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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Η
ανέλπιστα επιτυχημένη πορεία της Ελλά-
δας σε σχέση με την αντιμετώπιση της 
μάστιγας του κορωνοϊού και οι προσ-

δοκίες ότι η πανδημία θα φτάσει στην κορύ-
φωσή της στη χώρα μας το δεύτερο δεκαήμε-
ρο του Απριλίου δημιουργούν αισιοδοξία στην 
κυβέρνηση, ενώ βάζουν στο τραπέζι και το ζή-
τημα της επιστροφής στην κανονικότητα. Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο ότι στις αρχές της εβδο-
μάδας το θέμα αυτό το άνοιξε ένας από τους 
κορυφαίους συμβούλους του πρωθυπουργού, 
ο Ηλίας Μόσιαλος, εκπρόσωπος της χώρας μας 
στους διεθνείς οργανισμούς Υγείας, μιλώντας 
για «μερική επιστροφή στην κανονικότητα». 

Ο Ηλ. Μόσιαλος δεν μιλά στον αέρα. Το Μα-
ξίμου προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα, 
εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια. Ο πρω-
θυπουργός έχει επιφορτίσει τον στενό συνερ-
γάτη του, Ακη Σκέρτσο, υφυπουργό αρμόδιο 
για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, 
με τη συγκέντρωση όλων των εισηγήσεων και 
την αξιολόγηση όλων των σεναρίων για το θέ-
μα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
o κ. Σκέρτσος είναι επικεφαλής της επιτροπής 
που θα επιβλέπει τη σταδιακή επιστροφή στην 
κανονικότητα και στην οποία συμμετέχουν, με-
ταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Επιτροπής Λοι-
μωξιολόγων Σωτήρης Τσιόδρας, ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, 
ο Ηλ. Μόσιαλος και οι εκπρόσωποι των υπουρ-
γείων Ανάπτυξης, Υγείας και Παιδείας. 

Η επιτροπή αυτή θα αποφασίσει αν είναι 
ώριμες οι συνθήκες για τη σταδιακή χαλάρω-
ση των περιοριστικών μέτρων. Προϋπόθεση εκ 
των ων ουκ άνευ για να ξεκινήσει η διαδικασία 
είναι να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης, δη-
λαδή, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, μια δι-
αρκής και συνεχόμενη μείωση των νέων κρου-
σμάτων τουλάχιστον για ένα δεκαπενθήμερο. 
Αν αυτό διαπιστωθεί περί τα τέλη Απριλίου ή 
στις αρχές Μαΐου, τότε θα δρομολογηθεί πολύ 
προσεκτικά η σταδιακή χαλάρωση. 

Προσεκτικές κινήσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η βασική 
φιλοσοφία των εισηγήσεων που βρίσκονται 
στο τραπέζι του πρωθυπουργού είναι η όποια 
άρση των περιοριστικών μέτρων να μπορεί να 
ανακληθεί άμεσα σε περίπτωση επιδείνωσης 
της πορείας της πανδημίας και με τρόπο που 
δεν θα προκαλέσει απογοήτευση και σοκ στον 
πληθυσμό. Γι’ αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να 
κινηθεί πολύ προσεκτικά στην αρχή. Καθώς μία 
από τις σημαντικότερες προτεραιότητες είναι να 
ολοκληρωθεί το σχολικό έτος για τη Γ’ λυκείου 
και να διενεργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, 
υπάρχουν εισηγήσεις στα σχολεία να ανοίξει 
μόνον η Γ’ λυκείου ή εναλλακτικά μόνο το λύ-
κειο. Η φιλοσοφία είναι να «σπάσουν» οι τά-
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Πανελλαδικές 
εξετάσεις

Οι εισηγήσεις που 
δέχεται ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης για 
τη σταδιακή άρση 
των περιοριστικών 
μέτρων. Πώς θα 
λειτουργήσουν 
σχολεία, εμπορικά 
καταστήματα και 
επιχειρήσεις εστίασης

