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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

έχουν ενθαρρυντικά στοιχεία αποτελεσµατικό-
τητας και ασφάλειας, πρόκειται να οδηγήσουν 
σε έγκριση από τις ρυθµιστικές Αρχές. Τα πρώ-
τα σαφή αποτελέσµατα σχετικά µε την ασφάλεια 
και την αποτελεσµατικότητα των εµβολίων από 
τις τρέχουσες κλινικές µελέτες φάσης 3 αναµένε-
ται να έχουν ανακοινωθεί έως τον Ιανουάριο του 
2021. Πρόσφατα, µάλιστα, έγινε έναρξη µιας τέ-
ταρτης κλινικής µελέτης φάσης 3 στις ΗΠΑ, που 
αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα και την ασφά-
λεια του εµβολίου JNJ-78436725 και στην οποία 
αναµένεται να συµµετάσχουν 60.000 εθελοντές 
σε 215 κέντρα στις ΗΠΑ και διεθνώς», καταλήγει 
ο πρύτανης του ΕΚΠΑ.

Σχετικά µε τις ερευνητικές προσπάθειες για την 
ανακάλυψη του εµβολίου, ο ∆ηµήτρης Κούβε-
λας, καθηγητής Κλινικής Φαρµακολογίας στο 
ΑΠΘ, επισηµαίνει ότι, µέχρι σήµερα, 321 υποψή-
φια εµβόλια βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο κα-
νένα από αυτά δεν έχει ολοκληρώσει τις κλινικές 
δοκιµές. Τα πλέον γνωστά πιθανά εµβόλια, σύµ-
φωνα µε τον κ. Κούβελα, περιλαµβάνουν αυτό 
που αναπτύσσεται από την εταιρεία AstraZeneca 
και το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, το ρωσικό 
Sputnik V και ένα κινεζικό. Λόγω εµφάνισης σο-
βαρής ανεπιθύµητης δράσης (εγκάρσια µυελί-
τιδα), οι δοκιµές έχουν σταµατήσει για το εµβό-
λιο της AstraZeneca. Για τα άλλα γνωρίζουµε ότι 
έχουν δοκιµαστεί σε πολύ µικρό τµήµα του πλη-
θυσµού, ενώ οι χώρες παρασκευής τους δεν έχουν 
ενταχθεί στο ICH, τη συµφωνία δηλαδή που διέ-
πει την κλινική έρευνα ανάπτυξης φαρµάκων. Σο-
βαρές προσπάθειες φαίνεται να γίνονται και από 
τις εταιρείες Pfizer και Janssen, χωρίς όµως πολ-
λές πληροφορίες για το στάδιο ανάπτυξής τους.

«Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
ολοκλήρωση έρευνας νωρίτερα από τις αρχές 
του 2021, ενώ η ολοκλήρωση των διαδικασιών 
αδειοδότησης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρ-
µάκων δεν είναι δυνατόν να συµπιεστεί σε χρο-
νικό διάστηµα µικρότερο του εξαµήνου. Εποµέ-
νως, µε απόλυτα θετικά όλα τα ερευνητικά αποτε-
λέσµατα, εµβόλιο θα υπάρξει µετά το θέρος του 
2021. Στη συνέχεια και για να υπάρξει ως φυσι-
κό προϊόν, θα πρέπει να παραχθεί και, αν φυσι-
κά η παραγωγή του γίνει χωρίς κανένα πρόβλη-
µα, εµβόλιο θα υπάρξει διαθέσιµο για χρήση όχι 
νωρίτερα από τις αρχές του 2022», καταλήγει ο 
∆. Κούβελας.  

νες ηµέρες, ενώ, σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί, τα νέα µέτρα θα επι-
βληθούν όχι ανά δήµο, αλλά στο σύνολο της επικράτειας των επιβαρυµένων περιφε-
ρειών. Επιπλέον, σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, η προσεχής εβδοµάδα εί-
ναι κριτήριο για την ενδεχόµενη εφαρµογή των νέων περιορισµών, καθώς τις επό-
µενες ηµέρες αναµένεται να φανεί αν το άνοιγµα των σχολείων επηρέασε στην εξά-
πλωση της πανδηµίας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή την Παρασκευή, 
ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε πως υπάρχουν ακό-
µα πολλά µέτρα τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν, ώστε να αποφευχθεί ο περιο-
ρισµός της κυκλοφορίας για όλους, όπως είχε συµβεί τον περασµένο Μάρτιο. «Κάθε 
ώρα και κάθε στιγµή αξιολογούνται τα στοιχεία από όλους τους αρµόδιους επιστή-
µονες, µελετάµε την εξέλιξη της πανδηµίας του κορωνοϊού και το τι ακριβώς µέτρα 
θα ληφθούν θα γίνει µε βάση τα στοιχεία της συγκεκριµένης στιγµής», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Τι θα γίνει µε το εµβόλιο 
Σε αγώνα δρόµου έχει αποδυθεί η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα για την ανα-
κάλυψη του εµβολίου που θα βάλει τέλος στην πανδηµία. Ο πρύτανης του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών Θάνος ∆ηµόπουλος εξηγεί ότι οι παγκόσµιες ερευνητικές προσπά-
θειες για την ανάπτυξη εµβολίου έναντι του SARS-CoV-2 είναι εντατικές. «Εντεκα εµ-
βόλια βρίσκονται υπό αξιολόγηση σε µεγάλες µελέτες φάσης 3, οι οποίες, εφόσον 

