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Προς  τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

 

Θέμα:   «Συστηματική απόκρυψη κρουσμάτων κορωνοϊού σε όλους τους 

τουριστικούς προορισμούς  της χώρας » 

  

 

     Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας καταγγέλλει την Κυβέρνηση που με  

την  ανεπίτρεπτη τακτική απόκρυψης των κρουσμάτων κορωνοϊού, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια 

υγεία, ιδιαίτερα εκείνη των  ευπαθών ομάδων. 

   Με αφορμή ενημερωτικά δελτία τύπου ΚΥ τουριστικών προορισμών για τον αριθμό 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19, οι διοικήσεις των αντίστοιχων Υ.Π.Ε.  έδωσαν εντολή να 

μην εκδίδονται δελτία τύπου, χωρίς προηγούμενη  ενημέρωση και συνεννόηση με τις 

υγειονομικές περιφέρειες.  

     Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που αποκρύπτονται επιβεβαιωμένα κρούσματα, γεγονός που 

αποδεικνύουν οι δεκάδες καταγγελίες των σωματείων για συγκάλυψη – αποσιώπηση και άρνηση 

ενημέρωσης των εργαζομένων σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, που παρουσιάζουν 

επιβεβαιωμένα κρούσματα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους.  
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   Σημειωτέον ότι εδώ και έναν μήνα από τότε που δόθηκε η εντολή, δεν έχει γίνει απολύτως καμία 

σχετική ενημέρωση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ούτε από τις ΥΠΕ, ούτε καν από τον 

ΕΟΔΥ, τη στιγμή που δεν ήταν απόφαση των πολιτών το άνοιγμα του τουρισμού χωρίς κανόνες και 

η πληρότητα στα αεροπλάνα ή τα πλοία - ενώ κορυφαία κυβερνητικά στελέχη κυκλοφορούσαν 

ανάμεσα σε πολύ κόσμο χωρίς μάσκες: ένας τραγέλαφος που  ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση 

της ημερομηνίας έναρξης των σχολείων, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης της 

πανδημίας. 

    Σύμφωνα δε με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΕΟΔΥ, η κυβέρνηση έκανε -δειγματοληπτικούς- 

ελέγχους στο 12% των 2,6 εκατ. τουριστών που μπήκαν στη χώρα και εντόπισε μόνο 600 θετικά 

δείγματα, άρα με μια απλή αναγωγή στη χώρα μπήκαν πάνω από 5.000 θετικοί τουρίστες από τον 

Ιούλιο. Νούμερα που τεκμηριώνουν ότι η αύξηση των κρουσμάτων που κατέληξε στη νέα έξαρση, 

ξεκινά λίγο αφότου ανοίγουν τα σύνορα. Σε επίπεδο πολιτικό, τα λιγότερα τεστ σημαίνουν 

λιγότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και πλασματική εικόνα, μια κατάσταση ριψοκίνδυνη αν τα 

μέτρα που λαμβάνονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική έκταση της διασποράς, την οποία 

αγνοεί η κοινή γνώμη. 

     Η Κυβέρνηση δίνοντας βάρος στην  «ατομική ευθύνη», υποβαθμίζει σοβαρά τον  Κώδικα 

Ιατρικής Δεοντολογίας, ο οποίος  στο άρθρο 16 ορίζει ότι «ο γιατρός έχει την υποχρέωση να 

εφιστά την προσοχή της κοινότητας, στην οποία ανήκει, σε θέματα που έχουν σχέση με τη 

δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος  Υπουργός: 

1. Έχει λάβει γνώση για τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων, καθώς και για τις περιοχές της 

χώρας όπου αποσιωπάται συστηματικά ο ακριβής αριθμός ; 

2. Με ποια επιπλέον μέτρα θα επιτύχει την  πραγματική  θωράκιση του δημόσιου 

συστήματος υγείας  και την άμεση ευρεία ενημέρωση των πολιτών από τους ιατρούς;; 

3. Με ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα αποτρέπεται εφεξής η απόκρυψη των 

κρουσμάτων κορωνοϊού, όπου αυτά εκδηλώνονται; 

4. Θα προβεί στην δημιουργία κέντρων μαζικών εξετάσεων για τον κορωνοϊό, σε όλες τις  

Περιφέρειες της χώρας; 
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