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Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 11χρονος που έπεσε από ύψος 6 μέτρων 

Λαμία: Πλήρωσε… ακριβά τα τσίπουρα που κέρασε εν μέσω lockdown

Πειραιάς: Χειροπέδες σε δύο άτομα για απόπειρα ανθρωποκτονίας τα ξημερώματα

Εμβολιασμός: Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για τους άνω των 85 ετών

Ένα 11χρονο αγόρι το απόγευμα 
του Σαββάτου έπεσε από μεγάλο 
ύψος (περίπου έξι μέτρων) στην 
Πύλη της Άμμου στα Χανιά με απο-
τέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Το παιδί διακομίστηκε άμεσα 

στο νοσοκομείο και, σύμφωνα 
με πληροφορίες του διοικητή 
του ΠΑΓΝΗ Γιώργου Χαλκιαδά-
κη, φέρει πολλαπλά κατάγματα 
στο πίσω μέρος του σώματός του, 
αλλά η κατάσταση της υγείας του 

παραμένει σταθερή.
Αναγκαία είχε κριθεί, από τους 
γιατρούς του νοσοκομείου Χανί-
ων, η διακομιδή του στο νοσοκο-
μείο του Ηρακλείου για νοσηλεία 
και εξετάσεις.

Τι κι αν η κυβέρνηση αποφάσισε 
την παράταση του lockdown μέ-
χρι τις 18 Ιανουαρίου, ορισμένοι 
επιμένουν να μη συμμορφώνο-
νται με τα αυστηρά μέτρα έναντι 
του κορωνοϊού, γεγονός που έχει 
συνέπειες. Αυτό ακριβώς συνέβη 

και στην περίπτωση ιδιοκτήτριας 
τσιπουράδικου στο κέντρο της Λα-
μίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το 
lamiareport.gr, μπορεί το κατά-
στημα να έδειχνε κλειστό, ωστόσο 
κάποιοι θαμώνες πίσω από τις κα-

τεβασμένες κουρτίνες απολάμβα-
ναν τους μεζέδες και τα τσίπουρα 
της ιδιοκτήτριας.
Ωστόσο, η Αστυνομία αντιλήφθη-
κε την κατάσταση, με αποτέλεσμα 
το μεσημέρι της Παρασκευής να 
κάνει αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλι-
κίας 50 και 48 ετών αντίστοιχα, για 
παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή 
ναρκωτικών αλλά και απόπειρα αν-
θρωποκτονίας, προχώρησαν το πρωί 
του Σαββάτου  στο λιμάνι του Πειραιά, 
εντός του προβλήτα Αργοσαρωνικού, 
στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και 
του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών 

του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
Στελέχη της ασφάλειας του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Πειραιά που έφθασαν 
στο σημείο και είχαν λάβει ενημέρω-
ση για περιστατικό διαπληκτισμού, 
εντόπισαν τρία άτομα, εκ των οποί-
ων το ένα έφερε τραύματα στο κεφά-
λι και στα πλευρά ενώ εξακολουθού-
σε να έχει τις αισθήσεις του.

Από σωματικό έλεγχο που διενεργή-
θηκε στους έτερους δύο μη τραυματι-
σμένους άνδρες, στον μεν 48χρονο 
βρέθηκε ένα πακέτο τσιγάρα που πε-
ριείχε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με φυ-
τικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάν-
ναβης, στον δε 50χρονο εντοπίστηκαν 
επιμελώς κρυμμένα στα πόδια του τέσ-
σερα μαχαίρια (με μήκος λάμας 10, 

14, 15 και 20 εκατοστά έκαστο). Στο 
σημείο του διαπληκτισμού βρέθηκαν 
ακόμη ένα κατσαβίδι με ίχνη αίματος 
συνολικού μήκους 13 εκατοστών, ένα 
στιλέτο τύπου πεταλούδας και μήκος 
λάμας 10 εκατοστών το οποίο επίσης 
έφερε ίχνη αίματος καθώς και ένα ζευ-
γάρι αθλητικά παπούτσια με ίχνη αί-
ματος που φορούσε ο 50χρονος.

Άνοιξε την Δευτέρα, η πλατφόρμα για τα ραντεβού 
εμβολιασμού κατά της Covid-19, καθώς από τις 20 
Ιανουαρίου ξεκινά η δεύτερη φάση με τον εμβολι-
ασμό πολιτών άνω των 85 ετών, σύμφωνα με την 

προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών.
Υπολογίζεται ότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 
θα εμβολιαστούν περισσότερα από 100.000 άτομα.

Στην Κρήτη ιστιοφόρο 
από την Τουρκία - 
Γκιουλενιστές 
δηλώνουν οι επιβάτες 
Στην Κρήτη έφτασε το πρωί της Κυρια-
κής ιστιοφόρο σκάφος, προερχόμενο 
από περιοχή της Τουρκίας. Το σκάφος 
έφτασε στον κόλπο του Κουρεμένου 
Σητείας και σύμφωνα με πληροφορί-
ες του ekriti.gr, τέσσερις άνδρες, δύο 
γυναίκες και τα παιδιά τους είναι οι 
επιβάτες.
Σύμφωνα με τα όσα είπαν στις αρχές 
που τους εντόπισαν, είναι Γκιουλενι-
στές και ζήτησαν πολιτικό άσυλο από 
τη χώρα μας. Αυτό που απομένει εί-
ναι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργει-
ες προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι 
αν θα δοθεί άσυλο στα συγκεκριμένα 
άτομα.
Να σημειωθεί ότι το ιστιοφόρο σκάφος 
οδηγήθηκε στον Κουρεμένο συνοδεία 
σκαφών του Λιμενικού Σώματος.

