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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Γ
ιορτές στο σπίτι θα κάνουμε, αφού δεν 
φαίνεται για την ώρα να υπάρχει παρά-
ταση του ωραρίου των μετακινήσεων για 

τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Η κυβέρνηση βάζει τέλος με αυτόν τον τρόπο 

στις όποιες ελπίδες για ρεβεγιόν, έστω και με μία 
ακόμα οικογένεια, αφού το ωράριο δεν θα πα-
ραταθεί γι’ αυτές τις δύο εορτές, τουλάχιστον με 
τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα. Οι λοι-
μωξιολόγοι εισηγούνται τον περιορισμό της κι-
νητικότητας που φέρνει τη μετάδοση του ιού και 
δεν επιθυμούν να αλλάξει ουσιαστικά το πλαί-
σιο των μετακινήσεων έως και τις 7 Ιανουαρίου. 
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, εάν οι συν-
θήκες μέχρι τότε το επιτρέψουν, το κυβερνητι-
κό επιτελείο, σε συνεννόηση πάντα με τους ειδι-
κούς, μπορεί στο τέλος να δώσει μια ολιγόωρη 
παράταση στο ωράριο μετακίνησης, για να πε-
ράσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρο-
νιά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως, το πλαίσιο θα 
είναι ιδιαίτερα αυστηρό, καθώς θα γνωστοποι-
ούνται και οι ώρες μετακίνησης και η διεύθυνση 
επίσκεψης, ενώ και οι αστυνομικοί σε κάθε πε-
ρίπτωση θα είναι στους δρόμους για ελέγχους, 
όπως έγινε και το περασμένο Πάσχα.

Παράλληλα, είναι σε ισχύ και η απαγόρευση 
μετακίνησης από νομό σε νομό, από την οποία 
θα εξαιρούνται μόνο οι φοιτητές, αλλά και όσοι 
εργάζονται σε άλλες περιφέρειες, ώστε να μπο-
ρέσουν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Αλλωστε, η κυβέρνηση κινείται με κύριο μέ-
λημα τη δημόσια υγεία, όπως έχει ξεκαθαρίσει 
από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, και βασίζεται στις εισηγήσεις των ειδικών. 
Ετσι, παρά την ανάγκη να ανοίξει η αγορά την 
εορταστική περίοδο, αποφασίστηκε η παράτα-
ση του lockdown έως τις 7 Ιανουαρίου και το 
άνοιγμα των καταστημάτων μόνο με click away 
- και αυτό υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Τι οδήγησε, όμως, σε αυτή την απόφαση; Το 
Μέγαρο Μαξίμου, πριν από τις οριστικές απο-
φάσεις, περίμενε τα επιδημιολογικά στοιχεία και 
την προβολή της επόμενης ημέρας. Παρά το γε-
γονός ότι υπάρχει σαφής πρόοδος, η εικόνα δεν 
ήταν αυτή που θα ήθελαν οι ειδικοί ώστε να επι-
τρέψουν οποιοδήποτε άνοιγμα του εμπορίου.

Ετσι, στην κλειστή σύσκεψη το απόγευμα της 
Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρω-
θυπουργό, τέθηκαν τα δεδομένα και μπήκε φρέ-
νο στον όποιο σχεδιασμό για κεντρική επανεκ-
κίνηση της αγοράς ακόμα και υπό αυστηρούς 
όρους. Εξάλλου, ο συνωστισμός που παρατη-
ρήθηκε σε αντίστοιχες περιπτώσεις και σε άλ-
λες χώρες δεν άφηνε περιθώρια. Είναι ξεκάθα-
ρο πως η κυβέρνηση δεν επρόκειτο να ρισκά-
ρει και να αυξηθούν κρούσματα και εισαγωγές. 
Απεναντίας, σαφής στόχος είναι όχι μόνο να μει-
ωθούν τα κρούσματα, αλλά και να δοθεί ανάσα 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά την κατάστα-
ση στον χώρο της αγοράς.

Σε αυτή τη σύσκεψη, που έγινε μέσω τηλεδι-
άσκεψης, συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατεί-
ας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο γενικός γραμματέ-
ας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριά-
δης, ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιά-
δης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νί-
κος Παπαθανάσης, ο επικεφαλής των λοιμωξι-
ολόγων Σωτήρης Τσιόδρας, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο διευθυντής του 
γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, Μι-
χάλης Μπεκίρης.

