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ΤΟ ΘΕΜΑ

κυριακη 18 ιουΛιου 2021

Οσοι μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων δεν θα 
έχουν εμβολιαστεί θα είναι υποχρεωμένοι κάθε εβδομάδα 
να κάνουν self test. Εξάλλου τα τεστ έχουν συμβάλει στην 
απομόνωση ασυμπτωματικών μαθητών και εκπαιδευτικών

Εβδομαδιαία 
self tests

Π
ιο κοντά έρχονται οι υποχρεωτικοί εμ-
βολιασμοί για δασκάλους και καθηγη-
τές, καθώς στόχος της κυβέρνησης εί-

ναι να ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο και 
να επιστρέψουν οι μαθητές σε διά ζώσης εκ-
παίδευση. Ηδη στο πρωθυπουργικό γραφείο 
και στο υπουργείο Παιδείας εξετάζουν όλα τα 
σενάρια για την ασφαλή επιστροφή των μαθη-
τών και των φοιτητών στα θρανία και στα αμ-
φιθέατρα αντίστοιχα.

Βέβαια, αυτή τη φορά η κυβέρνηση έχει ένα 
σημαντικό όπλο απέναντι στον κορωνοϊό και στη 
μετάλλαξη «Δέλτα», που δεν είναι άλλο από το 
εμβόλιο. Οπότε είναι εντελώς διαφορετικά τα 
δεδομένα σε σχέση με τις προηγούμενες σχο-
λικές χρονιές, κατά τις οποίες τα σχολεία έκλει-
σαν και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέ-
σω τηλεκπαίδευσης.

Κομβικό ρόλο σε όλο αυτό τον σχεδιασμό 
έχουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Γι’ αυτό δεν 
είναι τυχαίο ότι πάνω στο τραπέζι έχει πέσει η 
πρόταση να αποτελέσουν την επόμενη επαγ-
γελματική ομάδα που θα αφορά ο υποχρεωτι-
κός εμβολιασμός, ώστε να μπορέσουν να επι-
στρέψουν με ασφάλεια στις σχολικές αίθουσες.

Δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο πως, μέ-
σα στην εβδομάδα, η υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως τόνισε πως «είναι απαραίτητο, για 
το καλό των παιδιών μας, να επιστρέψουμε σε 
διά ζώσης εκπαίδευση. Για να το κάνουμε αυ-
τό, έχουμε ένα πολύ μεγάλο όπλο: το εμβόλιο. 
Ενα πολύ σημαντικό όπλο για εκπαιδευτικούς, 
για φοιτητές και για μαθητές». 

Πώς, όμως, θα επιστρέψουν οι μαθητές στις 
αίθουσες; Ηδη στην κυβέρνηση εξετάζουν μια 
σειρά από προτάσεις για να παραμείνουν ανοι-
χτά τα σχολεία. Συγκεκριμένα:
f Προωθείται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός 
όλων των εκπαιδευτικών, δασκάλων και κα-
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Πώς θα ανοίξουν 
σχολεία και
πανεπιστήμια

