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μύρια δόσεις εμβολίων, ενώ η συμβατική της 
υποχρέωση ήταν για 120 εκατομμύρια δόσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο εμβολιασμός 
προχωρά και στα μέσα Απριλίου θα αρχίσουν 
να καταφθάνουν και τα εμβόλια της Johnson & 
Johnson. H E.E. αναμένει εξελίξεις, αλλά δεν πε-
ριλαμβάνει στους υπολογισμούς του β’ τριμή-
νου τη Novavax, την CureVac και τη Valneva. 

Την ίδια ώρα, καμία πραγματική εξέλιξη δεν 
προκύπτει από το μέτωπο του SputniK-V, παρά 
τις περί του αντιθέτου διαρροές από το Κρεμλί-
νο. Συγκεκριμένα, μετά την τηλεδιάσκεψη Πού-
τιν - Μέρκελ - Μακρόν, το Κρεμλίνο έσπευσε 
να μοιράσει στον Τύπο πρακτικά των συνομι-
λιών για υποτιθέμενη συζήτηση επί πρόθεσης 
αγοράς εμβολίων. Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζουν 
διπλωματικές πηγές, η μόνη πραγματική τοπο-
θέτηση από τις ηγεσίες της Γαλλίας και Γερμα-
νίας ήταν ότι «είμαστε ανοιχτοί» αν το εμβό-
λιο λάβει άδεια από τον ΕΜΑ, όπως και για κά-
θε άλλο εμβόλιο. 

Υπενθυμίζεται ότι οι υπεύθυνοι για την παρα-
γωγή του Sputnik-V έχουν υποβάλει στον ΕΜΑ με 
τεράστια καθυστέρηση (τον περασμένο μήνα, 
ενώ παράγεται ήδη από τον Αύγουστο) αίτηση 
για κυλιόμενη αξιολόγηση και όχι ακόμα αίτηση 
για άδεια υπό όρους. Η δε Ρωσία έχει παραγά-
γει μόλις 20 εκατ. δόσεις του εμβολίου και, ενώ 
οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει από τον Αύγου-
στο, έχει καλύψει μόνο το 3,5% του πληθυσμού 
της - κοινώς, δεν έχει την παραγωγική δυνατότη-
τα για να αλλάξει την κατάσταση στην Ευρώπη. 

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η 
Ε.Ε. είχε παραλάβει 107 εκατομμύρια 
δόσεις εμβολίων μέχρι την περασμέ-
νη Παρασκευή και θα παραλάβει άλλα 

360 εκατομμύρια μέσα σε Απρίλιο, Μάιο και 
Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Κομισιόν.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η Ελλάδα, 
χρησιμοποιώντας το μερίδιο που της αναλογεί, 
θα μπορεί να έχει εμβολιάσει το 57,14% του συ-
νολικού πληθυσμού της έως το τέλος Ιουνίου 
(δηλαδή στο τέλος του β’ τριμήνου 2021). Αυ-
τό σημαίνει ότι ο στόχος του 70% για τον ενή-
λικο πληθυσμό έως το τέλος του καλοκαιριού 
μπορεί να επιτευχθεί σημαντικά νωρίτερα και 
συγκεκριμένα κοντά στις 14 Ιουλίου (όπως εί-
χε προβλέψει και ο επίτροπος Εσωτερικής Αγο-
ράς Τιερί Μπρετόν), εγκαίρως και για την του-
ριστική περίοδο. To 57,14% για την Ελλάδα πε-
ριλαμβάνεται σε έγγραφο της πορτογαλικής 

 ΕπιτΕλους, τώρα το έχουμε κα-
ταλάβει όλοι. Η βαριά μας βιομηχα-
νία είναι ο τουρισμός. Πριν από δύο 
δεκαετίες, οι περισσότεροι θεωρού-
σαμε ότι το τουριστικό προϊόν ενδια-
φέρει μόνο τους ξενοδόχους. Τα χρό-
νια της μεγάλης κρίσης, βήμα-βήμα, 
έγινε κατανοητό ότι η Ελλάδα κρατή-
θηκε όρθια από τα εκατομμύρια του-
ριστών που την επιλέγουν για τα κα-
λοκαίρια τους. Η κορύφωση έγινε το 
2019. Η χώρα δέχθηκε πάνω από 30 
εκατομμύρια τουρίστες, τα επίσημα 
έσοδα πλησίασαν τα 20 δισ. ευρώ. 
Οι ειδικοί λένε ότι με τις παράπλευρες 
δράσεις κινήθηκαν αρκετά περισσό-
τερα χρήματα στην εθνική οικονομία.

