10

Realnews www.real.gr

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

πολιτικη

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 φεβρουαριου 2021

για τον κορωνοϊό

Οι μεταλλάξεις

επελαύνουν!
Της Δήμητρας Πανανού
d.pananou@realnews.gr

Τ

ην αυξημένη μολυσματικότητα των μεταλλάξεων του κορωνοϊού, που εξαπλώνονται στη χώρα μας, βλέπουν -κυρίως- πίσω από τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων και νοσηλειών, παρά το lockdown, οι Ελληνες επιστήμονες. Το γεγονός αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να σημάνει «συναγερμός», σε μια προσπάθεια ελέγχου και περιορισμού της «πυροδότησης» του τρίτου κύματος στη χώρα, που μοιραία οδηγεί σε παράταση των υφιστάμενων μέτρων.
Ο καθηγητής Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και
μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, Γιώργος Σουρβίνος, μιλώντας στη
Realnews, τονίζει πως η βρετανική παραλλαγή του ιού έχει ήδη
εξαπλωθεί σε σημαντικό βαθμό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. «Το στέλεχος με τη βρετανική μετάλλαξη φαίνεται ότι εξαπλώνεται με σημαντική ταχύτητα στη χώρα και σε ορισμένες περιοχές επικρατεί, γεγονός το οποίο δεν υπήρχε τον περασμένο Νοέμβριο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε αυτή τη χρονική φάση
σε τι ποσοστό υπάρχει στην κοινότητα επί του συνόλου, καθώς το
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης ενεργοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα. Σύντομα, όμως, με τη χρήση αλγορίθμων, θα γνωρίζουμε τη διασπορά του στον γενικό πληθυσμό. Μπορώ να πω,
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, ότι η μετάλλαξη εντοπίζεται σε σημαντικό ποσοστό των θετικών δειγμάτων. Με
βεβαιότητα γνωρίζω, από τα στοιχεία του εργαστηρίου μου, ότι η
βρετανική μετάλλαξη κυριαρχεί στην Κρήτη αλλά και σε μεγάλες
περιοχές, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε πολύ
καλή ροή δειγμάτων για ανάλυση και βλέπουμε ότι το μεταλλαγμένο στέλεχος της Βρετανίας ανιχνεύεται σε σημαντικά ποσοστά,
δικαιολογώντας τη φήμη του περί αυξημένης μεταδοτικότητας»,
αναφέρει ο κ. Σουρβίνος.
Ο ίδιος προσθέτει πως δεν υπάρχει ακόμα επιστημονική βεβαιότητα για το σύνολο των χαρακτηριστικών της βρετανικής παραλλαγής του ιού. «Εχουμε το νέο στέλεχος που είναι μεταδοτικό. Δεν
φαίνεται προς στιγμήν να είναι πιο επιθετικό, αλλά απαιτείται συστηματική κλινικοεργαστηριακή μελέτη για ένα οριστικό συμπέρασμα. Η γονιδιωματική επιτήρηση συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό
και θα ανακοινωθούν επιπλέον αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες, με σημαντικό αριθμό δειγμάτων να έχουν ισχυρή πιθανότητα για μεταλλαγμένα στελέχη. Ο ΕΟΔΥ αμέσως ενεργοποίησε το
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του
SARS-CoV-2. Υπάρχουν χώρες στις οποίες το αντίστοιχο δίκτυο είτε δεν υπάρχει, είτε υπολειτουργεί. Αν συγκρίνει κανείς τα δείγματα που έχουμε αναλύσει, θα δει ότι είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά των ΗΠΑ. Είχαμε πολύ καλά αντανακλαστικά ως χώρα», σχολιάζει ο καθηγητής Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Οι συναθροίσεις
Ο κ. Σουρβίνος αναφέρει την πλημμελή τήρηση των μέτρων ως
έναν ακόμη λόγο που έχουμε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων.
«Είναι θέμα συμπεριφοράς που επιδεικνύουμε όλοι. Για παράδειγμα, από τις ιχνηλατήσεις, όταν ανιχνεύονται θετικά στον κορωνοϊό
άτομα, προκύπτει μετά ότι είχαν πάρει μέρος σε ‘‘μυστικές’’ συναθροίσεις ή συνεστιάσεις. Υπάρχει κοινωνική ζωή σε αξιόλογο βαθμό, που δυστυχώς επιβαρύνει την κατάσταση. Ο κόσμος σε σημαντικό βαθμό, όπως είναι απόλυτα κατανοητό, εμφανίζει σημάδια κόπωσης και δεν ακολουθεί το ίδιο πιστά τα μέτρα όπως την
πρώτη περίοδο της πανδημίας, δεν υπακούει. Η νοοτροπία στην
εφαρμογή των μέτρων στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε περιοχές της περιφέρειας παρουσιάζει αρκετές φορές σημαντικές διαφοροποιήσεις και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την Αθήνα ή τα
μεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει ένα καλύτερο επίπεδο ενη-
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λόγοι της νέας
έξαρσης των
κρουσμάτων,
σύμφωνα με
έγκριτους
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μέρωσης, αλλά και την περιφέρεια. Επί παραδείγματι, υπάρχουν ορεινές και αγροτικές περιοχές της Κρήτης, όπου θεωρούν ότι δεν κινδυνεύουν από τον κορωνοϊό».
Παράλληλα, ο καθηγητής Ιολογίας και μέλος του Δ.Σ. του
ΕΟΔΥ σημειώνει ότι βρισκόμαστε στην «καρδιά» της εποχικότητας των αναπνευστικών παθογόνων ιών. «Οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταδοτικότητά τους. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η πτώση των κρουσμάτων θα είναι σχετικά
αργή. Ακόμα και με περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων
δεν θα είναι εύκολο να δούμε γρήγορες αλλαγές. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτό θα είναι το τελευταίο αυστηρό lockdown που
εφαρμόζει η κυβέρνηση. Το Πάσχα ευελπιστώ ότι θα είναι
καλύτερο από πέρυσι, αλλά σίγουρα όχι όπως το 2019. Μετά τις 15 Μαρτίου θα ανέμενα μια σημαντική υποχώρηση
των δεικτών και βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης».

Γιώργος Σουρβίνος

Ανησυχία
Την ανησυχία του αναφορικά με την εξάπλωση των μεταλλάξεων εκφράζει, από την πλευρά του, και ο Δημήτρης Παρασκευής, αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής στο ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής των ειδικών του υπουργείου Υγείας. «Υπάρχει ανησυχία για το γεγονός ότι τα μεταλλαγμένα στελέχη είναι πιο μολυσματικά και
σίγουρα έχουν παίξει ρόλο στο τρίτο κύμα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Συνεπώς, θα πρέπει τα μέτρα να τηρούνται σε
μεγαλύτερο βαθμό και θα πρέπει να βρούμε και να εφαρμόσουμε πιο στοχευμένα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη και την
κόπωση της κοινωνίας», λέει στη Realnews ο κ. Παρασκευής.
Αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας στη χώρα
μας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά την εφαρμογή του
lockdown, σχολιάζει: «Στην Αττική την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω της κακοκαιρίας, διενεργήθηκε μικρός αριθμός
τεστ. Υπήρξε, ως εκ τούτου, μια ψευδής μείωση. Αν δούμε
τα στοιχεία της Αττικής, εκτός του Πειραιά, υπάρχει μια μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, η
οποία θα πρέπει να μεταφραστεί μάλλον ως μια σταθεροποίηση. Είμαστε επιφυλακτικοί. Δεκαπέντε μέρες μετά το
lockdown, συνήθως βλέπουμε μια σταθεροποίηση και όχι
πτώση. Χρειάζεται παραπάνω διάστημα για να καταγράψουμε την πτώση, να δούμε τα στοιχεία από τις νέες νοσηλείες

Δημήτρης Παρασκευής

Δημήτρης Κατσιάνος
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σε απλές κλίνες και να έχουμε μια πιο ασφαλή εκτίμηση της κατάστασης». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παρασκευής εξηγεί ότι «στις ΜΕΘ η σταθεροποίηση
και η μείωση είναι πάντα πιο αργές σε σχέση με τα
κρούσματα ή τις απλές νοσηλείες. Αρα, είναι αναμενόμενη έως ένα βαθμό η κατάσταση που παρατηρείται στις ΜΕΘ».

