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Της ΤζένηΣ Κριθαρα

Ε
ντονο προβληματισμό για την εμφάνι-
ση νέων παραλλαγών του κορωνοϊού, 
οι οποίες μπορούν να παρατείνουν τη 

διάρκεια, αλλά και να εντείνουν τη δεινότητα 
της πανδημίας, εκφράζει ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας, με τους αξιωματούχους του 
να έχουν θορυβηθεί από τον ραγδαίο πολλα-
πλασιασμό των κρουσμάτων, λόγω της «Ομι-
κρον», μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα. Η υπεύθυνη Εκτάκτων Καταστάσεων του 
ΠΟΥ, Κάθριν Σμόλγουντ, έκρουσε τον κώδω-
να του κινδύνου, σημειώνοντας ότι η απότο-
μη αύξηση των ποσοστών μόλυνσης μπορεί να 
έχει απρόβλεπτα και δυσάρεστα αποτελέσμα-
τα, παρά το γεγονός πως η «Ομικρον» έμοιαζε 
αρχικά λιγότερο παθογόνος από τις προηγού-
μενες μεταλλάξεις. Γι’ αυτό, άλλωστε, είχε γεν-
νηθεί και η ελπίδα σε μεγάλο μέρος του πλανή-
τη πως η μετάλλαξη «Ομικρον» θα είναι η αρχή 
του τέλους για την πανδημία του κορωνοϊού.

Αναφερόμενη ειδικότερα στην Ευρώπη, η Κ. 
Σμόλγουντ τόνισε πως η Γηραιά Ηπειρος κα-
τέγραψε περισσότερα από 100 εκατομμύρια 
κρούσματα της COVID-19 από την αρχή της 
πανδημίας και περισσότερα από 5 εκατομμύ-
ρια νέα κρούσματα, μόνο την τελευταία εβδο-
μάδα του 2021. Οπως εξήγησε, «αυτό είναι κά-
τι που επισκιάζει σχεδόν όλα όσα έχουμε δει 
μέχρι τώρα». Και προσέθεσε: «Οσο περισσό-
τερο εξαπλώνεται η ‘‘Ομικρον’’, τόσο περισσό-
τερο μεταδίδεται και όσο περισσότερο αναπα-
ράγεται, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθα-
νότητα να παραχθεί μια νέα παραλλαγή». Η 
αξιωματούχος του ΠΟΥ επέστησε την προσο-
χή σε όσους παίρνουν αψήφιστα τη νέα μετάλ-
λαξη: «Σήμερα η ‘‘Ομικρον’’ είναι θανατηφό-
ρα, κανείς δεν είπε πως δεν μπορεί να προκα-
λέσει τον θάνατο. Ισως είναι λίγο λιγότερο (θα-
νατηφόρα) από τη ‘‘Δέλτα’’, αλλά ποιος μπο-
ρεί να πει τι μπορεί να προκαλέσει η επόμενη 
παραλλαγή;».

«Επικίνδυνη φάση»
Η μεγαλύτερη ανησυχία των επιστημόνων του 
ΠΟΥ είναι πως η επόμενη μετάλλαξη -η οποία 
νομοτελειακά θα εμφανιστεί- μπορεί να είναι 
πιο επικίνδυνη από όσες έχουμε έως τώρα γνω-

ρίσει. «Είμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη φάση, 
τα ποσοστά μόλυνσης αυξάνονται ιδιαίτερα 
στη δυτική Ευρώπη και η πραγματική επίπτω-
ση της αύξησης δεν είναι ακόμη σαφής», τονί-
ζει η Κ. Σμόλγουντ. Οπως σημειώνει: «Παρότι 
σε ατομικό επίπεδο ο κίνδυνος νοσηλείας στο 
νοσοκομείο με τη μετάλλαξη ‘‘Ομικρον’’ είναι 
πιθανόν μικρότερος σε σχέση με τη μετάλλα-
ξη ‘‘Δέλτα’’, η ‘‘Ομικρον’’ μπορεί να συνιστά 
συνολικά πολύ μεγαλύτερη απειλή λόγω του 
αριθμού των κρουσμάτων. Οταν ο αριθμός 
των κρουσμάτων αυξάνεται τόσο πολύ, είναι 
πιθανόν ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός αν-
θρώπων με σοβαρές ασθένειες να βρεθεί στο 
νοσοκομείο ή και να πεθάνει».

