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Τ
α κρούσματα πνευμονίας 
Covid-19 ξεπέρασαν την 
Τετάρτη τα 100 εκατομ-
μύρια σε παγκόσμιο επί-

πεδο, δείχνει ο απολογισμός του 
Reuters, την ώρα που νέα στελέχη 
τoυ κοροναϊού εντείνουν την ανη-
συχία και η διανομή εμβολίων 
παρουσιάζει καθυστερήσεις.
Από την εμφάνισή του στα τέλη 
του 2019 ο ιός έχει προσβάλλει 
τουλάχιστον το 1,3% του παγκό-
σμιου πληθυσμού και έχει σκο-
τώσει πάνω από 2,1 εκατομμύρια 
ανθρώπους.
Οι χώρες που πλήττονται περισ-
σότερο –ΗΠΑ, Ινδία, Βραζιλία, 
Ρωσία και Βρετανία- αντιστοι-
χούν σε περισσότερα από τα μισά 
επιβεβαιωμένα κρούσματα αν και 
φιλοξενούν μόνο το 28% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού, δείχνει η 
ανάλυση του Reuters.
Χρειάστηκαν 11 μήνες για να 
καταγραφούν τα πρώτα 50 εκα-
τομμύρια κρούσματα, αλλά μόλις 
τρεις μήνες για τα επόμενα 50 
εκατομμύρια, ένδειξη ότι η παν-
δημία συνεχίζει να φουντώνει με 
εκθετικό ρυθμό.

Πόσοι έχουν εμβολιαστεί
Τουλάχιστον 56 χώρες έχουν αρ-
χίσει να χορηγούν τα διαθέσιμα 
εμβόλια, συνήθως με προτεραιότη-
τα στο υγειονομικό προσωπικό και 
άλλες ευπαθείς ομάδες.
Μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί του-
λάχιστον 64 εκατομμύρια δόσεις.
Το Ισραήλ προηγείται μακράν της 
προσπάθειας έχοντας χορηγήσει 
τουλάχιστον την πρώτη δόση του 
εμβολίου στο 29% του πληθυσμού.
Η Ευρώπη παραμένει η ήπειρος 
που πλήττεται περισσότερο με 30 
εκατομμύρια κρούσματα από την 
αρχή της πανδημίας. Ακόμα ένα 
εκατομμύριο νέες λοιμώξεις προ-
στίθενται στον απολογισμό κάθε 
περίπου τέσσερις ημέρες. Την 
Τρίτη, η Βρετανία ξεπέρασε τους 
100.000 θανάτους.
Παρόλο που εξασφάλισε σχετικά 
νωρίς συμφωνίες για προμήθεια 
εμβολίων, η ΕΕ αντιμετωπίζει τώρα 
καθυστερήσεις στις παραδόσεις 
από τις Pfizer και AstraZeneca.
Η χώρα με τον υψηλότερο ημερή-
σιο αριθμό θανάτων είναι οι ΗΠΑ, 
στις οποίες αντιστοιχεί ένας στους 
πέντε θανάτους που αναφέρονται 

παγκοσμίως κάθε ημέρα. Οι θάνα-
τοι αγγίζουν τους 425.000, αριθ-
μός διπλάσιος σε σχέση με τη Βρα-
ζιλία, τη δεύτερη χώρα σε αριθμό 
νεκρών.

Η Ινδία είναι πλήρως 
αυτάρκης σε εμβόλια
Στην Ινδία, τη χώρα με τον δεύτερο 
μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, 
οι ρυθμός των νέων λοιμώξεων 
μειώνεται και ανέρχεται σήμερα σε 
13.700 κρούσματα την ημέρα.
Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μό-
ντι δήλωσε την Παρασκευή πως η 
χώρα του, γνωστή για τις φαρμα-
κοβιομηχανίες της, είναι πλήρως 
αυτάρκης σε εμβόλια. Περισσότε-
ροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι 
εμβολιάστηκαν σε διάστημα μιας 
εβδομάδας στη δεύτερη πολυπλη-
θέστερη χώρα του κόσμου.
Η Αφρική, αντίθετα, πασχίζει να 
εξασφαλίσει εμβόλια και εφόδια 
καθώς καλείται να αντιμετωπί-
σει τα πιο μεταδοτικά στελέχη του 
SARS-CoV-2 που αναγνωρίστηκαν 
στη Βρετανία και τη Νότιο Αφρική. 
Η νοτιοαφρικανική ποικιλία, γνω-
στή ως 501Y.V2, έχει ανιχνευτεί 
σε τουλάχιστον 20 χώρες.

Αγγλοι και Σκωτσέζοι κατακτούν την πρώτη 
θέση σε ένα διεθνές πρωτάθλημα για το πόσο 
συχνά οι άνθρωποι μεθάνε τόσο ώστε να χά-
νουν την ισορροπία τους και να αποκτούν 
δυσκολίες στην ομιλία. Η Παγκόσμια Ερευνα 
για τα Ναρκωτικά (GDS) για το 2020 δείχνει 
ότι το πρόβλημα της κατανάλωσης αλκοόλ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ πιο επικίνδυνο 
από τη χρήση οποιουδήποτε άλλου ναρκωτι-
κού, με πάνω από το 5% ατόμων κάτω των 
25 ετών να έχουν ζητήσει νοσοκομειακή θε-
ραπεία έπειτα από μέθη, σε σύγκριση με τον 
παγκόσμιο μέσον όρο του 2%. 
Το ποσοστό εισαγωγών στα νοσοκομεία του 
Ηνωμένου Βασιλείου λόγω μέθης ήταν υψη-
λότερο από εκείνο των χρηστών οποιουδή-
ποτε άλλου ναρκωτικού που αναφέρεται στην 
έκθεση, εκτός από την ηρωίνη. Η κατανάλω-
ση αλκοόλ ήταν πολύ πιο διαδεδομένη, με το 
94% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι έπινε 
αλκοόλ, σε σύγκριση με το 2,3% που έκανε 
χρήση ηρωίνης. 
Στην έρευνα ερωτήθηκαν 110.000 άνθρωποι 
παγκοσμίως –5.283 στο Ηνωμένο Βασίλειο–, 
από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Φεβρου-
άριο του 2020, πριν από την πανδημία του 
κορωνοϊού. Επαναλήφθηκε το πόρισμα του 
περασμένου έτους, ότι δηλαδή οι Βρετανοί 
μεθούν πιο συχνά συγκριτικά με άλλες χώ-
ρες, και τα ευρήματα του επόμενου έτους ήταν 
πιο ισχυρά, επειδή η έρευνα προσδιόριζε τι 
θεωρούσε μέθη. 
Από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε να πουν πό-
σες φορές είχαν πιει τόσο ώστε «οι σωματικές 
και ψυχικές σας ικανότητες να έχουν μειωθεί 
σε σημείο όπου επηρεάστηκε η ισορροπία/
ομιλία σας, δεν μπορούσατε να εστιάσετε κα-
θαρά και η συνομιλία και οι συμπεριφορές 
σας ήταν προφανώς ξένες προς τους οικείους 
σας». Σκωτσέζοι και Αγγλοι δήλωσαν ότι είχαν 
μεθύσει κατά μέσον όρο πάνω από 33 φορές 
τον τελευταίο χρόνο. Αυτό ήταν το υψηλότερο 
ποσοστό και των 25 χωρών που μελετήθηκαν 
και περισσότερο από το διπλάσιο του ποσο-
στού αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, όπως η 
Πολωνία, η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ελλάδα 
και η Ισπανία. Ο παγκόσμιος μέσος όρος ήταν 
πάνω από 20 φορές, με τον χαμηλότερο αριθ-
μό να απαντάται στην Κολομβία – 6,5 φορές. 
Μόλις το 7% των Βρετανών δήλωσε νηφάλιο 
τους τελευταίους 12 μήνες. 
Κατά μέσον όρο, το 32,8% παγκοσμίως δή-
λωσε ότι μετάνιωσε που ήπιε σε τέτοιο βαθμό, 
με τους Αγγλους να είναι οι λιγότερο μετανο-
ημένοι. Στην Αγγλία μετάνιωσε μόνο το 31% 
και στη Σκωτία το 33,8%, σε σύγκριση με το 
88,3% των Κολομβιανών. 
Το εύρημα, κατά την έκθεση, είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό. «Δεδομένου ότι για τους περισ-
σότερους η μέθη είναι εθελοντική, είναι εντυ-
πωσιακό ότι το ένα τρίτο των περιπτώσεων 
το μετανιώνει. Προηγούμενη έρευνα του GDS 
έδειξε ότι οι περισσότεροι, όταν μεθούν, είναι 
πιθανό να καταναλώνουν σχεδόν ολόκληρο 
τον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό τους σε μία 
ημέρα, εκθέτοντας τους εαυτούς τους σε ατυ-
χήματα, τραύματα και καταστολή του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, κάτι ιδιαίτερα ανησυ-
χητικό, εξαιτίας της πανδημίας».