Το σχέδιο επιστροφής
στην κανονικότητα

ξεις στα δύο ή στα τρία, ώστε να είναι πολύ λι-
γότεροι μαθητές σε κάθε αίθουσα, και η κάθε 
τάξη να προσέρχεται στο σχολείο σε διαφορε-
τική ώρα, να κάνει διάλειμμα σε διαφορετική 
ώρα και να σχολάει σε διαφορετική ώρα, ώστε 
να μην υπάρξει συγχρωτισμός. Το υπουργείο 
Παιδείας θα πρέπει να εξετάσει αν σε αυτή την 
περίπτωση θα έχει στη διάθεσή του τους κα-
θηγητές που χρειάζονται σε κάθε σχολείο για 
να γίνει το μάθημα με αυτόν τον τρόπο (ανά-
λογα με τη διασπορά της τάξης, ώστε να μην 
υπάρξει και με τους καθηγητές συγχρωτισμός). 
Από τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από 
το υπουργείο εξαρτάται και το πόσο περιορι-
σμένο ή ευρύτερο θα είναι το άνοιγμα, όπως 
και το αν θα χρειαστεί να μειωθεί και η διάρ-
κεια κάθε διδακτικής ώρας και κατά συνέπεια 
η εξεταστέα ύλη ή αν θα χρειαστεί να γίνονται 
μαθήματα και το Σάββατο. 

Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα, η εισήγηση 
είναι η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέ-

τρων να ξεκινήσει από τα εμπορικά καταστή-
ματα - και πρώτα από τα μικρότερα. Αυτά που 
θα ανοίξουν το πρώτο διάστημα θα λειτουρ-
γούν όπως τα φαρμακεία, δηλαδή οι πελάτες 
θα μπαίνουν στο κατάστημα κατά μόνας, ώστε 
να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. Το ποια κα-
ταστήματα θα ανοίξουν πρώτα θα το ορίσει η 
κυβέρνηση - η εισήγηση είναι να οριστεί για 
την πρώτη φάση ένα εμβαδόν έως 200 τ.μ. Στη 
συνέχεια, και αν όλα πάνε καλά, θα ανοίξουν 
τα μεγαλύτερα καταστήματα και τελευταία τα 
πολυκαταστήματα. 

Για τον χώρο της εστίασης, η εισήγηση είναι 
η χαλάρωση να ακολουθήσει εκείνη των εμπο-
ρικών καταστημάτων, με αυστηρούς περιορι-
σμούς στην αρχή σε ό,τι αφορά τη χρήση των 
τραπεζοκαθισμάτων. Τα καφέ και τα εστιατό-
ρια θα κληθούν σε πρώτη φάση να λειτουρ-
γήσουν κάτω από το 50% της δυναμικότητάς 
τους, ώστε να αποφεύγεται και εδώ ο συγχρω-
τισμός. Αυτό, πάντως, που προβληματίζει ιδιαί-
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πέρα απο τα διοδια, η ΕΛ.ΑΣ. θα κάνει
μπλόκα και στο παλαιό εθνικό δίκτυο
για να σταματά όσους θα επιδιώξουν
να μετακινηθούν παράνομα

 Στην αυΣτηροποίηΣη των μέτρων ενόψει 
Πάσχα προχώρησε η κυβέρνηση, σε μια προσπά-
θεια να περιορίσει ακόμα περαιτέρω τις άσκοπες 
μετακινήσεις, την ώρα που ο πόλεμος με τον κο-
ρωνοϊό κορυφώνεται.

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στις εκκλησί-
ες, αφού στην κυβέρνηση δεν θέλουν στην τελι-
κή ευθεία και με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί 
να δημιουργηθούν ουρές στους ναούς, ειδικά 
τις ώρες που θα είναι ανοιχτοί τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα. Αν και η Εκκλησία ξεκαθάρισε το μεσημέ-
ρι της Πέμπτης, με νέα ανακοίνωση, ότι οι ιεροί 
ναοί δεν θα είναι ανοιχτοί για τους πιστούς, πα-
ρά μόνο για την πραγματοποίηση της Θείας Λει-
τουργίας με τη συμμετοχή ιερέων, ψαλτών και νε-
ωκόρων, πάντα υπάρχει ανησυχία, αφού, ακόμα 
και με κλειστές θύρες και χωρίς μεγάφωνα, υπάρ-
χει το ενδεχόμενο κάποιοι πιστοί να προστρέξουν 
στους ιερούς ναούς, ειδικά τις ώρες της Θείας Λει-
τουργίας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η Αστυνο-
μία θα κάνει περιπολίες, ενώ σε μεγάλους ναούς 
δεν αποκλείεται να υπάρχει κοντά ένα περιπολι-
κό ή άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ για να αποφευχθεί 
ο συγχρωτισμός των πιστών. Πάντως, πρέπει να 
σημειωθεί πως πριν από τη διευκρινιστική δήλω-
ση από την Ιερά Σύνοδο υπήρξε επικοινωνία με 
την κυβέρνηση για να ξεκαθαριστεί ότι δεν επιτρέ-
πεται η είσοδος των πολιτών στους ιερούς ναούς.

