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Τ
ο εμβόλιο της AstraZeneca 
κατά της COVID-19, το τρί-
το που έλαβε έγκριση στη 
Γαλλία, δεν συστήνεται για 

άτομα άνω των 65 ετών, ελλείψει 
διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με 
την αποτελεσματικότητά του σε αυτή 
την ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με τη 
γνωμοδότηση της Ανώτατης Αρχής 
Υγείας της Γαλλίας (HAS), που δόθη-
κε την Τρίτη στη δημοσιότητα.
«Υπάρχει έλλειψη στοιχείων για τους 
ασθενείς άνω των 65 ετών. Αυτά τα 
δεδομένα θα έλθουν τις επόμενες 
εβδομάδες, Στο μεταξύ, εμείς συστή-
νουμε τη χρήση του σε άτομα κάτω 
των 65 ετών», δήλωσε η πρόεδρος 
της HAS Ντομινίκ λε Γκουλουντέκ, 
κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέ-
ντευξης Τύπου.

«Αυτή η γνωμοδότηση θα επανεξετα-
στεί υπό το φως των συμπληρωματι-
κών κλινικών δεδομένων, τα οποία 
αναμένουμε προσεχώς», επισήμανε.
Επιπλέον, στον βαθμό που το εμβόλιο 
αυτό είναι «πολύ εύκολο να το χειρι-
στεί κανείς, πολύ συγκρίσιμο με εκεί-
νο της γρίπης στη χρήση του», η HAS 
συστήνει ότι θα μπορούσε να χορη-
γηθεί «από φαρμακοποιούς και μαίες, 
εκτός των νοσηλευτών και γιατρών», 
συνέχισε η λε Γκουλουντέκ.
Το εμβόλιο της AstraZeneca μπορεί 
να φυλαχθεί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα σε κλασικά ψυγεία, σε αντίθεση 
με τα άλλα δύο ήδη διαθέσιμα εμβό-
λια, εκείνα των Pfizer/BioNTech και 
Moderna, που πρέπει να αποθηκεύ-
ονται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία 
(-70 βαθμούς Κελσίου για το πρώτο 

και -20 βαθμούς Κελσίου για το δεύ-
τερο).
Η γνωμοδότηση της HAS πρέπει τώρα 
να επικυρωθεί από την κυβέρνηση. 
Εφόσον αυτό γίνει, κάτι που είναι πολύ 
πιθανό, η Γαλλία θα ενταχθεί στον 
κατάλογο των χωρών που δεν συστή-
νουν το εμβόλιο της AstraZeneca για 
τους πιο ηλικιωμένους, σε αντίθεση 
με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Φαρμάκων (EMA). Μεταξύ 
των χωρών αυτών είναι η Γερμανία, η 
Σουηδία, η Πολωνία και η Ιταλία.
Οι γνωμοδοτήσεις τους δεν σημαί-
νουν ότι το εμβόλιο δεν είναι αποτε-
λεσματικό στους πιο ηλικιωμένους, 
αλλά ότι δεν μπορούν να αξιολογή-
σουν αυτήν την αποτελεσματικότητα 
βάσει των τωρινών δεδομένων.
Το εμβόλιο της AstraZeneca θα χο-

ρηγηθεί στη Γαλλία σε «δύο συγκε-
κριμένους πληθυσμούς», σύμφωνα 
με την πρόεδρο της HAS. «Πρώτα, σε 
όλους τους επαγγελματίες υγείας και 
των κοινωνικό-ιατρικών υπηρεσιών, 
όποιος κι αν είναι ο τόπος άσκησης 
του επαγγέλματός τους… κυρίως διό-
τι έχουμε ανάγκη να βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή και είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειμένοι», εξήγησε η Ντομινίκ λε 
Γκουλουντέκ.
«Κατά δεύτερον, στις ηλικιακές ομάδες 
μεταξύ 50 και 65 ετών, αρχής γενομέ-
νης από εκείνους που παρουσιάζουν 
συννοσηρότητες», συμπλήρωσε.
«Ελπίζουμε σε περίπου 10 εκατομμύ-
ρια δόσεις (αυτού του εμβολίου) εντός 
των επόμενων 3 μηνών, κάτι που θα 
βοηθήσει να εμβολιάσουμε επιπλέον 
πέντε εκατομμύρια ανθρώπους».