ΜιλάΜε για τεράστια ποσά για μια 
χώρα όπως η Ελλάδα. Πέρυσι πάθαμε 
Βατερλό. Δεν έφταιγε κανείς. Ηταν μία 
από τις μεγάλες απώλειες της πανδη-
μίας. Ηρθαν 7 εκατομμύρια άνθρω-
ποι και μαζέψαμε όλα κι όλα 5 δισ. 
Φέτος υπάρχει προσδοκία για καλύ-
τερες ημέρες και καλύτερες εισπρά-
ξεις. Μη φανταστεί κανείς ότι θα γυ-
ρίσουμε αμέσως πίσω το ρολόι στο 
2019. Για να φτάσουμε σε εκείνο το 
ιδανικό σημείο, θα χρειαστούν του-
λάχιστον δύο χρόνια. 

ΜΠορούΜε, όμως, να προσελκύ-
σουμε εκατομμύρια τουρίστες. Είναι 
εφικτός στόχος. Αν η Ευρώπη δεν εί-
χε κάνει τα λάθη στην προμήθεια των 
εμβολίων, αυτό το στοίχημα ήδη θα 
είχε κερδηθεί και θα ατενίζαμε με αι-
σιοδοξία το καλοκαίρι. Τώρα, η κυβέρ-

νηση και ο τουριστικός κόσμος πρέπει 
να δίνουν σκληρή μάχη, ημέρα με την 
ημέρα, χώρα με τη χώρα, για να εξα-
σφαλίσουν τις κρατήσεις. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα στη διεθνή 
κοινότητα δεν είναι η λύση του προ-
βλήματος της πανδημίας, όπως ήταν 
πέρυσι, αλλά μέρος του προβλήμα-
τος. Τα χάλια της Ευρώπης είναι και 
δικά μας χάλια. 

οι Μεγάλες μας αγορές είναι οι Βρε-
τανοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Αμε-
ρικανοί, οι Ιταλοί και ακολουθούν οι 
Δανοί, οι Ολλανδοί και οι Σουηδοί. 
Ολοι αυτοί θέλουν πολύ να έρθουν 
στην Ελλάδα. Μάλιστα, κάποιοι, εδώ 
και χρόνια, έχουν κάνει χιλιάδες ελλη-
νικούς ξενώνες μόνιμα εξοχικά τους. 
Ερχονται και ξανάρχονται τις ίδιες ημε-
ρομηνίες, στα ίδια μέρη και στα ίδια 
δωμάτια. Εχουν αγαπήσει τον τόπο 
και τους κατοίκους του. Τα μηνύμα-
τα που στέλνουν εδώ και καιρό στους 
ιδιοκτήτες των ξενώνων είναι συγκινη-
τικά και συνοδεύονται από φωτογρα-
φίες με ελληνικές παραλίες, ταβέρνες 

δίπλα στη θάλασσα με τσίπουρο και 
χταπόδι και λεζάντες του τύπου «ερ-
χόμαστε, μετράμε τις ημέρες, Ελλάδα 
είναι μόνο μία». 

ΠροϋΠοθεςη για εκείνους είναι να 
ταξιδέψουν με ασφάλεια. Πρέπει, δη-
λαδή, τέλη Μαΐου, η Ελλάδα να μπει 
στον τουριστικό χάρτη ως covid free 
περιοχή. Δηλαδή, οι επόμενοι δύο μή-
νες απαιτούν από εμάς φοβερή πει-
θαρχία, προκειμένου να κερδηθεί το 
μεγάλο στοίχημα της προσέλευσης 
τουριστών, που είναι αναγκαίο για την 
επιβίωσή μας. Το σταδιακό άνοιγμα 
της χώρας δεν μπορεί να είναι ευκαι-
ρία για ξεσάλωμα. Πάντα, ο καθένας 
από εμάς πρέπει να έχει στον νου του 
ότι δεν πρέπει να χαθεί το καλοκαί-
ρι, γιατί αυτό είναι εθνικό στοίχημα. 

Μεχρι στιγμής, δεν έχω εντοπίσει η 
κυβέρνηση να έχει κάνει κάποιο λά-
θος στον σχεδιασμό της για προσέλ-
κυση τουριστών. Η πρωτοβουλία Μη-
τσοτάκη για τα πιστοποιητικά εμβολι-
ασμού είναι κομβικής σημασίας. Ση-
μαντικές είναι και οι πρωτοβουλίες του 
υπουργείου Τουρισμού για διακρατι-
κές συμφωνίες με χώρες όπως το Ισ-

ραήλ, που έχουν προχωρήσει πολύ 
στον εμβολιασμό. Χωρίς αμφιβολία, 
οι πρώτοι τουρίστες μας θα είναι Ισ-
ραηλινοί και Σέρβοι. Καλοδεχούμενοι, 
αλλά δεν είναι αρκετοί. Αν δεν ανοί-
ξουν οι μεγάλες αγορές, μην περιμέ-
νουμε θαύματα. 