Ερχονται πιο κοντά 
οι υποχρεωτικοί 

εμβολιασμοί 
για δασκάλους και 

καθηγητές. Βασικός 
στόχος να λειτουργήσει 

η διά ζώσης εκπαίδευση 
από τον Σεπτέμβριο 
σε όλες τις βαθμίδες

θηγητών. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι αποφάσεις θα ληφθούν 
τις επόμενες ημέρες, αφού στις αρχές Σεπτεμβρίου ανοίγουν 
τα σχολεία. Αυτό σημαίνει πως, στην περίπτωση που επιλεγεί 
ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, το πολύ έως τα μέσα Σεπτεμβρί-
ου θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με την πρώτη 
δόση, οι εκπαιδευτικοί. Να σημειωθεί, πάντως, πως έως σήμε-
ρα έχει εμβολιαστεί περίπου το 73% των εκπαιδευτικών, δηλα-
δή τρεις στους τέσσερις.
f Εχει ήδη ξεκινήσει ο εμβολιασμός των εφήβων 15-17 ετών, 
κάτι που σημαίνει ότι ένα ποσοστό μαθητών του λυκείου θα είναι 
ήδη εμβολιασμένο τον Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν τα σχολεία.
f Παράλληλα, μέχρι τα τέλη Αυγούστου μπορεί να ξεκινήσει ο 
εμβολιασμός και για τα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, πάντα με τη 
σύμφωνη γνώμη των γονέων τους και φυσικά των παιδιάτρων 
τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμα και μαθητές των γυμνα-
σίων θα είναι εμβολιασμένοι.
f Οσοι μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων δεν θα 
έχουν εμβολιαστεί, θα είναι υποχρεωμένοι κάθε εβδομάδα να 
κάνουν self test. Εξάλλου τα τεστ έχουν συμβάλει στην απομό-
νωση ασυμπτωματικών μαθητών και εκπαιδευτικών.
f Την ίδια ώρα, όμως, η επιτροπή των ειδικών μπορεί να αλ-
λάξει και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Για παράδειγμα, σε πε-
ρίπτωση που βρεθεί ένας μαθητής θετικός να μην απαιτείται 
να κλείσει όλο το τμήμα, όπως συνέβαινε έως τον Ιούνιο, αλλά 
να απομονώνεται ο μαθητής που έχει κολλήσει, ενώ παράλλη-
λα να κάνουν self test οι συμμαθητές του και οι εκπαιδευτικοί. 
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο μαθητής που είναι θετικός θα ακο-
λουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και το υπόλοιπο τμήμα θα συνεχί-
ζει κανονικά τη διά ζώσης εκπαίδευση. 
f Φυσικά, οι μαθητές, όπως και οι εκπαιδευτικοί, θα είναι υπο-
χρεωμένοι να φορούν μάσκες στις αίθουσες κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος.

Ολες οι αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων αναμένε-
ται να «κλειδώσουν» τις επόμενες ημέρες, με το βάρος, σε πρώ-
τη φάση, να πέφτει στους εκπαιδευτικούς και στο εάν θα αποτε-

λέσουν την επόμενη ομάδα του υποχρεωτικού 
εμβολιασμού. Ωστόσο, ανάλογα με τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα, μπορεί να υπάρξουν και 
αναπροσαρμογές στον σχεδιασμό.

Τι θα γίνει στα ΑΕΙ 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και οι φοι-
τητές θα επιστρέψουν με το νέο ακαδημαϊκό 
έτος στα αμφιθέατρα. Εξάλλου, πολλοί φοιτη-
τές τον Σεπτέμβριο μπορεί να είναι ήδη εμβο-
λιασμένοι (οι ηλικιακές ομάδες 18 και άνω εμ-
βολιάζονται εδώ και καιρό), ενώ στο ενδεχό-
μενο υποχρεωτικού εμβολιασμού, το πλαίσιο 
αναμένεται να αφορά και τους καθηγητές αλ-
λά και το προσωπικό των πανεπιστημίων. Το 
υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία πάντα με 
την επιτροπή των ειδικών, εξετάζει το ενδεχό-
μενο η είσοδος των φοιτητών στις αίθουσες και 
στα εργαστήρια να πραγματοποιείται: 
f Είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού. 
f Είτε με αρνητικό τεστ μοριακού ελέγχου ή 
rapid test.

Ηδη η σύγκλητος του Εθνικού Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου αποφάσισε πως η πρό-
σβαση στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργα-
στήρια, στις κλινικές, στις ανασκαφές και στις 
γραμματείες θα πραγματοποιείται με χρήση 
μάσκας και θα επιτρέπεται σε εμβολιασμένους 
ή σε άτομα με αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού 
ελέγχου ή rapid test. Αυτά τα τεστ θα πραγμα-
τοποιούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδο-
μάδα σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Η 
απόφαση αυτή θα αποτελέσει ουσιαστικά οδη-
γό για τη λειτουργία των πανεπιστημίων από 
τον Σεπτέμβριο.

