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Ως προοίμιο, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα λόγια μου δεν έχουν πρόθεση να τρο-
φοδοτήσουν, ή να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε συζήτηση υπέρ ή κατά των εμβο-
λίων. Επιπλέον, τα σχόλιά μου, με μια παιδαγωγική πρόθεση, προορίζονται να θέσουν
έναν αριθμό ερωτήσεων, για να αναλύσουμε, όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, τους πι-
θανούς κινδύνους που σχετίζονται με τα νέα εμβόλια για την Covid-19.

Θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί σήμερα, μόλις κάποιος κάνει κριτική σε κάποιο εμ-
βόλιο, θεωρείται αμέσως αντι-εμβολιαστής, και τοποθετείται στην κατηγορία των αν-
θρώπων των οποίων τα επιχειρήματα πρέπει να απορριφθούν, με το πρόσχημα ότι
δεν ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο σκέψης.

Από την πλευρά μου, δεν έχω απολύτως καμία θέση κατά του εμβολιασμού. Έχω
εμβολιαστεί για πολλές ασθένειες, και θα μπορούσα απλώς να με χαρακτηρίσω ως
«προσεκτικό σχετικά με τον εμβολιασμό».

Γιατί είναι απαραίτητο να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με ένα εμβόλιο; 
Ακριβώς επειδή ένα εμβόλιο δεν είναι ένα φάρμακο όπως οποιοδήποτε άλλο. Τα

φάρμακα προορίζονται γενικά σε άρρωστους ανθρώπους. Και όταν είμαστε άρρωστοι
μπορούμε να δεχτούμε έναν συγκεκριμένο αριθμό παρενεργειών, εφ 'όσον αυτές οι
ανεπιθύμητες παρενέργειες είναι ελάχιστες, σε σύγκριση με τα οφέλη προέρχονται
από το φάρμακο, όσον αφορά την ασθένεια από την οποία υποφέρουμε.

Αυτό είναι το ζήτημα της σχέσης οφέλους/κινδύνων: αρκεί αυτή η αναλογία να είναι
ευνοϊκή, για να δεχτούμε έναν συγκεκριμένο αριθμό παρενεργειών. Και ακόμη και
στην περίπτωση ορισμένων πολύ πιο σοβαρών ασθενειών, όπου, θα λέγαμε, ότι δεν
υπάρχουν πολλά για να ελπίζουμε, φυσικά, μπορούμε να δεχτούμε ακόμη και ορισμέ-
νους κινδύνους.

Αυτή η αποδοχή του κινδύνου, η αποδοχή των παρενεργειών, δεν ισχύει για τα εμ-
βόλια. Γιατί δεν ισχύει για τα εμβόλια; Επειδή το εμβόλιο προορίζεται για υγιείς αν-
θρώπους. Δεν είναι για άρρωστους. Είναι μια προσέγγιση πρόληψης, για την
προστασία μιας ασθένειας. Είμαστε υγιείς, θα εμβολιαστούμε, δεν θέλουμε να γυρί-
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σουμε άρρωστοι. 
Έτσι, από την άποψη της ασφάλειας, υπάρχει μια απαίτηση με τα εμβόλια που είναι

μεγαλύτερη από αυτήν ενός συμβατικού φαρμάκου, ακόμα και αν ένα κλασικό φάρ-
μακο πρέπει, βεβαίως, να αξιολογηθεί σωστά. Ακόμα και έτσι, με την ασφάλεια του
εμβολίου, υπάρχει μια απαίτηση που είναι μεγαλύτερη από αυτήν της συμβατικής
ιατρικής.

Στην πραγματικότητα, με το εμβόλιο, είμαστε σε παρόμοια κατάσταση με αυτή των
τροφίμων. Τα φαγητό, βεβαίως, το παίρνουμε ως τροφή, αλλά το παίρνουμε
επίσης,στις δυτικές κοινωνίες μας, έχουμε αυτή την ευκαιρία, για ευχαρίστηση· αλλά
σίγουρα όχι για να αρρωστήσουμε. Έτσι, η απαίτηση για την ασφάλεια των τροφίμων
είναι πολύ πιο αυστηρή από αυτή ενός φαρμάκου.

Και το εμβόλιο βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο. Είναι στο ενδιάμεσο γιατί είναι
στην πραγματικότητα φάρμακο, που απαιτεί συνταγή, αλλά είναι ένα φάρμακο για
το οποίο η απαίτηση όσον αφορά την ασφάλεια της υγείας, είναι τόσο αυστηρή όσο
αυτή των τροφίμων.

Και γι 'αυτό υπάρχει συχνά ένας φόβος για το εμβόλιο, και το εμβόλιο δημιουργεί
νέα ερωτήματα που φυσικά είναι απολύτως νόμιμα και τα οποία δεν προορίζονται
για άλλα φάρμακα.

Υπάρχει μια άλλη σημαντική διαφορά: ο αριθμός των ανθρώπων που αφορά ένα
εμβόλιο, σε σύγκριση με τον αριθμό των ανθρώπων που αφορά μια θεραπεία για την
καταπολέμηση μιας συγκεκριμένης ασθένειας, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για το εμβόλιο εναντίον της Covid-19.
Αλλά πρώτα, πρέπει να υπενθυμίσω τι είναι γενικά ένας ιός. Και μετά θα μιλήσω

για τα εμβόλια και τέλος θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα διάφορα εμβόλια που προ-
τείνονται για την Covid-19.

Τι είναι ένας ιός; 
Στην πραγματικότητα είναι ένα κέλυφος πρωτεΐνης, και ονομάζεται καψίδιο. Αυτό

το καψίδιο αποτελείται από μία πρωτεΐνη που είναι φυσικά παρούσα σε μεγάλο
αριθμό αντιγράφων, και η οποία αυτο-συναρμολογείται για να σχηματίσει μια μικρή
κάψουλα. Αυτή η πρωτεϊνική κάψουλα περικλείει τις γενετικές πληροφορίες του ιού.
Έτσι ένας ιός είναι ένα πρωτεϊνικό κέλυφος το οποίο περιέχει το γενετικό του υλικό.
Αυτοί είναι οι απλούστεροι ιοί, και ονομάζονται «γυμνοί ιοί». «Γυμνοί ιοί» σε αντί-
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θεση με τους «τυλιγμένους ιούς».

Τι είναι ένας «τυλιγμένος ιός»;
Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά εκτός από το καψίδιο που περικλείει το γενετικό

υλικό,υπάρχει ένας φάκελος φτιαγμένος από διπλή στιβάδα λιπιδίων στην οποία
είναι ενσωματωμένα αρκετά αντίγραφα μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται επιφανειακή
πρωτεΐνη.

Στην περίπτωση των κοροναϊών, και πιο συγκεκριμένα ο κοροναϊός που είναι υπεύ-
θυνος για την Covid-19, και ονομάζεται «SARS-Cov2», ονομάζεται πρωτεΐνη «Spike».
Και στους κοροναϊούς, η διανομή και η διαρύθμιση της επιφανειακής πρωτεΐνης στον
φάκελο, στη διπλή στιβάδα των λιπιδίων, δίνει ένα σχήμα κορώνας, εξου και το όνομα
«coronavirus».

Έτσι, στην περίπτωση του SARS-Cov2, που είναι ένας ιός αυτής της οικογένειας κο-
ραναϊών, η επιφανειακή πρωτεΐνη, όπως μόλις το είπα, είναι η πρωτεΐνη «Spike».
Αυτή η πρωτεΐνη επιτρέπει στον ιό να αγκυρωθεί στην επιφάνεια των κυττάρων που
πρόκειται να μολυνθούν από αυτόν τον ιό, έτσι ώστε ο ιός να μπορεί να διεισδύσει
στα κύτταρα και απελευθερώσει το γενετικό του υλικό εκεί.

Τί είναι λοιπόν το γενετικό υλικό;
Για τους ανθρώπους, για παράδειγμα,το γενετικό υλικό είναι το DNA. Το DNA πε-

ριέχει αυτό που ονομάζουμε γονίδια, και ορισμένα από αυτά τα γονίδια διατηρούν
το μυστικό της παραγωγής πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες είναι μεγάλα μόρια που μπορούν
να ιδωθούν ως οι παράγοντες όλων των βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα
στα κύτταρά μας.

Και τα γονίδια, τα οποία είναι DNA, κρατούν το μυστικό της παραγωγής πρωτεϊνών.
Αλλά στην πραγματικότητα, το πέρασμα από το γονίδιο στην πρωτεΐνη δεν είναι
άμεσο. Το γονίδιο, το DNA, πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε ένα μόριο που ονομάζεται
RNA, και είναι στην πραγματικότητα ένας μεσάζων μεταξύ DNA και πρωτεΐνης. Αυτός
ο μεσάζων ονομάζεται «αγγελιοφόρος», εξου και το όνομα "Messeger RNA" που
ακούμε συχνά αυτό τον καιρό σχετικά με ορισμένα εμβόλια κατά της Covid-19.

