
16

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 Realnews  www.real.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Τ
έσσερα διαφορετικά εµβόλια από τέσ-
σερις διαφορετικούς προµηθευτές δια-
πραγµατεύεται για τις ανάγκες των πολι-

τών της Ε.Ε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη µία 
από αυτές τις εταιρείες, την AstraZeneca, η Κο-
µισιόν έχει υπογράψει συµβόλαιο προαγοράς 
για 400 εκατοµµύρια δόσεις. Με τις άλλες τρεις, 
τις Johnson & Johnson, Sanofi SKG και Curevac, 
έχουν ολοκληρωθεί οι διερευνητικές συνοµιλί-
ες, µε την πρώτη µάλιστα αναµένεται να ανα-
κοινωθεί συµφωνία προαγοράς για 200 εκα-
τοµµύρια δόσεις µέσα στις επόµενες ηµέρες. 

Η Κοµισιόν διαπραγµατεύεται µε τις εται-
ρείες αυτές για όλους τους Ευρωπαίους. Αυτό 
δεν ήταν αυτονόητο τον Ιανουάριο, όταν έγι-
νε σαφές ότι η πανδηµία λαµβάνει πολύ ανη-
συχητικές διαστάσεις. ∆εν ήταν επίσης αυτονό-
ητο ότι θα είχαν πρόσβαση στο εµβόλιο όλοι. 
Ο πρώτος που έθεσε ανοιχτά το ζήτηµα ότι το 
εµβόλιο θα πρέπει να είναι «παγκόσµιο δηµό-
σιο αγαθό» και ζήτησε από την Ε.Ε. να αγορά-
σει τις πατέντες ήταν ο καθηγητής Ηλίας Μό-
σιαλος από τα τέλη Μαρτίου. 

Ο Ηλ. Μόσιαλος ήταν τότε και εξακολουθεί να 
είναι σε καθηµερινή επικοινωνία µε τον υπουρ-
γό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Εκείνη την εποχή ορί-
στηκε από τον πρωθυπουργό ως εκπρόσωπος 
της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισµούς υγεί-
ας. Στο Μαξίµου και στο υπουργείο Υγείας εκτί-
µησαν πως η πρόταση Μόσιαλου θα αποκτού-
σε µεγαλύτερη απήχηση αν είχε πολιτική κάλυ-
ψη. Ετσι, µε κοινή παρέµβασή τους στη γερ-
µανική εφηµερίδα «Frankfurter Allgemeine», 
στις 6 Απριλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης και ο Ηλ. Μόσιαλος ζήτησαν «να 
προβεί η Ε.Ε. από κοινού στην αγορά αδειών 
ευρεσιτεχνίας (πατεντών) για νέα εµβόλια και 
τεστ ταχείας ανίχνευσης». Το ότι ο πρωθυπουρ-
γός ασπάζεται απολύτως την ιδέα ότι το εµβό-
λιο θα πρέπει να είναι δηµόσιο αγαθό φαίνεται 
και από την ανακοίνωση που έκανε την Παρα-
σκευή πως, όποτε και αν έρθει το εµβόλιο στην 
Ελλάδα, θα διανεµηθεί δωρεάν. 

Στην παρέµβαση εκείνη ο Ηλ. Μόσιαλος εί-
χε επισηµάνει πως η αµερικανική και η βρετα-
νική κυβέρνηση έχουν ήδη εξασφαλίσει δικαι-
ώµατα για εµβόλια και τεστ και ότι υπήρχε κίν-
δυνος να µείνουν πίσω άλλες χώρες. Η ελληνι-
κή κυβέρνηση και ειδικά το υπουργείο Υγείας 
και ο Β. Κικίλιας είχαν ήδη την εµπειρία από τις 
µάχες για τη διασφάλιση υγειονοµικού υλικού 
και αναλώσιµων, απαραίτητων για την προστα-
σία ασθενών και υγειονοµικού προσωπικού. 
Στην πράξη επρόκειτο για έναν πόλεµο όλων 
εναντίον όλων, µε τις πλούσιες χώρες να βά-
ζουν δυσθεώρητα «καπέλα» στις τιµές και άλ-
λους να κατάσχουν φορτία µε µάσκες σε αερο-
δρόµια όπου γινόταν στάση για ανεφοδιασµό. 