όπλο
Η υπουργός 
Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως τόνισε 
πως «είναι 
απαραίτητο, για 
το καλό των 
παιδιών μας, να 
επιστρέψουμε 
σε διά ζώσης 
εκπαίδευση. Για 
να το κάνουμε 
αυτό, έχουμε ένα 
πολύ μεγάλο 
όπλο: το εμβόλιο»
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Σήμα κινδύνου 
για νέες 

μεταλλάξεις
Εντεκα παραλλαγές του ιού προκαλούν ανησυχία 

στους επιστήμονες. «Οσο ο πληθυσμός δεν 
εμβολιάζεται, δίνουμε την ευκαιρία στον SARS-
CoV-2 να πολλαπλασιάζεται και να δημιουργεί 
νέα μολυσματικά στελέχη», τονίζουν οι ειδικοί 

ai.stathakou@realnews.gr

Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Π
αγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι νέ-
ες μεταλλάξεις του SARS-CoV-2, κα-
θώς υπάρχει ο κίνδυνος να καταστή-

σουν τον ιό ισχυρό απέναντι στη φυσική ανο-
σία και στον εμβολιασμό. Οι υγειονομικές Αρ-
χές στη χώρα μας βρίσκονται σε επιφυλακή, 
καθώς τρία νέα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού 
εξαπλώνονται με γρήγορους ρυθμούς. Το επι-
κρατέστερο από αυτά είναι το ινδικό στέλεχος, 
που ανεβάζει συνέχεια τα ποσοστά του, ειδικά 
σε τουριστικές περιοχές της χώρας.

Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Δημήτρης 
Θάνος, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβου-
λίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο πρωτοστα-
τεί στη γονιδιωματική επιτήρηση του κορω-
νοϊού στη χώρα μας, επισημαίνει ότι τις τελευ-
ταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται σημαντι-
κή αύξηση της μετάλλαξης «Δέλτα» (ινδική), η 
οποία σταδιακά εκτοπίζει την «Αλφα» (βρετα-

νική) και το πιθανότερο είναι ότι θα επικρατή-
σει, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις υπόλοι-
πες χώρες. Η βρετανική μετάλλαξη εντοπίζε-
ται σήμερα στο 40% των δειγμάτων που εξε-
τάζονται, ενώ η ινδική σε ένα ποσοστό περί-
που 30% με 35%, με αυξητική τάση, ιδιαίτερα 
στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Στο κέντρο της Αθήνας
Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Θάνος, ένα ακόμα 
στέλεχος, το Β.1.1.318 (νιγηριανό), το οποίο 
επικρατούσε στη χώρα μας, μαζί με το βρετα-
νικό, τους τελευταίους μήνες, εξακολουθεί να 

Εντονο προβληματισμό 
προκαλεί η ραγδαία αύξηση 
της νοτιοαφρικανικής 
μετάλλαξης Β.1.351, αλλά 
και της «Εψιλoν»
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ανθίσταται και να εντοπίζεται στο 20%-25% 
των δειγμάτων που εξετάζονται. Το στέλεχος 
αυτό έχει 35% αυξημένη μεταδοτικότητα σε 
σχέση με το βρετανικό. Ο «πυρήνας» του στε-
λέχους φαίνεται ότι βρίσκεται στο κέντρο της 
Αθήνας, αλλά πλέον έχει εξαπλωθεί και σε άλ-
λες περιοχές της χώρας με-
τά την άρση του lockdown, 
εξηγεί ο καθηγητής, και 
προσθέτει ότι δεν φαίνε-
ται ακόμα να μειώνεται 
δραστικά ο ζωτικός χώρος 
αυτού του στελέχους από την επι-
κράτηση της «Δέλτα», όπως συμ-
βαίνει με την «Αλφα». Σύμφωνα 
με τον κ. Θάνο, ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον αλλά και προβληματισμό προκαλεί η ρα-
γδαία αύξηση της Β.1.351 (νοτιοαφρικανική 
μετάλλαξη), η οποία, από το 0,1%, μέσα σε 
2-3 εβδομάδες έχει φτάσει σε ποσοστά μεγα-
λύτερα του 10%. «Βλέπουμε το συγκεκριμένο 
στέλεχος να αναπτύσσει μια ανησυχητική δυ-
ναμική, καθώς κατάφερε να αυξήσει αναπά-
ντεχα τα ποσοστά του μέσα σε μικρό χρονικό 

