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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο περιόδων κα-
ραντίνας μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 
2021, σε σύνολο 187 ημερών, ο αριθμός των 
sms που εστάλησαν προσέγγισε τα 800 εκατομ-
μύρια. Συγκεκριμένα, έφτασε στα 775 εκατομ-
μύρια sms, με τον μέσο όρο να διαμορφώνε-
ται σε 4,2 εκατομμύρια sms ημερησίως, χωρίς 
μάλιστα σε αυτό τον αριθμό να υπολογίζονται 
οι γραπτές άδειες μετακίνησης οι οποίες χρη-
σιμοποιούνταν κυρίως για εργασία, αλλά και 
από όσους δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα sms. 
Οι αριθμοί, τους οποίους αποκάλυψε ο κ. Γε-
ωργαντάς, αποτυπώνουν επί της ουσίας και τη 
διαφορά ανάμεσα στην καραντίνα που άρχι-
σε τον Μάρτιο του 2020 σε σχέση με τη δεύ-
τερη, η οποία άρχισε στις 7 Νοεμβρίου. Κι αυ-
τό διότι η αυξημένη κίνηση που παρατηρήθη-
κε κατά το δεύτερο κύμα, σε σχέση με τις εικό-
νες απόλυτης ερημιάς της περασμένης άνοι-
ξης, αποτυπώθηκε και στα sms τα οποία σχε-
δόν διπλασιάστηκαν. 

Στις 42 ημέρες του πρώτου lockdown, οπό-
τε και οι περισσότεροι επέδειξαν μεγαλύτερη 
συμμόρφωση στα μέτρα, διεκπεραιώθηκαν 
110 εκατομμύρια γραπτά μηνύματα, με τον 
μέσο όρο να διαμορφώνεται σε 2,6 εκατομμύ-
ρια γραπτά μηνύματα ημερησίως. Στον αντί-
ποδα ωστόσο, από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως 
την 31η Μαρτίου 2021 (σε σύνολο 145 ημε-
ρών), μολονότι το διάστημα ήταν λίγο παρα-
πάνω από το διπλάσιο του πρώτου lockdown, 
διεκπεραιώθηκαν 660 εκατομμύρια γραπτά 
μηνύματα, με τον μέσο όρο ημερησίως, από 
τα 2,8 εκατομμύρια της πρώτης περιόδου να 
εκτινάσσεται σε 4,5 εκατομμύρια. Η τάση αυ-
τή καταγράφηκε μάλιστα από την πρώτη κιό-
λας ημέρα του δεύτερου lockdown, δείχνοντας 
και στην κυβέρνηση ότι ο κόσμος δεν θα έμενε 
και πάλι τόσο εύκολα στο σπίτι. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι στις 7 και 8 Νοεμβρίου του 2020, 
δηλαδή το πρώτο Σαββατοκύριακο του δεύ-
τερου lockdown, εστάλησαν 8,6 εκατομμύρια 
μηνύματα στο 13033. Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες, μακράν «δημοφιλέστερο» του 
δευτέρου ήταν το sms 6 για τη σωματική άσκη-
ση, ενώ ακολούθησαν το 2 για αγορά προϊό-
ντων και το 4 για παροχή βοήθειας σε άτομο 
που έχει ανάγκη.

Εξίσου εντυπωσιακά είναι, όμως, και τα στοι-
χεία για τις παραβάσεις και τα πρόστιμα τα 
οποία βεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές. 
Από την έναρξη εφαρμογής των μέτρων του 
δεύτερου lockdown (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν 
βεβαιωθεί συνολικά 161.052 παραβάσεις για 
περιορισμό μετακίνησης και 46.768 παραβά-
σεις για μη χρήση μάσκας. Ο πολλαπλασιασμός 
των παραβάσεων με 300 ευρώ, που ήταν το 
ελάχιστο χρηματικό πρόστιμο, οδηγεί -μόνο για 
το δεύτερο lockdown- σε ποσό το οποίο ξεπερ-
νά τα 60 εκατ. ευρώ. Μόνο την 30ή Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκαν στην επικράτεια 65.113 
έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 932 παρα-
βάσεις για περιορισμό μετακίνησης και 204 πα-
ραβάσεις για μη χρήση μάσκας.