Έτσι, μεταξύ DNA και πρωτεΐνης, υπάρχει ένας ενδιάμεσος που είναι ένα RNA. Αυτό
το RNA περιέχει επίσης την γενετική γλώσσα, επομένως, η μετάβαση από το DNA στο
RNA αντιστοιχεί σε μια μετατροπή της γενετικής γλώσσας που περιέχεται στο DNA



στην ίδια γενετική γλώσσα, αλλά που περιέχεται σε ένα μόριο RNA. 
Αυτή η διαδικασία μετατροπής του DNA σε RNA ονομάζεται «Μεταγραφή».
Στη συνέχεια, το RNA θα αποκωδικοποιηθεί για να επιτρέψει την παραγωγή μιας

πρωτεΐνης. Έτσι, σε αυτό το σημείο προχωράμε από την γενετική γλώσσα που περιέ-
χεται στο RNA, σε μια πρωτεϊνική γλώσσα: αυτή των πρωτεϊνών. Αυτό το βήμα ονο-
μάζεται «Μετάφραση»: κινούμαστε από τη μία γλώσσα στην άλλη.

Συνοπτικά, υπάρχουν δύο βήματα στο πέρασμα από το γονίδιο στην πρωτεΐνη:
πρώτο βήμα, η Μεταγραφή: μετατροπή του DNA σε RNA, 
δεύτερο βήμα, η Μετάφραση: μετάβαση από το RNA στην πρωτεΐνη.

Στην περίπτωση ορισμένων ιών, το γενετικό υλικό είναι επίσης DNA.
Και έτσι σε αυτήν την περίπτωση, πώς λειτουργεί ο ιός; Ο ιός θα εγχύσει το γενετικό

του υλικό στα κύτταρα που μολύνει. Και τότε αυτό το γενετικό υλικό αναλαμβάνεται
από τα μολυσμένα κύτταρα,που θα μεταγράψουν το ιικό DNA σε RNA, και μετά θα με-
ταφράσουν το ιικό RNA σε ιικές πρωτεΐνες.

Αυτό θα επιτρέψει την παραγωγή μεγάλου αριθμού διαφόρων ιικών πρωτεϊνών
που θα συγκεντρωθούν για να αναμορφώσουν μεγάλο αριθμό καψιδίων, στα οποία
θα παγιδευτεί το ιικό γενετικό υλικό, που το κύτταρο, στην συνέχεια, θα αναπαράξει.
Έτσι τα ιικά σωματίδια θα πολλαπλασιαστούν, αφήνοντας το κύτταρο για να μολύ-
νουν άλλα κύτταρα, ή ακόμη και άλλα άτομα, κλπ. Έτσι λειτουργεί ο ιός στην πραγ-
ματική ζωή.

Έτσι, ο ιός πρέπει να βάλει το γενετικό του υλικό στα κύτταρα που μολύνει κάνο-
ντας πειρατεία στην «μηχανή» των μολυσμένων κυττάρων, για δικό του όφελος.

Γιατί; Επειδή ο ιός δεν είναι αυτόνομος. Ο ιός δεν έχει την ικανότητα να φτιάξει τις
δικές του πρωτεΐνες. Πρέπει να βάλει το γενετικό του υλικό στα κύτταρα που μολύνει,
και να κάνει τις «μηχανές» αυτών των μολυσμένων κυττάρων, να δουλέψουν προς
όφελός του.

Υπάρχει μια άλλη μεγάλη κατηγορία ιών… των οποίων το γενετικό υλικό δεν είναι
DNA, αλλά RNA. Δηλαδή, είναι απευθείας ο αγγελιοφόρος, και αυτή είναι η περίπτωση
των κοροναϊών.

Επομένως, αυτό ισχύει για τον SARS-Cov2, που είναι υπεύθυνος για την Covid-19.
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Σε αυτήν την περίπτωση, ο ιός εγχέει το RNA του, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα από

τα «μηχανήματα» μετάφρασης του μολυσμένου κυττάρου, το οποίο επομένως δεν
χρειάζεται να μεταγράψει το ιικό γενετικό υλικό: έχει ήδη γίνει.

Το ιικό RNA θα πρέπει απλώς να είναι μετεφρασμένο σε ιικές πρωτεΐνες, που θα
επιτρέψει τη «συναρμολόγηση» νέων ιογενών σωματιδίων κλπ. Βρίσκουμε την ίδια
διαδικασία με αυτήν που μόλις περιέγραψα για τους ιούς DNA.

Έτσι, o SARS-Cov2 είναι ένας ιός RNA, και ένας «τυλιγμένος» ιός, δηλαδή, επιπλέον
του καψιδίου που περικλείει RNA, υπάρχει ένας φάκελος: μια διπλή στιβάδα λιπιδίων,
στην επιφάνεια του οποίου βρίσκεται μια σειρά αντιγράφων της πρωτεΐνης Spike.

Αυτές οι πρωτεΐνες Spike επιτρέπουν στον ιό να προσκολληθεί σε κύτταρα και να
τα μολύνει, δηλαδή, να εισάγει το RNA του που θα χρησιμοποιήσει το κύτταρο για να
παράξει νέα ιικά σωματίδια.

Τώρα, τι είναι το εμβόλιο;
Σε γενικές γραμμές, το εμβόλιο, στοχεύει να εκπαιδεύσει το σώμα μας διεγείροντας

το ανοσοποιητικό μας σύστημα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ιό, την
ημέρα που ο πραγματικός ιός, σε κανονική κατάσταση, επιτεθεί.

Η ιδέα είναι επομένως η προετοιμασία του ανοσοποιητικού μας συστήματος έτσι
ώστε να εξοπλίσει τον εαυτό του με την πανοπλία των αντισωμάτων ειδικά προετοι-
μασμένων για αυτόν τον μολυσματικό παράγοντα, που δεν είναι απαραίτητα ιός: μπο-
ρεί επίσης να είναι ένα βακτήριο κλπ.

Υπό την επίδραση του εμβολίου, το ανοσοποιητικό μας σύστημα θα εκπαιδευτεί,
παρασκευάζοντας τα αντισώματα για τον μολυσματικό παράγοντα. Έτσι, όταν ο μο-
λυσματικός παράγοντας επιτεθεί πραγματικά, θα είμαστε ήδη έτοιμοι: έχουμε ήδη τα
εργαλεία για την εξουδετέρωση του μολυσματικού παράγοντα πριν προκαλέσει ζημιά.

Λοιπόν, ποιοι είναι οι διαφορετικοί συμβατικοί τύποι εμβολίων που υπάρχουν,
πριν μιλήσω συγκεκριμένα για αυτά ενάντια στην Covid-19; Φυσικά, τα εμβόλια δεν
είναι κάτι καινούργιο, και πολλά εμβόλια υπάρχουν από πολύ παλιά.

Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικοί τύποι εμβολίων.



Κάποια εμβόλια λειτουργούν με την εισαγωγή ολόκληρου του ιού.
Θα πάρω το παράδειγμα των ιών, αφού αυτό μας απασχολεί εδώ με την Covid-19.

Έτσι, είπα: υπάρχουν εμβόλια που συνίστανται στην ένεση ολόκληρου του ιού, αλλά,
φυσικά, χωρίς την μετάδοση της ασθένειας! Έτσι, αυτόν τον ιό, είτε θα τον αδρανο-
ποιήσουμε ή θα τον εξασθενήσουμε. Στην περίπτωση του αδρανοποιημένου ιού, μι-
λάμε για «αδρανοποιημένα εμβόλια». Και στην περίπτωση εξασθενημένων ιών,
μιλάμε για «ζωντανά εμβόλια». 

Ας μιλήσουμε πρώτα για τους απενεργοποιημένους ιούς.
Τι σημαίνει αυτό;
Αυτό σημαίνει ότι ο ιός έχει απενεργοποιηθεί με χημική επεξεργασία, γενικά με

φορμαλδεΰδη, ή φυσική θεραπεία, ακτινοβολία, συγκεκριμένα υπεριώδης ακτινοβο-
λία. Έτσι, ο ιός είναι ανενεργός, είναι νεκρός. Συνεχίζει να μοιάζει το ίδιο, είναι συ-
νεπώς ακόμα ανοσογόνος. Επομένως, όταν πρόκειται να εισαχθεί στο σώμα μας, θα
αναγνωρίζεται πάντα ως ξένος παράγοντας. Και έτσι το σώμα μας θα εκπαιδευτεί για
την παραγωγή αντισωμάτων, χωρίς να έχει τον κίνδυνο της ασθένειας αφού ο ιός
είναι απενεργοποιημένος. Και την ημέρα που επιτίθεται ο πραγματικός ιός, θα είμα-
στε εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όπλα: τα αντισώματα, που θα μας προστατεύσουν.

