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αυτών στη συμπεριφορά του ιού, καθώς και 
στον αξιόπιστο και ειδικό προσδιορισμό του. 
Η ανάλυση των δεδομένων της αλληλούχη-
σης επόμενης γενιάς με την παραπάνω μέθο-
δο δείχνει επιπλέον ότι, εκτός της μεταβλητό-
τητας, υπάρχουν και αρκετοί συνδυασμοί των 
διαφορετικών μεταλλάξεων του ιού, που πιθα-
νόν να επικρατούν κάθε φορά, με διαφορετι-
κή κλινική συμπεριφορά, γεγονός που απαιτεί 
επαγρύπνηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων 
προστασίας», καταλήγει ο Θ. Δημόπουλος.

Οι μεγάλες ηλικίες
Την ανάγκη να μην εφησυχάζουμε από την ηπι-
ότερη νόσηση που προκαλεί η «Ομικρον» το-
νίζει από την πλευρά του ο Βασίλης Τσαουσί-
δης, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. «Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η μετάλλαξη “Ομικρον” 
είναι πιο ήπια και ταυτόχρονα πιο μεταδοτική 
από τη μετάλλαξη “Δέλτα”», σχολιάζει και επι-
σημαίνει το λάθος που γίνεται: «Με βάση αυ-
τές τις παρατηρήσεις, επιχειρούν κάποιοι να 
υπολογίσουν τη θνητότητα με απλουστευτι-
κές αναγωγές: αν είναι δύο φορές πιο ήπια και 
δύο φορές πιο μεταδοτική (δηλαδή διπλάσια 
κρούσματα), το αποτέλεσμα σε θανάτους θα 
είναι το ίδιο. Αυτό, βέβαια, δεν είναι αληθές. 
Αν ένας τυφώνας σε ένα μικρό χωριό γκρε-
μίσει και τα 20 σπίτια, αυτό δεν σημαίνει ότι 
ένας δυνατός άνεμος με μισή ισχύ σε ένα χω-
ριό διπλάσιου μεγέθους θα γκρεμίσει και πά-
λι 20 σπίτια. Μπορεί και να μην γκρεμίσει κα-
νένα», περιγράφει ο Β. Τσαουσίδης, προσθέ-
τοντας πως η «Ομικρον» δεν πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται ως ήπια νόσος. «Κάποιοι άλλοι, πάλι, 
αντλούν υπερβολική αισιοδοξία από την πα-
ρατήρηση ότι δεν έχει καταγραφεί μέχρι σή-
μερα σημαντικός αριθμός θανάτων λόγω της 

“Ομικρον”. Πράγματι, προς το παρόν, υπάρ-
χει αναλογικά σημαντικά μικρότερος αριθμός 
νοσηλειών - γεγονός που τους οδηγεί στο συ-
μπέρασμα ότι η “Ομικρον” είναι κάτι σαν φυ-
σικό εμβόλιο. Ούτε αυτό το συμπέρασμα τεκ-
μηριώνεται επαρκώς από τα μέχρι τώρα επι-
στημονικά δεδομένα, καθώς δεν έχει αποκλει-
στεί το ενδεχόμενο η “Ομικρον” να αποβεί μοι-
ραία για κάποιους ευάλωτους ανθρώπους με 
επιβαρυμένη υγεία - σε αντίθεση με το εμβό-
λιο», σημειώνει ο καθηγητής του ΔΠΘ.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαουσίδη, οι βασικές 
παράμετροι που θα καθορίσουν την ετοιμότη-
τα της πολιτείας να διαχειριστεί την πανδημία 
της «Ομικρον» είναι δύο: η επιβάρυνση που 
προκαλεί στις ευάλωτες ομάδες και η δυνατό-
τητα εξυπηρέτησης του συστήματος υγειονο-
μικής περίθαλψης. Οπως εξηγεί ο καθηγητής, 
τα δεδομένα σε σχέση με την επιβάρυνση που 
προκαλεί η «Ομικρον» στις ευάλωτες ομάδες 
είναι ελλιπή, καθώς το κύριο σώμα που νόσησε 
στην πατρίδα μας, αλλά και αλλού, αφορούσε 
μέχρι τώρα κυρίως νεότερες ηλικίες. Ειδικότε-
ρα, το ποσοστό κρουσμάτων στις ηλικίες άνω 
των 65 ετών μειώθηκε από 10%-12% του συ-
νόλου των κρουσμάτων, που ήταν μέχρι πρό-
σφατα,  περίπου στο 4%. «Αυτό δικαιολογείται 
εν μέρει από τα αυξημένα μέτρα προστασίας 
των ηλικιωμένων κατά το διάστημα των εορ-
τών και από την ενισχυμένη προστασία των εμ-
βολίων. Ωστόσο, αν και το αρχικό στάδιο της 
“Ομικρον” είχε θύματα πρωτίστως τους νεό-
τερους, οι οποίοι ανταποκρίνονται υγειονομι-
κά επαρκώς, τις επόμενες δύο εβδομάδες το 
ποσοστό των κρουσμάτων σε ευάλωτες ομά-
δες θα αυξηθεί σημαντικά», προειδοποιεί ο κ. 
Τσαουσίδης.