Από το 13033 στο 13032 
Από αύριο το πρωί, με την επαναλειτουργία 
του λιανεμπορίου, μπαίνει στη ζωή όλων και ο 
αριθμός 13032. Με γραπτό μήνυμα, το οποίο 
θα συμπεριλαμβάνει ονοματεπώνυμο και διεύ-
θυνση στον συγκεκριμένο αριθμό, ο πολίτης θα 
λαμβάνει ένα sms που θα αναφέρει: «Μετακί-
νηση σε εμπορικό κατάστημα». Η επιτυχία του 
νέου αριθμού χαρακτηρίζεται από κορυφαίους 
κυβερνητικούς παράγοντες ως στοίχημα, καθώς 
υπάρχει ο προβληματισμός αν το σύστημα θα 
αντέξει. Κι αυτό γιατί σε σχέση με το αυτοποι-
ημένο εγκριτικό μήνυμα του 13033, πλέον θα 
απαιτείται από τις εταιρείες τηλεφωνίας έλεγχος 
των προϋποθέσεων και κυρίως αν τηρείται ο πε-
ριορισμός του ενός μηνύματος ανά ημέρα, ώστε 
το μήνυμα να εγκρίνεται ή να απορρίπτεται.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Τ
ο τέλος των sms για την κατ’ εξαίρεση 
μετακίνηση πλησιάζει και μαζί του κατα-
γράφεται ένας αδιανόητος αριθμός απε-

σταλμένων γραπτών μηνυμάτων. Το 13033 ει-
σήλθε στην καθημερινότητα των πολιτών με συ-
νέπεια όλοι μαζί στις 187 ημέρες καραντίνας 
να στείλουν πάνω από 775 εκατομμύρια γρα-
πτά μηνύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
κατατέθηκαν στη Βουλή και αποκαλύπτει σή-
μερα η Realnews. Η μεγάλη «έκρηξη» σημει-
ώθηκε, μάλιστα, στη δεύτερη φάση της πανδη-
μίας, με τον ημερήσιο μέσο όρο να διπλασιά-
ζεται και τους πολίτες να μη μένουν σπίτι, κάτι 
το οποίο αποτυπώθηκε και στην εμφανώς με-
γαλύτερη κίνηση στους δρόμους.

Το επικείμενο άνοιγμα της εστίασης και του 
τουρισμού φέρνει αναπόδραστα την ολοκλή-
ρωση μιας διαδικασίας η οποία έγινε καθημερι-
νότητα για όλους τους Ελληνες και τις Ελληνίδες 
και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα τακτι-
κή αντιμετώπισης της πανδημίας. Συγκεκριμέ-
να, από την εποχή του περιορισμού των μετα-
κινήσεων στην εποχή της τήρησης των όρων. 
Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η επιστρο-
φή στην κανονικότητα δεν συμβαδίζουν με την 
αποστολή sms για μετακινήσεις, με τις αρμό-
διες ελεγκτικές υπηρεσίες να στρέφουν πλέον 

Οι πολίτες έστειλαν 
πάνω από 775 
εκατομμύρια γραπτά 
μηνύματα για κατ’ 
εξαίρεση μετακίνηση 
κατά τη διάρκεια 
των δύο lockdowns

Τα sms στον καιρό 
της καραντίνας

μακραν «δημοφιλέστερο» 
ήταν το sms 6 για τη 
σωματική άσκηση, ενώ 
ακολούθησαν το 2 για 
αγορά προϊόντων και 
το 4 για παροχή βοήθειας 
σε άτομο που έχει ανάγκη