Αλλωστε, η μόνιμη επωδός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη τα τελευταία 24ωρα στο Μέγαρο Μαξί-
μου είναι ότι «δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφη-
συχασμός». Στην κυβέρνηση δεν θέλουν σε καμία 
περίπτωση να υπάρξουν απερισκεψίες που μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε αντίστροφα, αρνητικά απο-
τελέσματα λόγω της επιθυμίας κάποιων να ταξι-
δέψουν το Πάσχα στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Τα προηγούμενα 24ωρα ο πρωθυπουργός ήταν 
σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Προστασί-
ας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουρ-
γό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καρα-
μανλή, αλλά και τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη 
Πλακιωτάκη πριν ληφθούν οι οριστικές αποφά-
σεις για την αυστηροποίηση των μέτρων, σε συ-
νεργασία με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστα-
σίας Νίκο Χαρδαλιά.

Το κυβερνητικό επιτελείο, παρά το γεγονός ότι 
εδώ και μέρες πάνω στο τραπέζι βρισκόταν μια 
σειρά από νέα μέτρα, κάποια ιδιαίτερα αυστηρά, 
δεν προχωρούσε στην ανακοίνωσή τους μέχρι το 
απόγευμα της Τετάρτης. Και αυτό γιατί τα μοντέλα 
έδειχναν ότι, παρόλο που τα πρόστιμα για άσκο-
πες μετακινήσεις αυξάνονταν, η καμπύλη έδειχνε 
επιβράδυνση, αφού η συντριπτική πλειονότητα 
των πολιτών ακολουθούσε τα μέτρα.

Ενόψει, όμως, της Μεγάλης Εβδομάδας και του 
Πάσχα, την Τρίτη αποφασίστηκε να ενεργοποιη-
θούν τα πασχαλινά μέτρα για να φρενάρουν τους 
«αντάρτες». Ετσι, το απόγευμα της Τετάρτης ανα-
κοινώθηκε ο διπλασιασμός των προστίμων από 
150 στα 300 ευρώ, καθώς και η αφαίρεση πινα-

κίδων για δύο μήνες σε όσους εντοπίζονται στα 
διόδια χωρίς να έχουν μαζί τους το απαραίτητο 
έγγραφο μόνιμης κατοικίας.

Παράλληλα, η Αστυνομία, πέρα από τα διόδια, 
θα κάνει μπλόκα και στο παλαιό εθνικό δίκτυο για 
να σταματά όσους θα επιδιώξουν να μετακινηθούν 
παράνομα. Και σε αυτή την περίπτωση, οι αστυ-
νομικοί θα επιδίδουν το πρόστιμο και παράλλη-
λα θα αναγκάζουν τους οδηγούς να κάνουν ανα-
στροφή. Ωστόσο, και το έγγραφο μόνιμης κατοι-
κίας να έχει κάποιος μαζί του και να περάσει τα 
αστυνομικά μπλόκα, φτάνοντας στον προορισμό 
του, δεν θα μπορεί να επιστρέψει πίσω μέχρι να 
αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.

Την ίδια ώρα, ακόμα πιο δραστικά είναι τα μέ-
τρα που αφορούν τις μετακινήσεις με τα πλοία. Το 
υπουργείο Ναυτιλίας είχε εισηγηθεί εδώ και ημέ-
ρες να απαγορευτούν ακόμα και οι μετακινήσεις 
των νησιωτών από νησί σε νησί, σε μια προσπά-
θεια να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η διασπο-
ρά του ιού, όπως και έγινε. Εξάλλου, στα νησιά, ει-
δικά στα μικρά, δεν υπάρχουν κρούσματα και μια 
ενδεχόμενη μετακίνηση εκδρομέων θα μπορούσε 
να αποτελέσει πηγή κινδύνου, την ώρα που δεν 
υπάρχει νοσοκομειακή υποδομή για την αντιμε-
τώπιση του κορωνοϊού.