Ενας κρίσιμος παράγοντας, σύμφωνα με 
τον καθηγητή του ΔΠΘ, αφορά τη δυνατότη-
τα εξυπηρέτησης του συστήματος υγειονομι-

κής περίθαλψης. Η πίεση έχει υποχωρήσει πε-
ρίπου κατά 25% έως 30% σε σχέση με το μέγι-
στο του προηγούμενου κύματος, ενώ δεν φαί-
νεται να υπάρχουν «εστίες αστοχίας» με αυ-
ξημένη θνητότητα, όπως συνέβη σε συνθήκες 
μεγάλης πίεσης σε ορισμένες περιοχές. «Η πί-
εση στο ΕΣΥ εξαρτάται και από τη δυνατότη-
τα εξυπηρέτησης που ποσοτικά αποτυπώνε-
ται στη διαθεσιμότητα προσωπικού, κλινών 
και εξοπλισμού. 

Η ραγδαία εξάπλωση της “Ομικρον”, ακό-
μα και με ήπια συμπτώματα, έχει και θα συ-
νεχίσει να έχει προσωρινές επιπτώσεις στη δι-
αθεσιμότητα του προσωπικού», εξηγεί, τονί-
ζοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος για έναν ατυχή 
συγχρονισμό το αμέσως επόμενο διάστημα, 
που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία, εστι-
άζοντας στο θέμα των σχολείων. «Τη Δευτέρα, 
για παράδειγμα, ξεκινά η διά ζώσης επαναλει-
τουργία των σχολείων χωρίς σχέδιο έγκαιρου 
περιορισμού της μεταδοτικότητας. Σε αυτή τη 
φάση αναμένεται, ούτως ή άλλως, να εξαπλω-
θεί η πανδημία περισσότερο στις μεγαλύτερες 
ηλικίες, ενώ επιπλέον η έναρξη των μαθημά-
των ενδέχεται να ακυρώσει τη σχετική απομό-
νωση των ηλικιωμένων. 

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των νοσούντων 
-έστω με ήπια συμπτώματα- που εργάζονται 
στα νοσοκομεία θα αυξηθεί. Δυστυχώς, θα αυ-
ξηθεί αναπόφευκτα και ο αριθμός των ασθε-
νών που θα μολυνθούν. Επομένως, ακριβώς 
την ώρα που η ανάγκη νοσηλείας μπορεί να 
αυξάνεται ραγδαία, η δυνατότητα επαρκούς 
υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να μειώνε-
ται δραματικά, καθώς μια μερίδα του υγειο-
νομικού προσωπικού θα νοσεί ή θα βρίσκε-
ται σε απομόνωση. Αυτή η αδυναμία εξυπη-
ρέτησης μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπει-
ες για τη θνητότητα της “Ομικρον”», καταλή-
γει ο κ. Τσαουσίδης. 
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