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Δ
ιαψεύδοντας τα αισιόδοξα σενάρια επι-
στημόνων και υγειονομικών Αρχών, η 
μετάλλαξη «Ομικρον» όχι μόνο δεν φαί-

νεται να εκτοπίζει σε απόλυτο βαθμό τη μετάλ-
λαξη «Δέλτα», αλλά εμφανίζεται πιο μεταδοτι-
κή, ενδεχομένως και πιο επικίνδυνη από ό,τι εί-
χε αρχικά εκτιμηθεί. Οι αριθμοί των τελευταίων 
ημερών είναι ενδεικτικοί της έκτασης του προ-
βλήματος. Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων, περισσότερα από δύο 
εκατομμύρια κρούσματα της COVID-19 κατα-
γράφονταν κατά μέσο όρο κάθε ημέρα παγκο-
σμίως την πρώτη εβδομάδα του έτους. Ο αριθ-
μός είναι διπλάσιος σε σχέση με το τελευταίο δε-
καήμερο του 2021. Μόνο την περασμένη εβδο-
μάδα, τα νέα κρούσματα ανήλθαν διεθνώς σε 
15 εκατομμύρια και η μόνη γεωγραφική περι-
οχή που παρουσίαζε μείωση ήταν η Αφρική.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί σε διεθνές επί-
πεδο η εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) ότι περισσότεροι από τους μι-
σούς Ευρωπαίους ενδέχεται να προσβληθούν 
από τη μετάλλαξη «Ομικρον» τις επόμενες έξι 
με οκτώ εβδομάδες. Η δήλωση προήλθε από 
επίσημα χείλη και, μάλιστα, από τον καθ’ ύλην 
αρμόδιο Χανς Κλούγκε, τον επικεφαλής του ευ-
ρωπαϊκού βραχίονα του ΠΟΥ. Οπως εξήγησε 
ο Χ. Κλούγκε, οι υπολογισμοί του ΠΟΥ βασίζο-
νται στις μετρήσεις και στα στοιχεία που συλλέ-
γει από όλες τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου το 
Ινστιτούτο Υγειονομικών Μετρήσεων και Εκτι-

Ταξίδι στο άγνωστο

«Ο χρΟνΟς δεν υπάρχει, είναι μια ανθρώπινη επινόη-
ση και εξυπηρετεί ανθρώπινες ανάγκες», έλεγε ο Αϊν-
στάιν και διατύπωνε το 1905 την ειδική θεωρία της σχε-
τικότητας και του χρόνου. Που σε αδρές -και μη επι-
στημονικές- γραμμές τι λέει αυτή η θεωρία; Οτι τα ρο-
λόγια (άρα ο χρόνος) δύο παρατηρητών που κινούνται 
με διαφορετική ταχύτητα γυρνούν με διαφορετικό ρυθ-
μό, καθώς για τον ταχύτερο παρατηρητή το ρολόι γυρ-
νά πιο αργά.
«Το παράδοξο των διδύμων» λέγεται αυτή η αρχή. 
 Πλην, όμως, ήρθε ο κορωνοϊός και η επιθυμία να «ξε-
μπερδεύουμε» αποδεικνύει ότι δεν είναι τελικώς παρά-
δοξο. Οντως, μπορεί για κάποιους ο χρόνος να περνά 
γρήγορα και γι’ άλλους πιο αργά…
 Ως εκ τούτου είναι και απολύτως σχετικές οι προ-
βλέψεις για τη λήξη της πανδημίας: εξαρτάται ποιους 
ακούμε και σε ποιου τα λόγια θα εστιάσουμε: στους 
κανονικούς καθηγητές ή στους καθηγητές-τζογαδό-
ρους; Τους τελευταίους τους συναντάμε συχνά-πυκνά 

να δημοσιολογούν και να διατυπώνουν εκτιμήσεις, σαν 
την «κακή», κατά Τσόρτσιλ, εκδοχή των πολιτικών που 
παρουσιάζουν σήμερα τι θα γίνει αύριο κι εξηγούν αύ-
ριο γιατί δεν έγινε…
 Ας προσπεράσουμε τους «τζογαδόρους» της ελπίδας 
(καθηγητές, πολιτικούς και δημοσιολογούντες) κι ας 
επικεντρωθούμε σε όσα επιχειρούν να αρθρώσουν οι 
ορθολογιστές. Εκείνοι που δεν «βαφτίζουν» την επιθυ-
μία τους επιστημονικό δεδομένο, ούτε την ανάγκη της 
κοινωνίας για καλά νέα, ερευνητικές εκτιμήσεις…
 Τα νέα από τους ορθολογιστές μπορεί να είναι ευχάρι-
στα, αλλά δεν χαϊδεύουν τα αυτιά. Αν και οι επιστήμο-
νες λένε ότι δεν υπάρχουν βεβαιότητες, σίγουρα υπάρ-
χει μία: η πορεία είναι σε αχαρτογράφητα νερά. Το εμ-
βόλιο -κι ενδεχομένως τα φάρμακα στην πορεία- μπο-
ρεί να αποτελέσει πυξίδα. Ομως, σε κάθε ταξίδι στο 
άγνωστο προέχει να είμαστε επιφυλακτικοί, «μετρημέ-
νοι» και προσηλωμένοι στον στόχο: την ασφαλή αναζή-
τηση στέρεου εδάφους.

