
 

Αθήνα,  15/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

           τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

   

Θέμα: «Προσπάθεια λογοκρισίας υγειονομικών στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων» 

Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα για άλλη μια προσπάθεια να απαγορευτεί η ενημέρωση των 

πολιτών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία, αυτή τη φορά 

στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. 

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας, με επιστολή του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κ Γιάννη 

Καρβέλη, απαιτεί από όλους τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων της 

χώρας που υπάγονται στην 6η ΥΠΕ, να υπάρχει προηγουμένως, κατόπιν αίτησης, γραπτή 

άδεια από την 6η ΥΠΕ, για τη διενέργεια οποιουδήποτε δημοσιογραφικού ρεπορτάζ και την 

όποια εν γένει επικοινωνία με Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Η εντολή αναφέρει πως «για 

οποιοδήποτε δημοσιογραφικό ρεπορτάζ (είτε έντυπο, είτε ηλεκτρονικό, είτε τηλεοπτικό) θα 

πρέπει να υπάρχει προηγούμενη αίτηση προς την ΥΠΕ και το ΕΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ και 

αντίστοιχη γραπτή άδεια». 

Εύλογο είναι να αντιδρούν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων που θεωρούν ότι “φιμώνονται”, 

καθώς μέχρι σήμερα το κάθε νοσοκομείο εξέδιδε ανακοινώσεις για θέματα που 

σχετίζονταν με την πανδημία του κορονοϊού, (πχ. ιατρικός εξοπλισμός που αποκτούσε το 

νοσοκομείο, δωρεές ιδιωτών προς αυτό…) και να κάνουν λόγο, ουσιαστικά, για 

“φιλτράρισμα” της ενημέρωσης, κατόπιν σχετικής γραπτής άδειας από την 6η ΥΠΕ. 

Με δεδομένο ότι η Επιστημονική Επιτροπή Λοιμώξεων του  Νοσοκομείου Ιωαννίνων 

είχε καθιερώσει την καθημερινή ενημέρωση των πολιτών και με Δελτίο Τύπου απαντούσε 

σε κρίσιμα ερωτήματα, εύλογη είναι η έντονη αντίδραση του Διοικητή του Νοσοκομείου 

Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, ο Διοικητής, κ Βασίλης Τσίκαρης, απάντησε πως «Δεν 

προτίθεμαι να συνεργήσω στη φίμωση κανενός και πολύ περισσότερο να συμβάλω στην 

ποδηγέτηση της ενημέρωσης των πολιτών που, κατά την άποψή μου, επιχειρείται με την 
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εν λόγω εντολή σας. Ο κάθε πολίτης είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τις ενέργειές του, 

τις δηλώσεις του και τα γραφόμενά του. Είναι έξω και πέρα από κάθε δημοκρατική αρχή η 

με οποιαδήποτε μορφή λογοκρισία τους.  Το δικαίωμα της πληροφόρησης και της 

ενημέρωσης δεν μπορεί να θυσιαστεί στο όνομα της οποιασδήποτε σκοπιμότητας.» 

Να σημειωθεί πως, μολονότι η Κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, 

επέλεξε η  ενημέρωση για τον κορονοϊό (αριθμός κρουσμάτων, πορεία του ιού) να δίνεται 

μόνο κεντρικά, σε καθημερινή βάση, από το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική 

Προστασία, δεν είχε απαγορεύσει την επικοινωνία των γιατρών με τα ΜΜΕ, παρά μόνο 

μετά τις πρώτες καταγγελίες για ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και εξειδικευμένο 

ιατροφαρμακευτικό υλικό και εξοπλισμό. 

Με δεδομένα τα παραπάνω και συνδυάζοντάς τα και με το γεγονός πως η Κυβέρνηση 

προχώρησε σε απευθείας ανάθεσης έργου έως και 11 εκατομμύρια ευρώ για την 

ενημέρωση των πολιτών από τα ΜΜΕ αναφορικά με τον κορονοϊό και όλα όσα έχει πράξει 

η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Για ποιο λόγο απαγορεύεται η επικοινωνία του υγειονομικού προσωπικού των 

νοσοκομείων με τα ΜΜΕ χωρίς την έγκριση της ΥΠΕ, δεδομένου πως κάθε πολίτης, 

άρα και οι γιατροί, είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τις πράξεις και τις δηλώσεις 

του, σεβόμενος, εν προκειμένω, και τα προσωπικά δεδομένα ασθενών;  

2. Θα υπάρξει σχετική ΠΝΠ για αυτή την εντολή που δόθηκε στις Διοικήσεις των 

νοσοκομείων για τη «φίμωση» του υγειονομικού προσωπικού και ποιος την 

υπογράφει; Αν ναι, θα υπάρχει αιτιολογική έκθεση που να τη συνοδεύει; 

3. Δεδομένης της καθημερινής επίσημης ενημέρωσης από την Πολιτεία για τον αριθμό 

κρουσμάτων και νεκρών, αλλά και τη γενική πορεία της χώρας εν μέσω πανδημίας, 

θεωρείτε πως θα μπορούσε κάποιος γιατρός να προβεί σε ψευδείς αναφορές σε 

κρούσματα ή θανάτους; 

4. Καθώς οι περισσότερες καταγγελίες γιατρών και υγειονομικού προσωπικού 

αφορούσαν σε ανεπάρκειες του ΕΣΥ και της Κυβέρνησης, γενικότερα, αναφορικά 

με την αντιμετώπιση της πανδημίας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να μην 

υπάρχει η όποια υπόνοια προσπάθειας απόκρυψης των ελλείψεων και 

ωραιοποίησης της κατάστασης, με στόχο την ποδηγέτηση της κοινής γνώμης; 



5. Με δομένη την ελεγχόμενη από την Κυβέρνηση εκστρατεία ενημέρωσης των 

πολιτών αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ και την καθημερινή επίσημη ενημέρωση από 

το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση 

για την άμεση αποκατάσταση της ελευθερίας της ενημέρωσης των πολιτών που 

προϋποθέτει την απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε πολίτη στην πλουραλιστική 

ενημέρωση μέσα από τα ΜΜΕ; 

6. Υπάρχει πλαίσιο προστασίας των Διοικητών που, επικαλούμενοι το δικαίωμα των 

πολιτών στην πλουραλιστική και ελεύθερη ενημέρωση και θέλοντας να 

υπερασπιστούν τους γιατρούς, από μια απόφαση που αφήνει υπαινιγμούς για εκ 

μέρους τους φαλκίδευση της ενημέρωσης που παρέχεται επισήμως τόσο καιρό από 

το υγειονομικό προσωπικό της χώρας, αρνούνται να συμμορφωθούν με την 

απόφαση του Υπουργείου Υγείας;  

 

 

      Η ερωτώσα βουλευτής 

             

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

 


