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Δ
εν είναι συμπτωματικό ότι σε όλη τη δι-
άρκεια της δημόσιας συζήτησης για το 
«Πάσχα στο χωριό» ο υφυπουργός Πο-

λιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, 
Νίκος Χαρδαλιάς, έμεινε σιωπηλός, επισημαί-
νοντας, σε κάθε ερώτηση, ότι οι αποφάσεις θα 
λαμβάνονταν λίγο πριν από τη Μ. Εβδομάδα. 
«Θυσιάζουμε το Πάσχα για ένα πιο ελεύθερο 
καλοκαίρι», λέει στη Realnews, παρακολουθώ-
ντας κάθε ημέρα σε πραγματικό χρόνο την αλή-
θεια των αριθμών ενός ακήρυχτου πολέμου.

 Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για lockdown 
διάρκειας έξι μηνών, για να καταλήξουμε εκεί 
που βρισκόμασταν στις αρχές του περασμέ-
νου Νοεμβρίου. Τι απαντάτε; 

Τον Νοέμβριο αναγκαστήκαμε να μπούμε σε 
καθεστώς απαγορευτικού μετά την εκρηκτική 
άνοδο των κρουσμάτων του Οκτωβρίου. Και 
με μικρές αναπροσαρμογές -όταν τα επιδημι-
ολογικά δεδομένα μάς επέτρεπαν μια κάποια 
χαλάρωση- κατορθώσαμε να φτάσουμε μέ-
χρι σήμερα, όταν ο εκτεταμένος εμβολιασμός 
του πληθυσμού, o οποίος βρίσκεται σε εξέλι-
ξη, μας υπόσχεται ότι το τέλος αυτής της πε-
ριπέτειας είναι προ των πυλών. Η πορεία, βε-
βαίως, και δεν ήταν ανώδυνη. Οταν, όμως, έ-
χουμε καταφέρει να κρατήσουμε όρθιο το Ε-
θνικό Σύστημα Υγείας, όταν έχουμε δημιουρ-
γήσει το καλύτερο ίσως στην Ευρώπη εμβολι-
αστικό πρόγραμμα, όταν έχουμε στηρίξει ου-
σιαστικά την οικονομία εδώ και τόσους μήνες, 
διαφυλάσσοντας τις θέσεις εργασίας και τα 
εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών, επιτρέψτε 
μου να πω ότι η εύκολη και εκ του ασφαλούς 
κριτική «γιατί δεν ανοίξαμε νωρίτερα» ή «για-
τί δεν κάνουμε φέτος Πάσχα στο χωριό» στε-
ρείται σοβαρότητας, δείχνει αμηχανία και μι-
κροπολιτική διάθεση. Μοναδικός γνώμονας 
κάθε μέτρου που λαμβάνει η κυβέρνηση εί-
ναι η προστασία της υγείας όλων μας και μο-
ναδικό μέτρο των αποφάσεών μας είναι τα ε-
πιδημιολογικά δεδομένα - όχι τυχαίοι πειρα-
ματισμοί και επικίνδυνα λαϊκίστικα τσιτάτα με 
άδηλα αποτελέσματα.
 Εχει η κυβέρνηση σχέδιο για ασφαλές κα-

