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τών, εκτιµώντας ότι θα τελειώσει µέσα σε λίγες 
ώρες. Η επιχείρηση που ακολούθησε ήταν δύ-
σκολη και η παρουσία του χρειάστηκε να πα-
ραταθεί για πολλές ώρες, µε αποτέλεσµα να δι-
ανυκτερεύσει στην περιοχή χωρίς ούτε τα απα-
ραίτητα. Μετά από πολύωρη και επίπονη πα-
ρουσία στην επιχείρηση, άυπνος και αφυδα-
τωµένος, πήρε µια ανάσα µε τον απεγκλωβι-
σµό και του τελευταίου πολίτη, βγάζοντας για 
λίγα λεπτά τη µάσκα που φορούσε επί ώρες. 
«Την ευλογία µου, τέκνο µου», του είπε ο δια-
σωθείς ιερέας, καθώς περνούσε από δίπλα του 
εκείνη τη στιγµή. Τότε ο Ν. Χαρδαλιάς έσκυ-
ψε, ενώ κρατούσε τη µάσκα του στο χέρι, και 
υποκλίθηκε στον ιερωµένο, ακουµπώντας το 
πρόσωπό του στο ράσο του. «Είναι στις αρχές 
µου να σέβοµαι τους ιερείς. Το κάνω από παι-
δί. ∆εν του φίλησα το χέρι». 

 Πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από μια δεύ-
τερη καραντίνα; 

Ο σκοπός όλης της προσπάθειάς µας είναι να 
µη χρειαστούν επιπλέον µέτρα, πολλώ δε µάλ-
λον ένα νέο lockdown. Και ο µόνος τρόπος για 
να το επιτύχουµε είναι να εφαρµόσουµε όλοι, 
µε συνέπεια, τα υφιστάµενα µέτρα. Εάν όλοι 
µας φοράµε µάσκα, κρατάµε τις αποστάσεις 
και είµαστε προσεκτικοί στο θέµα της υγιεινής 
των χεριών, δηµιουργούµε ασπίδα απέναντι 
στον ιό - βάζουµε τον ιό σε lockdown αντί να 
µπαίνουµε εµείς. Η σεναριολογία του τύπου 
«θα γίνει-δεν θα γίνει» είναι αποπροσανατο-
λιστική και δεν βοηθά. Το κρίσιµο είναι να ξε-
περάσουµε αυτή τη φάση µε επιτυχία κι αυτό 
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Συνέντευξη στον ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΓΑΝΗ

Κ
όκκινοι οµόκεντροι κύκλοι καλύπτουν 
έναν από τους µεγαλύτερους δήµους 
της Αττικής, προκαλώντας την ενστικτώ-

δη αντίδρασή του. «Αν όλοι φορούσαµε µάσκες 
για 14 ηµέρες, θα είχαµε εξαφανίσει τον κορω-
νοϊό», µονολογεί ο υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας Νίκος Χαρδαλιάς, καλώντας τους συ-
νεργάτες του να συντονίσουν τη δράση της Πο-
λιτικής Προστασίας στην Κεφαλονιά, µετά το τε-

Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναλύει στην 
«R» το σχέδιο της κυβέρνησης για να 
αποφευχθεί το lockdown. «Αν όλοι 
φορούσαµε µάσκες για 14 ηµέρες, θα 
είχαµε εξαφανίσει τον κορωνοϊό», τονίζει 
ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας

«Βάζουµε τον ιό 
σε καραντίνα!» 