Το μειονέκτημα αυτών των «απενεργοποιημένων ιών», είναι ότι γενικά δεν είναι
πολύ ανοσογόνοι. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ανοσογόνος δράση
με τη βοήθεια ανοσοενισχυτικών, για παράδειγμα αλάτων αλουμινίου, φορμαλδεΰ-
δης, που δεν είναι απαραίτητα «φιλικά μόρια». Όμως, για αυτόν τον τύπο εμβολίων,
δεν υπάρχει άλλη λύση: το ανοσογόνο αποτέλεσμα πρέπει να ενισχυθεί, και επίσης,
απαιτούνται επαναλαμβανόμενες ενέσεις.

Τώρα, ποια είναι τα εξασθενημένα εμβόλια;
Είναι πάντα ολόκληρος ο ιός, αλλά δεν είναι νεκρός, δεν είναι απενεργοποιημένος,

απλώς εξασθενημένος. Έχει καταστεί ανενεργός, αλλά χωρίς να τον απενεργοποι-
ήσουμε εντελώς.

Πώς αποκτούμε τους εξασθενημένους ιούς;
Για παράδειγμα, είναι ένα στέλεχος του ιού, ένα μεταλλαγμένο στέλεχος, το οποίο

έχει γίνει ευαίσθητο στη θερμότητα, και ως εκ τούτου δεν είναι πλέον σε θέση να πολ-
λαπλασιαστεί στη θερμοκρασία του σώματός μας, 37°. Ο ιός είναι ζωντανός, αλλά
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στους 37°, δεν μπορεί να μολύνει: «Δεν μπορεί να πάρει το πάνω χέρι». Έτσι είναι,
είτε ένα μεταλλαγμένο στέλεχος ευαίσθητο στη θερμότητα,ή ένα στέλεχος του ιού που
έχει καταστεί ευαίσθητο στη θερμότητα με άλλες εργαστηριακές διαδικασίες. Έτσι,
για άλλη μια φορά, ο ιός δεν είναι νεκρός, αλλά δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί στη
θερμοκρασία του σώματός μας. Αυτά τα εμβόλια έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι πιο
ανοσογόνα από τα απενεργοποιημένα εμβόλια.

Είναι πιο αποτελεσματικά. Αλλά έχουν το μειονέκτημα κάποιων μεγαλύτερων κιν-
δύνων. Γιατί; Επειδή δεν είναι νεκροί! Και ο ιός μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι
επαρκώς εξασθενημένος, ειδικά για ευάλωτα άτομα, ανοσοκατεσταλμένα άτομα, έγ-
κυες γυναίκες, για τις οποίες αυτός ο τύπος δεν συνιστάται.

Αυτοί είναι λοιπόν οι δύο βασικοί τύποι εμβολίων, οι παλαιότεροι.

Υπάρχουν και άλλα πιο πρόσφατα εμβόλια, που έχουν όμως χρησιμοποιηθεί πριν
από την Covid-19. Αυτά είναι τα λεγόμενα εμβόλια «ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης». 

Τι σημαίνει αυτό; Τι είναι μια ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη; Είναι μια πρωτεΐνη που
παράγεται σε κύτταρα διαφορετικά από αυτά που το κάνουν φυσικά, που το κάνουν
στην πραγματική ζωή.

Η στρατηγική είναι η ακόλουθη, και η ιδέα είναι αρκετά ελκυστική, εν πάση περι-
πτώσει στη θεωρία. Αντί να εγχύσετε ολόκληρο τον ιό, και ειδικότερα έναν εξασθε-
νημένο ιό όπου δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο αυτός ο ιός να μην είναι
εξασθενημένος επαρκώς, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην μετάδοση της ασθένειας
μέσω του εμβολιασμού, εγχέεται μόνο μια ιική πρωτεΐνη, συγκεκριμένα, η επιφανει-
ακή πρωτεΐνη στην περίπτωση ενός «τυλιγμένου» ιού. Η επιφανειακή πρωτεΐνη, προ-
κειμένου να ενεργοποιήσει την παραγωγή αντισωμάτων.

Γιατί;
Διότι όταν επιτίθεται ένας «τυλιγμένος» ιός, αυτό που είναι ορατό από έξω είναι η

επιφανειακή πρωτεΐνη. Επομένως, αυτή είναι η πρωτεΐνη που θα είναι ανοσογόνα.
Και με την ένεση μόνο της πρωτεΐνης, δεν έχουμε τον κίνδυνο να μεταδώσουμε την
ασθένεια. Δεν εγχέουμε ολόκληρο τον ιό, αλλά θα προκαλέσουμε την ίδια ανοσοαπό-
κριση, με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, για άλλη μια φορά, μόνο η επιφανειακή πρωτεΐνη εγ-
χέεται.



Αυτό έχει γίνει, για παράδειγμα, με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β. Αυτό γίνεται επί-
σης εναντίον ενός «γυμνού» ιού. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι η επιφανειακή
πρωτεΐνη. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει για έναν «γυμνό» ιό. Αυτός είναι ο «ιός θηλώ-
ματος» που είναι υπεύθυνος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Έτσι, σε αυτήν
την περίπτωση, η πρωτεΐνη που παράγεται είναι η πρωτεΐνη καψιδίου,αφού δεν
υπάρχουν επιφανειακές πρωτεΐνες,αφού δεν υπάρχει φάκελος για αυτόν τον γυμνό
ιό, τον «θηλώδη ιό».

Ενώ ο ιός της ηπατίτιδας Β, είναι ιός DNA, αλλά και ένας «τυλιγμένος» ιός, δηλαδή,
υπάρχει επιφάνεια πρωτεΐνης. Η αρχή συνίστατο στην παραγωγή της επιφανειακής
πρωτεΐνης του ιού στο εργαστήριο. Πως; Απομονώνουμε από το γενετικό υλικό του
ιού, - του ιού της ηπατίτιδας Β - το γονίδιο που κρατά το κατασκευαστικό μυστικό της
επιφανειακής πρωτεΐνης. Διασφαλίζουμε ότι αυτό το γονίδιο μπορεί να αποδοθεί
σωστά στα κύτταρα, ότι μπορούμε να το πολλαπλασιάσουμε σε μεγάλη κλίμακα στο
εργαστήριο. 

Αυτά τα κύτταρα θα μπορούσαν να είναι βακτήρια, θα μπορούσαν να είναι ζυμο-
μύκητες, που επίσης μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε σε μεγάλη κλίμακα, σε ζυμωτές
400 λίτρων σε βιομηχανική κλίμακα. Μπορεί να είναι φυτικά ριζικά κύτταρα, που
είναι επίσης εύκολο να πολλαπλασιαστούν σε βιοαντιδραστήρες. Μπορεί να είναι
ορισμένα ζωικά κύτταρα,που είμαστε επίσης σε θέση να καλλιεργούμε εύκολα σε μία
μεγάλη κλίμακα.

Και έτσι αυτά τα κύτταρα θα αναλάβουν το γονίδιο του ιού, θα το αποκωδικοποι-
ήσουν και θα κατασκευάσουν την ιική πρωτεΐνη. Αυτή η πρωτεΐνη θα είναι επομένως
μια «ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη» αφού κατασκευάζεται σε κύτταρα που δεν είναι
εκείνα που το συνθέτουν στην πραγματική ζωή. Και αυτή η ανασυνδυασμένη πρω-
τεΐνη θα εξαχθεί από τα κύτταρα που το παρήγαγαν, θα καθαριστεί, και τελικά θα συν-
δυαστεί με έναν ορισμένο αριθμό ανοσοενισχυτικών, και θα εγχυθεί στα άτομα που
θα εμβολιαστούν. Έτσι, ο εμβολιαστικός παράγοντας είναι εδώ μια πρωτεΐνη.

Αυτά είναι όλα τα εμβόλια που υπάρχουν μέχρι τώρα.

Τώρα, στην περίπτωση της Covid-19, ξέρετε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εμ-
βολίων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός φαρμακευτικών εταιρειών που προσφέρουν
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εμβόλια κατά της covid-19. Υπάρχουν περισσότερα από 230/250 (?) υποψήφια εμβό-
λια. Τώρα, αυτά που πρόκειται να παραδοθούν, να διατεθούν στην αγορά, είναι πε-
ρίπου είκοσι αυτή τη στιγμή, μιλώντας ειδικά για την Ευρώπη,είτε έχουν σχεδόν βγει
στην αγορά, που θα είναι σε λίγες μέρες, ή θα διατεθούν το 2021.

Για ποια εμβόλια μιλάμε λοιπόν;

Μερικά από αυτά είναι αδρανοποιημένα εμβόλια. Δηλαδή, είναι εμβόλια που βα-
σίζονται σε τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για άλλες ασθένειες, για τα
οποία έχω ήδη μιλήσει προηγουμένως.

Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, με τα κινεζικά εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του
Sinopharm. Υπάρχουν δύο κινεζικά εμβόλια, που έχουν εγκριθεί από τον περασμένο
Ιούλιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει πολύ προσεκτικά, δεδομένου ότι εγκρί-
θηκαν τον περασμένο Ιούλιο, ενώ οι κλινικές δοκιμές φάσης III - το τελικό στάδιο των
κλινικών δοκιμών - ξεκίνησαν… τον περασμένο Ιούλιο. Δηλαδή, βγήκαν στην αγορά
όταν δεν είχαν αρχίσει πραγματικά,ή μόλις ξεκινούσαν,οι κλινικές δοκιμές φάσης III.