Ανοιγμα
Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής αποφεύγει να
κάνει προβλέψεις για το μέλλον και για το πότε θα
επιστρέψουμε πάλι σε μια μερική κανονικότητα, με
το άνοιγμα της κοινωνίας και της αγοράς. «Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πότε θα
γίνει η κορύφωση, πότε θα ξεκινήσει η πτώση, σε
τι ποσοστό κάλυψης θα είναι οι ΜΕΘ, που φαίνεται
ότι θα είναι σε υψηλό ποσοστό (γι’ αυτό δεν έχουμε, δυστυχώς, αμφιβολία), τι περιθώρια ανοίγματος άλλων κλινών θα έχουμε στις ΜΕΘ κ.ά. Οι αποφάσεις στην επιτροπή λαμβάνονται σε επίπεδο μίας εβδομάδας, για να έχουμε πάντα επικαιροποιημένη εικόνα. Είμαστε σε κρίση καμπή στην Αττική,
παρά το γεγονός ότι μπήκε στο ‘‘κόκκινο’’ από την
πρώτη εβδομάδα και ο κόσμος ήξερε ότι υπήρχε
πρόβλημα», καταλήγει.

Τήρηση των μέτρων
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κατσιάνο, παθολόγολοιμωξιολόγο, η βρετανική μετάλλαξη επελαύνει
στην Αττική. «Οι μεταλλάξεις φυσικά μας ανησυχούν. Οπως συνήθως συμβαίνει, όμως, δεν οδηγούν σε πιο επικίνδυνα στελέχη, αλλά περισσότερο σε ευρέως μεταδιδόμενα στελέχη. Από την άλλη
πλευρά, δεν εφαρμόζεται στην πράξη το lockdown.
Δεν ξέρω, βέβαια, αν μετά από τόση κόπωση είναι
εφικτό», σημειώνει ο κ. Κατσιάνος. Ο ίδιος συνιστά
ψυχραιμία και τήρηση των μέτρων. «Ζούμε σε μια
υπερσύγχρονη κοινωνία, αλλά δεν μπορούμε να
παύσουμε να είμαστε μέρος της φύσης. Μεγάλα βι-

ολογικά φαινόμενα διαρκούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν
θα πρέπει, όμως, να είμαστε απαισιόδοξοι. Υπάρχει το παράδειγμα
του Ισραήλ, όπου ο μαζικός εμβολιασμός έχει φέρει θετικά αποτελέσματα», επισημαίνει ο παθολόγος-λοιμωξιολόγος.
Σε κάθε περίπτωση, για τη διαχείριση του φαινομένου δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ακραίες διαφοροποιήσεις σε σύντομο χρονικό
διάστημα. «Δεν είναι εφικτό να βρεθούμε στο μηδέν σε μία ημέρα.
Τα μέτρα της αποστασιοποίησης και της χρήσης της μάσκας θα μας
συνοδεύουν για κάποιο καιρό, μέχρι οι επιδημιολογικοί αριθμοί να
δείξουν ότι έχει σταματήσει το φαινόμενο», καταλήγει ο Δ. Κατσιάνος.

Τουριστική περίοδος
«Πρέπει να υπάρξουν ρεαλιστικές προτάσεις ώστε να επαναλειτουργήσει η ‘‘βαριά βιομηχανία’’ της χώρας μας, που είναι ο
τουρισμός, με ασφάλεια τόσο για τους τουρίστες όσο και
για τους εργαζομένους στον κλάδο. Η εμπειρία που
αποκτήθηκε πέρυσι στον τομέα αυτόν ήταν πολύτιμη και πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί στο έπακρο
στην επερχόμενη τουριστική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, οι πάντες θα πρέπει να ακολουθήσουν
συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα», δηλώνει ο καθηγητής Κλινικής Ιολογίας και
μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, Γ. Σουρβίνος.
Λαμβάνοντας υπόψη, με τα έως σήμερα δεδομένα, ότι πληθυσμός της Ευρώπης που θα έχει εμβολιαστεί έως το καλοκαίρι ενδεχομένως να μην
ξεπερνά το 30%-40%, ο κ. Σουρβίνος εκτιμά ότι
οι ανεμβολίαστοι τουρίστες θα μπορούσαν να
επισκεφθούν τη χώρα μας έχοντας υποβληθεί σε
πρόσφατο ταχύ ή μοριακό τεστ, κατά την αναχώρηση ή την άφιξη.
«Αρκετοί διεθνείς tour operators ζητούν πλέον
τεστ κατά την επιστροφή, για να μην μπουν οι πελάτες τους σε καραντίνα στη χώρα τους. Θεωρώ
ότι, με την τήρηση συγκεκριμένων υγειονομικών
δικλείδων ασφαλείας και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των φορέων του τουρισμού στη χώρα μας, οι ξένοι τουρίστες θα μπορέσουν να ταξιδέψουν και να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι»,
συμπληρώνει ο καθηγητής.

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ψήφισε την περασμένη Πέμπτη, με συντριπτική πλειοψηφία από όλες τις πολιτικές ομάδες (47 υπέρ και 2 κατά), την έκθεση «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό». Τη σύνταξη της έκθεσης είχε προτείνει με πρωτοβουλία της η
Ελενα Κουντουρά και η ίδια διαμόρφωσε και τις βασικές θέσεις ως εισηγήτρια.
Η έκθεση θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, με δύο βασικούς στόχους για το 2021, οι οποίοι είναι
να μην επαναληφθούν λάθη και αστοχίες
του περασμένου καλοκαιριού, που κόστισαν στη δημόσια υγεία και στην οικονομία, και να ανοίξει ο τουρισμός με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, προστατεύοντας επισκέπτες, τοπικές κοινωνίες και
εργαζομένους και επομένως επιτρέποντας η σεζόν να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.
Στις βασικότερες προτάσεις που κατέθεσε
η κ. Κουντουρά περιλαμβάνεται το κοινό
πρωτόκολλο υγειονομικής ασφάλειας για
διενέργεια τεστ 48 ή 72 ώρες πριν από την
αναχώρηση και rapid test κατά την άφιξη, για κάθε ταξίδι στην Ε.Ε. Παράλληλα,
προτείνει τη διαμόρφωση, το συντομότερο
δυνατό, ενός κοινού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ενός συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης εθνικών διαδικασιών εμβολιασμού, το οποίο όμως
θα χρησιμοποιείται σε πρώτη φάση μόνο
για ιατρικούς σκοπούς. Ακόμη, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής τάσσεται υπέρ της
αποφυγής της καραντίνας και της τήρησης όλων των προληπτικών μέτρων (αποστάσεις, χρήση μάσκας κ.λπ.).
Επιπλέον, η κ. Κουντουρά προτείνει
στις τουριστικές χώρες, όπως η Ελλάδα, να γίνεται εμβολιασμός όλων
των εργαζομένων σε τομείς που
έρχονται σε επαφή με τουρίστες.
Οσον αφορά το κοινό πιστοποιητικό
εμβολιασμού για μελλοντική ταξιδιωτική χρήση, η έκθεση δεν αντιτίθεται
επί της αρχής. Θέτει, όμως, προϋποθέσεις, καθώς αφενός το εμβόλιο προστατεύει μόνο τον εμβολιασμένο (σύμφωνα με τα
πρώτα στοιχεία, οι εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό), ενώ, αφετέρου,
οι νεότερες ηλικιακές ομάδες δεν θα έχουν προλάβει να εμβολιαστούν πριν
από το καλοκαίρι. Οι προϋποθέσεις είναι, πρώτον,
ο εμβολιασμός να τεθεί
στη διάθεση του γενικού
πληθυσμού της Ευρώπης και, δεύτερον, να
υπάρχουν επαρκείς
επιστημονικές αποδείξεις ότι οι εμβολιασμένοι δεν μεταδίδουν τον ιό.
Φοίβος
Κλαυδιανός

