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Ε
ντονη ανησυχία επικρατεί στην παγκό-
σμια επιστημονική κοινότητα εξαιτίας 
των μεταλλάξεων του SARS-CoV-2, που 

δείχνουν να εξαπλώνονται με ταχείς ρυθμούς. 
Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για 
τη βρετανική και τη νοτιοαφρικανική μετάλλα-
ξη, τονίζοντας ότι τα υπάρχοντα εμβόλια καλύ-
πτουν τον πληθυσμό. Ωστόσο, εκφράζουν την 
ανησυχία τους για περισσότερες παραλλαγές 
που θα έρθουν και ενδεχομένως κάποιες να 
μην καλύπτονται από την ανοσία. 

Ο δρ Μάικλ Μίνα, επίκουρος καθηγητής 
Επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, μιλώντας στη 
Realnews, εξηγεί ότι «θα ήμασταν αφελείς αν 
πιστεύαμε ότι ο ιός δεν θα έβρισκε τρόπο να 
βελτιωθεί. Οι μεταλλάξεις είναι αναμενόμενες. 

Τι θα μας κάνουν;
Η Μέρκέλ ανακοίνωσε ότι τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο μέσω των εμβολιασμών θα επιτευχθεί ένα ικα-
νοποιητικό ποσοστό ανοσίας. Αυτό σημαίνει, λαμβα-
νομένου υπόψη ότι η Γερμανία ελέγχει πλήρως τις 
εξελίξεις στην έ.έ., ότι το «μαρτύριο» στέρησης ατο-
μικών μας ελευθεριών, στις οποίες συγκαταλέγε-
ται και η οικονομική, θα παραταθεί αναμφίβολα μέ-
χρι τότε. Η μεσαία τάξη, όμως, λόγω αυτής της χρο-
νοτριβής θα συντριβεί οικονομικά κι αυτό θα συμ-
βεί γιατί αυτή η έ.έ., που διοικείται όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από τη Γερ-
μανίδα Φον ντερ λάιεν, προμηθεύτηκε λίγα εμβό-
λια, ενώ τα πολλά θα παραδοθούν αργότερα! Τέ-
τοια συμφωνία ακόμα και νομικά αδαείς δεν καταρ-
τίζουν. έγινε τέτοιο λάθος, λοιπόν; Πρόκειται, άρα-
γε, για εκτέλεση οργανωμένου σχεδίου φτωχοποίη-
σης μεγάλου τμήματος του ευρωπαϊκού πληθυσμού; 
Οπως κι αν έχει, πάντως, το βλαπτικό αυτό αποτέ-
λεσμα δεν θα αποφύγουμε. Ομως υπεύθυνη γι’ αυ-
τό το «λάθος» είναι η συγκεκριμένη κυρία, η έλλειψη 
οργάνωσης και ικανότητας της συγκεκριμένης προ-

έδρου! έντέλει, το λάθος της εμείς θα πληρώσουμε 
με παρατεταμένη έκθεσή μας στον κίνδυνο. έίναι, 
μάλιστα, παρανοϊκό αυτό που συμβαίνει, ενώ υπάρ-
χουν εν προκειμένω τεράστιες ευθύνες δεν μας ζη-
τούν καν «συγγνώμη» από την έ.έ., αλλά μας επι-
βάλλουν και νέα lοckdowns! κανονικά θα έπρεπε 
να απολογηθούν για τον λόγο και μόνο ότι δεν μπό-
ρεσαν να τηρήσουν το σχέδιο των εμβολιασμών που 
είχαν εξαγγείλει. Να το πω όσο πιο απλά γίνεται: 
δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν και μπορούσαν περισ-
σότερα. Οπως αποδεικνύεται, έκαναν λιγότερα, πο-
λύ λιγότερα απ’ ό,τι μπορούσαν! Αν, λοιπόν, κρίνου-
με την όλη κατάσταση από τη σκοπιά της κοινής λο-
γικής, ή έστω των συμφερόντων μας, θα έπρεπε ως 
πολίτες να αναρωτηθούμε αν αξίζει πράγματι η πολι-
τική των lοckdowns που ασκείται γύρω μας σε σχέ-
ση με όσα παθαίνουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, 
μια άλλη «εναλλακτική» προς αντιμετώπιση της κρί-
σης; έν κατακλείδι, τι, αλήθεια, σκοπεύουν εκεί στην 
έ.έ. μέχρι τον Σεπτέμβριο να κάνουν; Τι σκοπεύουν 
ακόμα να μας κάνουν;

