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Μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ο αριθμός των θυμάτων του κορωνοϊού, καθώς σήμερα
κατέληξε και ένας 65χρονος στο ΑΧΕΠΑ ανεβάζοντας το δραματικό απολογισμό σε
315.

Πρόκειται για άνδρα 65 ετών που είχε υποκείμενα νοσήματα και κατέληξε μετά από
νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΑΧΕΠΑ.
Το σοβαρό ενδεχόμενο να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο η εικόνα της πανδημίας στη
χώρα μας, φτάνοντας ακόμη και τα 1.000 κρούσματα την ημέρα, επισημαίνουν οι ειδικοί,
ενώ ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown, αν η κατάσταση δεν σημειώσει
βελτίωση, άφησε σήμερα –για πρώτη φορά, μετά από καιρό- η κυβέρνηση.
Σημειώνεται ότι την Τρίτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό νέων
κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας, ενώ η σημαντική αύξηση των
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διασωληνωμένων στις ΜΕΘ (38 την 1η Σεπτεμβρίου, 67 μόλις δεκαπέντε ημέρες μετά) έχει
θέσει σε συναγερμό τον υγειονομικό μηχανισμό.
Η ανησυχία των υγειονομικών Αρχών και της πολιτείας για την αύξηση των κρουσμάτων,
ιδίως στην Αττική, είναι πλέον έκδηλη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να
πραγματοποιεί τακτικές τηλεδιασκέψεις με το επιτελείο του για το θέμα της πανδημίας.
Μία τέτοια διάσκεψη αναμένεται να έχει και σήμερα.
Μέσω του εκπροσώπου της, Στέλιου Πέτσα, η κυβέρνηση εξέφρασε (και) την Τετάρτη την
ανησυχία της για την αύξηση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα στην Αττική.
Έτσι πέρα από τη δέσμη μέτρων που εξήγγειλε το απόγευμα της Τρίτης, μέσα από την
οποία γενικεύεται η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους αλλά και σε κάποιους
εξωτερικούς, το κυβερνητικό επιτελείο αφήνει πλέον ανοικτό το ενδεχόμενο νέου lockdown,
κάποια στιγμή, εφόσον οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν το καταστήσουν αναγκαίο.
«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το πρόβλημα είναι δυναμικό, εξελίσσεται» τόνισε
χαρακτηριστικά ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για να προσθέσει: «Δεν
αποκλείουμε τίποτα όταν έχουμε πει ότι δεν μπαίνει σε καμιά ζυγαριά η προστασία της
δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα και στο αρχικό
δίλημμα μεταξύ οικονομίας και δημόσιας υγείας δεν υπάρχει τέτοιο δίλημμα είναι
ψευδοδίλημμα και όταν αντιμετωπίζεις της υγειονομική κρίση αντιμετωπίζεις και τις
συνέπειες στην οικονομία».
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