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Γκρίνια για τις καθυστερήσεις
Πυρά κατά Μέρκελ για τους αργούς ρυθμούς στο πρόγραμμα
εμβολιασμών. Πονοκέφαλος για Μακρόν το κύμα άρνησης στη Γαλλία
Των Π. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
& Μ. ΔΕΝΑΞΑ
politiki@realnews.gr

Μ

ετ’ εμποδίων και με
αργούς ρυθμούς εξελίσσονται τα προγράμματα εμβολιασμού σε
Γαλλία και Γερμανία, καθώς
έχουν παραδοθεί στις χώρες
αυτές πολύ λιγότερα εμβόλια
από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί. Οι Γερμανοί κατηγορούν
γι’ αυτό την κυβέρνησή τους,
ενώ οι Γάλλοι εμφανίζονται
απρόθυμοι να εμβολιαστούν.
Με την καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχουν βάλει
οι Γερμανοί για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται
στους εμβολιασμούς στη χώρα τους. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες στη Γερμανία είχαν εμβολιαστεί λίγο περισσότεροι από 500.000 πολίτες και
το γεγονός αυτό κάνει πολλούς
να θεωρούν ότι η διαδικασία
εξελίσσεται με αργό ρυθμό.
Ουσιαστικά, η καγκελάριος
κατηγορήθηκε από την εφημερίδα «Bild» ότι στις προτεραιότητές της έβαλε πιο μπροστά τους Ευρωπαίους πολίτες
συνολικά και όχι τους Γερμανούς συμπατριώτες της, παρά το γεγονός ότι το εμβόλιο
της Biontech είναι γερμανικό.
Πάντως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και
με πηγές από το Βερολίνο,
δεν υπήρξε ποτέ θέμα αγοράς εμβολίων ξεχωριστά για
τη Γερμανία.
Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, δήλωσε πως «είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες το πώς γίνεται ένα εμβόλιο που παρασκευάστηκε στη
Γερμανία να το έχουν πρώτα
στις ΗΠΑ, στη Βρετανία και
στον Καναδά και όχι στη χώρα μας».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει
γνωστά, τον περασμένο Ιούνιο
οι υπουργοί Υγείας της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας
και της Ολλανδίας δημιούργησαν «συμμαχία για το εμβόλιο», ώστε οι τέσσερις αυτές μεγάλες χώρες, ξεχωριστά,
να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες εμβολίων.
Τότε υπήρξε και παρέμβαση της καγκελαρίου Μέρκελ,
η οποία με επιστολή της που
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Bild», αφαίρεσε κάθε σχετική αρμοδιότητα για τα εμβόλια από τον υπουργό Υγείας,
Γενς Σπαν, και την παραχώρησε στην Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να υπάρξει συνολική διαπραγμάτευση και αγορά
της Ε.Ε. για τα εμβόλια.
Η Ε.Ε. αποφάσισε να δημιουργήσει μια παλέτα εμβολίων και να μην πάει μόνο σε
μία εταιρεία.
Οταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με την εταιρεία Biontech, η Γαλλία και ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέμειναν πως δεν πρέπει να αγοραστούν πάρα πολλές δόσεις
από τη γερμανική εταιρεία, αλλά να υπάρξουν και ανάλογες
πολλές δόσεις από τη γαλλική
εταιρεία Zanofi.
Παρ’ όλα αυτά, στην πορεία η Biontech κατάφερε πολύ πριν από τους υπόλοιπους
να κυκλοφορήσει στην αγορά
το εμβόλιό της, με την Ευρώπη να έχει αγοράσει λιγότερες
δόσεις από αυτές που θα μπορούσε να είχε πάρει και τώρα
να διαπραγματεύεται για μια
νέα αγορά.

Aπροθυμία
Με… ανέκδοτο πάντως μοιάζει η ιστορία του εμβολιασμού
στη Γαλλία. Παρόλο που η διαδικασία ξεκίνησε στο τέλος
του χρόνου και στόχος ήταν
να εμβολιαστούν 1 εκατομ-

Πιέσεις δέχονται η Αγκελα Μέρκελ και
ο Εμανουέλ Μακρόν για τη διαδικασία
εμβολιασμού σε Γερμανία και Γαλλία

μύριο πολίτες έως το τέλος
του μήνα, ωστόσο μέχρι και
την Τετάρτη είχαν εμβολιαστεί
με την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech μόλις 7.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που
δίνει καθημερινά στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας.
Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί
στο 0,01% του γαλλικού πληθυσμού, την ώρα που για να
αποκτηθεί η ανοσία της αγέ-

λης ή η συλλογική ανοσία,
όπως την αποκαλούν στη Γαλλία, θα πρέπει να εμβολιαστεί
το 59,99% των πολιτών. Πρόκειται δηλαδή για έναν άθλο,
με δεδομένο ότι το 58% των
Γάλλων δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί, έναντι του 50% που
ήταν τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση για
την εφημερίδα «Le Figaro»,
που δημοσιεύτηκε στις αρχές
του χρόνου.

Η άρνηση των Γάλλων (το
60% των ερωτηθέντων) επικεντρώνεται κυρίως στο γεγονός πως δεν θέλουν να εμβολιαστούν για μια νέα ασθένεια
με ένα νέο εμβόλιο, το οποίο
δεν έχει μακροχρόνια δοκιμαστεί. Ωστόσο και να ήθελαν να
εμβολιαστούν δεν επαρκούν
οι δόσεις για όλους. Ενώ είχε ανακοινωθεί πως η Γαλλία
θα λάμβανε αρχικά περίπου
1,5 εκατ. δόσεις του εμβολίου
Pfizer/BioNTech στο τέλος Δεκεμβρίου, τελικά διέθετε μέχρι
και το πρωί της Τετάρτης μόλις 560.000 δόσεις.

Η απροθυμία των Γάλλων να
εμβολιαστούν σε συνδυασμό
με την έλλειψη εμβολίων, ο κακός προγραμματισμός, οι αντικρουόμενες δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων σχετικά με το θέμα, οι αποτυχίες
και οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις κυβερνητικών στελεχών
έχουν φέρει τον Μακρόν και
τους υπουργούς του αντιμέτωπους με μια μεγάλη πίεση.
Τα παραπάνω έχουν ενοχλήσει ιδιαίτερα τον Εμ. Μακρόν,
ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνηση να εντείνει τη διαδικασία των εμβολιασμών.

