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Ο
ι εκπρόσωποι του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) προσυπογράφουν 
τον ισχυρισμό ότι ο κορω-

νοϊός προυπήρχε αλλού, πριν τη 
Γουχάν της Κίνας, στον οποίον επι-
μένουν οι Κινέζοι εμπειρογνώμονες 
επικαλούμενοι μη δημοσιευμένες 
έρευνες για πρότερη εμφάνισή του 
σε άλλες περιοχές από την εξάπλωσή 
του στην κινεζική μεγαλούπολη τον 
Δεκέμβριο του 2019.
Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι 
εκπρόσωποι του ΠΟΥ με την ολοκλή-
ρωση της αποστολής τους στη Γουχάν 
μαζί με τους Κινέζους ειδικούς που 
τους συνόδευαν, δήλωσαν ότι ο ιός 
κυκλοφορούσε γενικώς στην πόλη 
και όχι μόνο στην αγορά θαλασσινών 
και ενδεχομένως προϋπήρχε αλλού. 
«Τα στοιχεία που συλλέξαμε έδειξαν 
κλασική διασπορά ιού πριν από παν-
δημία, σε διάφορα σημεία, τόσο στην 
αγορά θαλασσινών της Γουχάν όσο 
και αλλού, ίσως και σε άλλες χώρες», 
είπε ο Πίτερ Μπεν Έμπαρεκ, Διευθυ-
ντής του Προγράμματος του ΠΟΥ με 
ειδίκευση στην ασφάλεια των τροφί-
μων και στις νόσους των ζώων.
«Σύμφωνα με στοιχεία μη δημοσι-
ευμένων ερευνών που έλαβε υπόψη 
της η επιτροπή, υπήρχε και νωρίτερα 
κυκλοφορία του ιού σε άλλες περιο-
χές που δεν είχε αναφερθεί. Αυτές οι 
περιοχές άλλωστε εμφάνισαν διαφο-
ρετικά στελέχη από αυτό της Γουχάν, 
ενισχύοντας την άποψη ότι προϋπήρ-
χε και αλλού ο ιός, δηλαδή πριν την 
επίσημη καταγραφή του στη Γουχάν,» 
είπε ο Λιάν Γουάνιεν, επικεφαλής 
των εμπειρογνωμόνων της Κίνας 
κατά του κορωνοϊού, χωρίς να δώσει 
λεπτομέρειες για αυτές τις αδημοσί-
ευτες έρευνες.
«Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο ιός 

είχε διασπαρεί στη Γουχάν πριν τον 
Δεκέμβριο του 2019, βάσει των νο-
σοκομειακών δεδομένων, και ιδι-
αιτέρως στο δεύτερο μισό του μήνα 
εκείνου», πρόσθεσε, θέλοντας να το-
νίσει ότι σε άλλες περιοχες πρέπει να 
υπήρχε νωρίτερα.
«Δείγματα ασθενών από την αγορά 
θαλασσινών της Γουχάν δείχνουν 
ότι εκεί όντως υπήρξε ένα επίκεντρο 
εξάπλωσης του ιού. Είναι ακόμη ασα-
φές το πώς έφτασε στην αγορά ο ιός, 
βάσει των υπαρχόντων δεδομένων. 
Όμως πρέπει να υπήρχαν ήδη στην 
πόλη και άλλα επίκεντρα εκτός της 
αγοράς αυτής, και σε άλλες αγορές, 
όπως δείχνουν τα ιολογικά δεδομέ-
να», δήλωσε ο Κινέζος εμπειρογνώ-
μονας.
Η κοινή ομάδα των ειδικών του ΠΟΥ 
και των κινεζικών υγειονομικών αρ-
χών κατέληξε σε κοινά συμπεράσμα-
τα, όχι χωρίς διαφωνίες, σύμφωνα 
με ρεπορτάζ. Η έρευνά τους διεξήχθη 
τόσο σε νοσοκομεία και εργαστήρια 
έρευνας όσο και στην αγορά θαλασ-
σινών της Γουχάν όπου πρωτοεντο-
πίστηκε ο ιός.
«Η έρευνα για τη μετάδοση τέτοιου 
ιού χρειάζεται δύο φάσεις: Η πρώτη 

φάση πρέπει να ελέγξει τη μετάδοση 
μεταξύ ζώων που είτε ασθενούν είτε 
απλώς φέρουν τον ιό. Τέτοιος ιός 
μπορεί να προήλθε από γενετική με-
τάδοση, αλλά η συνέχεια πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω,» εξήγησε ο 
Κινέζος επιστήμονας.
«Η δεύτερη φάση πρέπει να διερευ-
νήσει τη μετάδοση στους ανθρώπους, 
βάσει αυξημένης επαφής ζώων με 
ανθρώπους. Στον ανθρώπινο πληθυ-
σμό φαίνεται να μεταλλάχθηκε από 
άνθρωπο σε άνθρωπο με αποτέλε-
σμα να οδηγήσει στην πανδημία της 
Covid-19», ανέφερε ο κ. Λιάν.
«Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
η προέλευση του ιού σχετίζεται με τις 
νυχτερίδες, αλλά πρέπει να συμμε-
τείχαν και άλλα ζώα στην εισαγωγή 
του κορωνοϊού στη Γουχάν,» είπε ο κ. 
Έμπαρεκ. «Ωστόσο δε φαίνεται μέσω 
των ζώων να υπήρξε εκτεταμένη δια-
σπορά στη χώρα,» τόνισε.
«Εντοπίστηκαν οι πωλητές, προ-
μηθευτές και παραγωγοί ύποπτων 
προϊόντων ζώων, που πρέπει να 
συνεχίσουμε να ερευνούμε για να 
εντοπίσουμε την πηγή της διασπο-
ράς στην αγορά», πρόσθεσε o Δανός 
επιστήμονας.