λοκαίρι;  
Παρά τις όποιες καθυστερήσεις στις παρα-
δόσεις των εμβολίων, καθώς πράγματι σε ο-
ρισμένες περιπτώσεις δεν τηρήθηκαν οι δε-
σμεύσεις των εταιρειών προς την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, βρισκόμαστε πλέον σε καλό δρόμο. 
Εφόσον όλα εξελιχθούν βάσει του προγραμ-
ματισμού, τον Μάιο θα διατεθούν 2-2,5 εκατ. 
δόσεις εμβολίων, ενώ τον Ιούνιο 3,5-4 εκατ. 
δόσεις. Η επιχείρηση «Ελευθερία» βρίσκεται 
πραγματικά σε τροχιά «απογείωσης» και τα α-
ποτελέσματά της ήδη γίνονται αισθητά με πά-
νω από 3 εκατ. συμπολίτες μας να έχουν ήδη 
λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. Το τεί-
χος ανοσίας χτίζεται μέρα με τη μέρα και τον 
Ιούνιο πιστεύω ότι θα έχουμε φτάσει σε ένα 
πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
Ως προς τη νησιωτική Ελλάδα, ήδη ολοκληρώ-
νεται ο πλήρης εμβολιασμός στα νησιά με έ-
ως 1.000 κατοίκους, ενώ επιταχύνεται ο ρυθ-
μός εμβολιασμών και στα μεγαλύτερα νησιά. 
Και πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι 
ο εμβολιασμός των κατοίκων στα νησιά μας 
αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα για τον μη-
χανισμό μας - ήταν μια δύσκολη άσκηση δε-
δομένων των ιδιαιτεροτήτων φύλαξης και συ-
ντήρησης των εμβολίων, την οποία έφεραν σε 
πέρας με υποδειγματικό τρόπο τα στελέχη της 
Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τις 
Ενοπλες Δυνάμεις και μαζί με την ΕΛ.ΑΣ., το 
Λιμενικό και τους πυροσβέστες μας. Ηταν μια 
συλλογική δουλειά, μια μεγάλη προσπάθεια, 
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«Εφόσον όλα εξελιχθούν βάσει του προγραμματισμού, 
τον Μάιο θα διατεθούν 2-2,5 εκατ. δόσεις εμβολίων, 

ενώ τον Ιούνιο έως 4 εκατ. δόσεις»

για την οποία πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους 
ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Οσο για το ενδεχόμενο αναζωπυρώ-
σεων της πανδημίας, έχουμε αποδείξει ότι, εφόσον τα επιδημιολογικά 
δεδομένα το επιβάλλουν, δεν διστάζουμε να πάρουμε δύσκολες απο-
φάσεις. Με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όμως, που έχουν προβλεφθεί 
για το άνοιγμα του τουρισμού, καθώς και με τους εκτεταμένους εμβο-
λιασμούς στον πληθυσμό, είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα κυλήσουν ομα-
λά και ότι φέτος θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς και οι επισκέπτες της 
χώρας μας να απολαύσουμε με ασφάλεια το ελληνικό καλοκαίρι. Από 
τις 15 Μαΐου που ανοίγει ο τουρισμός, σταδιακά επιστρέφουμε στην 
κανονικότητα. Με πολλή προσοχή, αλλά επιστρέφουμε.
 Θεωρείτε ότι η στρατηγική που ακολούθησε η χώρα ήταν η πιο ω-

φέλιμη;
Η στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή 
ήταν σαφής και ξεκάθαρη: Πλήρης συνεργασία με τους επιστήμονες, 
τους ειδικούς μας. Διαρκής παρακολούθηση της πορείας της πανδη-
μίας, μέσα από όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε καθημερινά από την 
ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και των στενών επαφών τους και από τις 
δομές Υγείας μας. Και στιβαρές αποφάσεις θεμελιωμένες πάνω στα ε-

πιδημιολογικά δεδομένα - δύσκολες πολλές 
φορές, αλλά απαραίτητες. Είναι απόλυτα δε-
δομένο, για όλους μας που ασχολούμαστε 
καθημερινά με τη διαχείριση αυτής της προ-
φανούς κατάστασης, ότι σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούμε να παίζουμε με τις προσδοκί-
ες και τις ανάγκες του κόσμου, ούτε να δια-
κινδυνεύουμε τη δημόσια υγεία. Και σε αυ-
τή τη βάση πήραμε και την απόφαση να μην 
ανοίξουμε για το Πάσχα. Θυσιάζουμε το Πά-
σχα για ένα πιο ελεύθερο καλοκαίρι και αυτό 
οι πολίτες το κατάλαβαν και το συμμερίστη-
καν, όσο κι αν προσδοκούσαν μια περαιτέρω 
χαλάρωση. Αυτή είναι η στρατηγική μας: κα-
θημερινή προσαρμογή στα επιδημιολογικά 
στοιχεία, διαρκής επαγρύπνηση και αποφα-
σιστικότητα. Και είναι πια πεποίθηση και του 
κόσμου, πιστεύω, ότι χωρίς τα μέτρα, χωρίς 
τους περιορισμούς, χωρίς την αναπόφευκτη 
ταλαιπωρία που έχουμε όλοι μας υποστεί, ο 
απολογισμός αυτής της πανδημίας θα ήταν 
πολύ πιο τραγικός. Κάθε συμπολίτης μας που 
έχασε τη μάχη είναι μια τραγωδία, μια ανα-
ντικατάστατη απώλεια. Κάθε συμπολίτης μας 
που νοσηλεύτηκε ή που ένιωσε την αγωνία 
της ασθένειας κάποιου προσφιλούς του προ-
σώπου πέρασε μια δοκιμασία. Ακριβώς, λοι-
πόν, λόγω της σοβαρότητας αυτής της κρίσης 
και των συνεπειών της σε ανθρώπινο επίπε-
δο, η στρατηγική μας μπορεί καμιά φορά να 
φάνηκε «σκληρή» - απέδωσε, όμως, και έσω-
σε ανθρώπινες ζωές. 
 Κατηγορήθηκε η κυβέρνηση για «σκοτεινές 

