
4 Realnews www.real.gr

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Είναι ξεκάθαρο πως το κυβερνητικό επιτελείο βάζει στο 
μικροσκόπιο τους ηλικιωμένους που είναι πιο ευάλωτοι απέναντι 
στον κορωνοϊό και ακόμα περισσότερο τους 575.000 που δεν 
έχουν κάνει καν ακόμα την πρώτη δόση, κάτι που επεσήμανε 
και ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του. 

Ωστόσο, δεν αλλάζει κάτι για τους εξωτερικούς χώρους της 
εστίασης και το λιανεμπόριο, όπου απαιτούνται τεστ, ενώ οι 
ανεμβολίαστοι θα μπορούν να μπαίνουν σε καταστήματα 
τροφίμων και φαρμακεία. Παράλληλα, επεκτείνεται το κυλιόμενο 
ωράριο στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, ώστε να μην 
υπάρχει συμφόρηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μην προχωρήσει σε 

Η νέα δέσμη μέτρων αποφασίστηκε έτσι ώστε να παραμείνει ανοιχτή η οικονομία 
τα Χριστούγεννα και να λειτουργήσει, χωρίς να πιεστεί περαιτέρω, το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι, αν χρειαστεί, δεν μπορεί να 
αποφασιστούν και πρόσθετοι περιορισμοί
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Μ
ε στόχο να κρατήσει την κοινωνία 
και την οικονομία ανοιχτές κινείται 
η κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης, λαμβάνοντας υπόψη 
του και την επιδείνωση των επιδημιολογικών 
δεδομένων, προχώρησε σε μια νέα δέσμη 
μέτρων που έχουν στόχο να εντείνουν την 
πίεση στους πολίτες ώστε να εμβολιαστούν. 
Παράλληλα, πάντως, η κυβέρνηση επιδιώκει να 
στηρίξει τα νοικοκυριά που πλήττονται εξαιτίας 
των ανατιμήσεων, κυρίως στην ενέργεια, και 
να προχωρήσει το μεταρρυθμιστικό της έργο.

Στο μήνυμά του, την Πέμπτη, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ανακοίνωσε ουσιαστικά ένα μίνι 
lockdown για τους ανεμβολίαστους ενόψει και 
των Χριστουγέννων, επιβεβαιώνοντας πλήρως 
τη Realnews της περασμένης Κυριακής. Οι 
ενήλικοι ανεμβολίαστοι πολίτες τίθενται από 
τη Δευτέρα σε ολικό αποκλεισμό από όλους 
ανεξαιρέτως τους κλειστούς χώρους, όπως 
ανακοίνωσε στο μήνυμά του προς τους πολίτες 
ο πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι για να μπει 
σε σινεμά, θέατρα, γυμναστήρια και μουσεία 
ένας ενήλικος θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος 
ή να έχει νοσήσει. 

Πιστοποιητικά εμβολιασμού
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι 
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού των πολιτών 
ηλικίας άνω των 60 ετών θα παύουν να ισχύουν 
μετά τους επτά μήνες (με έναρξη ισχύος του 
μέτρου από τις 13 Δεκεμβρίου), ενώ στις 
εκκλησίες η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με 
αρνητικό εργαστηριακό τεστ, με το κόστος να 
επιβαρύνει τους ίδιους τους πιστούς.

υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων ομά-
δων, αλλά να εντείνει περισσότερο τους περιο-
ρισμούς για τους ανεμβολίαστους, σε μια προ-
σπάθεια να αυξηθούν και άλλο οι εμβολιασμοί. 
«Πρόκειται, όπως διαπιστώνετε, για επιλογές εν-
θαρρυντικές και όχι κατασταλτικές. Με διάθεση 
πειθούς και όχι αντιπαράθεσης που γεννάει δι-
χασμούς και κοινωνικούς αυτοματισμούς», ανέ-
φερε ο πρωθυπουργός, δίνοντας και το στίγμα 
των επιλογών του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το περασμέ-
νο Σαββατοκύριακο, στάθμιζε όλα τα δεδομέ-
να πριν πάρει τις τελικές αποφάσεις που ανα-
κοίνωσε στο τηλεοπτικό μήνυμα της Πέμπτης. 
Αλλωστε, οι περιορισμοί αυτοί θα είναι σε πλή-
ρη ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, κά-
τι που θα κάνει ακόμα περισσότερο δύσκολη 
την καθημερινότητα όσων επιλέγουν να μην 
εμβολιάζονται.