του ΔημηΤρη 
μιχαλέλη

d.mihalelis@realnews.gr

η άποψη

Αλλάζουν 
τα δεδομένα για 
την «Ομικρον»

μήσεων (IHME). Ολες οι εκτιμήσεις του ΠΟΥ, 
που βασίζονται σε στοιχεία του ΙΗΜΕ, έχουν 
επιβεβαιωθεί από τότε που έκανε την εμφάνισή 
της η πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Σοβαρή νόσηση
Η υψηλή μεταδοτικότητα της «Ομικρον» δεν 
έχει σταματήσει να προβληματίζει τους επιστή-
μονες, οι οποίοι βλέπουν πως η μετάλλαξη μπο-
ρεί να αποβεί μοιραία για τους νοσούντες και 
δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιπολαι-
ότητα από τις Αρχές και τους πολίτες μόνο και 
μόνο επειδή τα συμπτώματά της είναι -ως επί 
το πλείστον- πιο ελαφρά από αυτά των προη-
γούμενων στελεχών του ιού. Αλλωστε, αυτή τη 
στιγμή, ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται αντι-
μέτωπος με ένα νέο κύμα της πανδημίας και 
με αριθμό-ρεκόρ καταγεγραμμένων μολύνσε-

ων. Σχεδόν δύο εβδομά-
δες μετά την ανακάλυψη 
της παραλλαγής «Ομι-
κρον» στην Μποτσουά-
να και στη Νότια Αφρι-
κή, τα κρούσματα άρχι-
σαν να καταγράφουν αύ-
ξηση σε όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας, η κορύ-
φωση αυτού του κύμα-
τος (που έχει ως αιχμή 
του δόρατος τη μετάλλα-

ξη «Ομικρον») αναμένεται να εκδηλωθεί στην 
Ευρώπη στα τέλη Ιανουαρίου. Οι επόμενες 10 
με 15 ημέρες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες 
για την έκβαση της πανδημίας στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο. Μόνο στη Βρετανία έχουν αρχίσει να 
γίνονται εμφανή κάποια πρώτα σημάδια ύφε-
σης της διάδοσης, η οποία έφτασε στην κο-
ρύφωσή της εντός της εορταστικής περιόδου.

Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης προ-
σπαθούν να θωρακίσουν τους πληθυσμούς 
τους διευρύνοντας την υποχρεωτικότητα του 
εμβολιασμού κατά της COVID-19. Μάλιστα, η 
Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα που επέκτεινε την 
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε όλους 
τους πολίτες άνω των 50 ετών, ενώ στην Ισπα-
νία δόθηκε το «πράσινο φως» για τη χορήγη-
ση τέταρτης δόσης σε υγειονομικούς και εξαι-
ρετικά ευπαθείς ομάδες, όπως οι ανοσοκατα-
σταλμένοι. Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Αυ-
στρία προσανατολίζονται σε παράταση των 
ήδη υπαρχόντων μέτρων κατά της COVID-19 
μέχρι την κορύφωση του τρέχοντος κύματος, 
με τις Αρχές να ετοιμάζονται να εκτιμήσουν εκ 
νέου την κατάσταση στις αρχές Φεβρουαρί-
ου. Πιο επείγουσα παρουσιάζεται η κατάστα-
ση στη Ρωσία, με τους ειδικούς να εκφράζουν 
φόβους ακόμη και για εξαψήφιο αριθμό ημε-
ρήσιων κρουσμάτων λόγω της υψηλής μετα-
δοτικότητας της «Ομικρον». 

Αντιδράσεις
Οσο οι επιστήμονες και οι υγειονομικές Αρχές 
παρακολουθούν με αγωνία την πορεία της με-
τάλλαξης «Ομικρον», οι κυβερνήσεις αναζητούν 
τρόπους να προστατεύσουν τον πληθυσμό και 
τα συστήματα Υγείας, χωρίς να χρειαστεί να ξα-
νακλείσουν τις οικονομίες τους. Ηδη σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης πραγματοποιούνται μαζι-
κές διαδηλώσεις κατά των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της πανδημίας. Σε αυτές δεν συμμε-
τέχουν αντιεμβολιαστές, οι οποίοι έχουν δημι-
ουργήσει ένα δικό τους, ξεχωριστό μέτωπο, 
αλλά άνθρωποι που έχουν χάσει τις δουλειές 
τους και έχουν απολέσει το μεγαλύτερο μέρος 
των εισοδημάτων τους λόγω των περιοριστι-
κών μέτρων. Είναι, κυρίως, εργαζόμενοι στους 
χώρους της ψυχαγωγίας, της εστίασης και της 
διασκέδασης, καθώς επίσης και υπάλληλοι σε 
καταστήματα ειδών που δεν εντάσσονται στα 
αγαθά πρώτης ανάγκης.

Η πορεία της 
πανδημίας στην 
Ευρώπη και στον 
υπόλοιπο κόσμο 
δείχνει ότι η 
νέα παραλλαγή 
ενδέχεται να 
είναι ακόμα πιο 
μεταδοτική αλλά και 
πιο επικίνδυνη από 
ό,τι είχε προβλεφθεί
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