12

Realnews www.real.gr

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ
g.lykourentzos@realnews.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

για τον κορωνοϊό

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ μέχρι τις 21/02/2021

Η

ώρα του εμβολιασμού ατόμων με υποκείμενα νοσήματα έφτασε. Το άνοιγμα
της πλατφόρμας για τα ραντεβού όσων
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είναι σε άμεση προτεραιότητα. Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι
εντός Μαρτίου να έχουν εμβολιαστεί οι πρώτοι,
περίπου 270.000, συμπολίτες μας ηλικίας 18-59
ετών, οι οποίοι θεωρούνται από την Επιτροπή Εμβολιασμών ως ανήκοντες σε ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω σοβαρού υποκειμένου νοσήματος.
Για την Επιτροπή, ο εμβολιασμός της συγκεκριμένης ομάδας είναι μείζονος σημασίας, καθώς
θεωρείται ο κρίσιμος παράγοντας που θα δώσει
ανάσα στο σύστημα Υγείας. Η Realnews αποκαλύπτει σήμερα το σχέδιο προτεραιοποίησης
των ευπαθών ομάδων, το οποίο κατατέθηκε στη
Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, και θα αποτελέσει τον οδηγό για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων.
Οπως προκύπτει από τον πίνακα, οι ευπαθείς
ομάδες λόγω νοσήματος έχουν διακριθεί σε δύο
κατηγορίες: στην κατηγορία του αυξημένου κινδύνου και στην κατηγορία του σοβαρού κινδύνου νόσησης. Στην κατηγορία αυξημένου κινδύνου έχουν συμπεριληφθεί νοσούντες με την πιο
σοβαρή επιβάρυνση και, σύμφωνα με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκτιμάται ότι σε αυτήν την κατηγορία θα περιληφθούν
εντέλει περίπου 300.000 άτομα, που θα εμβολιαστούν αμέσως μετά τα άτομα ηλικίας 75 ετών
και άνω. «Τα άτομα με τα νοσήματα της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή των ευπαθών ομάδων
υψηλού κινδύνου λόγω νοσήματος, θα εμβολιαστούν αμέσως μετά τον εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας 60 έως 64 ετών, επειδή αυτό αναλογεί στον κίνδυνο σοβαρής νόσησης που διατρέχουν ως ομάδα», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Κοντοζαμάνης, σημειώνοντας πάντως ότι άτομα άνω των 75 ετών με υποκείμενα νοσήματα
έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Οι προτεραιότητες
Οπως προκύπτει από τον πίνακα προτεραιοποίησης στον οποίο καταλήγει η Επιτροπή Εμβολιασμών, στην ομάδα αυξημένου κινδύνου συμπεριλαμβάνονται 269.729 συμπολίτες μας, που θα
έχουν και την απόλυτη προτεραιότητα μετά τον
εμβολιασμό της ομάδας 74 και άνω. Πρόκειται
επί της ουσίας για συμπολίτες μας με βαριά υποκείμενα νοσήματα και συγκεκριμένα:

Βασίλης
Κοντοζαμάνης,
αναπληρωτής
υπουργός
Υγείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
85+
80-84
60-64
75-79
ΕΟ∆Υ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΟΣΗ 1
149.309
96.330
53.378
16.356
16.918
96.896
28.454
9.939
467.580

ΣΥΝΟΛΟ
245.336
109.780
62.591
17.968
28.204
175.796
41.695
15.783
697.153

∆ΟΣΗ 2
96.027
13.450
9.213
1.612
11.286
78.900
13.241
5.844
229.573

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ από τις 22/02/2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
85+
80-84
60-64
75-79
ΕΟ∆Υ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΟΣΗ 1
46.335
109.978
223.738
197.418
5.651
10.266
1.042
1.231
595.659

ΣΥΝΟΛΟ
144.915
302.840
491.811
409.569
16.289
37.561
15.971
5.992
1.424.948

∆ΟΣΗ 2
98.580
192.862
268.073
212.151
10.638
27.295
14.929
4.761
829.289

Πώς και πότε
θα εμβολιαστούν
οι ευπαθείς ομάδες
Ξεκινούν άμεσα και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Μάρτιο τα ραντεβού
για 270.000 άτομα με βαριά υποκείμενα νοσήματα
f118.387 άτομα σε ανοσοκαταστολή.
f 103.953 καρκινοπαθείς με καρκίνο συμπαγούς οργάνου που υποβάλλονται σε θεραπεία
ή με αιματολογικό καρκίνο.
f 37.637 άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα
του αναπνευστικού.
f 24.698 άτομα με νεφρική ανεπάρκεια.
f7.672 άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου ή αιμοποιητικών κυττάρων.
f4.875 άτομα με σοβαρή ηπατική νόσο.
f604 ασθενείς με κυστική ίνωση.
f233 άτομα με άλλα νοσήματα, π.χ. σύνδρομο Down.
Αυτό που προκαλεί αίσθηση και ταυτόχρονα
αναδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού για
τις αντοχές του συστήματος Υγείας είναι ο τεράστιος αριθμός των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ο πίνακας δείχνει:
f 914.674 ασθενείς με χρόνια καρδιαγγειακή νόσο.
f 542.345 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.
f 330.546 άτομα με χρόνια νοσήματα του
αναπνευστικού.
f 363.598 άτομα με καρκίνο.
f 195.084 άτομα με χρόνια νευρολογικά
νοσήματα.
f 122.078 άτομα με σοβαρή ψυχική νόσο.

f 5.513 αιμοσφαιρινοπαθείς.
f 4.140 με χρόνια ηπατική νόσο.
f 3.284 άτομα με χρόνια νεφρική νόσο.
f 2.364 άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.
f 2.034 άτομα με διαταραχές σπληνός.

