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Οι ημέρες του ιού
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Αυστρίας, η οποία ανακοίνωσε την επιβολή 
καθολικού lockdown για τον πληθυσμό, περι-
λαμβανομένων των εμβολιασμένων. Με αυ-
τόν τον τρόπο έγινε η πρώτη χώρα στη δυτική 
Ευρώπη που θα επιβάλει εκ νέου ένα πλήρες 
lockdown για την COVID-19 για να αντιμετω-
πίσει το νέο κύμα λοιμώξεων. Οι αυστριακές 
Αρχές κάλεσαν το σύνολο του πληθυσμού της 

χώρας να εμβολιαστεί από την 1η Φεβρουα-
ρίου. Οπως ανακοίνωσε ο καγκελάριος Αλε-
ξάντερ Σάλενμπεργκ, το lockdown θα διαρ-
κέσει αρχικά δέκα ημέρες και ενδέχεται να πα-
ραταθεί μέχρι τις είκοσι, εάν προκύψει τέτοια 
ανάγκη. Παράλληλα, παρότρυνε τους πολίτες 
να εμβολιαστούν πριν από τον Φεβρουάριο, 
όταν και ο εμβολιασμός θα είναι υποχρεωτικός.

ποιούν όλες τις γνωστές παραδοσια-
κές ρουσφετολογικές συνταγές. Τη-
λεφωνούν σε φίλους και γνωστούς 
που ξέρουν κάποιον γιατρό για να 
βρουν κρεβάτι στην εντατική. 

ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ φαντάζομαι. Είναι 
πράγματα που συμβαίνουν και τα 
λένε δημοσίως γιατροί που βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή στο «Σω-
τηρία» και σε άλλα νοσοκομεία. Οι 
«ασυμβίβαστοι» λοιπόν (είμαι σίγου-
ρος ότι κάποιοι από την ίδια ομάδα 
θα πρωτοστατήσουν και στο νέο κί-
νημα εναντίον της απογραφής) ξε-
χνούν κάτι πολύ βασικό. Το κρεβάτι 
στην εντατική που εξασφάλισαν με 
βύσμα και πιθανότατα δεν θα το εί-
χαν χρειαστεί αν ήταν εμβολιασμέ-
νοι, το στέρησαν από έναν καρκι-
νοπαθή, από έναν καρδιοπαθή που 
περιμένει μήνες να χειρουργηθεί ή 
από έναν νέο που έπεσε θύμα τρο-
χαίου. Αυτό είναι άδικο και αντικοι-
νωνικό, γιατί στο κάτω-κάτω της γρα-
φής όποιος δεν πιστεύει στον κορω-
νοϊό και στα εμβόλια και τα θεωρεί 
διαβόλους του συστήματος, ας κα-
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ο ΓΙΑΝΝΗΣ  
Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ ενός τυπι-
κού αντιεμβολιαστή, που δήθεν είναι 
«ιδεολογικά» αντίθετος και όχι φοβι-
σμένος με τα εμβόλια, είναι η εξής: 
Μπαίνει στο διαδίκτυο από το πρωί 
και αναπαράγει ό,τι μπαρούφα δια-
βάσει. Από τα τσιπάκια του Μπιλ Γκέ-
ιτς μέχρι τα επτά εμβόλια του Αντί-
χριστου. Κυκλοφορεί στους δρόμους 
χωρίς μάσκα, αγκαλιάζεται και φιλιέ-
ται με φίλους και γνωστούς, ενώ χα-
ρακτηρίζει «πρόβατα» όλους εμάς 
που για τρίτη φορά σηκώνουμε το 
μανίκι στα εμβολιαστικά κέντρα. Το 
βράδυ, όμως, η δράση του αποκτά 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί γίνεται 
αντιστασιακή πράξη. Μαζεύεται με 
τους φίλους που έχουν την ίδια άπο-
ψη για τα πράγματα και κάνουν πικ-
νικ στις πλατείες. Στρώνουν τραπε-
ζομάντιλα, παίρνουν σουβλάκια και 
μπίρες και αρχίζει το πάρτι. Τηρούν, 
μάλιστα, τον βασικό κανόνα επικοι-
νωνίας που λέει πως αν δεν μαθευτεί 
ένα γεγονός, είναι σαν να μην έγινε. 