διάστημα», εξηγεί ο κ. Θάνος και τονίζει την 
ανησυχία που γεννά η επικράτηση των νέων 
στελεχών του κορωνοϊού. «Ολες αυτές οι με-
ταλλάξεις φέρουν παραλλαγές στο γονιδίωμά 
τους, που συνδέονται με ελαφρά μειωμένη 
αντίδραση στα αντισώματα. Βέβαια, πρόκει-
ται για μια μικρή μείωση, ωστόσο, σε κάποια 
άτομα που έχουν χαμηλή ανοσολογική απά-
ντηση η μείωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 
δυσμενές αποτέλεσμα», καταλήγει.

Εμβόλια
Αναφερόμενος στο θέμα, ο καθηγητής και 
πρύτανης ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, εξηγεί 
ότι μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθη-
κε στο διεθνές περιοδικό «Lancet», έδειξε ότι 
όσον αφορά την παραγωγή εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό με δύο δό-
σεις AstraZeneca, σχεδόν όλοι οι συμμετέχο-
ντες (87%) είχαν ανιχνεύσιμα εξουδετερωτικά 
αντισώματα έναντι των στελεχών D614G (αρ-
χικό στέλεχος) και Β.1.1.7 (στέλεχος «Αλφα», 
Ηνωμένο Βασίλειο). Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
καθηγητή, σημαντικά λιγότεροι εμβολιασμέ-
νοι είχαν εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι 
του Β.1.351 (στέλεχος «Βήτα», Νότια Αφρική 
- 60%) και του Β.1.617.2 (στέλεχος «Δέλτα», 
Ινδία - 62%). Αντίθετα, άνω του 95% από τους 
εμβολιασμένους με τις δύο δόσεις του εμβολί-
ου Pfizer ανέπτυξε εξουδετερωτικά αντισώμα-
τα έναντι των στελεχών Β.1.351 και Β.1.617.2. 

Τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα με τον κ. 
Δημόπουλο, συνάδουν με πρόσφατα δεδομένα 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, που δείχνουν ότι η 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου AstraZeneca 
είναι ελαφρώς υποδεέστερη του εμβολίου 
της Pfizer ενάντια στο στέλεχος «Δέλτα» (60% 
AstraZeneca έναντι 79% Pfizer) και στο στέλε-
χος «Αλφα» (73% έναντι 92%). 

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμ-
βολίου της Moderna, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ 
παραπέμπει σε προδημοσίευση που έδειξε ότι 
ο πλήρης εμβολιασμός οδήγησε σε παραγω-
γή εξουδετερωτικών αντισωμάτων απέναντι 
σε όλα τα στελέχη, όπως το στέλεχος «Βήτα» 
(B.1.351, Νότιας Αφρικής), το στέλεχος Β.1.617 
(Ινδίας), το στέλεχος «Κάππα» (Β.1.617.1), 
το στέλεχος «Δέλτα» (Β.1.617.2), το στέλε-
χος «Ητα» (Β.1.525, Νιγηρίας), το στέλεχος 
Α.23.1 (Ουγκάντα) και το στέλεχος Α.VOI.V2 
(Ανγκόλα). Οπως τονίζει ο κ. Δημόπουλος, αυ-
τά τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι σημαντικό 
να ολοκληρωθεί το πλήρες εμβολιαστικό πρό-
γραμμα και με τις δύο δόσεις των εμβολίων 
AstraZeneca, Pfizer και Moderna, καθώς προ-
σφέρουν προστασία ενάντια και στα νεότερα 
στελέχη του SARS-CoV-2. Η συνεχής ανάδυση 
νέων μεταλλάξεων εγείρει ερωτήματα σχετικά 
με το αν τελικά θα γίνει εφικτό να δημιουργηθεί 
τείχος ανοσίας. Ο κ. Δημόπουλος επισημαίνει 
ότι για να γίνει αυτό απαιτείται εμβολιαστική 