Γαλλία: Το εμβόλιο της AstraZeneca δεν συστήνεται για άτομα άνω των 65

Βερολίνο: Αμετάβλητη η θέση 
μας για τον Nord Stream 2
Το Βερολίνο προτίθεται να συνεχίσει την 
υλοποίηση του σχεδίου για τον αγωγό φυ-
σικού αερίου Nord Stream 2 που συνδέει 
τη Ρωσία με τη Γερμανία, παρά την έκκλη-
ση της Γαλλίας για την εγκατάλειψή του 
ως αντίδραση στην καταστολή των διαδη-
λώσεων υπέρ του επικριτή του Κρεμλίνου 
Αλεξέι Ναβάλνι.
Η εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρ-
νησης Μαρτίνα Φιτς δήλωσε ότι «η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει μεταβάλει 
την αρχική της θέση» ως προς το θέμα.
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο υπουργός Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων Κλεμάν Μπον επανέ-
φερε σήμερα το θέμα με δηλώσεις του στο 
δίκτυο France Inter υπενθυμίζοντας ότι το 
Παρίσι διατηρούσε πάντοτε αμφιβολίες 
για την υλοποίηση αυτού του προγράμμα-
τος στην συγκυρία αυτή.
Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και ευ-
ρωπαϊκές χώρες όπως η Πολωνία, διά-
κεινται αρνητικά απέναντι στο σχέδιο του 
Nord Stream 2, ο οποίος θα τεθεί σε λει-
τουργία παράλληλα με τον Nord Stream 1, 
θεωρώντας ότι θα αυξήσει την εξάρτηση 
της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την 
Μόσχα.
Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν επίσης το ενδεχό-
μενο υιοθέτησης νέων κυρώσεων κατά της 
Μόσχας, αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίσει 
την καταστολή κατά της ρωσικής αντιπο-
λίτευσης.
«Κυρώσεις έχουμε ήδη επιβάλει, μπορού-
με να επιβάλουμε επιπλέον, αλλά πρέπει 
να είμαστε ξεκάθαροι, δεν αρκεί», δήλωσε 
ο Γάλλος υπουργός.
«Πιστεύω ότι η επιλογή του Nord Stream 
είναι μία πιθανή επιλογή», είπε τονίζοντας 
ωστόσο ότι «αποτελεί γερμανική απόφα-
ση, διότι πρόκειται για έναν αγωγό φυσι-
κού αερίου που καταλήγει στην Γερμανία».
Στις αρχές του Δεκεμβρίου, οι εργασίες 
ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον 
αγωγό μήκους 1.200 χιλιομέτρων στον 
βυθό της θάλασσας επαναλήφθηκαν στα 
γερμανικά ύδατα, έπειτα από διακοπή δι-
άρκειας σχεδόν ενός έτους εξαιτίας των 
αμερικανικών κυρώσεων.

Οι αρχές ασφαλείας δημοσίων 
συγκοινωνιών συνέλαβαν την 
Δευτέρα  το μεσημέρι έναν άνδρα 
που επιτέθηκε σε επιβάτες σε ένα 
σταθμό του μετρό των Βρυξελλών, 
τραυματίζοντας άγνωστο αριθμό 
ατόμων, σε ένα συμβάν που οι αρ-
χές δήλωσαν πως δεν σχετίζεται 
με τρομοκρατία, μετέδωσε το ρα-