λευταίο χτύπηµα του µεσογειακού κυκλώνα «Ια-
νός». Ανοίγει η πόρτα του γραφείου στον έβδο-
µο όροφο του γυάλινου κτιρίου στη λεωφόρο 
Κηφισίας. «Υπουργέ, εντοπίστηκε το άψυχο σώ-
µα της φαρµακοποιού στο Μουζάκι της Καρδί-
τσας», του λέει ένας στρατηγός της Πυροσβεστι-
κής. Ενώ, παράλληλα, ενηµερώνεται ότι η φωτιά 
στην κορυφή του Υµηττού, στις αρχές της περα-
σµένης εβδοµάδας, ήταν απόπειρα εµπρησµού. 
Πέµπτη πρωί στο γραφείο του υπουργού, που 
η κοινωνία έχει αποδώσει τον ρόλο του «κοµά-
ντο» της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτά-
κη. «Αυτό δεν είναι τίποτα», λέει ο Ν. Χαρδα-
λιάς. «Υπάρχουν πολύ πιο δύσκολες ηµέρες και 
νύχτες». ∆ραστήριος, µε γρήγορο βλέµµα, πα-

ρακολουθεί τα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο, όπως καταγρά-
φονται σε τρεις µεγάλες οθόνες στο «στρατηγείο» του. Εχει προ-
ηγηθεί µια σύσκεψη και ο χρόνος που µεσολαβεί µέχρι την επό-
µενη είναι ελάχιστος. Αγχος και ευθύνη. ∆ύο βάρη που τα νιώθει 
ακόµα και ένας επισκέπτης στο γραφείο. «Είµαι υπερσυγκεντρω-
τικός, γιατί θέλω να έχω την ευθύνη για τα θετικά, αλλά και για 
τα αρνητικά», εξηγεί, χωρίς, όµως, να χάνει την επαφή του µε τη 
ροή των δεδοµένων στο βασικό πεδίο της µάχης κατά του κορω-
νοϊού, την Αττική. «Ευτυχώς η Θεσσαλονίκη πάει καλύτερα», λέει, 
χωρίς να γυρίσει το κεφάλι του. «Ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει δείρει 
τον Τσακ Νόρις», του λέω, σε µια προσπάθεια να του αποσπά-
σω την προσοχή. «Τα έχω διαβάσει αυτά», απαντά, χωρίς να χά-
σει τη σοβαρότητά του, µε ένα διακριτικό µειδίαµα. «Μου λένε, 

πήγαινε κοιµήσου να ξεκουραστείς κι εγώ αγχώνοµαι γιατί δεν 
µπορώ να µε φανταστώ σπίτι, µε τους αγαπηµένους µου να ξε-
κουράζοµαι κι εδώ οι συνάδελφοι να δίνουν αγώνα χωρίς εµέ-
να. Εχω αναλάβει την ευθύνη να είµαι παρών».

 
Το «χειροφίληµα»
Η εβδοµάδα που πέρασε τον έφερε στα πρωτοσέλιδα των ηλε-
κτρονικών σελίδων ενηµέρωσης για τους λάθος λόγους. Η δι-
άσωση των εγκλωβισµένων στην Καρδίτσα, ένας ιερέας που, 
µιλώντας στο δελτίο του ΑΝΤ1, ισχυρίστηκε ότι ο «Χαρδαλιάς 
µού φίλησε το χέρι», αλλά και ένα καρέ που τον δείχνει να υπο-
κλίνεται στον κληρικό χωρίς µάσκα προκάλεσαν µεγάλη συζή-
τηση. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας επιµένει: «∆εν φί-
λησα το χέρι του». Ο Ν. Χαρδαλιάς ταξίδεψε στην Οξυά Καρδί-
τσας για να συντονίσει την επιχείρηση απεγκλωβισµού 13 πολι-
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 Μέχρι τον Ιούλιο του 2019 η 
Πολιτική Προστασία ήταν σχε-
δόν «αόρατη». Χρειάζεστε ενί-
σχυση με μέσα και προσωπικό; 
 Η ενίσχυση της Πολιτικής Προ-
στασίας, η δηµιουργία ενός 
πραγµατικά σύγχρονου και α-
ποτελεσµατικού µηχανισµού, ή-
ταν κεντρική επιλογή του πρω-
θυπουργού και της παρούσας 
κυβέρνησης. Γιατί, πράγµατι, η 
Πολιτική Προστασία στη χώρα 
µας ήταν υποβαθµισµένη. Με 
τραγικά, δυστυχώς, αποτελέσµα-
τα. Εδώ και ένα χρόνο, έχουµε 
προχωρήσει σε µια ολική ανα-
µόρφωση του συστήµατος Πο-
λιτικής Προστασίας και του Πυ-
ροσβεστικού Σώµατος. Εχου-
µε δηµιουργήσει µια σύγχρο-
νη, καθετοποιηµένη δοµή, τον 
Εθνικό Μηχανισµό ∆ιαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κιν-
δύνων, στο πλαίσιο του οποίου 
η κατανοµή αρµοδιοτήτων είναι 
πλέον απολύτως ξεκάθαρη. Κά-
θε µέρος του µηχανισµού γνω-
ρίζει τι πρέπει να κάνει και σε 
ποιο χρόνο, ώστε να επιλυθούν 
χρόνια προβλήµατα αλληλοεπι-
καλύψεων και διάχυσης της ευ-
θύνης. Με ένα κεντρικό και 13 
περιφερειακά επιχειρησιακά κέ-
ντρα, µε τη συνεργασία των πε-
ριφερειών, των δήµων, ολόκλη-
ρου του κρατικού µηχανισµού, 