κάλυψη σε ποσοστό του-
λάχιστον 80% του γενι-

κού πληθυσμού. «Τα 
οφέλη του εμβο-
λιασμού υπερτε-
ρούν σαφώς των 
πιθανών ανεπι-
θύμητων παρε-
νεργειών και αυτό 
θα πρέπει να απο-
τελέσει ισχυρό κί-
νητρο για τον μα-
ζικό εμβολιασμό 
του ελληνικού πλη-
θυσμού», εξηγεί, 
ενώ, αναφορικά με 

το μέλλον της πανδημί-
ας, λέει ότι ένα πιθανό σενάριο που προβλέ-

πουν οι επιστήμονες για τον SARS-CoV-2 
είναι ότι ο ιός θα συνεχίσει να μεταδίδε-

ται, αλλά, εφόσον έχει αναπτυχθεί 

κάποια ανοσία μέσω φυσικής μόλυνσης ή εμ-
βολιασμού, δεν θα υπάρχει κίνδυνος σοβαρής 
νόσου. «Η ανοσία φαίνεται να εξασθενεί μετά 
από ένα ή δύο χρόνια και ήδη υπάρχουν εν-
δείξεις ότι ο ιός μπορεί να εξελιχθεί και να δι-
αφύγει της ανοσίας. Περισσότεροι από τους 
μισούς επιστήμονες θεωρούν ότι η εξασθένη-
ση της ανοσίας θα είναι ένας από τους κύριους 
παράγοντες που θα καταστήσουν τον ιό ενδη-
μικό», καταλήγει ο κ. Δημόπουλος. 

Τεράστιος αριθμός 
Από την πλευρά του, ο ομότιμος καθηγητής Γε-
νετικής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Τριανταφυλ-
λίδης επισημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί ένας τε-
ράστιος αριθμός μεταλλάξεων, όμως οι περισ-
σότερες είναι είτε ουδέτερες είτε επιβλαβείς για 
τον ιό. Ωστόσο, όπως τονίζει, υπάρχουν 11 δι-
αφορετικές παραλλαγές του SARS-CoV-2 που 
προκαλούν ανησυχία, από την αρχική «Αλφα» 
μέχρι και τη «Λάμδα». «Οσο ο πληθυσμός δεν 
εμβολιάζεται, δίνουμε την ευκαιρία στον ιό να 
πολλαπλασιάζεται και να δημιουργεί νέα στε-
λέχη, πιο μολυσματικά. Στην πραγματικότη-
τα, σε κάθε ασθενή που νοσεί δημιουργού-
νται ένα δισεκατομμύριο αντίγραφα του ιού, 
που μπορεί να δώσουν ένα νέο στέλεχος. Τα 
μη εμβολιασμένα άτομα αποτελούν εργοστά-
σιο παραγωγής των νέων μεταλλάξεων», επι-
σημαίνει ο κ. Τριανταφυλλίδης και τονίζει την 
ανάγκη να εμβολιαστεί ο πληθυσμός και, μά-
λιστα, με τις δύο δόσεις του εμβολίου, καθώς 
με τη μία μειώνεται σημαντικά η αποτελεσμα-
τικότητά του. Παράλληλα, Ο καθηγητής εξηγεί 
ότι η τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου δεν 
ενδείκνυται για υγιή άτομα, ωστόσο θα πρέ-
πει να γίνει σε ανοσοκατεσταλμένους ασθε-
νείς, στους οποίους ο ιός βρίσκει έδαφος για 
να μεταλλαχθεί. 

