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Μητσοτάκης για lockdown: Αναλαμβάνω την 
ευθύνη των πρόσθετων μέτρων - Δίμηνο βεντάλια 

Μητσοτάκης και Αναστασιάδης τονίζουν το ανεδαφικό των τουρκικών θέσεων

Σκληρό lockdown με τηλεκπαίδευση και κλειστό λιανεμπόριο

Τ
ο νέο σκληρό lockdown τύπου Μαρτίου, 
που τέθηκε σε ισχύ από το πρωί της Πέ-
μπτης 11 Φεβρουαρίου και θα διαρκεσει 
(τουλαχιστον) τρεις εβδομάδες, ανακοίνω-

σε την Τρίτη με μήνυμα του προς τους πολίτες ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ει-
σήγηση της επιτροπής για πιο αυστηρά μέτρα στην 
Αττική, όπου ο κορονοϊός βγαίνει εκτός ελέγχου.
Ανακοινωσε ειδικότερα ότι κλείνουν σχολεία και 
κάθε μορφή λιανεμπορίου από την Πέμπτη μέχρι 
και τις 28 Φεβρουαρίου.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τα νέα μέτρα με στοχο την προστασία 
της δημόσιας υγείας. Τόνισε όμως ότι δεν υπάρχει 

οικονομία χωρίς υγεία, ούτε πελάτες αν δεν υπάρ-
χουν υγιείς πολίτες, απαντωντας στις αναμενόμε-
νες αντιδρασεις των εμπόρων για το click away. 
Απευθύνθηκε δε ιδίως στους γονείς των μαθητών: 
«Εχω κι εγώ παιδί στο σχολείο και ξέρω».
Υπογράμμισε όμως την αναγκαιότητα αυστηρο-
ποίησης ξανά των μέτρων τώρα, υπερασπιζόμε-
νος ταυτόχρονα την προηγούμενη απόφαση για 
άνοιγμα. Υποστήριξε ότι τώρα επιβάλλονται ξανά 
περιορισμοί για να ανοιξει τελικά πιο γρήγορα η 
αγορά, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε για ένα 
δίμηνο βεντάλια, στο οποίο τα περιοριστικά μέτρα 
θα ανοίγουν και θα κλείνουν, ανάλογα με την πι-
στότητα της εφαρμογής τους. 

Ξεκάθαρα μηνύματα στον Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν και προς τον κατοχικό 
ηγέτη, ενόψει της άτυπης πενταμερούς 
διάσκεψης για το Κυπριακό, έστειλαν 
από την Λευκωσία, Κυριάκος Μητσο-
τάκης και Νίκος Αναστασιάδης.
«Δυστυχώς η στάση της Τουρκίας εί-
ναι εκτός του πλαισίου των Ηνωμέ-
νων Εθνών και προς τούτο ανεδαφι-
κή» είπε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε, με σα-
φήνεια προς την τουρκική και την 
τουρκοκυπριακή πλευρά:
«Όσοι μιλούν για δυο κράτη δεν ρώ-
τησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση». Πρό-
σθεσε δε, χρησιμοποιώντας κατηγο-
ρηματικό ύφος: «Η Άγκυρα και ο κ. 
Τατάρ θα πρέπει ας γνωρίζουν ότι 
επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου 
νοείται μόνον εντός των υφιστάμενων 
και δεσμευτικών ορίων», ήταν η χα-
ρακτηριστική αποστροφή του κ. Μη-
τσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός διαμήνυσε προς 
πάσα κατεύθυνση ότι το κυπριακό 
αποτελεί εθνικό θέμα. Πρόσθεσε με 
ευκρίνεια ότι η επίλυση του κυπρι-
ακού ζητήματος, με τερματισμό της 

τουρκικής κατοχής και στη βάση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί 
την κορυφαία προτεραιότητα για την 
ελληνική εξωτερική πολιτική. Σημεί-
ωσε μάλιστα ότι ο διάλογος θα πρέπει 
να εξυπηρετεί την ελληνοκυπριακή 
και την τουρκοκυπριακή πλευρά αλλά 
όχι την Άγκυρα.
Αναφερόμενος στο νέο γύρο των διε-
ρευνητικών συνομιλιών, ο κ. Μητσο-
τάκης υποστήριξε ότι αυτό θα είναι 
ακόμη ένα πεδίο, όπου θα δοκιμα-
στεί η συνέπεια της Άγκυρας. Ο πρω-
θυπουργός επανέλαβε ότι η Αθήνα 

