
 

 

 

     

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής  

 Προστασίας) 

 τον Υπουργό Υγείας  

 

Θέμα: «Ανάγκη ενημέρωσης των νησιωτών και διασφάλισης της ασφάλειας των 

νησιών» 

 

Ενώ τα καθημερινά κρούσματα βρίσκονται πλέον σε τριψήφιο αριθμό, προμηνύοντας ότι 

βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου κύματος, τα σπασμωδικά και εντελώς 

αποσπασματικά, άναρχα και σε πολλές περιπτώσεις αντιφατικά μέτρα που 

ανακοινώνονται από την Κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την αποκλειστική επικέντρωσή της 

στη στοχοποίηση των νέων ανθρώπων ως ενόχων για κάθε νέο κρούσμα, αναδεικνύουν 

την ανάγκη εκπόνησης ενός σοβαρού και οργανωμένου σχεδίου. 

Δυστυχώς, η αδυναμία θωράκισης του ΕΣΥ και η απόσυρση του αρχικού σχεδίου για 

υποχρεωτική διενέργεια τεστ από μέρους των τουριστών τρεις ημέρες πριν από την άφιξή 

τους στη χώρα μας με αποτέλεσμα αυτοί να εισέρχονται ουσιαστικά ανεξέλεγκτα χωρίς 

την απαιτούμενη εξέταση, αλλά και η αύξηση της πληρότητας των πλοίων στο 80% 

συνέργησαν στη δημιουργία της σημερινής κατάστασης.  

Παράλληλα, οι νησιώτες μας δεν γνωρίζουν καν πόσα είναι τα κρούσματα και σε ποια 

νησιά, αφού, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος, 

αυτό αποτελεί κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης. 
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Σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τις τοπικές οικονομίες των νησιών μας είχαμε την 

ανακοίνωση τοπικών ιδιότυπων λοκ ντάουν του ενός νησιού μετά το άλλο και σε 

ανακοινώσεις  μέτρων που ενώ πλήττουν βάναυσα τις τοπικές οικονομίες των νησιών μας, 

δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα τουλάχιστον μέτρα οικονομικής και υγειονομικής 

στήριξής τους. 

Όλες οι μέχρι σήμερα παλινωδίες των ιθυνόντων με τις εναλλαγές από την επικίνδυνη 

χαλάρωση στην αναποτελεσματική αυστηροποίηση, με τα επιλεκτικά λοκ ντάουν, με τα 

λιγοστά ακόμη και σήμερα διαγνωστικά τεστ, με τα στραβά μάτια στα ολονύχτια ιδιωτικά 

πάρτι σε βίλες επωνύμων στα νησιά, με την αποκάλυψη ότι αποτελεί κεντρική απόφαση η 

ελλιπής πληροφόρηση των νησιωτών για την πανδημία, οδηγούν τους πολίτες στην 

ανασφάλεια. 

Οι νησιώτες μας απαιτούν ειλικρινή ενημέρωση. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει, για 

να μπορεί να προστατευθεί. Η μόνη αποτελεσματική πολιτική δεν είναι εκείνη των 

απαγορεύσεων, αλλά η πολιτική της εξασφάλισης της συνεργασίας των πολιτών, και αυτή 

μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από διαφάνεια και ειλικρινή ενημέρωση. Πρέπει το κράτος 

πρωτίστως να πείσει την κοινωνία μέσα από την ίδια τη συμπεριφορά του, για να μπορεί 

μετά να αξιώνει την ατομική υπευθυνότητα από τον κάθε έναν πολίτη. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης, 

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

 

1. Ποια είναι η πραγματική επιδημιολογική κατάσταση των νησιών μας; 

2. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν μαζικά τεστ; 



 

 

3. Θα ληφθούν, επιτέλους, πρωτοβουλίες πραγματικής ενίσχυσης του συστήματος και 

των δομών Υγείας της χώρας μας;  

4. Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός και η προετοιμασία για ένα δεύτερο κύμα πανδημίας 

σε ό,τι αφορά τα νησιά της Ελλάδας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