Το κυβερνητικό επιτελείο ουσιαστικά επιδιώκει 
να εμβολιαστούν όσοι φοβούνται και δεν έχουν 
καλή ενημέρωση για το εμβόλιο, όσοι το 
αφήνουν για πιο πίσω και όσοι πλέον έχουν 
να αντιμετωπίσουν τους νέους περιορισμούς, 
φτάνοντας ουσιαστικά μέχρι τον σκληρό πυρή-
να των ανεμβολίαστων, αυτών δηλαδή που δεν 
πρόκειται να κάνουν το εμβόλιο. Στόχος είναι 
η οικονομία τα Χριστούγεννα να παραμείνει 
ανοιχτή και να λειτουργήσει, χωρίς να πιεστεί 
περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βέβαια, 
αυτό δεν σημαίνει ότι, αν χρειαστεί, δεν μπορεί 
να αποφασιστούν και πρόσθετοι περιορισμοί.

Ανάπτυξη για όλους 
Πέρα, όμως, από το μέτωπο με τον κορωνοϊό, 
τη Δευτέρα στη Βουλή θα πραγματοποιηθεί 
προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την 
ακρίβεια. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, 
κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν πως η 
κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή πήρε μέτρα 
στήριξης των νοικοκυριών. Μεταξύ άλλων, 
υπήρξε διπλή παρέμβαση για την επιδότηση 
ρεύματος και διευρύνθηκε κατά πολύ το 
επίδομα θέρμανσης, ενώ το 2022 ο κατώτατος 
μισθός θα αυξηθεί δύο φορές. Παράλληλα, 
οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η χώρα μας 
κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με τα 
νεότερα στοιχεία της Eurostat, με την ενέργεια 
να διαδραματίζει σταθερά κομβικό ρόλο στις 
ανατιμήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τιμές 
στη χώρα μας, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 
2020, αυξήθηκαν κατά 2,8%, ποσοστό σαφώς 
χαμηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο μεγάλος στόχος είναι τα μέτρα αυτά να 
αφορούν όλους και να φτάνουν στην τσέπη 
και των πολιτών που ανήκουν στη μεσαία 
τάξη, αλλά και στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. 
Οπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, αυτή θα 
είναι η τακτική της κυβέρνησης, δηλαδή μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξη για όλους, η οποία θα 
ξεδιπλωθεί στο Συνέδριο της Ν.Δ. στις 3 με 5 
Δεκεμβρίου και ακόμα περισσότερο στον δρόμο 
προς τις εκλογές.
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ΤΑ ΜΈΤΡΑ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός είναι τα 
ελάχιστα που θα έπρεπε να ληφθούν μετά την έξαρση 
κρουσμάτων και θανάτων, αλλά και της πίεσης που 
δέχεται το ΕΣΥ. Ηδη από το καλοκαίρι, το 73% του 
πληθυσμού περίμενε ότι θα υπάρχει νέο κύμα έξαρ-
σης της πανδημίας από τον Σεπτέμβριο και μετά. Την 
ίδια στιγμή, έχει αρχίσει να παγιώνεται στο μυαλό της 
κοινής γνώμης κατά 62% ότι η ζωή μας δεν θα είναι 
πια η ίδια, ακόμα και αν τελειώσει η πανδημία. Αυτά 
τα δύο θα έκαναν κάποιον να πιστεύει ότι τα περισσό-
τερο «σφιχτά» μέτρα ίσως έπρεπε να ληφθούν νωρί-
τερα. Η μεγάλη πρόκληση, βεβαίως, στο μυαλό του 
πρωθυπουργού ήταν και είναι να μη δημιουργηθούν 
συνθήκες «αναπηρίας» στην ελληνική οικονομία. 

Ωστόσο, οι οικονομικές συνθήκες για κάποιους κλά-
δους, μέσω των νέων απαγορεύσεων κυρίως στους 
ανεμβολίαστους, θα συνεχίσουν να είναι σκληρές. 
Παρ’ όλα αυτά, στο πολωτικό δίλημμα «τα κλείνω όλα 
ή τα αφήνω ανοιχτά όλα», η απάντηση είναι προφα-
νής. Η μέση οδός της ελευθερίας υπό προϋποθέσεις 
είναι το άριστο μέτρο, «πιεζο-κινητροδοτώντας» τους 
αρνητές να λυγίσουν τους φόβους ή την αντισυστημι-
κή στάση τους.
Αναρωτιέται κανείς ποιος τελικά θα νικήσει σε αυτό 
το «μπρα ντε φερ»; Ο ιατρικός ορθολογισμός, το πεί-
σμα των αρνητών, η ανοικτή αγορά ή τελικά η εκ των 
πραγμάτων ανοσία λόγω του ότι τελικά όλοι είτε θα 
εμβολιαστούν είτε θα νοσήσουν; 

Μπρα ντε φερ
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