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πολιτικηΑγωνία για την «Ομικρον»
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στο σπίτι για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Η 
ατομική βούληση παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγκεντρω-
θούμε πολλά άτομα μαζί, θα πρέπει πάντα να 
φοράμε μάσκες, να τηρούμε αποστάσεις και 
να έχουμε φροντίσει πριν και μετά τις συνευ-
ρέσεις μας με τρίτα άτομα να κάνουμε rapid 
test. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας και είναι 
δύσκολος», επισημαίνει. 

Επίσπευση εμβολιασμών 
Την επίσπευση με κάθε τρόπο των εμβολια-
σμών, που αναμένεται να προσφέρουν την απα-
ραίτητη προστασία ενόψει του νέου κύματος της 
«Ομικρον», όπως όλα δείχνουν, ζητά από την 
πλευρά του ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόε-
δρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και 
μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων. «Οι 
εμβολιασμοί πρέπει με κάθε τρόπο να επεκτα-
θούν. Αυτή τη στιγμή, έχουν κλείσει ραντεβού 
για την πρώτη δόση μόνο 150.000 συμπολίτες 
μας, από τους 600.000 άνω των 60 ετών που 
παραμένουν ανεμβολίαστοι. Γι’ αυτούς πρέπει 
να υπάρξει επιπλέον μέριμνα», τονίζει. 

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες, όταν έρχο-
νται σε επαφή με άλλα άτομα σε χώρους υψη-
λού κινδύνου, να φορούν διπλή μάσκα ή μάσκα 
ΚΝ95 και να αποφεύγουν τις κοινωνικές συνα-
θροίσεις. Ο Αθ. Εξαδάκτυλος τίθεται, σε πρώ-
τη φάση, υπέρ της περιστολής των μεγάλων 
μαζικών εκδηλώσεων για συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα και στη συνέχεια να επεκταθεί 
η τηλεργασία, ενώ θεωρεί ακόμη πρόωρη την 
όποια συζήτηση για τη λειτουργία των σχολείων. 

Τέλος, η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγή-
τρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής 
στο ΕΚΠΑ, τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να 

αποφευχθεί ο συνωστισμός τις ημέρες των εορ-
τών και να γίνεται συχνό testing, σε μια προ-
σπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. 
«Το testing θα πρέπει να γίνεται από όλα τα μέ-
λη της οικογένειας ή της παρέας. Οσο πιο πο-
λύ το προσέξουμε αυτό, τόσο μειώνουμε την 
πιθανότητα να νοσήσουμε. Υπάρχουν χώρες 
στην Ευρώπη αλλά και περιοχές στην Αμερική 
όπου, επειδή η ‘‘Ομικρον’’ είναι σαν τσουνά-
μι, έχουν ακυρωθεί οι εορταστικές εκδηλώσεις. 
Θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή», δηλώνει 
η Θ. Ψαλτοπούλου. 

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή τη στιγμή, εφό-
σον βλέπουμε μια σταθεροποίηση προς ύφε-
ση της επιδημικής καμπύλης στη χώρα μας, 
δεν θα υπήρχε πρόβλημα να διατηρήσουμε 
τα υπάρχοντα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρ-
νηση. Η νέα παραλλαγή, όμως, μπορεί να αλ-
λάξει τα δεδομένα. «Γνωρίζοντας ότι η ‘‘Ομι-
κρον’’ μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει κυρί-
αρχη μετάλλαξη, θα πρέπει να ενημερώσουμε 
ακόμη περισσότερο για τα οφέλη του εμβολια-
σμού και να προχωρήσουμε σε κατ’ οίκον εμ-
βολιασμούς, όπου αυτό είναι εφικτό», καταλή-
γει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας.  

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν 
ότι πρέπει να ενταθούν οι 
έλεγχοι στα αεροδρόμια 
και στις πύλες εισόδου, με 
καταγραφή των ταξιδιωτών

 ΕφιαλτικΕς προβλέψεις για την πο-
ρεία της πανδημίας τις αμέσως επόμενες 
εβδομάδες, σε περίπτωση που στις αρχές 
του έτους δεν ληφθούν αυστηρά περιορι-
στικά μέτρα, όπως ένα γενικό lockdown, 
περιλαμβάνει η νέα έκθεση του καθηγη-
τή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ 
Δημοσθένη Σαρηγιάννη. Στην έκθεση, 
την οποία ο καθηγητής έχει δηλώσει ότι 
θα την κοινοποιήσει επικαιροποιημένη και 
στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρεται ότι, αν 
δεν υπάρξει lockdown, τότε στις 16 Ιανου-
αρίου τα ημερήσια κρούσματα μπορεί να 
φτάσουν ακόμα και τα 30.000, οι διασωλη-
νωμένοι τους 1.500 και οι νεκροί τους 150. 