ΕΤΣΙ, ΜΌΛΙΣ ΑΝΑΨΕΙ ΤΌ ΓΛΕΝΤΙ, 
ανοίγουν τα κινητά και ανεβάζουν 
βίντεο με τα μηνύματά τους που λέ-
νε ότι «εμείς δεν θα πατήσουμε πο-
τέ στα εστιατόρια και στις ταβέρνες 
αυτών που μας ζητούν πιστοποιητικά 
εμβολιασμού». Και επειδή η αριθμη-
τική δεν κάνει ποτέ λάθος, ένα μεγά-
λο ποσοστό από αυτούς αρρωσταί-
νει. Οσοι νοσήσουν βαριά, ξεχνούν 
τα όσα έλεγαν μέχρι εκείνη την ώρα 
και τρέχουν στα νοσοκομεία. Εκεί, 
ξαφνικά, ξεχνούν ότι είναι αντισυ-
στημικοί και ότι δεν πιστεύουν στον 
θανατηφόρο κορωνοϊό και χρησιμο-

θίσει στο σπίτι του και να μη χρησι-
μοποιεί με δόλιους τρόπους συστη-
μικά μέσα όταν αρρωστήσει. 

ΌΛΑ ΑΥΤΑ είναι φαινόμενα που θα 
ενταθούν τις προσεχείς εβδομάδες, 
καθώς το πέμπτο κύμα της πανδη-
μίας θα είναι σαρωτικό. Τα κρού-
σματα θα ξεπεράσουν τα 12.000 
την ημέρα και οι νεκροί θα φτά-
σουν τους 100. Είναι απολύτως 
κατανοητό γιατί η κυβέρνηση δεν 
θέλει να κλείσει ξανά τη χώρα. Δεν 
το αντέχουν ούτε οι πολίτες ούτε η 
οικονομία. Τρία πράγματα, όμως, 
θα αναγκαστεί το υπουργείο Υγεί-
ας να υιοθετήσει από τις πολλές 
προτάσεις που καταθέτουν οι ειδι-
κοί. Πρώτα θα επιβάλει ένα είδος 
lockdown στους ανεμβολίαστους, 
όπως έγινε στην Αυστρία, για να πε-
ράσουν τα Χριστούγεννα στο σπί-
τι τους. Το δεύτερο μέτρο είναι ότι 
θα αυξήσει την υποχρεωτικότητα 
σε ένστολους και λειτουργούς του 
Δημοσίου που έρχονται σε επαφή 
με τους πολίτες. Εκτός κι αν τις προ-
σεχείς ημέρες γίνει το θαύμα και 
από φόβο ή ανάγκη τρέξουν όλοι 
να εμβολιαστούν. 

ΤΌ ΤΡΙΤΌ είναι ότι θα επαναφέρει 
ξανά σε μεγάλο μέρος των εργα-
ζομένων την εξ αποστάσεως εργα-
σία. Είναι ώρα να κατανοήσουμε ότι 
αυτό θα συνέβαινε κάποια στιγμή 
παγκοσμίως στα μεγάλα αστικά κέ-
ντρα και χωρίς την πανδημία. Ο κο-
ρωνοϊός έδωσε την ευκαιρία να επι-
ταχυνθούν οι διαδικασίες. Οι λόγοι 
που επιβάλλουν κυκλική παρουσία 
των εργαζομένων στους χώρους 
δουλειάς είναι περιβαλλοντικοί, αλ-
λά και οικονομικοί καθώς περιορί-
ζουν το κόστος λειτουργίας των επι-
χειρήσεων. Ηδη, μεγάλες τράπεζες 
και ιδιωτικές εταιρείες ξενοικιάζουν 
κτίρια, καθώς πολλοί υπάλληλοι αρ-
κετές ημέρες εργάζονται από το σπί-
τι τους. Δεν έχουν πλέον, με άλλα λό-
για, δική τους μόνιμη καρέκλα, τρα-
πέζι και τηλέφωνο. Κλείνουν ηλε-
κτρονικά έναν χώρο από την προη-
γούμενη για την ημέρα που θα βρί-
σκονται στο γραφείο. 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ παγκόσμια τάση. 
Αυτή η νέα πραγματικότητα θα πε-
ράσει από πολλές φάσεις, γιατί δη-
μιουργούνται κάθε ημέρα νέα ανα-
πάντητα ερωτήματα για τις σχέσεις 

εργασίας και τις αμοιβές των ανθρώ-
πων που θα εργάζονται κυρίως από 
το σπίτι. Για παράδειγμα, μία Ελλη-
νίδα υπάλληλος πολυεθνικής που 
εδρεύει στο Λονδίνο, πλέον της δό-
θηκε η εντολή να εργάζεται από το 
σπίτι της στην Αθήνα. Και η αμοιβή 
της μειώθηκε στο μισό, αφού εκτι-
μήθηκε ότι το κόστος ζωής στη χώ-
ρα μας είναι πολύ χαμηλότερο από 
το κόστος ζωής στη Βρετανία. 