Η ταχεία και ευρεία διασπορά της «Ομικρον» 
έχει σημάνει συναγερμό σε όλον τον κόσμο και 
ιδίως στην Ευρώπη, όπου η νέα μετάλλαξη εί-
ναι η επικρατούσα στις περισσότερες χώρες. 
Ο φόβος πως από αύριο ο αριθμός των κρου-
σμάτων θα εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη, λό-
γω της επιστροφής χιλιάδων ανθρώπων από 
τις διακοπές των εορτών και της επανέναρξης 
των σχολικών μαθημάτων, είναι μεγάλος. Μπο-

ρεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο μεγαλύτε-
ρο μέρος της Ευρώπης να είναι δρακόντεια, 
όμως αυτό δεν έχει περιορίσει την εξάπλωση 
της πανδημίας, από τότε που έκανε την εμφά-
νισή της η «Ομικρον». Η αγωνία των πολιτών 
και η ανησυχία των επιστημόνων αυξάνονται, 
καθώς βλέπουν πως, πριν ολοκληρωθεί ο αγώ-
νας με τη μετάλλαξη «Δέλτα», έρχονται με φό-

Το υψηλό τίμημα του μαθήματος

Δύο χρονια πανδημίας. Δύο χρόνια η υφήλιος στρο-
βιλίζεται: στην αρχή τον αποκάλεσαν «αόρατο εχθρό», 
μετά, όταν διαπιστώθηκε πόσο πολύ «χτυπά», τον χα-
ρακτήρισαν «ύπουλο», «φονικό». Ομως, οποιονδήποτε 
επιθετικό προσδιορισμό κι αν του έχουν δώσει, εντού-
τοις το μόνο που κάνει όλη η υφήλιος επί διετία είναι… 
«να παίζει άμυνα»! Τόσους μήνες πορευόμαστε με ελ-
πίδες, επιφυλάξεις, παραδοχές, υποθέσεις, πιθανότη-
τες. Αλλά και χωρίς βεβαιότητες. 

Οποιαδήποτε δήλωση, άποψη, εκτίμηση, που προ-
έρχεται από επιστήμονα και ανοίγει ένα παράθυρο ελ-
πίδας σε αυτή τη διετή «μαυρίλα», γίνεται δεκτή σαν 
«μάννα εξ ουρανού», σαν σταγόνα νερού σε άνυδρο 
τοπίο. Οπως θα έλεγε και ο Σαββόπουλος «ακούγεται 
ευχάριστα στ’ αυτί μας… κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η 
ψυχή μας». Ποιος δεν θα ήθελε μέσα σε αυτό το έτος 
να έρθει το τέλος της πανδημίας; Ποιος δεν θα ήθε-
λε να τελειώσει η πανδημία… χθες; Δυστυχώς, όμως, η 
αλήθεια είναι ότι, όταν και όποτε φύγει αυτή η πανδη-
μία, θα έχει αφήσει πίσω της εκατομμύρια νεκρούς. Οι 

κοινωνίες δεν θα βγουν όρθιες. Κι εδώ είναι το μεγάλο 
λάθος που κάνουν οι πολιτικοί σε όλες τις χώρες. Υπό-
σχονται και προσδοκούν να βγουν οι κοινωνίες όρθιες 
από την κρίση. Δεν θα συμβεί αυτό! Θα βγούμε με πολ-
λούς συνανθρώπους μας να μην είναι ανάμεσά μας…

Με διαφορετικά συναισθήματα μέσα μας.
Με πιο άγριους χαρακτήρες.
Με ματωμένες οικονομίες.
Οταν τελειώσει αυτή η πανδημία, η υφήλιος θα εί-

