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Απαντώντας στο ερώτηµα αν και κατά πό-
σο η Ιταλία έδρασε έγκαιρα, η επίτροπος ανα-
φέρει τα εξής: 

«Ο υπουργός κ. Ροµπέρτο Σπεράνζα κα-
θώς και το σύνολο του προσωπικού υγείας 
της χώρας έδρασαν γρήγορα και αποφασι-
στικά προς τη µείωση των επιπτώσεων της 
επιδηµίας. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ιτα-
λία επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση σε σχέ-
ση µε τον COVID-19 µπορεί να αλλάξει πολύ 
γρήγορα. Πρέπει να είµαστε έτοιµοι για κά-
θε περίπτωση. Και είναι σηµαντικό επίσης και 
για τα άλλα κράτη-µέλη να είναι κατάλληλα 
προετοιµασµένα σε περίπτωση που κληθούν 
να αντιµετωπίσουν παρόµοιες καταστάσεις». 

Σε σχέση µε ορισµένες φωνές στην ίδια την 
Ιταλία, που επιχειρούν να εκµεταλλευτούν την 
κατάσταση για πολιτικούς λόγους, η επίτρο-
πος τονίζει: «Αυτό είναι ακριβώς αυτό που 
επιθυµούµε να αποφύγουµε». 

Οσον αφορά την επικινδυνότητα του ιού, 
και σχολιάζοντας την επικαιροποίηση της 
εκτίµησης κινδύνου που πραγµατοποίησε το 
ECDC, η επίτροπος αναφέρει: «Εχοντας υπό-
ψη τις πρόσφατες εξελίξεις, ζητήσαµε από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νό-
σων να επικαιροποιήσει την εκτίµησή του για 
τον κίνδυνο, ώστε να λάβει υπόψη την εξέ-
λιξη της κατάστασης στην Ιταλία, τα πιθανά 
σενάρια και άλλες ενέργειες που πρέπει να 

ληφθούν. Αυτή η αξιολόγηση 
των κινδύνων συζητήθηκε µε 
όλα τα κράτη-µέλη στη Συνε-
δρίαση της Επιτροπής Ασφά-
λειας Υγείας. Το ECDC αξιολο-
γεί τα σχέδια έκτακτης ανάγκης 
των κρατών-µελών, τα σχέδια 
ετοιµότητας και αντιµετώπισης 
πανδηµιών ή τα ειδικά σχέδια 
COVID-19, συµπεριλαµβανο-
µένης της χαρτογράφησης των 
δυνατοτήτων υγειονοµικής πε-
ρίθαλψης για την αντιµετώπι-
ση µεγαλύτερου αριθµού πε-
ριπτώσεων».

Το εµβόλιο
Tέλος, ερωτηθείσα για το πό-
σο κοντά είµαστε σε παρα-
σκευή εµβολίου ή νέων φαρ-
µάκων για θεραπεία, η επίτρο-

πος υπογραµµίζει ότι η Κοµισιόν έχει αποδε-
σµεύσει πακέτο βοήθειας ύψους 232 εκατ. 
ευρώ. Τα 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 
επείγουσες έρευνες σχετικά µε τη διάγνωση, 
τη θεραπεία και την πρόληψη. 114 εκατ. ευ-
ρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ), ιδίως για 
το παγκόσµιο σχέδιο ετοιµότητας και αντιµε-
τώπισης. Το σχέδιο αυτό, όπως µας εξήγησε 
η επίτροπος, αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
ετοιµότητας και της αντιµετώπισης καταστά-
σεων έκτακτης ανάγκης για τη δηµόσια υγεία 
σε χώρες µε αδύναµα συστήµατα Υγείας και 
µε περιορισµένη ανθεκτικότητα. 15 εκατ. ευ-
ρώ προβλέπεται να διατεθούν για την Αφρι-
κή. Τέλος, 3 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον 
µηχανισµό πολιτικής προστασίας της Ε.Ε. για 
πτήσεις επαναπατρισµού πολιτών της Ενωσης 
από τη Γουχάν της Κίνας.

