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Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Ο 
χειµώνας του δεύτερου κύµατος θα 
είναι µακρύς και δύσκολος, το εµβό-
λιο δεν είναι «ασηµένια σφαίρα» και 

ο γενικός πληθυσµός θα πρέπει να συνεχίσει 
να ζει µε εντατικούς κανόνες ασφάλειας υγεί-
ας, τουλάχιστον µέχρι τις αρχές του επόµενου 
καλοκαιριού, το δε στοίχηµα της «διάσωσης 
των Χριστουγέννων» δεν είναι δεδοµένο ότι 
θα κερδηθεί. Αυτά είναι τα βασικά συµπερά-
σµατα που προέκυψαν µετά τις επαφές που εί-
χαν τις τελευταίες ηµέρες οι αρµόδιες υπηρε-
σίες της Κοµισιόν και οι υπηρεσίες Υγείας των 
κρατών-µελών, που συνοψίζονται στο αίτηµα 
για επιτάχυνση της νοµοθετικής πρωτοβουλί-
ας για την «Ευρωπαϊκή Ενωση Υγείας». 

Σχεδόν 10 µήνες µετά το ξέσπασµα της παν-
δηµίας, που κόστισε στην Ε.Ε. ανθρώπινες ζω-
ές και χτύπησε οικονοµικές κατακτήσεις µιας 
δεκαετίας, ακόµα, οι «27» δεν βρίσκονται σε 
επαρκή συντονισµό και κάθε βήµα γίνεται µε 
χάσιµο πολύτιµου χρόνου. Με βάση τα διδάγ-
µατα του δεκαµήνου, η αρµόδια για την Υγεία 
επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου εισηγήθηκε ένα 
πλάνο ενίσχυσης της κοινοτικής διάστασης της 
υγείας στην Ε.Ε., χωρίς να απαιτείται αλλαγή 
συνθηκών. Η ουσία είναι ο αυτοµατοποιηµέ-
νος διασυνοριακός συντονισµός, οι κοινές προ-
µήθειες και η δηµιουργία αποθεµατικών, αλ-
λά και η κοινή και έγκαιρη πρόβλεψη απειλών. 

Η προµήθεια
Πριν, όµως, εγκριθεί και δοκιµαστεί το νέο σύ-
στηµα, θα προηγηθεί το κρίσιµο τεστ της κοι-
νής προµήθειας των εµβολίων για τον SARS-
CoV-2. Αφενός από τις ανακοινώσεις της περα-
σµένης ∆ευτέρας µέχρι την πιστοποίηση από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων θα πε-
ράσει ένα επιπλέον χρονικό διάστηµα, αφετέ-
ρου, µετά τη λήψη της πιστοποίησης των εµ-
βολίων, θα χρειαστεί ένα δεύτερο χρονικό δι-
άστηµα για την κάλυψη ικανοποιητικού τµή-
µατος του πληθυσµού. 

Ως προς το δεύτερο στοιχείο, η Κοµισιόν, 
βάσει της συµφωνίας κοινής προµήθειας εµ-
βολίων µε τα κράτη-µέλη, έχει ζητήσει από τις 
κυβερνήσεις «εµβολιαστικά σχέδια», δηλαδή 
αναλυτικά επιχειρησιακά πλάνα για το πώς θα 
καλυφθεί ο πληθυσµός. Μέχρι στιγµής, τέτοια 
πλάνα (βασίζονται σε σχεδιαγράµµατα µε ερω-
τήµατα της Κοµισιόν) έχουν παραδώσει µόνο 
τα 21 από τα 27 κράτη-µέλη. Αυτό δεν σηµαί-
νει ότι είναι βέλτιστα και επαρκή. Η Κοµισιόν 
δεν αποκαλύπτει ποια είναι τα 21 κράτη-µέλη.

Η Κοµισιόν αναµένει θετικές εξελίξεις από 
εταιρείες και πλέον το οπλοστάσιο των συµ-
φωνιών που έχει συνάψει περιέχει: 
f Πλήρη σύµβαση µε τη συµµαχία BioNTech-
Pfizer για 200 +100 εκατ. δόσεις.
f Πλήρη σύµβαση µε την AstraZeneca για 
300+100 εκατ. δόσεις.
f Πλήρη σύµβαση τη Sanofi-GSK για 300 
εκατ. δόσεις.
f Πλήρη σύµβαση µε την Janssen Pharma-
ceutica NV για 200 +200 εκατ. δόσεις.
f Προσυµφωνητικό µε την CureVac για 225 
εκατ. δόσεις.
f Προσυµφωνητικό µε τη Moderna για 80 
εκατ. δόσεις.

Αυτό σηµαίνει πως, πρακτικά, η Ε.Ε. ανα-
µένει 1,75 δισ. δόσεις µέσα στα έτη 2021 και 
2022, δηλαδή δόσεις για πάνω από τρεις φο-
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ρές τον πληθυσµό της Ε.Ε. (δεν είναι απαραί-
τητο ότι θα αγοραστούν όλες) και προφανώς 
µε πλήρη κάλυψη του ελληνικού πληθυσµού. 
Η κατανοµή στα κράτη-µέλη γίνεται µόνο µε 
«κλείδα» πληθυσµού και µε βάση το εθνικό 
σχέδιο (το αίτηµα της χώρας). 