αλλά και της επιστηµονικής κοινότητας, ανα-
βαθµίζουµε τα τεχνολογικά εργαλεία µας, ε-
νισχύουµε τις δυνάµεις άµεσης απόκρισης, α-
ποκτούµε νέα µέσα και στελεχώνουµε τις υπη-
ρεσίες µας µε εξειδικευµένο προσωπικό από 
όλο το ∆ηµόσιο, τα σώµατα ασφαλείας, την 
επιστηµονική κοινότητα. Μέσα στην επόµενη 
τριετία, σκοπεύουµε να παραδώσουµε πλή-
ρως λειτουργικό το πρόγραµµα «Ασπίδα», έ-
να εκ βάθρων αναδιαρθρωµένο σύστηµα Πο-
λιτικής Προστασίας. Οπως, εξάλλου, έχει το-
νίσει ο πρωθυπουργός, η κρίση του κορωνο-
ϊού µας έβαλε στον «επιταχυντή». 
 Οι «αρνητές» χρησιμοποιούσαν κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας το παράδειγμα των 
αλλοδαπών. Ελεγαν, δηλαδή, ότι μετανάστες 
και πρόσφυγες δεν υπόκεινται σε αστυνομι-
κό έλεγχο, ούτε σε υποχρέωση αποστολής sms. 

 Αστειότητες! Ούτε υπήρξαν ποτέ, ούτε είναι 
δυνατό να υπάρξουν τέτοιου είδους εξαιρέ-
σεις για κανέναν. Στην πρώτη φάση της παν-
δηµίας, η υποχρέωση αποστολής sms ή µετα-
κίνησης µε ενυπόγραφη τη σχετική δήλωση α-
φορούσε τους πάντες και η σχετική ενηµέρω-
ση ευάλωτων οµάδων, όπως είναι οι µετανά-
στες και οι πρόσφυγες, έγινε πολύ στοχευµέ-
να, πολύ µελετηµένα, στις γλώσσες τους, µε 
πολύ καλά αποτελέσµατα συµµόρφωσης. Εί-
ναι, εξάλλου, αυτονόητο ότι και οι έλεγχοι α-
φορούν τους πάντες. Ας µη στοχοποιούν, λοι-
πόν, ορισµένοι συγκεκριµένες οµάδες για να 
καλύψουν τη δική τους ανευθυνότητα και α-
ντικοινωνική συµπεριφορά. 
 Κριτική ασκείται, επίσης, ως προς τη στά-

ση πολιτικών και ιερέων, που εξαιρούν από τα 
μέτρα τους ναούς. 

