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Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να σπάσει η αλυσίδα 
των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού με μια ενδεχόμενη μαζική 
μετακίνηση εκδρομέων το φετινό Πάσχα, καθώς είναι δεδομένο πως, αν 
αυτό συμβεί, θα προκληθεί ένα νέο επιδημικό κύμα με τεράστιες συνέπειες
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Φ
ρένο στα σχέδια εκείνων που θέλουν 
να ταξιδέψουν στα χωριά τους, στα 
νησιά ή ακόµα και στα εξοχικά τους 

το Πάσχα είναι αποφασισµένη να βάλει η κυ-
βέρνηση.

Στο κυβερνητικό επιτελείο δεν θέλουν σε κα-
µία περίπτωση να σπάσει η αλυσίδα των µέ-
τρων αντιµετώπισης του κορωνοϊού µε µια εν-
δεχόµενη µαζική µετακίνηση εκδροµέων το 
φετινό Πάσχα, καθώς είναι δεδοµένο πως, αν 
αυτό συµβεί, θα προκληθεί ένα νέο επιδηµικό 
κύµα µε τεράστιες συνέπειες. 

Ηδη στο Μέγαρο Μαξίµου είναι έτοιµος ο 
σχεδιασµός και θα πραγµατοποιηθεί άµεσα η 
τελική σύσκεψη για να οριστικοποιηθούν τα µέ-
τρα, ανάλογα µε τα ιατρικά δεδοµένα και τον 
ρυθµό των κρουσµάτων. Στο τραπέζι βρίσκεται 
πάντα η καθολική απαγόρευση, αλλά η κυβέρ-
νηση σε αυτή τη φάση επιλέγει την περαιτέρω 
αυστηροποίηση των ήδη ισχυόντων µέτρων. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, µε τα µέχρι τώρα 
δεδοµένα, η Αστυνοµία θα αναλάβει τον έλεγ-
χο των ταξιδιωτών. Επειδή ο δρόµος δεν µπο-
ρεί να κλείσει και κατ’ επέκταση ούτε οι σταθµοί 
των διοδίων, καθώς υπάρχουν οι συµβάσεις µε 
τις εταιρείες διαχείρισης, αστυνοµικοί θα στή-
σουν µπλόκα ακριβώς µετά τα διόδια και θα 
ελέγχουν όλους όσοι κινούνται παρανόµως µε 
τα αυτοκίνητά τους, βεβαιώνοντας πρόστιµα. 
Οι τροχονόµοι θα ζητούν από τους εκδροµείς 
που θα καταφέρνουν να φτάσουν στα διόδια 
(έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται στις κεντρικές 
αρτηρίες, όπως και σήµερα) να δείξουν το έγ-

Μπλόκο στην έξοδο!
γραφο µόνιµης κατοικίας. Εάν έχουν το εν λόγω χαρτί, δηλα-
δή βεβαίωση κατοικίας από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εσόδων, θα µπορούν να κάνουν το ταξίδι τους. Σε διαφορε-
τική περίπτωση, θα υποχρεώνονται σε αναστροφή, ενώ οι 
αστυνοµικοί θα τους επιδίδουν και το πρόστιµο των 150 ευ-
ρώ, αφού η µετακίνησή τους θα θεωρείται άσκοπη, αν και 
εξετάζεται το ενδεχόµενο το πρόστιµο να αυξηθεί. Ο σχεδι-
ασµός του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προβλέπει 
ότι µπλόκα θα υπάρχουν και στους παράδροµους των διο-
δίων, ώστε να ανακόπτεται οποιαδήποτε παράνοµη κίνηση 
και στα παλαιά εθνικά δίκτυα.

Οβελίας 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, εξετάζεται και ο ορισµός κανό-
νων για το ψήσιµο του οβελία. Ειδικότερα, το ψήσιµο -στην 
περίπτωση που ο πολίτης διαµένει σε µονοκατοικία ή σε δι-
αµέρισµα που έχει ταράτσα δική του ή µεγάλο µπαλκόνι για 
εγκατάσταση µε ψησταριά- θα επιτρέπεται και τότε το έθι-
µο θα πραγµατοποιείται αυστηρά χωρίς καλεσµένους. ∆η-
λαδή µόνο τα µέλη της οικογένειας του ψήστη και ουδείς άλ-
λος. Αντίθετα, το ψήσιµο του αρνιού σε κοινόχρηστους χώ-
ρους πολυκατοικιών ή υπαίθριους χώρους, όπου µπορούν 
να έχουν πρόσβαση οι γείτονες και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες 
και ένοικοι διαµερισµάτων, αναµένεται να απαγορευτεί, προ-
κειµένου να µη δηµιουργηθούν συνθήκες συγχρωτισµού.

