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Της αιμιλιαΣ Σταθακου

Σ
τον αέρα απειλεί να τινάξει τη στρατηγι-
κή των υγειονομικών Αρχών για το άνοιγ-
μα των δραστηριοτήτων η βρετανική με-

τάλλαξη του SARS-CoV-2, που εξαπλώνεται σε 
όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την έκθεση του 
εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του 
ΑΠΘ, που είναι στα χέρια της κυβέρνησης, η δι-
ασπορά του μεταλλαγμένου στελέχους B.1.1.7 
μπορεί να μεταβάλει δραματικά τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα στη χώρα μας και να οδηγήσει 
τον Μάρτιο σε επιθετικό τρίτο κύμα. 

Στην Ελλάδα έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγ-
μής 26 κρούσματα του νέου αυτού στελέχους, 
που είναι κατά 60% πιο μεταδοτικό, εκ των 
οποίων τα δύο -που εντοπίστηκαν στην Αττι-
κή και στην Κρήτη- αποδείχθηκε ότι προέρ-
χονταν από εγχώρια μετάδοση. Οπως εξηγεί 
ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, πί-
σω από τα δύο «ορφανά» κρούσματα υπάρ-
χουν τουλάχιστον άλλα 15 περιστατικά εγχώ-
ριας μετάδοσης. «Εάν το μεταλλαγμένο στέλε-
χος είναι τόσο μεταδοτικό όσο δείχνουν οι με-

Σύμφωνα με την έκθεση του εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, 
χρειάζεται να ληφθούν άμεσα μέτρα για την 
αποφυγή νέας έξαρσης της πανδημίας την άνοιξη. 
Τι λέει ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 

Κρίση και συνέπειες
Η Ε.Ε. παρουσίασε ότι όλα τα κράτη θα αντιμετωπί-
σουν από κοινού την πανδημία. Η διαχείριση προς 
αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, σε πρακτικό επίπεδο, 
για την παραγγελία και διάθεση στα κράτη-μέλη εμ-
βολίων ανετέθη στην «Επιτροπή», εν προκειμένω στη 
Γερμανίδα επίτροπο. Απεκαλύφθη, όμως, ότι η Γερμα-
νία προέβη σε παράλληλη παραγγελία εμβολίων, ως 
να μη δεσμεύετο αυτή από τα συμφωνηθέντα. Κάποιοι 
ηγέτες τη δικαιολόγησαν λέγοντας ότι η απόφαση που 
ελήφθη για από κοινού αντιμετώπιση αναφέρεται μόνο 
στην από πλευράς Ε.Ε. τυπική έγκριση των εμβολίων, 
κάποιοι άλλοι είπαν ότι είναι θέμα της Επιτροπής να 
ελέγξει τη Γερμανία. Ως να μην κατάλαβαν «τι» εντέ-
λει απεφασίσθη! Πάντως, η μόνη εταιρεία της οποί-
ας εγκρίθηκαν τα εμβόλια καθυστέρησε χαρακτηριστι-
κά στην παράδοση, κι όμως η Κομισιόν δεν διαμαρτυ-
ρήθηκε. Γι’ αυτό κάποια κράτη εξετάζουν το ενδεχό-
μενο να στραφούν νομικά, χωριστά το καθένα, εναντί-
ον της. Δεν μπορεί να είμαστε στο έλεος της Κομισιόν 
και της φαρμακοβιομηχανίας, σκέφτηκαν. Η βραδύ-
τητα, λοιπόν, που επιδεικνύεται στην αντιμετώπιση της 

υγειονομικής αυτής κρίσης, καθώς ακόμα δεν έχουν 
εγκριθεί εμβόλια άλλων εταιρειών, συνεπάγεται παρά-
ταση της αγωνίας μας, αλλά και χρονική επιμήκυνση 
των περιορισμών στις ελευθερίες μας. Πάντως, καθι-
δρύονται ευθύνες. Γιατί, όσο παρατείνεται η υγειονο-
μική κρίση, βαθαίνει και η οικονομική. Το μέγεθος της 
οικονομικής κατάρρευσης της μεσαίας τάξης θα είναι 
πρωτοφανές, όπως και η παραγόμενη ανισότητα μετα-
ξύ πλουσίων και φτωχών. Τα πρώτα σημάδια για επερ-
χόμενες κοινωνικές εκρήξεις σε πάμπολλα κράτη-μέ-
λη έχουν παρουσιαστεί. Μέτρα στήριξης της μεσαίας 
τάξης, παρά την ανωτέρω καθυστέρηση, για να βοηθη-
θεί ώστε να αντιμετωπίσει τις βαριές οικονομικές συνέ-
πειες της κρίσης, δεν έχουν ληφθεί. Οσο καθυστερεί 
ο εμβολιασμός, ο κορωνοϊός καταλήγει να είναι ασθέ-
νεια προσοδοφόρα. Οι οικονομικά ισχυροί μπορούν 
ευκολότερα να επιβάλουν τους όρους τους στους 
ασθενέστερους. Στην Ελλάδα αυτά λίγο μας απασχο-
λούν. Ούτε συζητιέται το πού μας οδηγεί η ιδεοληψία 
μας με τη συμμόρφωση σε μέτρα στέρησης ελευθερι-
ών μας, όταν μάλιστα διαρκώς αυτά παρατείνονται. 