ναι αλλιώς. Εμείς θα είμαστε αλλιώς. Το ζήτημα είναι 
αν θα καταφέρουμε, με τόσο υψηλό τίμημα σε ανθρώ-
πινες ζωές που πληρώνουμε, να διδαχθούμε. Και τα 
κράτη, οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί να πά-
ρουν το «μήνυμα» για πιο ανθρωποκεντρική προσέγ-
γιση των προβλημάτων. Με δεδομένες τις ανισότη-
τες, δεν μπορεί παρά να στραφεί η προσοχή σε πολιτι-
κές που να μη διαιρούν τους πολίτες, να τους κάνουν 
συμμετόχους στην ανάπτυξη, να νιώθουν ότι υπάρχει 
κοινωνική δικαιοσύνη. Θα είμαστε αλλιώς - και αλλιώς 
πρέπει να πορευθούμε.
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Παγκόσμια 
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τις επόμενες 
μεταλλάξεις

«Συναγερμός» από τους επιστήμονες 
για την εμφάνιση νέων και ακόμα πιο 
μεταδοτικών παραλλαγών του κορωνοϊού

ρα ακόμη περισσότεροι αντίπαλοι για 
την παγκόσμια υγεία.

Λίγες εβδομάδες μετά τον εντοπισμό 
και τη διασπορά της «Ομικρον», εμφα-
νίστηκε στη Γαλλία η επόμενη μετάλλα-
ξη, η επονομαζόμενη και «μετάλλαξη 
του Καμερούν». Το πρώτο διαπιστωμέ-
νο κρούσμα είναι ένας πλήρως εμβολι-
ασμένος άνδρας, ο οποίος υπεβλήθη 
σε μοριακό τεστ αφότου είχε κάποια 
ήπια αναπνευστικά συμπτώματα στα 
μέσα Νοεμβρίου, μετά το ταξίδι του 
στην αφρικανική χώρα. Η παραλλαγή 
που πιστοποιήθηκε στον οργανισμό του 
είχε ήδη προλάβει να μολύνει τουλάχι-
στον άλλα δώδεκα άτομα στη Γαλλία. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρόκει-
ται για το στέλεχος με τις περισσότερες 
μεταλλάξεις που έχουμε δει έως σήμε-
ρα. Είναι 46 στον αριθμό και, επί του 
παρόντος, κανείς δεν γνωρίζει πώς συ-
μπεριφέρεται στον ανθρώπινο οργανι-
σμό, δηλαδή αν είναι πιο μεταδοτική ή 
θανατηφόρα από άλλα στελέχη.

Η εμφάνιση της μετάλλαξης του Κα-
μερούν και η αλματώδης διασπορά της 
μετάλλαξης «Ομικρον» δεν αφήνουν με-
γάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Το τέλος 
της πανδημίας ενδέχεται να πλησιάζει, 
αλλά, πριν νικηθεί ο ιός, θα έχει κατα-
φέρει να στερήσει εκατομμύρια ζωές 
και να καταστρέψει συστήματα Υγεί-
ας και περίθαλψης. Ο αξιωματούχος 
του ΠΟΥ, Αμπντί Μαχαμούντ, επεσή-
μανε σε δηλώσεις του στο Bloomberg 
πως «η μετάλλαξη του Καμερούν βρί-
σκεται στο ραντάρ του οργανισμού. Ο 
ιός αυτός είχε πολλές ευκαιρίες να εξα-
πλωθεί» και παράλληλα τόνισε ότι «εί-
ναι πολύ νωρίς να κάνουμε υποθέσεις 
για τα ιολογικά, επιδημιολογικά ή κλινι-
κά χαρακτηριστικά αυτής της μετάλλα-
ξης με βάση αυτά τα δώδεκα περιστα-
τικά. Αυτό που βλέπουμε εδώ, όμως, εί-
ναι ένα ακόμα παράδειγμα του πόσο 
απρόβλεπτες μπορεί να είναι οι εμφα-
νίσεις παραλλαγών». 

Η υπεύθυνη Εκτάκτων Καταστάσεων 
του ΠΟΥ, Κάθριν Σμόλγουντ


