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Της αιμιλιας ςταθακου

Σ
ε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η πορεία 
της πανδημίας στη χώρα μας, όπως και 
στον υπόλοιπο κόσμο. Αρκετοί επιστήμο-

νες εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση του πέμπτου 
επιδημικού κύματος, στο οποίο κυριαρχεί το 
στέλεχος «Ομικρον», που έχει ήδη ξεκινήσει, 
θα οδηγήσει στην ενδημικότητα του ιού και 
στη λήξη της πανδημίας. Ωστόσο, παραμένει 

την πορεία της πανδημίας, καθώς θα εξακρι-
βωθεί εάν πρόκειται να παγιωθεί η αποκλιμά-
κωση που παρατηρείται», εξηγεί ο  καθηγητής 
Πνευμονολογίας και αντιπρόεδρος  της Ελλη-
νικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζα-
νάκης. Το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρί-
ου αναμένεται κάθετη πτώση των κρουσμά-
των, ωστόσο ο καθηγητής εκφράζει την ανη-
συχία του, καθώς στις υπόλοιπες χώρες έχει 
διαπιστωθεί ότι, μετά από μια πρόωρη επιπέ-
δωση της καμπύλης και μια πρόσκαιρη μείω-
ση των κρουσμάτων, οι ημερήσιες μολύνσεις 
κατέγραψαν και πάλι ανοδική πορεία. Η νέα 
έξαρση των κρουσμάτων στη χώρα μας θα 
μπορούσε κάλλιστα να παρατηρηθεί μέχρι τα 
τέλη του Ιανουαρίου. 

«Εκτός αυτών όμως, την άνοιξη η εικόνα ανα-
μένεται να είναι τελείως διαφορετική. Η απο-
δρομή της ‘‘Ομικρον’’ θα οδηγήσει ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού σε ανοσία, τουλάχιστον 
για το επόμενο τρίμηνο. Από τον Μάρτιο μπο-
ρούμε να μπούμε σε μια  κανονικότητα», επι-
σημαίνει ο καθηγητής, διευκρινίζοντας, ωστό-
σο, ότι προϋπόθεση αποτελεί να μην υπάρξει 
μια νέα μετάλλαξη που θα ανατρέψει τα δε-
δομένα. «Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μέσω της 
‘‘Ομικρον’’ να εξελιχθεί ένας ιός-χίμαιρα ακό-
μα χειρότερος, με υψηλή μεταδοτικότητα και 
νοσηρότητα», καταλήγει ο Ν. Τζανάκης.

Long… «Ομικρον»
Το στέλεχος «Ομικρον» είναι ακόμα αχαρτο-
γράφητο, για την επιστημονική κοινότητα. Θα 
πρέπει να περάσουν αρκετές ακόμα εβδομάδες 
για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχε-

Εγκριτοι επιστήμονες 
δηλώνουν στη Realnews 
πως η εμφάνιση νέων 
παραλλαγών είναι 
δεδομένη. Τονίζουν 
πως η μείωση των 
κρουσμάτων δεν 
αποκλείεται να είναι 
πρόσκαιρη, εφιστώντας 
την προσοχή για 
νέα έξαρση, εντός 
Ιανουαρίου  

Αγνοείται η λογική
Οργή, θυμό και σοκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύ-
ψεις των θυμάτων του απατεώνα ψευτογιατρού, που 
ευθύνεται για πολλούς θανάτους -ακόμα και παιδιών-, 
ενώ κάποια άλλα από τα θύματά του γλίτωσαν μεν τη 
ζωή τους, αλλά έμειναν ανάπηροι!

Ομως, μέσα από την υπόθεση αυτή, μπορεί κά-
ποιος να διακρίνει τις τραγικές επιπτώσεις που θα υπο-
στεί εκείνος που θα επιλέξει να εμπιστευτεί τους κο-
μπογιαννίτες και να αγνοήσει την επιστήμη.

Ενα συγκλονιστικό στοιχείο στην υπόθεση αυτή εί-
ναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο δολοφόνος ψευτογια-
τρός «ψάρευε» τα θύματά του με τη βοήθεια μοναχών 
και καλογριών.

Σας θυμίζουν κάτι τα παραπάνω; 
Μήπως όλους αυτούς τους «γιατρούς του ίντερ-

νετ», που στα χρόνια του κορωνοϊού υποστηρίζουν ό,τι 
πιο σκοταδιστικό υπάρχει; Και με κόστος χιλιάδες αν-

θρώπινες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, 
αν άκουγαν τους επιστήμονες και όχι τους τσαρλατά-
νους!

Και ακόμα: Μήπως σας θυμίζουν τον σκοταδιστι-
κό ρόλο κάποιων κληρικών; Τους επονομαζόμενους 
«πνευματικούς» (κανονικά θα έπρεπε στη λέξη αυτή να 
βάλω πολλά εισαγωγικά)… Ανθρώπους της Εκκλησίας 
που, εκμεταλλευόμενοι τη μεταφυσική αγωνία πολλών 
πιστών, τους οδηγούν στα «νύχια» απατεώνων που επι-
ζητούν κέρδος. Κέρδος που για κάποιους είναι το χρή-
μα και για άλλους η πολιτική δύναμη. 

Αραγε, όλη αυτή η κατάσταση θα σταματήσει με το 
τέλος της πανδημίας; Φοβάμαι πως όχι… Από την επο-
χή του διαβόητου Καματερού με το… θαυματουργό νε-
ρό του μέχρι σήμερα, πάντα υπήρχαν επιτήδειοι απα-
τεώνες και πάντα υπήρχαν ευκολόπιστα θύματα… Και 
φοβάμαι πως, δυστυχώς, πάντα θα υπάρχουν! 

του Γιαννη μιχελακη

η άποψη

«Οι νέες 
μεταλλάξεις 
κρίνουν 
την πορεία 
της πανδημίας»

ο κίνδυνος μιας νέας μετάλλαξης που μπορεί 
να ανατρέψει όλα τα δεδομένα.

Η ραγδαία εξάπλωση του στελέχους «Ομι-
κρον» εξακολουθεί να προβληματίζει, ωστόσο,  
έχει αναπτερώσει τις ελπίδες της ανθρωπότη-
τας ότι μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος της 
πανδημίας. Στη χώρα μας, όπως και στις πε-
ρισσότερες χώρες του κόσμου, μέσα σε λίγες 
μόνο εβδομάδες η «Ομικρον» κατάφερε να 
εκτοπίσει το στέλεχος «Δέλτα» και να επικρα-
τήσει στο 85%-90% των κρουσμάτων. «Το επό-
μενο χρονικό διάστημα είναι καθοριστικό για 


