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Σ
ε κρίσιμη καμπή για την πορεία της παν-
δημίας μπαίνει η χώρα μας, καθώς η εμ-
βολιαστική εκστρατεία δεν πρόκειται να 

ανακόψει την πορεία του ιού πριν συμπληρω-
θεί το πρώτο εξάμηνο του νέου χρόνου. Το κυ-
βερνητικό επιτελείο εξετάζει τα σενάρια προ-
σομοίωσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
του ΑΠΘ, που προτάσσουν ως πιθανή ημερο-
μηνία για το άνοιγμα των σχολείων και του λια-
νεμπορίου την 20ή Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία τεχνι-
κή έκθεση του υπολογιστικού εργαλείου δια-
χείρισης του κινδύνου από την COVID-19 που 
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Περιβαλλο-
ντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τα Πα-
νεπιστήμια Προηγμένων Σπουδών στην Ιτα-
λία, η οποία βρίσκεται στα χέρια του πρωθυ-
πουργού, ο προβλεπόμενος ρυθμός εμβολια-
σμών δεν δύναται να συγκρατήσει από μόνος 
του την αναζωπύρωση της πανδημίας, καθώς 
η επίδραση των εμβολιασμών στην κάμψη της 
καμπύλης θα φανεί μετά από πέντε ή έξι μήνες. 

Οπως εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, κα-
θηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, η εθνική 
εκστρατεία εμβολιασμού για να είναι αποτε-
λεσματική στην αναχαίτιση της πανδημίας θα 
πρέπει να διαφοροποιηθεί με βάση γεωγρα-
φικά κριτήρια και η διαχείριση του υγειονομι-
κού κινδύνου θα πρέπει να εξεταστεί σε τοπι-
κό επίπεδο. Ο καθηγητής εξηγεί ότι πιο σύνθε-
τοι αλγόριθμοι προτεραιοποίησης στους εμβο-
λιασμούς θα πρέπει να εφαρμοσθούν ανά πε-
ριοχή, έτσι ώστε να συντελεστεί όσο το δυνα-
τόν γρηγορότερα η κάμψη της επιδημιολογι-
κής καμπύλης. Αυτοί οι αλγόριθμοι θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπ’ όψιν τόσο την υπάρχουσα 
κατάσταση (κρούσματα ανά 100.000 πληθυ-

σμού), όσο και τις διαφαινόμενες τάσεις (Rt τελευταίων 7 και 14 ημε-
ρών) και τη γενικότερη πρόβλεψη εξέλιξης της πανδημίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, τους πρώτους μήνες του νέ-
ου χρόνου το καθοριστικό μέτρο προστασίας ατομικά και συνολικά θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί η τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης.

Ακόμα και στο βέλτιστο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο τα σχολεία 
θα ανοίξουν στις 20 Ιανουαρίου, στο τέλος Μαρτίου σε όλη τη χώρα 
θα έχουμε ξεπεράσει τα 1.550 κρούσματα την ημέρα. Εάν τα σχολεία 

ανοίξουν στις 8 Ιανουαρίου, τότε θα φτάσουμε 
τα 2.000 κρούσματα, ενώ και με άνοιγμα του λια-
νεμπορίου μαζί με τα σχολεία στις 20 Ιανουαρί-
ου τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τα 4.000 ημε-
ρησίως, στο τέλος Μαρτίου.

Ειδικά, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής το άνοιγ-
μα των σχολείων στις 8 Ιανουαρίου θα οδηγού-
σε μέχρι τον Μάρτιο σε περίπου 900 κρούσμα-
τα την ημέρα, ενώ αντίθετα το άνοιγμά τους στις 
20 Ιανουαρίου θα τα περιόριζε στα 600 κρού-
σματα την ημέρα, μέχρι τέλος Μαρτίου. Ωστό-
σο το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 20 Ιανου-
αρίου, μαζί με τα σχολεία, θα οδηγούσε σε περί-
που 2.000 κρούσματα την ημέρα μόνο στην Ατ-
τική κατά τα τέλη Μαρτίου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το άνοιγμα των σχο-
λείων στις 8 Ιανουαρίου θα συντελέσει σε μεγα-

λύτερο αριθμό κρουσμάτων μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου, από το 
συνδυαστικό άνοιγμα σχολείων και λιανεμπορίου στις 20 Ιανουαρίου. 

Στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση εμφανίζεται καλύτερη, γιατί έχει στα-
θερά πτωτική πορεία εδώ και ένα μήνα, με αποτέλεσμα να ξεκινά από 
χαμηλότερη βάση, και, εάν δεν παρατηρηθούν φαινόμενα μη συμμόρ-
φωσης με τις οδηγίες αποστασιοποίησης, η συνολική εικόνα προβλέπε-
ται λίγο πιο αισιόδοξη από ό,τι στην Αθήνα.

«Αυτό καταδεικνύει τη σημασία της διατήρησης του lockdown τόσο 
ώστε να πέσουμε σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα κρούσματα γίνεται, 
πριν ανοίξουμε οποιεσδήποτε δραστηριότητες, ιδιαίτερα στους ψυχρούς 
μήνες του χειμώνα όταν η μεταδοτικότητα είναι υψηλότερη», τονίζει ο 
κ. Σαρηγιάννης. Σύμφωνα με τον καθηγητή, το άνοιγμα της οικονομίας 
προϋποθέτει προετοιμασία που πρέπει να ξεκινήσει από τώρα για να 
μειωθεί η επικινδυνότητα, όπως για παράδειγμα η τηλεργασία, η απο-
λύμανση αέρα εσωτερικών χώρων, τα κυλιόμενα ωράρια λειτουργίας 
σχολείων και υπηρεσιών κ.ά.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων 

ανάσχεσης της πανδημίας, η πορεία της δια-
φοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, ενώ πα-
ραμένουν περιοχές που η κατάσταση δεν εμ-
φανίζει σταθερά σημάδια πτωτικής πορείας.

Συμπερασματικά, ο κ. Σαρηγιάννης τονίζει 
ότι, με βάση την ανάλυση των σεναρίων που 
εξετάστηκαν και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επι-
κείμενη έναρξη των εμβολιασμών, είναι καθο-
ριστικής σημασίας η αυστηρή εφαρμογή των 
μέτρων τις εορταστικές ημέρες, καθώς με όσο 
μικρότερο αριθμό κρουσμάτων ξεκινήσει η 
νέα χρονιά, τόσο συντομότερα θα μπορέσει να 
πραγματοποιηθεί το άνοιγμα της οικονομίας, σε 
συνδυασμό με την πορεία των εμβολιασμών.

Πρόωρο άνοιγμα
«Οποιοδήποτε πρόωρο άνοιγμα θα μπορού-
σε να είναι καταστροφικό, ενώ τόσο στην επι-
κράτεια όσο και στις επιμέρους περιοχές φάνη-
κε ότι το καθυστερημένο άνοιγμα των σχολεί-
ων μπορεί να προσφέρει περιθώρια, τα οποία 
ίσως αποδειχθούν υπερπολύτιμα στη συνέχεια, 
ιδιαίτερα με βάση αβεβαιότητες που δεν πρέ-
πει να αγνοούμε και περιλαμβάνουν την τήρη-
ση των μέτρων τις γιορτινές ημέρες, την πιθα-
νή αύξηση της μεταδοτικότητας του νέου στε-
λέχους του ιού, το ότι εισερχόμαστε στην πιο 
ψυχρή περίοδο του έτους, γεγονός που επίσης 
ευνοεί τη μεταδοτικότητα καθώς και την ήδη 
επιβαρυμένη κατάσταση του συστήματος Υγεί-
ας και την αργή αποκλιμάκωση των ΜΕΘ και 
του αριθμού των θανάτων. Σε ένα πιθανό τρί-
το κύμα, η κατάσταση θα μπορούσε γρήγορα 
να φέρει το σύστημα στα όριά του, όσο γρήγο-
ρη και εάν είναι η προσπάθεια διαστολής του 
με βάση τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Ιδι-
αίτερα όσον αφορά τα σχολεία, φάνηκε ότι η 
συνέχιση της λειτουργίας τους καθυστέρησε 
την αποτελεσματική εφαρμογή του lockdown 
όχι τόσο λόγω της μετάδοσης μεταξύ των μα-
θητών, όσο λόγω της γενικότερης κινητικότη-
τας των γονέων», καταλήγει ο κ. Σαρηγιάννης. 
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Πότε θα βγούμε 
από το lockdown

Τι δείχνει η νέα 
έρευνα του καθηγητή 
του ΑΠΘ Δημοσθένη 

Σαρηγιάννη για το 
πότε θα αρθούν οι 
περιορισμοί. Ποιοι 

είναι οι κίνδυνοι 
από τις εορταστικές 
συναθροίσεις και τι 

πρέπει να γίνει μέχρι 
να ξεκινήσουν οι 

μαζικοί εμβολιασμοί 