Αλλά αυτά τα εμβόλια βασίζονται σε μια τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στο
παρελθόν. Είναι αδρανοποιημένα εμβόλια με τα μειονεκτήματά τους, που ανέφερα
νωρίτερα: το γεγονός ότι δεν είναι πολύ ανοσογόνα, και ότι απαιτούνται επαναλαμ-
βανόμενες δόσεις. Πράγματι, αυτά τα εμβόλια χρειάζονται ορισμένα πρόσθετα για να
ενισχυθεί η ανοσογόνος δράση. Αυτά είναι τα κινεζικά εμβόλια.

Μετά υπάρχουν τα εμβόλια ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης.
Άρα, είναι ζήτημα παραγωγής της επιφανειακής πρωτεΐνης δεδομένου ότι αντιμε-

τωπίζουμε έναν «τυλιγμένο» ιό: τον SARS-Cov2, υπεύθυνο για την Covid-19.
Μέρος του γενετικού υλικού του SARS-Cov2, που κατέχει το κατασκευαστικό μυ-

στικό της επιφανειακής πρωτεΐνης, απομονώνεται και εισάγεται στα κύτταρα. Αυτά
τα κύτταρα στη συνέχεια αναπτύσσονται σε μεγάλη κλίμακα στο εργαστήριο παρά-
γοντας την επιφανειακή πρωτεΐνη.

Για παράδειγμα, το πρότζεκτ από τη φαρμακευτική εταιρεία "Novavax" βασίζεται
σε αυτή την τεχνολογία εμβολίων, της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης. Αυτό ισχύει επί-
σης για την εταιρεία Canadian "Medicago" όπου δεν παράγεται η επιφανειακή πρω-



τεΐνη,αλλά στοιχηματίζεται η πρωτεΐνη καψιδίου. Τότε αυτή η πρωτεΐνη του καψι-
δίου, δεν είναι άμεσα προσβάσιμη αφού βρίσκεται μέσα στον φάκελο. Το καψίδιο
είναι το μικρό κέλυφος πρωτεΐνης που περικλείει το γενετικό υλικό,εν προκειμένω,
το RNA του SARS-Cov2. Άρα δεν είναι άμεσα ορατό από έξω αφού υπάρχει ένας φάκε-
λος γύρω του. Αυτό που είναι ορατό είναι η πρωτεΐνη Spike,η επιφανειακή πρωτεΐνη,
αλλά παρ 'όλα αυτά, το Medicago βασίζεται στην πρωτεΐνη του καψιδίου. 

Παράγεται σε φυτικά κύτταρα που ονομάζονται διαγονιδιακά κύτταρα, Γιατί;
Επειδή ένα διαγονιδιακό κύτταρο είναι ένα κύτταρο στο οποίο ένα ξένο γονίδιο, που
ονομάζεται διαγονίδιο έχει εισαχθεί. Η τεχνική ονομάζεται διαγονιδιακή. Λοιπόν, το
ξένο γονίδιο εδώ είναι ένα γονίδιο από τον ιό SARS-Cov2 που εισάγεται σε φυτικά κύτ-
ταρα για την παραγωγή της πρωτεΐνης καψιδίου που θα συναρμολογηθεί,για την ανα-
σύσταση ενός καψιδίου, αλλά ενός κενού καψιδίου. Ένα τέτοιο κενό καψίδιο
ονομάζεται "Virus-Like Particle" ή VLP. Έτσι το VLP σημαίνει ένα κενό καψίδιο. Αυτό
είναι συνεπώς μια αυτοσυναρμολόγηση της καψιδικής πρωτεΐνης που παράγεται σε
διαγονιδιακά κύτταρα στο εργαστήριο. Αυτό είναι το πρότζεκτ "Medicago".

Όσο για το "Novavax", η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη που παράγεται, είναι η επιφα-
νειακή πρωτεΐνη.

Υπάρχει επίσης ένα πρότζεκτ της Sanofi-Pasteur σε αυτόν τον τύπο εμβολίων ανα-
συνδυασμένης πρωτεΐνης. 

Αυτά είναι λοιπόν τα εμβόλια που ήταν ήδη γνωστά, που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί
και για άλλες ασθένειες.

Όμως, στην περίπτωση της Covid-19, υπάρχει μια νέα γενιά εμβολίων. 
Αυτά ονομάζονται «γενετικά εμβόλια». 

Τι είναι τα γενετικά εμβόλια; 
Τα γενετικά εμβόλια εισάγουν, στα κύτταρα του ατόμου που εμβολιάζεται, όχι

πλέον ολόκληρο τον ιό, ούτε μια πρωτεΐνη του ιού, αλλά το γενετικό υλικό του ιού.
Πιο συγκεκριμένα, ένα μέρος αυτού του γενετικού υλικού: αυτό που κρατά το κατα-
σκευαστικό μυστικό της πρωτεΐνης Spike, της επιφανειακής πρωτεΐνης, δηλαδή της
ανοσογονικής πρωτεΐνη. Και η ιδέα λοιπόν είναι ότι αυτή η πρωτεΐνη θα συντεθεί
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απευθείας από τα κύτταρα του ατόμου που εμβολιάζεται. 

Έτσι, το γενετικό υλικό της Sars-Cov2, το μέρος αυτού του γενετικού υλικού που κα-
τέχει το κατασκευαστικό μυστικό της πρωτεΐνης Spike, εισάγεται σε μερικά από τα
δικά μας κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα θα διαχειριστούν αυτό το γενετικό υλικό: θα το
αποκωδικοποιήσουν και θα συνθέσουν τα ίδια, την πρωτεΐνη Spike.

Αυτό το γενετικό υλικό,αυτά τα γενετικά εμβόλια, μπορούν να είναι RNA, αφού ο
ιός SARS-Cov2 είναι ένας ιός RNA. Έτσι όταν λέω: «Το μέρος του γενετικού υλικού που
κρατάτο μυστικό της παραγωγής πρωτεϊνών της Spike », μιλώ για ένα κομμάτι ιικού
RNA.

Λοιπόν, αυτά είναι τα διάσημα εμβόλια "messenger-RNA" (m-RNA),για τα οποία
ακούμε πολλά, αφού είναι τα πρώτα που έχουν διατεθεί στην αγορά, κυρίως αυτά της
"Pfizer-BioNTech" - μεταξύ μιας αμερικανικής εταιρείας, της Pfizer, και μιας γερμανικής
εταιρείας, της BioNTech. Αυτό το εμβόλιο χρησιμοποιείται ήδη στην Αγγλία τις τελευ-
ταίες μέρες. Και είναι ένα εμβόλιο m-RNA, όπως και αυτό της "Moderna".

Στη συνέχεια, υπάρχουν τα εμβόλια DNA, για τα οποία θα μιλήσω σε λίγο.

Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι το γενετικό υλικό που θέλουμε να εισαγάγουμε στα
κύτταρα - είτε RNA, είτε DNA - δεν μπορεί να εισέλθει μόνο του στα κύτταρα.Πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε έναν φορέα που ονομάζεται "vector".

Στην περίπτωση του RNA,τι είναι αυτός ο φορέας; Είναι μια μικρή κάψουλα λίπους,
μικροσκοπική. Την ονομάζουμε νανοσωματίδιο. Το νανόμετρο είναι ένα δισεκατομ-
μυριοστό του μέτρου.Έτσι, ένα νανοσωματίδιο είναι ένα σωματίδιο που έχει μέγεθος
της τάξης ενός νανομέτρου, ενός δισεκατομμυρίου του μέτρου. Έτσι είναι ένα πολύ
μικρό σωματίδιο… λίπους. Είναι ένα διπλό στρώμα λίπους, στην πραγματικότητα, στο
οποίο είναι παγιδευμένο το γενετικό υλικό του SARS-Cov2, το μέρος του γενετικού
υλικού του SARS-Cov2 που κατέχει το κατασκευαστικό μυστικό της πρωτεΐνης Spike.

Και στην ουσία εισάγουμε με την ένεση αυτά τα λιπαρά νανοσωματίδια στα οποία
περικλείεται αυτό το γενετικό υλικό του SARS-Cov2. Και στην πραγματικότητα,τα δικά
μας κύτταρα είναι και τα ίδια καλυμμένα από μια διπλή στιβάδα λιπιδίων. Ονομάζεται
η μεμβράνη πλάσματος, και είναι ένα στρώμα λίπους. Και έτσι αυτή η στιβάδα λιπι-



δίων θα συγχωνευτεί εύκολα με τα λιπιδικά στρώματα των κυττάρων μας, ώστε να
απελευθερωθεί το περιεχόμενό της στο κύτταρο, δηλαδή το μέρος του γενετικού υλι-
κού του SARS-Cov2 που κατέχει το κατασκευαστικό μυστικό της πρωτεΐνης Spike. Και
έτσι τα κύτταρά μας θα πάρουν αυτό το ιικό RNA, θα το αποκωδικοποιήσουν και θα
συνθέσουν την πρωτεΐνη Spike.