Ανάσα στο σύστημα
Ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων θεωρείται κομβικής σημασίας για την αποσυμφόρηση του συστήματος Υγείας, ενώ, όπως εκτιμάται από τους ειδικούς, θα σημάνει και το τέλος
του μεγαλύτερου ποσοστού των δραματικών
συνεπειών της πανδημίας. Βάσει των στοιχείων του ΕΟΔΥ για την κατά ηλικία κατανομή των
νοσηλειών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας,
εκτιμάται ότι, με τον πλήρη εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων λόγω ηλικίας 60 ετών και άνω
και των ευπαθών ομάδων λόγω νοσήματος,
θα γίνει κατορθωτό να προληφθεί πάνω από
το 75% των νοσηλειών σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας και πάνω από το 90% των θανάτων
που οφείλονται στον κορωνοϊό.

Oι παραδόσεις
Οπως προαναφέρθηκε, στόχος της Επιτροπής είναι εντός Μαρτίου να εμβολιαστούν όλοι οι ανήκοντες στην ομάδα αυξημένου κινδύνου, ώστε μέχρι το τέλος Μαΐου να έχουν εμβολιαστεί και όλοι

οι έχοντες υποκείμενο νόσημα. Ολος ο προγραμματισμός, πάντως, τελεί υπό την αίρεση των διαθέσιμων δόσεων εμβολίου. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκαν προβλήματα σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας, στις οποίες το σύστημα των ραντεβού έκλεισε λόγω έλλειψης διαθέσιμων εμβολίων. «Μακάρι να είχαμε εμβόλια,
όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι χώρες, να εμβολιάσουμε σε μία εβδομάδα, σε ένα μήνα, το σύνολο του πληθυσμού. Τα εμβόλια έρχονται σταδιακά. Θα έρθει της Johnson & Johnson και θα έρθουν και άλλα εμβόλια, τα οποία προβλέπονται
στην ευρωπαϊκή συμφωνία», είπε ο κ. Κοντοζαμάνης. Στον σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται και
ειδική μέριμνα για συγκεκριμένες ομάδες του
πληθυσμού, όπως όσοι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Για τη συγκεκριμένη ομάδα, ο προγραμματισμός προβλέπει εμβολιασμό με μονοδοσικό εμβόλιο, όπως αυτό της Johnson & Johnson.
Το αισιόδοξο κλίμα για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων ήρθε να τονώσει η δήλωση του
καθηγητή Πολιτικής της Υγείας, Ηλία Μόσιαλου,
ο οποίος είπε ότι έξι εμβόλια (Pfizer/BioNTech,
Moderna, Οξφόρδης/AstraZeneca, Johnson &
Johnson, Novavax και το ρωσικό Sputnik) είναι
100% αποτελεσματικά και έναντι της βρετανικής
μετάλλαξης, όσον αφορά την προστασία που παρέχουν από νοσηλεία ή θάνατο.
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Με το βλέμμα
στην επόμενη ημέρα

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ
g.siadimas@realnews.gr

Π

αράταση του lockdown στην Αττική
για μία εβδομάδα, έως τις 8 Μαρτίου,
ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην τακτική ενημέρωση της περασμένης Παρασκευής.
Οπως είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς, οι Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Αρκαδίας, Αχαΐας και Εύβοιας παραμένουν στο βαθύ κόκκινο, όπως επίσης και οι δήμοι Καλυμνίων και Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκης.
Ειδικά για την Αττική, υπάρχει μεγάλη ανησυχία λόγω της αυξητικής τάσης των κρουσμάτων
σε όλη την Περιφέρεια και ειδικότερα στον Πειραιά και στη Δυτική Αττική. Σε αυτές τις συνθήκες, η σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων αναστέλλεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνεργάτες του, τοποθέτησε το σχεδιαζόμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 8 ή στις 15 Μαρτίου.
Παράλληλα με τη μάχη με τον κορωνοϊό, πάντως, η κυβέρνηση επιχειρεί στροφή στην οικονομία και σε θέματα που έχουν να κάνουν με
την καθημερινότητα του πολίτη. Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν πως το επόμενο χρονικό διάστημα το τοπίο θα είναι διαφορετικό σε
σχέση με τη σημερινή κατάσταση με τα αυξημένα κρούσματα και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, αφού και ο εμβολιασμός θα έχει προχωρήσει κατά πολύ, ενώ και οι καιρικές συνθήκες με τις υψηλές θερμοκρασίες θα ευνοήσουν την καταπολέμηση το κορωνοϊού. Αλλωστε, τα επόμενα 24ωρα η χώρα μας αναμένεται να σπάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου
εμβολιασμών, την ώρα που ο μέσος όρος των
εμβολιασμών που γίνονται καθημερινά φτάνει
πλέον τους 25.000.

ήδη «κλειδώνει» και τον σχεδιασμό που έχει να κάνει με τη στήριξη τόσο των
επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Είναι ξεκάθαρο πως πλέον και ειδικά
μετά την επανεκκίνηση του λιανικού εμπορίου τα μέτρα στήριξης θα είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια. Σε αυτή τη φάση-γέφυρα μέχρι το καλοκαίρι είναι
σαφές πως σε πρώτο πλάνο θα βρεθούν κλάδοι που είναι κλειστοί εδώ και πολλούς μήνες, όπως η εστίαση, και εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή από τον
περασμένο Νοέμβριο.
Εξάλλου, το στοίχημα είναι να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση της οικονομίας με τους καλύτερους δυνατούς όρους,
όταν φυσικά το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα και ανάψει το «πράσινο
φως» από τους ειδικούς.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές πως, όταν γίνει η σταδιακή άρση του lockdown,
βούληση της κυβέρνησης είναι να ανοίξει το λιανεμπόριο, φυσικά με κανόνες