Το υπουργείο Ναυτιλίας, από τις αρχές της εβδο-
μάδας, έχει στείλει οδηγίες στο Λιμενικό Σώμα να 
αυξήσει τους ελέγχους στα λιμάνια και στα πορ-
θμεία, εστιάζοντας, από σήμερα Σάββατο του Λα-
ζάρου, στο αν οι ταξιδιώτες έχουν μαζί τους το έγ-
γραφο μόνιμης κατοικίας, που ουσιαστικά απο-
τελεί το διαβατήριο για να ανέβουν στο πλοίο. Σε 
διαφορετική περίπτωση, στα εκδοτήρια δεν θα 
μπορούν να κόβουν εισιτήρια. 

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως το προηγού-
μενο διάστημα πολλά δημοτικά συμβούλια των νη-
σιών είχαν λάβει ομόφωνες αποφάσεις για τη μη 
μετακίνηση νησιωτών με πλοία από νησί σε νησί, 
ειδικά όσο πλησίαζαν οι ημέρες του Πάσχα. Δρα-
κόντεια είναι και τα μέτρα στα ΚΤΕΛ και στα αερο-
δρόμια. Οποιος δεν έχει βεβαίωση μόνιμης κατοι-
κίας για τον προορισμό στον οποίο θέλει να ταξι-
δέψει δεν θα μπορεί να βγάλει εισιτήριο.

Κυριακή του Πάσχα
Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις, την Κυριακή 
του Πάσχα, θα πραγματοποιούν περιπολίες ώστε 
να μην επιτραπεί το ψήσιμο του πασχαλινού οβε-
λία σε δημόσιους χώρους και πιλοτές, προκειμέ-
νου να μην υπάρξει συγχρωτισμός. Με παρόμοιο 
τρόπο θα λειτουργήσουν και οι περιφέρειες, ειδι-
κά στις περιοχές από όπου περνάει το εθνικό οδι-
κό δίκτυο. Η πολιτική προστασία κάθε περιφέρει-
ας είναι σε επικοινωνία με τις αστυνομικές διευ-
θύνσεις και συνδράμει στα μπλόκα. Μάλιστα, σε 
πολλές περιπτώσεις βοηθούν και άνδρες της Πυ-
ροσβεστικής, έχοντας επικουρικό ρόλο, αφού δεν 
μπορούν να κόβουν κλήσεις.
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ

τερα την κυβέρνηση είναι τα υπαίθρια τρα-
πεζοκαθίσματα, όταν θα φτιάξει ο καιρός, 
καθώς δεν θα είναι εύκολο να ελεγχθούν. 
Προβληματισμός υπάρχει και για τα ξενο-
δοχεία, όπου η εισήγηση προβλέπει μερική 
πληρότητα, αυστηρούς όρους υγιεινής, αλ-
λά και θερμομέτρηση των πελατών. 

Ολα τα παραπάνω προϋποθέτουν την άρ-
ση των περιορισμών στην κυκλοφορία των 
πολιτών, η οποία, ωστόσο, τουλάχιστον σε 
ό,τι αφορά τα πλοία, τα τρένα και τα αερο-
πλάνα, δεν θα είναι ανεξέλεγκτη. Σύμφωνα 
με τις εισηγήσεις που έχει στη διάθεσή του 
το Μαξίμου, θα πρέπει να γίνεται στις εισό-
δους θερμομέτρηση των επιβατών έως τον 
Σεπτέμβριο. Υπάρχει, επίσης, η εισήγηση η 
άρση των περιορισμών να ξεκινήσει σταδι-
ακά από συγκεκριμένες περιοχές που δεν 
έχουν εμφανίσει κρούσματα ή ένα πολύ χα-
μηλό ποσοστό κρουσμάτων (το οποίο δεν 
έχει οριστεί ακόμα). Στο πλαίσιο αυτό, υπάρ-
χει πρόταση να ξεκινήσει η άρση των περι-
ορισμών σε μικρά νησιά χωρίς κρούσμα-
τα και να επιτραπεί και η ενδοεπικοινωνία 
σε αυτά τα νησιά, όχι όμως και η επικοινω-
νία με την ενδοχώρα. Σε κάθε περίπτωση, 
στις περιοχές με τα περισσότερα κρούσμα-
τα, όπως είναι η Αττική, η άρση των περιο-
ρισμών θα γίνει τελευταία. Αυτό σημαίνει, 
στο καλό σενάριο, Ιούλιο, με δεδομένο πως 
στην κυβέρνηση υπολογίζουν πως η σταδι-
ακή άρση των περιοριστικών μέτρων θα δι-
αρκέσει το λιγότερο δύο μήνες.

