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Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: συντονιστείτε αύριο για να
παρακολουθήσετε τη σύνοδο κορυφής δωρητών και τη συναυλία

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2020

Μία μέρα μας χωρίζει από την παγκόσμια σύνοδο κορυφής δωρητών και τη μουσική συναυλία που
διοργανώνουν η Επιτροπή και η Global Citizen. Οι δύο εκδηλώσεις θα συσπειρώσουν τον κόσμο και θα
κινητοποιήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ανακάλυψη και τη διάθεση εμβολίων, τεστ και
θεραπευτικών αγωγών παγκοσμίως.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Θα
εξαλείψουμε αυτή την πανδημία μόνον όταν θα την έχουμε εξαλείψει από παντού. Για τον σκοπό
αυτό, θα πρέπει να επενδύσουμε στην παραγωγή εμβολίων με ταχύτητα και σε κλίμακα άνευ
προηγουμένου. Επίσης, το εμβόλιο αυτό θα φροντίσουμε να είναι οικονομικά προσιτό. Για να
υλοποιηθεί ένα έργο τέτοιου μεγέθους πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Γι' αυτό
συντονίζουμε τις δυνάμεις μας με τη Global Citizen και με καλλιτέχνες. Βασίζομαι στη δύναμή τους να
φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, να επιστρατεύουν την ενέργειά τους και να αλλάζουν τα πράγματα.
Συντονιστείτε λοιπόν αύριο! Μαζί, θα χτίσουμε ένα μέλλον για όλο τον κόσμο χωρίς κορονοϊό.»

Η μουσική συναυλία θα περιλαμβάνει εμφανίσεις των Chloe x Halle, Christine and the Queens,
Coldplay, For Love Choir, του Τζέι Μπάλβιν, της Τζένιφερ Χάντσον, της Τζέι Νάι Μπρίτζις με τον
Γκουστάβο Ντουνταμέλ, της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες και της YOLA (Ορχήστρα Νέων του Λος
Άντζελες), του Τζάστιν Μπίμπερ και του Κουάβο, του Λιν-Μάνουελ Μιράντα και εκλεκτών μελών της
πρωτότυπης παραγωγής του μιούζικαλ ΧΑΜΙΛΤΟΝ στο Μρόντγουεϊ με τους Jimmy Fallon & The Roots,
της Μάιλι Σάιρους, της Σακίρα, του Ούσερ και της Γέμι Αλάντ.

Πριν από τη συναυλία θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής των δωρητών, που μπορείτε να
παρακολουθήσετε διαδικτυακά στον ιστότοπο της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό στην οποία
θα παρέμβουν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρόεδρος της
Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η καγκελάριος της Γερμανίας κ. Άνγκελα Μέρκελ, η πρωθυπουργός της
Νορβηγίας κ. Έρνα Σόλμπεργκ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Μπόρις Τζόνσον.

Ηγετικές προσωπικότητες διεθνώς, καλλιτέχνες και υποστηρικτές, όπως ο Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου, η
Μάιλι Σάιρους, η Ανζελίκ Κιτζό και ο Κεν Τζενγκ, θα συμμετάσχουν στη συζήτηση. Ειδικοί και
επιδραστικές προσωπικότητες, όπως η Μπρίτανι Πάκνετ Κάνινγκχαμ, η Μελίντα Γκέιτς, ο δρ Βιν
Γκούπτα, ο πρόεδρος της NAACP Ντέρικ Τζόνσον, η διευθύντρια της οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών
UN Women Φλουμζίλε Μλάμπο-Νγκούκα, ο Έντι Ντόπου, η Κέιτ Άπτον και ο Τζάστιν Βερλάντερ, θα
συμμετάσχουν επίσης στη σύνοδο των δωρητών.

Δείτε εδώ πού μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία στη χώρα σας και να ακούσετε την επιλογή
Spotify playlist. Θα μεταδοθεί επίσης σε ζωντανή ροή στον ιστότοπο Παγκόσμια Αντίδραση στον
Κορονοϊό και σε παγκόσμιες πλατφόρμες όπως οι Apple Music & the Apple TV app, Beats 1, Brut,
Deezer, Insight TV, NBC News Now, The Roku Channel, TIDAL, Twitch, Twitter, Vodafone και
Vodafone TV, Vogue Paris, Yahoo! και YouTube.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εκστρατεία «Παγκόσμιος Στόχος:Ενωμένοι για το Μέλλον μας» δρομολογήθηκε στις 28 Μαΐου, υπό
την αιγίδα της προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η εκστρατεία, με την υποστήριξη των
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Bloomberg Philanthropies, Bill & Melinda Gates Foundation και Wellcome
Trust, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις πιο ευάλωτες κοινότητες, την
εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε προσιτές τεχνολογίες κατά του κορονοϊού και στην ενίσχυση των
συστημάτων υγείας παντού.

Οι δωρεές που θα συγκεντρωθούν στις 27 Ιουνίου θα στηρίξουν τις ακόλουθες οργανώσεις:

▪ Συνασπισμός για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI)

▪ Ίδρυμα για Καινοτόμες Νέες Διαγνωστικές Μεθόδους (FIND)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1129
https://global-response.europa.eu/system/files/2020-06/CGRS_United_final.pdf
https://global-response.europa.eu/index_en
https://urldefense.com/v3/__https:/www.globalcitizen.org/en/connect/globalgoalunite/*howtowatch__;Iw!!DOxrgLBm!UHTgBx13zxSmf9Oo9YCPkETKHDn6dljrzOBvg4njbps6CQGsRFSzB8FSgmbunFutNT-PZLTJq2fzs4ktrg$
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX4uO7dLsvNGE
https://global-response.europa.eu/index_en
https://urldefense.com/v3/__https:/cepi.net/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9Z0swuKjA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.finddx.org/__;!!DOxrgLBm!VL4r1ZJQPlmuGyv8y7LMpLwO1bEO9PQa9Niovr8t9qZvV5EoVyPjC1MfFFuvj9Y7aHQ1UA$


▪ GAVI, Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση

▪ Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας

▪ Επιταχυντής θεραπευτικών αγωγών

▪ Διεθνές μέσο για την αγορά φαρμάκων (UNITAID)

▪ Ταμείο Αλληλεγγύης του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της COVID-19, με τη στήριξη του Ιδρύματος των
Ηνωμένων Εθνών.

▪ Διεθνές και Περιφερειακό Δίκτυο Αντίδρασης 

 

Η εκστρατεία «Παγκόσμιος Στόχος: Ενωμένοι για το Μέλλον μας» στηρίζεται από τα φιλανθρωπικά
ιδρύματα Foundation Partners Bloomberg Philanthropies, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome
Trust, καθώς και τις εταιρείες Citi, Procter & Gamble, SAP, Verizon και Vodafone.

Η εκστρατεία αποτελεί ορόσημο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό, μιας
παγκόσμιας δράσης για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε προσιτό εμβολιασμό, θεραπευτική
αγωγή και τεστ για κορονοϊό. Αποτελεί την απόκριση της Επιτροπής στην παγκόσμια έκκληση για την
ανάληψη δράσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε συνεργασία με κυβερνήσεις και εταίρους
στις 24 Απριλίου 2020, για πρόσβαση σε εμβολιασμό κατά του κορονοϊού παντού και για όλους όσοι
τον χρειάζονται.
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