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ΓΝΩΜΗ

Kopcûvoïôs και
η υποχρέωση
σε αισιοδοξία

Είχαμε
την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε διαδικτυακά

την τριήμερη εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών Θα σταθώ
σε ένα πάνελ στο οποίο συμμετείχαν διάσημοι έλληνες

επιστήμονες από όλο τον κόσμο ειδικοί στα θέματα ιώσεων και
φαρμακολογίας Ακόμη και τεχνητής νοημοσύνης Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι το εμβόλιο η ανοσία και τα φάρμακα είναι τα όπλα
που θα μας προστατεύσουν από τον ιό και θα μας επαναφέρουν
σε μια κανονικότητα Μέχρι τότε μάσκες πλύσιμο χεριών και
αποστάσεις είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε

Σχετικά με το εμβόλιο οι ομιλητές ελπίζουν ότι θα είναι έτοιμο
μέχρι τον Δεκέμβριο όπως ισχυρίζονται διάφορες

εταιρείες ειδικευμένες στην παραγωγή
εμβολίων Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά
πόσο θα είναι ασφαλές Αν κερδίσαμε κάτι με
την υγειονομική κρίση λένε οι ομιλητές είναι
το γεγονός ότι οι εταιρείες είναι ανοιχτές στον
έλεγχο μια και δημοσιεύουν για πρώτη φορά
τις εργασίες τους Επιπλέον καμία εταιρεία

TOY ΑΝΤΩΝΗ οεν θα διακινδυνεύσει τη φήμη της να κυ
ΤΡΙΦΥΛΛΗ κλοφορήσει ένα εμβόλιο αναποτελεσματικό

ή επικίνδυνο
Ως εδώ καλά Αλλά η έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού

Φαρμάκων και Τροφίμων FDA για να βεβαιωθεί ότι το εμβόλιο
είναι κατάλληλο για να καλύψει το 50 των εμβολιασμένων είναι

η εγγύηση για την ασφάλεια των εμβολιαζομένων Συνεπώς
το εμβόλιο θα κυκλοφορήσει σε χρόνο ρεκόρ σε σχέση με τα
προηγούμενα δηλαδή σε δύο χρόνια

Σχετικά με την ανοσία που αποκτά ο ασθενής εξηγήθηκε
ότι οι μέχρι τώρα μελέτες δείχνουν ότι ναι μεν υπάρχει ανοσία
αλλά μέχρι τέσσερις μήνες Είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζει
η επιστημονική κοινότητα για τη συμπεριφορά και τις μεταλλάξεις

του ιού ώστε δεν υπάρχει βεβαιότητα Είναι ένας ιός που
τα γονίδιά του έχουν καταγραφεί πλην όμως στη διαδικασία
ανακαλύφθηκαν γονίδια που κρύβονται μέσα σε άλλα γονίδια
που δεν τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα

Για το τρίτο όπλο τα φάρμακα φαίνεται ότι μόνο ένα από
τα δοκιμαζόμενα έχει σχετική επιτυχία

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ένας μη ειδικός αλλά
προσεκτικός αναγνώστης είναι ότι μάλλον θα ζήσουμε τουλάχιστον

μία χρονιά ακόμη σε αβεβαιότητα Γενικά η ζωή μας δεν
θα επιστρέψει στην κανονικότητα προ ιού γρήγορα με ό,τι σημαίνει

αυτό για την υγεία την ψυχική υγεία και την οικονομία
Ο πρόεδρος Τραμπ βέβαια υποσχέθηκε ότι θα υπάρχει εμβόλιο

τον επόμενο μήνα αλλά στην κατάθεσή του στο Κογκρέσο ο
επικεφαλής λοιμωξιολόγος Fauci διαβεβαίωσε ότι το εμβόλιο
θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους Βλέπετε ότι οι πολιτικοί
εργαλειοποιούν ενόψει εκλογών την αισιοδοξία

Μια άλλη πτυχή που αποκαλύφθηκε αυτές τις ημέρες είναι
ότι το εμβόλιο που προηγείται στην Αμερική έχει δύο σημαντικά

προβλήματα Πρέπει να γίνει σε δύο δόσεις και πρέπει
να βρίσκεται στην κατάψυξη πράγμα το οποίο σημαίνει ότι
οι εμβολιαζόμενοι θα πηγαίνουν σε ειδικούς χώρους αντί στα
φαρμακεία όπως γίνεται με τα άλλα εμβόλια Αντίπαλη εταιρεία
ευαγγελίζεται ότι το δικό της εμβόλιο θα γίνεται άπαξ και δεν
θα χρειάζεται κατάψυξη αλλά μόνο ψυγείο

Συμπέρασμα

Ο ιός ήρθε για να μείνει και όλοι οφείλουμε
να προετοιμαστούμε για ριζική και δυσάρεστη αλλαγή της
ζωής μας Σε ό,τι αφορά την οικονομία η κρίση θα βαθύνει

αλλά ευτυχώς για την Ελλάδα είναι μέλος του σκληρού πυρήνα
της EE η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία με τα προγράμματα
της ΕΚΤ και της EE Για σκεφτείτε πόσο πιο δύσκολη θα ήταν η
επιβίωσή μας αν είχε διαλέξει διαφορετική πορεία την εποχή
της αυταπάτης
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