Μπλόκο και  
στις εκκλησίες

περιπολίες της έΛ.αΣ. και 
σε ιερούς ναούς, που θα 

λειτουργούν με κλειστές θύρες 
τη Μεγάλη έβδομάδα 

νησιά
Υπάρχει πρόταση 
να ξεκινήσει 
η άρση των 
περιορισμών σε 
μικρά νησιά χωρίς 
κρούσματα και να 
επιτραπεί και η 
ενδοεπικοινωνία 
σε αυτά τα νησιά, 
όχι όμως και η 
επικοινωνία με 
την ενδοχώρα
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ΣΤΑΔΙΑΚΑ έχουν αρχίσει να σχηματίζονται στρατηγι-
κές αντιμετώπισης για δύο απαιτήσεις που σχετίζονται 
με την επόμενη ημέρα. Η πρώτη στρατηγική σχετίζεται 
με την υγειονομική κατάσταση της χώρας και η δεύτε-
ρη με την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Η χαλάρωση των μέτρων θα πρέπει αφενός να λαμ-
βάνει υπόψη το πώς δεν θα πάθει ζημία ό,τι χτίσαμε μέ-
χρι σήμερα υγειονομικά (διότι έχουμε ένα τέτοιο χούι 
εμείς οι Ελληνες, χύνοντας την καρδάρα ένα κλικ πριν 
από το τέλος), αφετέρου να βάλουμε σε προτεραιότη-
τα το ποιοι κλώνοι της οικονομίας θα μπουν στη σειρά 
ανοίγοντας σταδιακά τη δραστηριότητά τους. 

Και εδώ θα αρχίσουν να μπαίνουν πρακτικά, οικονο-
μικά, πολιτικά και ηθικά διλήμματα. Θα ανοίξουν οι επι-

χειρήσεις με τη σειρά που έκλεισαν π.χ. πρώτα η εστία-
ση ή με κάποια άλλη σειρά, ανάλογα με το ποιες έχουν 
πληγεί περισσότερο ή οι ακίνδυνες «κορωνοϊκά» επι-
χειρήσεις; 

Ολο αυτό θα δημιουργήσει έναν νέο άξονα στον 
χάρτη που περιγράφει τη χώρα: α) συλλογική ασφάλεια 
σε σχέση με β) ατομική/επιχειρηματική ελευθερία.

Σε αυτό το σημείο θα φανεί αφενός η ετοιμότητα της 
κυβέρνησης να είναι το ίδιο αποτελεσματική και στην 
οικονομία της επόμενης ημέρας και αφετέρου η υπευ-
θυνότητα της αντιπολίτευσης να μην ξαναγυρίσουμε σε 
ρητορικές 2015.

Ο ασκός του Αιόλου καιροφυλακτεί εν μέσω, μάλι-
στα, ενός ενδεχόμενου τσουνάμι διάλυσης της Ε.Ε.

Οι δύο στρατηγικές

του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟY*

η άποψη

*∆ιευθύνοντος 
συµβούλου 
της MRB Hellas

15+1 προτάσεις για
την επόµενη ηµ έρα

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«Ο 
δρόµος για την επιστροφή προς την 
κανονικότητα θα απαιτήσει ακόµη 
σηµαντικό χρόνο», σταδιακή προ-