Oλη η αλήθεια
για το εµβόλιο
Το παρασκήνιο των 
συµφωνιών που κλείνει 
η Κοµισιόν µε τις 
φαρµακοβιοµηχανίες. 
Οι παρεµβάσεις του 
Κυριάκου Μητσοτάκη 
και του Βασίλη Κικίλια 
στα ευρωπαϊκά 
όργανα και ο ρόλος 
του καθηγητή Ηλία 
Μόσιαλου. ∆έσµευση 
για δωρεάν διάθεση 
του εµβολίου από τον 
πρωθυπουργό

∆εν ήθελαν να δουν κάτι αντίστοιχο στο εµβό-
λιο και γι’ αυτό υιοθέτησαν την πρόταση Μό-
σιαλου, ώστε να διασφαλιστεί η όσο το δυνα-
τόν ευρύτερη και δικαιότερη διανοµή του εµ-
βολίου. Αυτή τη θέση η κυβέρνηση την υπερα-
σπίστηκε µέχρι τέλους. 

Αίτηµα
Στις 4 Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέ-
λαβε, στο πλαίσιο της διεθνούς τηλεδιάσκεψης 
Coronavirus Global Response, τo αίτηµα να κη-
ρυχθεί το εµβόλιο παγκόσµιο δηµόσιο αγαθό 
και τόνισε ότι αυτό θα πρέπει να παραχθεί σε 
επαρκείς ποσότητες και να είναι διαθέσιµο σε 
όλο τον πληθυσµό, αρχής γενοµένης από τους 
πιο ευάλωτους, ενώ τάχθηκε κατά της µονοπω-
λιακής πρόσβασης µιας χώρας ή µιας περιοχής. 
Στις 7 Μαΐου, σε τηλεδιάσκεψη µε τους Ευρω-
παίους οµολόγους του, ο Β. Κικίλιας επανέλα-
βε: «Ολα τα κράτη-µέλη θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε ένα ασφαλές εµβόλιο. Εµβόλιο 
για λίγους δεν είναι εµβόλιο». Οι εξελίξεις είχαν 
ήδη αρχίσει να προκαλούν ανησυχία, καθώς οι 
ΗΠΑ, η Βρετανία και άλλες χώρες ήδη προχω-
ρούσαν σε συµφωνίες προαγοράς µε τις εται-
ρείες που είχαν ξεκινήσει την έρευνα για την πα-
ραγωγή του εµβολίου. Μάλιστα, η κυβέρνηση 
του Ντόναλντ Τραµπ φέρεται να προσπάθησε 
να εξαγοράσει την εταιρεία Curevac για να δια-
σφαλίσει την αποκλειστικότητα. Αυτό υποχρέ-
ωσε τη Γερµανία να συµµετάσχει στο µετοχι-

κό κεφάλαιο της εταιρείας µε 300 εκατ. ευρώ. 
Προς το τέλος Μαΐου, η Κοµισιόν αποφάσι-

σε τη συγκρότηση µιας συντονιστικής επιτρο-
πής για το εµβόλιο του κορωνοϊού από τις 27 
χώρες, που συνεδριάζει έκτοτε σε εβδοµαδιαία 
βάση και µε αντικείµενο τη στρατηγική της Ε.Ε. 
για το εµβόλιο και τη διανοµή του στους πολί-
τες της Ε.Ε. Την Ελλάδα εκπροσωπεί στην επι-
τροπή αυτή, τους τρεις µήνες που λειτουργεί, 
ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαµάνης. 

Στις αρχές Ιουνίου, θορυβηµένες από τις 
προαγορές κυρίως των ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερ-
µανία, η Ολλανδία και η Ιταλία συγκρότησαν 
µια αγοραστική κοινοπραξία και προσέγγισαν 
την AstraZeneca µε σκοπό την προαγορά 300 
εκατοµµυρίων δόσεων. Hδη, όµως, η συντο-
νιστική επιτροπή, που λειτουργούσε υπό την 
επίτροπο Στέλλα Κυριακίδου και την εποπτεία 
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε καταρτί-
σει ένα σχέδιο δράσης, ώστε η Ε.Ε. να αναλάβει 
κεντρικά την προαγορά των εµβολίων. Στις συ-
νεδριάσεις της συντονιστικής αντικείµενο ήταν 
και το πλέον δύσκολο ζήτηµα, αυτό της κατα-
νοµής των εµβολίων στις χώρες της Ε.Ε. Αυτό 
που συµφωνήθηκε τελικά είναι ένας αλγόριθ-
µος που λαµβάνει υπόψη τον πληθυσµό αλλά 
και την ηλικιακή πυραµίδα, ώστε να καλυφθούν 
οι ανάγκες των ευπαθών οµάδων. 

 Στις 12 Ιουνίου, στο άτυπο συµβούλιο των 
υπουργών Υγείας που έγινε µε τηλεδιάσκεψη 
από το Ζάγκρεµπ, συµφωνήθηκε αυτό το δύ-

Τόσο η AstraZeneca όσο και 
οι Johnson & Johnson και Sanofi 
ετοιµάζονται να προχωρήσουν 
σε κλινικές δοκιµές µε 
µεγάλο αριθµό εθελοντών