προσέρχεται στις συζητήσεις με ειλι-
κρινή διάθεση αλλά χωρίς αφέλεια. 
«Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι οι 
σχέσεις καλής γειτονίας και ο σεβα-
σμός στο διεθνές δίκαιο μπορούν να 
οδηγήσουν στην επίλυση διαφορών», 
ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρω-
θυπουργός.
Από την πλευρά του ο Νίκος Αναστα-
σιάδης, φιλοτεχνώντας έτι περαιτέρω 
το πλαίσιο των συζητήσεων επανέλαβε 
ότι ο διάλογος δεν μπορεί να γίνεται 
υπό το καθεστώς απειλών. «Απαιτείται 
η συμβολή Τουρκίας στη δημιουργία 
κατάλληλου κλίματος, τερματίζοντας 

τις έκνομες ενέργειες...», σημείωσε ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, τονίζοντας ότι: «Επιδιώκουμε 
να δούμε την Τουρκία να το πράττει 
εμπράκτως και όχι στη ρητορική».
Ο κ. Αναστασιάδης, υπογράμμισε ότι 
ζητούμενο παραμένει ο τερματισμός 
των αναχρονιστικών εγγυήσεων, και 
τη σημασία η λύση που θα δρομολο-
γηθεί, να διακρίνεται από «λειτουρ-
γικότητα και διάρκεια». Όπως είπε ο 
Κύπριος Πρόεδρος:
«Εμείς δεν είμαστε οι επιτιθέμενοι, 
είμαστε εκείνοι που επιδιώκουν την 
ειρήνη».

Επί τάπητος και η πανδημία
Στο επίκεντρο των συζητήσεων Μη-
τσοτάκη και Αναστασιάδη βρέθηκαν 
συζήτησαν και οι εξελίξεις στο μέτωπο 
της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι 
τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος θα 
μπορούσαν να είχαν εμβολιάσει μεγα-
λύτερο αριθμό ατόμων, εάν υπήρχαν 
τα αντίστοιχα αποθέματα. Επανέλαβε 
μάλιστα την ανάγκη να εγκριθούν με 
ταχύτητα όλα τα εμβόλια.

Σε αυστηρό lockdown που θυμίζει τον περασμέ-
νο Μάρτιο, με κλείσιμο του λιανεμπορίου και με 
τηλεκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμί-
δες, εισέρχεται ξανά η Αττική, σε μία προσπάθεια 
να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού, και η 
οποία στον βαθμό που είναι σήμερα, μας φέρνει 
όλο και πιο κοντά σε ένα τρίτο κύμα της πανδημί-
ας. Ειδικότερα, μετά και την εισήγηση της επιτρο-
πής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για 
τον νέο κορωνοϊό, αποφασίστηκε για την Αττική 
από την Πέμπτη και τουλάχιστον έως την Κυριακή 
28 Φεβρουαρίου να κλείσει το λιανεμπόριο κάθε 
μορφής, αλλά και η διά ζώσης εκπαίδευση σε όλες 
τις βαθμίδες με την εξαίρεση της ειδικής αγωγής. 
Τα μέτρα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της κυκλο-
φορίας των πολιτών, τη λειτουργία των δημόσιων 
υπηρεσιών, των δικαστηρίων και των θρησκευ-
τικών ναών, αναμένεται να εξειδικευθούν σήμε-
ρα από τους αρμόδιους υπουργούς, ωστόσο κατά 

πληροφορίες η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
αναμένεται να παραμείνει ως έχει (από τις 9 μ.μ. 
έως 5 π.μ. τις καθημερινές, ενώ εξετάζεται εάν θα 
παραμείνει για τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση 
από τις 6 το απόγευμα), ενώ θα κλείσουν κομ-

μωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής και ΚΤΕΟ. 
Ανοιχτά θα μείνουν τα σούπερ μάρκετ και γενικά 
τα καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία, συνεργεία, 
βενζινάδικα, αλλά και καταστήματα που έχουν 
υπηρεσίες για επισκευές.