Αυτά είναι λοιπόν τα εμβόλια,για τα οποία γίνεται πολλή συζήτηση, από την μία
αυτό της "Pfizer-BioNTech", και από την άλλη αυτό της "Moderna".

Έχουμε και άλλα γενετικά εμβόλια που είναι εμβόλια DNA. 
Στην πραγματικότητα, θα μου πείτε: "Πώς είναι αυτό δυνατόν,αφού ο SARS-Cov-2

είναι ιός RNA; " Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας εξηγήσω.

Εδώ είναι στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται ένας φορέας που δεν είναι νανο-
σωματίδιο λιπιδίων αλλά που είναι ιός. Όχι ο ιός SARS-Cov2, ένας άλλος ιός. Ένας ιός
που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε για τις φυσικές του ιδιότητες, ότι μπορεί να ει-
σάγει το γενετικό υλικό του στα κύτταρα, γιατί αυτό κάνει ένας ιός! Ένας ιός, όταν μο-
λύνει τα κύτταρα ξενιστές, εγχέει το γενετικό του υλικό. Έχει λοιπόν αυτή τη φυσική
ικανότητα για τη μεταφορά γενετικού υλικού στα κύτταρα που μολύνει.Χρησιμοποι-
ούμε λοιπόν,αυτήν τη φυσική ιδιότητα του ιού. 

Έτσι, σε αυτή την κατηγορία, έχουν αναπτυχθεί τα εμβόλια της "AstraZeneca". και
επίσης τα εμβόλια "Sputnik", τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν από το ινστιτούτο
"Gamaleya" στη Ρωσία.

Λοιπόν, αυτά είναι εμβόλια που χρησιμοποιούν έναν ανασυνδυασμένο ιό ως
φορέα. Αυτός ο ανασυνδυασμένος ιός είναι ένας αδενοϊός.

Τι είναι ο αδενοϊός;
Όπως υποδηλώνει το όνομά του,είναι ένας ιός DNA,το γενετικό του υλικό είναι DNA

και αυτός ο αδενοϊός, είναι από τους ιούς που είναι ιδιαίτερα υπεύθυνοι για αυτό
που είναι γνωστό ως κατάσταση γρίπης. 

Δηλαδή, αυτό που έχουμε συχνά το χειμώνα, λίγο κρύωμα, λίγο πονόλαιμο, λίγη
φαρυγγίτιδα,και λέμε ότι είναι η γρίπη. Στην πραγματικότητα, δεν είναι η γρίπη. Όταν
είναι η γρίπη, τρίζουμε τα δόντια μας, είμαστε πραγματικά πολύ άρρωστοι. Τότε, είναι
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μια κατάσταση γρίπης, έχουμε καταρροή, πονόλαιμο. Και, συχνά οφείλεται σε αδε-
νοϊό.

Δεν είναι λοιπόν και πολύ κακός ιός!
Είναι επίσης ο λόγος επιλογής αυτού του ιού, που δεν είναι πολύ επιθετικός, αλλά

ούτως ή άλλως, αυτός ο ιός έχει αφοπλιστεί. Τι σημαίνει αφοπλισμένος; Αυτό σημαίνει
ότι τίθεται εκτός λειτουργίας. Πώς; Εξαλείφοντας μέρος του γενετικού υλικού του που
είναι υπεύθυνο για τη μολυσματικότητα του. Και το μέρος του γενετικού υλικού του
που εξαλείφθηκε για να το καταστήσει ανενεργό, για να τον αφοπλίσει, έχει αντικα-
τασταθεί από το μέρος του γενετικού υλικού του SARS-Cov2 που κρατά το κατασκευα-
στικό μυστικό της πρωτεΐνης Spike.

Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο αδενοϊός θα εισάγει στα κυττάρά μας υβριδικό γενετικό
υλικό, που είναι μέρος του δικού του γενετικού υλικού, και μέρος του γενετικού υλι-
κού του SARS-Cov2. 

Αυτό ονομάζεται ανασυνδυασμένος ιός, γιατί κάνουμε έναν ανασυνδυασμό του γε-
νετικού υλικού του, δεδομένου ότι κάποιο γενετικό υλικό από έναν άλλο ιό έχει ει-
σαχθεί. Αυτός ο άλλος ιός είναι αυτός για τον οποίο γίνεται το εμβόλιο, δηλαδή ο
SARS-Cov2.

Το φυσικό γενετικό υλικό του ιού που χρησιμοποιείται ως φορέας, είναι το DNA. 
Προφανώς υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Ο αδενοϊός είναι ένας ιός DNA. Το SARS-

Cov2 είναι ιός RNA. Ωστόσο, είναι αδύνατη η εισαγωγή RNA σε DNA. Όπως είναι αδύ-
νατο να κάνουμε το αντίθετο. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή DNA στο RNA.

Άρα, πώς το κάνουμε;
Το RNA του SARS-Cov2 μετατρέπεται σε DNA.
Πώς είναι αυτό δυνατόν;
Σας είπα ότι μπορούμε να μετατρέψουμε το DNA σε RNA. Γίνεται στα κύτταρά μας,

συμβαίνει φυσικά, και λέγεται μεταγραφή. Η γενετική γλώσσα που περιέχεται στο
DNA μετατρέπεται σε γενετική γλώσσα που περιέχεται στο RNA. 

Αλλά η αντίστροφη μετάβαση από RNA σε DNA, Είναι δυνατόν;
Πράγματι, είναι δυνατό χάρη σε ένα ιικό ένζυμο.

Για παράδειγμα, ο ιός του AIDS, που είναι ιός RNA, σε αντίθεση με τον Sars-Cov2,
απαιτεί στον κύκλο ανάπτυξής του, να μετατρέψει το RNA του σε DNA. Και μετά αυτό
το DNA μεταγράφεται σε RNA που μεταφράζεται σε ιικές πρωτεΐνες. 



Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ένζυμο στον ιό HIV, - και όχι μόνο σε αυτόν τον
ιό αλλά και σε άλλους ιούς που ονομάζονται «ρετροϊοί» - υπάρχει ένα ένζυμο που
ονομάζεται το «αντίστροφη μεταγράφαση»". Γιατί; Επειδή κάνει το αντίθετο μιας με-
ταγραφής. Πράγματι, μετατρέπει το RNA σε DNA.

Λοιπόν, αυτό το κάνουμε στο εργαστήριο. Ανακτούμε ιικό RNA από τον SARS-Cov2
και το μετατρέπουμε σε DNA, χάριν στην αντίστροφη μεταγραφή. Γίνεται σε δοκιμα-
στικό σωλήνα, και από εκεί παίρνουμε την DNA εκδοχή, του RNA του SARS-Cov2. Αυτό
το DNA δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή, αλλά δημιουργείται στο εργαστήριο. Και
θα ανακτήσουμε μέρος αυτού του DNA, το τμήμα που κρατά το μυστικό της κατα-
σκευής της πρωτεΐνης Spike. 

Αυτό το τμήμα DNA - το DNA αντίγραφο του RNA του SARS-Cov2 -θα εισαχθεί στο
DNA του ιού που χρησιμοποιείται ως φορέας, του αδενοϊού. Και σε αυτό το σημείο,
θα χρησιμοποιήσουμε τις φυσικές ιδιότητες του αδενοϊού, για να εισάγουμε, όχι
πλέον κάποιο RNA, αλλά το ανασυνδυασμένο DNA, μέρος του οποίου θα είναι αυτό
που έχει απομείνει από το DNA του αδενοϊού - το μέρος που δεν καταργήσαμε - και
το άλλο μέρος θα είναι το αντίγραφο DNA του RNA του SARS-Cov2, που κατέχει το κα-
τασκευαστικό μυστικό της πρωτεΐνης Spike. Και τότε, τα κύτταρά μας δεν κάνουν μόνο
«μετάφραση», αλλα θα κάνουν «μεταγραφή» σε RNA, και μετά «μετάφραση» σε Spike
πρωτεΐνη.

Αυτοί είναι οι δύο τύποι γενετικών εμβολίων: Εμβόλια RNA με φορέα (vector), ένα
νανοσωματίδιο λιπιδίων, μια διπλή στιβάδα λιπιδίων και εμβόλια DNA με έναν φορέα
(vector) που ονομάζεται ανασυνδυασμένος ιός.

Λοιπόν, ποιά είναι τώρα τα νέα ζητήματα που προκύπτουν
και οι πιθανοί νέοι κίνδυνοι που συνεπάγονται;

Αυτά τα γενετικά εμβόλια, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ή σχεδόν ποτέ μέχρι
τώρα, και προτείνονται για χρήση κατά της Covid-19. Για μια σειρά φαρμακευτικών
βιομηχανιών, αυτά είναι τα εμβόλια που προσφέρονται.

Λοιπόν, πρώτα ας πάρουμε την περίπτωση των εμβολίων DNA όπως αυτά της
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"AstraZeneca" ή της "Sputnik".