Δεν είναι στραβός ο γιαλός... 
ΣτιΣ 5/11/2020 ανακοινώθηκε το δεύτερο lockdown. Τα 
επιδημιολογικά δεδομένα εκείνη την ημέρα ήταν: κρού-
σματα 2.917, διασωληνωμένοι 187, νεκροί 29 και νε-
κροί συνολικά από την έναρξη της πανδημίας 702. Στις 
9/2/2021 ανακοινώθηκε η τρίτη καραντίνα. Τα δεδομέ-
να ήταν: κρούσματα 1.526, διασωληνωμένοι 277, νεκροί 
20. Κάπως έτσι φτάσαμε στις ανακοινώσεις της περασμέ-
νης Τετάρτης 31/3/2021. Τα δεδομένα ήταν: κρούσματα 
3.616 (είχαν προηγηθεί τα 4.340 κρούσματα της προηγού-
μενης ημέρας), διασωληνωμένοι 739, νεκροί 76, σύνο-
λο νεκρών από την έναρξη της πανδημίας 8.093. Ωστόσο, 
με αυτά τα δεδομένα είναι που η κυβέρνηση πέρασε στην 
εφαρμογή των μέτρων «ανοίγματος». 

Το ερώτημα παραμένει: Πότε ασκείται «έξυπνη» πολιτι-
κή; Οταν κλείνουν με 187 διασωληνωμένους ή όταν ανοί-
γουν με 739 διασωληνωμένους, που την επόμενη ημέρα, 
στις 1/4/2021, ανήλθαν στους 755; Κλείνοντας με 1.526 
κρούσματα ή ανοίγοντας με 4.340; Πότε προστατεύε-
ται η δημόσια υγεία; Οταν κλείνεις με 20 και 29 νεκρούς 

ή όταν ανοίγεις με 76; Πότε πείθεις τους πολίτες να ακο-
λουθήσουν τις συστάσεις των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων; Οταν κλείνεις γιατί το ΕΣΥ πιέζεται ή όταν ανοίγεις 
την ώρα που το ΕΣΥ έχει καταρρεύσει, με συνέπεια την 
περασμένη Πέμπτη (μια ημέρα μετά τις ανακοινώσεις πε-
ρί ανοίγματος) να βρίσκονται στα νοσοκομεία της χώρας 
143 άνθρωποι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, σε κοινούς 
θαλάμους και με πρόχειρους αναπνευστήρες; 

Και, φυσικά, το ζήτημα δεν είναι αν πρέπει να ανοίξου-
με, αλλά το πώς θα ανοίξουμε. Η λογική των κυβερνώ-
ντων -«ατομική σου ευθύνη» να μην κολλήσεις που έγι-
νε «ατομική ευθύνη» να επιτηρηθείς επιδημιολογικά με 
τα self tests- σε συνδυασμό με ανεπαρκή μέτρα σε κρίσι-
μους τομείς (σχολεία, ΜΜΜ, χώροι δουλειάς, μη επίτα-
ξη ιδιωτικών δομών υγείας, ευχολόγια για την πορεία των 
εμβολιασμών), είναι, πλέον, προφανής: «Ατομική σου ευ-
θύνη», αν αρρωστήσεις, να γίνεις καλά. Εδώ ακριβώς, 
όμως, είναι που η πολιτική, κυβερνητική και κρατική ευθύ-
νη μετατρέπεται σε εγκληματική πολιτική ευθύνη.
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η άποψη

την προσοχή τους στην τήρηση των μέτρων όπως οι έλεγχοι 
με tests -σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεωτικά, όπως ορί-
ζει τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή την περασμένη Τε-
τάρτη- η τήρηση των πρωτοκόλλων αλλά και η τήρηση των 
απαιτούμενων αποστάσεων στις επιχειρήσεις εστίασης και 
στα εμπορικά καταστήματα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υφυ-
πουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, 


