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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

M
ε οδηγό τη Μύκονο και τα περιοριστικά 
μέτρα που επιβλήθηκαν θα πορευτεί η 
κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, έχο-

ντας στο μικροσκόπιο περιοχές που εμφανίζουν 
ιδιαίτερα επιβαρυμένα επιδημιολογικά στοιχεία. 
Στην τελική ευθεία του καλοκαιριού το κυβερ-
νητικό επιτελείο ουσιαστικά έχει πάνω στο τρα-
πέζι το σχέδιο «on-off» και, ανάλογα με τα δε-
δομένα, θα ανοίγει και θα κλείνει περιοχές ώστε 
να μην επιβαρύνεται περαιτέρω η κατάσταση. 
Εν ολίγοις, στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει 
να παρεμβαίνουν με τοπικά μέτρα όπου χρειά-
ζεται, αφού στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ξεκα-
θαρίσει πως θέλουν να αποφύγουν σε κάθε πε-
ρίπτωση ένα οριζόντιο lockdown, ειδικά από τη 
στιγμή που υπάρχει το εμβόλιο. Ετσι το τοπικό 
lockdown που επιβλήθηκε στη Μύκονο -και θα 
επανέλθει εάν αυξηθούν εκ νέου ο δείκτης θε-
τικότητας του ιού και τα κρούσματα στο Νησί 
των Ανέμων- αποτελεί οδηγό για κάθε περιοχή 
που είναι ένα βήμα πριν «κοκκινίσει». Τα μέτρα 
που εφαρμόστηκαν είναι τα εξής: 
f Απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 το βρά-
δυ έως τις 6 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργα-
σίας και σοβαρούς λόγους υγείας.
f Απαγόρευση μουσικής όλο το εικοσιτε-
τράωρο. 
f Απαγόρευση εκδηλώσεων που διενεργού-
νται έναντι οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγμα-
τος, με φυσική παρουσία πλήθους άνω των 20 
ατόμων σε ιδιωτικό, μη επαγγελματικό χώρο.

Το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης ανέρ-
χεται από 50.000 έως 200.000 ευρώ για τον μι-
σθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιωτικού, μη 
επαγγελματικού χώρου, στον οποίο πραγματο-
ποιείται η εν λόγω εκδήλωση. Πέρα από αυτά 
τα μέτρα, όμως, πάνω στο τραπέζι είναι ακόμα: 
f Η απαγόρευση κάθε μουσικής ή θεατρικής 
εκδήλωσης ή και πανηγυριού και εμποροπα-
νήγυρης στις περιοχές που θα «κοκκινίζουν».
f Η μείωση του αριθμού των καθήμενων σε 
ένα τραπέζι στα καφέ ή στα εστιατόρια. Μέ-
χρι τέσσερις ή έξι, αν πρόκειται για την ίδια οι-
κογένεια.

Περιοχές
Ηδη ο ΕΟΔΥ μέσα στην εβδομάδα έδωσε στη 
δημοσιότητα τις περιοχές που έχουν υψηλό πο-
σοστό θετικότητας, κρούοντας τον κώδωνα του 
κινδύνου. Στα ύψη είναι η θετικότητα σε Ρέθυ-
μνο (4,85%) και ακολουθούν η Πάρος (4,31%), 
η Μύκονος (4,06%), η Καρδίτσα (2,51%), η 
Μήλος (2,47%), η Σαντορίνη (2,23%) και η 
Ιθάκη (2,15%). Παράλληλα, όμως, στο «πορ-
τοκαλί» μέσα στην εβδομάδα βρέθηκαν οι εξής 
περιοχές: Η Κρήτη (Ηράκλειο και Ρέθυμνο), η 
Πάρος, η Σαντορίνη, η ανατολική Αττική, η δυ-
τική Αττική, η Βοιωτία, η Λάρισα, τα Γρεβενά, 
η Θεσπρωτία και η Ιος. Σε αυτές τις περιοχές, η 
Πολιτική Προστασία παρακολουθεί -σε 7ήμε-
ρη και 14ήμερη βάση- τα κρούσματα, τον δεί-
κτη θετικότητας, τις νέες νοσηλείες, την ηλικία 
όσων νοσηλεύονται, την πίεση στα νοσοκομεία, 
τα κρούσματα μεταλλάξεων, αλλά και το ποσο-
στό εμβολιασμού. Σε κάθε περίπτωση, στο κυ-
βερνητικό επιτελείο επιβλέπουν στενά κάθε πε-
ριοχή, ειδικά αυτές που είναι στο «πορτοκαλί». 
Ο δείκτης θετικότητας αποτελεί «κλειδί» για τις 
όποιες αποφάσεις, σε συνδυασμό με τα υπό-
λοιπα ποιοτικά δεδομένα, ειδικά εάν πρόκειται 
να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα, όπως στη 
Μύκονο. Είναι σαφές ότι το βάρος πέφτει στα 
νησιά, αφού εκεί υπάρχει μεγάλη κινητικότη-
τα λόγω καλοκαιριού, ενώ εκ των πραγμάτων 
είναι και πιο περιορισμένες οι δομές Υγείας. 
Στην κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να τρέ-
χουν μπροστά από τον ιό και όχι να τον ακολου-
θούν, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη. 

