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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Ως πότε;
Στο Βερολίνο χαράσσεται η στρατηγική των 
lockdowns. Η παρατεταμένη, όμως, στέρηση πολιτι-
κών ελευθεριών δεν είναι λύση προς αντιμετώπιση 
των κινδύνων που προκαλεί η διασπορά του κορω-
νοϊού. Αυτό είχαμε ως εφημερίδα ήδη από τον Νοέμ-
βριο-Δεκέμβριο του 2020 σθεναρά υποστηρίξει. Για-
τί δεν διακυβεύεται έτσι μόνο η ελευθερία των πο-
λιτών, αλλά και η επιβίωσή τους εξίσου. Τα ίδια τώ-
ρα γράφει και μεγάλη γερμανική εφημερίδα. Προσέ-
θεσε, μάλιστα, ότι αυτό συμβαίνει με την συνδρομή 
«απαισιόδοξων» επιστημόνων, που κάνουν τους αν-
θρώπους να φοβούνται όλο και περισσότερο. Σε γερ-
μανικό περιοδικό επίσης διεθνούς κυκλοφορίας, Γερ-
μανός πολιτικός ανέφερε ότι «η κοινωνική και οικονο-
μική καταστροφή που προκαλείται από αυτή τη στρα-
τηγική είναι τεράστια». Εξίσου η γαλλική εφημερίδα 
«Liberation» περιέγραψε «γιατί» δεν είναι αναγκαία 
τα lockdowns. Σπουδαία Ελληνίδα επιδημιολόγος, σε 
συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, παραδέ-
χθηκε ότι τα lockdowns έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί 
μόνο ως έσχατη λύση. Η ελληνική κυβέρνηση, έρ-

μαιο της στρατηγικής Μέρκελ να σκληραίνει τη στάση 
της όταν υπάρχουν αντιδράσεις σε μέτρα που λαμ-
βάνονται υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, την έχει 
πλήρως αντιγράψει. Γι’ αυτό τα αυστηρά μέτρα έγι-
ναν ακόμα αυστηρότερα! Οπως στη Γερμανία η Μέρ-
κελ στηρίζει τις αποφάσεις της προς περιστολή πο-
λιτικών ελευθεριών σε γνώμες «ειδικών», το ίδιο κά-
νει κι εδώ η κυβέρνηση. Πρόκειται για την ίδια «συ-
νταγή καταπίεσης», με πρώτη ύλη τον φόβο που προ-
καλεί ο κορωνοϊός. Ουδόλως, όμως, εξηγείται η επι-
μονή σε μια τέτοια πολιτική. Είναι τα lockdowns «μέ-
τρα» εκτός λογικών πλαισίων, που οι νόμοι θέτουν για 
να περιορίζονται οι ηγεσίες και να μη μας κάνουν ό,τι 
θέλουν. Στην οικονομική κρίση, το 2010, μας την έφε-
ραν διά του χρέους. Πάμπολλα κράτη έκτοτε τελούν 
υπό δανειακή εξάρτηση, αλλά είναι η Μέρκελ εκεί-
νη που φρόντισε να ξηλώσει το σύστημα Δικαιοσύ-
νης στην Ε.Ε. Σύστημα που εξασφάλιζε μεταξύ κρα-
τών ισονομία στην κυριαρχία τους, που πλέον έχει κα-
ταστεί ανέκδοτο. Η Μέρκελ έτσι επεβλήθη στις δημο-
κρατίες. Ως πότε, όμως, χωρίς αντίδραση;
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Τ
ο 87% στην Αττική και το 50% σε όλη την 
Ελλάδα αναμένεται να φτάσει, μέχρι τις 31 
Μαΐου, το ποσοστό των μεταλλαγμένων 

στελεχών του SARS-CoV-2, επί του συνόλου των 
ημερήσιων νέων κρουσμάτων, σύμφωνα με τη 
νέα τεχνική έκθεση του Τμήματος Χημικών Μηχα-
νικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, υπό τον καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάν-
νη, την οποία παρουσιάζει σήμερα η Realnews. 
Σε αυτήν, καταγράφεται ανά μήνα η σταδιακή 
επικράτηση και κυριαρχία των μεταλλαγμένων 
στελεχών, που αιτιολογεί σε μεγάλο βαθμό, σύμ-
φωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, την επιδείνωση που 
παρουσιάζει η επιδημιολογική κατάσταση τις τε-
λευταίες εβδομάδες στην ελληνική επικράτεια και 
ιδιαίτερα στην Αττική, η οποία ήταν δύσκολο να 
εξηγηθεί μόνο από την πλημμελή εφαρμογή των 
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω κό-
πωσης του πληθυσμού. 