σέγγιση και ισχυρή προετοιµασία, σύµφωνα 
µε την Κοµισιόν και τη «στρατηγική εξόδου» 
που θα προτείνει στα κράτη-µέλη. Οι επιχειρή-
σεις θα ανοίξουν βαθµιαία και µε περιορισµούς, 
ενώ κάθε στάδιο χαλάρωσης θα απέχει χρονι-
κά από το άλλο. Σύµφωνα µε το έγγραφο που 
συζητείται στο Κολέγιο των Επιτρόπων -µε σκο-
πό να υιοθετηθεί µετά το Πάσχα- και που περι-
ήλθε στην κατοχή της Realnews, «η στρατηγική 
εξόδου πρέπει να βασίζεται στην επιστήµη και 
να έχει στο επίκεντρό της τη δηµόσια υγεία», σε 
συντονισµό µεταξύ των κρατών-µελών και στη 
βάση δύο κριτηρίων. Το πρώτο είναι επιδηµιο-
λογικό, «που θα δείχνει ότι η εξάπλωση της νό-
σου έχει µειωθεί σηµαντικά για µια παρατεταµέ-
νη χρονική περίοδο». Το δεύτερο κριτήριο αφο-
ρά «την επαρκή ικανότητα του συστήµατος Υγεί-
ας, λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό απασχό-
λησης των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και 
τη διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στον τοµέα 
της υγειονοµικής περίθαλψης και του σχετικού 
ιατρικού υλικού». 

Η Κοµισιόν προειδοποιεί ότι «οποιοδήποτε 
επίπεδο (σταδιακής) χαλάρωσης του περιορι-
σµού θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αντίστοι-
χη αύξηση των νέων κρουσµάτων». 

Αναλυτικά, η Κοµισιόν θα προτείνει τα εξής: 
f Η απόσυρση των µέτρων πρέπει να είναι 
βαθµιαία. Τα µέτρα πρέπει να αρθούν σε δι-
αφορετικά βήµατα και πρέπει να υπάρχει αρ-
κετός χρόνος µεταξύ των βηµάτων (π.χ. ένας 
µήνας), καθώς το αποτέλεσµά τους µπορεί να 
µετρηθεί µόνο µε την πάροδο του χρόνου.
f Τα οριζόντια µέτρα πρέπει να αντικαταστα-
θούν προοδευτικά από στοχευµένες παρεµβά-
σεις. Για παράδειγµα, οι πιο ευάλωτες οµάδες 
(π.χ. οι ηλικιωµένοι) πρέπει να προστατεύονται 
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Οι διαγνω-
σµένοι άνθρωποι ή άτοµα µε ήπια συµπτώµα-
τα πρέπει να παραµείνουν σε καραντίνα και να 
υποβάλλονται σε κατάλληλη θεραπεία.
f Η άρση των µέτρων πρέπει να ξεκινήσει 
σε τοπικό επίπεδο και να επεκταθεί σταδιακά 
γεωγραφικά. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσµα-

τικότερη δράση, προσαρµοσµένη στις τοπι-
κές συνθήκες, και την επιβολή περιορισµών 
σε περίπτωση που καταγράφεται τοπική µό-
λυνση του πληθυσµού (π.χ. cordon sanitaire). 
f Κατά την Κοµισιόν, αυτή η προσέγγιση επι-
τρέπει επίσης να χαλαρώσουν πρώτα τα µέτρα 
που επηρεάζουν άµεσα τη ζωή των ανθρώπων. 
f Τα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. πρέπει να πα-

ραµείνουν ανοιχτά για τα αγαθά και τους µε-
θοριακούς εργαζοµένους, τους εργαζοµένους 
στον τοµέα των µεταφορών κ.λπ.
f Είναι ζωτικής σηµασίας να διασφαλιστεί η 
ταχεία αποκατάσταση των µεταφορικών υπη-
ρεσιών, µε γνώµονα τη διαφύλαξη της δηµό-
σιας υγείας.
f Η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνο-

