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Η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν εκτίμησε 
ότι η ευρωπαϊκή στρατη-

γική εμβολιασμού, η οποία δέχε-
ται επικρίσεις για καθυστερήσεις, 
ήταν «η σωστή», βάζοντας εμμέ-
σως στο στόχαστρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το οποίο αποφάσισε να 
ξεκινήσει νωρίτερα τον εμβολια-
σμό των πολιτών.
«Ορισμένες χώρες ξεκίνησαν να 
εμβολιάζουν λίγο πριν την Ευρώ-
πη, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά προ-
σέφυγαν σε κατεπείγουσες διαδι-
κασίες έγκρισης, μέσα σε 24 ώρες. 
Η Κομισιόν και οι χώρες μέλη 
(της Ε.Ε.) είχαν συμφωνήσει να 
μην κάνουν συμβιβασμούς σε ό,τι 
αφορά τις απαιτήσεις για ασφά-
λεια και αποτελεσματικότητα, οι 
οποίες συνδέονται με την έγκριση 
ενός εμβολίου», είπε η φον ντερ 
Λάιεν σε συνέντευξή της στη γαλ-
λική εφημερίδα Le Monde.
«Η Ευρώπη ξεκίνησε αργότερα, 
όμως αυτή ήταν η σωστή απόφα-
ση», πρόσθεσε.
Την Δευτέρα, ο υφυπουργός Εξω-
τερικών Υποθέσεων της Γαλλίας 
Κλεμάν Μπον τήρησε την ίδια 
γραμμή, λέγοντας ότι οι Βρετανοί 
«ρισκάρισαν» με τη στρατηγική 
εμβολιασμού που ακολούθησαν. 

«Δεν πιστεύω ότι οι συμπολίτες 
μας θα δέχονταν να το διακινδυ-
νεύσουμε, ερχόμενοι σε αντίθεση 
με την άποψη των επιστημόνων 
μας, για αυτήν την εκστρατεία εμ-
βολιασμού», είπε στον ραδιοφω-
νικό σταθμό France Inter.
Την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Βρε-
τανού πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι το Λον-
δίνο «δεν ανέλαβε κανένα ρίσκο» 
με τα εμβόλια, καθησυχάζοντας 
τους πολίτες σχετικά με την ασφά-
λεια και την αποτελεσματικότητά 
τους.
Επιπλέον, η πρόεδρος της Κομι-

σιόν δήλωσε ότι η Ευρώπη «θέ-
λει» τα εμβόλια της AstraZeneca, 
εξηγώντας όμως ότι ταυτόχρονα 
επιδιώκει να υπάρξει διαφάνεια 
καθώς, όπως είπε, η φαρμακευ-
τική εταιρεία «ενημέρωσε για την 
καθυστέρηση (παράδοσης) την τε-
λευταία στιγμή και χωρίς να προ-
βάλει πειστικούς λόγους».
«Θέλουμε να ξέρουμε τι παράγεται 
στα ευρωπαϊκά εργοστάσια, τι εξά-
γεται, πού εξάγεται και τι αποθη-
κεύεται. Είναι καλύτερη η διαφά-
νεια από τις φήμες», συνόψισε η 
πρόεδρος της Κομισιόν.

Φον ντερ Λάιεν: Η στρατηγική 
εμβολιασμού της Ε.Ε. ήταν «η σωστή»

«Οι ΗΠΑ εκτιμούν κι επισήμως 
ότι ο στρατός της Μιανμάρ διέ-
πραξε “πραξικόπημα” σε βάρος 
της κυβέρνησης της Αούνγκ Σαν 
Σου Τσι και το γεγονός αυτό ση-
μαίνει ότι θα μειωθεί η βοήθεια 
που στέλνει στη χώρα αυτή η Ου-
άσιγκτον» ανακοίνωσε εκπρόσω-
πος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Αφού εξετάσαμε προσεκτικά τα 
γεγονότα και τις συνθήκες, κα-
ταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η 
Αούνγκ Σαν Σου Τσι, η ηγέτιδα 
του κυβερνώντος κόμματος της 
Μιανμάρ και ο Ουίν Μιντ, ο πρόε-
δρος της εκλεγμένης κυβέρνησης, 
καθαιρέθηκαν με στρατιωτικό 
πραξικόπημα την 1η Φεβρουαρί-
ου», είπε η εκπρόσωπος στους δη-
μοσιογράφους.
Η παραπάνω ανακοίνωση προ-
μηνύει περιορισμούς στη βοήθεια 
που λαμβάνει η κυβέρνηση της 
Μιανμάρ από τις ΗΠΑ. 
«Η άμεση βοήθεια προς το κράτος 
διακόπτεται αυτομάτως, όμως το 
ποσό αυτό είναι πολύ μικρό, σχε-
δόν τίποτα. Το μεγαλύτερο μέρος 
της βοήθειας δίνεται σε οργανώ-
σεις της κοινωνίας των πολιτών» 
συμπλήρωσε η εκπρόσωπος, η 
οποία δεν ήταν σε θέση να διευ-

