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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι φέτος θα τα πάμε πολύ
καλύτερα στον τουρισμό, διότι εκτιμά οτι θα έχουν εμβολιαστεί οι
πολίτες πολλών χωρών που προκρίνουν την Ελλάδα ως τουριστικό
προορισμό ( ανέφερε το Ισραήλ με το οποίο υπογράφηκε και τουριστική
συμφωνία και τη Μεγ. Βρετανία ). Με τη σκέψη αυτή, πρότεινε στη
Σύνοδο Κορυφής της Ενωμένης Ευρώπης που συζήτησε την 21/1/ 2021
για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής πορείας της πανδημίας, την
υιοθέτηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού ως κοινού υγειονομικού
πιστοποιητικού - « διαβατηρίου» ασφαλούς ταξιδιωτικής μετακίνησης,
προκειμένου να βοηθηθεί ο τουρισμός.
Οι ηγέτες των 27 της ΕΕ απέρριψαν ουσιαστικά τη πρόταση, με τη
θεώρηση ότι θα δημιουργούνταν αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα
στους « προνομιούχους» που εμβολιάστηκαν με όσους δεν το έχουν
κατορθώσει ακόμη.
Ανεξάρτητα από την κατάληξη να είναι το πιστοποιητικό
εμβολιασμού απλό ιατρικό έγγραφο κι όχι υγειονομικό διαβατήριο, το
πρόβλημα παραμένει και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη :
ποιο είναι το πιστοποιητικό ασφάλειας στις μετακινήσεις προς
τους τουριστικούς προορισμούς μετά την άρση του lockdown ; Ειδικά
για την Ελλάδα, που τα Νησιά της, τα Μνημεία της, οι αρχαιολογικοί της
χώροι, ο ορεινός της όγκος, τα μονοπάτια της, οι παραλίες της, η
πρωτεύουσά της, όλη σχεδόν η χώρα είναι διάσπαρτη με τουριστικούς

προορισμούς κάθε κατηγορίας τουρισμού, τι θα πληρούσε τις
προϋποθέσεις ασφαλούς τουριστικού προορισμού ;
Απαιτείται λοιπόν, αντί για « φαεινές» Μητσοτάκη, μια σοβαρή
συζήτηση και γρήγορες αποτελεσματικές αποφάσεις, για την άμεση
μετατροπή της χώρας σε ασφαλή τουριστικό προορισμό και στη
διάρκεια της πανδημίας και μετά αυτή την εφιαλτική περιπέτεια που
συνεχίζεται και με μεταλλάξεις του κορονοϊού.
Τα ζητήματα είναι :
-

Κοινό ευρωπαϊκό υγειονομικό πρωτόκολλο για τις
μετακινήσεις μετά την άρση της σκληρής καραντίνας

-

μοριακό τεστ 3 ημέρες πριν κάθε μετακίνηση προς και από
τον τουριστικό προορισμό, συχνά επαναλαμβανόμενα
γρήγορα τέστ

-

Αυστηρά μέτρα πρόληψης συνωστισμού παντού, αυστηρή
εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης

-

Αναβαθμισμένη επιδημιολογική επιτήρηση, διαρκής
γενικευμένη ιχνηλάτηση, στοχευμένη στις εστίες
υπερμετάδοσης και ειδικά στα ξενοδοχειακά καταλύματα,
στους εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
στους οίκους ευγηρίας, στους καταυλισμούς…

-

Επιτάχυνση της διαδικασίας εμβολιασμών με αποτελεσματικές
ευρωπαϊκές παρεμβάσεις σε όλες τις φαρμακοβιομηχανίες
που κατέχουν τη πατέντα, δημόσιο αγαθό τα εμβόλια

-

διασφάλιση για τον εμβολιασμό των κατοίκων και των μικρών
Νησιών που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, αλλά και
των πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών που δεν ανήκουν στην
ΕΕ ( πχ Σερβία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσσοβο… )

-

Εφοδιασμός με όλα τα φάρμακα που βοηθούν στις λοιμώξεις
από κορονοϊό ( αντιφλεγμονώδη, μονοκλωνικά αντισώματα,
νέα σκευάσματα… ), καθώς και σε όλα τα ακριβά – ορφανά –
καινοτόμα φάρμακα για τις χρόνιες και ειδικές παθήσεις

-

Κοινή ευρωπαική πολιτική υγείας, διαρκής αναβάθμιση των
υπηρεσιών πρόληψης – πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας –
επείγουσας περίθαλψης στην Ευρώπη, με γενναίες
χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το ειδικό πρόγραμμα « η ΕΕ για την ΥΓΕΙΑ»,

τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υγείας, το πρόγραμμα «
Ψηφιακή Ευρώπη»…
-

Αποτελεσματική ενίσχυση - θωράκιση των Δομών Υγείας του
ΕΣΥ ( Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων,
ΤΟΜΥ ), σε κάθε περιοχή που είναι τουριστικός προορισμός.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κέντρου Υγείας
Καλαμπάκας που βρίσκεται κάτω από τα Μετέωρα, Παγκόσμιο
Μνημείο Πολιτισμικής Κληρονομιάς και αποτελεί επίκεντρο
παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Το Κέντρο Υγείας
πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένο και στελεχωμένο για να
εκπληρώσει τον πολύτιμο ρόλο του στη πρόληψη, τη
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τους εμβολιασμούς, τη
νοσηλεία στο σπίτι, την έγκαιρη διάγνωση, τη παροχή
υπηρεσιών σε κάθε έκτακτο και επείγον περιστατικό, σε κάθε
χρόνια ή ειδική πάθηση, καθώς και για τη ταχύτατη ασφαλή
διακομιδή όσων ασθενών πρέπει να αντιμετωπιστούν σε
δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο ή ειδικό Νοσοκομείο. Γιαυτό
απαιτείται η επαρκής στελέχωση όλων των Μονάδων Υγείας
που καλύπτουν τουριστικούς προορισμούς – ασφαλώς και του
ΚΥ Καλαμπάκας που καλύπτει μια ευρύτατη γεωγραφική
περιοχή γεμάτη και με σημαντικά άλλα κίνητρα τουριστικού
ενδιαφέροντος - με κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς (
κυρίως γενικής ιατρικής, παθολόγους, παιδιάτρους,
μικροβιολόγους, ακτινολόγους ), νοσηλευτές, εργαστηριακό
και διοικητικό προσωπικό, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς
λειτουργούς, πλήρωμα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

-

Μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο - καθολικό ΕΣΥ, με μαζικές
μόνιμες προσλήψεις, κίνητρα, θεσμική και οργανωτική
ανασυγκρότηση, χρηματοδότηση στο ύψος του ευρωπαϊκού
μέσου όρου ( 7% του ΑΕΠ ). Μετάβαση στο ποιοτικό ΕΣΥ που
θα παρέχει αποτελεσματικές και δωρεάν υπηρεσίες σε κάθε
κάτοικο και επισκέπτη της χώρας.
Για την αναγνώριση της Ελλάδας ως ασφαλούς και ελκυστικού
τουριστικού προορισμού, απαιτείται η αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Άς την κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να
συμβάλλει στην ανάκαμψη, στην ολιστική ανάπτυξη της
χώρας…
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