Το Ταμείο Ανάκαμψης
Ταυτόχρονα, όμως, η κυβέρνηση έχει να «τρέξει» το σχέδιο που θα καταθέσει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο την εισροή
πόρων που θα φτάσουν τα 5,5 δισ. ευρώ στις
αρχές του καλοκαιριού, αλλά και νομοσχέδια
που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
Οσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, οι βασικοί άξονες του σχεδίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί
και μέσα στον Μάρτιο η κυβέρνηση θα το φέρει
στη δημοσιότητα, ζητώντας από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν θέση και να
καταθέσουν και τις προτάσεις τους.
Μάλιστα, υπάρχει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί
συζήτηση στη Βουλή προκειμένου να ακουστούν
όλες οι απόψεις των κομμάτων και, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, να αναλάβουν δημοσίως τις ευθύνες τους ο ΣΥΡΙΖΑ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Να σημειωθεί πως, όσο πιο
γρήγορα κατατεθεί το σχέδιο για το Ταμείο στις
Βρυξέλλες, τόσο πιο γρήγορα θα ανοίξει και ο
δρόμος για τους πρώτους πόρους που θα φτάσουν στη χώρα μας.
Στο οικονομικό κομμάτι, όμως, πέρα από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση
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και αποστάσεις, αφού το μηνιαίο κόστος μόνο για το κράτος είναι μεγάλο και ξεπερνά το
1,4 δισ. ευρώ.
Από εκεί και πέρα, όμως, η κυβέρνηση ετοιμάζει μια σειρά από νομοσχέδια για το επόμενο διάστημα που έχουν να κάνουν κυρίως με
την καθημερινότητα των πολιτών, συνεχίζοντας
παράλληλα και τις μεταρρυθμίσεις.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα επόμενα νομοσχέδια θα αφορούν:
fΔημόσιες συμβάσεις (διαφάνεια και ταχύτητα στα έργα και στις δημόσιες συμβάσεις).
fΝέα διπλώματα οδήγησης.
fΜΚΟ (νέο πλαίσιο, ενώ έχει δημιουργηθεί
και μητρώο).
f Αξιολόγηση στην εκπαίδευση.
f Εθελοντισμό.
f Ψυχιατρική περίθαλψη.
Μέσα στην εβδομάδα, όμως, και συγκεκριμένα στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης.
παρουσιάστηκαν δύο ακόμα νομοσχέδια, που
θα πάρουν τον δρόμο για τη Βουλή.
Πρώτον, το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση
του οικογενειακού δικαίου, με τη γονική μέριμνα από κοινού. Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο
αυτό φέρνει τη συνεπιμέλεια των παιδιών και,
όπως υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές, αποτελεί μεταρρύθμιση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Μετά από περίπου 40 χρόνια, το
νέο νομοθέτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης
αλλάζει βασικές διατάξεις του οικογενειακού
δικαίου αναφορικά με την ανατροφή των παιδιών διαζευγμένων γονέων. Ετσι, με γνώμονα
το συμφέρον των παιδιών, ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα επιμέλειας και χρόνου επικοινωνίας με τους γονείς.
Δεύτερον, το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την προστασία τους. Με το σχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών, τα ζώα συντροφιάς
αποκτούν ψηφιακό βιβλιάριο, στο οποίο θα
αποτυπώνεται το ιατρικό ιστορικό τους και θα
είναι προσβάσιμο ψηφιακά, για τους ιδιοκτήτες και τους κτηνιάτρους, σε έκτακτες περιστάσεις. Προβλέπεται επίσης η απαγόρευση πώλησης σκύλων και γατών από pet shops, όπως και
οι αγγελίες για ζευγάρωμα. Η πώληση ή η διάθεση ζώων συντροφιάς θα γίνεται μόνο από
εγκεκριμένους επαγγελματίες ή αδειοδοτημένους εκτροφείς και ιδιοκτήτες.

Η χύτρα

η άποψη
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟy*
*Διευθύνοντος
συμβούλου
της MRB Hellas

Και ξαφνικά ο κορωνοϊός γίνεται δεύτερη, τρίτη ή
ακόμα και τέταρτη είδηση. Πολλοί αναρωτιούνται «μα,
με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων, που κάποιες ημέρες πλησιάζει τις δύο χιλιάδες, ανεξάρτητα από το πόσα τεστ γίνονται, πώς είναι δυνατόν τα κεντρικά δελτία
των τηλεοπτικών καναλιών, και όχι μόνο, να μην αρχίζουν με COVID;».
Η απάντηση είναι εκεί μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες της χώρας είχαν φτάσει στο σημείο να έχουν γίνει
χύτρα στην οποία κάποιος έκλεισε τη βαλβίδα. Η κόπωση από την COVID-19 είχε φτάσει και ξεπεράσει το 60%
του πληθυσμού. Η έκρηξη ήταν αναμενόμενη και το μόνο που έμενε να δούμε ήταν την αφορμή της έκρηξης.
Και η αφορμή ήταν ότι κάποιος άνθρωπος, μέσα στη δι-

κή του προσωπική χύτρα, δεχόμενος την αντίστοιχη πίεση με όλους τους άλλους, «έσκασε» πρώτος. Η αθλήτρια Μπεκατώρου. Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί τώρα;
Μα, η απάντηση είναι απλή: γιατί η δική της χύτρα έσκασε πρώτη μέσα στο συνολικότερο εκρηκτικό τοπίο, διότι, εκτός από την κόπωση λόγω COVID-19, κουβαλούσε
για χρόνια και την κόπωση μιας «χυδαιότητας» που υπέστη. Και όταν σκάει μια ανθρώπινη χύτρα, τότε αλυσιδωτά σκάνε και πολλές άλλες.
Βεβαίως, κάποια από τις χύτρες περιείχε «εκρηκτικότερα» υλικά, που προκάλεσαν έκρηξη σε ολόκληρο το
σπίτι. Το δε εκρηκτικότερο υλικό δεν είναι απλή «πυρίτιδα», είναι «ενδεχομένως» επώνυμη μάρκα του «εργοστασίου Λιγνάδης & ΣΙΑ Α.Ε.».
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για τον κορωνοϊό

Ατούλ Γκαβάντε

«Οι μεταλλάξεις
θα εξαπλωθούν»
Ο καθηγητής του Χάρβαρντ και σύμβουλος δύο
Αμερικανών Προέδρων εκφράζει την πεποίθηση ότι
θα χρειαστούν νέα «πολυδύναμα» εμβόλια για να
αντιμετωπιστούν οι παραλλαγές του ιού
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ
d.pananou@realnews.gr

«Τ

α υπάρχοντα εμβόλια από μόνα τους
δεν αρκούν για να τερματιστεί η πανδημία», δηλώνει στη Realnews o
Ατούλ Γκαβάντε, καθηγητής Δημόσιας Υγείας
στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και μέλος της
ομάδας για την COVID-19 που είχε συστήσει ο
Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, κατά την
περίοδο μετάβασης της εξουσίας στις ΗΠΑ. Ο
πολυγραφότατος καθηγητής, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει και σύμβουλος του Προέδρου Μπιλ Κλίντον για θέματα δημόσιας υγείας, ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει πλέον ανάγκη για τη
δημιουργία πολυδύναμων εμβολίων, που θα
στοχεύουν στα πολλαπλά στελέχη του ιού, καθώς και για επέκταση των κλινικών δοκιμών γύρω από τα νέα φάρμακα.
«Το ποσοστό μετάλλαξης πολλαπλασιάζεται
σε πολλές χώρες. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό.
Ο αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων οδηγεί
σε αύξηση νοσηλειών και θανάτων. Αγωνιζόμαστε για να παραγάγουμε τα εμβόλια. Ωστόσο, οι μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί, με
κυριότερες τη βρετανική και τη νοτιοαφρικανική, έχουν ως αποτέλεσμα μερικά από τα εμβόλια να έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα και
να πρέπει να ενισχυθούν. Γεγονός που απαιτεί
χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναμένουμε οι μεταλλάξεις να εξαπλωθούν, γι’ αυτό πρέπει να προχωρήσουμε στην προετοιμασία πολλών, πολυδύναμων εμβολίων», αναφέρει ο κ. Γκαβάντε, ιδρυτής και πρόεδρος, μεταξύ άλλων, των «Ariadne Labs», κέντρων καινοτομίας συστημάτων Υγείας στις ΗΠΑ.

