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Μ
πορεί μέχρι τώρα η κυβέρνηση να 
έχει κερδίσει τη μάχη με τον κο-
ρωνοϊό, αλλά ακόμα όχι τον πό-

λεμο. «Το επόμενο δεκαήμερο θα κριθούν 
όλα» είναι η φράση-κλειδί που ακούγεται 
στις κλειστές συσκέψεις του πρωθυπουργι-
κού γραφείου. Στο Μέγαρο Μαξίμου γνω-
ρίζουν πως το επόμενο διάστημα είναι ιδι-
αίτερα κρίσιμο και, ανάλογα με τις συνθή-
κες, είναι έτοιμοι να πάρουν και άλλα προ-
ληπτικά μέτρα.

Ηδη από την περασμένη Δευτέρα στη 
χώρα απαγορεύονται οι άσκοπες μετακι-
νήσεις, ωστόσο πάνω στο τραπέζι παρα-
μένει το σενάριο της καθολικής απαγόρευ-
σης. Δηλαδή να υπάρχουν έξοδοι των πο-
λιτών από τα σπίτια τους μόνο για να πά-
νε στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία.

Πάντως, σταδιακά οι μετακινήσεις περι-
ορίζονται έτσι κι αλλιώς, ενώ οι πτήσεις σε 
πολλές περιοχές εκτός ή εντός της χώρας 
πλέον απαγορεύονται ή μειώνονται. Κά-
τι που ισχύει και με τα μέσα μεταφοράς, 
που έχουν περιορίσει κατά πολύ τα δρο-
μολόγιά τους.

«Τα μέτρα αυτά, των άσκοπων μετακι-
νήσεων δηλαδή, τα πήραμε για να μπο-
ρέσουμε να συνετίσουμε αυτούς τους λί-
γους οι οποίοι αποφάσισαν με δική τους 
πρωτοβουλία να μη σεβαστούν την παρό-
τρυνσή μας», ήταν το μήνυμα του Κυριά-
κου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγ-
μή έχει εστιάσει στο πρόβλημα. Ενημερώ-
νεται απευθείας, σηκώνει τηλέφωνα στους 
υπουργούς ή στους ειδικούς και έχει μετα-
τρέψει το Μέγαρο Μαξίμου σε war room, 
σε «πολεμικό δωμάτιο», όπως έγραφε το 
περασμένο Σάββατο η Realnews.

Αλλωστε, η αποστροφή του κατά την εί-
σοδό του στο υπουργικό συμβούλιο που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την 
Τρίτη, πως «το επιτελικό κράτος υπάρχει 
και λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφε-
λος των πολιτών», μόνο τυχαία δεν ήταν.

Αφενός ήθελε να τονίσει πως το πρωθυ-
πουργικό γραφείο, με το νέο μοντέλο δια-
κυβέρνησης, κερδίζει το στοίχημα και αφε-
τέρου, έστω και έμμεσα, να αποδώσει τα 
εύσημα στον υπουργό Επικρατείας Γιώρ-
γο Γεραπετρίτη που «έτρεξε» το επιτελικό 
κράτος για το οποίο το προηγούμενο διά-
στημα η αντιπολίτευση είχε ασκήσει κριτική.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλει να έχει εικόνα 
για την εξέλιξη της κατάστασης, για τα σε-
νάρια που επεξεργάζονται οι ειδικοί και με 
βάση τις πληροφορίες παίρνει και τις τελι-
κές αποφάσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο 
είναι αισιόδοξοι, αλλά κρατούν χαμηλούς 
τόνους, αφού πρόκειται για έναν πόλεμο.

«Ο σκοπός μας, πάντα, από την πρώτη 
στιγμή, ήταν να κερδίσουμε όσο το δυνα-
τόν περισσότερο χρόνο, ώστε να δώσου-
με τη δυνατότητα στο σύστημα Υγείας να 
ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα 
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σε μια επιδημία που ξέρουμε ότι, τελικά, θα επηρεάσει ένα ολοένα και αυξανόμενο 
ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού», ανέφερε στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυ-
πουργός, δίνοντας το στίγμα του. Και πρόσθεσε: «Μέχρι στιγμής φαίνεται τουλάχι-
στον ότι αυτός ο χρόνος κερδίζεται, αλλά αυτό προφανώς εξαρτάται και από τη συ-
μπεριφορά των πολιτών και από τον τρόπο με τον οποίο θα αγκαλιάσουν το μήνυμα 
του “Μένουμε σπίτι”».