διοτηλεοπτικό δίκτυο RTBF. 
Το συμβάν σημειώθηκε την Δευ-
τέρα  περίπου στις 15:00 τοπική 
ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας, στον 
Δυτικό Σταθμό του μετρό στην 
περιοχή Μολενμπέκ Σεν Ζαν της 
βελγικής πρωτεύουσας. 
Η δήμαρχος Καθρίν Μουρό ανέ-
φερε πως μια έγκυος γυναίκα 

τραυματίστηκε σοβαρά από την 
επίθεση και μεταφέρθηκε σε νο-
σοκομείο. 
Το περιστατικό δεν σχετίζεται με 
τρομοκρατία, σύμφωνα με την 
αστυνομία, η οποία εκτίμησε πως 
πρόκειται για μια επίθεση που 
αφορά προσωπικές διαφορές. 
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.  

Την άμεση απελευθέρωση του 
Αλεξέι Ναβάλνι ζητεί ο Ύπατος Εκ-
πρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξω-
τερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ. 
Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο 
Twitter ανέφερε ότι «η καταδίκη 
του Aλεξέι Ναβάλνι έρχεται σε 
αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύ-
σεις της Ρωσίας για το κράτος 
δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευ-
θερίες», προσθέτοντας μάλιστα 
ότι «αντιβαίνει στην ετυμηγορία 
του Eυρωπαϊκού Δικαστηρίου Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία 

έκρινε την υπόθεση αυθαίρετη και 

παράλογη».
«Ζητώ την άμεση απελευθέρωσή 
του», κατέληξε.
Ο επικριτής του Κρεμλίνου κατα-
δικάστηκε από ρωσικό δικαστήριο 
σε 3,5 χρόνια φυλάκισης, κατόπιν 
απόφασης ότι ο ίδιος είχε παρα-
βιάσει τους όρους αναστολής της 
ποινής του, προβλέποντας ωστό-
σο ότι η περίοδος φυλάκισης θα 
μειωθεί αναλογικά με το διάστημα 
που είχε περάσει νωρίτερα σε κατ’ 
οίκον περιορισμό.

Το δικαστήριο Σιμόνοφσκι της 
Μόσχας αποφάσισε να στείλει τον 
πολιτικό της εξωκοινοβουλευτικής 
αντιπολίτευσης και επικριτή του 
Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι στη 
φυλακή.
Η ποινή φυλάκισης σε 3,5 χρόνια 
με αναστολή που του είχε επιβλη-
θεί το 2014 για την υπόθεση Yves 
Rocher μετατράπηκε σε ποινή φυ-
λάκισης 3,5 ετών, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ωστόσο ο Ναβάλνι θα παραμείνει 
στην φυλακή μικρότερο διάστημα, 
και συγκεκριμένα για 2 χρόνια και 
8 μήνες, καθώς για αρκετούς μή-

νες βρίσκονταν σε κατ’ οίκον πε-
ριορισμό και η περίοδος αυτή θα 
συμψηφισθεί με την ποινή που του 
επιβλήθηκε.

Είναι η πρώτη φορά που ο Ναβάλ-
νι θα εκτίσει ποινή φυλάκισης. Ο 
δικηγόρος του Ναβάλνι δήλωσε 
ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση.
Οι υποστηρικτές του Ναβάλνι, μετά 
την απόφαση του δικαστηρίου 
απηύθυναν έκκληση για νέες δια-
μαρτυρίες στο κέντρο της Μόσχας, 
το οποίο όπως μεταδίδουν ρωσικά 
μέσα ενημέρωσης έχει αποκλει-
σθεί από ισχυρές αστυνομικές δυ-
νάμεις.
Στο μεταξύ ο ιστότοπος OVD-info 
ανακοίνωσε ότι την Τρίτη συνελή-
φθησαν έξω και πέριξ του δικαστη-
ρίου περισσότερα από 300 άτομα.

Αλεξέι Ναβάλνι: Καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκισης  

Βέλγιο: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε επιβάτες 
σε σταθμό του μετρό των Βρυξελλών

Μπορέλ: Ζητώ την άμεση απελευθέρωση του Ναβάλν
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