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για τον κορωνοϊό

Κόψτε τις «στεγνές» απαγορεύσεις
- Πάρτε ουσιαστικά µέτρα!
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας επι-
διώκει να προσπεράσει τις παλινωδίες, τις ανεπάρκειες 
και την εν πολλοίς επικοινωνιακή εκ μέρους της διαχείρι-
ση του προβλήματος επιμένοντας να κρύβεται πίσω από 
τη μάσκα της «ατομικής ευθύνης». Ομως, πέρα από το αλ-
ληθώρισμά της πάντα προς τις πλατείες, που την εμποδί-
ζει να βλέπει τι γίνεται σε εκκλησίες, το βασικό είναι τούτο: 
Η λήψη των αναγκαίων μέτρων, οι αποφάσεις και οι κινή-
σεις που θα εμπεδώνουν αίσθημα ασφάλειας στον λαό -κι 
αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ουσιαστικά μέτρα προστασί-
ας και όχι με «στεγνές» απαγορεύσεις- είναι ολοκληρωτι-
κά δική της ευθύνη. Δική της ευθύνη είναι -αντί να περιμέ-
νει ότι τα όποια περιοριστικά μέτρα θα δράσουν από μόνα 
τους- να δράσει η ίδια με γνώμονα το μέγεθος του προ-
βλήματος. Που σημαίνει: Εδώ και τώρα διορισμοί γιατρών 
και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, ένταξη 

όλου του ιατρικού κλάδου σε ένα κρατικό οργανόγραμ-
μα απόκρουσης της πανδημίας, άμεση επίταξη του ιδιωτι-
κού τομέα Υγείας, εξασφάλιση των αναγκαίων ΜΕΘ, εξα-
σφάλιση μαζικών δωρεάν τεστ για τον πληθυσμό, καθημε-
ρινός και επιμελής έλεγχος σε κρίσιμους χώρους, όπως 
είναι οι οίκοι ευγηρίας. Και, φυσικά, τίποτα δεν πρόκειται 
να ανακόψει την επιθετική διασπορά του ιού αν δεν υπάρ-
ξουν άμεσα μέτρα για περισσότερα και ταχύτερα δρομο-
λόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αν δεν ληφθ ούν 
μέτρα για την αποσυμφόρηση του συνωστισμού στις σχο-
λικές αίθουσες, αν δεν ληφθούν μέτρα και αν δεν γίνει 
έλεγχος για την τήρηση με αυστηρότητα των υγειονομι-
κών πρωτοκόλλων στους χώρους δουλειάς. Ειδικά για 
τους τρεις τελευταίους τομείς (ΜΜΜ, σχολεία, εργασιακοί 
χώροι), που εξελίσσονται σε εστίες υπερμετάδοσης, η κυ-
βέρνηση δεν μπορεί πια να κωφεύει!
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Σ
ε αγώνα δρόµου για την ανακάλυψη του 
εµβολίου για τον SARS-CoV-2 έχουν απο-
δυθεί οι φαρµακευτικοί κολοσσοί ανά τον 

κόσµο. Μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιµάται 
ότι θα έχει πάρει έγκριση κυκλοφορίας τουλά-
χιστον ένα από τα εννέα εµβόλια που δοκιµά-
ζονται σε µελέτες τελικής φάσης. 

Η χώρα µας έχει δεσµεύσει πάνω από ένα 
εκατοµµύριο δόσεις των εµβολίων που βρί-

σκονται στο τελικό στάδιο των δοκιµών, µέ-
σω συµφωνιών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊ-
κή Ενωση, αλλά και τουλάχιστον άλλο ένα εκα-
τοµµύριο δόσεις µε φαρµακευτική πολυεθνι-
κή που σχεδιάζει επενδύσεις στην Ελλάδα. Ειδι-
κότερα, µέσω του ευρωπαϊκού διαύλου έχουν 
υπογραφεί συµφωνίες µε την AstraZeneca, τη 
Sanofi και την Johnson & Johnson. Η Ευρωπα-
ϊκή Ενωση έχει ήδη εξασφαλίσει περισσότε-
ρες από 1.000.000.000 δόσεις πιθανών εµβο-
λίων από αυτές τις τρεις φαρµακευτικές εται-
ρείες, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνοµιλί-
ες µε τη Moderna, την Pfizer και την CureVac. 