Κορωνοϊός : Τα κρούσματα 
ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια

Αγγλοι και Σκωτσέζοι 
οι πρωταθλητές 
κόσμου στη μέθη

Τις δυσκολίες της συνεργασίας με τον Λευκό Οίκο 
του Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε σε συνέντευξή 
του στους Τimes της Νέας Υόρκης ο επιδημιολόγος 
Αντονι Φάουτσι, παρομοιάζοντας τον εαυτό του με 
κουνάβι που επέμενε να χαλάει με τη δυσάρεστη 
οσμή του το πικνίκ. Το γεγονός ότι ο Φάουτσι έφερ-
νε ανοικτά αντιρρήσεις στις υπεραισιόδοξες εκτιμή-
σεις του Τραμπ για την εξέλιξη της πανδημίας, τον 
έθεσε στο στόχαστρο οπαδών του τέως προέδρου, 
που απειλούσαν συστηματικά με τηλεφωνήματα τον 
ίδιο και την οικογένειά του. 
Aλλου είδους δυσάρεστα τηλεφωνήματα δεχόταν 
από τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ κάθε 
φορά που έδινε μια συνέντευξη ή έγραφε ένα άρθρο 
που δεν υπάκουε στη «γραμμή» του Λευκού Οίκου. 
Μερικές φορές στο τηλέφωνο ήταν ο ίδιος ο Τραμπ. 
«Γιατί είσαι τόσο αρνητικός;», τον ρωτούσε. 
«Δεν αντλούσα καμία ευχαρίστηση καταρρίπτοντας 
τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ. Σέβομαι πολύ 
το αξίωμα», είπε ο 80χρονος επιδημιολόγος. «Αλλά 
αποφάσισα ότι έπρεπε, για να διαφυλάξω τη δική 
μου ακεραιότητα και να μη στείλω λάθος μήνυμα 
στον κόσμο». 

Ο Φάουτσι αρνείται να αποδώσει ευθέως στον 
Τραμπ την ευθύνη για θανάτους που θα μπορούσαν 
να είχαν αποφευχθεί. Αλλά οι περιγραφές του μι-
λούν από μόνες τους. Μόνιμη πηγή ανησυχίας του 
ήταν όταν ο Τραμπ του έλεγε πως κάποιος γνωστός 
του τον πήρε τηλέφωνο και του συνέστησε τη μία ή 
την άλλη θεραπεία. «Προσπαθούσα να του εξηγήσω 
ότι, για να φανεί αν κάτι λειτουργεί, χρειάζονται κλι-
νικές δοκιμές και έλεγχος των αποτελεσμάτων τους 
από την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα. “Οχι, 
όχι, όχι, όχι, όχι αυτό πραγματικά λειτουργεί”, απα-
ντούσε».

Το δράμα του Φάουτσι και οι μύθοι του Τραμπ

Λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή υποστηρίζει η νέα κυβέρνηση Μπάιντεν
Η πολιτική του Αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν για την 
Μέση Ανατολή «θα είναι να στη-
ρίξει μια αμοιβαία συμφωνημέ-
νη λύση, αυτή των δύο κρατών, 
κατά την οποία το Ισραήλ θα ζει 
σε ειρήνη και ασφάλεια, παράλ-
ληλα με ένα βιώσιμο παλαιστινι-
ακό κράτος», δήλωσε την Τρίτη 

26 Ιανουαρίου στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας ο εν ενεργεία πρέ-
σβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα 
Έθνη, Ρίτσαρντ Μιλς.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν, τόνισε 
ο Μιλς, σκοπεύει να επαναφέ-
ρει την αμερικανική οικονομική 
βοήθεια στους Παλαιστίνιους και 
να λάβει μέτρα για να ανοίξουν 

εκ νέου οι διπλωματικές απο-
στολές που έκλεισε η κυβέρνηση 
Τραμπ, συνεχίζοντας παράλληλα 
να παροτρύνει άλλες χώρες να 
εξομαλύνουν τις σχέσεις τους 
με το Ισραήλ, αναγνωρίζοντας 
ωστόσο ότι αυτό «δεν υποκαθι-
στά την ειρήνη μεταξύ Ισραηλι-
νών και Παλαιστινίων».


