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«Για να επανέλθει η συστηματική αποκλιμά-
κωση της πανδημίας σε όλες τις περιοχές, πέρα 
από την εφαρμογή των μέτρων (σε συνδυασμό 
με τη σημαντική συνειδητοποίηση εκ μέρους του 
πληθυσμού ότι χρειάζεται προσοχή και σύνεση 
για την αντιμετώπιση της διασποράς των νέων 
παραλλαγών της Ομικρον), θα πρέπει να στο-
χεύσουμε στη διατήρηση και στην επέκταση της 
επίκτητης ανοσίας του πληθυσμού με αύξηση 
του ρυθμού εμβολιασμού με την τέταρτη δό-
ση, αλλά και αύξηση στον αριθμό των τεστ συ-
νολικά (μοριακά, rapid και self tests) που πραγ-
ματοποιούνται καθημερινά», εξηγεί.

Με βάση τον τωρινό ρυθμό αποκλιμάκωσης, 
το προγνωστικό μοντέλο δείχνει ότι στο τέλος 
του Αυγούστου αναμένουμε να έχουμε πέσει 
κάτω από τα 9.000 κρούσματα ανά ημέρα (κυ-
λιόμενος μέσος όρος επτά ημερών), οι νοση-
λευόμενοι σε απλές κλίνες COVID-19 θα είναι 
περίπου 1.200, οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ πε-
ρίπου στους 90 και οι θάνατοι περίπου στους 
35 (κυλιόμενος μέσος όρος επτά ημερών). Στις 
15 Σεπτεμβρίου, οι αντίστοιχες τιμές αναμένο-
νται να είναι 6.000 κρούσματα (κυλιόμενος μέ-
σος όρος επτά ημερών), οι νοσηλευόμενοι σε 
απλές κλίνες COVID-19 θα είναι περίπου 760, 
οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ περίπου στους 54 
και οι θάνατοι περίπου στους 21. 

Πιο μολυσματική
Οπως επισημαίνει ο Δ. Σαρηγιάννης, «μετά τις 
15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αρχίσει να κά-
νει την εμφάνισή του το επόμενο κύμα, που θα 
διαμορφωθεί πολύ πιθανά από την παραλλαγή 
ΒΑ.2.75, η οποία φαίνεται να είναι κατά 18,5% 
πιο μολυσματική από τις παραλλαγές Ο-4 και 
Ο-5». Παράλληλα τονίζει ότι μέσα στο τελευταίο 
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξε-
κινήσει να παρατηρείται και πάλι άνοδος του 
αριθμού των μολύνσεων λόγω της κυριαρχίας 
αυτής της παραλλαγής στη χώρα. «Η ΒΑ.2.75 
μπορεί να δώσει ένα επόμενο κύμα μολύνσε-
ων και, αν πράγματι ξεκινήσει να κυριαρχεί λί-
γο πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένε-
ται να κορυφωθεί η διασπορά της στα μέσα 
Οκτωβρίου, φτάνοντας σε πάνω από 30.000 
μολύνσεις την ημέρα, εάν δεν πάρουμε κανέ-
να μέτρο περιορισμού της», επισημαίνει. Σύμ-
φωνα με τον καθηγητή, με βάση τα παραπά-

νω δεδομένα, βασική προϋπόθεση για να μην έχουμε προβλήματα στο σύστη-
μα υγείας και γρήγορη ανάπτυξη των σκληρών δεικτών της πανδημίας είναι να 
επιταχυνθεί ο ρυθμός εμβολιασμού με τις αναμνηστικές δόσεις. «Με βάση και 
τα τελευταία αποτελέσματα, επιβεβαιώνεται η θεωρία της δυναμικής ισορροπί-
ας που έχει ήδη διατυπωθεί από την ομάδα μας και αφορά την πορεία της παν-
δημίας τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Στην προκειμένη περίπτωση, η χαλά-
ρωση των μέτρων έδωσε χώρο στις πιο μεταδοτικές παραλλαγές Ο-4 και Ο-5 
να αναπτυχθούν και να δώσουν ένα επιπλέον κύμα. Η διαμόρφωση ενός πολύ 
υψηλού κύματος περιορίστηκε από την επιπλέον φυσική ανοσία που διαμορ-
φώθηκε (και που προστίθεται στη συνολική επίκτητη και ήδη υπάρχουσα φυσι-
κή ανοσία), ακριβώς λόγω αυτού του κύματος». Αναφορικά με την πορεία του 
επιδημικού κύματος στις διάφορες περιοχές της χώρας, εξηγεί ότι οι περιοχές 
που το αντιμετώπισαν πρώτες (όπως η Αθήνα, η Μύκονος και η Σαντορίνη) εί-
ναι και αυτές οι οποίες μπήκαν σε αποκλιμάκωση πρώτες, ενώ αυτές στις οποί-
ες ξεκίνησε με καθυστέρηση είναι αυτές που βρίσκονται ακόμη σε άνοδο (κυ-
ρίως τουριστικές περιοχές στις οποίες ξεκίνησε πιο αργά η εισροή τουριστών).

Επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι οι επα-
ναμολύνσεις (περίπου το 21% των μετρούμενων μολύνσεων), ενώ υπάρχει μει-
ωμένη ανοσία σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με την τρίτη δόση προ 4-6 μη-
νών. Αυτό σημαίνει ότι με δεδομένη την περαιτέρω απώλεια ανοσίας τον Αύ-
γουστο και τον Σεπτέμβριο, που θα έχουν παρέλθει ακόμα περισσότεροι μήνες, 
μια επιπλέον αναμνηστική δόση θα καταστεί αναγκαία άμεσα. «Τα μέχρι τώρα 
στοιχεία καταδεικνύουν το όφελος μιας τέταρτης (δεύτερης αναμνηστικής δό-
σης) του εμβολίου και για τους κάτω των 60 ετών συμπολίτες μας με τη σύμφω-
νη γνώμη του προσωπικού τους γιατρού που γνωρίζει το ιατρικό τους ιστορι-
κό και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους», καταλήγει ο Δ. Σαρηγιάννης.
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