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A
πευθυνόµαστε στους πολίτες. Τους 
ενηµερώνουµε και παίρνουµε µέ-
τρα». Αυτό είναι το µήνυµα του 

Μεγάρου Μαξίµου -την ώρα που κορυφώνε-
ται η µάχη µε τον κορωνοϊό- και φαίνεται πως 
το κάνει πράξη.

 Ηδη, µέσα σε µία εβδοµάδα, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης µε τρία τηλεοπτικά µηνύµατα 
απευθύνθηκε αδιαµεσολάβητα στους πολίτες 
από το γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίµου. Ο 
πρωθυπουργός, από τη στιγµή που ξεκίνησε η 
µάχη µε τον κορωνοϊό, όχι µόνο αποφάσισε να 
πάρει πάνω του την κατάσταση, αλλά και να βγει 
µπροστά, ενηµερώνοντας ο ίδιος τους πολίτες.

 Στο πρωθυπουργικό γραφείο εξετάζουν όλα 
τα σενάρια σε σχέση µε τα προληπτικά µέτρα 
και την ανάσχεση του ιού. Ηδη την Τετάρτη η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση των 
δηµόσιων συναθροίσεων άνω των 10 ατόµων 
και συνέστησε να µη γίνονται άσκοπες µετακι-
νήσεις. Την Πέµπτη το πρωί στο Μαξίµου συ-
ζητήθηκε το ενδεχόµενο να απαγορευτούν οι 
πτήσεις από και προς την Ελλάδα.

 Το πώς θα πορευτεί από εδώ και στο εξής 
η κυβέρνηση εξαρτάται τόσο από τις καιρικές 
συνθήκες όσο και από την πειθαρχία στις οδη-
γίες που θα επιδείξουν οι πολίτες. Οπως έχει δη-
λώσει και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γε-
ραπετρίτης, η κυβέρνηση διατηρεί στο οπλο-
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Ο πρωθυπουργός, από τη στιγµή που ξεκίνησε η 
µάχη µε την επιδηµία, αποφάσισε να πάρει πάνω του 
την κατάσταση και να βγει µπροστά, ενηµερώνοντας 
ο ίδιος τον ελληνικό λαό µε τηλεοπτικά µηνύµατα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ συναίσθημα στη χώρα είναι ο φόβος 
(55%), ο οποίος μεγαλώνει την απόστασή του από την 
ελπίδα, που βρίσκεται στο 45%. Από όσους λένε ότι 
φοβούνται, το 30% δηλώνει ότι αυτός ο φόβος θα εξε-
λιχθεί σε πανικό.
Ο κορωνοϊός είναι το κύριο πρόβλημα για το 56%, 
ενώ το μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά μοιρά-
ζονται περίπου από 20%. Το 63% φοβάται ότι θα νο-
σήσει από τον κορωνοϊό, ενώ το 91% ότι θα νοσή-
σει κάποιος από την οικογένειά του. Το χειρότερο εί-
ναι ότι το 74% φοβάται αρνητικό αντίκτυπο στην ερ-
γασία του.
Η προβλεψιμότητα για την κατάσταση χαρτογραφεί-

ται από το ότι το 56% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι η 
πολιτεία θα μπορέσει να περιορίσει την εξάπλωση του 
κορωνοϊού. Το αντιφατικό είναι ότι, παρά τα όσα λέγο-
νται για τον Ελληνα (ο οποίος, βεβαίως, ούτως ή άλ-
λως είναι διπολικός) περί απειθαρχίας, το 93% πιστεύ-
ει ότι είναι πειθαρχημένος. Πρόσθετα, το 73% δηλώ-
νει ότι θα μπορούσε να αναλάβει εθελοντική δράση 
για τον περιορισμό του κορωνοϊού. Τα δύο τελευταία 
τρελαίνουν τα όργανα μελέτης αυτού του λαού.
Κλείνοντας, το 51% των πολιτών πιστεύει ότι το πρό-
βλημα του κορωνοϊού θα διαρκέσει 2-3 μήνες, ενώ 
ένα πρόσθετο 27% πιστεύει ότι θα διαρκέσει πάνω 
από τέσσερις μήνες. 
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στάσιό της ως έσχατο µέτρο και την καθολική 
απαγόρευση κυκλοφορίας. 

Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, ανά τα-
κτά χρονικά διαστήµατα και για όσο διαρκεί 
αυτή η κρίση µε τον κορωνοϊό, ο Κυρ. Μητσο-
τάκης θα βγαίνει µε τηλεοπτικά µηνύµατα και 
θα εξηγεί πώς εξελίσσεται η όλη κατάσταση.

 Αλλωστε, και στην τελευταία του παρέµβα-
ση δεν µπήκε σε λεπτοµέρειες για τον κορω-
νοϊό (αυτό γίνεται στην καθηµερινή ενηµέρω-
ση από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και τον 
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχεί-
ρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά ή το οικονοµικό 
επιτελείο, αν πρόκειται για οικονοµικά µέτρα), 
αλλά δίνει τη µεγάλη εικόνα της κατάστασης.

∆ιαπραγµατεύσεις
 Αυτή τη φορά, όµως, αναφέρθηκε στο οικο-
νοµικό πεδίο και στο πόσο σηµαντικό είναι το 
πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης που ανα-
κοίνωσε η ΕΚΤ, στο οποίο πλέον συµµετέχει 
και η χώρα µας. Μάλιστα, όπως επισηµαίνουν 
κυβερνητικές πηγές, η συµµετοχή της Ελλάδας 
στο πρόγραµµα ήταν αποτέλεσµα σκληρών δι-
απραγµατεύσεων µε τους εταίρους τόσο του 
Κυρ. Μητσοτάκη όσο και του υπουργού Οι-
κονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα και του υπό-
λοιπου οικονοµικού επιτελείου εδώ και αρκε-
τούς µήνες. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορί-
ες, η συµφωνία ολοκληρώθηκε το πρωί της Τε-
τάρτης µετά από επικοινωνία που είχε ο πρω-
θυπουργός µε την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κρι-
στίν Λαγκάρντ.

 Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης, δεν πρέπει να 
περνάει απαρατήρητο πως έχει καθιερωθεί κα-
θηµερινό µπρίφινγκ υπό τον καθηγητή Λοιµω-
ξιολογίας Σ. Τσιόδρα και τον νέο υφυπουργό 
Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσε-
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ων Ν. Χαρδαλιά. Η επιλογή να προστεθεί ο Ν. 
Χαρδαλιάς δίπλα στον Σ. Τσιόδρα, που σηκώ-
νει το βάρος της επιστηµονικής ενηµέρωσης, 
δεν είναι τυχαία. Ο µέχρι πρότινος γραµµατέ-
ας Πολιτικής Προστασίας είναι ο αρµόδιος πλέ-
ον για τη διαχείριση της κατάστασης και γι’ αυ-
τό απευθύνεται απευθείας στον πρωθυπουρ-
γό, χωρίς να εµπλέκονται ενδιάµεσα άλλα κυ-
βερνητικά στελέχη.

 Αυτή η εικόνα των δύο, ενός επιστήµονα 
και ενός κυβερνητικού στελέχους που έχει τον 
ρόλο της διαχείρισης της κρίσης, εκεί ακριβώς 
αποσκοπεί. ∆ηλαδή οι πολίτες αφενός να ενη-
µερώνονται µε επάρκεια και αφετέρου να αι-
σθάνονται ασφάλεια. Να νιώθουν, δηλαδή, ότι 
ο κρατικός µηχανισµός έχει τα αντανακλαστι-
κά να αντεπεξέλθει. Εξάλλου, κατά γενική οµο-
λογία, η διαχείριση µέχρι τώρα από το πρωθυ-
πουργικό γραφείο είναι υποδειγµατική.

 Παράλληλα, όµως, στη µάχη της ενηµέρω-
σης µπαίνει και το Μέγαρο Μάξιµου µέσω του 
µπρίφινγκ στους δηµοσιογράφους που καλύ-
πτουν το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Στόχος είναι 
να πραγµατοποιείται δύο φορές την εβδοµά-
δα και να υπάρχει ενηµέρωση για τους κεντρι-


