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Ο ρόλος του ποδοσφαίρου στην εξάπλωση του κορωνοϊού, στο πρώτο κύμα, είναι πια
αποδεδειγμένος και, σύμφωνα με τη INTWIG, φαίνεται να μολύνθηκαν ένας στους πέντε
φιλάθλους από τους 44.236 που παραβρέθηκαν στο «Σαν Σίρο» του Μιλάνο στις 19
Φεβρουαρίου και στο Αταλάντα – Βαλένθια 4-1 – και σε ματς που κυριαρχούσε τότε στα π
ρογνωστικά Champions League
.

Η εν λόγω εταιρεία έρευνας και ανάλυσης δεδομένων πραγματοποίησε μελέτη για να
εξηγήσει τα δεδομένα σχετικά με την υπερβολική θνησιμότητα από covid19 στη Λομβαρδία
και οι θάνατοι που οφείλονται στον ιό SarsCov2 στην επαρχία του Μπέργκαμο ήταν στην
πραγματικότητα πάνω από 6.000, διπλάσιοι από αυτούς που δηλώθηκαν επίσημα (3.100).

Το 36% των κατοίκων της επαρχίας είχαν προσβληθεί από τον ιό και βασικό ρόλο στη
μετάδοση έπαιξε ο αγώνας του Μιλάνου. Μάλιστα η INTWIG ρώτησε 3.402 από τα άτομα
που ήταν παρόντες στο γήπεδο το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου: πάνω από το 1/5 των
οπαδών (περί τα 8.200 άτομα κατά αναγωγή) δήλωσε ότι είχε συμπτώματα τις δύο
εβδομάδες μετά την αναμέτρηση. Τότε, οι περισσότεροι από τους φιλάθλους
μετακινήθηκαν με οργανωμένα λεωφορεία (19%) ή με αυτοκίνητο με φίλους (67%) και στη
συνέχεια με το μετρό.
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Στο «Σαν Σίρο» παραβρέθηκαν και 2.500 οπαδοί της Βαλένθια και οι ειδικοί θεωρούν ότι
αποτέλεσε την αρχή του κακού και για την εξάπλωση στην Ισπανία. Εκείνη την εποχή,
Ιταλοί επιστήμονες εξέφραζαν τις ενστάσεις τους για την καθυστερημένη απόφαση της
UEFA να διακόψει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά ως τις 19/2 δεν είχε καταγραφεί
κρούσμα κορωνοϊού στο Μιλάνο, ούτε οι καλύτερες στο στοίχημα προβλέψεις δε θα
μάντευαν την εξέλιξη. «Είμαι βέβαιος ότι 40.000 άνθρωποι που αγκαλιάστηκαν και φώναξαν
σε απόσταση ενός εκατοστού ο ένας από τον άλλον, ήταν μία από τις αιτίες για την
ταχύτατη εξάπλωση του ιού. Οι άνθρωποι που πήγαν δεν είχαν καμία ένδειξη για το τι
συνέβαινε» δήλωσε ο Λούκα Λορίνι, διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας στο
νοσοκομείο «Πάπας Τζιοβάνι»» του Μπέργκαμο. «Ήταν ένας επιταχυντής μόλυνσης του
κορωνοϊού»…

Διαβάστε το πλήρες άρθρο και τα προγνωστικά του Νίκου Μποζιονέλου στο
Foxbet.gr
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