Αυτά τα εμβόλια DNA που χρησιμοποιούν έναν ιικό φορέα, έναν ανασυνδυασμένο
φορέα, έναν αδενοϊό, πράγματι, πρόκειται να εισάγουν DNA. Μόλις εγχυθεί DNA στα
κύτταρα μας,- σας υπενθυμίζω ότι ο γενετικός μας κώδικας είναι επίσης DNA - σε αν-
τίθεση με το RNA, που δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο DNA, όπως είπα νωρίτερα, το
DNA μπορεί να ενσωματωθεί στο DNA.

Και έτσι υπάρχει κίνδυνος ενσωμάτωσης του εμβολιαστικού DNA στα δικά μας χρω-
μοσώματα. Μπορεί, δηλαδή, να φτάσει στα χρωμοσώματά μας και να ενσωματωθεί.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για το πού θα πάει αυτό.

Και έχουμε ήδη ορισμένες, δυστυχώς, άτυχες εμπειρίες με αυτό, επειδή αυτός ο
τύπος φορέα, οι ανασυνδυασμένοι ιοί, χρησιμοποιούνται ήδη σε συγκεκριμένες κλι-
νικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης της γονιδιακής θεραπείας.

Τι είναι η γονιδιακή θεραπεία;
Ο στόχος είναι να εισαχθεί στα ανθρώπινα κύτταρα, στα κύτταρα ενός άρρωστου

παιδιού, για παράδειγμα - ενός παιδιού που έχει ένα μεταλλαγμένο γονίδιο που το
κάνει πολύ άρρωστο, δηλαδή ένα κατεστραμμένο γονίδιο - η κανονική έκδοση αυτού
του γονιδίου, δηλαδή ένα γονίδιο «επιδιόρθωσης». Είναι επομένως ένα ανθρώπινο
γονίδιο που εισάγεται στα ανθρώπινα κύτταρα. Άρα δεν είναι ξένο DNA. Και θέλουμε
αυτό το DNA να μπει στα χρωμοσώματα του ασθενούς, στα χρωμοσώματα του παι-
διού, έτσι ώστε να διατηρηθεί εκεί σταθερά και να επιτρέψει την επισκευή του κατε-
στραμμένου γονιδίου στο παιδί. Είναι λοιπόν, ο στόχος να εισαχθεί αυτό το DNA στα
χρωμοσώματα.

Στην περίπτωση του εμβολίου, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά μπορεί να συμβεί.
Στην περίπτωση της γονιδιακής θεραπείας ο στόχος είναι το DNA να παραδοθεί στα
κύτταρα και να εισαχθεί στα χρωμοσώματα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τον
έλεγχο για το πού θα εισαχθεί. 

Σε μια δοκιμή γονιδιακής θεραπείας που πραγματοποιήθηκε σε δέκα παιδιά, 2 από
αυτά τα 10 παιδιά είχαν μεγάλα προβλήματα επειδή το DNA «επισκευής» έχει εισαχ-
θεί σε… ατυχές μέρος. Τι είναι αυτό το ατυχές μέρος; Περιλαμβάνει αυτά που ονομά-
ζονται ογκογόνα. Τα ογκογόνα είναι καρκινικά γονίδια. 



Τι είναι τα καρκινικά γονίδια;
Αυτά είναι γονίδια όπου όλα είναι καλά όταν τα αφήνεις ήσυχα, αλλά όταν τα ενο-

χλείς, να τροποποιήσουν τη λειτουργία τους, τις εκφράσεις τους, πράγματι, θα οδη-
γήσουν σε πολλαπλασιασμό κυττάρων και πιθανώς καρκίνο. Αυτά ονομάζονται
ογκογόνα.

Πράγματι, όπως αποδεικνύεται, το «DNA επισκευής», κατά τη διάρκεια αυτών των
δοκιμών γονιδιακής θεραπείας, σε 2 περιπτώσεις από τις 10, εισήχθε σε ογκογόνα,
και αυτά τα παιδιά ανέπτυξαν λευχαιμία. Αυτό είναι κάτι που έχει αναφερθεί σε δη-
μοσίευση του 2003, και αφορούσε μια δοκιμή γονιδιακής θεραπείας που συνέβη το
2002.

Παρεμπιπτόντως, αυτοί είναι οι ίδιοι τύποι φορέων (vectors).
Ήταν ένας ανασυνδυασμένος ιός που είχε χρησιμοποιηθεί, [Σημείωση: και όχι αδε-

νοϊός] όπως χρησιμοποιείται και εδώ στα υποψήφια εμβόλια, όπως αυτό της As-
trazeneca ή της Sputnik, το ρωσικό εμβόλιο. Αυτό λέγεται ένθετη μεταλλαξογένεση.
(insertional mutagenesis)Είναι μια «βρώμικη λέξη». 

Τι σημαίνει «μεταλλαξογένεση»;
Είναι όταν κάνουμε μεταλλάξεις, με άλλα λόγια ενοχλούμε τα γονίδια, τροποποι-

ούμε τη δομή των γονιδίων μας κλπ. και "ένθετη", επειδή προκαλείται με μια εισα-
γωγή, μια εισαγωγή ξένου DNA.

Και στην περίπτωση του εμβολίου, είναι ένα ξένο DNA που εισάγεται. Επομένως,
αυτός ο κίνδυνος πρέπει να ληφθεί υπό εξέταση. Διότι όταν κάνετε μια δοκιμή σε 10
παιδιάκαι τα 2 στα 10 παιδιά… αυτό είναι πολύ! Ακόμα κι αν ο στόχος του εμβολίου
δεν είναι να εισάγουμε DNA. Θα επανέλθω σε αυτό, αλλά δεν πρόκειται να εμβολιά-
σουμε δέκα άτομα, θα εμβολιάσουμε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, ακόμη
και δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Προφανώς λοιπόν αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Υπάρχει ένας άλλος πιθανός κίνδυνος που σχετίζεται άμεσα για άλλη μια φορά στα
εμβόλια που χρησιμοποιούν έναν ιός ως φορέα, όπως ο αδενοϊός, όπως είπα πριν.

Αυτός ο αδενοϊός… είναι ιός! Είναι ξένος παράγοντας για το σώμα μας και επομένως
δεν είναι αθώος προς το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί να προκαλέσει ανεπι-
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θύμητες ανοσολογικές αντιδράσεις, που θα διαταράξει την επιθυμητή απόκριση, δη-
λαδή, την απόκριση του εμβολίου, την απάντηση κατά του ιού, εναντίον του οποίου
γίνεται ο εμβολιασμός.

Σε αυτήν την ακριβή περίπτωση: του SARS-Cov2. Υπήρξαν ορισμένες κλινικές δοκι-
μές γονιδιακής θεραπείας και ανοσοθεραπείας με αυτόν τον τύπο προβλημάτων.

Η ανοσοθεραπεία είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση
ορισμένων καρκίνων, όπου ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στον
ασθενή αντισώματα που θα αναγνωρίσουν συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα για την
εξάλειψή ειδικά των καρκινικών κυττάρων και όχι των άλλων.

Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης απελευθέρωση γενετικού υλικού και χρη-
σιμοποιεί ως φορείς ανασυνδυασμένους ιούς, όπως οι αδενοϊοί.

Υπήρξαν ορισμένες κλινικές δοκιμές στο Βέλγιο για παράδειγμα, ανοσοθεραπείας,
που έχουν οδηγήσει σε ανοσοτοξικότητα, με άλλα λόγια σε ανεπιθύμητες ανοσολογι-
κές αντιδράσεις, που κυμαίνονται από αυτοάνοσες ασθένειες σε πολύ πιο κακά πράγ-
ματα.

Μερικές περιπτώσεις ανοσοτοξικότητας είναι πολύ πιο σοβαρές. Για παράδειγμα,
μια θανατηφόρα συστηματική φλεγμονώδης απόκριση, προκλήθηκε, σε μια περί-
πτωση δοκιμής γονιδιακής θεραπείας σε 18 άτομα. Πράγματι, λόγω του ιού που χρη-
σιμοποιείται ως φορέας, ένα από αυτά τα 18 άτομα εμφάνισε θανατηφόρα
φλεγμονώδη απόκριση που οδήγησε στο θάνατό του. Προφανώς 1 άτομο στα 18, πα-
ρόλο που δεν είναι δείγμα που μπορεί να είναι επαρκές, για να φτιάξουμε στατιστικά
στοιχεία, είναι αρκετά ανησυχητικό για να λάβουμε προφυλάξεις, αφού, για άλλη μια
φορά, πρόκειται να εμβολιάσουμε μαζικά έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Επομένως, 
1: κίνδυνος ενσωμάτωσης για τα εμβόλια DNA,
2: κίνδυνος ανοσοτοξικότητας, για εμβόλια DNA που χρησιμοποιούν φορέα έναν

ανασυνδυασμένο ιό, που μπορεί να προκαλέσει αυτήν την ανοσοτοξικότητα.

