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Στον Παντελή Περιβολάρη 

Σ
το βιογραφικό του κ. 
Τσιόδρα φαίνεται ότι για 
πρώτη φορά εργάστη-
κε ως σύμβουλος στο 

υπουργείο Υγείας επί θητείας του 
Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αναζη-
τήσαμε τον τέως Επίτροπο της χώ-
ρας μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
να μας μιλήσει για εκείνα τα χρό-
νια όπου υπήρχε η κρίση της γρίπης 
του Η1Ν1 και ήταν αποκαλυπτικός 
όχι για το πώς λειτούργησε τότε ο κ. 
Τσιόδρας, αλλά για το πώς κάποιοι 
αργότερα θέλησαν να τον θέσουν 
στο περιθώριο. Με τη σοφία των τό-
σων ετών στην πολιτική, ο κ. Αβρα-
μόπουλος εξήρε τον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, για την υπευ-
θυνότητά του, ενώ πολύ σημαντικά 
είναι και τα λόγια του για το τι συμ-
βαίνει στην Ευρώπη. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, 
ως υπουργός ήσασταν αυτός που 
ανακάλυψε τον Σωτήρη Τσιόδρα. 
Μπορείτε να θυμηθείτε πώς τον 
επιλέξατε ως σύμβουλό σας στο 
υπουργείο Υγείας και εκείνες τις 
ημέρες που ήταν μεγάλος ο κίνδυ-
νος με τη γρίπη, τον Η1Ν1;
Δεν «ανακάλυψα» εγώ τον κ. Τσιό-
δρα. Εκεί ήταν. Ενα από τα σημαντι-
κότερα πρόσωπα του ΚΕΕΛΠΝΟ, 

μαζί με μια ισχυρή και ικανή ομάδα 
επιστημόνων. Υπήρχε λοιπόν, όπως 
υπάρχει και τώρα. Είναι αλήθεια 
ότι το 2009 βρεθήκαμε αντιμέτω-
ποι επίσης με μια πανδημία παγκό-
σμιας κλίμακας. Εκείνη της Η1Ν1, 
η οποία στο πέρασμά της οδήγησε 
στον θάνατο μεγάλο αριθμό ανθρώ-
πων, που σύμφωνα με το αμερικά-
νικο CDC ο αριθμός κυμαινόταν από 
350.000-500.000 νεκρούς. Για καλή 
μας τύχη είχε βρεθεί το φάρμακο 
και σε λίγους μήνες μετά την κήρυ-
ξη πανδημίας από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας ανακαλύφθηκε 
και το εμβόλιο. Και η Ελλάδα ήταν 
από τις πρώτες που θωρακίστηκαν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας, η Ευρωπαϊκή Ενωση και όλες οι 
χώρες εφαρμόσαμε τότε τα προβλε-
πόμενα σχέδια και στην χώρα μας το 
σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ», που όπως είπα, 
θωράκισε και προστάτευσε τη δη-
μόσια υγεία.

Ο κ. Τσιόδρας ήταν από τους επι-
στήμονες που συνέβαλλαν τότε στη 
σωστή ενημέρωση και καθοδήγη-

ση της πολιτείας και βέβαια και στην 
ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Η επιστημοσύνη του, η αίσθη-
ση καθήκοντος και ο εξαίρετος χα-
ρακτήρας του συνθέτουν και τώρα, 
όπως και τότε, την προσωπικότη-
τά του.

 Στο ενδιάμεσο, όμως, διάστη-
μα από το 2010 μέχρι πρόσφατα, η 
τελευταία ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας έθεσε στο περιθώριο τον κα-
θηγητή Τσιόδρα, ενώ συνάμα απο-
δυνάμωσε τον επιστημονικό και 
επιχειρησιακό αυτό φορέα, με απώ-
τερο σκοπό τελικά να τον διαλύσουν. 

Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον… 
Τα τότε σχέδια και οι υποδομές, 
όπως μαθαίνω, διαλύθηκαν και 
μαζί τους «αχρηστεύτηκε» και το 
έμπειρο επιστημονικό δυναμικό. 

Σήμερα, ο κ. Τσιόδρας και οι συ-
νεργάτες του συνδράμουν την Πολι-
τεία στη λήψη σωστών αποφάσεων 
και στην άσκηση μιας πολιτικής που, 
πανθομολογούμενα, είναι επιτυχής 
κατατάσσοντας την Ελλάδα στην κα-
τηγορία των αξιόπιστων, σοβαρών 
και αποτελεσματικών χωρών.

 
 Εχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και 
είστε ο κατάλληλος άνθρωπος 
να μιλήσετε για τον τρόπο με τον 
οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε 
και την πανδημία και πως αντιμε-
τωπίζει την οικονομική κρίση. Εί-
ναι πολύ σημαντικό να μας πείτε, 
πιστεύω, τη γνώμη σας…
Είναι ευτύχημα για τη χώρα, ότι σε 
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία η Ελ-
λάδα κυβερνάται από έναν υπεύθυ-
νο πρωθυπουργό που παίρνει σω-
στές αποφάσεις και μία κυβέρνηση, 
που κινείται με προγραμματισμό και 
μέθοδο.

Αυτό πιστεύει και ο ελληνικός 
λαός και βέβαια οι πολίτες που, όπως 
όλοι γνωρίζουμε και οι μετρήσεις 
δείχνουν, εμπιστεύονται την κυβέρ-
νηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εχω πει πολλές φορές ότι οι κρί-
σεις αναδεικνύουν τις πραγματικές 
ηγεσίες. 