«Η Koµισιόν κατέστησε σαφές από την αρ-
χή -και το επανέλαβε αρκετές φορές κατά το 
παρελθόν- ότι η ασφάλεια και η αποτελεσµα-
τικότητα των εµβολίων δεν είναι διαπραγµα-
τεύσιµες για εµάς», ξεκαθάρισε η αρµόδια επί-
τροπος, εξηγώντας αναλυτικά -τόσο στον Τύ-
πο στις Βρυξέλλες όσο και στην ολοµέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- ότι δεν θα γίνουν 
εκπτώσεις στην ασφάλεια, ακόµα και αν χρει-
αστεί περισσότερος χρόνος. Αυτός είναι και ο 
λόγος που η Κοµισιόν και η επίτροπος δεν δε-
σµεύονται για τον χρόνο έγκρισης και διανο-
µής. Το διάστηµα «τέλη 2020- αρχές 2021» 
είναι ενδεικτική πρόβλεψη και όχι προγραµ-
µατισµός. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει να κατα-
στεί απόλυτα σαφές ότι σε καµία από τις πα-
ραπάνω συµβάσεις δεν υπάρχει ρήτρα απαλ-
λαγής ή αποποίησης ευθύνης των εταιρειών, 
παρά τις διάφορες αναφορές στον Τύπο περί 
προθέσεων κάποιων εκπροσώπων εταιρειών. 
Η Κοµισιόν δεν έκανε δεκτές εκπτώσεις ούτε 
στην ευθύνη ούτε στους κανόνες ασφαλείας. 

Ωστόσο, οι υπηρεσίες ασφαλείας εκτιµούν 
πως τρίτοι παράγοντες θα συνεχίσουν να δια-
σπείρουν ψευδείς ειδήσεις, όπως είναι η πάγια 
τακτική τους, µε στόχο την αποσταθεροποίη-
ση των δυτικών κοινωνιών και όπως έχει κα-
ταγράψει σε αλλεπάλληλες εκθέσεις της η Ευ-
ρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης (ΕΥΕ∆) 
από την αρχή της πανδηµίας. Κρατικές υπηρε-
σίες χωρών που χάνουν από τον ευρωπαϊκό 
συντονισµό, µε συστηµατικό τρόπο, στοχεύ-
ουν στα τµήµατα του πληθυσµού που έχουν 
ελλιπή εκπαίδευση και, σύµφωνα µε τις πλη-
ροφορίες που υπάρχουν, θα εντείνουν τις πα-
ρεµβάσεις τους. Ως προς αυτό, έχει σταλεί αρ-
µοδίως σήµα σε όλες τις εµπλεκόµενες εθνικές 
Αρχές, καθώς ο κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία 
είναι τεράστιος. 

Πολιτικές αντεγκλήσεις και κορωνοϊός

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ η αντιπολίτευση επιτέθηκε στην κυβέρ-
νηση για τα λάθη της ως προς την αντιμετώπιση του δεύ-
τερου κύματος του κορωνοϊού. Η κυβέρνηση, σε κοινο-
βουλευτικό επίπεδο, υπερασπίστηκε τον εαυτό της. Ανε-
πιτυχώς ή επιτυχώς είναι θέμα οπτικής. Η κατηγορία που 
της προσήψαν είναι ότι επέδειξε ολιγωρία ή και αδιαφο-
ρία ακόμα ως προς προστασία του πληθυσμού, χάριν της 
επαναλειτουργίας της οικονομίας. Με την είσοδο κυρί-
ως τουριστών κατά τη θερινή περίοδο στη χώρα. Οταν, 
όμως, και άλλα κράτη -που πήραν μέτρα αυστηρότερα- 
δεν έχουν αποφύγει τα ίδια δυσμενή αποτελέσματα, ήτοι 
πολλαπλασιασμό κρουσμάτων και πάμπολλους νεκρούς, 
η λογική λέει, όταν ανεξάρτητα από τη λήψη αυστηρότε-
ρων ή μη μέτρων υπάρχουν τα αυτά δυσμενή αποτελέ-
σματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι δεν υπάρχει 
πολιτική ευθύνη. Φυσικά μπορούσε η κυβέρνηση, όμως, 
να είχε φροντίσει, στο μεσοδιάστημα, ήτοι το καλοκαίρι - 
φθινόπωρο, να κάνει το κάτι παραπάνω και να δημιουρ-
γήσει περισσότερες ΜΕΘ. Οσο πιο πολλές ακόμα καλύ-

τερα, ώστε να μην πιέζεται τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας από κρούσματα και ασθενείς. Γιατί αυτό μπορούσε να 
το προβλέψει. Ομως, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και 
το γεγονός ότι, όπως εξελίσσεται ο κορωνοϊός στη δεύ-
τερη αυτή φάση του, πάλι δυστυχώς ελάχιστα θα άλλα-
ζαν. Για να το καταλάβει κάποιος με εικόνες αυτό, επιση-
μαίνω ότι στη γειτονική Ιταλία, στη Νάπολη ειδικότερα, τα 
νοσοκομεία δεν χωρούν τους προσερχόμενους, οι οποί-
οι μένουν επί ώρες στα αυτοκίνητά τους με χορήγηση 
οξυγόνου! Στην ιταλική Βουλή, βέβαια, δεν είχαμε διατύ-
πωση κατηγοριών του τύπου ότι έπρεπε η κυβέρνηση να 
έχει προβλέψει κάτι τέτοιο και ότι επιβάλλετο να έχει κά-
νει περισσότερα επ’ αυτού. Παρόλο που κι εκεί δυστυ-
χώς κόσμος πεθαίνει. Η αλήθεια είναι ότι καμιά κυβέρνη-
ση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της υγείας μας 
κι αυτό είναι από μόνο του λυπηρό. Οπότε ας αφήσουν 
τα μεγάλα λόγια στη Βουλή μας οι διαξιφιζόμενοι, αρκε-
τά ήδη τραβάμε οι πολίτες. Κι ας φροντίσουν από κοινού 
για το καλύτερο. 
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Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ για την 
Υγεία επίτροπος της Ε.Ε.  
Στέλλα Κυριακίδου