Και τέλος, θα κλείσω με έναν κίνδυνο που είναι κοινός για τα εμβόλια RNA και τα
εμβόλια DNA.

Το ενδιαφέρον του RNA είναι ότι δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο DNA. 
Κάποιοι λένε:"Δεν μπορεί να φτάσει στα χρωμοσώματα." 



Δεν είναι τόσο απλό όσο: Ναι, μπορεί να τα φτάσει, αλλά δεν θα ενσωματωθεί, αυτό
είναι ξεκάθαρο. Το RNA δεν μπορεί να εισαχθεί στο DNA και το αντίστροφο, όπως έχω
ήδη αναφέρει.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας κίνδυνος που είναι κοινός για το DNA και το
RNA. Είτε πρόκειται για αυτό της Pfizer, της BioNTech, ή για το εμβόλιο της Moderna,
ή το εμβόλιο της Astrazeneca ή το Sputnik, υπάρχει ο κίνδυνος του ανασυνδυασμού
ιών.

Τι είναι ο ανασυνδυασμός ιών;
Οι ιοί τυχαίνει να έχουν την τάση να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό μεταξύ τους. Ας

είμαστε σαφείς: αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μεταξύ ιών του ίδιου είδους. Πάντα για
τον ίδιο λόγο: Το RNA δεν μπορεί να εισαχθεί στο DNA και αντίστροφα. Επομένως πε-
ριλαμβάνει είτε δύο ιούς RNA, ή δύο ιούς DNA. Αλλά όσο είναι του ίδιου είδους, είτε
είναι ιοί DNA, είτε RNA, μπορούν να ανταλλάξουν κομμάτια του γενετικού τους υλικού
μεταξύ τους. 

Αυτό ονομάζεται «ανασυνδυασμός».
Ο ανασυνδυασμός δεν συμβαίνει αποκλειστικά στους ιούς, αλλά είναι ιδιαίτερα

αποτελεσματικός,και συχνός σε ιούς. Και ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για ιούς
που μοιάζουν, που προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Δεν πρέπει να είναι μόνο
του ίδιου είδους αλλά και από την ίδια οικογένεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
μπορεί να συμβεί μεταξύ αρκετά διαφορετικών ιών, αρκεί να είναι του ίδιου είδους,
- είτε RNA, είτε DNA - αλλά αυτό είναι λιγότερο κοινό. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείεται,
αλλά συμβαίνει με πολύ υψηλότερη απόδοση μεταξύ ιών που μοιάζουν. Αυτό οδηγεί
σε ανασυνδυασμένους ιούς. Εάν δύο τέτοιοι ιοί συναντηθούν και ανταλλάξουν κομ-
μάτια, αυτό οδηγεί σε ανασυνδυασμένους ιούς.

Ετσι, ας υποθέσουμε ότι δύο ιοί συναντιούνται: ένας γονικός ιός 1 και ένας γονικός
ιός 2, ανταλλάσσουν κομμάτια και αυτό δίνει έναν ανασυνδυασμένο ιό 1 και έναν
ανασυνδυασμένο ιό 2, των οποίων το γενετικό υλικό θα αποτελείται από ένα μέρος
του γενετικού υλικού του γονικού ιού 1, και ένα μέρος του γενετικού υλικού του γο-
νικού ιού 2. Αυτοί οι ανασυνδυασμένοι ιοί προκαλούν ανησυχία. Γιατί;

Λοιπόν, μπορεί να είναι λιγότερο μολυσματικοί από τους γονικούς ιούς και τόσο
το καλύτερο. Αλλά θα μπορούσαν να είναι και πολύ πιο μολυσματικοί. Και αυτό είναι
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κάτι που πάντα ανησυχεί γιατί ποτέ δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση θα εξελιχ-
θεί.

Έχετε ακούσει πολλά για έναν ανασυνδυασμένο ιό πριν από πολύ καιρό: τον ιό
H1N1. Ο ιός H1N1, που είναι στην πραγματικότητα τριπλά ανασυνδυασμένος, δεδο-
μένου ότι είναι ανασυνδυασμένος μεταξύ ενός στελέχους της γρίπης των πτηνών, της
γρίπης των χοίρων και της γρίπης του ανθρώπου. Θυμάστε πόσο πολύ ανησυχούσαμε
με αυτήν την ιστορία του ιού H1N1. Ευτυχώς, εξαφανίστηκε πολύ γρήγορα και τόσο
το καλύτερο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις προς ποια κατεύθυνση πρόκειται να εξελιχθεί.

Φυσικά, για να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, ένα κύτταρο πρέπει να μολυνθεί από
δύο ιούς ταυτόχρονα. Που είναι, ευτυχώς για εμάς, εξαιρετικά απίθανο. Εκτός και εαν
εισάγουμε ηθελημένα ιικό γενετικό υλικό στα κύτταρα, όπως για παράδειγμα για τους
σκοπούς του εμβολιασμού, με τα γενετικά εμβόλια. Αυτά τα κύτταρα αρκεί να μολυν-
θούν από έναν μόνο ιό του ίδιου είδους, για να συμβεί αυτό, μεταξύ του γενετικού
υλικού στα εμβόλια και του γενετικού υλικού του μολυσματικού ιού. Και αυτό θα οδη-
γήσει σε ανασυνδυασμένους ιούς.

Φυσικά, οι πιθανότητες ανασυνδυασμού, όσον αφορά τη συχνότητα των συμβάν-
των, είναι εξαιρετικά χαμηλές. Γιατί; Επειδή τα κύτταρα που έχουν λάβει το εμβολια-
στικό γενετικό υλικό πρέπει να μολυνθούν και από άλλο ιό του ίδιου είδους, και
ταυτόχρονα! Και τότε θα συμβεί ανασυνδυασμός, που θα οδηγήσει σε ανασυνδυα-
σμένο ιό, πιο «άγριο» από τον αρχικό ιό! Είναι πολλοί οι παράγοντες, και είναι πολλά
τα στοιχεία που κάνουν την πιθανότητα να συμβεί πραγματικά πολύ χαμηλή, όντως!
Και είναι αλήθεια, ότι είναι πολύ λίγες πιθανότητες.

Ακριβώς αυθαίρετα, ας μιλήσουμε για μια πολύ χαμηλή συχνότητα, 10 εις την -7 ή
-8. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι 1 άτομο στα 10 εκατομμύρια, ή 1 άτομο στα
100 εκατομμύρια. Θα πούμε: "Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πολύ μικρή συχνότητα ".

Και ακόμη κι αν συμβεί, θα είναι πολύ ατυχές για το άτομο στο οποίο πρόκειται να
συμβεί, αλλά είναι ένα άτομο στα 10 εκατομμύρια, ή 100 εκατομμύρια! Αυτό είναι ατυ-
χές για αυτό το άτομο, αλλά για όλους τους άλλους θα έχει πάει καλά και επομένως
αξίζει τον κίνδυνο, οπότε, γιατί όχι;

Όμως εδώ ακριβώς είναι που ο κίνδυνος δεν πρέπει να θεωρείται σε ατομικό επί-
πεδο, αλλά σε επίπεδο πληθυσμού. Αλλά αυτή η πτυχή του κινδύνου, δυστυχώς, στις



πολλές συζητήσεις που έχουμε τώρα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, γύρω από τα
πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτά τα νέα εμβόλια,
αυτό το ζήτημα του κινδύνου σε πληθυσμιακή κλίμακα δεν αναφέρεται ποτέ!

Τι σημαίνει αυτό; «Ο κίνδυνος σε πληθυσμιακή κλίμακα»;
Εάν αυτό το συμβάν ιικού ανασυνδυασμού επρόκειτο να συμβεί - και ακόμη και αν

η συχνότητα είναι χαμηλή: ένα άτομο στα 10 εκατομμύρια, ή στα 100 εκατομμύρια -
αφού εμβολιάζονται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, ή ακόμη και δισεκατομμύ-
ρια άνθρωποι, η πιθανότητα να συμβεί αυτό δεν είναι μηδενική.

Αλλά θα πει κανείς:
«Ναι, είναι όμως εξαιρετικά χαμηλή».
Το πρόβλημα είναι ότι οι συνέπειες δεν θα είναι μόνο για το άτομο στον οποίο εμ-

φανίζεται αυτός ο ανασυνδυασμένος ιός. Αυτός ο ανασυνδυασμένος ιός, αν είναι πιο
μολυσματικός, φυσικά θα πολλαπλασιαστεί στο εν λόγω άτομο, οπότε θα είναι θύμα
αυτού του νέου ιού, αλλά αυτός ο ιός θα εξαπλωθεί, θα αφήσει τα μολυσμένα κύτ-
ταρα, θα μολύνει άλλα κύτταρα και άλλα άτομα…

Και ας μην ξεχνάμε ότι για έναν ιό αρκεί να εμφανιστεί κάποια στιγμή, κάπου, ώστε
οι συνέπειες να είναι τεράστιες και παγκόσμιες. Τι μας έχει διδάξει το SARS-Cov2; Ότι
είναι αρκετό για έναν ιό να εμφανιστεί μια μέρα, κάπου, ώστε οι συνέπειες να είναι
τεράστιες και παγκόσμιες! Και ως εκ τούτου, ακόμα και αν πρόκειται για συμβάντα
χαμηλής συχνότητας, εγείρει πραγματικά το ερώτημα της ανάληψης αυτού του κιν-
δύνου. Γιατί οι συνέπειες για άλλη μια φορά δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε
ατομικό επίπεδο, αλλά στο επίπεδο του συνολικού πληθυσμού, του παγκόσμιου πλη-
θυσμού.