Ενίσχυση των μέτρων
Ο ίδιος δεν κρύβει την ανησυχία του, καθώς οι

εμβολιαστικοί ρυθμοί στις περισσότερες χώρες
του κόσμου δεν είναι ικανοί να αποτρέψουν το
«κύμα» των μεταλλάξεων. «Και να αυξηθεί η διανομή των εμβολίων, δεν θα μπορέσουμε να
αποτρέψουμε τις μεταλλάξεις. Τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Βρετανία, όπου έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, οι
νοσηλείες συνεχίζονται. Γι’ αυτό θα πρέπει να
ληφθούν πρόσθετα μέτρα», σχολιάζει ο καθηγητής του Χάρβαρντ. Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθαρίζει ότι απαιτούνται η ανάπτυξη ενός καλύτερου χαρτοφυλακίου θεραπειών, πολυδύναμων
εμβολίων καθώς και η πιστή, καθημερινή χρήση
ιατρικών μασκών από τον πληθυσμό. «Θα συνιστούσα τις ιατρικές μάσκες αντί για τις υφασμάτινες. Το ύφασμα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι
πολύ δύσκολο να διατηρηθεί πάνω από το μύτη
και δεν εφαρμόζει καλά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μένουν κενά», σημειώνει και συμπληρώνει με νόημα: «Ανησυχώ πολύ διότι φαίνεται
να αφήνουμε το πόδι μας από τα φρένα. Τα μέτρα ατονούν, ο κόσμος χαλαρώνει και αρχίζει να
συγχρωτίζεται. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει.
Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον ιό. Στην Αμερική εξακολουθούμε να έχουμε πάνω από 3.000
θανάτους. Σε κάποιες περιοχές βρισκόμαστε στο
επίπεδο που ήμασταν το φθινόπωρο του 2020.
Και όλα αυτά τη στιγμή που βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με τις μεταλλάξεις», λέει ο Αμερικανός καθηγητής Δημόσιας Υγείας.

Επιτάχυνση διαδικασιών
Ο κ. Γκαβάντε αναφέρεται και στην επιτάχυνση
των διαδικασιών που απαιτούνται στη γραμμή
παραγωγής των εμβολίων. Οπως σημειώνει, τα
προβλήματα που εντοπίζονται είναι πάρα πολλά και απρόβλεπτα, δεδομένου ότι πρώτη φορά συμβαίνει τόσο μαζική παραγωγή mRNA
εμβολίων. Και τα προβλήματα δεν σταματούν
εκεί. Η διεξαγωγή μαζικών εμβολιασμών απαι-

τεί μια τεράστια προσπάθεια για όλες τις χώρες του κόσμου. «Μερικά πράγματα δεν μπορούν να καθυστερούν. Είναι σαφές ότι η ταχύτητα πρέπει να γίνει η νούμερο 1 προτεραιότητά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
την κρίση της πανδημίας. Απαιτείται καλύτερος
προγραμματισμός, συντονισμός για το άνοιγμα νέων εμβολιαστικών κέντρων, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση από τους πολίτες αλλά
και η μετακίνηση των εμβολίων που δεν πρέπει
να κάθονται στα ράφια. Ο εμβολιαστικός ρυθμός, καθώς προχωρούν οι ημέρες και οι εβδομάδες, πρέπει να πολλαπλασιάζεται. Τον τελευ-

ταίο μήνα στην Αμερική, όπου είμαι σε θέση
να γνωρίζω τα στοιχεία, έχει τετραπλασιαστεί
ο αριθμός των εμβολιασμών και έτσι πρέπει να
συνεχίσουμε. Απαιτείται σε κάθε χώρα ένα συγκεκριμένο πλαίσιο τεχνογνωσίας και ικανότητας», επισημαίνει ο καθηγητής του Χάρβαρντ.
Και καταλήγει λέγοντας ότι «στόχος πρέπει να
είναι ο εμβολιασμός του πληθυσμού άνω των
75 ετών και των ανθρώπων που εργάζονται
στον υγειονομικό τομέα. Πρέπει να πιέσουμε
τις διαδικασίες κάθε ημέρα και περισσότερο,
ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα τρέξουμε πιο γρήγορα από τον ιό».

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 φεβρουαριου 2021

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

www.real.gr

Realnews

15

πολιτικη

«Διπλασιάσαμε την ταχύτητα παραγωγής»
Ο επικεφαλής της Pfizer Hellas,
Ζαχαρίας Ραγκούσης, μιλά
για την ευελιξία που υπάρχει
στην ανάπτυξη εμβολίων
κατά των παραλλαγών του ιού
Της αιμιλιαΣ σταθακου
a.stathakou@realnews.gr

Ε

κατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει μέχρι σήμερα το εμβόλιο της Pfizer για τον Sars-CoV-2,
που αποτελεί ένα μεγάλο όπλο της ανθρωπότητας ενάντια στην πανδημία. Σχετικά με την εικόνα που διαμορφώνεται για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου, από τα δεδομένα σε πραγματικές πλέον συνθήκες, ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Pfizer Hellas, επισημαίνει στη Realnews ότι τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των κλινικών
μελετών. «Δείχνουν ότι έχουμε ένα εμβόλιο με τεκμηριωμένο
προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, το οποίο μπορεί
να έχει ουσιαστική συνεισφορά στην αναχαίτιση της πανδημίας και στην προστασία της δημόσιας υγείας», εξηγεί.
Ωστόσο, η εμφάνιση των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού
έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Το ερώτημα που τίθεται
είναι κατά πόσο είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο της Pfizer κατά των υπαρχουσών μεταλλάξεων και τι θα γίνει αν στην πορεία
εμφανιστούν και άλλες. Ο επικεφαλής της Pfizer Hellas τονίζει
ότι, σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις
εξελίξεις στον τομέα των μεταλλάξεων και είναι σε εγρήγορση
ώστε να ανταποκριθεί στις όποιες ανάγκες προκύψουν. «Λαμβάνουμε μέτρα, πραγματοποιούμε επενδύσεις και συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές»,
εξηγεί ο κ. Ραγκούσης και προσθέτει τα εξής: «Στόχος μας είναι, εάν ταυτοποιηθεί στέλεχος το οποίο μειώνει την προστασία που παρέχει το εμβόλιο, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε
το ταχύτερο δυνατόν και να υποβάλουμε αίτηση χορήγησης

Και δεύτερο κέντρο της
Pfizer στη Θεσσαλονίκη
Ειδικά για την Ελλάδα, ο επικεφαλής της Pfizer
Hellas τονίζει ότι η άμεση προτεραιότητα της εταιρείας
δεν είναι άλλη από το έργο του εμβολιασμού.
«Σήμερα, προτεραιότητά μας είναι η συμβολή μας
με κάθε δυνατό τρόπο στο έργο του εμβολιασμού,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και τους
επαγγελματίες Υγείας», τονίζει ο κ. Ραγκούσης,
αναφέροντας ότι, μετά την πρόσφατη έναρξη της
λειτουργίας του Τεχνολογικού και Ψηφιακού Κέντρου
του φαρμακευτικού κολοσσού στη Θεσσαλονίκη,
η κεντρική Μακεδονία θα αποκτήσει σύντομα και
ένα δεύτερο διεθνές κέντρο της Pfizer, το οποίο
θα αποτελεί τον κόμβο εσωτερικών υπηρεσιών του
ομίλου. «Στόχος μας για το επόμενο διάστημα είναι να
συνεχίσουμε να φέρνουμε στους Ελληνες ασθενείς
καινοτόμες θεραπείες, που απαντούν σε ανεκπλήρωτες
ανάγκες. Και, ταυτόχρονα, να συνεισφέρουμε στην
προσπάθεια για αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας,
μέσα από επενδύσεις που αξιοποιούν συγκριτικά
πλεονεκτήματα της χώρας, όπως είναι το εξαιρετικό
ανθρώπινο δυναμικό της. Σήμερα λειτουργεί ήδη το
Τεχνολογικό και Ψηφιακό Κέντρο της Pfizer, το οποίο
ήδη απασχολεί πάνω από 200 στελέχη, με υψηλό
επίπεδο δεξιοτήτων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και
δεύτερη επένδυση στη Θεσσαλονίκη, για τη δημιουργία
κόμβου εσωτερικών υπηρεσιών. Συνεχίζουμε, λοιπόν,
να είμαστε εδώ, με συνέπεια, με ευθύνη, με πίστη στις
δυνατότητες της Ελλάδας και των ανθρώπων της»,
καταλήγει ο κ. Ραγκούσης.