του μακη τζιφρα*

η άποψη

*Νομικού

φόρμα CORE και με την προϋπόθεση ότι θα εμ-
βολιάζονται περίπου 200.000 πολίτες τον μή-
να, η διασπορά του συνόλου των στελεχών του 
ιού θα φτάσει τα 2.200 κρούσματα ημερησί-
ως την 1η Απριλίου, ενώ στην κορύφωσή της 
μπορεί να φτάσει πάνω από 7.300 κρούσματα 
την ημέρα στο τέλος Μαΐου, εάν δεν ανακοπεί 
η πορεία του με τη λήψη επιπλέον περιοριστι-
κών μέτρων, πριν ξεκινήσει η εκθετική αύξηση 
στο τέλος Μαρτίου. Δηλαδή, εάν δεν υπάρξει 
νέο lockdown ή αν δεν προχωρήσουν με πο-
λύ μεγαλύτερο ρυθμό οι εμβολιασμοί, το τρί-
το επιδημικό κύμα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και 
θα κορυφωθεί στις αρχές του καλοκαιριού. Πα-
ράλληλα, το σύστημα Υγείας θα δεχθεί σημα-
ντική επιβάρυνση από τα μέσα Μαρτίου, λό-
γω του συνδυασμού της αύξησης των κρου-
σμάτων του μεταλλαγμένου στελέχους και του 
υπάρχοντος.

Σε περίπτωση που παρέμενε κλειστή η δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, ο ημερήσιος αριθ-
μός κρουσμάτων θα έφτανε τα 1.500 από την 
Πρωτομαγιά μέχρι τις 18 Μαΐου. Ταυτόχρο-
να, ο μέγιστος αριθμός των διασωληνωμένων 
ασθενών στις ΜΕΘ θα έφτανε το κρίσιμο όριο 
των 600 στις 4 Μαΐου. 

Κατανοούμε την κοινωνική πίεση για το 
άνοιγμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Δεδομένης της επιδημιολογικής κατάστασης 
και των χρονικών τάσεων που βασίζονται στο 
τρέχον κυρίαρχο στέλεχος SARS-CoV-2 στην 
Ελλάδα, θα ήταν λογικό να ανοίξουμε τα σχο-
λεία», επισημαίνει ο κ. Σαρηγιάννης, ο οποί-
ος, ωστόσο, προσθέτει ότι, λόγω της παρουσί-
ας του στελέχους B.1.1.7 στην ελληνική κοινό-
τητα και προκειμένου να περιορίσουμε ή του-
λάχιστον να καθυστερήσουμε την ευρεία δι-
ασπορά του, προτείνονται τα ακόλουθα προ-
ληπτικά μέτρα:

 Αύξηση του αριθμού των δοκιμών (συμπερι-
λαμβανομένων τόσο των δοκιμών RT-PCR όσο 
και των ταχέων δοκιμών που βασίζονται σε αντι-
γόνα) σε ιδρύματα της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης τόσο για το διδακτικό προσωπικό όσο 
και για τους μαθητές (ειδικά αυτά του λυκείου).

 Αύξηση του αριθμού της γενετικής αλληλού-
χισης στα δείγματα που λαμβάνονται από τα 
ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να 
μας επιτρέψουν να εκτιμήσουμε την πραγματι-
κή εξάπλωση του Β.1.1.7 στην κοινότητα. Προ-
κειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέ-
πει να ζητηθεί από όλα τα επιστημονικά ιδρύ-
ματα που διαθέτουν μια διάταξη αλληλούχησης 
(κατά προτίμηση next generation sequencing 
ή ακόμα και παλαιότερης γενιάς) να συμβά-
λουν στην εθνική προσπάθεια περιορισμού 
της διάδοσης του Β.1.1.7. Αυτό περιλαμβάνει 
όχι μόνο τα επίσημα κέντρα μοριακής ανάλυ-
σης, αλλά και όλα τα ακαδημαϊκά και ερευνη-
τικά κέντρα που διαθέτουν όργανα γενετικής 
αλληλούχισης. Το έργο πρέπει να συντονιστεί 
από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς στην Αθήνα, 
αλλά θα πρέπει να μοιραστεί σε ένα αναλυτικό 
δίκτυο για να επιτρέψει βελτιωμένη αλληλου-
χία σε όσο το δυνατόν περισσότερα δείγματα.

 Αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού στο μέ-
γιστο δυνατό επίπεδο, για να χρησιμοποιηθεί 
ως ενεργός έλεγχος της δυναμικής της πανδη-
μίας και να δημιουργηθεί τεχνητή ανοσία σε 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

 Εισαγωγή συσκευών καθαρισμού αέρα (συ-
σκευές απολύμανσης και φιλτραρίσματος αέ-
ρα) σε πολυσύχναστες σχολικές αίθουσες, μέ-
σα μαζικής μεταφοράς, εστιατόρια και δημό-
σιους χώρους. Αυτό θα συντελέσει σε μείωση 
κατά 20%-25% του συνολικού ρυθμού μετά-
δοσης (υποθέτοντας ότι η αερομεταφερόμε-
νη μετάδοση αντιπροσωπεύει το 25%-30% 
του συνόλου).

λέτες από την Αγγλία, οποιαδήποτε περαιτέρω 
ανοίγματα δραστηριοτήτων ελλοχεύουν κινδύ-
νους μέσα στους επόμενους μήνες», επισημαί-
νει ο κ. Σαρηγιάννης και εξηγεί τι έδειξε για το 
άνοιγμα των σχολείων το υπολογιστικό μοντέ-
λο που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με πα-
νεπιστήμια της Ιταλίας.

 «Το άνοιγμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, σε συνδυασμό με το άνοιγμα των δημοτι-
κών σχολείων και του λιανεμπορίου, είναι καθο-
ριστικό, καθώς ακόμα και αυτή η μικρή χαλά-
ρωση δίνει τον χώρο στο μεταλλαγμένο στέλε-
χος να αναπτυχθεί πιο γρήγορα. Ετσι, με βάση 
το σενάριο που ανέλυσε η υπολογιστική πλατ-

Νέο κύμα από 
τη μετάλλαξη 
τον Μάρτιο 


