
Πίσω  στο  σήμερα,  κάτι  παρόμοιο  καλείται  να  αποφασίσει  ο
πρόεδρος της Αμερικής, Τζο Μπάιντεν, αφού θα πρέπει να αποφασίσει αν
θα δοθεί το εμβόλιο με κάποιο κόστος, ή θα είναι εντελώς δωρεάν. Αυτό
θα είναι πλήγμα για αρκετές μη ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Όπως
δήλωσαν οι ειδικοί, ένα από τα πράγματα που τους κρατάει πίσω είναι η
συνεχής  παραγωγή  του  εμβολίου.  Επιπλέον,  με  την  παράδοση  του
εμβολίου  αφαιρείται  αυτόματα  η  προστασία  από  τα  δικαιώματα
ευρεσιτεχνίας, τα βιομηχανικά σχέδια, τα πνευματικά δικαιώματα και την
προστασία  του  εμπορικού  σήματος  για  οποιαδήποτε  προϊόντα  και
υπηρεσίες.  Όλα  αυτά  είναι  ένα  μεγάλο  βάρος  για  τον  Μπάιντεν  και
σίγουρα η απόφασή του θα είναι δύσκολη. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της
αμερικανικής  επιτροπής  για  το  διεθνές  εμπόριο,  Adam Hodge,  πρώτη
προτεραιότητα  των  Η.Π.Α.  είναι  να  μπει  ένα  τέλος  στην  υπόθεση
«πανδημία», σε διεθνές επίπεδο. 

Η ανθρωπότητα έχει τρεις μεγάλους
εχθρούς: τον λοιμό, την πείνα και τον

πόλεμο. Από αυτούς μακράν ο μεγαλύτερος ,
μακράν ο τρομερότερος είναι ο λοιμός.

Sir William Osler, «Η μελέτη των επιδημιών
στο Νότο» (1896)

-Μέχρι σήμερα (Μάιος 2021) , λόγω του covid, έχουν επιβεβαιωθεί πάνω
από 150 εκατομμύρια κρούσματα, έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 3,2
εκατομμύρια θάνατοι , ενώ έχουν ανακάμψει πάνω από 130 εκατομμύρια
άνθρωποι.

-Όπως  έχει  δείξει  η  ιστορική  εμπειρία  των  μεγάλων  πανδημιών  του
παρελθόντος  ,  και  παρόλο  που  ακόμα  κυριαρχεί  η  αβεβαιότητα  ,
αναμένεται να ακολουθήσει ναι καινούργια εποχή γεμάτη νέες προκλήσεις
και υποσχέσεις!   



Για να μαθαίνουμε…

Μετά από πόσα χρόνια μπορεί κάποιος να
πάρει την πατέντα;

-Στις ΗΠΑ, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φάρμακα διαρκούν συνήθως 
20 χρόνια από την κατάθεσή τους.

Γιατί οι πατέντες είναι σημαντικές για τις
φαρμακοβιομηχανίες;

-Τα φάρμακα είναι εξαιρετικά ακριβά για να αναπτυχθούν.



Και αν είχαμε την πατέντα στην Ελλάδα;

- Τουλάχιστον δώδεκα έως δεκαέξι μήνες θα απαιτούνταν για την 
παραγωγή εμβολίων κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα, στην περίπτωση 
που εγκριθεί η άρση της πατέντας τους.

Είμαστε όλοι ίσοι μπροστά στην πανδημία;

- Στις ανεπτυγμένες χώρες ένας στους τέσσερεις έχει εμβολιαστεί κατά
του  κορωνοϊού,  ενώ  στις  φτωχότερες  χώρες  μόνο  ένας  στους
δεκαπέντε!!! Τα συμπεράσματα δικά σας!

Τι συμβαίνει στην Ινδία;

-Η εφιαλτική κρίση του κορωνοϊού στην Ινδία εκτός από το ότι θερίζει
στην κυριολεξία και στην επαρχία, έχει ήδη βγει εκτός συνόρων, όχι μόνο
με την διεθνή διασπορά της ινδικής μετάλλαξης του ιού αλλά και
γιατί  έχει  σοβαρές  επιπτώσεις  στις φτωχότερες χώρες  στον  υπόλοιπο
κόσμο, δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν τις συμφωνηθείσες δόσεις εμβολίων,
επειδή η Ινδία διεκδικεί τώρα η ίδια την παραγωγή εμβολίων του ινδικού
Ινστιτούτου Serum.

https://www.kathimerini.gr/tag/emvoliasmos/
https://www.kathimerini.gr/tag/koronoios/


Υπάρχουν κάποιοι μέσα στην που έγιναν
πλουσιότεροι πανδημία; 

Φυσικά! Ένας από αυτούς είναι ο Τζεφ Μπέζος και η ΑMAZON. Είδε την περιουσία του
να αυξάνεται φέτος κατά 70 δις. Δολάρια!!!

Θεωρίες συνωμοσίας

«Αν κάτι σκοτώσει πάνω από 10 εκατομμύρια
ανθρώπους μέσα στις επόμενες δεκαετίες , 
πιθανότατα δεν θα είναι ένας πόλεμος αλλά 
ένας μεταδοτικός ιός»

Μπιλ Γκέιτζ 2015 Ted X

Η ομιλία αυτή συγκέντρωσε εκατομμύρια
θεάσεις στο you tube και κάποιοι τον

κατηγορούν ότι είναι υπεύθυνος(! )για τον
covid. Και ο χορός των συνωμοσιών καλά

κρατεί!

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

Τους αφανείς ήρωες της υγείας που βρέθηκαν
στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του



Covid!!!


