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Το 2021, το νέο 
αυτό έτος, ο πλα-
νήτης θα βιώσει 
το μεγαλύτερο 
εμβολιαστικό 
πρόγραμμα που 
έχει γίνει ποτέ. 
Η επιστημονική 
κοινότητα βρί-
σκεται στην πρώ-
τη γραμμή του 
«μετώπου» κατά 
της Covid-19 – 
και έτσι πρέπει. 
Αυτή τη στιγμή 
δύο πρωτοπόρα 
εμβόλια που 
χρησιμοποιούν 
τεχνολογία 
mRNA και τα 
οποία πήραν 
πρώτα έγκρι-
ση, βρίσκουν 
εφαρμογή, ενώ 
δεκάδες άλλα 
εμβόλια βρίσκο-
νται στο στάδιο 
των πειραματι-
κών δοκιμών.
Αν και επιστημο-
νικά υπάρχουν 
διαφορετικές 
προσεγγίσεις, 
ακόμα και κά-
ποιες διχογνω-
μίες, η επιστη-
μονική κοινότητα 
συμφωνεί σε 
κάτι βασικό: Ότι 
τα εμβόλια είναι 
το καλύτερο 
μέσο για την 
προστασία της 
δημόσιας υγείας.
Ο «Τύπος Ιωαν-
νίνων» δίνει τον 
λόγο σε τρεις 
επιστήμονες, σε 
τρεις καθηγητές 
του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων. 
Ο  καθένας κατα-
θέτει τη δική του 
άποψη για την 
υπόθεση των εμ-
βολίων και του 
εμβολιασμού.
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Πρόστιμο λόγω… χειρό-
γραφης βεβαίωσης
Το ΜΛ ΚΚΕ Ιωαννίνων καταγγέλλει την αστυνομία 
για «καψώνι» σε βάρος δύο μελών της νεολαίας 
του. Συγκεκριμένα, καταγγέλλει ότι τα δύο άτομα 
περνούσαν από σημείο σε κεντρικό πεζόδρομο των 
Ιωαννίνων, παραμονές Χριστουγέννων και περιγρά-
φουν:  
https://typos-i.gr/article/prostimo-logw-
xeirografhs-bebaiwshs

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε

Πέθανε 
ο Αχιλλέας Βαφειάδης
Ο ΑΧΙΛΛΈΑΣ ΒΑΦΈΙΑΔΗΣ, παλιός δημοτικός 
σύμβουλος Ιωαννίνων, μουσικός, αργυροχόος και 
ιδρυτικό στέλεχος αθλητικών σωματείων της πό-
λης, πέθανε στα 77 του χρόνια.
https://typos-i.gr/article/pe8ane-o-axilleas-
bafeiadhs

11 πουλιά του χειμώνα 
στα Γιάννενα
Ο ΧΈΙΜΏΝΑΣ αποτελεί μια δύσκολη εποχή για 
αρκετούς οργανισμούς. Πολλά είδη έχουν να αντιμε-
τωπίσουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την 
έλλειψη τροφής. Τα πουλιά όμως έχουν καταφέρει 
να ξεπεράσουν ως ένα βαθμό τα εμπόδια.
https://typos-i.gr/article/11-poylia-toy-xeimwna-
sta-giannena

ΕΟΔΥ: Ένα κρούσμα 
σε όλη την Ήπειρο
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ κρουσμάτων σήμερα Σάβ-
βατο, συνοδεύτηκε και με αναφορά για μόλις ένα 
κρούσμα στα Γιάννενα, το μοναδικό στην Ήπειρο.
https://typos-i.gr/article/eody-ena-kroysma-se-
olh-thn-hpeiro
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:
https://www.patreon.com/TyposI
Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

Με μια συνδρομή 4 ευρώ στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)

■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα
Με τη συνδρομή των 10 ευρώ στον Τύπο, παίρ-
νετε:
Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου 
■«Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/
Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014» 
σε φυσική μορφή (ισχύει για όλο τον Δεκέμβριο)
(οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
■ Η νέα ψηφιακή έκδοση του Τύπου, περιλαμ-
βάνει 52+1 μουσικά άλμπουμ, ένα για κάθε βδο-
μάδα του χρόνου, συν ένα, καθότι το 2020 είναι 
δίσεκτο (αν δεν το ΄χατε καταλάβει ήδη…).
Το βιβλίο διατίθεται σε δύο εκδοχές: 
Μια σε pdf, που είναι η πιο κοινή και προσβάσιμη 
από όλες τις συσκευές
Μια σε epub που είναι πιο διαδραστική και δια-
βάζεται, είτε με την εφαρμογή Adobe Digital 
Editions σε Windows, είτε στην εφαρμογή ανά-
γνωσης, σε Mac.

Μια έκδοση με 53 μουσικά άλμπουμ
Μαζί με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Γιατί θα έκανα χθες το εμβόλιο
[ ΤΟΥ Γ. ΘΥΦΡΟΝΙΤΗ* ] 

Το προσδόκιμο ζωής στην Αγγλία το 
1900 ήταν 47 χρόνια ενώ ο παγκόσμιος 
μέσος όρος 31. Το 2017 το προσδόκιμο 
ζωής στην Αγγλία ήταν 81 και ο  πα-

γκόσμιος μέσος όρος 72. Με άλλα λόγια κάθε 
χρόνο η ανθρωπότητα κερδίζει 3,5 με 4 μήνες 
σε προσδόκιμο ζωής.
Τι σχέση όμως έχει αυτό με το/τα εμβόλια; Έχει 
μεγάλη σχέση, γιατί η ραγδαία αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής οφείλεται στο μεγαλύτερο 
βαθμό σε τρεις παράγοντες που σήμερα θεω-
ρούνται δεδομένοι: α) το καθαρό πόσιμο νερό, β) 
τα αντιβιοτικά και γ) τα εμβόλια τα οποία σχεδόν 
μηδένισαν την παιδική θνησιμότητα. To 1980 
o Π.Ο.Υ ανακοίνωσε ότι η ευλογιά (λοιμώδης 
νόσος με 30% θνητότητα) εξαλείφθηκε από τον 
πλανήτη. Τον Αύγουστο της τρέχουσας χρονιάς 
ανακοινώθηκε ότι ο ιός της πολιομυελίτιδας 
κυκλοφορεί μόνο σε δύο χώρες, Αφγανιστάν και 
Πακιστάν. Σύντομα θα εξαλειφθεί οριστικά από 
όλο τον πλανήτη και η πολιομυελίτιδα. 
Στα μέσα του μήνα θα ξεκινήσουν οι μαζικοί 
εμβολιασμοί στη χώρα μας με το παρασκεύ-
ασμα των Pfizer/BioNtech έναντι του Sars-
Cov-2. Αυτή τη φορά το εμβόλιο θα μας βοη-
θήσει να ξαναπάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. 
Μια καινοτόμος τεχνολογία και ένα τεράστιο 
επίτευγμα της Βιοϊατρικής έρευνας βρίσκεται 
πλέον στο στάδιο της εφαρμογής.
Όμως οι νέες τεχνολογίες πάντα δημιουργούσαν 
επιφυλάξεις και δισταγμούς, ειδικά όταν υπάρ-
χουν φόβοι ότι οι  εφαρμογές τους ενδέχεται να 
προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό μας.
Τα ερωτήματα που ακούγονται συχνότερα εί-
ναι: Μήπως λόγω της βιασύνης να παραχθούν 
τα εμβόλια παρακάμφθηκαν οι απαραίτητοι 
έλεγχοι ασφαλείας; Μήπως η εισαγωγή στον 
οργανισμό μας του mRNA που κωδικοποιεί μια 
πρωτεΐνη του ιού προκαλέσει κληρονομήσιμες 
τροποποιήσεις του γενετικού μας υλικού;
Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απαντηθούν, να 
εξηγηθεί ότι μολονότι η ταχύτητα παραγωγής 
των εμβολίων νέας τεχνολογίας ήταν εντυπω-
σιακή, ούτε εκπτώσεις υπήρξαν στις μελέτες 
ασφαλείας, ούτε κινδυνεύουμε να ενσωματω-
θεί το mRNA στο γενετικό μας υλικό. Να εξη-
γηθεί ότι οι σημερινές εφαρμογές αποτελούν 
το αποκορύφωμα και την κατάληξη ερευνών 
των τελευταίων 60 χρόνων και υλοποίηση 
ιδεών  πρωτοπόρων ερευνητών που διατυπώ-
θηκαν πριν πολλές δεκαετίες. 
Το εμβόλιο αποτελείται από δύο συστατικά μέρη, 
λιποσώματα και mRNA. Το mRNA (messenger 
RNA) αποτελεί το ενδιάμεσο μόριο/μήνυμα, 
που μεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το 
DNA στην κυτταρική μηχανή παραγωγής πρω-
τεϊνών, ώστε να συντεθεί η πρωτεΐνη που αντι-
στοιχεί στη μεταφερόμενη πληροφορία.
Το DNA όντας το αποθετήριο της γενετικής 
πληροφορίας είναι μόριο εξαιρετικά σταθε-
ρό που μπορεί να διατηρηθεί, υπό κατάλλη-
λες συνθήκες, χιλιάδες χρόνια. Αντίθετα το 
mRNA είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο μόριο, γιατί 

