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Aναμένονται αποφάσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

H μετάλλαξη «Δέλτα» επελαύνει -τόσο παγκοσμίως 
όσο και στη χώρα μας- υπενθυμίζοντας σε όλους μας 
ότι ο εφιάλτης του κορωνοϊού δεν ανήκει στο παρελ-
θόν. Μοναδικό όπλο που έχουμε -μέχρι στιγμής του-
λάχιστον- για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα απει-
λή, με ανοιχτές την κοινωνία και την οικονομία, είναι 
τα εμβόλια. Αυτό δείχνουν και τα επιστημονικά δεδο-
μένα, σύμφωνα με τα οποία οι εμβολιασμένοι προστα-
τεύονται επαρκώς από τη νέα παραλλαγή του ιού και, 
ακόμα και αν «κολλήσουν», το πιθανότερο είναι ότι 
δεν θα νοσήσουν βαριά και ότι δεν θα απαιτηθεί η ει-
σαγωγή τους σε νοσοκομείο. Ωστόσο, ένα σημαντι-
κό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού δεν έχει εμβο-
λιαστεί ακόμα και κάποιοι εξ αυτών είναι αποφασισμέ-
νοι να μην εμβολιαστούν. Σύμφωνα με την εξαμηνι-
αία έρευνα της MRB (την οποία μπορείτε να διαβάσε-

τε αναλυτικά στο Real.gr), το 39,9% των ερωτηθέντων 
απαντά ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Από αυτούς, το 
12,7% δεν θα το κάνει, το 13,4% το σκέφτεται και το 
13,8% το έχει προγραμματίσει για αργότερα. Τα στοι-
χεία αυτά αποτυπώνουν ξεκάθαρα το πρόβλημα. Κά-
που, όμως, στις απαντήσεις των πολιτών διαφαίνεται 
και η λύση γι’ αυτό. Στο ερώτημα για τον βαθμό που 
εμπιστεύονται τις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης 
για την COVID-19, περίπου 8 στους 10 πολίτες απα-
ντούν ότι εμπιστεύονται τον οικογενειακό γιατρό τους 
και τους λοιμωξιολόγους, ενώ η εμπιστοσύνη σε άλ-
λους θεσμούς είναι αρκετά χαμηλότερη. Αν θέλου-
με λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη νέα 
απειλή του ιού, καλό θα ήταν να δυναμώσουμε τη φω-
νή αυτών που γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει, των για-
τρών και των επιστημόνων!
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Τ
ις επόμενες ώρες θα ληφθούν οι ορι-
στικές αποφάσεις για τη λειτουργία των 
εσωτερικών χωρών των καταστημάτων 

της εστίασης, μετά και τις εισηγήσεις των ει-
δικών. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο απο-
φάσισαν να δουν πρώτα πώς θα εξελιχθεί 
η πανδημία μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε 
συνδυασμό και με τη συμπεριφορά των πο-
λιτών, ώστε να υπάρξει επικαιροποίηση των 
στοιχείων πριν από τις τελικές ανακοινώσεις. 

Ηδη πάνω στο τραπέζι είναι όλα τα σενά-
ρια, ακόμα και να καθυστερήσει το άνοιγμα 
των εσωτερικών χώρων της εστίασης και των 
κέντρων διασκέδασης ή το εσωτερικό των κα-
ταστημάτων να φιλοξενεί μόνο εμβολιασμέ-
νους και όσους έχουν ήδη νοσήσει, κάτι που 
φαίνεται πως ζήτησαν και οι ειδικοί.

Μπορεί εδώ και δέκα ημέρες να έχει ήδη 
ανακοινωθεί πως από την Πέμπτη 15 Ιουλί-
ου οι ιδιοκτήτες θα έχουν δικαίωμα επιλογής 
να διαμορφώσουν το εσωτερικό των κατα-
στημάτων τους έτσι ώστε να προορίζεται εί-
τε μόνο για εμβολιασμένους είτε για εμβο-
λιασμένους και μη, αλλά η εξέλιξη της «Δέλ-
τα» μπορεί να ανατρέψει κάποια δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνη-
ση φαίνεται να εξετάζει τρία βασικά σενά-
ρια, ανάλογα με τα επιδημιολογικά στοιχεία: 

1Να καθυστερήσει για ένα μικρό διάστη-
μα το άνοιγμα των εσωτερικών χώρων και 

να συνεχίσει όπως είναι σήμερα η λειτουρ-
γία των καφέ, των εστιατορίων, των κλαμπ 
και των κέντρων διασκέδασης στους εξωτε-
ρικούς χώρους. 

2Να χρησιμοποιείται το εσωτερικό των 
καταστημάτων μόνο από πλήρως εμ-

βολιασμένους και από όσους έχουν νοσή-
σει. Υπήρξε, μάλιστα, και η πρόταση αυτό να 
ισχύσει ουσιαστικά μόνο για τα κέντρα δια-

ματοποιούνται τακτικά, αλλά αυτή τη φορά 
το κεντρικό ζήτημα θα είναι η λειτουργία της 
εστίασης και η περαιτέρω αξιοποίηση των 
εσωτερικών χώρων.