ρα πρέπει να γίνει και αυτή σταδιακά. 
f Τα γειτονικά κράτη πρέπει να συντονιστούν.
f Η επαναλειτουργία των εξωτερικών συνό-
ρων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε δεύτερο 
στάδιο, µε συντονισµένο τρόπο, σε επίπεδο Ε.Ε.
f Η επανέναρξη της οικονοµικής δραστηρι-
ότητας πρέπει να πραγµατοποιηθεί σταδιακά. 
Ο πληθυσµός δεν πρέπει να επιστρέψει ταυτό-
χρονα στον εργασιακό χώρο και η τηλεργασία 
πρέπει να διατηρηθεί, όπου η φυσική παρου-
σία δεν είναι απαραίτητη. 
f Οι συγκεντρώσεις των ανθρώπων θα πρέ-
πει να αρχίσουν να επιτρέπονται προοδευτικά. 
Πρώτα η εµπορική δραστηριότητα (λιανική) 
µε πιθανή διαβάθµιση (π.χ. µέγιστος αριθµός 
ατόµων που επιτρέπονται) και τα σχολεία µε 
µέτρα για τη διατήρηση της κοινωνικής απο-
στασιοποίησης (π.χ. µικρές οµάδες µαθητών).
f Μετά θα ακολουθήσουν οι πολιτιστικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες (µπαρ, εστιατό-
ρια, κινηµατογράφοι), µε δυνατότητα δια-
βάθµισης (περιορισµένες ώρες λειτουργίας, 
µέγιστος αριθµός ατόµων που επιτρέπονται).
f Οι απαγορεύσεις των µαζικών συγκεντρώ-
σεων πρέπει να αρθούν σε µεταγενέστερο στά-
διο (π.χ. φεστιβάλ).
f Θα πρέπει να επιτραπούν όσο το δυνατόν 
συντοµότερα οι εξατοµικευµένες µεταφορές 
χαµηλού κινδύνου (π.χ. ιδιωτικά αυτοκίνητα), 
ενώ τα µαζικά µεταφορικά µέσα θα πρέπει να 
λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για την υγεία και 
να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους σταδιακά. 
f Πρέπει να διατηρηθούν οι προσπάθειες επι-
κοινωνίας. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για 
την ενθάρρυνση του πληθυσµού να ακολουθεί 
τους κανόνες υγιεινής (πλύσιµο χεριών, οδη-
γίες για βήχα/φτάρνισµα κ.λπ.) και κοινωνική 
αποµάκρυνση.
f Η έξοδος πρέπει να παρακολουθείται συ-
νεχώς και να αναπτυχθεί η ετοιµότητα για την 
επιστροφή σε αυστηρότερα µέτρα περιορι-
σµού σε περίπτωση έντονης αναζωπύρωσης. 

Η Κοµισιόν προειδοποιεί ότι, για να αρχί-
σει η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότη-
τα, απαιτούνται και ισχυρά συνοδευτικά µέ-
τρα και προετοιµασίες. Αναλυτικά, σύµφωνα 
µε το έγγραφο που συζήτησε το Κολέγιο, «η 
ανάπτυξη της ικανότητας δοκιµών µε εναρµό-
νιση των µεθοδολογιών δοκιµών, ιδίως όσον 
αφορά την ταχεία (αυτο-) δοκιµή για τη διά-
γνωση της µετάδοσης και τις ορολογικές δο-
κιµές για τη µέτρηση της αποκτηθείσας ανο-
σίας του πληθυσµού», είναι το βασικότερο. Η 
Κοµισιόν καλεί τα κράτη «να συγκεντρώσουν 
εναρµονισµένα δεδοµένα και να αναπτύξουν 
ένα ισχυρό σύστηµα εντοπισµού επαφών, δε-
δοµένα σχετικά µε την εξάπλωση του ιού και 
τις επαφές των µολυσµένων ατόµων που είναι 
απαραίτητα για την καλύτερη διαχείριση της 
εξόδου. Οι εφαρµογές για κινητά µπορούν να 
συµβάλουν στη δηµιουργία ενός ισχυρού συ-
στήµατος εντοπισµού επαφών που θα βοηθού-
σε στη διακοπή αλυσίδων µόλυνσης». Ζητά, 
δε, την «αύξηση της ικανότητας των εθνικών 
συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης, ιδίως 
για την αντιµετώπιση της προβλεπόµενης αύ-
ξησης των λοιµώξεων µετά την άρση των πε-
ριοριστικών µέτρων», αλλά και να συνεχίσει 
να αυξάνεται «το απόθεµα του προσωπικού 
προστατευτικού εξοπλισµού».

Τι περιλαµβάνει 
το έγγραφο που 

συζητείται στο 
Κολέγιο των 

Επιτρόπων για 
τη στρατηγική 

εξόδου από την 
υγειονοµική κρίση

Οι επιχειρήσεις θα 
ανοίξουν βαθµιαία και 
µε περιορισµούς, ενώ κάθε 
στάδιο χαλάρωσης θα 
απέχει χρονικά από το άλλο