το μήνυμα πρέπει να αποδομείται και να ανα-
νεώνεται συνεχώς και ταχέως, απαντώντας 
στις διαρκώς μεταβαλλόμενες λειτουργικές 
ανάγκες των κυττάρων. Αυτός είναι και ο λό-
γος που το εμβόλιο συντηρείται στους -70οC, η 
εγγενής αστάθεια του RNA.
Από τη δεκαετία του 1960 έχουν γίνει χιλιάδες 
έρευνες που μας προσέφεραν μια πολύ καλή 
γνώση των μηχανισμών παραγωγής, μετά-
φρασης (η διαδικασία μέσω της οποίας η πλη-
ροφορία που φέρει το mRNA «μεταφράζεται» 
σε πρωτεΐνη) και αποδόμησης του mRNA. 
Αξιοποιώντας αυτές τις γνώσεις, το mRNA 
του εμβολίου, το οποίο παρασκευάζεται συν-
θετικά, φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
ώστε η πληροφορία που εμπεριέχεται στην 
αλληλουχία του να μεταφραστεί σε ένα τμήμα 
της πρωτεΐνης ακίδα του ιού.
H μετάφραση του εξωγενούς RNA ακολουθεί 
τους ίδιους ακριβώς μηχανισμούς με αυτούς 
του ενδογενούς mRNA. Όπως το ενδογενές, 
έτσι και το mRNA που εισάγεται με το εμβόλιο 
και αποτελεί μικρό μόνο τμήμα του γενετικού 
υλικού του ιού αποδομείται με φυσικό τρόπο 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο ενδιάμεσο 
θα παραχθεί αρκετή ιική πρωτεΐνη που θα ανα-
γνωριστεί ως  ξένη από το ανοσοποιητικό σύ-
στημα και θα προκαλέσει την απάντησή του.
Αντίθετα, οι κλασσικές τεχνολογίες των εμ-
βολίων χρησιμοποιούν, εξασθενημένους μεν, 
ολόκληρους όμως ιούς, μερικοί εκ των οποί-
ων φέρουν DNA ως γενετικό υλικό. Βέβαια 
και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει παρατη-
ρηθεί ποτέ ενσωμάτωση του γενετικού υλικού 
του ιού στα κύτταρά μας, ούτε στα σωματικά 
ούτε στα γενετικά. Η ανησυχία λοιπόν ότι το 
mRNA του εμβολίου θα τροποποιήσει το γενε-
τικό μας υλικό είναι αβάσιμη.   
H τεχνολογία των λιποσωμάτων και η χρή-
ση τους ως οχημάτων μεταφοράς DNA, RNA 
ή πρωτεϊνών στο εσωτερικό των κυττάρων 
αναπτύσσεται επίσης από τη δεκαετία του ’60. 
Λόγω της ιδιότητάς τους να συντήκονται με 
την  κυτταρική μεμβράνη και να μεταφέρουν το 
περιεχόμενό τους στο εσωτερικό του κυττάρου, 
οι ερευνητές πολύ γρήγορα οραματίστηκαν τη 
χρήση λιποσωμάτων ως οχημάτων μεταφοράς 
βιολογικών μορίων για θεραπευτικούς λόγους.
Το 1973, οι G. Grigoriadis και R.A. Buckland 
προτείνουν ότι τα λιποσώματα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως οχήματα για την μετα-
φορά ενζύμων στο εσωτερικό κυττάρων με 
στόχο τη θεραπεία γενετικών νοσημάτων. Τον 
επόμενο χρόνο δημοσιεύεται το πρώτο άρ-
θρο όπου καταδεικνύεται ότι τα λιποσώματα 
έχουν ανοσοενισχυτικές ιδιότητες (Allison 
AC, Gregoriadis G (1974) Liposomes as 
immunological adjuvants. Nature 252:252).
Δεδομένου ότι η χρήση ανοσοενισχυτικών εί-
ναι απαραίτητη σε όλα τα εμβόλια, η δεύτερη 
αυτή ιδιότητα των λιποσωμάτων τα κάνει ιδα-
νικό μέσο για τον εμβολιασμό, ενώ παράλλη-
λα προστατεύουν το mRNA από αποδόμηση. 
Εδώ να σημειώσω ότι οι παρενέργειες των εμ-
βολίων, τύπου κοινού κρυολογήματος, προκα-

λούνται από τα ανοσοενισχυτικά και δείχνουν 
ότι το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά στο εμ-
βόλιο και αναπτύσσεται ανοσία.
Η ωρίμανση και το πάντρεμα των δύο τεχνο-
λογίων, λιποσωμάτων και mRNA, και η προο-
πτική καινοτόμων θεραπευτικών εφαρμογών 
προκάλεσε έντονο ερευνητικό και επενδυτικό 
ενδιαφέρον. Εταιρείες με κεντρικό αντικείμε-
νο την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής για 
θεραπεία και πρόληψη εμφανίζονται γύρω 
στο 2010, η BioNtech ιδρύεται το 2008 και η 
Moderna (λογοπαίγνιο Mode+RNA) το 2010. 
Οι επενδύσεις είναι αντίστοιχες των προσδο-
κιών, οι εταιρείες αυτές απασχολούν εκατο-
ντάδες υπαλλήλους και ερευνητές.
Το 2015 εγκρίνεται η πρώτη κλινική δοκιμή 
φάσης 1 εμβολίου κατά της γρίπης και το 2017 
δημοσιεύονται θετικά αποτελέσματα. Θετικά 
αποτελέσματα κλινικών δοκιμών φάσης 1 δη-
μοσιεύονται, την ίδια χρονιά, για εμβόλια κατά 
των ιών Zika, Εbola και κατά του ιού της λύσσας.
Συμπέρασμα, μια γρήγορη βιβλιογραφική έρευ-
να αποκαλύπτει ότι η τεχνολογία του mRNA, 
των λιποσωμάτων και το πάντρεμα των δύο για 
την παραγωγή εμβολίων δεν είναι ανακάλυψη 
της τελευταίας στιγμής όπως νομίζουν πολλοί. 
Είναι αποτέλεσμα μακρόχρονων ερευνητικών 
προσπαθειών πανεπιστημιακών εργαστηρίων 
και ερευνητικών κέντρων και συνεργασιών 
τους με φαρμακευτικές εταιρείες.
Δεν υπήρξε όμως  υπερπήδηση απαραίτητων 
σταδίων και ελέγχων στις μελέτες των εμβολί-
ων έναντι του κορωνοϊού;
Η απάντηση είναι όχι.
Τα πρωτόκολλα των κλινικών δοκιμών εγκρίθη-
καν από το FDA που όρισε ανεξάρτητες επιτρο-
πές εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση 
των μελετών που πραγματοποιήθηκαν σύμφω-
να με την κλασσική διαδικασία φάσεων 1, 2 και 
3. Στη φάση 3, στη φάση δηλαδή που ελέγχεται η 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου να προλάβει 
την εκδήλωση της ασθένειας, στρατολογήθη-
καν περίπου 30.000 και 40.000 εθελοντές από τη 
Moderna και την Pfizer αντίστοιχα.
Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, αυτούς 
που έλαβαν το εμβόλιο (λιποσώματα+mRNA) 
και σε αυτούς που έλαβαν μόνο τα λιποσώμα-
τα (placebo). H κάθε μελέτη ήταν διπλή τυφλή, 
ούτε δηλαδή οι γιατροί γνώριζαν τι χορηγούσαν, 
ούτε οι εθελοντές σε ποια ομάδα ανήκαν. Στο 
τέλος της μελέτης της Pfizer είχαν ασθενήσει 
από COVID-19 συνολικά 178 εθελοντές, εκ των 
οποίων οι 9 ανήκαν στην ομάδα που έλαβε το 
εμβόλιο και οι 169 στην ομάδα που έλαβε το 
placebo. Από τα νούμερα αυτά προκύπτει ότι το 
εμβόλιο είναι 95% αποτελεσματικό (παρόμοια 
είναι και τα αποτελέσματα της Moderna). Tα 
αποτελέσματα ελέγχθηκαν από επιτροπές ειδι-
κών του FDA ενώ όλα τα σχετικά ντοκουμέντα 
είναι δημοσίως διαθέσιμα.  
Για τους δύσπιστους το ερώτημα παραμένει, 
πως είναι δυνατόν να γίνουν όλα τόσο γρήγο-
ρα, μήπως ναι μεν ακολουθήθηκε η τυπική 
διαδικασία, αλλά η παραγωγή δισεκατομμυρί-
ων δόσεων εντός ελάχιστου χρόνου γίνεται σε 

βάρος της ασφάλειας; Είναι απολύτως σωστό  
ότι το τελικό στάδιο παραγωγής του εμβολίου 
ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, σε διάστημα 
που πριν λίγα χρόνια μόνο στα πιο ακραία 
όνειρά μας θα μπορούσαμε να φανταστούμε. 
Αλλά έτσι έχουν πλέον τα πράγματα στη βιο-
λογία, οι ανατροπές είναι συνεχείς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1990 το Human 
genome project, δηλαδή το πρόγραμμα αλ-
ληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος 
είχε προϋπολογιστεί στα 3 δις $ και ολοκλη-
ρώθηκε σε 13 χρόνια. Σήμερα, ο καθένας αν 
πληρώσει γύρω στα 1000€,  μπορεί να έχει την 
αλληλουχία του γονιδιώματός του εντός μίας 
ημέρας. Παρομοίως, η ταχύτητα με την οποία 
ανακαλύφθηκε, χαρακτηρίστηκε και βρέθηκε 
η πύλη εισόδου του Sars-CoV-2 στα κύτταρά 
μας ήταν εντυπωσιακή.
Όλα τα παραπάνω έγιναν σε 2 μήνες, ενώ ο ιός 
του AIDS ανακαλύφθηκε 2 χρόνια μετά την εμ-
φάνιση της νόσου και τα άλλα χαρακτηριστικά 
του πολύ αργότερα. Όμως η ταχύτητα δεν είναι 
συνώνυμο προχειρότητας και πλημμελών ελέγ-
χων. Μπορούμε να προχωράμε σε εφαρμογές με 
πρωτόγνωρη ταχύτητα, αλλά και με ασφάλεια, 
γιατί η συσσώρευση θεωρητικών και τεχνικών 
γνώσεων έχει αλλάξει τα δεδομένα. 
Σχετικά με το ερώτημα που ακούγεται συχνά, 
μήπως οι συνέπειες του εμβολίου εμφανι-
στούν στις επόμενες 1, 2, 3, 4, ή σε 5 γενεές, 
το ίδιο το ερώτημα είναι λάθος. Η επιστή-
μη προσεγγίζει και απαντά σε ερωτήματα τα 
οποία επιδέχονται απάντησης. Δεν απαντά σε 
υποθέσεις που αφορούν το μέλλον, χωρίς να 
υπάρχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο.
Στην περίπτωση του εμβολίου με mRNA όλα τα 
επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι είναι 
ασφαλέστερο από τα εμβόλια με ολόκληρο ιό. 
Επιπλέον κύριο χαρακτηριστικό μιας επιστημο-
νικής υπόθεσης ή θεωρίας είναι ότι η ίδια η δι-
ατύπωσή της δίνει τα εργαλεία επαλήθευσης ή 
διάψευσή της. Ο ισχυρισμός περί μελλοντικών 
επιπτώσεων δεν μπορεί να διαψευστεί γιατί ο 
χρόνος δεν συμπιέζεται. Θα πρέπει να περιμέ-
νουμε 5 γενεές για να αποδειχθεί εμπειρικά ότι 
η υπόθεση είναι λαθεμένη. Τότε βέβαια κάποιος 
μπορεί να ισχυριστεί ότι οι συνέπειες θα εμφανι-
στούν στη 10η γενεά και ούτω καθ’ εξής.
Το εμβόλιο λιποσώματα/mRNA είναι ασφα-
λές, αποτελεσματικό και θα αλλάξει ριζικά την 
ταχύτητα με την οποία θα αντιμετωπίζονται 
μελλοντικά οι πανδημίες. Να επισημάνω, τέ-
λος, ότι το εγχείρημα εξάλειψης της ευλογιάς 
και περιορισμού της πολιομυελίτιδας διήρ-
κησε δεκαετίες. Σήμερα λόγω της τεράστιας 
προόδου της Βιοτεχνολογίας η ανθρωπότητα 
διαθέτει τα μέσα περιορισμού της COVID-19 
μέσα σε λίγους μήνες. 

*O Γιώργος Θυφρονίτης είναι καθηγητής 
Ανοσολογίας στο τμήμα Βιολογικών Εφαρ-

μογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων

 (μια εκδοχή του κειμένου έχει αναδημοσιευτεί 
από τον ιστότοπο pbnews.gr)
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[ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ* ]

Αν δεν το έχετε καταλάβει, η «Ελευθερία» 
μας περιφρουρείται και προστατεύεται από  
την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που 
προεδρεύεται από την ομότιμη καθηγήτρια 

Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Θε-
οδωρίδου. Τώρα, γιατί επιστρατεύθηκε μια ομότιμη 
καθηγήτρια, που λέει το mRNA m-RNA, αντί για κά-
ποια/ον εν ενεργεία πανεπιστημιακό, με ξεπερνάει. Πά-
ντως, δεν είναι ο φόρτος εργασίας στα πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία, γιατί πολλοί εν ενεργεία πανεπιστημιακοί 
στελεχώνουν εξίσου επιβαρυμένες επιτροπές (όπως η 
επιτροπή Τσιόδρα).
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμ-
βολιασμών, έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020, επρόκειτο να 
παραλάβουμε την πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων 
της Pfizer-BioNTech, με 83.850 δόσεις. Ο αριθμός των 
εμβολίων της Pfizer αντιστοιχεί, λέει, στον πληθυσμό 
μας. Με βάση την κεντρική ευρωπαϊκή συμφωνία, 
προβλέπεται να έχουμε διαθέσιμες έως το τέλος Ιανου-
αρίου 2021 άλλες 429.000 δόσεις, κι ακόμα 333.450 έως 
το τέλος Φεβρουαρίου. Μέχρι το τέλος Μαρτίου έχουμε 
λαμβάνειν από μία μόνο εταιρεία, τη Pfizer-BioNTech 
(συνολικά, 1.265.550 δόσεις). Στις δόσεις αυτές, θα προ-
στεθούν, με αυτή τη σειρά, εμβόλια από τις εταιρείες 
Moderna και AstraZeneca. Η κατανομή των δόσεων 
και η διενέργεια των πρώτων εμβολιασμών θα γίνει 
με βάση τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολι-
ασμών. Η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει στο δεύτερο 
δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
Κι εδώ αρχίζουν τα όργανα. Το ένα είναι ότι το εμβόλιο 
της AstraZeneca (το λεγόμενο «εμβόλιο της Οξφόρ-
δης», έτσι για να μας ψαρώνει) είναι ολίγον έτσι-κι-έ-
τσι, αφού η αποτελεσματικότητά του κυμαίνεται από 
60-90%. Αυτό, για να καταλάβετε, είναι ένα τεράστιο 
εύρος τιμών για τη σύγχρονη Ιατρική και τη Βιολογία, 
που προέκυψε από λάθη στη δοσολογία  κατά τη διάρ-
κεια των κλινικών δοκιμών.  Το 90% είναι ως ποσοστό 
ικανοποιητικότατο, αλλά το 60% (που έχει ως κάτω 
όριο ένα 40+%) πρακτικά σημαίνει ότι λιγότερο από τα 
μισά άτομα από εκείνα που θα εμβολιαστούν θα έχουν 
ανοσία στον ιό. Το εμβόλιο αυτό (και το σχετικό «ρίξι-
μο») θα γίνει καλοκαίρι-φθινόπωρο του 2021, όταν θ’ 
αρχίσει δηλαδή να εμβολιάζεται ο γενικός πληθυσμός. 
Άρα, όποιος πρόλαβε τον Κύριο οίδε (ή καλύτερα είδε).
Πέρα απ’ αυτό: Η σειρά των εμβολιασμών τους πρώ-
τους μήνες του 2021 δεν στηρίζεται ούτε σε  επιδημι-
ολογικά δεδομένα, ούτε σε κοινωνικά κριτήρια (που 
έχουν σχέση με τα πρώτα). Επεσήμανα σε μια πρό-
σφατη συνέντευξη στην «Εφημερίδα των Συντακτών» 
ότι, μεταξύ ομηλίκων με το ίδιο ιατρικό ιστορικό, είναι 
προφανές ότι εκείνοι που ζουν σε συνθήκες μεγαλύτε-
ρου συγχρωτισμού (π.χ. σε μικρότερο σπίτι, με περισσό-
τερους συγγενείς) είναι πιο επιβαρυμένοι.
Πόσω μάλλον εάν τα άτομα αυτά έχουν αναλάβει ανα-

γκαστικά τη φροντίδα ηλικιωμένων ή μικρών παιδιών, 
χρησιμοποιούν (πάλι εξ ανάγκης) τα ΜΜΜ ή διαμένουν 
με συγγενείς που εργάζονται σε «εκτεθειμένα» περιβάλ-
λοντα (νοσοκομεία, λεωφορεία, κλπ). Για να γίνει με 
απόλυτα ορθολογικό τρόπο ο εμβολιασμός, θα έπρεπε 
το «επιτελικό κράτος» να επινοήσει λοιπόν έναν σύν-
θετο αλγόριθμο, που λαμβάνει υπ’ όψιν μια σειρά κρι-
τηρίων, πέρα από την ηλικία και το ιατρικό ιστορικό.
Η προτεραιοποίηση που έχει γίνει τώρα (από ποιόν 
ακριβώς δεν γνωρίζω) ακούγεται ανορθολογική και 
κοινωνικά ανάλγητη για έναν πολύ απλό λόγο: Διότι 
πράγματι είναι έτσι! «Ριγμένες» είναι ακόμη μια φορά οι 
κοινωνικά ασθενέστερες τάξεις, που ζουν στο Πέραμα 
ή το Αιγάλεω κι όχι στο Baden-Baden. Τώρα, αν προ-
σθέσουμε στο αίσχος της «εμβολιάδας» και την παρεμ-
βολή των κυβερνητικών στελεχών στη σειρά προτε-
ραιότητας, πριν τους γιατρούς του «Σωτηρία», έχουμε 
την πλήρη εικόνα της καταστάσεως, που στην κοινή 
ελληνική ονομάζεται «ντροπή».
Το όνειδος δεν είναι μόνο η επικοινωνιακή χρησιμο-
ποίηση του εμβολίου και η αναλγησία ορισμένων «πα-
τέρων του Έθνους»· είναι επίσης η αξιοθρήνητη (εν-
νοώ pathetic) στάση ορισμένων μεγαλοσχημόνων, που 
αποκαλύφθηκε πρώτα με τη άκρα του τάφου σιωπή 
της επιτροπής λοιμωξιολόγων το καλοκαίρι, τις δηλώ-
σεις-διάλεξη νηπιαγωγείου που έδωσε ο Μαγιορκίνης 
για το (πρόωρο) άνοιγμα των σχολείων και το «κι εγώ 
σφυρίζω, σφυρίζω στον αέρα» για τα διπλά μητρώα του 
ΕΟΔΥ. Το έχω πει πολλές φορές: Άλλο η Επιστήμη κι 
άλλο οι επιστήμονες. Λυπάμαι γιατί ανήκω κι εγώ σ’ 
αυτό την κατηγορία και με παίρνει η μπάλα. Δυστυχώς, 
το συνάφι μας περιλαμβάνει πολλούς φακελάκηδες και 
επιτήδειους κάθε είδους, που λυμαίνονται τα ΕΣΠΑ, κι 
ό,τι πετά ή σέρνεται.
Το πρόβλημα δεν διορθώνεται μόνο με διοικητικά ή 
πειθαρχικά μέτρα. Σε κάποιο σημείο, οι μονίμως αδι-
κούμενοι θα πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια 
τους. Στο ένα χεράκι, καλό θα είναι μάλιστα να κρατούν 
ένα βρεμένο ξύλο (μεταφορικά το λέω!).
Να πω και κάτι κάπως προκλητικό, για ν’ ανάψουν τα 
αίματα; Πού είναι επί του προκειμένου οι «ζωηροί» 
φοιτητές μας και τί λένε για όλα αυτά, τα λίγο δύσκολα, 
οι δυνάμεις της Αριστεράς (συν της Προόδου); Μην ξα-
νακούσω αυτό το «Κι εγώ τον κ. Τσιόδρα θα επέλεγα», 
γιατί καταντάει αστείο. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, 
αλλά κουράστηκα με τα φληναφήματα περί «ό,τι καλύ-
τερου» και «αριστείας». Η πραγματική αριστεία, ξέρετε, 
έχει «εγκέφαλο» φτιαγμένο από ατόφιο ορθολογισμό, 
«μυϊκό σύστημα» από  καλό κράμα αποφασιστικότη-
τας, αγωνιστικότητας και υπευθυνότητας και «καρδιά» 
από αγνά υλικά, όπως τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Άϊντε.
Ευτυχές το νέον έτος, κι όποιος αντέξει!

*Ο Σπύρος Γεωργάτος είναι καθηγητής Βιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων

Επιτροπή και… ντροπή
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[ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΚΑΡΗ* ]

Οι τεράστιες προσπάθειες που γίνο-
νται παγκόσμια από την επιστημο-
νική κοινότητα για την ανάπτυξη 
εμβολίων ενάντια στον κορονοϊό, 

ενισχύονται αλλά και συμπιέζονται ταυτό-
χρονα από τα τεράστια οικονομικά συμφέ-
ροντα που συγκρούονται. Για πρώτη φορά 
εισάγεται μια νέα εμβολιαστική μέθοδος 
που χρησιμοποιεί την mRNA τεχνολογία 
και μάλιστα σε πολύ μαζική κλίμακα. Είναι 
λογικό και αναμενόμενο, το άγνωστο των 
μακροπρόθεσμων πιθανόν επιπτώσεων, να 
δημιουργεί προβληματισμό, επιφυλάξεις 
έως και αρνητισμό.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Για να σχεδιάσουμε και να παράξουμε ένα 
εμβόλιο ακολουθούμε συνοπτικά τα πα-
ρακάτω βήματα:

1Επιλέγουμε το μόριο στόχο έναντι του 
οποίου θα επάγουμε την παραγωγή 

αντισωμάτων. Συνήθως είναι μια πρωτεΐ-
νη της μεμβράνης του ιού. Στην περίπτω-
ση του SARS-CoV-2 επιλέχθηκε η πρωτε-
ΐνη-Ακίδα (spike-glycoprotein, S).