 Η Ιερά Σύνοδος έχει δώσει συγκεκριµένες ο-
δηγίες σε ιερείς και πιστούς και θέλω, µε την 
ευκαιρία, να ευχαριστήσω τα µέλη της για 
την πολύ εποικοδοµητική στάση τους και την 
άριστη συνεργασία µας σε αυτό το ζήτηµα. 
Οπως έχω ξαναπεί, δεν νοµίζω κανείς να έ-
χει την έπαρση να διεκδικεί για τον εαυτό του 
µεγαλύτερο τεκµήριο πίστης από τον Αρχιε-
πίσκοπο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί µε σαφή-
νεια για το θέµα. 

χώρο, µε συγκεκριµένους, όµως, κανόνες και µέτρα αυτο-
προστασίας. Αλλωστε, αυτές τις πρώτες ηµέρες, ο αριθµός 
των σχολικών τµηµάτων που έκλεισαν λόγω κρούσµατος 
είναι εξαιρετικά περιορισµένος. Σε σύνολο 79.574 τµηµά-
των σε όλη τη χώρα, το ποσοστό τµηµάτων σε αναστολή 
ανέρχεται σε 0,09%.
 Υγειονομική θωράκιση του γενικού πληθυσμού ή προ-

στασία της οικονομίας πάση θυσία; 
∆εν πρόκειται για δίληµµα. Πρόκειται για στοίχηµα. Υγειο-
νοµική θωράκιση του πληθυσµού και αποφυγή οικονοµι-
κού µαρασµού. Η εξίσωση είναι δύσκολη, αλλά όλοι δουλεύουµε νυχθη-
µερόν για να εξασφαλίσουµε ότι δεν θα βρεθούµε σε µια τέτοιου τύπου δι-
ληµµατική κατάσταση. Ας µην ξεχνάµε, ακόµη, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει, 
ήδη από την πρώτη φάση της πανδηµίας, σειρά στοχευµένων µέτρων για 
την ενίσχυση της οικονοµίας και τη στήριξη των οικονοµικά ευάλωτων συ-
µπολιτών µας, ιδίως όσων πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες του κο-
ρωνοϊού. Οµως, η απόλυτη και αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητά µας πα-
ραµένει η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. 
 Μεταδίδεται ο κορωνοϊός μετά τα μεσάνυχτα και όχι τις υπόλοιπες ώ-

ρες» της ημέρας; 
Ο περιορισµός του ωραρίου για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέρο-
ντος αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατικός, σε συνδυασµό µε τα υπόλοι-
πα µέτρα που ελήφθησαν στις επιδηµιολογικά επιβαρυµένες περιοχές της 
χώρας. Και επιτρέψτε µου να σηµειώσω ότι τα µέτρα που παίρνουµε δεν εί-
ναι τυχαία. Λαµβάνονται µε βάση συγκεκριµένους υπολογισµούς και εκτι-
µήσεις δεδοµένων. Κι αυτό επιβεβαιώνεται από την καλή επιδηµιολογική 
εικόνα που επιτύχαµε σε «δύσκολες» περιοχές, όπως η Πάρος, όπου ο κό-
σµος, οι τουρίστες, δικαιολογηµένα ήθελε να διασκεδάζει µέχρι πρωίας. Η 
κατανάλωση αλκοόλ, όµως, σε συνδυασµό µε µουσική και χορό, δηµιουρ-
γούν χαλαρές συµπεριφορές που οδηγούν σε επικίνδυνο συγχρωτισµό, µε 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διασπορά του ιού. Ως προς την κριτική της α-
ντιπολίτευσης, στην οποία αναφερθήκατε, θα προτιµούσα µια πιο εποικο-
δοµητική στάση αντί για επικοινωνιακούς εξυπνακισµούς τέτοιου τύπου. 
 Σας ασκήθηκε κριτική για τη μη χρήση του «112» στις καταστροφές 

της Εύβοιας.
 Για την Εύβοια το έχω πει και θα το επαναλάβω. Μήνυµα «112» στέλνεται 
υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, διαφορετικά µπορεί να αποδειχθεί επι-
κίνδυνο. Απαιτείται πρόβλεψη για τη σφοδρότητα του φαινοµένου και, δυ-
στυχώς, τέτοια πρόβλεψη ακριβείας δεν είχαµε. Και σε όσους λένε άκριτα 
«γιατί δεν στείλατε µήνυµα όταν είδατε ότι το φαινόµενο ήταν έντονο;» α-
παντώ ότι δεν νοείται διεθνώς οδηγία προς τους πολίτες για εκκένωση σπι-
τιών εν µέσω ανεξέλεγκτων πληµµυρικών φαινοµένων, τη νύχτα, χωρίς η-
λεκτρικό στην περιοχή και µε την πλειονότητα των κατοικιών να βρίσκεται 
σε οικισµούς κατάντη των χειµαρρορεµάτων, να είναι υπόγειες, ηµιυπόγει-
ες ή ισόγειες, στις εκβολές των ρεµάτων και πολλές κάτω από τη στάθµη της 
θάλασσας. Παρά το γεγονός ότι διασώσαµε 97 κατοίκους υπό αντίξοες και 
επικίνδυνες συνθήκες, δυστυχώς χάσαµε συνανθρώπους µας στην Εύβοια 
σε ένα ακραίο φαινόµενο κι αυτό µας πονάει όλους. Και σκοπός µας είναι 
να κάνουµε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να µην ξανασυµβεί. Από την 
άλλη πλευρά, στην Καρδίτσα, στα Ιόνια νησιά, στην Αιτωλοακαρνανία και 
σε όλη τη δυτική Πελοπόννησο δεν είχαµε ανεξέλεγκτους χειµάρρους. Εί-
χαµε αποτυπωµένα υδατορέµατα σταθερής και µεταβαλλόµενης ροής, κα-
θώς και τα αναχώµατα στα εγγειοβελτιωτικά έργα στην περιοχή, που δεν ά-
ντεξαν, ωστόσο, τον όγκο του νερού. Και είχαµε, επίσης, ακριβέστερη πρό-
βλεψη και γι’ αυτό στείλαµε «112» - γιατί µπορούσαµε να προειδοποιήσου-
µε µε ασφάλεια τους πολίτες.

ΣΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΟ 
όροφο του γυάλινου 
κτιρίου στη λεωφόρο 
Κηφισίας βρίσκεται η 
«καρδιά» της Πολιτικής 
Προστασίας 

µόνο µε πιστή τήρηση των µέτρων είναι δυ-
νατό. Το lockdown είναι η τελευταία λύση και 
θα γίνει µόνο αφού έχουµε εξαντλήσει κάθε 
άλλο πρόσφορο µέτρο για την ανάσχεση της 
διασποράς του ιού. 
 Εκτιμάτε ότι το «μοντέλο Μαδρίτης» μπο-

ρεί να εφαρμοστεί στην Αττική; 
Η µάχη ενάντια στον κορωνοϊό είναι παγκό-
σµια και καµιά χώρα δεν λειτουργεί εν κενώ - 
ο αόρατος εχθρός είναι κοινός. Η αξιοποίηση 
επιτυχηµένων µέτρων, καλών πρακτικών και 
διδαγµάτων από άλλες χώρες, προφανώς α-
ποτελεί µέρος της στρατηγικής µας. Αυτό δεν 
σηµαίνει ότι κάθε µέτρο έναντι της πανδηµί-
ας είναι παντού εξίσου λειτουργικό. Τα δεδο-
µένα που αξιολογούµε για τη λήψη αποφάσε-
ων βασίζονται στην ελληνική πραγµατικότη-
τα και στα επιδηµιολογικά δεδοµένα της χώ-
ρας µας. Η Ισπανία, στην οποία αναφερθήκα-
τε, είναι δυστυχώς µια από τις πιο βαριά πλη-
γείσες χώρες στην Ευρώπη. Στη Μαδρίτη, ό-
που εφαρµόζεται πλέον περιορισµός µετα-
κινήσεων των κατοίκων εκτός των ορίων της 
συνοικίας τους, εκτός αν συντρέχουν συγκε-
κριµένοι λόγοι, έχουν καταγραφεί τις δύο τε-
λευταίες εβδοµάδες περισσότερα από 1.000 
νέα κρούσµατα ανά 100.000 κατοίκους, σύµ-
φωνα µε το σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στις 22 Σεπτεµβρίου. Στην Ελλάδα βρισκόµα-
στε µακριά από ένα τέτοιο σενάριο. Αντί, λοι-
πόν, να επικαλούνται ορισµένοι παραδείγµα-
τα άλλων χωρών, µε όχι τόσο καλά αποτελέ-
σµατα εντέλει, ας επικεντρωθούµε στο ελλη-
νικό παράδειγµα, το οποίο συνεχίζει να είναι 
από τα πλέον επιτυχηµένα διεθνώς. 
 Ενα μεγάλο ποσοστό των πολιτών αδυνα-

τεί να αποδεχθεί ακόμα και την ύπαρξη της 
πανδημίας... 

Η τήρηση των νόµων αποτελεί υποχρέωση 
κάθε πολίτη και όσοι δεν πείθονται από τα ε-
πιστηµονικά δεδοµένα και τα λογικά επιχειρή-
µατα ώστε να ενεργήσουν σύννοµα για τη δι-
κή τους ασφάλεια και την ασφάλεια των άλ-
λων, υπόκεινται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 Στις 10 Μαρτίου, ένα από τα πρώτα μέτρα 

που ανακοινώσατε ήταν το κλείσιμο των σχο-
λείων. Υπάρχει ανάλογη σκέψη για το φθινό-
πωρο; Αν δεν υπάρχει, γιατί τότε ήταν σημα-
ντικό και σήμερα δεν είναι; 

Στην πρώτη φάση της πανδηµίας, το κλείσιµο 
των σχολείων ήταν αναγκαίο κι όχι µόνο στη 
χώρα µας, αλλά παγκοσµίως. Βρισκόµασταν 
µπροστά σε µια εντελώς πρωτόγνωρη κατά-
σταση και αντιµετωπίζαµε ένα πρώτο κύµα 
διασποράς του ιού που εξελισσόταν ταχύτα-
τα. Τώρα βρισκόµαστε στο δεύτερο κύµα, το 
οποίο παρουσιάζει πιο αργή εξάπλωση. Και 
έχουµε, εν τω µεταξύ, αναπτύξει τα εργαλεία 
που χρειαζόµαστε για τον κατά το δυνατό πε-
ριορισµό της διασποράς, έχουµε εκπαιδευτεί, 
ξέρουµε πώς πρέπει να ενεργήσουµε. Κι αυ-
τό κάναµε µε τα σχολεία. Κανονική λειτουρ-
γία, επιστροφή των παιδιών στον φυσικό τους 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ
«Ο σκοπός όλης 
της προσπάθειάς 
µας είναι να µη 
χρειαστούν επι-
πλέον µέτρα, πολ-
λώ δε µάλλον ένα 
νέο lockdown. 
Και ο µόνος 
τρόπος για να το 
επιτύχουµε είναι 
να εφαρµόσουµε 
όλοι, µε συνέπεια, 
τα υφιστάµενα 
µέτρα», τονίζει 
ο κ. Χαρδαλιάς

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Πολιτικής Προστασίας με 
τον αρχισυντάκτη της «R» Γιώργο Παγάνη