Μέτρα για να µη
«µείνου µε σπίτι» 
Ποιες παρεµβάσεις 
σχεδιάζει η κυβέρνηση 
ώστε να αποφευχθεί µια 
νέα καραντίνα. Ποιες 
εταιρείες βγαίνουν µπροστά 
στον αγώνα δρόµου 
για το εµβόλιο, µετά το 
«πάγωµα» των δοκιµών 
της AstraZeneca
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καθολική χρήση µάσκας σε όλους τους 
ανοιχτούς και κλειστούς χώρους και ο πε-
ριορισµός της κυκλοφορίας των πολιτών 

ηλικίας άνω των 65 ετών είναι δύο από τα βασικά 
µέτρα που πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση πριν 
προχωρήσει στην επιβολή ενός νέου lockdown. 
Ακόµη, σύµφωνα µε πληροφορίες, µεταξύ των 
νέων µέτρων που έχουν προταθεί στο κυβερνη-
τικό επιτελείο για τον περιορισµό της εξάπλωσης 
της COVID-19 είναι και ο έλεγχος της κυκλοφορί-
ας από τις 12 τα µεσάνυχτα µέχρι τις 6 το πρωί. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι την Παρασκευή ανακοι-
νώθηκε ο περιορισµός του ωραρίου λειτουργίας 
περιπτέρων, µίνι µάρκετ και άλλων σηµείων πώ-
λησης αλκοόλ, που θα παραµένουν κλειστά από 
τα µεσάνυχτα µέχρι τις 5:00 το πρωί, στις επιδη-
µιολογικά επιβαρυµένες περιοχές, ώστε να απο-
φεύγονται τα φαινόµενα συνωστισµού σε πλα-
τείες και άλλους ανοικτούς χώρους.

Η λήψη των νέων µέτρων θα εξαρτηθεί από 
την πορεία των κρουσµάτων τις αµέσως επόµε-

ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ των Ελλήνων είναι με σειρά προ-
τεραιότητας φόβος, ελπίδα, οργή, ντροπή. Τα νέα, 
όμως, είναι ότι η ελπίδα ρίχνει το ποσοστό της κατά 25% 
συσχετιστικά, ωστόσο το ακόμα σημαντικότερο είναι 
ότι η ντροπή ανεβάζει το ποσοστό της κατά 48% συσχε-
τιστικά. Αυτή η ντροπή θα μπορούσε να συνδέεται είτε 
με τα ελληνοτουρκικά είτε με τον κορωνοϊό, σημεία που 
πλήττουν το θυμικό. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν πρόκειται 
για τα ελληνοτουρκικά, διότι οι δύο καθ’ ύλην αρμόδι-
οι υπουργοί Ν. Δένδιας και Ν. Παναγιωτόπουλος εμφα-
νίζουν άλματα στη δημοτικότητά τους, έχοντας πρώτο 
πλέον τον υπουργό Εξωτερικών και τέταρτο τον υπουρ-
γό Αμυνας. Συνεπώς, μάλλον όλο το φαινόμενο της 
ντροπής οφείλεται στον κορωνοϊό και στα παρελκόμε-

νά του, σε επίπεδο κυρίως των οικονομικών επιπτώσεων 
λόγω πανδημίας.

Βεβαίως, όταν ζητείται από τους πολίτες η δική τους 
συμμετοχή σε ένα πιθανό lockdown στην περιοχή τους, 
τότε ένα σθεναρό 71% δηλώνει πως «δεν πρέπει» να γί-
νει κάτι τέτοιο. Θετικά τοποθετείται ένα 26%. Οι Αθηναί-
οι, βεβαίως, οι οποίοι έχουν ακούσει ότι η πόλη τους εί-
ναι σε χειρότερη κατάσταση από τις υπόλοιπες περιοχές 
της χώρας είναι περισσότερο ευέλικτοι και δηλώνουν 
πειθαρχία σε ένα ενδεχόμενο lockdown στην πρωτεύ-
ουσα κατά 51%.

Οι παρενέργειες, ωστόσο, ενός lockdown -ιδίως στην 
Αθήνα- όσον αφορά την οικονομία  είναι βεβαίως γνω-
στές. 

Ο κορωνοϊός και η ντροπή

του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟY*

η άποψη

*∆ιευθύνοντος 
συµβούλου 
της MRB Hellas

Μέχρι σήµερα, 321 υποψήφια 
εµβόλια βρίσκονται σε εξέλιξη, 
ωστόσο κανένα από αυτά 
δεν έχει ολοκληρώσει 
τις κλινικές δοκιµές


