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γίζει το αντιεμβολιαστικό κοινό, στην Κουμουν-
δούρου δεν υπήρχε αυτή η εκτίμηση. Αντιθέ-
τως, υποστηρίζουν ότι η στάση του πρώην ανα-
πληρωτή υπουργού Υγείας αποτελούσε μια 
παραφωνία που έκανε ζημιά στη γραμμή του 
κόμματος. Σε αυτή την κατεύθυνση, το επόμε-
νο διάστημα οι τοπικές οργανώσεις του κόμ-
ματος θα προχωρήσουν σε καμπάνια «από τα 
κάτω» υπέρ του εμβολίου, ενώ όλα τα στελέχη 
του που σχετίζονται με την Υγεία (όπως ο Αν-
δρέας Ξανθός, ο οποίος βλέπει τη δημοτικότη-
τά του να παραμένει στην κορυφή μεταξύ των 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ), αλλά και ο Αλ. Τσίπρας 
προσωπικά, ξεκαθαρίζουν διαρκώς ότι όλες οι 
νέες μελέτες και εξελίξεις γύρω από τα εμβό-
λια δεν δικαιολογούν οποιαδήποτε επιφύλαξη.

Πάντως και ο ίδιος ο Π. Πολάκης, στην ανάρ-
τηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, υποστήριξε με ιατρικούς όρους την από-
φασή του (επικαλέστηκε την ηλικία του, προ-
σωπικά προβλήματα υγείας, το ανερχόμενο τέ-
ταρτο κύμα της πανδημίας κ.λπ.) και υπενθύ-
μισε ότι είχε προ μηνών ξεκαθαρίσει πως τον 
Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα λάβει τις τελι-

κές του αποφάσεις. Μάλιστα, έχει αποφύγει 
να αναιρέσει αυτή την τεκμηρίωση δημόσια 
και συνεχίζει να την υπερασπίζεται σε συζητή-
σεις με δημοσιογράφους. Υποστηρίζει, δε, ότι 
η επιλογή του θα είναι βέλτιστη ανοσολογικά 
σε σχέση με των συναδέλφων του που εμβο-
λιάστηκαν νωρίτερα. Βεβαίως, δεν εγκαταλεί-
πει την επιχειρηματολογία υπέρ των φαρμάκων 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού, όπως τα μονο-
κλωνικά αντισώματα. Διφορούμενη, ωστόσο, 
ήταν η απάντηση («σε καλή μεριά») που έδω-
σε στην ευχή του ιατρικού προσωπικού που τον 
εμβολίασε (του ευχήθηκαν «καλή ανοσία»), με 
τους πιο επιεικείς να ισχυρίζονται ότι δεν απο-
τέλεσε μομφή για τα έσοδα των φαρμακευτι-
κών, αλλά ειλικρινή ελπίδα για τη λειτουργία 
των αντισωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, ο εμβολιασμός του Πο-
λάκη φάνηκε να δίνει… αντισώματα και στον 
Αλ. Τσίπρα έναντι των επικρίσεων που δεχό-
ταν για τον πρώην υπουργό του. Χαρακτη-
ριστική της αντίληψης που φαίνεται ότι είχε ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η τηλεοπτική ατά-
κα του: «Νομίζω ότι έχουμε πιο σοβαρά πράγ-
ματα να κουβεντιάσουμε». Επιπλέον, ο εμβολι-
ασμός του Πολάκη φαίνεται να έκανε καλό και 
στον ίδιο, αφού επικροτήθηκε από 4.500 θετι-
κές αντιδράσεις στη σχετική ανάρτησή του στα 
ηλεκτρονικά μέσα, ενώ δέχτηκε πολύ λιγότερα 
αρνητικά σχόλια.

Με αυτή την εκκρεμότητα, λοιπόν, λυμένη, 
ο Αλ. Τσίπρας συνεχίζει τις συσκέψεις με το-
μεάρχες και στελέχη του κόμματος, καθώς και 
με παραγωγικούς φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο, 
προετοιμάζει σκληρή επίθεση στην κυβέρνη-
ση, υποστηρίζοντας ότι απέτυχε για δύο χρό-
νια να προστατεύσει την κοινωνική πλειοψηφία, 
όπως ανέφεραν στην «R» πηγές της Κουμουν-
δούρου. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ήδη η πίε-
ση του ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει ψηλά τον πήχυ όσον 
αφορά τις παρεμβάσεις που οφείλει να ανακοι-
νώσει για την ακρίβεια ο πρωθυπουργός, ενώ 
στελέχη του κόμματος ασκούν δριμεία κριτι-
κή στην κυβέρνηση σχετικά με την πορεία της 
πανδημίας το φθινόπωρο, ιδίως για τον τρόπο 
που ανοίγουν αύριο τα σχολεία.
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Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