Την επόμενη ημέρα συνεδρίασαν οι λοιμωξι-
ολόγοι και αποφασίστηκε, εκτός από τα κομμω-
τήρια και τα βιβλιοπωλεία, να ανοίξουν τα κατα-
στήματα, αλλά μόνο με υπηρεσίες click away. 
Δηλαδή να γίνεται τηλεφωνική ή ηλεκτρονι-
κή παραγγελία και, μετά από συνεννόηση και 

Πώς θα λειτουργήσει 
η αγορά μέχρι 
τις 7 Ιανουαρίου

Οι ΕλληνΕς πΟλιτΕς έχουν μετακινηθεί από το «φο-
βάμαι μη νοσήσω» στο «φοβάμαι πώς θα ζήσω».
Επανειλημμένα έχει διαπιστωθεί ότι οι Ελληνες έχουν 
ορθολογικοποιήσει το κομμάτι της «νόσησης» από τον 
κορωνοϊό, μιας και φοβούνται λιγότερο μη νοσήσουν 
βαριά, καθώς έχουν περάσει σε μια φάση «ψυχολογι-
κής άρνησης». Το 50% πιστεύει ότι αν νοσήσει θα το 
περάσει από χωρίς συμπτώματα έως με ελαφρά απλά 
συμπτώματα, σαν μια γριπούλα, το 20% μόνο ότι θα 
αναγκαστεί να πάει σε νοσοκομείο έως και σε ΜΕΘ, 
ενώ ένα 30% δεν παίρνει θέση.

Πέρα, όμως, από την «υγειονομική άρνηση», έχει 
βγει από τη σπηλιά του ο «δράκος» της οικονομικής 
απειλής. Ας σκεφτούμε ότι περίπου ένα κέντρο βάρους 

70% των πολιτών φοβάται τις οικονομικές επιπτώσεις 
στη χώρα, παγκοσμίως, αλλά και στα προσωπικά του 
οικονομικά, και μόνο ένα 40% φοβάται τη «νόσηση» 
συγγενούς ή του εαυτού του (υπεράθροιση λόγω πολ-
λαπλών επιλογών). Την ίδια στιγμή ένα 48% πιστεύει ότι 
θα υπάρξει σοβαρή αρνητική επίπτωση στα οικονομικά 
του και άλλο ένα 35% ότι θα υπάρξει κάποια λιγότερο 
σοβαρή επίπτωση.

Οι πολίτες μετατοπίζονται συνεχώς όλο και περισσό-
τερο από τον «φόβο της υγειονομικής νόσησης» στο 
«αδιέξοδο της οικονομικής επιβίωσης», ενώ η πολιτεία 
προσπαθεί ακόμα α) να πείσει για τη «νόσηση» και β) 
να σιγουρέψει τη «λειτουργία του ΕΣΥ». Θα συναντη-
θούν ποτέ;

Από το «νοσήσω» στο «ζήσω»
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προκαθορισμένο ραντεβού, ο πελάτης να παραλαμβάνει το προϊόν 
στον εξωτερικό χώρο.

Και πάλι, όμως, οι προϋποθέσεις είναι αυστηρές, με την κυβέρνη-
ση να προειδοποιεί ότι, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες, θα κλείσουν 
όλα και θα πάμε σε αυστηρό lockdown.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ωράριο νυχτερινής απαγόρευσης θα έχει 
ισχύ από τις 10:00 το βράδυ έως τις 5:00 το πρωί από την Κυριακή 
για όσα καταστήματα click away ανοίξουν και από τη Δευτέρα για 
κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να 
επιστρέψουν στα σπίτι τους εργαζόμενοι και πελάτες αφού τα κατα-
στήματα θα κλείνουν στις 9:00 το βράδυ.

Από εκεί και πέρα, τα μηνύματα για τη μετακίνηση θα συνεχιστούν 
κανονικά και θα είναι υποχρεωτικά για οποιαδήποτε μετάβαση σε κα-
τάστημα που θα λειτουργεί.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θέλουν να δουν 
πώς θα πάει το όλο εγχείρημα, ώστε να κινηθούν 
ανάλογα το επόμενο διάστημα. Να σημειωθεί 
πως τα πρόστιμα για τους παραβάτες επιχειρη-
ματίες θα είναι τσουχτερά, αφού υπάρχει απα-
γορευτικό για την είσοδο οποιουδήποτε πελάτη 
σε κατάστημα click away. Εξάλλου -τα καταστή-
ματα ακόμα και υπό αυτό το καθεστώς- νοού-
νται ως κλειστά, όπως τόνισε ο υπουργός Ανά-
πτυξης Aδ. Γεωργιάδης την Παρασκευή, κατά 
την ενημέρωση για τα νέα μέτρα. 

Εκκλησίες 
Παράλληλα, οι εκκλησίες θα ανοίξουν για τους 
πιστούς μόνο τα Χριστούγεννα και τα Φώτα. Τις 
δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπεται η παρουσία 
έως και 9 ατόμων σε όλες τις εκκλησίες και έως 
25 ατόμων στους μητροπολιτικούς ναούς σε 
όλες τις περιοχές της χώρας. Διευκρινίζεται, επί-
σης, σε σχέση με τον εορτασμό των Θεοφανεί-
ων, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αγιασμός υδά-
των σε ανοιχτό δημόσιο χώρο, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο συνωστισμός. 

Τα μέτρα για το 
λιανεμπόριο που 
ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση και 
οι εισηγήσεις των 
λοιμωξιολόγων 
για τα ρεβεγιόν 
Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς


