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Θ
ετικές στην προοπτική αξι-
οποίησης του ρωσικού και 
του κινεζικού εμβολίου εμ-
φανίζονται οι γερμανικές 

αρχές.
Σε δηλώσεις του προς την εφημερί-
δα Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
την Κυριακή, ο υπουργός Υγείας της 
χώρας Γενς Σπαν (Jens Spahn) άφη-
σε να εννοηθεί ότι τα εμβόλια από 
την Κίνα και την Ρωσία θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν στην Ευ-
ρώπη προκειμένου να καλυφθεί η 
τρέχουσα έλλειψη δόσεων. 
«Ασχέτως της χώρας όπου τα εμβό-
λια παράγονται, εφόσον είναι ασφα-
λή και αποτελεσματικά, μπορούν να 
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας», δήλωσε ο Σπαν προ-
σθέτοντας ότι θα πρέπει προηγου-
μένως να έχουν εγκριθεί από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
(EMA).
Ο Γερμανός υπουργός είπε ακόμη 
ότι δεν βλέπει κάποιο ριζικό πρό-
βλημα στη χρησιμοποίηση του ρω-
σικού και κινεζικού εμβολίου.
Οι δηλώσεις Σπαν πραγματοποι-
ήθηκαν λίγες ώρες πριν από την 
διάσκεψη κορυφής για την αντι-
μετώπιση της Covid που έχει προ-
γραμματισθεί για το απόγευμα ανά-
μεσα στην γερμανική ηγεσία και 
τους φαρμακευτικούς ομίλους.

Της σύσκεψης θα προεδρεύσει η κα-
γκελάριος Άγκελα Μέρκελ, την ώρα 
που η κυβέρνησή της και η ολόκλη-
ρη η Ευρωπαϊκή Ενωση, τελούν υπό 
πίεση λόγω των καθυστερήσεων της 
εκστρατείας εμβολιασμού.

Στο στόχαστρο των γερμανικών 
μέσων η ΕΕ
Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης 
επιτίθενται σήμερα ανηλεώς στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία κατη-
γορείται για καθυστερημένη παραγ-
γελία των εμβολίων και για κακή 
διαπραγμάτευση των συμβολαίων, 
ειδικά με την AstraZeneca.
Οι επιδόσεις της Ευρώπης στον 
εμβολιασμό είναι χαμηλότερες του 
Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η υπο-
στηρικτές του Brexit θεωρούν ότι το 
γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο του 
απόδειξη ότι καλώς η χώρα αποχώ-
ρησε από την Ενωση.
Πρόκειται για «ομολογία χρεωκοπί-
ας των Βρυξελλών, απόδειξη ανι-
κανότητας των 27 χωρών μελών», 
γράφει η Bild.
«Μπορούμε στην σοβαρότερη κρίση 
από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 
να έχουμε παραμελήσει τόσο την 
τροφοδοσία;» σε εμβόλια, αναρω-
τιέται ο Spiegel.
Αν η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει συ-
γκροτήσει ένα πακέτο 750 δισεκα-

τομμυρίων ευρώ για να θωρακίσει 
την οικονομία απέναντι στις συνέ-
πειες της πανδημίας, επένδυσε περί 
τα 3 δισεκατομμύρια για την τροφο-
δοσία σε εμβόλια και αυτό είναι δύ-
σκολο να δικαιολογηθεί», σύμφωνα 
με το γερμανικό περιοδικό.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρί-
σκεται στο στόχαστρο και ορισμέ-
νοι, όπως το ακροδεξιό γερμανικό 
κόμμα Εναλλακτική για την Γερμα-
νία, ζητούν την παραίτησή της.
«Δέχθηκε ένα μεγάλο πλήγμα, αλλά 
δεν πιστεύω ότι θα φύγει», δήλωσε 
ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.
«Κανείς δεν γνώριζε για προβλήμα-
τα τροφοδοσίας μέχρι πρόσφατα. 
Δεν μπορεί να κατηγορείται μόνο η 
Κομισιόν», δήλωσε άλλη ευρωπαϊ-
κή πηγή.
Η σημερινή χαώδης κατάσταση 
πλήττει επίσης την γερμανίδα κα-
γκελάριο λίγους μήνες πριν από τις 
βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρί-
ου.
Η καλή εικόνα της κυβέρνησης και 
του συντηρητικού κόμματος στη-
ρίχθηκε εδώ και μήνες σε μεγάλο 
βαθμό στην επιτυχημένη διαχείριση 
της πανδημίας, την οποία αντιμε-
τώπισε ικανοποιητικά την άνοιξη η 
πρώτη ευρωπαϊκή οικονομία προ-
τού πληγεί εκ νέου τον χειμώνα από 
το δεύτερο κύμα.

