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Παρεμβάσεις

 «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ότι τα πιο φιλόξενα νησιά του 
κόσµου θα ζητούσαν µια µικρή ανάπαυλα στη σχέση τους 
µε τους επισκέπτες τους! Πανίσχυρος αυτός ο εχθρός, πέ-
τυχε ακόµα και αυτό, αλλά θα τον νικήσουµε και η σχέ-
ση µας µε τους επισκέπτες µας θα επιστρέψει πιο ισχυρή 
από ποτέ. Αλλωστε, και στους καλύτερους γάµους έχει φα-
νεί χρήσιµο ένα µικρό διάλειµµα. ∆εν είναι στη διακριτι-
κή ευχέρεια της πολιτείας να πάρει µέτρα, είναι χρέος της. 
Μια πιθανή πασχαλινή έξοδος προς τα νησιά µπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο µια κατάκτηση που ήρθε δύσκολα και 
οφείλουµε όλοι να προφυλάξουµε. Αναφέροµαι στη θέ-

ση της Ελλάδας στη σύγκρισή της µε άλλες χώρες σε αυτά τα µακάβρια διαγράµµατα που 
τελευταία έγιναν κοµµάτι της ζωής µας. Προς το παρόν #ΜένουµεΣπίτι για να σπάσουµε 
την αλυσίδα διάδοσης του ανθρωποφάγου ιού και ανανεώνουµε το ραντεβού µας, υγι-
είς και νικητές. Γιατί θα νικήσουµε και θα πάρουµε πίσω τις ζωές µας, τις οικογένειές µας, 
τους φίλους µας, το χαµόγελό µας. Τα νησιά µας θα είναι εκεί να πρωταγωνιστήσουν ξα-
νά στη γιορτή της µεγάλης νίκης».

 «ΤΟ ΠΑΣΧΑ για εµάς τους ορθόδοξους είναι η µεγαλύτερη θρη-
σκευτική γιορτή και µια ευκαιρία να ξανασµίξουµε γύρω από το οι-
κογενειακό τραπέζι. Φέτος ωστόσο, το Πάσχα δεν µπορεί να είναι 
ίδιο µε αυτό που ζούµε παραδοσιακά κάθε χρόνο. Η ανάγκη να στα-
θούµε ως κοινωνία απέναντι στον κορωνοϊό και η ευθύνη του καθε-
νός µας στην κοινή προσπάθεια επιβάλλουν να αλλάξουµε προσω-
ρινά τις συνήθειές µας. Φέτος, όσοι καταγόµαστε από την Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη -από τη ∆ράµα, την Καβάλα, την Ξάνθη, 
τη Ροδόπη και τον Εβρο- δεν πρέπει να επιστρέψουµε στο χωριό ή 
στο πατρικό. Και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ληφθούν συγκεκριµέ-
να µέτρα. Θα προσευχόµαστε στο σπίτι και θα µοιραστούµε το εορ-

ταστικό τραπέζι µε τους πολύ δικούς µας ανθρώπους. Τα ίδια ισχύουν και για τους µουσουλµάνους 
συµπολίτες µας, για τους οποίους στις 24 Απριλίου ξεκινά το Ραµαζάνι, η περίοδος της νηστείας µέ-
χρι τη γιορτή του Ραµαζάν Μπαϊράµ. Και αυτοί θα χρειαστεί να προσεύχονται στο σπίτι και να µοι-
ράζονται τα νυχτερινά τους γεύµατα, το Ιφτάρ και το Σαχούρ, σε στενό κύκλο µε τους πολύ δικούς 
τους ανθρώπους. Ο φετινός Απρίλιος είναι µήνας βαθιάς θρησκευτικότητας. Είναι, όµως, και ο µή-
νας που θα κρίνει πολλά στη µάχη ενάντια στην πανδηµία. Και σε αυτή τη µάχη είµαστε όλοι µαζί».

TΗΝ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ των μέτρων για τις μετακι-
νήσεις εξετάζει η κυβέρνηση, όπως κατέστησε σα-
φές, μιλώντας στον Real FM, ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής. «Αυ-
τό το οποίο νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο είναι ότι όποια 
απόφαση ληφθεί δεν θίγει τη συντριπτική πλειονότη-
τα των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν κάνουν κατα-
χρήσεις στις μετακινήσεις τους. Υπάρχει ένας μεγά-
λος προβληματισμός για το τι θα γίνει τις ημέρες του 
Πάσχα. Εξετάζονται κάποια σενάρια για να περιορι-
στούν οι μετακινήσεις, γιατί οι μετακινήσεις που γίνο-
νται στην επαρχία, οι μετακινήσεις που γίνονται έξω 
από την Αθήνα, βάζουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και 
τους ίδιους τους ανθρώπους που μετακινούνται, αλ-
λά και τις περιοχές στις οποίες μετακινούνται. Αυτό 
συμβαίνει και με τις αεροπορικές πτήσεις, διότι κατα-