2Επιλέγουμε τον τρόπο παρασκευής 
της πρωτεΐνης ή τμημάτων της. Έτσι:

•a) Mέσω της μεθόδου χρήσης εξασθενημέ-
νου ή απενεργοποιημένου ιού, όχι κατ΄ανά-
γκη του ιού SARS-CoV-2. Δοκιμασμένη και 
αποτελεσματική εμβολιαστική μέθοδος.

•b) Συνθέτουμε την πρωτεΐνη ή τμήμα-
τά της με γνωστές και δοκιμασμένες 

μεθόδους (ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη, 
σύνθεση στο εργαστήριο τμημάτων της 
κλπ). Δοκιμασμένη και αποτελεσματι-
κή επίσης εμβολιαστική μέθοδος.

•c) Εξαναγκάζουμε τον οργανισμό μας να πα-
ράξει την πρωτεΐνη, μέσω νουκλεονικών 
οξέων, στην περίπτωσή μας μέσω mRNA, 
έναντι της οποίας θα επάγει ανοσολογική 
απόκριση. Γνωστή ως τεχνολογία, ΜΗ 
δοκιμασμένη όμως ως εμβολιαστική μέ-
θοδος.

3Επιλέγουμε τον τρόπο χορήγησης της 
πρωτεΐνης ή του ανάλογου σκευάσμα-

τος στο σώμα προκειμένου να φθάσει στο 
σημείο ενεργοποίησης της διαδικασίας 
της ανοσολογικής απόκρισης. Εδώ έχουν 
αναπτυχθεί πολλές τεχνικές και έκδοχα.
Είναι προφανές ότι κάθε βήμα προϋπο-
θέτει τις ανάλογες πειραματικές διαδι-
κασίες και αποτελέσματα  προκειμένου 
να επιτευχθεί ο τελικός στόχος. Είναι επί-
σης προφανές ότι η κάθε μέθοδος έχει τα 
υπέρ και τα κατά. Η mRNA μέθοδος ενερ-
γοποιεί πολύ περισσότερες βιοχημικές-βι-
ολογικές διαδικασίες στον οργανισμό μας 
συγκρινόμενη με την 2b. Ταυτόχρονα η 2c 
μέθοδος απαιτεί ακραίες συνθήκες συ-
ντήρησης και μεταφοράς (-70οC) σε αντί-
θεση με την 2b.
Τέλος, δεν αναφέρομαι στις διαδικασίες 
ελέγχου που πρέπει να περάσει ένα υπο-
ψήφιο εμβόλιο για να εγκριθεί. Θεωρώ, 
και έτσι πρέπει να είναι, ότι τηρήθηκαν 
όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

Σήμερα, παρά τη δημοσιότητα που δί-
δεται στο mRNA εμβόλιο, γίνονται ση-
μαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη 
εμβολίων τόσο με την 2a όσο και με την 
2b μεθόδους. Να σημειώσω εδώ ότι μό-
λις πρόσφατα η Novavax ανακοίνωσε την 
έναρξη μαζικής κλινικής μελέτης Φάσης 
ΙΙΙ υποψήφιου εμβολίου που βασίζεται σε 
ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη του Κορονο-
ϊού, ενώ αυτό της Οξφόρδης, με βάση την 
2a μέθοδο, πήρε ήδη άδεια. Περισσότερες 
πληροφορίες για την έρευνα πάνω στα 
εμβόλια για Covid-19 σε άρθρο ανασκόπη-
σης στον σύνδεσμο https://www.nature.
com/articles/s41392-020-00352-y.
Στο παραπάνω άρθρο ανασκόπησης (δη-
μοσιεύτηκε 13/10/2020 στο Nature) ση-
μειώνεται με σαφήνεια για τα mRNA 
εμβόλια η παρακάτω επιφύλαξη: «…
However, the physiochemical properties 
of mRNA may influence its cellular 
delivery and organ distribution, and the 
safety and efficacy of mRNA vaccine use 
in humans remain unknown…».
Και μόνο το γεγονός αυτό επιβάλει, ως αδή-
ριτη ανάγκη, την αμελλητί κατοχύρωση του 
δικαιώματος επιλογής εμβολίου από τους 
πολίτες. Αυτό συνιστά τον ελάχιστο σεβα-
σμό του εύλογου φόβου και των επιφυλάξε-
ων των πολιτών. Η πρακτική υπόσταση του 
σεβασμού αυτού μπορεί να οδηγήσει στη 
μεγαλύτερη εφικτή εμβολιαστική κάλυψη 
του πληθυσμού που είναι απαραίτητη για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δυστυχώς, τις αμφιβολίες των πολιτών, 
ενισχύουν η υπερπροβολή και ένα ιδιότυ-
πο marketing υπέρ της νέας εμβολιαστι-
κής μεθόδου που εφαρμόζεται, τόσο από 
τα ΜΜΕ όσο και από επίσημες ιστοσελί-
δες. Γιατί δεν προβάλλονται ισότιμα και 
ολοκληρωμένα όλες οι μέθοδοι; Πολύ πε-
ρισσότερο που αρκετά εμβόλια και με τις 
άλλες μεθόδους βρίσκονται ήδη στην κλι-
νική φάση ΙΙΙ των δοκιμών ή έχουν ήδη 
πάρει έγκριση; Γιατί ΜΜΕ, επίσημοι αλλά 
δυστυχώς και επιστήμονες εκπέμπουν 
ένα μήνυμα απαξίωσης στις προσπάθειες 
τόσων άλλων ερευνητικών ομάδων; Οι 
μισές αλήθειες οδηγούν σε μεγαλύτερη 
αμφισβήτηση από τους πολίτες.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι:
■Κατευθύνθηκαν οι απαραίτητοι οικο-

νομικοί πόροι και στις άλλες μεθόδους 
ή μονόπλευρα, σε αναλογία και με 
την προβολή, προς την τρίτη μη δο-
κιμασμένη εμβολιαστικά μέθοδο και 
μάλιστα για τόσο μαζικό εμβολιασμό;  
Απαντήσεις τύπου κόστους (κοστίζει 
λιγότερο από 5 € της Οξφόρδης ενώ της 
Moderna περίπου 15-20) και γρήγορης 
παραγωγής δεν ευσταθούν.

■Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στα 
συμφωνητικά υπάρχει ο όρος ότι «…η 
εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 
συνέπειες από μη ορθή τήρηση των 
συνθηκών συντήρησης και μεταφοράς 
των εμβολίων…». Είναι προφανές ότι 
στον όρο αυτό μπορούν να «φορτω-
θούν» διάφορα. Οι εταιρείες πάροχοι μέ-
χρι ποιου σημείου φέρουν την ευθύνη;

■Το δικαίωμα επιλογής εμβολίου υφίστα-
ται ή έχει θυσιαστεί στο βωμό των οικο-
νομικών συμφερόντων που συγκρούστη-
καν; Έχει προβληματίσει τους αρμόδιους 
πόσο σημαντική συμβολή θα είχε η δι-
ασφάλιση της επιλογής εμβολίου στην 
αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του 
πληθυσμού; Η δυνατότητα υφίσταται.

-Θέτω μόνο προς το παρόν τα παραπά-
νω ερωτήματα, τα οποία θεωρώ ότι θα 
απαντηθούν έτσι και αλλιώς στο άμεσο 
μέλλον, επειδή απαιτώ ως πολίτης ολο-
κληρωμένη επίσημη ενημέρωση και όχι 
μισές αλήθειες.
Ας μην προτρέξουν διάφοροι να με κατα-
τάξουν στους συνωμοσιολόγους, τους αρ-
νητές του εμβολιασμού κλπ. Έχω λιώσει 
αρκετές άσπρες μπλούζες στον εργαστη-
ριακό πάγκο σχεδιάζοντας, συνθέτοντας 
και αναπτύσσοντας αντιγόνα/ανοσογόνα 
για εμβόλια καθώς και φορείς ενδοκυττά-
ριας μεταφοράς φαρμάκων και ανοσογό-
νων για να προκύψω στα ύστερα αρνητής 
του εμβολιασμού.