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τ
ο µήνυµα ότι ο συντονισµός και όχι ο 
πανικός είναι η απάντηση της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης στην εξάπλωση του καινο-

φανούς κορωνοϊού (COVID-19) στέλνει, µι-
λώντας στη Realnews, η αρµόδια επίτροπος 
της Ε.Ε. για την Υγεία και την Ασφάλεια Τρο-
φίµων, Στέλλα Κυριακίδου. Η επίτροπος διευ-
κρινίζει το τι ισχύει µε τους συνοριακούς ελέγ-
χους, τις κοινές προµήθειες, την ετοιµότητα 
των συστηµάτων υγείας, αλλά και την επιτά-
χυνση της έρευνας για εµβόλιο 
και καλύτερη θεραπεία. 

Η Στ. Κυριακίδου, που την 
Τρίτη και την Τετάρτη βρέθη-
κε στη Ρώµη για αποτίµηση της 
κατάστασης µε τις ιταλικές Αρ-
χές, υπενθυµίζει ότι «η όποια 
δράση των κρατών-µελών, ιδί-
ως σε ό,τι αφορά συνοριακούς 
ελέγχους, πρέπει να βασίζεται 
σε τεκµηριωµένες επιστηµονι-
κές συµβουλές και έγκυρη ανά-
λυση κινδύνου. Να αναλαµ-
βάνεται κατόπιν συντονισµού 
και προ πάντων να είναι ανά-
λογη της κατάστασης. Πρέπει 
να δράσουµε ως Ενωση και όχι 
ατοµικά. Παρέχουµε ήδη καθο-
δήγηση στα κράτη-µέλη µέσω 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγ-
χου Νόσων (ECDC) σε σχέση 
µε το θέµα αυτό. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Υγείας δεν συνιστά την επιβολή ταξιδιωτικών 
ή εµπορικών περιορισµών». 

Ταξιδιωτικές οδηγίες
Η επίτροπος υπενθυµίζει, ωστόσο, ότι «αρµό-
δια για την όποια απόφαση είναι τα ίδια τα 
κράτη-µέλη». Παροµοίως σηµειώνει ότι «οι τα-
ξιδιωτικές οδηγίες είναι δουλειά των κρατών 
και η Κοµισιόν εξέδωσε τις δικές της οδηγίες 
για το προσωπικό της, σε συντονισµό µε την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης, 
ήδη από τον Ιανουάριο». Κληθείσα να απα-
ντήσει στο αν και κατά πόσο ο έλεγχος στα 
σύνορα αποτελεί επαρκές µέτρο, η επίτρο-
πος διευκρινίζει: «∆εν είναι αρκετό να κοιτά-
µε τα σηµεία εισόδου σε µια χώρα, διότι δεν 
µπορούµε µε τη µέθοδο αυτή να εντοπίσου-
µε όλα τα πιθανά περιστατικά. Ο συγκεκριµέ-

«Ο συντονισµός
και όχι ο πανικός 
είναι η απάντηση 
στον COVID-19»

νος έλεγχος είναι τµήµα της γενικότερης δρά-
σης που µπορεί να αναληφθεί». 

Την ίδια ώρα, η επίτροπος προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο εξάπλωσης ψευδών ειδήσε-
ων και τον πανικό γύρω από τον κορωνοϊό: 
«Ολοι πρέπει να αντιµετωπίσουµε σοβαρά 
την κατάσταση που εξελίσσεται, χωρίς όµως 
να ενδώσουµε στον πανικό και -ακόµα πιο 
σηµαντικό- στην παραπληροφόρηση. Αυτό 
που χρειαζόµαστε είναι να είµαστε ενωµένοι 
στην αντίδρασή µας, µε συνεπή και συντονι-
σµένο τρόπο µεταξύ των κρατών-µελών, ενώ 
είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει αµοιβαία 
και ταχεία ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο 
για τις εξελίξεις και τα µέτρα που λαµβάνο-
νται. ∆εν θα σταµατήσω να τονίζω πως µό-
νο από κοινού µπορούµε να δράσουµε πιο 
σωστά και αποτελεσµατικά», επισηµαίνει η 
Στ. Κυριακίδου.

Η αρµόδια επίτροπος 
της Ε.Ε. για την 
Υγεία και την Ασφάλεια 
Τροφίµων, Στέλλα 
Κυριακίδου,
µιλά στην «R»

«Είναι πολύ σηµαντικό να 
υπάρχει αµοιβαία και ταχεία 
ενηµέρωση σε πραγµατικό 
χρόνο για τις εξελίξεις και
τα µέτρα που λαµβάνονται»