λαβαίνετε ότι ο κίνδυνος να προσβληθεί κά-
ποιος από τον ιό όταν ταξιδεύει είναι πο-

λύ μεγαλύτερος από ό,τι όταν κάθεται 
στο σπίτι του», τόνισε, ενώ δεν απέκλει-
σε περαιτέρω αυστηροποίηση των πε-
ριορισμών στις μετακινήσεις και εντός 
των Αθηνών. «Η κυβέρνηση μέρα με τη 
μέρα βλέπει τι μέτρα πρέπει να λάβει 
και να προσαρμόζεται στην καινούργια 

πραγματικότητα. Εξετάζεται σοβαρά να 
αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και για τις 

μετακινήσεις εντός Αθηνών, 
αλλά και για τις μετακινή-

σεις που έχουν να κά-
νουν με τους πέντε με-
γάλους αυτοκινητοδρό-
μους», κατέληξε.

Τα σενάρια για
τον περιορισμό 
των μετακινήσεων

ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 Απόστολος Τζιτζικώστας
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
πρόεδρος Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας

«Κερδίσαµε την πρώτη 
µάχη, να κερδίσουµε 

και τον πόλεµο»

«Πρέπει να 
µείνουµε όλοι

στον τόπο
κατοικίας µας»

 «ΝΑΙ, ΤΟ ΠΑΣΧΑ στην επαρχία εί-
ναι πολύ ωραίο. Μαζί µε τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες, τους φίλους, 
τους συγγενείς µας. Οµως φέτος, για 
τη δική τους αλλά και για τη δική µας 
ασφάλεια, πρέπει να µείνουµε στον 
τόπο κατοικίας µας. Για να είµαστε 
όλοι υγιείς και να βρεθούµε και πά-
λι, όλοι µαζί, το καλοκαίρι. Τα µέτρα 
που πρέπει να ληφθούν είναι πολύ 
συγκεκριµένα και θα πρέπει να αφο-
ρούν κυρίως τους ελέγχους στα διό-
δια, αλλά και σε κοµβικά σηµεία του 
παλιού επαρχιακού δικτύου. Σε κά-
θε περίπτωση, όµως, το πιο αποτε-
λεσµατικό µέτρο σε αυτές τις δύσκο-
λες ώρες είναι η προσωπική, υπεύθυ-
νη στάση µας απέναντι σε αυτή την 
πρωτοφανή απειλή για τη χώρα και 
τον πλανήτη».

 «ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ την πιο κρίσιµη περίοδο της κρίσης 
που προκάλεσε η πανδηµία του κορωνοϊού. Στη χώρα 
µας, η έγκαιρη λήψη µέτρων συγκράτησε την εξάπλω-
ση του ιού, σε αντίθεση µε άλλες χώρες όπου η κατά-
σταση παραµένει ακόµα και σήµερα ανεξέλεγκτη. Σε 
αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η ανταπόκριση και η 
υπευθυνότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολι-
τών που τήρησαν τις οδηγίες των ειδικών. Εχοντας κερ-
δίσει την πρώτη µάχη, τώρα είναι η ώρα µε ευθύνη και 
υποµονή να κερδίσουµε τον πόλεµο κατά του κορωνο-
ϊού. Αυτό το Πάσχα θα είναι σίγουρα για όλους µας δι-

αφορετικό. Αφήνοντας φέτος τις συνήθειές µας, µπο-
ρούµε να το µετατρέψουµε σε µήνυµα ελπίδας, υπευ-
θυνότητας και αισιοδοξίας ότι θα ξαναβρούµε σύντο-
µα τη ζωή µας. Τα µέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρ-
νηση για περιορισµό των µετακινήσεων τις ηµέρες του 
Πάσχα δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται από εµάς ως τι-
µωρητικά, αλλά ως µέτρα προφύλαξης και προστασί-
ας. Οι περιφέρειες συνεχίζουµε, όπως κάναµε από την 
πρώτη στιγµή της κρίσης, να είµαστε δίπλα στους συ-
µπολίτες µας και στους ανθρώπους που δίνουν τη µάχη 
κατά του κορωνοϊού από την πρώτη γραµµή».
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«Να σπάσουµε 
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ενάντια στην πανδηµία»