«Δ
εν υπάρχει λόγος οι 
ασθενείς με σκλή-
ρυνση κατά πλάκας 
να ανησυχούν ότι ο 

εμβολιασμός τους κατά της Covid-19 
μπορεί να επιδεινώσει την πορεία 
της νόσου τους», αναφέρει ο καθηγη-
τής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μό-
σιαλος, επικαλούμενος στοιχεία της 
Bρετανικής Εταιρείας για την Πολλα-
πλή Σκλήρυνση.
Η επιστημονική εταιρεία συγκέντρω-
σε κορυφαίους Βρετανούς επιστήμο-
νες, ώστε να υπάρξει συναίνεση για 
τη στρατηγική για τους εμβολιασμούς 
των ασθενών έναντι της Covid-19. 
Αξιολογήθηκαν ο τρόπος λειτουργί-
ας των εμβολίων για τον κορονοϊό, 
αλλά και αξιόπιστα στοιχεία από με-
λέτες άλλων εμβολίων, όσον αφορά 
το πώς επηρεάζουν την πορεία της 
σκλήρυνσης κατά πλάκας. Σε δή-
λωσή τους, οι επιστήμονες εξηγούν 
πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας 
ότι οποιοδήποτε εμβόλιο Covid-19 
θα είναι επικίνδυνο γι’ αυτούς τους 
ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 
των ασθενών με σκλήρυνση κατά 

πλάκας που χρησιμοποιούν ανοσο-
κατασταλτικά φάρμακα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, 
το εμβόλιο δεν αναμένεται να επιδει-
νώσει τη νόσο ή τα συμπτώματά της, 
να προκαλέσει υποτροπή ή να επη-
ρεάσει την αποτελεσματικότητα των 
φαρμάκων που επηρεάζουν την εξέ-
λιξη της νόσου (Disease Modifying 
Treatments-DMT). Όλα τα κορυφαία 
υποψήφια εμβόλια Covid-19 θεω-
ρούνται πως θα είναι ασφαλή για 
όλους τους ασθενείς, σε όλους τους 
τύπους DMT θεραπείας.
Ορισμένα DMT φάρμακα ενδέχεται 
να μειώσουν την αποτελεσματικότη-
τα οποιουδήποτε εμβολίου, επειδή 
αποτρέπουν την πλήρη ανοσοαπό-
κριση στο εμβόλιο. Επομένως, το εμ-
βόλιο Covid-19 μπορεί να είναι λι-
γότερο αποτελεσματικό για τα άτομα 
που πρόσφατα έλαβαν ή λαμβάνουν 
DMT. Δεν συστήνεται, πάντως, ή δεν 
θεωρείται σκόπιμο να υπάρξει αλλα-
γή στη θεραπεία, ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων. 
Ακόμη και η μειωμένη ανοσοαπόκρι-
ση είναι καλύτερη από τη μηδενική 

προστασία, οπότε οι ειδικοί συστή-
νουν τον εμβολιασμό στους ασθενείς 
σε DMT θεραπεία.
Αναφορικά με τους ασθενείς στους 
οποίους συνίσταται η μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων, 
οι ειδικοί ενημερώνουν πως αυτή η 
θεραπεία πιθανότατα θα μειώσει την 
ανταπόκριση στο εμβόλιο. Γι’ αυτό οι 
πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον 
έξι μήνες μετά τη θεραπεία, πριν εμ-
βολιαστούν.
Ακόμη, οι Βρετανοί ειδικοί προτεί-
νουν να μεσολαβεί διάστημα του-
λάχιστον επτά ημερών μεταξύ του 
εμβολίου κατά της γρίπης και του εμ-
βολιασμού Covid-19. Επίσης, όλοι οι 
ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας 
θα πρέπει να συνεχίσουν να προσέ-
χουν ακόμη και αν έχουν κάνει το εμ-
βόλιο κατά της Covid-19.
O κ. Μόσιαλος αναφέρεται και σε 
πολύ πρόσφατη δημοσίευση στο 
περιοδικό «Science», όπου ανακοι-
νώθηκαν τα πρώτα προκλινικά απο-
τελέσματα για το mRNA εμβόλιο της 
εταιρείας BioNTech έναντι της σκλή-
ρυνσης κατά πλάκας. Τα πρώτα απο-

τελέσματα σε ποντίκια με σκλήρυνση 
κατά πλάκας δείχνουν πως το εμβό-
λιο καθυστέρησε την έναρξη και μεί-
ωσε τη σοβαρότητα της νόσου, χωρίς 
να εμφανίσει εμφανή συμπτώματα 
γενικής ανοσοκαταστολής.
«Πολλά, λοιπόν, τα ενθαρρυντικά νέα 
από το μέτωπο των εμβολίων για τους 
ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. 
Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις 
κλινικές μελέτες, αισιοδοξώντας πως 
θα υπάρχουν πολλοί εθελοντές για 
το mRNA εμβόλιο, τώρα που ο κό-
σμος αναγνωρίζει πως τουλάχιστον 
δύο mRNA εμβόλια (σ.σ. κατά του 
κορονοϊού) αποδείχθηκαν ασφαλή 
και αποτελεσματικά», καταλήγει ο κ. 
Μόσιαλος.

Hλ. Mόσιαλος: Να μην ανησυχούν οι ασθενείς 
με σκλήρυνση κατά πλάκας για το εμβόλιο


