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Χριστούγεννα: Σφίγγει ο κλοιός για τους
ανεμβολίαστους
/ Επικαιρότητα

Γραφείο ρεπορτάζ ope.gr
Όσο πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων, τόσο περισσότερο
σφίγγει και ο κλοιός για τους ανεμβολίαστους πολίτες, τόσο στην Ελλάδα,
όσο και παγκοσμίως μετά και από τα νέα μέτρα που προσπαθούν οι
κυβερνήσεις να επιβάλουν.
Επιστήμονες και κυβέρνηση εξετάζουν νέα μέτρα για να ανακόψουν την πορεία
της πανδημίας και να διασωθούν τα Χριστούγεννα.
Ήδη βέβαια υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων
κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία.
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Ο κλοιός έτσι κι αλλιώς φαίνεται να στενεύει για τους ανεμβολίαστους ωστόσο
αφού υπάρχει και νέο μέτρο στο τραπέζι το οποίο αν τεθεί σε ισχύ τότε οι
ανεμβολίαστοι πολίτες θα πρέπει να λαμβάνουν πιστοποιητικό νόσησης μόνο με
μοριακό τεστ και αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο εισηγήθηκε η επιτροπή ειδικών.
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Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου να αποκλειστούν οι ανεμβολίαστοι και από τα
θεματικά πάρκα ενόψει Χριστουγέννων.
Την ίδια ώρα καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας σχετικά με τη μετάλλαξη Όμικρον, καθώς, όπως υποστηρίζει
τα υπάρχοντα εμβόλια μπορούν να την αντιμετωπίσουν, ενώ μέχρι τώρα
συμπτώματα όσων έχουν ήδη ασθενήσει χαρακτηρίζονται ήπια σε μεγάλο βαθμό
αφού και οι υγειονομικές αρχές της Μποτσουάνα, από όπου προέρχεται η
συγκεκριμένη μετάλλαξη,το επιβεβαιώνουν.
Η κατάσταση στις εκκλησίες είναι η ίδια που επικρατεί και στην κοινωνία, όπου
πολλοί είναι οι ανεμβολίαστοι που δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ αλλά και
επιμένουν να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα μέσα ακόμη και στις εκκλησίες.
Η εικόνα αυτή αν και έχει διχάσει τον κόσμο της εκκλησίας δεν έχει ακόμη
κατορθωθεί να βρεθεί μια λύση ώστε να υπάρχει προστασία από τον κορωνοϊό. Η
ΔΙΣ άλλωστε με εγκυκλίους πρόετρεψε τους πιστούς να φορούν μάσκα αλλά δεν
μπόρεσε να το επιβάλει και η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλάει για αυτή την επιβολή
μέτρου από την εκκλησία χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί μια χρυσή τομή.
Καθημερινά τα περιστατικά βαριάς νόσησης ανεμβολίαστων πληθαίνουν με
αποτέλεσμα να χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωές ενώ αρκετοί είναι αυτοί που δεν
σέβονται ούτε τον εαυτό τους, ούτε και τον συνάνθρωπό τους και συνεχίζουν να
βάζουν σε κίνδυνο τους γύρω τους αφού αρνούνται ακόμη και την προστασία από
τη μάσκα, γεγονός που έχει δημιουργήσει πρόβλήματα όχι μόνο στον χώρο της
εκκλησίας αλλά ακόμη και στο εργασιακό περιβάλλον .
Την ίδια ώρα φαίνεται ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να
οργανωθούν εκ νέου με την Γερμανία να αποφασίζει σήμερα επιπλέον μέτρα
για την αντιμετώπιση του τέταρτου κύματος της επιδημίας του κορωνοϊού ενώ
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Την Τρίτη άλλωστε η απερχόμενη καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο διάδοχός της
Όλαφ Σολτς και οι πρωθυπουργοί των 16 κρατιδίων της Γερμανίας συναντώνται
σήμερα εκ νέου για να αποφασίσουν τα νέα μέτρα που θα ληφθούν

