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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου για τον κορω-
νοϊό και τις μεταλλάξεις κρούει η επιστη-
μονική κοινότητα, καλώντας τους πολί-

τες να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα υγειο-
νομικής προστασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΕΟΔΥ των τελευταίων ημερών, ο κυλιόμε-
νος εβδομαδιαίος μέσος όρος των κρουσμά-
των είναι περίπου 2.600 νέα περιστατικά. Τα 
αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα αποτε-
λέσματα των προβλέψεων της υπολογιστικής 
πλατφόρμας CORE, που λαμβάνουν υπ’ όψιν 
τη διασπορά όλων των μεταλλαγμένων στελε-
χών του SARS-CoV-2. 

«Συνολικά η πορεία της πανδημίας, ενώ ήταν 
πολύ καλή μέχρι και πριν από τέσσερις εβδο-
μάδες, έχει μετασχηματιστεί σε έντονα ανο-
δική, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό έως και 
3.545 κρουσμάτων την Τρίτη 20/7. Η πορεία 
της πανδημίας από την Τρίτη 29/6 είναι συνο-
λικά ανοδική, αρχικά κυρίως οφειλόμενη στη 
σημαντική αύξηση στην Αττική, και αργότερα 
στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες επαρχιακές πό-
λεις, όπως υποδήλωνε και η συνεχής αύξηση 
του Rt», αναφέρει στη Realnews o καθηγητής 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημο-
σθένης Σαρηγιάννης και προσθέτει ότι η τιμή 
αυτή του Rt πάνω από τη μονάδα είναι ιδιαί-
τερα υψηλή για την εποχή και δεν δικαιολογεί-
ται μόνο από την παρουσία μεταλλάξεων, αλ-
λά συνδέεται και με φαινόμενα συρροής, τα 
οποία παρατηρούνται κυρίως στην Αττική και 
σε τουριστικούς προορισμούς.

«Στην πράξη, δηλαδή, λόγω της αυξημένης 
μεταδοτικότητας των νέων στελεχών, τα φαινό-
μενα συρροής αποδεικνύονται πολύ πιο επιβα-
ρυντικά για τη διασπορά της νόσου στην κοι-
νότητα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπ’ όψιν 
για τη συνέχεια της θερινής περιόδου και τη δι-
αχείριση θρησκευτικών και άλλων παραδοσι-
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ας, τόσο περισσότερο θα περιοριστεί το ενδε-
χόμενο νέων μεταλλάξεων, για τις οποίες δεν 
μπορούμε από τώρα να γνωρίζουμε ούτε την 
επικινδυνότητά τους ούτε τη μολυσματικότη-
τά τους», λέει χαρακτηριστικά o κ. Τούντας. 

Εμβολιασμός
Την ανάγκη να εμβολιαστεί άμεσα μεγάλο μέ-
ρος του πληθυσμού, ώστε να επιτευχθεί η πο-
λυπόθητη ανοσία, επισημαίνουν οι δύο διακε-
κριμένοι επιστήμονες στην «R». «Αυτή τη στιγ-
μή έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση 
περίπου 5.700.000 πολίτες, δηλαδή περίπου το 
53% του πληθυσμού θα είναι πλήρως εμβολια-
σμένο στις επόμενες εβδομάδες. Εάν μείνουμε 
σε αυτό το ποσοστό εμβολιασμού και ταυτό-
χρονα οι τουριστικές ροές των προσυμπτωμα-
τικών/ασυμπτωματικών φορέων είναι υψηλές, 
αναμένουμε να παραμείνουμε σε υψηλό επίπε-
δο διασποράς του SARS-CoV-2 στην κοινότη-
τα και μετά την αναμενόμενη κορύφωση στις 
10 Αυγούστου, στα περίπου 3.000 κρούσμα-
τα ημερησίως, και να ξεκινήσει επιπλέον άνο-
δος από τις 15 Σεπτεμβρίου, η οποία θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει κοντά σε 18.000 κρούσμα-
τα στις αρχές Δεκεμβρίου αν δεν πάρουμε επι-
πρόσθετα μέτρα περιορισμού της διασποράς», 
τονίζει ο Δ. Σαρηγιάννης. 