Σε ό,τι αφορά την οικονομική 
κρίση, που μοιραία θα συνοδεύ-
σει την πανδημία, η κυβέρνηση και 
ο πρωθυπουργός με σχέδιο και το 
κυριότερο με δεδομένη, όπως είπα 
πρωτύτερα, την εμπιστοσύνη των 
πολιτών, ήδη αρχίζουν να κάνουν 
τις πρώτες κινήσεις ανακουφίζοντας 
την ελληνική κοινωνία, ενώ συνάμα 
διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για 
την επόμενη ημέρα. 

Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνει η Ελ-
λάδα;
Η πορεία θα είναι δύσκολη. Αλλά η 
Ελλάδα θα μπει με αξιώσεις πλέ-
ον στο πεδίο του διεθνούς αντα-
γωνισμού και θα καταφέρει να στα-
θεί στα πόδια της. Το γεγονός ότι 
ο πρωθυπουργός έχει τεθεί στην 
πρώτη γραμμή και των ευρωπαϊ-
κών πρωτοβουλιών, έχει τη σημα-
σία του, γιατί μετά από πολλά χρόνια 
η Ελλάδα συμμετέχει στο ευρωπαϊ-
κό γίγνεσθαι. 

Γιατί αυτή η δοκιμασία, αυτή η 
νέα κρίση, σε συνέχεια της οικονο-
μικής και της προσφυγικής, δοκιμά-
ζει τις σταθερές, τις δομές και τις αξί-
ες της Ευρώπης, μέρος της οποίας 
είναι η αξιόπιστη πλέον και σεβαστή 
Νέα Ελλάδα που γεννιέται. 

Ο τέως Επίτροπος µιλάει στην «ΜΠΑΜ» και 
αποκαλύπτει πως ο επιστήµονας που µας έσωσε από 
τον κορωνοϊό, µας είχε σώσει και από τον Η1Ν1 

«Είναι ευτύχηµα για τη χώρα, 
ότι σε αυτήν τη δύσκολη 
συγκυρία η Ελλάδα 
κυβερνάται από έναν 
υπεύθυνο πρωθυπουργό»

   ❛❛

«Κάποιοι 
είχαν 

θέσει στο 
περιθώριο 

τον Σωτήρη 
Τσιόδρα»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΟΧΕΣ 
ΚΑΙ Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ
Αισιοδοξείτε ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊ-
κή Ενωση θα καταφέρει να σταθεί τελικά 
στο ύψος των περιστάσεων με την έκδο-
ση για παράδειγμα του ευρω-ομολόγου 
για τον κορωνοϊό ή μήπως θα αναδιπλω-
θούμε όλοι μας στις εθνικές πολιτικές, 
δεδομένου ότι στις μετρήσεις οι Ευρω-
παίοι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη 
τους στο θεσμό της Ευρωζώνης;

Θέλω να πιστεύω ότι θα κυριαρχήσει η 
ευθύνη και μαζί με την αρχή της αλλη-
λεγγύης θα καταφέρει η Ευρώπη να κρα-
τηθεί όρθια. Λέω χαρακτηριστικά, ότι το 
ευρω-ομόλογο είναι μία έμπρακτη από-
δειξη της αλληλεγγύης προς τις χώρες 
που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται από 
τις απανωτές κρίσεις, την οικονομική, την 

προσφυγική και τώρα την υγειονομική 
και βλέπω τις τελευταίες ημέρες ακόμα 
και οι «δύστροποι» της κεντρικής Ευρώ-
πης να το βλέπουν με διαφορετικό μάτι.

Οσο για την αναδίπλωση κάποιων 
κυβερνήσεων σε πιο κλειστές εθνικές 
πολιτικές, πίσω από κλειστά σύνορα,  
φοβάμαι ότι, αν δεν στείλουν οι ευρω-
παϊκοί θεσμοί ισχυρά και ξεκάθαρα μη-
νύματα, θα επιστρέψουμε, μέσα από την 
εθνική περιχαράκωση, στην εποχή των 
ανταγωνισμών, των διεκδικήσεων, του 
διχασμού και της διαίρεσης.

Με άλλα λόγια, αυτό ανοίγει τον δρό-
μο για την επιστροφή του εθνικισμού και 
του λαϊκισμού, που τόσα δεινά επέφεραν 
στην Ευρώπη τον προηγούμενο αιώνα. 
Μέσα από τις κρίσεις αυτές δοκιμάζο-

νται οι αντοχές και η δύναμη του ευρω-
παϊκού οράματος και προβάλλει η μεγά-
λη ευθύνη των σημερινών ευρωπαϊκών 
και εθνικών ηγεσιών.

Η Ευρώπη σε όλα της τα επίπεδα 
χρειάζεται ισχυρή, θαρραλέα, υπεύθυ-
νη ηγεσία, που δεν θα διστάσει να ανα-
μετρηθεί με την πραγματικότητα έχοντας 
ως άξονα αναφοράς της τον άνθρωπο 
και τις αξίες του κοινού μας πολιτισμού 
και όχι απλά και μόνον την κατάκτηση 
και διατήρηση της προσωπικής ή κομ-
ματικής εξουσίας.

Οι επόμενες γενεές θα κρίνουν αυ-
στηρά τις σημερινές που διαχειρίζονται 
αυτές τις κρίσεις και δεν θα συγχωρέ-
σουν ποτέ μια επιστροφή στο σκοτεινό 
παρελθόν.

«Φοβάµαι ότι, αν 
η ΕΕ δεν στείλει 
ξεκάθαρα µηνύµατα, 
θα επιστρέψουµε στην 
εποχή των ανταγωνισµών, 
των διεκδικήσεων, 
του διχασµού και της 
διαίρεσης»

   ❛❛


