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Η Βάσω Αποστολοπούλου διαπιστώνει ότι οι Ελληνες ερευνητές είναι σπουδαίο κεφάλαιο για τη χώρα. Είναι πλήγµα για 
την Ελλάδα η διαρροή τους στο εξωτερικό.Συνέντευξη

Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΝΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ
rizogianni@pelop.gr 

Ô
ην κ. Αποστολοπούλου τη συναντήσαµε στο συνέδριο 
της «Π» τις εργασίες του οποίου χαιρέτισε, ανακοινώ-
νοντας τις εξελίξεις για το εµβόλιο της Σκλήρυνσης Κα-
τά Πλάκας.

Σε πιο στάδιο βρίσκεται το εµβόλιο; 
Συνεργαζόµαστε µε πολλά τµήµατα στην Ελλάδα. Εκτός από 
το δικό µου πανεπιστήµιο στην Αυστραλία συνεργαζόµα-
στε µε το Πανεπιστήµιο Πατρών, τµήµατα Χηµείας και Ια-
τρικής, και το Ινστιτούτο Παστέρ. Ο καθένας έχει αναλάβει 
ένα κοµµάτι από αυτό το ερευνητικό έργο. Σήµερα, σε ό,τι 
αφορά το εµβόλιο της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, βρισκό-
µαστε στο τέλος των εργαστηριακών πειραµάτων. Πιστεύω 
ότι στις αρχές του επόµενου χρόνου θα είµαστε έτοιµοι για 
κλινική εφαρµογή.
Ποια θα είναι η δράση του συγκεκριµένου εµβολίου; 
Θα προλαµβάνει τη νόσο ή θα σταµατά την εξέλιξή της; 
Με το εµβόλιο αυτό σταµατάµε το ανοσοποιητικό σύστηµα 
που καταστρέφει το νευρικό. Κοιµίζουµε, δηλαδή το ανοσο-
ποιητικό κι έτσι συνεχίζει τη λειτουργία του το νευρικό. Επί 
της ουσίας πρόκειται για ένα ανοσοθεραπευτικό εµβόλιο.  

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνά σας για την ανάπτυ-
ξη του αντικαρκινικού εµβολίου στην προστασία ωο-
θηκών και µαστού;
Πρόκειται για ένα εµβόλιο που δουλεύω 23 χρόνια τώρα. 
Σήµερα είµαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είµαστε στο 
τελικό στάδιο κι έχει περάσει στη φάση της παραγωγής. Μέ-
σα από αυτή την έρευνα αποκτήσαµε µία ανεκτίµητη γνώση 
και ανακαλύψαµε πολλά µονοπάτια της λειτουργίας του αν-
θρώπινου οργανισµού. Ολη αυτή η γνώση αποτελεί το µε-
γάλο µας όπλο για να κάνουµε βήµατα µπροστά και να προ-
σεγγίσουµε λειτουργίες που µέχρι πρότινος ήταν «κλειδωµέ-
νες». Σε ό,τι αφορά το αντικαρκινικό εµβόλιο CVac (Cancer 
Vaccine), έχει ήδη ελεγχθεί µε επιτυχία σε κλινικές δοκιµές 
Φάσης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και έχει εγκριθεί σαν θεραπευτικό εµβό-
λιο σε συγκεκριµένες χώρες. 
Είστε ικανοποιηµένη από το επίπεδο της συνεργασίας 
σας µε τα ελληνικά πανεπιστήµια; 
Είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένη. Ιδιαίτερα µε το Πανεπι-
στήµιο Πατρών και τα τµήµατα Χηµείας και Ιατρικής έχου-
µε ένα πολύ σηµαντικό ερευνητικό υλικό και διάφορες πα-
τέντες. Πιστεύω ότι  θα βγάλουµε πολύ καλά πράγµατα για 
τον άνθρωπο.
Εχοντας µία γενικότερη εικόνα του επιπέδου του επι-

στηµονικού δυναµικού, σχεδόν όλου του κόσµου, πώς 
κρίνετε το επίπεδο των Ελλήνων επιστηµόνων;  
Στην Ελλάδα υπάρχουν άριστοι ερευνητές. Σε όποιο πανε-
πιστήµιο και ερευνητικό κέντρο του κόσµου να πας, συνα-
ντάς έναν Ελληνα. Μάλιστα αρκετοί είναι επικεφαλής στα 
τµήµατά τους. Αυτό που µε στενοχωρεί είναι ότι όλοι αυ-
τοί οι επιστήµονες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελ-
λάδα για να µπορέσουν να εξελιχθούν και να αναδειχτούν. 
Αν παρέµεναν στην Ελλάδα, ένα µεγάλο ερευνητικό κοµµά-
τι σε διάφορες επιστήµες θα εξελίσσονταν εδώ. Θα µπορού-
σε δηλαδή η Ελλάδα µε τα µυαλά που διαθέτει να είναι στο 
επίκεντρο των ερευνητικών εξελίξεων.
Πιστεύετε ότι η χώρα µας θα τα καταφέρει να ξεπερά-
σει τη δύσκολη κατάσταση;   
Η Ελλάδα έχει αποδείξει στο παρελθόν τι µπορεί να πετύ-
χει και πόσο ισχυρή βγαίνει από κάθε κρίσιµη περίοδο. Για 
να το πετύχει αυτό πρέπει να επενδύσει στα µυαλά που δι-
αθέτει και στους νέους επιστήµονες. Πρέπει άµεσα να στα-
µατήσει αυτή η διαρροή του επιστηµονικού της δυναµικού. 
Πρέπει η Πολιτεία να καταλάβει τον θησαυρό που έχει και 
να µην αφήνει να τον εκµεταλλεύονται οι ξένοι. Ο πλούτος 
της Ελλάδας είναι τα µυαλά που διαθέτει σε όλα τα επιστη-
µονικά επίπεδα.  

Η Ελλάδα χάνει τα µυαλά της

> Είµαι πολύ ευχαριστηµένη από τη συνεργασία µου µε το Πανεπιστήµιο Πατρών. Θα 
βγάλουµε πολύ καλά πράγµατα για τον άνθρωπο

Η Βάσω Αποστολοπούλου εξηγεί στη συντάκτριά µας Μαρίνα Ριζογιάννη την πρόοδο που έχει γίνει στις έρευνές της

«Ο πλούτος της Ελλάδας είναι τα µυαλά της. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πολιτικοί και να σταµατήσουν να χαρίζουν αυτό τον  πλούτο 
στις άλλες χώρες». Η επισήµανση έχει ιδιαίτερα βαρύτητα καθώς γίνεται από τη διακεκριµένη ερευνήτρια, καθηγήτρια Ανοσολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Victoria της Αυστραλίας, Βάσω Αποστολοπούλου. Βρέθηκε στην Πάτρα τις προηγούµενες ηµέρες µε αφορµή τις εργασίες του 
15ου Συνεδρίου Ιατρικής Χηµείας που µε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
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