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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η μεγάλη πρόκληση
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ΟΣΑ ΜΈΤΡΑ και να ληφθούν και όσο αυστηρά και να 
είναι αυτά, δεν θα είναι αρκετά για να χτιστεί το πολυ-
πόθητο τείχος ανοσίας και να αναχαιτιστεί η πανδημία 
αν δεν αυξηθούν οι εμβολιασμοί. Τα διαθέσιμα εμβό-
λια είναι τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» που έχουμε στη 
διάθεσή μας στη μάχη με τον κορωνοϊό. Ομως, πολ-
λοί συμπολίτες μας δεν πείθονται ακόμα για τα ευεργε-
τικά οφέλη του εμβολιασμού. Παρασύρονται από δή-
θεν επαΐοντες που ισχυρίζονται ότι τα εμβόλια είναι επι-
κίνδυνα και αναπαράγουν ψευδείς ειδήσεις και θεωρί-
ες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Επι-
λέγουν να μην ακούν τα κυβερνητικά στελέχη που είναι 
επιφορτισμένα με τη διαχείριση της υγειονομικής κρί-
σης και τους επιστήμονες. Επιλέγουν να μη βλέπουν τα 

επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι πάνω από το 85% 
όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ ή χάνουν τη ζωή τους εί-
ναι ανεμβολίαστοι. Ας ανοίξουν, όμως, τα αυτιά τους 
και τα μάτια τους, να ακούσουν και να δουν τους συ-
νανθρώπους τους οι οποίοι -επειδή δεν είχαν εμβολι-
αστεί- πέρασαν μια Οδύσσεια. Νόσησαν βαριά, χρειά-
στηκε να εισαχθούν στην εντατική, διασωληνώθηκαν 
και λίγο έλειψε να χάσουν τη ζωή τους. Βγήκαν νικητές 
από αυτή τη μάχη και -σύμφωνα με όσα λένε και γρά-
φουν οι ίδιοι στα κοινωνικά δίκτυα- το πάθημα τους έγι-
νε μάθημα. Από πολέμιοι των εμβολίων, έγιναν οι πιο 
ένθερμοι υποστηρικτές τους. Ας ακούσουν αυτούς, 
λοιπόν, εκτός αν θέλουν να παραμείνουν αρνητές της 
πραγματικότητας. 
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η άποψη

τα στάδια της αποκλιμάκωσης της πανδημίας 
το επόμενο διάστημα. 

Πέμπτο κύμα
«Η αποκλιμάκωση θα φανεί μέσα στο 2021, αν 
και αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στον Ια-
νουάριο του 2022. Ανάλογα με τον ρυθμό με 
τον οποίο θα γίνεται η τρίτη δόση εμβολιασμού 
και με την πιθανότητα εμφάνισης μιας πιο με-
ταδοτικής μετάλλαξης του ιού, η οποία θα πα-
ρουσιάζει μεγαλύτερη διαφυγή από την ανο-
σία, θα κριθεί η εμφάνιση ή όχι ενός πέμπτου 
κύματος», αναφέρει ο Δ. Σαρηγιάννης, εξη-
γώντας πως μια νέα έξαρση της πανδημίας θα 
εξαρτηθεί από συγκεκριμένους παράγοντες. 
«Αν όλοι οι εμβολιασμένοι κάνουν την τρίτη 
δόση έξι μήνες μετά τη δεύτερη και δεν βρε-
θούμε μπροστά σε μια πιο δυναμική μετάλλα-
ξη και τα μέτρα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, 
τότε μπορούμε να αποφύγουμε την εμφάνιση 
ενός πέμπτου κύματος της πανδημίας», ξεκα-
θαρίζει ο καθηγητής του ΑΠΘ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζει ο Δ. Σαρηγιάννης για τα ημερήσια 

ου, ενώ αναμένεται να πέσουν στους περίπου 
65 την ημέρα στο τέλος του έτους.

Απειλή
Φόβους ότι η επιδημιολογική εικόνα της χώ-
ρας μπορεί να επιδεινωθεί την περίοδο των 
γιορτών, εξαιτίας των αυξημένων μετακινήσε-
ων και της χαλάρωσης των μέτρων, εκφράζει 
ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του 
ΑΠΘ, επισημαίνοντας ότι όλοι πρέπει να επιδεί-
ξουμε υπεύθυνη στάση, ώστε να μην έρθουμε 
αντιμέτωποι με μια δυσμενέστερη κατάσταση. 