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα του ΕΟΔΥ, 
που αφορούν την παρουσία του βρετανικού στε-
λέχους B.1.1.7, και χρησιμοποιώντας αυτά τα δε-
δομένα για την εξέλιξη της πανδημίας στο μοντέ-
λο Core (το υπολογιστικό εργαλείο διαχείρισης 
του κινδύνου, που αναπτύχθηκε από το Εργα-
στήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήμα-
τος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και την ομά-
δα HERACLES, σε συνεργασία με τα πανεπιστή-
μια προηγμένων σπουδών στην Ιταλία), η ομά-
δα του κ. Σαρηγιάννη κατάφερε να υπολογίσει 
το ποσοστό παρουσίας του ως προς τον συνολι-

κό αριθμό νέων κρουσμάτων σε ημερήσια βά-
ση, καθώς και την εξέλιξη του ποσοστού αυτού 
τους επόμενους μήνες.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν εφιαλτική την 
επικράτηση της νέας παραλλαγής, καθώς, από τη 
στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε το μεταλλαγμένο 
στέλεχος, λόγω της υψηλότερης μεταδοτικότητάς 
του, έχει αρχίσει να αυξάνει τη συμμετοχή του 
στον συνολικό αριθμό νέων κρουσμάτων. Αυτό 
συμβαίνει στο σύνολο της ελληνικής επικράτει-
ας, αλλά σε πολύ υψηλότερο βαθμό στην Αττική. 

«Η εξάπλωση του μεταλλαγμένου στελέχους 
θα ήταν πολύ υψηλότερη αν τη χρονική περίο-
δο εισαγωγής του στην Ελλάδα δεν βρισκόμα-
σταν σε lockdown, ενώ επιπλέον συμβολή στον 
περιορισμό της διασποράς του είχε το αυστηρό 
lockdown που επιβλήθηκε οριζόντια από τις 3 
έως και τις 16 Ιανουαρίου. Σε αντίθετη περίπτω-
ση, η διασπορά του θα ήταν πολύ υψηλότερη 
τώρα και η συνολική επιδημιολογική εικόνα στη 
χώρα πολύ χειρότερη», αναφέρει ο καθηγητής. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα πάντα με την τεχνι-
κή έκθεση, στις 31 Δεκεμβρίου το ποσοστό των 
μεταλλαγμένων στελεχών επί του συνόλου των 
ημερήσιων νέων κρουσμάτων στη χώρα κυμαι-
νόταν στο 0,4% και στην Αττική στο 0,2%. Στις 
31 Ιανουαρίου τα ποσοστά ανήλθαν σε 3,9% και 
6,2%, στις 28 Φεβρουαρίου σε 5,6% και 26%, 
ενώ στις 31 Μαρτίου αναμένεται να φτάσουν 
στο 14,4% και 49,9% αντίστοιχα. Νέα κορύφω-
ση προβλέπεται να παρουσιάσουν τα ποσοστά 
των μεταλλαγμένων στελεχών επί των νέων κρου-
σμάτων στις 30 Απριλίου σε ποσοστό 30,3% σε 
ολόκληρη τη χώρα και σε ποσοστό 76% στην Ατ-

τική, ενώ στις 31 Μάιου ο «εφιάλτης» των μεταλ-
λάξεων αναμένεται να κυριαρχήσει σε ποσοστό 
87% στην Αττική και 50% σε ολόκληρη την ελλη-
νική επικράτεια. 

Οπως εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, «υπάρχει 
σημαντική πιθανότητα η διασπορά του μεταλλαγ-
μένου στελέχους να είναι ακόμα υψηλότερη και, 
όταν θα υπάρξουν διαθέσιμα νεότερα δεδομέ-
να, οι προβλέψεις αυτές ίσως χρειαστούν αναθε-
ώρηση, κάτι που θα επηρεάσει συνολικότερα τις 
προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας, αλλά 
και την αποτελεσματικότητα, όπως και τη διαφαι-
νόμενη διάρκεια του υφιστάμενου lockdown». 

Κίνδυνοι 
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σαρηγιάννης τονίζει ότι 
οποιαδήποτε περαιτέρω ανοίγματα οικονομι-
κών, εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων 
ελλοχεύουν κινδύνους στους επόμενους μήνες, 
ως απόρροια της αυξημένης μεταδοτικότητας του 
μεταλλαγμένου στελέχους. «Επιπλέον, το γεγονός 
ότι, αυτή τη στιγμή, παρά τις εντατικοποιημένες 
προσπάθειες του ΕΙΒΕ (Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροβι-
ολογικών Ερευνών) της Ακαδημίας Αθηνών, δεν 
έχουμε την ακριβή εικόνα του αριθμού των “με-
ταλλαγμένων” κρουσμάτων στην Ελλάδα, εισάγει 
ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα στους υπολογι-
σμούς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενταθούν 
οι προσπάθειες ανίχνευσης τέτοιων κρουσμάτων 
στην κοινότητα με αλληλούχηση των δειγμάτων 
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό», επισημαίνει. 

Στην τεχνική έκθεση σημειώνεται ότι, σύμ-
φωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ, το πρώ-
το κρούσμα μεταλλαγμένου βρετανικού στελέ-
χους B.1.1.7 εμφανίστηκε στην Ελλάδα στις 23 
Δεκεμβρίου του 2020. Σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο, υπήρξε ανησυχία για την παρουσία του, λό-
γω των πρώτων ενδείξεων αυξημένης μεταδοτι-
κότητάς του, η οποία εικαζόταν να είναι μέχρι και 
70% υψηλότερη. Στην πορεία, όμως, διαπιστώ-

Νέος εφιάλτης 
οι μεταλλάξεις
«Το βρετανικό στέλεχος θα κυριαρχήσει 
έναντι του υπάρχοντος ιού μέσα στους επόμενους 
δύο μήνες», προειδοποιεί ο καθηγητής 
του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης 
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