Μ
ε μια εκκρεμότητα λιγότερη φρόντισε 
ο Αλέξης Τσίπρας να ανέβει στη φε-
τινή ΔΕΘ. Μετά από μεγάλη προσπά-

θεια και αφού άσκησε πολλές πιέσεις κατάφε-
ρε να πείσει τον Παύλο Πολάκη να εμβολια-
στεί. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης ανακοίνωσε, μάλιστα, ο ίδιος στον τηλε-
οπτικό αέρα ότι ο Π. Πολάκης είναι πλέον εμ-
βολιασμένος. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε στην 
Κουμουνδούρου επιβεβλημένη, προκειμένου 
να μην υπάρξει οποιαδήποτε αφορμή να επι-
σκιαστεί η παρουσίαση της εναλλακτικής κυ-
βερνητικής πρότασης του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σε μια συ-
γκυρία που στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εμφανίζονται βέ-
βαιοι ότι η Ν.Δ. έχει χάσει την εδραία πολιτική 
ηγεμονία που είχε τα πρώτα δύο χρόνια δια-
κυβέρνησης και ευελπιστούν ότι η πορεία φθο-
ράς της θα επιταχυνθεί και θα οδηγήσει σταδι-
ακά στην ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ. 

 Σύμφωνα με όσα είπαν στη Realnews κορυ-
φαία στελέχη του κόμματος, αλλά και πρόσωπα 
που συνομιλούν απευθείας με τον Αλ. Τσίπρα, 
ο βασικός παράγοντας που έπεισε τον πρώην 
αναπληρωτή υπουργό Υγείας να εμβολιαστεί 
ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, ο οποίος φέρεται να τον πίεσε αφόρητα. 
Μολονότι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε 
στη συνέντευξή του ότι πρόκειται για μια προ-
σωπική επιλογή του Π. Πολάκη, στην Κουμουν-
δούρου δεν έχει κανείς αμφιβολία ότι ο σημα-
ντικότερος λόγος της αλλαγής στάσης του Σφα-
κιανού πολιτικού ήταν ο πρώην πρωθυπουρ-
γός. Παράλληλα, κανείς δεν πιστεύει ότι ήταν 
μια απόφαση που ελήφθη λόγω της υποχρεω-
τικότητας που έχει επιβληθεί σε όλους τους για-
τρούς (ο Π. Πολάκης είναι ενεργός στην επαγ-
γελματική του δραστηριότητα ως αναισθησι-
ολόγος), καθώς οι πάντες αναγνωρίζουν ότι ο 
πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας είναι 
πολύ επίμονος ώστε να υποχωρήσει για έναν 
τέτοιο λόγο.

Δυσφορία 
Επιπλέον, πολλοί στην Κουμουνδούρου θεω-
ρούν ότι ο Π. Πολάκης αντιλήφθηκε ότι η πε-
ριπέτεια με τον κορωνοϊό θα έχει δύσκολη συ-
νέχεια και εγκυμονεί μεγάλους πολιτικούς κιν-
δύνους, ενώ εκτιμούν επίσης πως κατάλαβε ότι 
μετατρέπεται σε πολιτικό εκπρόσωπο του «ψε-
κασμένου» αντιεμβολιαστικού κινήματος, ιδί-
ως μετά τα τελευταία συλλαλητήρια, τη συντρι-
πτική πλειονότητα των οποίων αποτελούσε το 
ακροδεξιό κοινό. Εξάλλου, τους τελευταίους μή-
νες δεν υπήρξε ούτε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ 
που δημόσια και ακόμη περισσότερο σε κατ’ 
ιδίαν συνομιλίες να του παρείχε οποιουδήπο-
τε είδους κάλυψη. Αντιθέτως, η δυσφορία ενά-
ντια στο πρόσωπό του κλιμακωνόταν και πήρε 
μορφή χιονοστιβάδας στην τελευταία συνεδρί-
αση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, 
παρουσία του ιδίου.

Παρότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. κατηγορού-
σε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι η ρητορική Πολάκη επέτρε-
πε στην αξιωματική αντιπολίτευση να προσεγ-

Ποιοι και 
πώς έπεισαν 
τον Πολάκη 

να εμβολιαστεί
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι η ρητορική  

του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας 
αποτελούσε μια παραφωνία που έκανε ζημιά  

στη γραμμή του κόμματος

O Αλ. Τσίπρας προετοιμάζει 
επίθεση στην κυβέρνηση, 
υποστηρίζοντας ότι απέτυχε για 
δύο χρόνια να προστατεύσει 
την κοινωνική πλειοψηφία