κιµές είναι επιτυχηµένες, αναµένει να υποβά-
λει αίτηση έγκρισης έκτακτης ανάγκης στις ρυθ-
µιστικές Αρχές των ΗΠΑ µέσα στον Νοέµβριο. 

Ρώσοι και Αµερικανοί 
Παράλληλα, στελέχη του υπουργείου Υγείας 
έχουν έρθει σε επαφή µε τον Ρώσο πρέσβη, 
ώστε να διερευνήσουν την προοπτική διάθεσης 
ποσοτήτων από το εµβόλιο «Sputnik-V», που 
ανέπτυξε το επιστηµονικό κέντρο Τσουµακόφ 
της ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών.

Πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι µία ακό-
µα αµερικανική εταιρεία, η Moderna, πρόκει-
ται το επόµενο χρονικό διάστηµα να υποβάλει 
αίτηση κυκλοφορίας στον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σµό Φαρµάκων για το εµβόλιο mRNA κατά της 
COVID-19. Σχολιάζοντας τις ενθαρρυντικές αυ-
τές επιστηµονικές εξελίξεις, ο πρύτανης του ΕΚ-
ΠΑ, καθηγητής Θεραπευτικής Αιµατολογίας-
Ογκολογίας, Θάνος ∆ηµόπουλος, εξηγεί ότι το 
εµβόλιο της εταιρείας Moderna, σε συνεργασία 
µε το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, και το 
εµβόλιο που αναπτύσσουν από κοινού οι εται-
ρείες BioNTech, Pfizer και Fosum Pharma χρη-
σιµοποιούν mRNA, που επάγουν την παραγω-
γή πρωτεϊνών του SARS-CoV-2. Και για τα δύο 
εµβόλια, που βασίζονται στην τεχνολογία του 
mRNA, έχουν δηµοσιευτεί στην έγκριτη επιστη-
µονική επιθεώρηση «The New England Journal 
of Medicine» ενθαρρυντικά στοιχεία ως προς 
την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα των 
προκαταρκτικών µελετών. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον καθηγητή, το 
εµβόλιο mRNA-1273 οδήγησε σε εντονότερη 
ανοσιακή απόκριση στους εθελοντές άνω των 
70 ετών συγκριτικά µε τους νεότερους, ενώ 
το εµβόλιο BNT162b1/2 ενεργοποίησε εξί-

Το κυβερνητικό σχέδιο για άµεση 
παραλαβή τουλάχιστον 2.000.000 
δόσεων. Με ποιες εταιρείες, που 
βρίσκονται στην τελική ευθεία των 
κλινικών δοκιµών, συζητά η Αθήνα

Ελπίδες από 4 εµβόλια!
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, η ελ-
ληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε απευθείας δι-
απραγµάτευση µε υψηλόβαθµα στελέχη της 
Pfizer, η οποία φαίνεται ότι θα κόψει πρώτη το 
νήµα στον αγώνα δρόµου για την ανακάλυψη 
του εµβολίου.  

Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ελληνικής 
καταγωγής διευθύνων σύµβουλος της εταιρεί-
ας, Αλµπερτ Μπουρλά, το εµβόλιο βρίσκεται 
ένα βήµα πριν από την έγκριση και η Pfizer πε-
ριµένει τα αποτελέσµατα από τις κλινικές δοκι-
µές τις επόµενες εβδοµάδες. Σύµφωνα µε την 
αµερικανική φαρµακοβιοµηχανία, εάν οι δο-

Εκατοντάδες Θεσσαλονικείς
περιμένουν στην ουρά για rapid test


