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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

«Εργοστάσιο»
μεταλλάξεων
το κέντρο Αθήναβ
ΓΙΑ ΥΠΕΡΜΕΓΑΔΟΠΚΕΣ μεταλλάξεις του κορονοϊού, οι οποίες δημιουργούνται στο κέντρο της
Αθήνας, έκανε λόγο ο πρύτανης του ΕΚΙΙΑ Αθα
νάσιος Δημόπουλος, μιλώντας σε τηλεοππκή εκ
πομπή. Συγκεκριμένα, ο κ. Δημόπουλος τόντσε
ότι υπάρχουν μεταλλάξεις που δημιουργούνται
στο κέντρο της Αθήνας και ειδικά ένα στέλεχος
που φαίνεται όη αυξάνει τη μετάδοση. Τόνισε, δε,
όη τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά ένανυ όλων
των μεταλλάξεων μέχρι σπγμής και δήλωσε ότι
θα πρέπει να προσέξουμε ώστε στο μέλλον να μη
δούμε υπερμεταλλάξεις.
0 καθηγητής τόνι
σε πως πρέπει να δο
θεί μεγάλη προσοχή
από τους παγκόσμι
ους οργανισμούς και
τους φορείς στα μεγά
λα κράτη της Ασίας και
της Αφρικής, καθώς,
αν δεν εμβολιαστούν οι
πληθυσμοί αυτών των
κρατών, ο ιός θα εξα
πλώνεται και θα δίνει τη
δυνατότητα σε μεταλλά
ξεις να αναπτύσσονται,
πρύτανης του ΕΚΠΑ επισήμανε, επίσης, πως θα
πρέπει να συνεχίσουμε να φοράμε τη μάσκα και
πως η σημασία της φαίνεται και από το γεγονός
όη σχεδόν εξαφανίστηκε η γρίπη. Παράλληλα,
υποστήριξε πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να
ης φοράμε στα ΜΜΜ και τα νοσοκομεία.

Γώγοβ για μάσκεβ
Στην ίδιά εκπομπή μίλησε και ο καθηγητής Πα
θολογίας Χαράλαμπος Γώγος. 0 κ. Γώγος ανα
φέρθηκε στο μεγάλο θέμα των εσωτερικών χώ
ρων, καθώς, όπως είπε, στους κλειστούς χώ
ρους η μετάδοση είναι μεγαλύτερη. Ανηθέτως,
στους ανοιχτούς χώρους τα πράγματα είναι σα
φώς καλύτερα και οι εμβολιασμένοι ενδεχομέ
νως θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και χω
ρίς μάσκα. Οσον αφορά τους εμβολιασμούς, είπε
ότι το 85°/ο των γιατρών έχει εμβολιαστεί, όμως
είναι απαραίτητο να πειστεί και το υπόλοιπο υγει
ονομικό προσωπικό. Σχευκά με ης φτωχές χώ
ρες που δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια, ο κα
θηγητής τόνισε όη είναι σημαντικό οι χώρες που
έχουν περισσευούμενα να τα δώσουν, καθώς,
αν εμβολιαστεί παγκοσμίως ο πληθυσμός, δεν
θα αναπτυχθούν νέες μεταλλάξεις. Συμπλήρω
σε, επίσης, ότι η φαρμακοβιομηχανία τρέχει για
να καλύψει όλες ης μεταλλάξεις και δεν υπάρ
χει κανένα πρόβλημα με τα υπάρχοντα στελέχη.
Τέλος, στην κουβέντα συμμετείχε και ο πνευ
μονολόγος - εντατικολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος υποστήριξε πως στα νησιά
που έχει επιβληθεί τώρα lockdown έγιναν με
γάλες συναθροίσεις που ευνόησαν τη διάδοση
του κορονοϊού. Σχετικά με το χάπι κατά του κορονοϊού, είπε όη, αν πάρει έγκριση, θα είναι πο
λύ χρήσιμο, όμως αυτό είναι κάτι πολύ μακρινό
για να το συζητάμε τώρα.
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