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για τον κορωνοϊό

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Η

Ευρωπαϊκή Ενωση έχει εξασφαλίσει τον
εμβολιασμό του 80% του πληθυσμού
της (380 εκατ. άτομα) ήδη και από μόλις δύο εταιρείες (Pfizer και Μοderna), ανεξαρτήτως του τι θα ακολουθήσει με τις επόμενες
αδειοδοτήσεις, κάτι που δύσκολα μπορούν να
πιστοποιήσουν άλλες περιοχές του πλανήτη. Σε
αυτό συνέβαλε καθοριστικά η πρόσθετη συμφωνία της Παρασκευής για την αγορά επιπλέον 300 εκατ. δόσεων από την Pfizer/Biontech
ανεβάζοντας τη συνολική παραγγελία σε 600
εκατ., πλέον των 160 εκατ. από τη Moderna.
Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν σε όλα τα κράτημέλη επικρατούν γκρίνια και ανησυχία. Τα αίτια δεν είναι δύσκολο να αναζητηθούν: το άγχος από τον εγκλεισμό, η αβεβαιότητα στην
πραγματική οικονομία, οι ανθρώπινες απώλειες και -πάνω απ’ όλα- η λαίλαπα της παραπληροφόρησης για τον ιό, τα μέσα προστασίας, την αντιμετώπιση, τα εμβόλια. Σε αυτά συγκλίνουν οι εκτιμήσεις στελεχών των υπηρεσιών που έχουν ως αρμοδιότητα την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.
Στην πράξη, στην εικονική πραγματικότητα
της παραπληροφόρησης, μπορεί ταυτόχρονα ο Γερμανός να μαθαίνει ότι η Αγκελα Μέρκελ τον «έριξε» για να σώσει τους άλλους Ευρωπαίους και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να διαβάζουν ερμηνείες για το πώς η Γερμανία έκανε
ξεχωριστές παραγγελίες - οι δε διαψεύσεις της
Κομισιόν και για τα δύο δεν ακούγονται σχεδόν από πουθενά.

Τα επόμενα βήματα
για την εμβολιαστική
εκστρατεία της Ε.Ε.

Διαπραγματευτική ισχύς

Κοινοτικοί αξιωματούχοι τονίζουν στην «R» πως οι δόσεις των εμβολίων

Υπάλληλος
στο Ιατρικό Κέντρο
του Πανεπιστημίου
Leiden της Ολλανδίας
λαμβάνει την πρώτη
δόση του εμβολίου
της Pfizer/BioNtech

Κοινοτικός αξιωματούχος με μακρά θητεία στο
θα αυξηθούν σημαντικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και η κρίσιμη
οικονομικό πεδίο δήλωσε στη Realnews τα
μάζα για την ανοσία θα έχει επιτευχθεί μέσα στο τρίτο τρίμηνο
εξής: «Τα Χριστούγεννα μας αρέσει να ακούμε δακρύβρεχτες ιστορίες, όπως το “Kοριτσάκι με τα σπίρτα” με αδικίες και άσχημο τέλος.
αστικούς εθνικισμούς και μάχη για το ποιος θα το λάβει πρώ- ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί φορείς, στους οποίΤα Χριστούγεννα τελείωσαν. Ας επιστρέψουτος; Με ποια βεβαιότητα μας λένε όλοι αυτοί ότι το εγχείρημά
ους μετέχουν επιστήμονες. Δεν υποκύπτουν
με στην πραγματικότητα. Η Ε.Ε. με πρωτοφατους θα ήταν επιτυχές;».
ούτε σε πολιτικές ούτε σε κοινωνικές πιέσεις.
νή τρόπο εξασφάλισε όχι μόνο τη χρηματοΟ Αντόνιο Κόστα, πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, η οποία
Αν μια εταιρεία δεν καταθέσει αίτηση αδειοδόδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης εμβοαναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου γι’ αυτό το εξάμη- τησης και δεν παράσχει τα στοιχεία που πρέλίων που πριν από ένα χρόνο ήταν ανήκουνο, πήγε ένα βήμα παραπέρα. Οταν ρωτήθηκε, μιλώντας σε μι- πει, δεν δίδεται έγκριση ερήμην. Τόσο ο Αντ.
στα, για μια ασθένεια που πριν από 9 μήνες
κρή ομάδα δημοσιογράφων, στην οποία μετείχε και η «R», τι
Κόστα όσο και ο Σαρλ Μισέλ, εκφράζοντας τη
ήταν ένα μυστήριο, αλλά σύναψε συμβόέχει να πει για τις καθυστερήσεις των εμβολίων, σημείωσε:
βούληση των «27», δεν άφησαν κανένα περιλαια με όλους τους πολλά υποσχόμενους
«Ο κόσμος έχει κουραστεί από την πανδημία. Κατανοού- θώριο σε αυτό: δεν θα γίνουν εκπτώσεις στην
κατασκευαστές και ήδη έχει εξασφαλίμε το άγχος και την αγωνία. Ολοι θέλουν να περάσου- ασφάλεια χάρη της ταχύτητας.
σει τον εμβολιασμό του μισού πληθυμε την καμπή, να το αφήσουμε όλο αυτό πίσω μας, αλΟσο για τις περίφημες παρασκηνιακές συμσμού της Ενωσης. Αυτό έγινε με την
λά προς το παρόν πρέπει όλοι να κάνουμε διαχείριση
φωνίες της Γερμανίας με την Curevac και την
ισχύ που προσδίδει στη διαπραγμάτου άγχους μας». Ο κ. Κόστα υπερασπίστηκε σθενα- Pfizer, όπως απεδείχθη, αυτές καν δεν υφίστατευση μια αγορά 450 εκατομμυρά την πολιτική της κοινής δράσης και των συλλογι- νται. Υπάρχουν μόνο ως τμήμα των συνολικών
ρίων πολιτών και 27 κυβερνήσεκών αποφάσεων, που ξεκίνησε από την κροατική
συμφωνιών που κλείνει η Κομισιόν με τις εταιων που έδρασαν με ενότητα και
και τη γερμανική προεδρία. Εξήγησε ότι ουδείς την ρείες. Οι εθνικές ανακοινώσεις και η συμμετοέλαβαν αποφάσεις, αν θυμάστε,
αμφισβητεί. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ουδείς μπο- χή εθνικών διαπραγματευτών στις συζητήσεις,
σε εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις την
ρεί να υποβαθμίσει το εγχείρημα του εμβολιασμού όπως προβλέπεται, μπέρδεψε πολλούς, αλλά
περασμένη άνοιξη. Οι 27 κυβερνήσεις διάλε450 εκατομμυρίων πολιτών, ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη.
στο τέλος της ημέρας ούτε η Γερμανία θα λάξαν ότι πρέπει να έχουμε διευρυμένο χαρτοβει τίποτα ξεχωριστά, ούτε κάποιο κράτος θα
φυλάκιο εμβολίων, οι 27 επέλεξαν τις εταιΤα επόμενα βήματα
«φάει» τη σειρά του άλλου, ούτε κανείς θα ξερείες με βάση τις συστάσεις των επιστημόΟσον αφορά τα επόμενα βήματα, κοινοτικοί αξιωματούχοι
φύγει, αν η παραγωγική ικανότητα των εταινων, οι 27 συμμετείχαν στις διαπραγμαεπισημαίνουν τρία σημεία. Πρώτον, η 27η, η 28η και η 29η
ρειών δεν αυξηθεί.
τεύσεις της Κομισιόν με τις εταιρείες με
Δεκεμβρίου ήταν συμβολικές ημέρες κοινού ευρωπαϊκού εμΟπως σημειώνουν στις Βρυξέλλες, μπορεί
τους ειδικούς τους απεσταλμένους και
βολιασμού, ο κυρίως όγκος ακολουθεί από τα μέσα Ιανουα- να βγαίνουν σήμερα διάφοροι και να ισχυρίόλοι μαζί τα καταφέραμε. Ποτέ πριν η
ρίου, ενώ οι μεγάλες ποσότητες εμβολίων θα φτάσουν στην
ζονται ότι η μία ή η άλλη εταιρεία προσέφερε
ανθρωπότητα δεν είχε τα μέσα για να
Ευρώπη το δεύτερο τρίμηνο και προβλέπεται πως η κρίσιμη
περισσότερες δόσεις κ.λπ. Αυτό που δεν εξηαποτρέψει τον ίδιο της τον αφανιμάζα για την ανοσία θα έχει επιτευχθεί μέσα στο τρίτο
γούν, όμως, είναι ότι η Ε.Ε. δεν υπογράφει με
Ο Αντόνιο Κόστα, πρωθυπουργός της
σμό. Λοιπόν, ας δούμε τα πράγματρίμηνο του έτους, αν όλα πάνε καλά.
κλειστά μάτια, δεν βάζει όλα τα αυγά στο ίδιο
Πορτογαλίας, η οποία ανέλαβε την προεδρία της
τα ως έχουν. Υπάρχει κανείς που θα
Δεύτερον, οι εμβολιαστικές στρατηγικές είναι εθνι- καλάθι και, σε τελική ανάλυση, είναι η μόνη
Ε.Ε., υπερασπίστηκε την πολιτική της κοινής δράσης
ήθελε εθνικές αποφάσεις; Εθνικές
κές, οι κυβερνήσεις επιλέγουν αν θα εμβολιάσουν πρώ- που πέτυχε το να έχουν οι εταιρείες -και όχι τα
και των συλλογικών αποφάσεων, που ξεκίνησε
διαπραγματεύσεις; Να τις έκανε το
τα τους υπερήλικες ή τους υγειονομικούς. Τρίτον, στην κράτη- την ευθύνη. Ολα τα παραπάνω δεν τα
από την κροατική και τη γερμανική προεδρία
κάθε κράτος μόνο του; Με εμβολιΕυρώπη τα εμβόλια δεν τα εγκρίνουν πολιτικοί, αλλά πέτυχε κανείς ούτε στις ΗΠΑ ούτε στην Ασία.