*Ο Βασίλης Τσίκαρης είναι καθηγητής 
Οργανικής Χημείας με ειδίκευση στη 

Χημεία πεπτιδίων και πρωτεϊνών, στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

To δικαίωμα 
στην επιλογή του εμβολίου

https://www.nature.com/articles/s41392-020-00352-y
https://www.nature.com/articles/s41392-020-00352-y
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ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ 2020: 

Σημαντικά πρόσωπα 
που έφυγαν από τη ζωή

Ο Μαραντόνα, ο Σον Κόνερι, ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Κένζο, ο Κερκ Ντάγκλας και ο Χόσνι 
Μουμπάρακ είναι ορισμένες από τις προσωπικότητές που έφυγαν από τη ζωή το 2020.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
10: O σουλτάνος 

ΚΑΜΠΟΥΣ, 80 
ετών, εκσυγχρονι-
στής του Ομάν που 
κυβέρνησε τη χώρα 
του για 50 χρόνια.

26: Κόμπι 

ΜΠΡΑΪΑΝΤ, 
41 ετών, πρώην 
μπασκεμπολίστας 
των Lakers, πέντε 
φορές πρωτα-
θλητής του NBA, 
πέθανε σε συντριβή 
ελικοπτέρου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
5: Κερκ ΝΤΑ-
ΓΚΛΑΣ, 103 
ετών, από τα τελευ-
ταία ιερά τέρατα 
του Χόλιγουντ, πολ-
λές ερμηνείες του 
οποίου θεωρούνται 
κλασικές, όπως 
αυτή στην ταινία 
Σπάρτακος (1960, 
σε σκηνοθεσία 
Στάνλεϊ Κιούμπρικ).

25: Χόσνι ΜΟΥ-
ΜΠΑΡΑΚ, 91 
ετών, πρώην πρόε-
δρος της Αιγύπτου 
(1981-2011), που 
οδηγήθηκε σε 
παραίτηση μετά 
από την Αραβική 
Άνοιξη.

ΜΑΡΤΙΟΣ
8: Μαξ ΦΟΝ 
ΣΙΝΤΟΟΥ, 90 
ετών, Γαλλοσουη-
δός ηθοποιός τον 
οποίο ανακάλυψε 
ο Σουηδός σκη-
νοθέτης Ινγκμαρ 
Μπέργκμαν.

24: Αλμπέρ ΟΥ-
ΝΤΕΡΖΟ, 92 
ετών, Γάλλος σχεδι-
αστής, δημιουργός 
μαζί με τον Ρενέ 
Γκοσινί του Αστερίξ.

24: Μανού ΝΤΙ-
ΜΠΑΝΓΚΟ, 
86 ετών, θρυλικός 
καμερουνέζος 
σαξοφωνίστας της 
afro-jazz πέθανε 
στην Γαλλία στα 86 
του χρόνια προσβε-
βλημένος από τον 
κορονοϊό

29: Κριστόφ ΠΕ-
ΝΤΕΡΕΤΣΚΙ, 
86 ετών, Πολωνός 
συνθέτης και διευ-
θυντής ορχήστρας, 
γνωστός ως ένας 
από τους μεγάλους 
σύγχρονους συν-
θέτες και από τους 
πλέον καινοτόμους. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
16: Λουίς ΣΕ-
ΠΟΥΛΒΕΔΑ, 
70 ετών, Χιλιανός 
συγγραφέας, που 
είχε εξοριστεί 
από τη χώρα του 
επί δικτατορίας 
Αουγκούστο Πινο-
τσέτ, πέθανε στην 
Ισπανία από την 
Covid-19.

29: Ιρφάν ΚΑΝ, 
53 ετών, σταρ του 
Μπόλιγουντ αλλά 
και του Χόλιγουντ 
χάρη σε ταινίες 
όπως «Slumdog 
Millionnaire», 
«Jurassic World» 
και η «"Η Ζωή του 
Πι».

ΜΑΪΟΣ
9: Ρίτσαρντ Ουέιν 

ΠΕΝΙΜΑΝ, ή 
Λιτλ Ριτσαρντ 87 
ετών, θρυλικός 
Αμεριανός τραγου-
διστής, από τους 
πρωτοπόρους του 
αμερικανικού ροκ 
εν ρολ, γνωστός για 
τραγούδια όπως το 
«Tutti Frutti» και το 
«Long Tall Sally»και 
την ξέφρενη πα-
ρουσία του πάνω 
στη σκηνή.

12: Μισέλ ΠΙΚΟ-
ΛΙ, 94 ετών, θρύ-
λος του γαλλικού 
σινεμά

ΙΟΥΝΙΟΣ
8: Πιερ ΕΝΚΟΥ-
ΡΟΥΝΖΙΖΑ, 55 
ετών, πρόεδρος του 
Μπουρούντι, μιας 
από τις φτωχότερες 
χώρες του πλανήτη, 
από το 2005.

ΙΟΥΛΙΟΣ
6: Ένιο ΜΟΡΙ-
ΚΟΝΕ, 91 ετών, 
Ιταλός συνθέτης, 
που «έντυσε» μου-
σικά πάνω από 500 
ταινίες. Συνέδεσε 
κυρίως το όνομά 
του με τον σκηνο-
θέτη Σέρτζιο Λεόνε, 
με τον οποίο συνερ-
γάστηκε στα «σπαγ-
γέτι γουέστερν» 
με πρωταγωνιστή 
τον Κλιντ Ίστγουντ 
την περίοδο του 
'60, αλλά και στην 
ταινία «Κάποτε στην 
Αμερική».

26: Ολίβια ΝΤΕ 
ΧΑΒΙΛΑΝΤ, 
104 ετών, η Μέλανι 
από το «Όσα παίρνει 
ο άνεμος» (1939).
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
24: Πασκάλ 

ΛΙΣΟΥΜΠΑ, 
88 ετών, πρώην 
πρόεδρος του Κον-
γκό (1992-1997) 
που εξελέγη στις 
πρώτες πολυκομ-
ματικές εκλογές 
της χώρας του, ζού-
σε εξόριστος στη 
Γαλλία ύστερα από 
την ανατροπή του 
από την εξουσία το 
1997.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2: Κανγκ Γκουεκ 
Ιβ, γνωστός ως 

ΝΤΟΥΚ, 77 ετών, 
πρώην αρχιβασανι-
στής και διοικητής 
του πιο τρομερού 
κέντρου κράτησης 
υπό το καμποτζια-
νό καθεστώς των 
Ερυθρών Χμερ, 
καταδικασμένος σε 
ισόβια.

9: Τζορτζ ΜΠΙ-
ΖΟΣ, 92 ετών, 
ελληνικής καταγω-
γής δικηγόρος του 
Νέλσον Μαντέλα 
και ακάματος 
υπερασπιστής 
των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά 
το απαρτχάιντ.

10: Νταϊάνα ΡΙΓΚ, 
82 ετών, Βρετα-
νίδα ηθοποιός, 
έγινε γνωστή τη 
δεκαετία του 1960, 
για την εμφάνισή 
της στην εικονική 
βρετανική κατασκο-
πευτική σειρά «The 
Avengers» ως Έμα 
Πιλ. Τα τελευταία 
χρόνια, συμμετείχε 
στη δημοφιλή σειρά 
φαντασίας «Game 
of Thrones», στην 
οποία υποδύθηκε 
τον χαρακτήρα της 
Ολένα Τάιρελ.

18: Ρουθ ΜΠΕ-
ΪΝΤΕΡ ΓΚΙΝ-
ΣΜΠΕΡΓΚ, 
87 ετών, μέλος 
του Ανώτατου 
Δικαστηρίου των 
ΗΠΑ από το 1993, 
ανυποχώρητη 
υπερασπίστρια 
των δικαιωμάτων 
των γυναικών και 
των φιλελεύθερων 
αξιών στο σώμα 
αυτό, ίνδαλμα των 
προοδευτικών 
Αμερικανών.

