ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων

Συνέντευξη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων,
Ν. Χαρδαλιά, στην εφ/δα «Παραπολιτικά» σχετικά με τον Covid-19
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2020

Σταδιακά θα αρθούν τα μέτρα στην εστίαση
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ. ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, ΜΙΛΑ ΣΤΑ «Π» ΓΙΑ
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Στον ΘΑΝΑΣΗ ΦΟΥΣΚΙΔΗ
Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, απαντά αναλυτικά και
με σαφήνεια στις επιθέσεις που δέχεται ο κρατικός μηχανισμός, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της
πανδημίας απαιτεί τη συνεργασία όλων, κράτους και πολιτών. «Όλοι ανεξαιρέτως έχουμε μερίδιο στην
ευθύνη εφαρμογής των μέτρων, γιατί αυτό απαιτούν από εμάς οι συνθήκες, όχι γιατί είναι δίπλα μας ένας
αστυνομικός », υπογραμμίζει. Παράλληλα, προαναγγέλλει την άρση των περιορισμών στην εστίαση και τη
διασκέδαση μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

-Υπάρχουν πολλές ενστάσεις για την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης
στα σχολεία. Πώς απαντάτε σ’ αυτό και ποιο είναι το βάθος χρόνου αυτών των παρεμβάσεων;
Η προστασία της υγείας των μαθητών, των γονέων τους, των εκπαιδευτικών, ολόκληρης της σχολικής
κοινότητας, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα εν όψει της νέας χρονιάς. Και αυτό το στόχο έχουν τα
προληπτικά μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, μετά από εισήγηση της επιτροπής των
εμπειρογνωμόνων. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε κάθε περίπτωση, η αποτελεσματικότητα
των μέτρων θα αξιολογείται διαρκώς και θα συνεχίσει να λαμβάνεται κάθε αναγκαία πρωτοβουλία και
μέριμνα ώστε τα παιδιά, τα παιδιά μας, να παραμείνουν ασφαλή.

-Θα υπάρξει παράταση των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί ήδη κατά τόπους;
Αυτό εξαρτάται από την επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα μέτρα
λαμβάνονται σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο ιικό φορτίο, με στόχο τον περιορισμό του. Όπως,
λοιπόν, τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής καθορίζουν αν υπάρχει ανάγκη για λήψη επιπρόσθετων
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μέτρων, έτσι καθορίζουν και αν συντρέχει λόγος παράτασής τους ή αν τα μέτρα πέτυχαν το στόχο τους και
μπορούν να αρθούν. Για παράδειγμα, στον Πόρο η ισχύς των μέτρων παρατάθηκε, καθώς χρειάστηκε λίγο
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είχαμε αρχικά υπολογίσει για να έχουμε την επιδιωκόμενη
βελτίωση στην επιδημιολογική εικόνα της περιοχής. Αυτό πάντως που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι χάρη και
στη συνεργασία των πολιτών, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τα στοχευμένα μέτρα που παίρνουμε επιτυγχάνουν το
στόχο τους.

-Προβλέπονται νέες ρυθμίσεις μετά την είσοδο του Σεπτεμβρίου τόσο στα ΜΜΜ όσο και στα καταστήματα
σε μεγάλα αστικά κέντρα;
Η αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως έχουμε πει, είναι μια δυναμική διαδικασία. Ως εκ τούτου, τα μέτρα,
ολόκληρος ο κρατικός σχεδιασμός, αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με τα
νέα δεδομένα, ακριβώς όπως συμβαίνει από την πρώτη ημέρα της πανδημίας. Το ίδιο, φυσικά, θα ισχύσει και
σε αυτές τις περιπτώσεις και ήδη τα αρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και
το Υπουργείο Ανάπτυξης, εργάζονται σκληρά και έχουν επεξεργαστεί δέσμη μέτρων. Όλα θα κριθούν στην
ώρα τους.

-Ποιο είναι το σχέδιο για την εστίαση και την διασκέδαση μετά το πέρας των μέτρων που λάβατε ;
Ο περιορισμός λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το
πρωί προφανώς είναι προσωρινό μέτρο. Μόλις βελτιωθεί η επιδημιολογική εικόνα των περιοχών αυτών, το
συγκεκριμένο μέτρο φυσικά και σταδιακά θα αρθεί. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι και αυτό το μέτρο, όπως
και όλα όσα λαμβάνονται για να περιοριστεί η πανδημία, καλούνται να εκπληρώσουν μια πολύ συγκεκριμένη
αποστολή - από τη στιγμή που επιτυγχάνουν το στόχο τους, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν να ισχύουν.

-Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες αν υπάρξουν καταστάσεις
μαζικής καταστρατήγησης των κανόνων;
Το μείζον θέμα σε περίπτωση καταστρατήγησης των κανόνων είναι ότι αυτή η επιλογή βάζει σε κίνδυνο τη
ζωή τη δική μας και των γύρω μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αποφάσεις μας, οι επιλογές μας, έχουν
επιπτώσεις, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όσους αγαπάμε. Εφαρμόζοντας τα μέτρα, προστατεύουμε τα
παιδιά μας, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τους φίλους μας. Γιατί κανείς μας δεν είναι άτρωτος στον
ιό και κανείς δεν ξέρει ποιος θα νοσήσει ήπια και ποιος θα δώσει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι
στιγμής, παρά τα όποια φαινόμενα χαλάρωσης, δεν έχουμε φαινόμενα μαζικής καταστρατήγησης των
μέτρων. Και είμαι βέβαιος ότι οι συμπολίτες μας έχουν κατανοήσει πλήρως το διακύβευμα και θα συνεχίσουν
να τηρούν τα μέτρα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια να διαφυλάξουμε την υγεία και τη ζωή όλων μας. Και
είναι πραγματικά εντυπωσιασμένος κι ευγνώμων για τον μοναδικό τρόπο που η συντριπτική πλειοψηφία των
πολιτών, με επιμονή, υπομονή και προσήλωση, τηρεί τα μέτρα. Η όποια νίκη απέναντί τον ιό θα είναι νίκη
των ίδιων των πολιτών.

- Έχουν υπάρξει ενστάσεις σχετικά με το πώς αξιολογείται ποια περιοχή είναι επιδημιολογικά
επιβαρυμένη. Τι απαντάτε;
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Τα κριτήρια που εφαρμόζουμε είναι καθαρά επιστημονικά, δεν κάνουμε διάκριση σε καμία περιοχή. Κάθε
φορά που τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν επιβάρυνση, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να
προστατεύσουμε τόσο τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες. Και για να καταλήξουμε αν μια περιοχή
πρέπει να μας προβληματίσει ή όχι, δεν εξετάζουμε μόνο τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τους, όπως το αν τα κρούσματα ανήκουν σε συγκεκριμένο πυρήνα (cluster) ή είναι διάσπαρτα
σε όλη την κοινότητα, πόσες high risk επαφές δείχνει η ιχνηλάτησή τους, αλλά και αν υπήρχε μετακίνηση των
κρουσμάτων και των επαφών τους από δήμο σε δήμο ή από νομό σε νομό. Αξίζει να σημειωθεί ότι
προκειμένου να αξιολογηθεί η επιδημιολογική εικόνα μιας περιοχής, λαμβάνονται υπόψη και τα κρούσματα
εκείνα που η διαδικασία ιχνηλάτησης συνδέει με ταξίδι ή επίσκεψη σε συγκεκριμένη περιοχή, ακόμα και αν
εκδήλωσαν συμπτώματα μετά την επιστροφή τους στη μόνιμη κατοικία τους.

-Τι απαντάτε στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση και σε σας προσωπικά περί κωλυσιεργίας στην
αντίδραση του δεύτερου κύματος και περί ασυνεννοησίας στην αντιμετώπισή του;
Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό του ιού.
Αυτό κάνουμε από την πρώτη ημέρα της πανδημίας. Με δεδομένο ότι η αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης είναι, όπως προείπα, μια δυναμική διαδικασία, ο σχεδιασμός μας προσαρμόζεται ανάλογα με τις
εξελίξεις. Τα μέχρι στιγμής επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, καθώς
τα μέτρα που λαμβάνονται επιτυγχάνουν το στόχο τους, χάρη φυσικά και στη συνεργασία των συμπολιτών
μας που, επιδεικνύοντας εξαιρετική υπευθυνότητα, ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών.

- Γιατί δίνεται τόση έμφαση στην ατομική ευθύνη; Δεν έχει ευθύνες και ο κρατικός μηχανισμός;
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί συνεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Και ως εκ τούτου, υπάρχει και κρατική ευθύνη και κοινωνική ευθύνη και ατομική ευθύνη – όλοι μας
ανεξαιρέτως έχουμε μερίδιο σε αυτή. Το κράτος έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις
αλλαγές στα δεδομένα και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Οι
πολίτες, από την πλευρά τους, έχουν την ευθύνη να τηρούν τα μέτρα, γιατί κανένα μέτρο δεν μπορεί να είναι
αποτελεσματικό αν δεν εφαρμόζεται. Και εκεί ακριβώς έγκειται η ευθύνη του καθένα μας - να εφαρμόζουμε
τα μέτρα γιατί αυτό απαιτούν από εμάς οι συνθήκες, όχι γιατί είναι δίπλα μας ένας αστυνομικός που ελέγχει
την εφαρμογή τους. Γιατί στην προσπάθεια αυτή είμαστε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας και δεν περισσεύει κανείς
για να πετύχουμε το στόχο μας, να βγούμε νικητές από την αναμέτρηση με την πανδημία.
Είμαστε όλοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς
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