του ΜΑκΗ ΤζίφΡΑ*

η άποψη

*Νομικού

Οι παραλλαγές του κορωνοϊού σαρώνουν 
την Ευρώπη, με τους επιστήμονες να 
συγκεντρώνουν νέα επιστημονικά δεδομένα
για την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων. 
«Θα ήμασταν αφελείς αν πιστεύαμε ότι ο ιός 
δεν θα έβρισκε τρόπο να βελτιωθεί», δηλώνει
στην «R» ο καθηγητής του Χάρβαρντ Μάικλ Μίνα

Ελπίζουμε ο ιός να συνεχίσει να μεταλλάσσεται 
με τρόπους που μπορούμε να αναγνωρίσουμε 
και να προβλέψουμε», σημειώνει. 

Ανησυχία
Οι παραλλαγές που έχουν ήδη εμφανιστεί στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νότια Αφρική, όπως 
υποστηρίζει, δεν είναι αυτές καθαυτές ανησυχη-
τικές. «Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι αυτό 
που αντιπροσωπεύουν, ότι δηλαδή υπάρχουν 
περισσότερες παραλλαγές που θα έρθουν και 
ενδεχομένως κάποιες δεν θα καλύπτονται από 
την ανοσία. Η μετάλλαξη του ιού στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο και ο αυξημένος ρυθμός μετάδο-
σής του, ακόμη και χωρίς να αυξήσει οποιοδή-
ποτε είδος παθογένειας, θα σκοτώσει περισσό-
τερους ανθρώπους, επειδή πρόκειται να μολύ-
νει περισσότερους ανθρώπους. Αναφορικά με 
τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, δείχνει ικανότη-
τα αποφυγής αντισωμάτων σε κάποιο βαθμό», 
τονίζει ο δρ Μίνα, ξεκαθαρίζοντας ότι, εάν συ-

νεχίσουμε να βλέπουμε μεταλλάξεις όπως αυ-
τή, πιθανώς να είναι ένα αρνητικό δεδομένο. 

«Πρέπει να επιβραδύνουμε τη μετάδοση του 
ιού. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται συνεχή 
τεστ στον πληθυσμό, ώστε να περιορίζεται η 
μετάδοση από τους ασυμπτωματικούς φορείς. 
Αν μειώσουμε τη μετάδοσή του, μειώνουμε και 
την πιθανότητα εμφάνισης μιας κακής μετάλλα-
ξης», σχολιάζει ο επιδημιολόγος του Χάρβαρντ. 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Γώγος, 
καθηγητής Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών, αναφέρει ότι όλοι οι ιοί, συμπεριλαμβα-
νομένου του SARS-CoV-2, μεταλλάσσονται στα-
θερά, εμφανίζοντας μικρές αλλαγές στο γονι-
δίωμά τους κατά τη διάρκεια του πολλαπλασι-
ασμού τους. Μερικές από αυτές δεν παρουσι-
άζουν καμία κλινική σημασία, άλλες είναι κα-
ταστροφικές για τον ιό, ενώ κάποιες, ιδιαίτε-
ρα αυτές που αφορούν την πρωτεΐνη S, μπο-
ρούν να τροποποιήσουν τη βιολογική του συ-
μπεριφορά και να τον κάνουν πιο επιθετικό ή 
πιο μεταδοτικό. 

«Ο λεγόμενος νοτιοαφρικανικός μεταλλαγμέ-
νος ιός φέρει τη μετάλλαξη N501Y και K417N 
και δεν φαίνεται μεν να προκαλεί σοβαρότε-
ρη νόσο, μπορεί όμως να αυξήσει τη μεταδο-
τικότητα της νόσου, ενώ οι συγκεκριμένες με-
ταλλάξεις δε διαφοροποιούν την ανοσιακή μας 
απάντηση στον ιό. Ο ιός επίσης περιέχει και τη 
μετάλλαξη Ε484Κ, η οποία φαίνεται ότι μπορεί 
να επηρεάσει την αντισωματική απάντηση, την 
παραγωγή δηλαδή αντισωμάτων από το ανο-
σολογικό μας σύστημα, και είναι αυτή που δη-

«Οι μεταλλάξεις 
απειλούν 
την επίτευξη 
της ανοσίας»

οι ειδικοι 
εμφανίζονται 
καθησυχαστικοί 
για τη βρετανική και 
τη νοτιοαφρικανική 
μετάλλαξη, τονίζοντας 
ότι τα υπάρχοντα 
εμβόλια καλύπτουν
τον πληθυσμό