οι κράΤηςεις είναι πολλές στα μικρά 
νησιά, όπως το Καστελλόριζο, όπου 
εμβολιάστηκε το σύνολο του πληθυ-
σμού, και αυτό έχει επικοινωνηθεί σε 
όλο τον κόσμο. Εντάξει, θα γεμίσουν 
τα μικρά νησιά, αλλά εκεί τα καταλύ-
ματα είναι λίγα. Θα ενισχυθούν οι το-
πικές οικονομίες, αλλά αυτό δεν μπο-
ρεί να κάνει τη διαφορά πανελλαδι-
κά. Και επειδή ο Μάιος πρέπει να θε-
ωρείται χαμένη υπόθεση, το θέμα εί-
ναι ότι πρέπει να γεμίσουν από τα τέ-
λη Ιουνίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 
η Κρήτη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, η Κέρ-
κυρα και οι Κυκλάδες. 

γιά νά ςύΜβει το θαύμα που όλοι πε-
ριμένουμε, υπάρχει ακόμη μία προϋ-
πόθεση, την οποία ακούω ότι έχει στον 
νου της η Επιτροπή Εμβολιασμών, αλ-
λά κανείς δεν γνωρίζει τον χρόνο και 
τον τρόπο που θα γίνει πράξη. Και αυ-
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τή είναι ο εμβολιασμός όλων όσοι ερ-
γάζονται στον τουρισμό. Είναι προ-
φανές ότι ο άνθρωπος που θα έρθει 
με πιστοποιητικό στο χέρι θα απαι-
τήσει αυτοί που τον υποδέχονται και 
τον περιποιούνται να είναι επίσης εμ-
βολιασμένοι. Για να προλάβουμε τη 
σεζόν, αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. 

ΠάροΤι στους εμβολιασμούς η χώρα 
τα πάει καλά, για τα εμβόλια που δια-
θέτει, η πλατφόρμα κλεισίματος των 
ραντεβού είναι εξαιρετική και τα εμ-
βολιαστικά μας κέντρα άψογα, μέχρι 
σήμερα έχει γίνει μια μεγάλη αστοχία 
στον προγραμματισμό. Καθυστέρη-
σαν πολύ οι ειδικοί να εντάξουν τους 
ανθρώπους που είναι νεότεροι, αλλά 
έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Θέλω να πιστεύω ότι το δεύτερο λά-
θος δεν θα είναι η καθυστέρηση της 
οχύρωσης των ανθρώπων του του-
ρισμού. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες, 
είναι πολλά τα μέτωπα και πρέπει η 
κυβέρνηση να τα προλάβει όλα. Δυ-
στυχώς, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. 
Ενα λάθος στον σχεδιασμό ή μια κα-
θυστέρηση στην υλοποίηση μπορεί 
να αποβούν μοιραία και να χαθεί μία 
ακόμη σεζόν. 

Να κλείσουμε όλα
τα ανοιχτά μέτωπα

Η Ελλάδα θα έχει 
εμβολιάσει το 57,14% του 
συνολικού πληθυσμού 
της έως το τέλος του 
Ιουνίου, αναφέρουν πηγές 
της Κομισιόν

Τείχος ανοσίας το καλοκαίρι

προεδρίας του Συμβουλίου, το οποίο παρου-
σιάστηκε στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντι-
προσώπων (COREPER) και περιήλθε σε γνώ-
ση της Realnews.

Στο ίδιο έγγραφο, το οποίο είχε ως στόχο την 
προετοιμασία για αναδιανομή 10 εκατ. δόσεων 
της Pfizer με όρους αλληλεγγύης και όχι αναλο-
γίας, προβλέπεται ότι η Κύπρος θα έχει εμβολι-
άσει το 62,47% του συνολικού πληθυσμού της, 
η Γερμανία το 61,04%, η Αυστρία το 50,92%, 
το Βέλγιο το 57,45%, η Βουλγαρία το 45,01%, η 
Κροατία το 45,29%, η Τσεχία το 44,33%, η Δα-
νία το 79,88%, η Εσθονία το 50,27%, η Φινλαν-

δία το 58,40%, η Ουγγαρία το 53,32%, η Ιρλαν-
δία το 58,01%, η Λετονία το 53,09%, το Λου-
ξεμβούργο το 57,08%, η Πορτογαλία το 57%, η 
Ρουμανία το 57,14%, η Πολωνία το 55,46%, η 
Μάλτα το 93,10%, η Γαλλία το 58,16%, η Ιταλία 
το 57,14%, η Ολλανδία το 64,59%, η Σλοβακία 
το 44,59%, η Σλοβενία το 52,02%, η Σουηδία 
το 60,75% και η Ισπανία το 57,41%.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι αυτοί οι στόχοι θα 
επιτευχθούν με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις για 
τις παραδόσεις εμβολίων από τις εταιρείες και δη 
από την AstraZeneca. H τελευταία είχε παραδώ-
σει έως την Παρασκευή στην Ε.Ε. 29,7 εκατομ-