«Οι νυχτερίδες και οι παγκολίνοι βρέ-
θηκαν να φέρουν ιούς που θεωρού-
νται κορωνοϊοί, ωστόσο εκείνοι οι 
ιοί που εντοπίστηκαν σε αυτά τα ζώα 
δεν ταυτίζονται με τον SARS-CoV-2 
ώστε να δείξουν ότι μεταδόθηκε απ’ 
ευθείας από αυτά. Μπορεί άλλα είδη 
ζώων, όπως αιλουροειδή, να συμ-
μετείχαν στην αλυσίδα μετάδοσης, 
αλλά η παρούσα έρευνα δεν έχει αρ-
κετά στοιχεία για να βεβαιώσει κάτι 
τέτοιο», παραδέχθηκε ο κ. Λιάν.
Ο κ. Έμπαρεκ είπε ότι ερευνήθηκε 
και η πιθανότητα προέλευσης του ιού 
από εργαστήριο, χωρίς όμως να προ-
κύψει κάποιο σχετικό στοιχείο. Τόνι-
σε όμως τον πιθανό ρόλο κατεψυγ-
μένων τροφίμων ζωικής προέλευσης 
στη μεταφορά του ιού από περιοχή σε 
περιοχή.
Η επιτροπή του ΠΟΥ ολοκλήρωσε 
την παρούσα έρευνά της στην Κίνα, 
αλλά οι σχετικές έρευνες θα συνε-
χιστούν και θα διαρκέσουν πολύ 
καιρό ακόμη, αναφέρουν οι ειδικοί 
του ΠΟΥ. «Δε θα περιοριστούν γεω-
γραφικά οι έρευνες της πηγής, αλλά 
και της μετάδοσης του ιού», είπε ο κ. 
Λιάν.
Το γεγονός βεβαίως ότι η έρευνα 
διεξήχθη όχι ανεξάρτητα από τους 
ειδικούς του ΠΟΥ αλλά μαζί με τους 
Κινέζους εμπειρογνώμωνες δημι-
ουργεί ερωτήματα σχετικά με το 
πόσο ελεύθεροι ένιωθαν κατά τη δι-
ερεύνησή τους, αφού πλάι στους 17 
ξένους επιστήμονες εργάστηκαν και 
17 Κινέζοι ειδικοί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνέ-
ντευξη Τύπου τα αναλυτικά ευρήματα 
των ερευνών παρέθεσε πρώτος ο κ. 
Λιάν και ακολούθησε ο εκπρόσωπος 
του ΠΟΥ, που είπε «ακούσατε ήδη 
τα βασικά συμπεράσματα της κοινής 
επιτροπής».

Υιοθετεί ο ΠΟΥ την κινεζική θεωρία ότι ο 
ιός προϋπήρχε της εξάπλωσης στη Γουχάν

Τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν πως η Άγκυ-
ρα υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία για την αγορά 
τέταρτου γεωτρυπάνου.
Σύμφωνα με τις εφημερίδες Sabah και Yeni Safak, το 
γεωτρύπανο Bolette Dolphin ναυπηγήθηκε στη Νότια 
Κορέα το 2014 και μέχρι σήμερα το λειτουργεί νορ-
βηγική εταιρεία.  
Θεωρείται πως έχει μεγαλύτερες δυνατότητες από τα 
άλλα τρία τουρκικά γεωτρύπανα. Έχει μήκος 229 μέ-
τρα και φτάνει σε βάθος γεώτρησης 12.000 μέτρων.
Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Τουρκία αφού 
ολοκληρωθεί η συμφωνία και αργότερα θα χρεια-
στούν επισκευές. Σύμφωνα με πληροφορίες το κό-
στος αγοράς και επισκευών ξεπερνάει τα 100 εκατομ-
μύρια δολάρια.

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Τουρκία αγοράζει τέταρτο γεωτρύπανο Ερντογάν: Η Τουρκία συζητά 
την αποχώρηση των 
στρατευμάτων από την Λιβύη
Η Τουρκία θα συζητήσει την αποχώρηση 
στρατιωτικών της δυνάμεων από την Λιβύη 
αν άλλες ξένες στρατιωτικές δυνάμεις απο-
χωρήσουν πρώτα, δήλωσε ο Τούρκος πρό-
εδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μιλώντας σε μια εκδήλωση 
στην Άγκυρα, ο Ερντογάν είπε πως προσω-
πικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων 
έχει αναπτυχθεί στην Λιβύη αποκλειστικά 
για την εκπαίδευση μονάδων που δηλώνουν 
πίστη στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρ-
νηση Εθνικής Ενότητας (GNA), που έχει 
έδρα στην Τρίπολη.

Εκτιμάται πλέον ότι δε μεταδόθηκε από νυχτερίδες ή παγκολίνους 
αλλά πιθανώς μέσω άλλου ζώου 