Από την πλευρά του, ο Γ. Τούντας σημειώ-
νει: «Για να πετύχουμε τη συλλογική ανοσία 
στη χώρα μας πριν από το φθινόπωρο με τον 
εμβολιασμό τουλάχιστον του 70% του πληθυ-
σμού, θα πρέπει άμεσα να επεκταθεί ο εμβο-
λιασμός και στα παιδιά κάτω των 15 ετών, να 
αυξηθούν οι περιορισμοί για τους ανεμβολία-
στους, στις μετακινήσεις και στην πρόσβαση σε 
κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστη-
ριότητες, να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβο-
λιασμός σε όλους τους εργαζομένους που έρ-
χονται σε καθημερινή επαφή με πολλά διαφο-
ρετικά άτομα (υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, ερ-
γαζόμενοι στην εστίαση, στον τουρισμό, στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ά.). 

Καλοκαιρινός εφιάλτης!
ακών ή τουριστικών εκδηλώσεων, όπου μπορούν να συμβούν 
φαινόμενα συρροής», επισημαίνει ο κ. Σαρηγιάννης. 

Αύγουστος
Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις για τον Αύγουστο, όταν και θα 
πραγματοποιηθεί η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων προς τους 
τουριστικούς προορισμούς, καθώς -βάσει των μαθηματικών μο-
ντέλων- δεν αποκλείεται να ξεπεράσουμε ακόμα και τα 4.000 
κρούσματα στις αρχές του μήνα. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 
σε σημαντική επιβράδυνση της ανόδου και, με βάση και την 
πορεία της πανδημίας όπως αυτή διαμορφώνεται τη δεδομέ-
νη στιγμή, αναμένουμε να πλησιάσουμε το ανώτερο τα 4.000 
κρούσματα στο διάστημα 8 με 12 Αυγούστου. Είναι αξιοσημεί-
ωτο ότι καθοριστικό ρόλο στην επιβράδυνση της ανοδικής τά-
σης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα δι-
ασποράς (6.500 με 7.000 κρούσματα ημερησίως το πρώτο δε-
κανθήμερο του Αυγούστου) έπαιξε ο αυξημένος αριθμός των 
τεστ ανίχνευσης από τον ΕΟΔΥ, που έφτασε ή και ξεπέρασε τα 
90.000 ημερησίως, καθώς και τα μέτρα περιορισμού των συρρο-
ών, αλλά και η συνειδητοποίηση από τον ελληνικό πληθυσμό της 
σοβαρότητας της κατάστασης», επισημαίνει ο Δ. Σαρηγιάννης. 

Μετάδοση
Τον προβληματισμό του για την παραλλαγή «Δέλτα» εκφράζει 
μέσω της Realnews o Γιάννης Τούντας, καθηγητής Κοινωνικής 
και Προληπτικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ, κάνοντας λόγο για μια πο-
λύ μεταδοτική και επικίνδυνη μετάλλαξη. «Η μετάλλαξη “Δέλ-
τα” του κορωνοϊού είναι σαφώς πιο μεταδοτική από τα προη-
γούμενα στελέχη, πιθανότατα περισσότερο από τρεις φορές, 
αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν είναι περισσότερο ή λιγότε-
ρο θανατηφόρα. Αυτό, όμως, που γνωρίζουμε είναι πως αντι-
μετωπίζεται εξίσου αποτελεσματικά από τα υπάρχοντα εμβό-
λια. Από την άλλη, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προκύψουν 
στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον νέες μεταλλάξεις, οι οποίες 
να μην καλύπτονται από τα υφιστάμενα εμβόλια. Στην περί-
πτωση αυτή, θα πρέπει να παραχθούν άμεσα νέα τροποποι-
ημένα εμβόλια, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέας πανδημί-
ας», τονίζει ο κ. Τούντας. 

Παράλληλα, ο καθηγητής σημειώνει ότι ο κίνδυνος νέων με-
ταλλάξεων αυξάνεται ανάλογα με την έκταση της διάδοσης των 
υφιστάμενων στελεχών. «Περισσότερα μολυσμένα άτομα ση-
μαίνει και περισσότερες ευκαιρίες για τον κορωνοϊό να μεταλ-
λαχθεί. Οσο πιο γρήγορα περιοριστεί η έκταση της πανδημί-
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