23: Ζιλιέτ ΓΚΡΕ-
ΚΟ, 93 ετών, 
Γαλλίδα ηθοποιός 
και τραγουδίστρια, 
«μούσα των υπαρ-
ξιστών», που έγινε 
διάσημη ερμηνεύ-
οντας τραγούδια 
του Λεό Φερέ, του 
Ζακ Πρεβέρ και του 
Σερζ Γκενσμπούρ.

30: ΚΙΝΟ, 88 
ετών, Αργεντίνος 
σκιτσογράφος, 
δημιουργός της 
Μαφάλντας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
4: Κένζο ΤΑΚΑ-
ΝΤΑ, γνωστός ως 

ΚΕΝΖΟ, 81 ετών, 
ο πιο διάσημος από 
τους Ιάπωνες σχε-
διαστές, γνωστός 
για τα εμπριμέ και 
πολύχρωμά του 
σχέδια, που ζούσε 
στο Παρίσι. Υπέκυ-
ψε στην Covid-19.

31: Σον ΚΟΝΕΡΙ, 
90 ετών, Βρετανός 
ηθοποιός, έγινε 
ευρέως γνωστός 
ενσαρκώνοντας τον 
πράκτορα Τζέιμς 
Μποντ. Μέχρι και 
σήμερα θεωρείται 
ο καλύτερος «007» 
που εμφανίστηκε 
ποτέ στη μεγάλη 
οθόνη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
26: Ντιέγκο ΜΑ-
ΡΑΝΤΟΝΑ, 60 
ετών, Αργεντίνος 
διεθνής ποδοσφαι-
ριστής, που θεωρεί-
ται ο καλύτερος 
παίκτης όλων των 
εποχών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2: Βαλερί ΖΙ-
ΣΚΑΡ ΝΤ’ 
ΕΣΤΕΝ, 94 ετών, 
πρώην πρόεδρος 
της Γαλλίας (1974-
1981), πατέρας 
πολλών εμβλημα-
τικών κοινωνικών 
μεταρρυθμίσεων, 
όπως η νομιμοποίη-
ση των αμβλώσεων.

7: Τσακ ΓΕΓΚΕΡ, 
97 ετών, χειριστής 
πολλών πειραμα-
τικών αεροσκα-
φών και ο πρώτος 
πιλότος που έσπασε 
το φράγμα του ήχου 
το 1947.

9: Πάολο ΡΟΣΙ, 
64 ετών, Ιταλός 
ποδοσφαιριστής, 
ήρωας του Παγκό-
σμιου Κυπέλλου 
του 1982 το οποίο 
κατέκτησε η χώρα 
του.

12: Τζον ΛΕ 
ΚΑΡΕ, 89 ετών, ο 
Βρετανός μετρ των 
κατασκοπευτικών 
μυθιστορημάτων, 
κατά κόσμον Ντέ-
ιβιντ Κόρνγουολ, 
που έγινε γνωστός 
με το μυθιστόρημά 
του «Ο κατάσκοπος 
που γύρισε από το 
κρύο» .

πηγή: AFP, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Καταστροφές που προκλήθηκαν 
από ακραία καιρικά και κλιμα-
τολογικά φαινόμενα είχαν «κα-
ταστροφικά αποτελέσματα για 

εκατομμύρια ανθρώπους» σε πλούσιες και 
φτωχές χώρες το 2020, οδηγώντας σε χι-
λιάδες θανάτους και απώλειες δεκάδων δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη 
φιλανθρωπική οργάνωση Christian Aid.
Σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στις 
28/12, η οργάνωση αρωγής καταγράφει 15 
από τις πιο σοβαρές κλιματικές καταστρο-
φές της χρονιάς -από τις δασικές πυρκα-
γιές στις πλημμύρες και τις καταιγίδες μέ-
χρι τις επιδρομές ακρίδων- εννέα από τις 
οποίες προκάλεσαν ζημιές τουλάχιστον 5 
δισ. δολαρίων η κάθε μία, όπως καταγρά-
φηκαν από ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Το οικονομικό κόστος τείνει να είναι υψη-
λότερο στις πιο πλούσιες χώρες καθώς 
έχουν πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία, 
ωστόσο ορισμένα ακραία καιρικά φαινό-
μενα το 2020 ήταν καταστροφικά σε πιο 

φτωχές χώρες, με γενικά υψηλότερους 
απολογισμούς θανάτων παρότι μπορεί να 
παρουσιάζουν μια χαμηλότερη ονομαστι-
κή τιμή, σημειώνεται στην έκθεση.
Η συντάκτρια της έκθεσης Κατ Κρέιμερ, 
επικεφαλής κλιματικής πολιτικής της 
Christian Aid, δήλωσε πως η «κλιματική 
κατάρρευση» επιδείνωσε τις επιπτώσεις 
της πανδημίας της COVID-19 σε ευάλω-
τες περιοχές.
«Τα καλά νέα είναι πως, όπως με το εμβό-
λιο για την COVID-19, τώρα ξέρουμε πώς 
να 'διορθώσουμε' την κλιματική κρίση» 
είπε. «Πρέπει να κρατήσουμε τα ορυκτά 
καύσιμα κάτω από το έδαφος, να ενισχύ-
σουμε τις επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια 
και να βοηθήσουμε εκείνους που υποφέ-
ρουν στην πρώτη γραμμή».
Ακολουθούν ορισμένες σχετιζόμενες 
με το κλίμα καταστροφές το 2020 όπως 
περιγράφονται στην έκθεση με τίτλο 
«Καταμετρώντας το κόστος του 2020: 
Ένας χρόνος κλιματικής κατάρρευσης» 

(«Counting the cost 2020: A year of 
climate breakdown»):
■Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν το 
μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, καθώς 
δύο περίοδοι κυκλώνων-ρεκόρ και δασι-
κών πυρκαγιών-ρεκόρ, συμποσούνται σε 
απώλειες τουλάχιστον 60 δισ. δολαρίων. 
Μπορεί οι πυρκαγιές να είναι ένα φυσι-
κό μέρος ορισμένων οικοσυστημάτων, 
όμως ένα πιο ζεστό, πιο ξηρό κλίμα, που 
προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριό-
τητες, επηρεάζει την έκταση αυτών των 
πυρκαγιών, σημειώνεται στην έκθεση.
■Οι πυρκαγιές στην Αυστραλία που ξε-
κίνησαν στα τέλη του 2019 και ενισχύ-
θηκαν από επαναλαμβανόμενες ξηρασίες 
και υψηλές θερμοκρασίες, κατέστρεψαν 
χιλιάδες κτίρια, σκότωσαν περισσότερα 
από ένα δισ. άγρια ζώα και προκάλεσαν 
τουλάχιστον 34 θανάτους, με το κόστος 
να εκτιμάται στα 5 δισ. δολάρια. Η ομάδα 
επιστημόνων World Weather Attribution 
υπολόγισε πως η παγκόσμια υπερθέρμαν-