Το σχέδιο «on-off» 
που επεξεργάζεται 
η κυβέρνηση 
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Κάτι που σημαίνει ότι, σε όποια περιοχή η συνολι-
κή εικόνα θολώνει, θα λαμβάνονται άμεσα μέτρα. 
Οπως έγινε με τη Μύκονο το περασμένο Σάββατο 
- το μεσημέρι ανακοινώθηκε η απόφαση από την 
Πολιτική Προστασία και είχε ισχύ από το απόγευ-
μα, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες.

Μπόνους 
Την ίδια ώρα, όμως, το κυβερνητικό επιτελείο βά-
ζει ακόμα περισσότερο στο «παιχνίδι» του εμβο-
λιασμού τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς.  
Από το νοσοκομείο της Χαλκίδας, την Πέμπτη, ο  
Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε τον σχεδιασμό. 
«Θέλουμε να βάλουμε στο παιχνίδι της πειθούς των 
συμπολιτών μας που εξακολουθούν να είναι καχύ-
ποπτοι ακόμα περισσότερο και τους γιατρούς μας 
και τους φαρμακοποιούς μας και θα έχουμε ένα 
πλαίσιο κινήτρων, έτσι ώστε να κλείνουν οι ίδιοι πε-
ρισσότερα ραντεβού». Η κυβέρνηση προχωρά το 
σχέδιο για εμβολιασμούς κατ’ οίκον και σε ιδιωτι-
κά ιατρεία και θα δίνει οικονομικό μπόνους στους 

γιατρούς και στους φαρμακοποιούς που θα συμ-
βάλουν στην αύξηση των εμβολιασμών. Σύμφω-
να με τον σχεδιασμό: 
f Οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί θα μπορούν να 
κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμούς με αποζημί-
ωση 10 ευρώ το ραντεβού. Με το που θα πηγαίνει 
ο πολίτης για να κάνει την πρώτη δόση, θα πιστώ-
νονται 10 ευρώ στον λογαριασμό κάθε επαγγελμα-
τία υγείας, γιατρού και φαρμακοποιού.
f Στην περίπτωση που οι γιατροί εμβολιάσουν 
πολίτες στο ιατρείο τους, τότε δεν θα λαμβάνουν 
3 ευρώ, που δίνονται έως σήμερα, αλλά 20 ευρώ. 
f Εάν οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται κατ’ 
οίκον, τότε οι γιατροί θα λαμβάνουν 50 ευρώ ως 
αποζημίωση.

Πλέον, στο υπουργείο Υγείας εξετάζουν τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες και κυρίως τεχνικά ζητήμα-
τα που αφορούν τη στήριξη των γιατρών (ειδικά 
ψυγεία για τα εμβόλια), ενώ έχει συζητηθεί και το 
αν μπορούν να πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί 
και στα φαρμακεία. 

Τοπικά lockdowns 
με οδηγό τη Μύκονο

Η μοίρα επιμένει να παρέχει ξέφωτο στην κυβέρνηση, 
καθώς, είτε σωστά πράγματα κάνει, είτε λάθη κάνει, το 
εκλογικό σώμα εξακολουθεί να νιώθει μεγαλύτερη σιγου-
ριά στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει φθορά 
και είναι για πρώτη φορά εμφανής σε όλους σχεδόν τους 
ποιοτικούς δείκτες (τάσεις Ιούνιος-Ιούλιος 2021), ωστό-
σο τα χιλιόμετρα που πρέπει να καλύψει η αντιπολίτευση 
είναι πολλά. Αυτό δίνει το περιθώριο στην παρούσα κυ-
βέρνηση να βρει το θάρρος να πάρει μεταρρυθμιστικές 
αποφάσεις που συνδέονται με σοβαρά θέματα «κλισέ», 
που βασανίζουν την Ελλάδα επί δεκαετίες μετά τη Μετα-
πολίτευση. Τέτοια ευκαιρία έχει ξαναδοθεί αρκετές φο-
ρές σε προηγούμενους ηγέτες, ωστόσο κανείς τους δεν 
είχε το κουράγιο να περάσει μέσα από το εκάστοτε πο-

λιτικό μπετόν.  Στην παρούσα συγκυρία σημαντική μερί-
δα της κοινωνίας είναι διατεθειμένη να σιωπήσει, παρέ-
χοντας ασπίδα προστασίας στον πρωθυπουργό για να γί-
νουν οι αλλαγές που θα μας κάνουν, επιτέλους, λίγο πιο 
«δυτική χώρα».  Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι μέσα στο επό-
μενο διάστημα θα δούμε πολλές «καινοτόμες» και τολ-
μηρές αποφάσεις για τη λειτουργία του κράτους σχεδόν 
σε όλους τους τομείς. Υπάρχει, βεβαίως, το ρηχό δίλημ-
μα «εκλογές τώρα», γιατί διαδικαστικά βολεύει η συνέ-
χιση των «δύσκολων» μεταρρυθμίσεων που περιμένουν 
όλη η αγορά και σημαντικό μέρος της κοινωνίας. Δηλα-
δή άλλος ένας τακτικός μικροπολιτικός ή ένας εν δυνά-
μει σοβαρός ηγέτης. Η αίσθηση είναι ότι θα νικήσει ο σο-
βαρός ηγέτης. 
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