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κοπές τον Αύγουστο στην περιφέρεια της χώ-
ρας», εξηγεί ο Δ. Σαρηγιάννης.

Η μελλοντική πορεία
Σύμφωνα με τον Δ. Σαρηγιάννη, στο σύνολο 
της χώρας η μελλοντική πορεία της διασποράς 
του SARS-CoV-2 προβλέπεται να είναι καθοδι-
κή (αν και αναμένεται μια μικρή ανοδική δια-
κύμανση τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, 
η οποία, όμως, δεν είναι βέβαιο ότι θα αποτυ-
πωθεί στις μετρούμενες τιμές) μετά την κορύ-
φωση που επήλθε πριν από τρεις εβδομάδες, 
όπως είχε προβλεφθεί, από τις αρχές Ιουνίου 
(κυρίως οδηγούμενη από την Αττική και άλλες 
μεγάλες περιφερειακές ενότητες όπως η Λάρι-
σα, η Αχαΐα και σε μικρότερο βαθμό η Θεσσα-
λονίκη) και αντικατοπτρίζεται και στον αριθμό 
των κρουσμάτων (μέσος όρος επτά ημερών), 
ο οποίος πλέον βρίσκεται λίγο κάτω από τις 
14.500 (14.346).

κές διακυμάνσεις σε τουριστικές περιοχές όπως οι Σποράδες, η 
Λακωνία και η Μεσσηνία, ενώ οι έντονες τουριστικές ροές και 
οι εσωτερικές μετακινήσεις του πληθυσμού σε παραθεριστικές 
περιοχές και η επιστροφή τους στα αστικά κέντρα είναι ικανές 
να επιβραδύνουν σημαντικά τον ρυθμό αποκλιμάκωσης, όπως 
π.χ. στη Λάρισα και στην Πάτρα. Σύμφωνα με τον καθηγητή, 
αυτά τα φαινόμενα οφείλονται στη χαλάρωση των μέτρων σε 
συνδυασμό με τις τουριστικές και παραθεριστικές πληθυσμια-
κές ροές, ενώ η αποκλιμάκωση των ανοδικών αυτών τάσεων 
θα καθοριστεί από το σημείο που θα επιτευχθεί η απαιτούμε-
νη συνδυαστική ανοσία.

«Με βάση την τωρινή κατάσταση, δυστυχώς επιβεβαιώνε-
ται ότι η σύσταση μη άρσης της υποχρεωτικής χρήσης μέτρων 
προσωπικής προστασίας όπως η μάσκα σε κλειστούς χώρους 
και μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν ενδεδειγμένη. Οσον αφορά 
τις μεγάλες πόλεις, στην Αττική συνεχίζεται η αποκλιμάκωση, 
ενώ πλέον και η διασπορά του ιού στη Θεσσαλονίκη έχει περι-
έλθει σε αργή αποκλιμάκωση, όπως είχαμε προβλέψει. Η απο-
κλιμάκωση θα συνεχιστεί στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας, 
καθώς μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού τους βρίσκεται σε δια-
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Σ 
ε πορεία αργής αποκλιμάκωσης έχει μπει 
στις περισσότερες περιοχές της χώρας το 
έκτο επιδημικό κύμα του SARS-CoV-2. 

Ωστόσο το προγνωστικό μοντέλο του Τμήμα-
τος Μηχανικής του ΑΠΘ δείχνει ότι μετά τις 15 
Σεπτεμβρίου θα πάρει τη σκυτάλη η νέα με-
τάλλαξη της Ομικρον, ΒΑ.2.75, που θα οδηγή-
σει τη χώρα μας στο έβδομο επιδημικό κύμα.

Ο «Κένταυρος», όπως ονομάστηκε η ΒΑ.2.75, 
αναμένεται να επικρατήσει γρήγορα, καθώς εί-
ναι ακόμα πιο μεταδοτικός από τα υπάρχοντα 
στελέχη. Η κορύφωση του έβδομου επιδημι-
κού κύματος προβλέπεται στα μέσα Οκτωβρί-
ου, διάστημα κατά το οποίο οι μολύνσεις θα 
ξεπερνούν τις 30.000 καθημερινά.

Ο Αύγουστος 
Ειδικότερα, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μη-
χανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης 
εξηγεί ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, από 
τα μέσα Ιουλίου, βρισκόμαστε σε αποκλιμάκω-
ση του έκτου κύματος, το οποίο ξεκίνησε αρ-
χές Ιουνίου και κορυφώθηκε στα μέσα Ιουλίου. 
«Αυτή η αποκλιμάκωση παρουσιάζει μια σχετι-
κή επιβράδυνση από τις αρχές του Αυγούστου 
λόγω του συνδυασμού των επαυξημένων του-
ριστικών ροών, των διακοπών του ελληνικού 
πληθυσμού και του αυξημένου ρυθμού απώ-
λειας ανοσίας λόγω χαμηλού ρυθμού του εμ-
βολιασμού με την τέταρτη δόση», επισημαίνει. 

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που 
ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, την περασμένη 
εβδομάδα σε πανελλαδικό επίπεδο ο κυλιόμε-
νος εβδομαδιαίος μέσος όρος του δείκτη θετι-
κότητας διαμορφώθηκε στο 13,8%, ενώ ο κυλι-
όμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος του πραγμα-
τικού αριθμού αναπαραγωγής Rt (δηλαδή του 
αριθμού των ατόμων που ένας φορέας μπορεί 
να επιμολύνει) βρίσκεται πλέον στο 0,85 (Rt 
κάτω από τη μονάδα υποδηλώνει καθαρή μεί-
ωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα).

Ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει υψη-
λός και το πιο πρόσφατο κύμα αποκλιμακώνε-
ται με διαφορετικό ρυθμό στις περιοχές της χώ-
ρας. Η πορεία και ο ρυθμός αποκλιμάκωσης 
καθορίζονται τόσο από την απώλεια ανοσίας 
λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστή-
ματος σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού από 
την τρίτη δόση εμβολίου ή από νόσηση καθώς 
και από τη χαλάρωση των μέτρων, σε συνδυα-
σμό με την κατάργηση των self tests, αλλά και 
την επικράτηση των στελεχών ΒΑ.4 και ΒΑ.5. 

Οι περιοχές 
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της διασποράς του 
ιού, ο Δ. Σαρηγιάννης υπογραμμίζει ότι οι πε-
ρισσότερες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε 
πτωτική πορεία, ενώ παρατηρούνται ανοδι-
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