έγκρισης για επικαιροποιημένο εμβόλιο mRNA ή αναμνηστική
δόση του εμβολίου. Αυτός είναι κι ένας βασικός λόγος για τον
οποίο η Pfizer και η BioNTech έχουν επιλέξει τη συγκεκριμένη
πλατφόρμα των mRNA εμβολίων. Το γεγονός ότι μας παρέχει
ευελιξία για την ανάπτυξη εμβολίων κατά νεοεμφανιζόμενων
παραλλαγών, εάν και όταν απαιτηθεί. Πρόκειται για μια καινοτομία που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και στην πρόληψη

άλλων σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων».
Η καινοτομία της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί η εταιρεία
έχει και μια άλλη σημαντική διάσταση, αφού για πρώτη φορά
παράγεται εμβόλιο βιοτεχνολογίας σε τόσο μεγάλη κλίμακα.
Ωστόσο,η αυξημένη παγκόσμια ζήτηση εγείρει ερωτήματα για
το αν η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Ο κ. Ραγκούσης διευκρινίζει ότι, όσον αφορά το εμβόλιο της Pfizer, δεν
έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, πέρα από μια παροδική απόκλιση σε μία εβδομάδα του Ιανουαρίου, η οποία καλύφθηκε στη συνέχεια. «Κι αυτό έγινε για τις ανάγκες αναβάθμισης της παραγωγικής μας διαδικασίας, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε παγκοσμίως το 2021 στα 2 δισ. δόσεις, από
1,3 δισ. που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Η αναβάθμιση αυτή
έχει τώρα ολοκληρωθεί και μας επιτρέπει να παράγουμε πλέον τα εμβόλιά μας με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα, μειώνοντας
τον χρόνο παραγωγής κάθε παρτίδας από 110 σε 60 ημέρες».
Σύμφωνα με τον κ. Ραγκούση, η Pfizer προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες για να επιταχύνει την παραγωγή των
δόσεων. «Πέρα από την αναβάθμιση των διαδικασιών στις δικές μας μονάδες, προσθέτουμε και επιπλέον προμηθευτές και
αναπτύσσουμε συμβάσεις με άλλες μονάδες παραγωγής. Ηδη
έχουμε ανακοινώσει δύο συνεργασίες με φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να συμμετάσχουν στην παραγωγή των εμβολίων. Επιπλέον, η BioNTech επιβεβαίωσε ότι, εντός του τρέχοντος μηνός, θα ξεκινήσει την παραγωγή εμβολίων στο εργοστάσιό της στο Mάρμπουργκ της Γερμανίας, ενισχύοντας το δίκτυο παραγωγής εμβολίων και με άλλους συνεργάτες. Εχουμε,
πράγματι, αναλάβει ένα πρωτόγνωρης κλίμακας εγχείρημα. Η
Pfizer, όμως, είναι η εταιρεία που έχει τη γνώση, την υποδομή,
τους πόρους και τη δέσμευση για να το φέρει εις πέρας με επιτυχία και αξιοπιστία», εξηγεί ο κ. Ραγκούσης.
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Δύο ακόμα δύσκολοι μήνες
«Δεν πρέπει να
χαλαρώσουμε μέχρι
τα μέσα Απριλίου»,
διαμηνύουν οι
αξιωματούχοι των
Βρυξελλών

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Δ

εν είναι τώρα η ώρα να χαλαρώσουν τα
περιοριστικά μέτρα και να επιτραπούν
τα μη απαραίτητα ταξίδια, συμφώνησαν
οι «27» της Ε.Ε., μετά τη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε, αποδεχόμενοι ότι οι μεταλλάξεις αλλάζουν δραματικά το σκηνικό. Η επαγρύπνηση
για την ανίχνευση των μεταλλάξεων στον πληθυσμό είναι πιο ουσιώδης από ποτέ, καθώς θέτει εν αμφιβόλω την εμβολιαστική στρατηγική.
Κομισιόν και κράτη-μέλη θα εκμεταλλευτούν
αυτό το διάστημα όχι μόνο για να επιτύχουν
υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού -η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι είμαστε
στο 8% των ενηλίκων- αλλά και για να χτίσουν
την παραγωγή και την αδειοδότηση με τέτοιο
τρόπο, ώστε τα εμβόλια που θα καλύπτουν τις
μεταλλάξεις να φτάνουν στον πληθυσμό στο
1/3 του χρόνου που χρειάστηκαν τα εμβόλια
πρώτης γενιάς.
Επί της ουσίας, η Κομισιόν και το επιτελείο
του Τιερί Μπρετόν θα προσπαθήσουν να πείσουν εθελοντικά τις εταιρείες να μοιραστούν
τις πατέντες με όποιον μπορεί να συμβάλει
στην παραγωγή εμβολίων - εντός Ε.Ε. πάντα
και προφανώς με ισχυρά οικονομικά κίνητρα
για όλες τις πλευρές.
Είναι σαφές, λοιπόν, πως τα επιστημονικά δεδομένα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας μέχρι οι εμβολιασμοί να καλύψουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ηδη ο αριθμός των
κρουσμάτων αυξάνεται ξανά σε 7 κράτη-μέλη,

παρά τα μέτρα, ενώ σε 20 έχει σταθεροποιηθεί
σε υψηλά επίπεδα, με ελαφρά μείωση. Σε σχέση με τις μεταλλάξεις, η βραζιλιάνικη βρίσκεται σε 7 κράτη, η νοτιοαφρικανική σε 14 και η
βρετανική σε 26 από τα 27.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φεβρουάριος θεωρείται χαμένος, ο Μάρτιος θα πρέπει να είναι μήνας επαγρύπνησης και σταθεροποίησης και το
ίδιο ισχύει και για τον μισό Απρίλιο.
Τη διαφορά τότε θα κάνουν οι μαζικές παρτίδες από τις τρεις αδειοδοτημένες εταιρείες
(Pfizer, Moderna και ΑstraΖeneca), με τις δύο
από τις οποίες η Κομισιόν έχει συνάψει νέες

πρόσθετες παραγγελίες, αλλά και τα εμβόλια
από τις Janssen και Νovavax, που θα έχουν
αδειοδοτηθεί έως τότε. Τον αμέσως επόμενο
μήνα αναμένονται εξελίξεις και με το εμβόλιο
της CureVac, την παραγωγή του οποίου έχει
αναλάβει η Bayer.
Αυτό σημαίνει πως το σταδιακό άνοιγμα στην
Ε.Ε. υπολογίζεται να αρχίσει στα μέσα του β’
τριμήνου του 2021.