Ανοιχτό στο ρωσικό και κινεζικό εμβόλιο το Βερολίνο

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε, 
σήμερα, ότι σε συνεργασία με ιδιω-
τικές επιχειρήσεις θα αναπτύξει ένα 
ψηφιακό διαβατήριο που θα δείχνει 
εάν οι πολίτες έχουν εμβολιαστεί κατά 
του κορονοϊού, επιτρέποντάς τους να 
ταξιδεύουν, αλλά και διευκολύνοντας 
τη χαλάρωση των περιορισμών στη 
δημόσια ζωή.
Ο υπουργός Οικονομικών, Μόρτεν 
Μπέντσκοφ, δήλωσε σε συνέντευξη 
Τύπου ότι «σε τρεις-τέσσερις μήνες 
ένα ψηφιακό διαβατήριο θα είναι 
έτοιμο για χρήση, για παράδειγμα, στα 
επαγγελματικά ταξίδια».
«Είναι απολύτως κρίσιμο για εμάς να 
μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε την 
δανέζικη κοινωνία, έτσι ώστε οι εται-
ρείες να επανέλθουν στη ζωή. Πολλές 
δανέζικες εταιρείες είναι παγκόσμιες, 
με το πεδίο δράσης τους να περιλαμ-
βάνει όλο τον κόσμο» πρόσθεσε.
Σαν πρώτο βήμα, πριν από το τέλος 
Φεβρουαρίου, οι πολίτες της Δανίας 
θα μπορούν να βλέπουν σε ένα ιστό-
τοπο υγείας την επίσημη επιβεβαίωση 
ότι είναι εμβολιασμένοι.
«Θα είναι το έξτρα διαβατήριο που θα 
μπορείτε να έχετε στο κινητό σας τηλέ-
φωνο, το οποίο θα επιβεβαιώνει τον 
εμβολιασμό σας» είπε ο Μπέντσκοφ. 
«Μπορούμε να είμαστε ανάμεσα στους 
πρώτους στον κόσμο που θα το διαθέ-
τουμε και να το δείξουμε στις υπόλοι-
πες χώρες».
Η παρουσίαση του θέματος από την 
κυβέρνηση της Δανίας έγινε με την 
παρουσία εκπροσώπων των βασικών 
επιχειρηματικών οργανώσεων, όπως 
της Συνομοσπονδίας Δανέζικων Βι-
ομηχανιών, η οποία εκπροσωπεί τις 
μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, 
αλλά και του Εμπορικού Επιμελητηρί-
ου της Δανίας.
Η Δανία, όπως και οι γειτονικές σκαν-
διναβικές και βαλτικές χώρες, τα τε-
λευταία χρόνια έχουν προχωρήσει 
προς ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα, 
προκειμένου να μειώσουν τη γραφειο-
κρατία, με ψηφιακές πλατφόρμες που 
υποστηρίζουν την ηλεκτρονική επι-
κύρωση και τις ψηφιακές υπογραφές, 
με στόχο να καταστήσουν δυνατή την 
επικοινωνία χωρίς χαρτιά ανάμεσα 
στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Η Νότια Αφρική είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσό-
τερο από οποιαδήποτε άλλη από την πανδημία του κορω-
νοϊού στην αφρικανική ήπειρο.
Μόλις την Δευτέρα, παρέλαβε το πρώτο, πολυαναμενόμε-
νο φορτίο εμβολίων για την Covid-19, όπως μετέδωσε η 
δημόσια τηλεόραση SABC.
Με την άφιξη των εμβολίων, θα ξεκινήσει άμεσα η εκ-
στρατεία μαζικού εμβολιασμού. Προτεραιότητα θα δοθεί 
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Οι αρχές ελπίζουν ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει 
εμβολιαστεί τουλάχιστον το 67% του πληθυσμού, δηλαδή 
περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι.
Στο βίντεο που προβλήθηκε από την τηλεόραση, ο Νο-
τιοαφρικανός πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα παραλαμβάνει 
στο διεθνές αεροδρόμιο Ο.Ρ. Τάμπ, υπό ραγδαία βροχή, 
ένα εκατομμύριο δόσεις του βρετανικού εμβολίου των 
AstraZeneca/Οξφόρδης, που παρήχθησαν στην Ινδία.
Εντός του Φεβρουαρίου πρόκειται να παραδοθεί άλλο 
ένα φορτίο από 500.000 δόσεις.
Ο εμβολιασμός 1,2 εκατομμυρίων γιατρών, νοσηλευτών 
και άλλων επαγγελματιών υγείας θα ξεκινήσει μέσα στις 
επόμενες δύο εβδομάδες.
«Η άφιξη του εμβολίου γεννά μεγάλες ελπίδες για την οι-
κονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας μας και, 
το σημαντικότερο, για την υγεία του λαού μας», είπε ο 
Ραμαφόζα και τόνισε ότι η εκστρατεία του εμβολιασμού 
θα είναι «η πιο φιλόδοξη και η μεγαλύτερη στην ιστορία 
της χώρας».
Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται για την καθυ-
στέρηση της άφιξης των εμβολίων και την απουσία στρα-
τηγικής της κυβέρνησής του, ο Ραμαφόζα εξήγησε ότι «η 
άνευ προηγουμένου ζήτηση» παγκοσμίως, σε συνδυασμό 
με «την πολύ μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη των πλου-
σίων χωρών» ανάγκασε τη Νότια Αφρική να προχωρήσει 
σε μακρές διαπραγματεύσεις με τις παρασκευάστριες εται-

