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Ενα απΕιλητικό τσόυναμι απλώνει τον ίσκιο του στη Γηραιά Ηπειρο, με 
τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι οι επόμενες εβδομάδες αποτελούν κρί-
σιμο χρονικό διάστημα για όσους δεν έχουν ακόμα κάνει την ενισχυτική τρί-
τη δόση του εμβολίου. «Οι δύο δόσεις δεν προστατεύουν καλά από την ‘‘Ομι-
κρον’’, η τρίτη δόση έχει τεράστια άνοδο προστασίας», τόνισε εμφατικά ο CEO 
της Pfizer, δρ. Αλμπερτ Μπουρλά, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ενώπιος ενωπίω» 
και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Φαίνεται ότι οι ειδικοί έχουν καταλήξει σε αυτό το 
συμπέρασμα, επισημαίνοντας μια σημαντική διαφορά του μεταλλαγμένου στε-
λέχους «Ομικρον» από τη μετάλλαξη «Δέλτα». Ενώ στην περίπτωση της δεύτε-
ρης ο ιός διασπείρεται με «όχημα» τους νέους και στέλνει στο νοσοκομείο τους 
γηραιότερους, το νέο στέλεχος αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Ερευνητές έχουν 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι που νόσησαν και θεωρούν ότι για 
αυτούς η περιπέτεια της πανδημίας τελείωσε, αν δεν κλείσουν ραντεβού για την 
πρώτη δόση, πιθανότατα θα προσβληθούν ξανά, ενώ όσοι θεωρήσουν ότι εί-
ναι άτρωτοι με δύο δόσεις εμβολίου έχουν την ίδια πιθανότητα να νοσήσουν και 
αυτοί. Κοινός παρονομαστής της «Ομικρον» και της «Δέλτα» είναι η εμβολιαστι-
κή κάλυψη των νεότερων ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα στην 
κοινωνία, αλλά και των ατόμων ηλικίας 60 ετών και πάνω. Της ομάδας δηλαδή 
που κάθε ημέρα δίνει, δυστυχώς, τους περισσότερους νεκρούς.
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Της αιμιλιας ςταθακου

Π
ρο των πυλών ενός σφοδρού πέμπτου 
επιδημικού κύματος βρίσκεται η χώρα 
μας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η νέα 

έξαρση της πανδημίας θα ξεκινήσει μέσα στον 
Ιανουάριο και θα κλιμακωθεί τους επόμενους 
δύο μήνες. Η επικείμενη αύξηση θα οφείλεται 
στην παραλλαγή «Ομικρον», που εξαπλώνε-
ται με ταχείς ρυθμούς στις περισσότερες χώ-
ρες του κόσμου. Η νέα μετάλλαξη έχει υψη-
λή μεταδοτικότητα και μεγαλύτερη ανοσοδι-
αφυγή, γεγονός που εγείρει φόβους για ένα 
νέο μεγάλο πανδημικό κύμα, που αναμένε-
ται να θέσει σε νέα δοκιμασία τα συστήματα 

Υγείας όλων των χωρών. Ο καθηγητής Επιδη-
μιολογίας στο ΕΚΠΑ Δημήτρης Παρασκευής 
εκτιμά ότι οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα εί-
ναι καθοριστικές για την επικράτηση της «Ομι-
κρον» και την εμφάνιση του πέμπτου επιδη-
μικού κύματος στη χώρα μας. «Αναμένεται 
μέσα στον Ιανουάριο η σταδιακή επικράτη-
ση του νέου στελέχους, που θα οδηγήσει στο 
επόμενο πανδημικό κύμα», εξηγεί ο Δ. Παρα-
σκευής και εκτιμά ότι καθοριστικός παράγο-
ντας θα είναι το πόσο γρήγορα θα γίνει η αντι-
κατάσταση του ενός στελέχους από το άλλο. 
«Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται ότι η 
‘‘Ομικρον’’ έχει σημαντικό πλεονέκτημα ένα-
ντι της ‘‘Δέλτα’’, οπότε αναμένουμε γρήγορη 
επικράτησή της», εξηγεί και προσθέτει ότι πρό-
κειται για ένα στέλεχος με μεγάλη μολυσμα-

τικότητα και διείσδυση. Σύμφωνα με τον Δ. 
Παρασκευή, η δυναμική του πέμπτου επιδη-
μικού κύματος θα εξαρτηθεί από το κατά πό-
σο προσφέρουν προστασία τα εμβόλια. «Με 
τα μέχρι τώρα δεδομένα, η τρίτη δόση φαίνε-
ται ότι παρέχει σημαντική προστασία και ένα-
ντι του νέου στελέχους, γεγονός που μας κά-
νει να αισιοδοξούμε», καταλήγει. 

Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δε-
δομένα, η ενισχυτική δόση φαίνεται να ανεβά-
ζει την προστασία από λοίμωξη με το στέλεχος 
«Ομικρον» κατά 75%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη 
μπορεί να είναι η προστασία έναντι βαριάς νό-
σου και νοσηλείας. Ωστόσο, ο επιδημιολόγος 
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Ουίλιαμ Χάνιτζ 

τονίζει ότι το ερώτημα της σοβαρότητας της 
νόσησης είναι ακόμη αδύνατο να απαντηθεί 
με βεβαιότητα, καθώς η νέα παραλλαγή δεν 
έχει ακόμη μολύνει αρκετούς ανθρώπους για 
να εξαχθούν σίγουρα συμπεράσματα.

Ακόμα και αν επιβεβαιωθεί το αισιόδοξο σε-
νάριο, που θέλει το νέο στέλεχος να προκαλεί 
πιο ήπια νόσηση, ο αναμενόμενος τεράστιος 
αριθμός των νέων μολύνσεων δημιουργεί μια 
δυσοίωνη προοπτική. Το θετικό για τη χώρα 
μας είναι ότι διανύουμε περίοδο σταθεροποί-
ησης των κρουσμάτων. Μάλιστα, ο καθηγη-
τής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ Νίκος Θω-
μαΐδης επισημαίνει ότι μέχρι την έναρξη του 
πέμπτου επιδημικού κύματος μεσολαβεί ένα 
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