ΤΌ ΘΕΜΑ απασχολεί τις αρμόδι-
ες επιτροπές στην Κομισιόν και κυ-
ρίως στον ΟΗΕ, που διαθέτει ένα 
συγκροτημένο θεσμικό όργανο 
υψηλού κύρους και φήμης για να 
χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Εί-
ναι η Επιτροπή Διεθνούς Υπαλλη-
λίας του ΟΗΕ στην οποία η Ελλάδα 
έχει καθοριστικό λόγο, καθώς πριν 
από μία εβδομάδα εξελέγη μέλος 
της επιτροπής, με πρόταση του 
υπουργείου Εξωτερικών, ο ομότι-
μος καθηγητής της Νομικής Σπύ-
ρος Φλογαΐτης μαζί με τους εκπρο-
σώπους των ΗΠΑ και του Καναδά, 
ενώ αποκλείστηκε ο εκπρόσωπος 
της Βρετανίας. Δύο ημέρες αργό-
τερα ορίστηκε, με απόφαση της 
Κομισιόν, πρόεδρος της επιτροπής 
για το μέλλον του κοινωνικού κρά-
τους και της εργασίας η Αννα Δια-
μαντοπούλου. Αυτές οι θέσεις που 
καταλαμβάνουν διαπρεπείς Ελλη-
νες σε σημαντικούς παγκόσμιους 
φορείς έχουν μεγάλη σημασία για 
τον διεθνή πλέον ρόλο της χώρας 
μας, καθώς ο πλανήτης μπαίνει σε 
μια νέα εποχή στην οποία όλα δεί-
χνουν ότι δεν θα είμαστε απόντες.

«Ο θάνατός σου, 
η ζωή μου» 
στις εντατικές

Σ
το έλεος της πανδημίας του νέου κορω-
νοϊού βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της 
ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Τα πε-

ριοριστικά μέτρα για ανεμβολίαστους και εμ-
βολιασμένους ενισχύονται, ωστόσο οι κυβερ-
νήσεις σε όλη τη Γηραιά Ηπειρο προσπαθούν 
με κάθε τρόπο να αποφύγουν νέα lockdowns, 
τα οποία θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότε-
ρο την ήδη πτωτική πορεία των οικονομιών 
τους. Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις 
το «λουκέτο» στην οικονομική και κοινωνική 
ζωή καθίσταται αναπόφευκτο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

Αντιμέτωπη με το 
νέο κύμα πανδημίας 
βρίσκεται η Γηραιά 
Ηπειρος, με τον φόβο 
των lockdowns να 
μεγαλώνει μέρα με 
τη μέρα 

Αντιθέτως, στην Ελβετία, ο υπουργός Υγεί-
ας Αλέν Μπερσέ απέκλεισε στην παρούσα 
φάση νέα περιοριστικά μέτρα για την αντι-
μετώπιση του πέμπτου κύματος της πανδη-
μίας, παρά το γεγονός πως οι ημερήσιες μο-
λύνσεις τετραπλασιάστηκαν σε ένα μήνα και 
ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδό τους για το 
2021. Στη Γερμανία, η απερχόμενη καγκελά-
ριος Αγκελα Μέρκελ χαρακτήρισε «δραματι-
κή» την κατάσταση στη χώρα και ανακοίνω-
σε την επιβολή νέων μέτρων. Μεταξύ αυτών, 
ξεχωρίζει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των 
εργαζομένων σε νοσοκομεία, οίκους ευγη-
ρίας και κέντρα αποκατάστασης ασθενών, οι 
οποίοι παράλληλα θα λάβουν και έκτακτο επί-
δομα ως αναγνώριση της προσφοράς τους.

Στην Ιταλία, οι βόρειες επαρχίες της χώ-
ρας πλήττονται βαρύτατα από την έξαρση 
της COVID-19. Οι περιφέρειες στις οποίες 
καταγράφεται η μεγαλύτερη διάδοση του 
ιού είναι εκείνες της Τεργέστης, του Μπολ-
τσάνο, της Γκορίτσια, της Λα Σπέτσια και της 
Πάδοβας. O καθηγητής Επιδημιολογίας Πιέρ 
Λουίτζι Λοπάλκο ζητά ήδη από τους Ιταλούς 
να αποφύγουν να καλέσουν σπίτι τους για 
τις γιορτές των Χριστουγέννων μη εμβολια-
σμένα άτομα, ούτως ώστε να αποτραπεί η 
εξάπλωση της νόσου.

Η Ευρώπη παίρνει μέτρα
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Της ΤΖΈΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑ 

Η ΑΥΣΤΡΙΑ είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ανακοίνωσε εκ νέου καθολικό lockdown 


