, 60 νέα κρούσματα, σύνολο 1673: Μαύρη μέρη, μαύρο ρεκόρ. Εννέα
άνθρωποι «έφυγαν», σύνολο 68 οι νεκροί.

Τη Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου, 25 νέα κρούσματα, σύνολο 2170: Τους 101 έφτασαν οι
νεκροί.
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Την Παρασκευή του Πάσχα, 24 Απριλίου, 27 νέα κρούσματα, σύνολο 2490: Ακόμη πέντε
θύματα του φονικού ιού, έφτασαν τους 130 οι νεκροί.

Την Κυριακή, 3 Μαΐου, 6 νέα κρούσματα, σύνολο 2626: Άλλος ένας νεκρός, σύνολο 144, στην
τελευταία μέρα του lockdown!

Από την άρση των μέτρων και μετά και μέχρι τις 20 Μαΐου είχαμε στο σύνολο σύνολο 2850
κρούσματα και 166 νεκρούς.
Και πάμε στο χαλαρό καλοκαίρι…
Τον Ιούνιο παρατηρήθηκε μια έξαρση κρουσμάτων σε συγκεκριμένους οικισμούς όπως ο
Εχίνος Ξάνθης και σε άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες επιβλήθηκαν αυστηρά
περιοριστικά μέτρα. Ο αριθμός κρουσμάτων, νοσηλευμένων σε ΜΕΘ και θανάτων ήταν ήδη
σε πτωτική πορεία από τον Μάιο, οπότε και είχε αρχίσει να γίνεται άρση των
περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος των σχολείων , της
επαναλειτουργίας εστιατορίων και καφέ, τον ταξιδιών από το εξωτερικό, και τον Ιούλιο
επαναλειτούργησαν οι τουριστικές επιχειρήσεις.

Έως και την 1η Ιουλίου, από το σύνολο των 3432 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, τα 777
(22,6%) σχετίζονταν με ταξίδι από το εξωτερικό, τα 1906 (55,5%) σχετίζονταν με ήδη
γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα ήταν ακόμα απροσδιόριστης προέλευσης.

Σε τηλεοπτική ενημέρωση στις 21 Ιουλίου, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι από το άνοιγμα
των συνόρων την 1η Ιουλίου έως και τις 19 Ιουλίου, εισήλθαν στη χώρα περίπου 920.000
άτομα από τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τις χερσαίες διαβάσεις και πραγματοποιήθηκαν
περίπου 128.000 έλεγχοι δειγμάτων στους εισερχόμενους. Από αυτά, τα 295 βρέθηκαν
θετικά εκ των οποίων το 80% προέρχονταν από Βαλκανικές χώρες.
Έκτοτε ο αριθμός αριθμός κρουσμάτων, νοσηλευμένων σε ΜΕΘ και θανάτων
παρουσίασε άνοδο.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο αριθμός κρουσμάτων ήταν πολλαπλάσιος του μέγιστου ύψους που
είχε στα μέσα Απριλίου, και ο αριθμός νοσηλευμένων σε ΜΕΘ και θανάτων ξεπέρασε τα
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επίπεδα με τον Απρίλιο, κατά τον οποίο είχαν ήδη επιβληθεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα
(lockdown).

Τον Νοέμβριο ο αριθμός νέος κρουσμάτων έφτασε ως και πάνω από 300 την ημέρα, ο
αριθμός νεκρών ως και πάνω 100 την ημέρα, και ο αριθμός διασωληνωμένων πάνω από 600,
συνολικά πάνω από τις δυνατότητες περίθαλψης που διαθέτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
και επιβλήθηκαν νέα περιοριστικά μέτρα (lockdown).
Και το δεύτερο lockdown
Στις 5 Νοεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με
τον Σωτήρη Τσιόδρα, ανακοίνωσε νέο καθολικό περιορισμό μετακινήσεων για όλη τη χώρα
που τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020. Η Επανάληψη της καραντίνας ήταν
αποτέλεσμα της αύξησης των κρουσμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Προηγουμένως είχαν τεθεί σε περιορισμό συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Θεσσαλονίκη, οι
Σέρρες, η Κοζάνη κ.α. Ο Σωτήρης Τσιόδρας είχε επισημάνει πως το δεύτερο κύμα ήταν πιο
επικίνδυνο και ότι η σε αυτή τη φάση η Πανδημία ήταν αδύνατο να ελεγχθεί.

Και κάπως έτσι, φτάσαμε στο σήμερα, με τους περιορισμούς σε ισχύ (τοπικά lockdown,
απαγορεύσεις μετακινήσεων, click away, τηλεργασία κτλ) και το εμβόλιο «ελπίδας» να
δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για όλο τον κόσμο αλλά και για τη χώρα μας.

Αναμφισβήτητα, οι ημερομηνίες αυτές και τα γεγονότα, έχουν χαραχθεί στο μυαλό μας, με
αγωνία, φόβο, αβεβαιότητα και κυρίως, αρνητικά συναισθήματα.
Ας ελπίσουμε το 2021 όλα αυτά να είναι απλώς μια ανάμνηση.
Να αποτελέσουν «σημεία των καιρών», που θα διηγούμαστε σε νεότερες γενιές, περήφανοι
διότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε μια πραγματικά δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση.
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