«Οι μετακινήσεις τα Χριστούγεννα αδιαμ-
φισβήτητα θα επιβαρύνουν την επιδημιολογι-
κή εικόνα της χώρας, ειδικά αν συνοδευτούν 
από χαλάρωση στον αριθμό των τεστ που γί-
νονται και στο επίπεδο ελέγχων των πιστοποι-
ητικών εμβολιασμού ή τεστ. Δεν έχουμε ποσο-
τικοποιήσει ακόμη αναλυτικά την επίπτωση αυ-
τής της παραμέτρου στην επιδημιολογική κα-
τάσταση της χώρας, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη 
σύνεση, γιατί τα Χριστούγεννα προβλέπεται, 
μεν, να έχουμε δει σημαντική μείωση κρου-
σμάτων, αλλά οι ΜΕΘ θα είναι ακόμη γεμάτες 
κατά περίπου 80% και η πίεση στο ΕΣΥ θα εί-
ναι σημαντική. Δεν θα πρέπει να χαλαρώσου-
με υπερβολικά, γιατί ο βαρύτερος χειμώνας θα 
είναι μπροστά μας», σημειώνει ο Δ. Σαρηγιάν-
νης και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ση-
μειώσουμε ότι η αποκλιμάκωση του Δεκεμβρί-
ου δεν θα προέλθει εύκολα από τη σημαντική 
αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά θα 
έρθει από τον σημαντικό αριθμό τεστ και την 
αυστηρή και συνετή εφαρμογή των ισχυόντων 
μέτρων. «Οπότε, αν χαλαρώσουμε την εφαρ-
μογή των τελευταίων, θα είναι εύκολο να ξανα-
βρεθούμε σε μια επανάκαμψη της πανδημίας, 
με δεδομένο, μάλιστα, τον χειμωνιάτικο καιρό, 
που ενισχύει τη μεταδοτικότητα του ιού στην 
κοινότητα», αναφέρει ο καθηγητής. 

Την έντονη ανησυχία του για την περίοδο των 
Χριστουγέννων και την αύξηση των ημερήσι-
ων κρουσμάτων εκφράζει και ο Γιώργος Δημό-
πουλος, καθηγητής Πνευμονολογίας ΜΕΘ στο  

κρούσματα μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά και οι 
εκτιμήσεις του για τον αριθμό των διασωληνω-
μένων στις ΜΕΘ. «Η κορύφωση αναμένεται να 
χαρακτηρίζεται από μια ημερήσια τιμή κρου-
σμάτων γύρω στα 7.000-7.400 μεσοσταθμικά 
(κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος). Αυτός 
ο δείκτης, ο οποίος είναι προτιμότερο να χρη-
σιμοποιείται γιατί είναι πολύ πιο σταθερός και 
χαρακτηριστικός της δυναμικής της πανδημί-
ας, περιμένουμε να πέσει στα 3.200 κρούσμα-
τα ανά ημέρα γύρω στα Χριστούγεννα. Αν συ-
νεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα μέσα στις γιορ-
τές, ο δείκτης θα μπορούσε να πέσει περαιτέ-
ρω, στα 2.500 κρούσματα ανά ημέρα, μέχρι 
το τέλος του χρόνου», σημειώνει ο καθηγητής. 

Ακόμη, περίπου 650 άτομα αναμένεται να 
νοσηλεύονται σε ΜΕΘ γύρω στις 11 Δεκεμβρί-
ου και έπειτα, προς το τέλος του έτους, οι δι-
ασωληνωμένοι να μειωθούν σε περίπου 410. 
Δυστυχώς, σύμφωνα με τον καθηγητή, η πα-
ραπάνω πορεία της πανδημίας αναμένεται να 
μεταφραστεί και σε αυξημένο αριθμό θανά-
των, που μπορούν να φτάσουν μεσοσταθμικά 
στους 92 ανά ημέρα γύρω στα μέσα Δεκεμβρί-
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Σ
ήμα κινδύνου ενόψει των Χριστουγέννων 
και της αύξησης των μετακινήσεων, που 
αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω 

την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, κρούουν 
κορυφαίοι επιστήμονες μέσω της Realnews.  

Η ανοδική τάση των κρουσμάτων σε πολλές 
περιοχές, που δεν αποκλείεται -σύμφωνα με τα 
πλέον δυσμενή σενάρια- να φτάσουν ακόμη και 
τα 10.000 ημερησίως, και η πίεση που δέχεται 
το ΕΣΥ δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, 
καθώς οι επιστήμονες αναμένουν κορύφωση 
της πανδημίας στις αρχές Δεκεμβρίου και αι-
σθητή αποκλιμάκωση λίγο πριν από τις γιορ-
τές, σε περίπτωση βέβαια που δεν υπάρξουν 
νέες δυσάρεστες εξελίξεις. 

«Αναμένουμε την κορύφωση της πανδημίας 
μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, 
με βασική προϋπόθεση ότι θα τηρούνται ευλα-
βικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Μετά την 
πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου θα δούμε 
τα πρώτα βήματα αποκλιμάκωσης, ενώ μια πο-
λύ σημαντική αποκλιμάκωση θα διαφανεί από 
τα μέσα Δεκεμβρίου και αναμένεται να συνεχι-
στεί και μέχρι τις γιορτές, αν δεν χαλαρώσουμε 
σε ό,τι αφορά την τήρηση των μέτρων και των 
αυξημένων ελέγχων», δηλώνει στη Realnews 
ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περι-
βαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, αναλύοντας 

Πώς θα «σωθούν»
τα Χριστούγεννα
Εγκριτοι επιστήμονες 
τονίζουν πως η 
κορύφωση του τέταρτου 
κύματος της πανδημίας 
συμπίπτει με την περίοδο 
λίγο πριν από τις 
γιορτές, ενώ εισηγούνται 
πρόσθετα μέτρα για να 
θωρακιστεί ο πληθυσμός 
και να αποφευχθεί το 
έμφραγμα στις ΜΕΘ