«Με βάση τις προβλέψεις του μοντέ-
λου CORE, η ανοδική τάση αναμένεται να 
εδραιωθεί από την επόμενη εβδομάδα, η 
μετάλλαξη ‘‘Ομικρον’’ αναμένεται να κυρι-
αρχήσει (έστω και οριακά) μετά τις 27 Δε-
κεμβρίου, με τον αριθμό των κρουσμάτων 
(κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών) να ξε-
περνά τα 5.500 στις 31 Δεκεμβρίου, οι δι-
ασωληνωμένοι σε ΜΕΘ να είναι 590 και 
οι θάνατοι (κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημε-
ρών) 80. Εάν δεν ληφθούν επιπλέον δρα-

στικά μέτρα, στις 16 Ιανουαρίου ο αριθ-
μός των κρουσμάτων (κυλιόμενος μέσος 
όρος 7 ημερών) θα πλησιάσει τα 30.000, 
με 1.500 διασωληνωμένους σε ΜΕΘ και 
150 θανάτους ημερησίως», τονίζει ο κα-
θηγητής στην ανάλυση του υπολογιστι-
κού του μοντέλου, βάσει των επιδημιολο-
γικών δεδομένων μέχρι και την Τρίτη 21 
Δεκεμβρίου, που απέστειλε στη Realnews. 

«Εάν μετά τις 3 Ιανουαρίου εφαρμοστεί 
γενικευμένο lockdown, τότε ο αριθμός των 
κρουσμάτων θα αρχίσει να μειώνεται με-
τά από μερικές ημέρες και στις 16 Ιανου-

αρίου θα είναι κάτω από 5.000, οι διασω-
ληνωμένοι σε ΜΕΘ θα είναι 830 και οι θά-
νατοι 107», προσθέτει στην ανάλυσή του 
ο καθηγητής. 

Παράλληλα, ο Δ. Σαρηγιάννης αναφέ-
ρεται και στις περιοχές όπου η πανδημία 
εμφανίζει εκθετική άνοδο. «Εντονα ανοδι-
κή τάση έχουν τα Χανιά, ενώ ακολουθούν 
η Πρέβεζα, η Λακωνία, η Πέλλα, το Ρέθυ-
μνο, η Κέρκυρα και η Εύβοια. Οσον αφο-
ρά τη Μακεδονία, προβληματίζουν επι-
πλέον οι περιοχές με ανοδική τάση, όπως 
η Πέλλα, ή επιβράδυνση της πτωτικής πο-
ρείας, όπως η Κοζάνη, η Δράμα και τα Γρε-
βενά. Συνιστάται εντατικοποίηση των αλ-
ληλουχήσεων των δειγμάτων που λαμβά-
νονται από τις περιοχές αυτές, για ταχεία 
ανίχνευση πιθανής διασποράς της μεταλ-
λαγής ‘‘Ομικρον’’ (ιδιαίτερα στη Λακωνία, 
στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στην Εύβοια και 
στην Αττική)».

Μέτρα άμεσης εφαρμογής
Τη λήψη νέων μέτρων εισηγήθηκε η επιτρο-
πή των εμπειρογνωμόνων του υπουργεί-
ου Υγείας, σε μια προσπάθεια να περιορι-

στεί η εξάπλωση της πανδημίας μέσα στις 
γιορτές, υπό τον κίνδυνο της μετάλλαξης 
«Ομικρον». Σύμφωνα με όλες τις πληρο-
φορίες, οι ειδικοί αποφάσισαν την εφαρ-
μογή μέτρων με άμεσο αλλά και βραχυ-
πρόθεσμο χαρακτήρα, που θα ισχύσουν, 
αν γίνουν δεκτά από την κυβέρνηση, από 
τις 3/1/2022. 

Τα μέτρα που θα έχουν άμεση εφαρμογή 
αφορούν τη ματαίωση όλων των μαζικών 
εορταστικών εκδηλώσεων σε ανοιχτούς 
χώρους, όπως χριστουγεννιάτικα φεστι-
βάλ και εκδηλώσεις, και κλείσιμο των γη-
πέδων για τους θεατές. Παράλληλα, όσοι 
ταξιδιώτες έρχονται στην Ελλάδα θα υπο-
βάλλονται τη δεύτερη και την τέταρτη ημέ-
ρα μετά την άφιξή τους σε υποχρεωτικά 
τεστ. Η χρήση της μάσκας θα καθίσταται 
υποχρεωτική τόσο σε ανοιχτούς όσο και 
κλειστούς χώρους, ενώ σε σούπερ μάρ-
κετ και μέσα μαζικής μεταφοράς θα επι-
τρέπεται η είσοδος με διπλή μάσκα ή μά-
σκα υψηλής προστασίας KN-95. 

Παράλληλα, οι ειδικοί εισηγήθηκαν και 
μέτρα που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ 

μετά τις 3 Ιανουαρίου, καθώς κρίθηκε 
ότι μέχρι στιγμής δεν είναι απαραίτη-

τα. Τα μέτρα αυτά αφορούν περιο-
ρισμούς στο ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων εστίασης και 
διασκέδασης, καθώς και επιβολή 
περιορισμού ατόμων ανά τ.μ. 
στους κλειστούς χώρους. Επί-
σης, όπως όλα δείχνουν, δεν 
αποκλείεται να εφαρμοστεί 
για ακόμα μία φορά το μέ-
τρο της τηλεργασίας.

«Lockdown για να 
μη φτάσουμε στα 

30.000 κρούσματα»!
Τι αναφέρει στην έκθεσή του για την εξέλιξη 

της πανδημίας τις επόμενες εβδομάδες ο καθηγητής του ΑΠΘ 
Δημοσθένης Σαρηγιάννης