διαδρομές» και για «φωτογραφικές» διατάξεις 
στον διαγωνισμό για τα self tests.

Τα πράγματα με την προμήθεια των self tests 
είναι απολύτως ξεκάθαρα και διαυγή και η Πο-
λιτική Προστασία, με συνέπεια και δημόσιες 
τοποθετήσεις, ενημέρωνε διαρκώς για τις ε-
ξελίξεις στο θέμα αυτό. Σε σχέση με τον πρώ-
το διαγωνισμό που προκηρύξαμε, πάντα τη-
ρώντας τις απαραίτητες διαδικασίες και υπό 
τον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, κατέστη σαφές ότι μία από τις εταιρεί-
ες που ανέλαβε προσωρινός ανάδοχος αδυ-
νατούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
στους χρόνους που όφειλε. Αμέσως κινήσαμε 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να κηρυ-
χθεί έκπτωτη και η προβλεπόμενη εγγύηση, 
ύψους περίπου 500.000 ευρώ, να καταπέσει 
υπέρ του Δημοσίου. Και αμέσως προκηρύξα-
με και δεύτερο διαγωνισμό προκειμένου να 
καλύψουμε έγκαιρα τις ανάγκες της χώρας 
μας σε self tests. Οταν, όμως, οι συμμετέχου-
σες εταιρείες επιδίδονται σε αγώνα προσφυ-
γών η μία κατά της άλλης, με τον διαγωνισμό 
να καθίσταται εν τοις πράγμασι ανενεργός και 
την κατασκευάστρια εταιρεία να μας ενημε-
ρώνει ότι μία εκ των εταιρειών που συμμετέ-
χουν στον διαγωνισμό συνεργάζεται με ενδιά-
μεση εταιρεία, για την οποία υπάρχουν εύλο-
γες υπόνοιες διακίνησης πλαστών παρτίδων, 
εκ των πραγμάτων ο διαγωνισμός έπρεπε να 
ακυρωθεί. Κι αυτό κάναμε.
Επιπλέον, απευθυνθήκαμε απευθείας στην 
κατασκευάστρια εταιρεία, ώστε και τις απα-
ραίτητες ποσότητες να διασφαλίσουμε και 
να αποφύγουμε επιπρόσθετα κόστη μεσαζό-
ντων. Κλείσαμε μια ιδιαίτερα επωφελή συμ-
φωνία για το ελληνικό Δημόσιο και τις επόμε-
νες ημέρες παραδίδονται στη χώρα μας, τμη-
ματικά, 18 εκατ. self tests στην τιμή των 1,35 
ευρώ/τεμάχιο. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο 
διασφαλίσαμε απρόσκοπτη τροφοδοσία με 
self tests ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του 
σχεδιασμού μας, αλλά και τον ποιοτικό έλεγ-
χο των προϊόντων, καθώς και ένα σημαντικό-
τατο δημοσιονομικό όφελος. Η εκτίμησή μας, 
με βάση τις τρέχουσες τιμές στην αγορά, εί-
ναι ότι από τη συμφωνία αυτή με την κινεζι-
κή εταιρεία Joysbio το Δημόσιο επωφελήθη-
κε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.