Tα πιστοποιητικά
Από τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η
Σύνοδος είναι ξεκάθαρο ότι η συζήτηση για τα

Lockdowns και «ικέτες»

η άποψη
του Μάκη Τζίφρα*
*Νομικού

Τη στιγμή που διάσημοι οικονομολόγοι εν μέσω
πανδημίας ζητούν να διαγραφούν τα δημόσια χρέη
για να επανεκκινήσουν η ανάπτυξη και η ευημερία
κρατών και πολιτών ως λύση ενδεδειγμένη προς
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έφεραν τα
lockdowns, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο θέμα δεν είναι αυτό, αλλά το πώς θα ενισχυθούν οι πολίτες μέσω «δημόσιας βοήθειας».
Απάντησε δηλαδή, μην περιμένετε να ρυθμιστούν τα
δημόσια χρέη, σε «βοήθεια» προς διατήρηση μέσω
των κρατών της εργασίας και των εισοδημάτων των
πολιτών προσανατολιζόμαστε. Οσοι δεν έχουν πολιτικοοικονομικές γνώσεις δεν είναι εύκολο να αντιληφθούν ότι, αν αυτό που ζήτησαν οι οικονομολόγοι γινόταν δεκτό, τότε το ζήτημα της «δημόσιας βοήθειας» προς πολίτες δεν θα καθίστατο ποτέ κύριο, δευτερεύον θα ήταν, αν και καλοδεχούμενο. Αν έχεις
σκοπό, όμως, να υποτάξεις τους πολίτες μέσω της
«ανάγκης» στην οποία βρίσκονται, τότε μόνο καθίσταται κύριο ζήτημα η «δημόσια βοήθεια»! Θυμίζω

ότι την οικονομική ελευθερία ως αποφασιστικό έλεγχο που ασκούσαν οι πολιτικές ηγεσίες των κρατών
προς χάριν των πολιτών τους, μέσω «βοήθειας» για
να μην καταρρεύσουν τα κράτη από χρέη, την απέσπασαν από αυτά το 2010 στην κρίση που οδήγησε
στη μεγάλη ύφεση. Μήπως λοιπόν, μέσω των ελεγχόμενων πια διά του χρέους κρατών, ήρθε η ώρα
να την αποσπάσουν μέσω ανάλογης «βοήθειας» και
από τους πολίτες σε ατομικό επίπεδο; Ομως, ελεύθερος πολίτης είναι ο οικονομικά δραστήριος κι ανεξάρτητος, όχι αυτός που λόγω lockdowns έχει τεθεί σε αδράνεια και εξαρτάται από βοήθεια. Μπορεί
οι κυβερνήσεις λόγω της απειλής από το χρέος να
αποδέχονται αυτό τον νέο ρόλο του κράτους, όπως
η Λαγκάρντ τον καθόρισε, όμως οι προασπιστές των
πολιτικών ελευθεριών οφείλουν να τονίσουν ότι εδώ
πρόκειται περί «αλλαγής» του ρόλου του κράτους
και να αναρωτηθούν αν θέλουν πράγματι λόγω πανδημίας να μετατραπούν από πολίτες σε «ικέτες» βοήθειας λόγω οικονομικής δυσπραγίας και αβεβαιότητας.

πιστοποιητικά θα συνεχιστεί σε πολλά επίπεδα
και για πολύ καιρό ακόμα. Εχει συμφωνηθεί για
το ότι πρέπει να υπάρξουν, για το ότι πρέπει να
συντονιστούν και για το ότι θα έχουν αυστηρά
ιατρική χρήση.
Φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ αναφέρουν
δημόσια τα ανοιχτά επιστημονικά και πολιτικά
ερωτήματα για την όποια άλλη χρήση τους, δηλαδή για το τι δικαιώματα θα επιφέρουν στους
εμβολιασμένους. Δεν είναι σαφές αν οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν τον ιό και αυτό είναι κάτι που θα απαντήσει η επιστημονική κοινότητα, αν και οι πρώτες ενδείξεις από το Ισραήλ
είναι θετικές.
Συνεπώς, όπως αποφασίστηκε, η Ε.Ε. για το
ιατρικό σκέλος συμφωνεί και προχωρά συλλογικά σε τρεις μήνες. Στο ιατρικό σκέλος αναφέρεται και η πρόεδρος της Κομισιόν, προειδοποιώντας ότι Apple και Google προσφέρουν ήδη
λύσεις στον ΠΟΥ για το θέμα και η Ε.Ε. πρέπει
να τις προσπεράσει.
Για τα όποια δικαιώματα, ακόμα και όταν τα
επιστημονικά δεδομένα είναι θετικά, είναι σαφές, τόσο από τα λεγόμενα της προέδρου της
Κομισιόν, όσο και κοινοτικού αξιωματούχου που
ενημέρωσε τον Τύπο μετά τη Σύνοδο, ότι «οι εμβολιασμένοι δεν θα έχουν περισσότερα ή διαφορετικά δικαιώματα από όσους έχουν αρνητικό PCR ή έχουν νοσήσει και έχουν αντισώματα».
Αυτό κατέστη απόλυτα σαφές, συνεπώς υπάρχει αντίθεση στη δημιουργία αποκλειστικών fast
lanes στις αφίξεις για εμβολιασμένους.
Μάλιστα, η Κομισιόν προτείνει στα κράτημέλη, στη φόρμα που θα αφορά τα δικαιώματα να μην αναγράφεται καν αν ο κάτοχος είναι
εμβολιασμένος ή έχει αρνητικό PCR ή έχει νοσήσει και έχει αντισώματα, αλλά απλώς ότι δικαιούται πρόσβαση. Φυσικά, αυτή είναι η πρόταση και μπορεί η τελική μορφή να είναι ακόμα πιο minimal.
Τα νομικά ζητήματα είναι πολλά και πολύπλοκα. Στην Ε.Ε. είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν πολίτες δύο ταχυτήτων, ειδικά όταν ο
εμβολιασμός δεν εξαρτάται από αυτούς. Ειδικά για το αεροπορικό ταξίδι, η δυνατότητα τεστ
πριν από την επιβίβαση προσφέρεται όλο και
πιο ευρέως στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ενώ
υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει
συμφωνήσει και στη λίστα των αναγνωρισμένων γρήγορων τεστ αντιγόνου. Βεβαίως, όλα
αυτά δεν θα έχουν σημασία ως προς την ασφάλεια όταν ο μεγάλος όγκος του πληθυσμού θα
έχει εμβολιαστεί.
Σε σχέση με τον τουρισμό, το κρίσιμο δεν είναι
το πιστοποιητικό, όπως εξηγούν στη Realnews
κοινοτικές πηγές. Οι Ευρωπαίοι που θα ταξιδέψουν θα το κάνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το ζήτημα είναι το άνοιγμα στις τρίτες χώρες. Σε αυτή την περίπτωση, έχει σημασία το
αν ο εμβολιασμός θα προστεθεί στα κριτήρια
που περιλαμβάνονται στις συστάσεις του Συμβουλίου για την είσοδο από τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Αυτό θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να ανοίξει τα σύνορά της και να έχει
έσοδα από τον τουρισμό και εκεί, σύμφωνα με
το Συμβούλιο, πρέπει να στραφούν οι ελληνικές προσπάθειες. Ο εμβολιασμός προς το παρόν, και στις δύο συστάσεις, δεν αποτελεί κριτήριο. Αν η Ελλάδα το αγνοήσει αυτό και προχωρήσει διμερώς σε συμφωνίες, ανεξαρτήτως
εξελίξεων στην Ε.Ε., θα εναπόκειται τότε στην
Κομισιόν να χειριστεί το ζήτημα ως θεματοφύλακας των Συνθηκών. Προφανώς, ουδείς θέλει
να φτάσουμε εκεί, αλλά πρέπει να γίνουν και οι
κατάλληλες κινήσεις, όταν και αν τα επιστημονικά δεδομένα το επιτρέψουν.