Τότε, θα πει κανείς: «Ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ένας τέτοιος κίνδυ-
νος;» Σίγουρα, οι πραγματικές δοκιμές φάσης III είναι ιδιαίτερα σύντομες και επομέ-
νως καθόλου ικανοποιητικές. Αλλά ακόμα κι αν επρόκειτο να πραγματοποιήσουμε
πραγματικές κλινικές δοκιμές φάσης III, όπως θα έπρεπε, - για αρκετά χρόνια, και με
τεράστιο αριθμό ανθρώπων - δεν θα είχαμε ποτέ τόσους ανθρώπους για να αξιολο-
γήσουμε έναν τέτοιο κίνδυνο. Είναι αλήθεια!

Και έτσι προκύπτει το ερώτημα για την στρατηγική του εμβολιασμού. Δεν θα έπρεπε
να χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία εμβολίων για την οποία έχουμε τουλάχιστον ήδη
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μια ορισμένη προηγούμενη εμπειρία, ακόμα και αν είναι μια συνθήκη κατά περί-
πτωση, αφού κάθε εμβόλιο είναι διαφορετικό;

Γιατί να μην επιλέξουμε τουλάχιστον μια τεχνολογία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί
για πολλά άλλα εμβόλια, για να πολεμήσουμε τις διάφορες ιογενείς ασθένειες;

Και από αυτή την άποψη, ίσως οι Κινέζοι ήταν πιο λογικοί, ακόμα κι αν - τουλάχι-
στον - έχουν παρακάμψει τα βήματα, δεδομένου ότι ενέκριναν τα εμβόλια τους ακόμη
και πριν από την εκτέλεση των κλινικών δοκιμών φάσης III. Αλλά τουλάχιστον βασί-
ζονται σε μια τεχνολογία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ευρέως. 

Τα γενετικά εμβόλια βασίζονται σε μια νέα τεχνολογία, και θέλω πραγματικά να το-
νίσω τα εξής: αντιμετωπίζουμε έναν νέο ιό που ονομάζεται Sars-Cov2, που έχει τερά-
στιες εκπλήξεις για εμάς, και είναι απολύτως απρόβλεπτος κατά κάποιο τρόπο. 

Για παράδειγμα, 3 μολυσμένα άτομα, στο ίδιο «δείγμα» δηλαδή στην ίδια ομάδα
ανθρώπων, και ως εκ τούτου 3 άτομα μολυσμένα με ακριβώς το ίδιο στέλεχος του ιού,
δεν θα έχουν τα ίδια συμπτώματα. Εκτός από το γεγονός ότι εάν το άτομο είναι ευά-
λωτο, εύθραυστο, και μπορεί να κολήσει μια σοβαρή μορφή του ιού και να καταλήξει
σε εντατική φροντίδα στο νοσοκομείο, για λιγότερο σοβαρές μορφές, τα συμπτώματα
δεν είναι τα ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που θα χάσουν την γεύση και την αίσθηση της
μυρωδιάς χωρίς να επανέλθουν για αρκετούς μήνες, ενώ σε άλλους θα επανέλθουνm-
μετά από μερικές ημέρες, και σε άλλους δεν έχουν επανέλθει ακόμα, ενώ μολύνθηκαν
τον Μάρτιο, στην αρχή της πανδημίας, τουλάχιστον στην Γαλλία. Αυτό είναι απρό-
βλεπτο.

Άρα λοιπόν, γιατί να προσθέσουμε στην αβεβαιότητα και το απρόβλεπτο του ιού,
την αβεβαιότητα και το απρόβλεπτο μιας τεχνολογίας; Νομίζω ότι κάνουμε μια συσ-
σώρευση αβεβαιοτήτων που δεν είναι αποδεκτές.

Εδώ αντιμετωπίζουμε έναν νέο ιό, γιατί λοιπόν, να ασχοληθούμε και με μια νέα τε-
χνολογία; Ειδικά ενώ υπάρχουν άλλες τεχνολογίες για τις οποίες έχουμε τουλάχιστον
μια μικρή γνώση.

Και εγείρει επίσης το ερώτημα των άλλων στρατηγικών, πέρα από την στρατηγική
των εμβολιασμών: των θεραπευτικών - προληπτικών ή όχι - στρατηγικών. Ορισμένες



από αυτές είναι υπό ανάπτυξη σε εργαστήρια αλλά αποδεικνύεται, από την σκοπιά
της χρηματοδότησης, ότι τα κράτη τα έχουν βάλει όλα, στοιχηματίζοντας τα πάντα
στο εμβόλιο. Έδωσαν πολλά χρήματα σε φαρμακευτικές εταιρείες που αναπτύσσουν
προγράμματα εμβολίων. Αλλά άφησαν κατά μέρος άλλα έργα που μπορούσαν ίσως
να αποδειχθούν πολύ ελπιδοφόρα.

Άρα δεν θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί;

Για παράδειγμα, μας λένε: «Η Γαλλία άργησε...» Η Γαλλία άργησε επειδή το γαλλικό
εμβόλιο θα φτάσει αργότερα από τα άλλα εμβόλια. Αλλά αυτό δεν είναι σπορ αντα-
γωνισμού. Δεν είναι θέμα ποιός θα φτάσει πρώτος στη γραμμή, αλλά αν θα φτάσει,
και αν θα φτάσει σε καλές συνθήκες.

Και για μένα προσωπικά, αν μου πουν ότι το εμβόλιο της τάδε εταιρείας, δεν πρό-
κειται να είναι έτοιμο αμέσως, θα με καθησυχάσει.

Δεν είναι μια εγγύηση της απουσίας ενός προβλήματος, αλλά ο δισταγμός στην
αδιαμφισβήτητη εγγύηση του αντίθετου.

Πρόκειται για την καταπολέμηση μιας πανδημίας, και η επιλογή μιας στρατηγικής
απαιτεί αντανακλαστικά, αφού η θεραπεία δεν πρέπει να είναι χειρότερη από την
ασθένεια.

Και έτσι, μπορεί πράγματι να είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας τρόπος να ζήσουμε
λίγο ακόμα περισσότερο με τον ιό, χωρίς να θυσιάσουμε το πάντα, φυσικά… με απο-
στάσεις, με μάσκες που σίγουρα δεν είναι ευχάριστες, συμφωνούμε σε αυτό.

Δεν αξίζει να βρούμε έναν συμβιβασμό που θα μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την
κοινωνική και οικονομική μας ζωή, προστατεύοντας τον εαυτό μας από τον ιό, ώστε
να δώσουμε χρόνο στην εύρεση μιας ασφαλής θεραπείας;

Βιοασφάλεια και αξιοπιστία δεν είναι συμβατές με το επείγον. Ανεξάρτητα αν αυτό
το επείγον είναι πολιτικής, υγιεινομικής, ή οικονομικής φύσης, για όλες τις εταιρείες
που έχουν ξεκινήσει έναν διαγωνισμό, στον αγώνα για το εμβόλιο. Επειδή για αυτούς
είναι πραγματικά ένας διαγωνισμός!

Αλλά δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτήν την παγίδα του ανταγωνισμού, πρέπει να
δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια. Αυτό είναι!
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Αυτό είναι το νόημα της ομιλίας μου. 

Ελπίζω ειλικρινά να κάνω λάθος σε όλους τους κινδύνους που αναφέρω.
Ελπίζω ότι το μέλλον θα με αποδείξει λάθος.
Αυτό είναι το μόνο που θέλω, με όλη μου την καρδιά!

Από την άλλη πλευρά, ελπίζω να μην είμαι προσκεκλημένος σε τηλεοράσεις ή
αλλού, για να μου πουν: «Το είπες και συνέβη.»

Δεν έχω σχέση με προφητείες, και δεν διαβάζω τα φύλλα τσαγιού. Είναι απλώς ότι
υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει να μπουν στο τραπέζι και ότι πρέπει να ξέρουμε πώς
να τους αντιληφθούμε όταν έρθει η ώρα.

Αυτά ήθελα να σας πω.
Σας εύχομαι καλή υγεία,να προσέχετε τον εαυτό σας, και καλές διακοπές, δεδομέ-

νου ότι αυτή η μαγνητησκόπηση έγινε την παραμονή των Χριστουγέννων.

Σας ευχαριστώ.

Μελέτη Ανεξάρτητης Έρευνας
και Πληροφόρησης για τη Γενετική Μηχανική