Πρωτοφανής μηχανισμός 
Μία από τις μεταλλάξεις που προκαλεί μεγάλη 
ανησυχία είναι η «Εψιλον». Ο καθηγητής Ορ-
γανικής Χημείας-Φαρμακοχημείας του Τμή-
ματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Κόκοτος 
αναφέρει ότι η μετάλλαξη «Εψιλον» χαρακτη-
ρίζεται ως μετάλλαξη ανησυχίας. Εντοπίστη-
κε πρώτη φορά στην Καλιφόρνια από τα τέλη 
του 2020 και έχει εξαπλωθεί σε άλλες 34 χώ-
ρες, σε μικρό αριθμό κρουσμάτων μέχρι στιγ-
μής. Σύμφωνα με τον καθηγητή, αποκαλύπτε-
ται ένας πρωτοφανής μηχανισμός σε μοριακό 
επίπεδο, με τον οποίο ο ιός μπορεί να διαφεύ-
γει των υπαρχόντων εμβολίων και που σχετί-
ζεται με μεταλλάξεις αμινοξέων της πρωτεΐνης 
-ακίδας (spikeprotein) του ιού. Η πρωτεΐνη-ακί-
δα παίζει σημαντικότατο ρόλο για την πρόσ-
δεση του ιού στα ανθρώπινα κύτταρα και την 
έναρξη της λοίμωξης. Στη μετάλλαξη «Εψιλον», 
τρία αμινοξέα της πρωτεΐνης-ακίδας αντικαθί-
στανται από διαφορετικά αμινοξέα. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δομής της πρω-
τεΐνης στον χώρο, γεγονός που εμποδίζει πλέ-
ον τα αντισώματα να αναγνωρίσουν την πρω-
τεΐνη, με αποτέλεσμα να μετριάζεται η εξου-
δετερωτική ισχύς που έχουν τα αντισώματα, 
τα οποία έχουν προέλθει είτε από τον εμβολι-
ασμό είτε από προηγούμενη λοίμωξη με τον 
ιό. Το πρόβλημα είναι ότι τέτοιες μεταλλάξεις 
έχουν τη δυνατότητα να αποφεύγουν και τα 
ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα που χρησιμο-
ποιούνται ως θεραπευτικά μέσα. «Η κατανόη-
ση του μηχανισμού με τον οποίο οι μεταλλά-
ξεις έχουν τη δυνατότητα να μετριάζουν λίγο 
ή πολύ την προστατευτική δράση των αντισω-
μάτων προβάλλει και υπογραμμίζει την ανα-
γκαιότητα αφενός της συνεχούς εγρήγορσης 
για τη νόσο COVID-19 και αφετέρου της ανά-
πτυξης φαρμάκου που θα αντιμετωπίζει απο-
τελεσματικά τη νόσο, σκοτώνοντας τον ιό στο 
αρχικό του στάδιο», καταλήγει ο κ. Κόκοτος.

Δημήτρης Θάνος

Θάνος Δημόπουλος

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Γιώργος Κόκοτος

νεεσ
«Τα μη εμβο-
λιασμένα άτο-
μα αποτελούν 
εργοστάσιο 
παραγωγής 
των νέων με-
ταλλάξεων», 
επισημαίνει 
ο ομότιμος 
καθηγητής 
Γενετικής 
του ΑΠΘ 
Κωνσταντίνος 
Τριανταφυλ-
λίδης

ΑνοσιΑ
Η συνεχής 
ανάδυ-
ση νέων 
μεταλλάξε-
ων εγείρει 
ερωτήματα 
σχετικά με το 
αν τελικά θα 
γίνει εφικτό 
να δημιουρ-
γηθεί τείχος 
ανοσίας.  
ο καθηγητής 
και πρύτανης 
εΚΠΑ, Θάνος 
Δημόπουλος, 
επισημαίνει 
ότι για να 
γίνει αυτό 
απαιτείται 
εμβολιαστική 
κάλυψη σε 
ποσοστό του-
λάχιστον 80% 
του γενικού 
πληθυσμού


