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Ως Οικονομολόγος θα ήθελα να μοιραστώ ορισμένες μαθηματικού τύπου -στα-
τιστικά- πληροφορίες για την μέχρι σήμερα πορεία του covid-19 με βάση τα 
επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία. 
 
Η όλη παρουσίαση χωρίζεται σε τρεις περιόδους: 
 
Α’ περίοδος:  
26/2 με 3/5 (68 ημέρες) που ήμασταν όλοι μέσα και σε υψηλή επιφυλακή.  
79.332 τεστ (1.167 την ημέρα) - 2.626 κρούσματα (39 την ημέρα από τα οποία 
τα 9 από ταξιδιώτες. Σε ποσοστά ως σύνολο είναι 3,31% επί των τεστ).  
Την ίδια περίοδο είχαμε 144 θανάτους (5,48% επί των κρουσμάτων). 
 
Β’ περίοδος:  
4/5 με 30/6 (58 ημέρες) μεταβατική περίοδος επιστροφής στην κανονικότητα. 
233.443 τεστ (4.025 την ημέρα) - 777 κρούσματα (13 την ημέρα από τα οποία 
μόνο τα 3 από ταξιδιώτες. Σε ποσοστά ως σύνολο είναι 0,33% επί των τεστ). 
Την ίδια περίοδο είχαμε 48 θανάτους (6,18 % επί των κρουσμάτων). 
 
Γ’ περίοδος:  
1/7 μέχρι εχθές 22/7 (22 ημέρες) με πλήρη κοινωνική ανάπτυξη και άνοιγμα 
συνόρων. 
111.900 τεστ (5.086 την ημέρα) - 674 κρούσματα (31 την ημέρα από τα οποία 
σχεδόν τα μισά (τα 16) από ταξιδιώτες. Σε ποσοστά ως σύνολο είναι 0,60% επί 
των τεστ).  
Την ίδια περίοδο είχαμε 9 θανάτους (1,34 % επί των κρουσμάτων). 
 
Προοδευτικά από τις 26/2 μέχρι χθες 22/7, η προοδευτική σχέση κρουσμάτων 
(4.077) επί του συνόλου των τεστ που έχουν διενεργηθεί (424.675) και αντί-
στοιχα των θανάτων (201) επί των κρουσμάτων στις τρεις βασικές περιόδους 
είναι: 
 
26/2 - 3/5  : 3,31% κρούσματα και 5,48% θανάτους 

26/2 - 30/6: 1,09% κρούσματα και 5,64% θανάτους  
26/2 - 22/7: 0,96% κρούσματα και 4,93% θανάτους  
 
Πρέπει όλοι να προσέχουμε για να συνεχίσουμε να ζούμε αξιοπρεπώς και να 
απολαμβάνουμε την κανονικότητα της ζωής μας.  
 
Με βάση τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από την 1/7 για τις επόμενες 
100 ημέρες μέχρι το τέλος του Οκτώβρη θα πρέπει να περιμένουμε αλλά 3.000 
κρούσματα και 150 θανάτους, νούμερα που εάν δεν προσέξουμε ΟΛΟΙ 
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ΣΟΒΑΡΑ μπορούν πολύ εύκολα να διπλασιαστούν με αποτέλεσμα την έστω 
και μερικώς επιστροφή μας στη μη κανονικότητα. 
 
Όλα τα πιο πάνω στηρίζονται σε επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία και τα παρα-
θέτω με μια καθαρά τεχνοκρατική ματιά συμπληρωματικά με όλες τις άλλες 
πληροφορίες που υπάρχουν δημόσια. 
 
Καλή δύναμη σε όλους μας κι αν προσέχουμε έστω και στοιχειωδώς θα έχουμε 
και την υγειά μας και τα λεφτά μας και τους ανθρώπους μας. 