Πλοία, λεωφορεία και τρένα
Στο πλαίσιο των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµί-
ας του κορωνοϊού, εδώ και περίπου 15 ηµέρες δεν επιτρέπο-
νται οι µετακινήσεις µε τα πλοία. Για να επιβιβαστεί κάποιος 
σε πλοίο και να ταξιδέψει απαιτείται βεβαίωση µόνιµης κα-
τοικίας, µέτρο το οποίο θα παραταθεί και θα ισχύει και κατά 
την περίοδο του Πάσχα.

Αντίστοιχα είναι και τα µέτρα στα ΚΤΕΛ και στους σταθ-
µούς των τρένων. ∆ηλαδή δεν θα µπορεί κάποιος να επιβι-
βαστεί σε λεωφορείο ή τρένο, αφού στα εκδοτήρια δεν θα 
µπορεί να προµηθευτεί εισιτήριο εάν δεν έχει µαζί του βε-

βαίωση µόνιµης κατοικίας για τη διαδροµή 
που θέλει να καλύψει. Τόσο στα λιµάνια όσο 
και στα ΚΤΕΛ και στους σταθµούς των τρένων, 
οι αστυνοµικοί που θα κάνουν ελέγχους θα κό-
βουν πρόστιµα σε όσους έχουν βγει παράνο-
µα από τα σπίτια τους, στο πλαίσιο των άσκο-
πων µετακινήσεων.

Οσον αφορά τα αεροδρόµια, όπου έτσι κι 
αλλιώς οι πτήσεις εσωτερικού το τελευταίο δι-
άστηµα έχουν µειωθεί κατά πολύ, για να τα-
ξιδέψει κάποιος µε αεροπλάνο θα πρέπει πά-
λι να έχει το έγγραφο που να αποδεικνύει πού 
είναι η µόνιµη κατοικία του.

Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί πως, εάν κά-
ποιος έχει τη βεβαίωση µόνιµης κατοικίας και 
ταξιδέψει, µετά δεν θα µπορεί να επιστρέψει, 
αφού θα είναι υποχρεωµένος να µείνει στον 
τόπο µόνιµης κατοικίας. Σε διαφορετική περί-
πτωση, εάν πάρει τον δρόµο της επιστροφής, 
ο πέλεκυς θα είναι βαρύς.

Σπίτια και εκκλησίες 
Την ίδια ώρα, όµως, το κυβερνητικό επιτελείο 
«κλειδώνει» και τα µέτρα όσον αφορά τις µετα-
κινήσεις τη Μεγάλη Εβδοµάδα και κυρίως ανή-
µερα του Πάσχα σε όλες τις περιοχές της χώ-
ρας. Σε αυτό το πλαίσιο, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες, θα απαγορεύονται οι επισκέψεις στα 
σπίτια, καθώς και η µετάβαση σε ιερούς ναούς.

Στο Μέγαρο Μαξίµου είναι αποφασισµένοι 
να πάρουν εκείνα τα µέτρα που δεν θα τινάξουν 
στον αέρα τη µέχρι τώρα προσπάθεια και την 
καραντίνα που έχει επιβληθεί, αφού την περίο-
δο της Μεγάλης Εβδοµάδας αναµένεται -σύµ-
φωνα µε τα µοντέλα- αύξηση των κρουσµάτων. 
Και στην κυβέρνηση δεν θέλουν σε καµία πε-
ρίπτωση να καταγραφεί οποιαδήποτε έξαρση.

Αυστηρά µέτρα 
σε εθνικές 
οδούς, λιµάνια 
και αεροδρόµια 
ενόψει του 
Πάσχα. Σε 
ποια σηµεία 
θα κάνουν 
ελέγχους οι 
Αρχές, ποια 
πρόστιµα θα 
επιβάλλονται 
και πώς θα γίνει 
το ψήσιµο του 
οβελία