κρινίσει τα ακριβή ποσά που λαμ-
βάνει η Μιανμάρ κάθε χρόνο.
«Επιπλέον, θα εξετάσουμε όλα τα 
προγράμματα βοήθειας, ώστε να 
αποφύγουμε να επωφεληθούν εμ-
μέσως το κράτος ή οι πραξικοπη-
ματίες» επεσήμανε.
Όπως είπε, δεν θα περιοριστεί η 
ανθρωπιστική βοήθεια που χορη-
γείται κατά κύριο λόγο για τη μειο-

νότητα των Ροχίνγκια.
Να σημειωθει ότι ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει απειλή-
σει ότι θα επαναφέρει όλες τις 
κυρώσεις που είχαν επιβληθεί 
στο παρελθόν στη Μιανμάρ αλλά 
τις οποίες ήρε σταδιακά η Ουάσι-
γκτον την τελευταία δεκαετία για 
να επιβραβεύσει τις προσπάθειες 
εκδημοκρατισμού της χώρας. 

Οι ΗΠΑ σταματούν τη βοήθεια στη Μιανμάρ μετά το πραξικόπημα

Εξάμηνη ανοσία για όσους 
έχουν περάσει Covid-19 
δείχνει νέα έρευνα
Οι άνθρωποι που πέρασαν την Covid-19 
έχουν μικρή πιθανότητα – αν και δεν είναι 
αδύνατο – να μολυνθούν από τον κορωνοϊό 
μέσα στο επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με μία 
νέα βρετανική μελέτη, που δείχνει ότι η φυ-
σική ανοσία διαρκεί τουλάχιστον έξι μήνες 
για τους περισσότερους ανθρώπους, επιβε-
βαιώνοντας ανάλογα ευρήματα προηγούμε-
νων ερευνών περί ανοσίας για τουλάχιστον 
πέντε έως έξι μήνες.
Η έρευνα της Biobank σε περισσότερα από 
20.000 άτομα, με επικεφαλής τον καθηγη-
τή Ιατρικής και Επιδημιολογίας Ρόρι Κόλινς 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σύμφω-
να με τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», βρήκε ότι 
υπάρχουν αντισώματα στο 99% των ανθρώ-
πων τρεις μήνες μετά την αρχική λοίμωξη 
Covid-19 και στο 88% των ανθρώπων (δη-
λαδή σχεδόν εννέα στους δέκα) μετά από έξι 
μήνες.
Ο κ. Κόλινς ανέφερε ότι το ποσοστό 88% εί-
ναι μία «συντηρητική εκτίμηση», καθώς στα 
τεστ αίματος οι ερευνητές εστίασαν σε ένα 
συγκεκριμένο αντίσωμα και όχι σε άλλα είδη 
αντισωμάτων και κυττάρων μνήμης που μπο-
ρεί να παρέχουν ανοσιακή προστασία. Πρό-
σθεσε αυτά ότι τα ευρήματα «υποστηρίζουν 
την απόφαση της κυβέρνησης να καθυστερή-
σει τη δεύτερη δόση του εμβολίου Covid-19», 
καθώς υποδηλώνουν πως υπάρχει σημαντι-
κή και διαρκείας προστασία από τον κορωνο-
ϊό όταν πυροδοτείται η δημιουργία πολλών 
αντισωμάτων, είτε μέσω λοίμωξης είτε μέσω 
εμβολίου.
Η μελέτη αντισωμάτων σε δείγμα του πληθυ-
σμού, η οποία έγινε μετά από εντολή της βρε-
τανικής κυβέρνησης, βρήκε, επίσης, ότι το 
ποσοστό των ανθρώπων που έχουν μολυν-
θεί από τον κορωνοϊό αυξήθηκε από 6,6% 
τον Ιούνιο 2020 σε 8,8% τον Νοέμβριο και 
προφανώς σήμερα, πλέον, έχει αυξηθεί πε-
ραιτέρω.
Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά στα αντισώ-
ματα ανά ηλιακή και φυλετική ομάδα: Ενώ το 
13,5% των ατόμων κάτω των 30 ετών βρέθη-
καν να έχουν αντισώματα έναντι του κορωνο-
ϊού, το ποσοστό ήταν μόνο 6,7% μεταξύ των 
ανθρώπων άνω των 70 ετών. Επίσης, ενώ 
στους λευκούς ήταν 8,5%, στους μαύρους 
έφθανε το 16,3%. Μεγάλες ήταν και οι γεω-
γραφικές διαφορές: Στο Λονδίνο, το 12,4% 
βρέθηκαν με αντισώματα, έναντι μόνο 5,8% 
στη νοτιοδυτική Αγγλία και 5,5% στη Σκωτία.
Ακόμη, η μελέτη βρήκε – με βάση συνεντεύ-
ξεις από όσους αρρώστησαν – ότι το 25% 
όσων μολύνθηκαν ήταν ασυμπτωματικοί, 
ενώ το 40% δεν είχαν καθόλου «κλασικά» 
συμπτώματα Covid-19, όπως επίμονο ξηρό 
βήχα, πυρετό ή απώλεια όσφρησης/γεύσης.