ρείες ώστε να εξασφαλίσει αρκετά εμβόλια.
Στη Νότια Αφρική έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 1,45 
εκατ. κρούσματα και πάνω από 44.000 θάνατοι από τον 
νέο κορονοϊό.
Το Σαββατοκύριακο, ο υπουργός Υγείας Ζουέλι Μχίζε 
ανακοίνωσε ότι παραγγέλθηκαν 20 εκατομμύρια δόσεις 
του εμβολίου των Pfizer/BioNTech. Σε αυτές θα προστε-
θούν 12 εκατομμύρια δόσεις των εμβολίων που θα πα-
ραδοθούν μέσω του συστήματος Covax του ΠΟΥ, 9 εκα-
τομμύρια δόσεις από την αμερικανική εταιρεία Johnson 
& Johnson και 1,5 εκατομμύριο από την AstraZeneca/
Οξφόρδη.
Ελάχιστες χώρες της Αφρικής έχουν ξεκινήσει τους εμβο-
λιασμούς, όπως οι Σεϋχέλλες, ο Μαυρίκιος, το Μαρόκο 
και η Αλγερία. Επειδή για τα περισσότερα εμβόλια απαι-
τούνται δύο δόσεις κατ’ άτομο, η Αφρική θα χρειαστεί 
συνολικά 1,5 δισεκατομμύριο δόσεις για να εμβολιάσει 
το 60% των περίπου 1,3 δισεκ. κατοίκων της και το κό-
στος αναμένεται ότι θα ανέλθει στα 7-10 δισεκατομμύρια 
δολάρια.
Η Αφρικανική Ένωση έχει εξασφαλίσει 670 εκατομμύρια 
δόσεις για τις χώρες μέλη της.

Ψηφιακό 
διαβατήριο 
για όσους έχουν 
εμβολιαστεί 
προωθεί η Δανία

Η Νότια Αφρική παρέλαβε τα πρώτο πακέτο εμβολίων
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