ση αύξησε τον κίνδυνο πυρκαγιών τουλά-
χιστον κατά 30%.
■Ο κυκλώνας Άμφαν ήταν μία από τις 
ισχυρότερες καταιγίδες στα χρονικά στον 
Κόλπο της Βεγγάλης και ο πιο κοστοβό-
ρος τροπικός κυκλώνας της χρονιάς, με 
απώλειες που ανέρχονται σε τουλάχιστον 
13 δισ. δολάρια στην Ινδία, στο Μπαν-
γκλαντές και στη Σρι Λάνκα. Θερμοκρασί-
ες ρεκόρ στον Κόλπο της Βεγγάλης 30-33 
βαθμών Κελσίου μπορεί να προκάλεσαν 
τη ραγδαία ενίσχυση της καταιγίδας, δή-
λωσε ο Ρόξι Μάθιου Κολ, κλιματικός επι-
στήμονας στο Ινστιτούτο Τροπικής Μετε-
ωρολογίας της Ινδίας.
■Έξι από τα δέκα πιο κοστοβόρα κλιμα-
τικά φαινόμενα φέτος συνέβησαν στην 
Ασία, με πέντε από αυτά να συνδέονται 
με μια ασυνήθιστα βροχερή περίοδο των 
μουσώνων. Πλημμύρες που εκτείνονταν 
στη διάρκεια αρκετών μηνών στην Κίνα 
και στην Ινδία υπολογίζεται πως κόστι-
σαν 32 και 10 δισ. δολάρια αντίστοιχα.
■Στην Ανατολική Αφρική, τεράστια σμή-
νη ακρίδων κατέστρεψαν σοδειές και βλά-
στηση σε πολλές χώρες, προκαλώντας 
καταστροφές το ύψος των οποίων υπολο-
γίζεται σε 8,5 δισ. δολάρια. Ο ασυνήθιστα 
υψηλός αριθμός κυκλώνων στον Ινδικό 
Ωκεανό -που οφείλονται εν μέρει στις αυ-
ξανόμενες θερμοκρασίες της θάλασσας- 
έφεραν τεράστιες ποσότητες βροχής στις 
ερήμους του Ομάν, δημιουργώντας τέλειες 
συνθήκες εκτροφής για τις ακρίδες.
■Η Ευρώπη επλήγη από τις ανεμοθύελ-
λες Κλάρα και Άλεξ που κόστισαν σχεδόν 
6 δισ. δολάρια και προκάλεσαν τον θάνατο 
30 ανθρώπων. Αυτοί οι «έξτρα τροπικοί 
κυκλώνες» αναμένεται να γίνουν πιο συ-
νηθισμένοι και να προκαλούν καταστρο-
φές στην Ευρώπη καθώς οι θερμοκρασίες 
αυξάνονται με την παγκόσμια υπερθέρ-
μανση, σημειώνεται στην έκθεση.
■Στο Πακιστάν, οι ισχυρές βροχοπτώσεις 
στη διάρκεια των μουσώνων προκάλεσαν 
420 θανάτους, με τις ζημιές που προκλή-
θηκαν από τις πλημμύρες και τις κατολι-
σθήσεις να εκτιμώνται σε τουλάχιστον 1,5 
δισ. δολάρια. Η φετινή εποχή των μουσώ-
νων ήταν αφύσικα βροχερή στην Ασία, 
σύμφωνα με την έκθεση, που σημειώνει 
πως η αυξημένη βροχόπτωση συνάδει με 
τις προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή.
■Το Νότιο Σουδάν βίωσε κάποιες από τις 
χειρότερες πλημμύρες στα χρονικά μετά 
την έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε 
υπερχείλιση του Νείλου και άλλων ποτα-
μών. Οι πλημμύρες σκότωσαν 138 ανθρώ-
πους, επηρέασαν τουλάχιστον ένα εκατομ-
μύριο άλλους και κατέστρεψαν σοδειές. 
Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, οι επιστή-
μονες αναμένουν περισσότερα τέτοια βαριά 
'κρούσματα’ βροχών, σημειώνει η έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Thomson 
Reuters Foundation

ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ 2020: 

Από πλημμύρες και φωτιές
μέχρι επιδρομές ακρίδων
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Μια από τις καλύτερες σειρές του 2020 είναι το 
γιαπωνέζικο «Alice in Borderland». Βασίζεται 
σε ένα manga (αλίμονο…) και είναι και αυτή, 
«μεταποκαλυπτική» ή τουλάχιστον, έχει όλα 

τα συναφή χαρακτηριστικά.
Καταρχάς, το Netflix που βλέπει τη μετριότητά του σε 
σειρές, να σώζεται εξ ανατολών, ήδη ετοιμάζει δεύτε-
ρη σεζόν. Οι μάστορες που τη φτιάχνουν, είναι οι Robot 
Communications, ένα στούντιο ειδικών εφέ βασικά, το 
οποίο έχει βραβευτεί και όσκαρ για το μικρού μήκους 
animation  «La maison en petit cubes» παλιότερα.
Η ιστορία έχει ως εξής: Είστε λίγο ό,τι να ‘ναι, έχετε πήξει 
στην καθημερινότητα (και στα video games), κάνετε χα-
ζομάρες με τους κολλητούς και ξαφνικά, όλος ο κόσμος 
εξαφανίζεται. 
Όχι όλος, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία. Το Τόκιο γίνε-
ται πόλη-φάντασμα και οι μοναδικοί άνθρωποι που συνα-
ντάτε, είναι οι (επίσης) παίκτες σε μια μακάβρια σειρά παι-
χνιδιών. Όποιος χάσει, παθαίνει κυριολεκτικό game over. 
Η σειρά είναι εξαιρετική. Επιβεβαιώνει την ανοδικότατη 
τάση της σινε- και τηλε-βιομηχανίας στην Άπω Ανατολή 
αφενός και αφετέρου, είναι πολυδιάστατη. Εκτός από τη 
δράση, προσφέρει παραλληλισμούς και αλληγορίες, πολύ 
ενδιαφέρουσες και μάλλον χρήσιμες για την κοινωνία 
στην οποία ζούμε, διαθέτει ένα ιδιότυπο κοινωνικό μήνυ-
μα που το «χτίζει» σταδιακά και επίσης, έχει καταιγιστική 
δράση.
Τo Alice in Borderland είναι μια από τις τρεις-τέσσερις 
καλύτερες σειρές του 2020.

H ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΌΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ

Η Αλίκη στα σύνορα
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι America ήταν μια τριμελής μπάντα, της 
οποίας το κοινό σημείο ήταν ότι τα μέλη 
της ήταν παιδιά αμερικάνων στρατιωτι-
κών, στη βάση της USAF κοντά στο Λον-

δίνο.
Ο Ντιούι Μπάνελ, ο Νταν Πικ και ο Τζέρι Μπέκλι, 
βρέθηκαν Αμερικάνοι στην Αλβιόνα το 1969 και το 
1971, έβγαλαν τον πρώτο τους δίσκο, ο οποίος ήταν 
ομώνυμος του ονόματός τους: America.
Το τρίο δεν ήταν δα και τίποτε τρομερό, τουλάχι-

στον ως σύνολο. Εις εξ αυτών, ο Πικ, ο οποίος απο-
χώρησε νωρίς, αναδείχθηκε σε «σκαπανέα» ενός 
πολύ ιδιαίτερου μουσικού χώρου, αυτού του «χρι-
στιανικού ροκ».
Ο άλλος, ο Λι Μάρτιν Μπάνελ όπως είχε γεννηθεί, 
είναι ο άνθρωπος που έγραψε το A Horse with no 
Name, ένα από τα λυρικότερα και πιο όμορφα κομ-
μάτια του ροκενρόλ.
Παρότι το τραγούδι γράφτηκε την ίδια περίοδο με 
το πρώτο τους άλμπουμ, στις πρώτες κυκλοφορίες 
δεν συμπεριλήφθηκε. Το A Horse with no Name 
κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 12 Νοεμβρίου του 

’71 στην Αγγλία και δύο μήνες αργότερα στις ΗΠΑ, 
για να γίνει επιτυχία τεράστιου μεγέθους. Η απήχη-
σή της ήταν τέτοια, που στις επόμενες εκδόσεις του 
δίσκου, συμπεριλήφθηκε κανονικά.
Το συγκρότημα είχε μεγάλη επιτυχία στα ‘70s, παί-
ζοντας μαζί με τους Who και τον Έλτον Τζον μετα-
ξύ άλλων. Για τη μισή δεκαετία του ’70, παραγωγός 
τους ήταν ο θρυλικός Τζορτζ Μάρτιν, ο «πέμπτος 
Beatle».
Σήμερα, οι America υπάρχουν ακόμα ως ντουέτο, 
του Μπάνελ με τον Μπέκλι. Ο Πικ έχει πεθάνει από 
το 2011. 

Το ανώνυμο αμερικάνικο άλογο

Ό ΠΡΩΤΌΣ ΔΙΣΚΌΣ ΤΩΝ AMERICA
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