Και νέο επίδομα 
Την ίδια ώρα, όμως, πέρα από την κατάσταση με τον κορωνοϊό, στο Μέγαρο Μαξίμου 
επεξεργάζονται όλα τα σενάρια σε σχέση και με τις επιπτώσεις στην οικονομία. Μπο-

ρεί να έχουν αποφασιστεί μέτρα μέχρι τα 
τέλη Απριλίου -μάλιστα, κάποια νέα μέτρα 
θα εξειδικευτούν τα επόμενα 24ωρα από το 
οικονομικό επιτελείο- αλλά στο πρωθυπουρ-
γικό γραφείο βλέπουν και μετά τον Μάιο, 
ώστε να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα 
ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη εξετά-
ζουν τα οικονομικά δεδομένα και για ένα 
νέο επίδομα εάν χρειαστεί, σε σχέση πά-
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Στο Μέγαρο ΜαξίΜου θεωρούν 
επιβεβλημένο η ευρωζώνη να προχωρήσει στην 
έκδοση ευρωομολόγου, ειδικά για την αποφυγή 
μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης λόγω κορωνοϊού

την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών 
υπακούει στις οδηγίες, δεν μπορεί μια μικρή μειοψηφία 
που αψηφά τα προληπτικά μέτρα να τινάξει στον αέρα τον 
σχεδιασμό, ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργικού γραφείου

 Μπορεί η απαγόρευση των άσκοπων 
μετακινήσεων να ανακοινώθηκε το απόγευ-
μα της περασμένης Κυριακής, αλλά από το 
Σάββατο το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης είχε πάρει τις οριστικές αποφάσεις του.

Οι εικόνες της Παρασκευής, όπου κάτοι-
κοι της Αθήνας έφευγαν άρον-άρον για τα 
χώρια τους ή για τις εξοχικές κατοικίες τους 
στα νησιά, εξόργισαν το Μέγαρο Μαξίμου. 
Την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των 
πολιτών υπακούει στις οδηγίες, δεν μπορεί 
μια μικρή μειοψηφία που αψηφά τα προλη-
πτικά μέτρα να τινάξει στον αέρα τον σχε-
διασμό, ήταν το μήνυμα του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου.

Ετσι, το πρωί του Σαββάτου, ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης συγκάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου 
κλειστή σύσκεψη. Το «παρών» έδωσαν ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός Λευτέ-
ρης Οικονόμου, ο υφυπουργός Διαχείρι-
σης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, αλλά και ο 
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, για να επεξεργα-
στούν όλα τα δεδομένα.

Κλειστή σύσκεψη 
Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν και 
στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, 
αναδείχθηκαν όλα τα σενάρια σχετικά με 
την απαγόρευση των μετακινήσεων και το 
πώς η ΕΛ.ΑΣ. θα αναλάμβανε τον επιχει-
ρησιακό σχεδιασμό με τη συνδρομή του 
Λιμενικού και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, ο Κυρ. Πιερρακάκης εξήγησε 
πώς μπορούν να δουλέψουν ο πενταψήφι-
ος αριθμός και η πλατφόρμα με την οποία 
οι πολίτες θα παίρνουν άδεια να κινούνται 
για συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους ή ερ-
γασίες. Ο Κυρ. Μητσοτάκης άναψε το πρά-
σινο φως και τόσο το υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη όσο και το Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης προχώρησαν στην εξειδίκευ-
ση των μέτρων. Παράλληλα, τόσο ο υφυ-
πουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Ακης 
Σκέρτσος όσο και ο Ν. Χαρδαλιάς συγκέ-
ντρωναν στατιστικά στοιχεία από τα αρμό-
δια υπουργεία που είχαν να κάνουν με την 
έξοδο και τα διόδια, τη μετακίνηση με τα 
πλοία, τα τρένα, τα ΚΤΕΛ αλλά και τα αερο-
πλάνα. Την ίδια ώρα, ελικόπτερα της Αστυ-
νομίας και drones παρατηρούσαν την εικόνα 
της Αθήνας από ψηλά και έβλεπαν σε ποιες 
περιοχές υπήρχε κινητικότητα.

Ο Μ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε από τους επι-
τελείς του να προχωρήσουν σε ειδικό σχε-
διασμό για το πώς η Τροχαία, με τη συν-
δρομή της Αστυνομίας, θα κάνει ελέγχους. 
Ο Κυρ. Πιερρακάκης, από το μεσημέρι του 
Σαββάτου, έτρεξε το forma.gov.gr, ώστε το 
βράδυ της περασμένης Κυριακής να ανε-
βεί στο διαδίκτυο και να λειτουργήσει. Κρί-
σιμη, όμως, ήταν και η εφαρμογή του συ-
στήματος εξόδου μέσω μηνύματος (sms), 
με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης να έρχεται σε συνεννόηση και με τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για να προ-
χωρήσει το σχέδιο.

Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας 

Γιώργος Γεραπετρίτης σάρωσε νομικά όλες 
τις αποφάσεις που αφορούσαν την απαγό-
ρευση, το ποιες μετακινήσεις επιτρέπονται 
και ποιες όχι, αλλά και τα πρόστιμα που 
πλέον επιβάλλονται, χρηματικά και μη, για 
όσους παραβαίνουν τους κανόνες. Ετσι, 
αφού τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 
ολοκληρώθηκε το τελικό σχέδιο, ο πρωθυ-
πουργός έδωσε εντολή στους στενούς συ-
νεργάτες του να κλείσουν τα τηλέφωνα μέ-
χρι ο ίδιος το απόγευμα να ανακοινώσει τις 
αποφάσεις του προς τους πολίτες με νέα τη-
λεοπτική παρέμβαση, όπως και έγινε.

Τηλεφωνικές επικοινωνίες 
Προηγουμένως, όμως, πριν από το τηλεο-
πτικό μήνυμά του, ο πρωθυπουργός, με-
τά τις 15:30 της Κυριακής, συνομίλησε με 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου και την ενημέρωσε για 
τις προθέσεις του. Λίγο πριν από τις 17:00, 
όμως, σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με 
τους πολιτικούς αρχηγούς, στους οποίους 
τόνισε πως η απαγόρευση των μετακινήσε-
ων ήταν πλέον μονόδρομος. Πάντως, από 

το μεσημέρι της Παρασκευής, το κυβερνη-
τικό επιτελείο, μέσω της ΠΝΠ που εκδόθη-
κε και περιέγραφε υπό ποιες προϋποθέσεις 
απαγορεύονται οι μετακινήσεις, είχε προϊ-
δεάσει για τις προθέσεις του, περιμένοντας 
ουσιαστικά να δει στην πράξη τη συμπερι-
φορά των πολιτών. 

Μπορεί ο Κυρ. Μητσοτάκης την Πέμπτη 
να είχε απευθύνει την «τελευταία προειδο-
ποίηση» προς τους πολίτες να αποφεύγουν 
τις άσκοπες μετακινήσεις και να μείνουν στο 
σπίτι τους, προκειμένου να μειωθεί η διά-
δοση του κορωνοϊού, αλλά, όπως φάνηκε, 
κάποιοι δεν έλαβαν το μήνυμα.

Ετσι, το μεσημέρι της Παρασκευής, απα-
γορεύτηκαν οι μετακινήσεις με πλοία - μό-
νο οι μόνιμοι κάτοικοι πλέον μπορούν να 
ταξιδέψουν. Παράλληλα, τη Δευτέρα, απο-
φασίστηκε και η απαγόρευση των πτήσε-
ων από και προς την Αγγλία και την Τουρ-
κία, μετά την Ισπανία και την Ιταλία, χώρες 
δηλαδή που τα κρούσματα του κορωνοϊού 
έχουν εκτοξευθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι δεν θα μπουν στη λίστα και άλλες χώρες.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ

Η έξοδος των Αθηναίων 
εξόργισε το Μέγαρο Μαξίμου

το παρασκήνιο της απαγόρευσης
 των μετακινήσεων που εξήγγειλε

ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Κυριακής

ντα με την εξέλιξη της κατάστασης με τον 
κορωνοϊό, αφού σε κάθε περίπτωση πρώ-
τη προτεραιότητα είναι η προάσπιση της 
ανθρώπινης ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν βγει τα κο-
μπιουτεράκια και γίνονται υπολογισμοί, 
με το οικονομικό επιτελείο να κάνει προ-
βολές με βάση όλα τα σενάρια, ακόμα και 
τα πλέον αρνητικά.

Ο σχεδιασμός, όμως, περνά και από τις 
αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο Μέ-
γαρο Μαξίμου θεωρούν επιβεβλημένο η ευ-
ρωζώνη να προχωρήσει στην έκδοση ευ-
ρωομολόγου, ειδικά για την αποφυγή μιας 
βαθιάς οικονομικής κρίσης λόγω κορωνο-
ϊού. Προς την κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, 
έχει συγκροτηθεί ένα συμμαχικό ευρωπα-
ϊκό δίκτυο, όπως αναδείχθηκε από την κοι-
νή επιστολή του Κυρ. Μητσοτάκη και άλ-
λων οκτώ Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ αυ-
τών του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μα-
κρόν και του Ιταλού πρωθυπουργού Αντό-
νιο Κόντε, για την έκδοση ευρωομολόγου 
αποκλειστικά για τις συνέπειες της πανδημί-
ας. Σε κάθε περίπτωση, οι ευρωπαϊκές απο-
φάσεις στο πεδίο στήριξης των οικονομιών 
των κρατών-μελών θα επηρεάσουν και τις 
αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη 
επιχειρήσεων και εργαζομένων.


