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ΠΟΥ: Να είμαστε 
έτοιμοι για πανδημία

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
κάλεσε σήμερα τον κόσμο να προετοιμαστεί για το «ενδεχό-
μενο πανδημίας» του νέου κορωνοϊού, κρίνοντας πως είναι 
«πολύ ανησυχητική …η ξαφνική αύξηση» των νέων κρου-
σμάτων στην Ιταλία, στη Νότια Κορέα και στο Ιράν. «Πρέπει 
να επικεντρωθούμε στη συγκράτηση (της επιδημίας), κάνο-
ντας ό,τι μπορούμε για να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενη 
πανδημία» δήλωσε ο Τέντρος Αντχάνομ Γκεμπρεγέσους, 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.
Ο ίδιος επισήμανε ότι η επιδημία του covid-19 δεν έχει φθά-
σει σε επίπεδα πανδημίας κι είναι «πολύ νωρίς» να μιλήσει 
κανείς για πανδημία. «Το να χρησιμοποιούμε τον όρο παν-
δημία δεν ανταποκρίνεται στα γεγονότα», τόνισε. «Προς το 
παρόν, δεν είμαστε μάρτυρες της ανεξέλεγκτης διάδοσης 
αυτού του ιού παγκοσμίως και δεν βλέπουμε σοβαρά κρού-
σματα ή θανάτους σε ευρεία κλίμακα» είπε ο επικεφαλής 
του ΠΟΥ. «Αυτό που βλέπουμε είναι επιδημίες σε διαφορε-
τικά σημεία στον κόσμο», υπογράμμισε.
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κατηγορείται ότι 
εκμεταλλευόταν 
τζογαδόρους  
σε καζίνα και  
μαγαζιά με τζόγο


