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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

μα. Ολα, όμως, θα εξαρτηθούν από τα επιδημιολογι-
κά δεδομένα εκείνης της περιόδου, ενώ και οι ειδικοί 
θα έχουν εικόνα και από την παράλληλη λειτουργία της 
αγοράς και την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. 

Πάντως, ακόμα και να δοθεί το «πράσινο φως» για 
μετακίνηση από νομό σε νομό, θα  ισχύουν το νυχτε-
ρινό ωράριο απαγόρευσης της κυκλοφορίας μετά τις 9 
το βράδυ και η υποχρέωση απστολής μηνυμάτων στο 
13033. Οι ειδικοί έχουν παρατηρήσει ότι η απαγόρευση 

της νυχτερινής κυκλοφορίας έχει αποδώσει στη μάχη με 
τον κορωνοϊό και η εισήγησή τους είναι να διατηρηθεί.

Εστίαση 
Ο χώρος της εστίασης, με βάση τον σχεδιασμό, θα είναι 
ο τελευταίος που θα ανοίξει. Από την περασμένη Κυρια-
κή, η Realnews έγραφε πως οι συζητήσεις για την εστί-
αση τοποθετούνται μέσα στον Μάρτιο, εκτός και αν τα 
στοιχεία είναι τέτοια που μπορούν να φέρουν πιο κο-
ντά την όποια επανεκκίνηση. 

Ηδη μέσα στην εβδομάδα οι εκπρόσωποι του χώ-
ρου είχαν συνάντηση -μέσω τηλεδιάσκεψης- με τον 
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιά-
δη και συζήτησαν όλα τα ενδεχόμενα. Στο τραπέζι έπε-
σε και η πρόταση για λειτουργία αρχικά μόνο των εξω-
τερικών χώρων, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αλλά 
κάτι τέτοιο δεν προχώρησε. Η Πανελλήνια Ομοσπον-

δία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων 
υποστήριξε πως, για να μπορέσει να λειτουρ-
γήσει η εστίαση και να μην είναι ζημιογόνα η 
επανεκκίνηση, θα πρέπει να ανοίξουν και οι 
εσωτερικοί χώροι.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να 
τα ξαναπούν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, ενώ 
οι εκπρόσωποι του κλάδου δεσμεύθηκαν να 
φέρουν ένα σχέδιο που θα μπορεί να υλοποι-

ηθεί. Ωστόσο, μία ακόμη σημαντική παράμε-
τρος είναι η Κυριακή της Αποκριάς, καθώς ναι 
μεν οι εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί σε όλη τη 
χώρα, αλλά στο ενδεχόμενο λειτουργίας των 
καφέ, ακόμα και μόνο με καθήμενους, ποιος 
μπορεί να αποκλείσει τον συνωστισμό; Σε κά-
θε περίπτωση, ο γόρδιος δεσμός όσον αφο-
ρά την εστίαση θα λυθεί τελευταίος και αφού 
πρώτα οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέψουν 
το άνοιγμά της.

Παράλληλα, δεν πρέπει να περνά απαρατή-
ρητο πως οι εκπρόσωποι της εστίασης και του 
ευρύτερου χώρου επιθυμούν να ανοίξουν με 
ασφάλεια χωρίς να χρειαστεί να ξανακλείσουν. 
Γιατί τότε θα είναι πολλά τα καταστήματα και 
οι επιχειρήσεις που ενδεχομένως δεν θα αντέ-
ξουν, όπως σημειώνουν οι ίδιοι.
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Μ
ε την εστίαση να φαίνεται πως θα είναι 
ο τελευταίος κλάδος που θα ανοίξει, η 
κυβέρνηση ετοιμάζεται για τα επόμε-

να βήματα της σταδιακής άρσης των περιορι-
στικών μέτρων, με βάση πάντα τις εισηγήσεις 
των ειδικών και τα επιδημιολογικά στοιχεία.

Το πρώτο και μεγάλο βήμα έχει να κάνει με 
την επιστροφή των μαθητών στα γυμνάσια και 
στα λύκεια. Ετσι θα ολοκληρωθεί το άνοιγμα 
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αφού τα 
νηπιαγωγεία και τα δημοτικά έχουν ξεκινήσει 
ήδη, παράλληλα με τη λειτουργία του εμπορίου.

Το σήμα το έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης με παρέμβασή του στη Βουλή. «Επό-
μενη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το 
άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων. Αλλες δραστη-
ριότητες μπορούν να περιμένουν λίγο ακόμα», 
ανέφερε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός. Με-
τά από απόφαση της επιτροπής των ειδικών, η 
ημερομηνία που «κλείδωσε» για να επιστρέ-
ψουν στις τάξεις οι μαθητές των γυμνασίων και 
των λυκείων είναι η Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου. 
Στις «κόκκινες» περιοχές, ωστόσο, τα λύκεια θα 
παραμείνουν κλειστά και το μάθημα θα γίνε-
ται με τηλεκπαίδευση. Ολα τα υπόλοιπα ισχύ-

οντα περιοριστικά μέτρα (απαγόρευση μετα-
κίνησης από νομό σε νομό, υποχρέωση απο-
στολής sms κ.λπ.) παρατείνονται για μία εβδο-
μάδα. Από την 1η Φεβρουαρίου, πάντως, θα 
ανοίξουν πάλι τα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Χιονοδρομικά 
Το τελευταίο διάστημα είχε εξεταστεί το ενδε-
χόμενο να ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα, 
αυτό ωστόσο φαίνεται να πηγαίνει ακόμα πιο 
πίσω. Βούληση του κυβερνητικού επιτελείου και 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εί-
ναι να λειτουργήσουν άλλωστε (έχουν συγκε-
κριμένο χρόνο μπροστά τους) για μη χάσουν 
εντελώς τη χρονιά, ωστόσο υπάρχουν «αγκά-
θια», με κυριότερο αυτό της μετακίνησης από 
νομό σε νομό.

Πέρα από αυτό, όμως, τα χιονοδρομικά κέ-
ντρα αποτελούν μια σύνθετη εξίσωση, αφού 
τα σαλέ θα είναι κλειστά και όσοι διαμείνουν σε 
ξενοδοχεία θα πρέπει να λύσουν και το ζήτημα 
της εστίασης. Σε αυτό το ενδεχόμενο, θα μπο-
ρούσε να δουλέψει η εστίαση μέσα στα ξενο-
δοχεία, τουλάχιστον σε όσα έχουν εστιατόρια.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όμως, υπάρ-
χουν και δεύτερες σκέψεις, καθώς τίθεται το 
εξής ερώτημα: Την ώρα που δεν επιτρέπεται 
να επισκεφθεί κάποιος την οικογένειά του, να 
παρευρεθεί σε μια κηδεία ή σε ένα μνημόσυνο, 
θα επιτραπεί η μετακίνηση για τα χιονοδρομικά;

Μετακινήσεις
Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει και το σενάριο να 
επιτραπεί η μετακίνηση από νομό σε νομό για 
όσους είναι απαραίτητη (μπορεί και με sms στο 
13033) από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά, 
εάν τα επιδημιολογικά στοιχεία επιτρέψουν κά-
τι τέτοιο. Με αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετη-
θούν και τα χιονοδρομικά κέντρα, για να λει-
τουργήσουν έστω ένα μικρό χρονικό διάστη-
μα, αλλά και όσοι πάνε για κυνήγι ή για ψάρε-
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