Υποχρεωτικός εμβολιασμός
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση φέρνει πιο μπρο-
στά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκρι-
μένων επαγγελματικών ομάδων, σε μια προ-
σπάθεια να προστατεύσει όχι μόνο τους ίδιους 
τους εργαζομένους, αλλά και όσους πολίτες 
έρχονται σε επαφή μαζί τους. Ηδη στο κυβερ-
νητικό επιτελείο έχουν αποφασίσει η αρχή να 
γίνει από το ιατρικό και υγειονομικό προσω-
πικό και τις δομές φροντίδας, όπως έγραψε 
πρώτη η Realnews την περασμένη Κυριακή. 
Συγκεκριμένα, οι πρώτοι τους οποίους θα 
αφορά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα είναι: 
f Γιατροί, νοσηλευτές και όλο το διοικητι-
κό προσωπικό σε δημόσια και ιδιωτικά νο-
σοκομεία.
f Εργαζόμενοι και όσοι φιλοξενούνται σε 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γηρο-
κομεία, δημόσια και ιδιωτικά. 
f Οσοι εργάζονται σε χώρους που υποστηρί-
ζουν και φιλοξενούν συμπολίτες μας που ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες και άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Μάλιστα, ο σχεδιασμός περιλαμβά-
νει και τον εμβολιασμό αυτών των ατόμων.

Στην κυβέρνηση ήδη υπολογίζουν όλους 
όσοι περιλαμβάνονται σε αυτές τις κατηγο-
ρίες, ενώ παράλληλα εξετάζονται και τα αντι-
κίνητρα για όσους δεν συμμετάσχουν στον 
εμβολιασμό. Είτε στον δημόσιο είτε στον ιδι-
ωτικό τομέα, δεν θα προβλέπονται απολύ-
σεις, αλλά θα υπάρχει ένα πλέγμα συνεπει-
ών που θα αφορά όσους αρνηθούν να εμβο-
λιαστούν. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να με-
τακινηθούν εργαζόμενοι και να δοθούν υπο-
χρεωτικές άδειες -ακόμα και άνευ αποδοχών- 
για όσο διάστημα διαρκέσει η πανδημία. Τα 
επόμενα 24ωρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις 
για το χρονοδιάγραμμα, ενώ στόχος είναι οι 
όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις απαιτηθούν να 
περάσουν έως το τέλος Ιουλίου. Κομβικό ρόλο 
όσον αφορά τον όλο σχεδιασμό διαδραματί-
ζει ο υπουργός Επικρατείας και συνταγματο-
λόγος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος γνω-
ρίζει καλά το συνταγματικό πλαίσιο. Με βάση 
τον προγραμματισμό, ακόμα και μέσα στον 
Αύγουστο μπορεί να ξεκινήσουν οι εμβολια-
σμοί όσων εργάζονται στις μονάδες φροντί-
δας, ενώ γιατροί και υγειονομικό προσωπικό 
θα ακολουθήσουν από τις πρώτες ημέρες του 
Σεπτεμβρίου. Σε δεύτερο χρόνο, ο υποχρεω-
τικός εμβολιασμός αναμένεται να αφορά εκ-
παιδευτικούς, ενστόλους, Σώματα Ασφαλείας 
και στρατεύσιμους, ακόμα και αθλητές επαγ-
γελματικών και ερασιτεχνικών σωματείων.

σκέδασης και τα κλαμπ, εκεί δηλαδή όπου 
υπάρχει έντονη κινητικότητα. Σε κάθε περί-
πτωση, όμως, εάν προκριθεί ένα τέτοιο σε-
νάριο, δηλαδή να προσέρχονται στους εσω-
τερικούς χώρους μόνο οι εμβολιασμένοι, θα 
πρέπει να ξεπεραστεί και κάθε συνταγματι-
κό εμπόδιο, αν υπάρχει, κάτι που εξετάζουν 
στο κυβερνητικό επιτελείο.

3Να προχωρήσει ο σχεδιασμός με βάση 
τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Δηλα-

δή, να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να 
επιλέξουν είτε να διαμορφώσουν ως covid-
free το εσωτερικό των καταστημάτων τους εί-
τε να ακολουθήσουν το μεικτό σύστημα. Δη-

λαδή να μπορούν να εισέλθουν στον χώρο 
και εμβολιασμένοι και μη, αρκεί να έχουν πι-
στοποιητικό αρνητικού τεστ (μοριακού ελέγ-
χου ή rapid test), μειώνοντας όμως έτσι κατά 
πολύ την αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου.

Οπως και να έχει, οι έλεγχοι θα είναι ιδιαίτε-
ρα εντατικοί, με τα πρόστιμα να είναι τσουχτε-
ρά, ενώ από την περασμένη Πέμπτη τα κατα-
στήματα λειτουργούν μόνο με καθήμενους. 

Οι τελικές αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν 
σε κυβερνητική σύσκεψη που θα γίνει τα επό-
μενα 24ωρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με 
τη συμμετοχή και των εμπλεκομένων κυβερ-
νητικών στελεχών. Τέτοιες συσκέψεις πραγ-
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