
 

ΕΡΩΤΗΣΗ Λα.Σ 

 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΑΛ, 

 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, 

 ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ,  

 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 299.000€ για ανάληψη δράσεων Covid 

Η Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειου Αιγαίου –πέρα από την καθημερινή δράση της μέσα στο λαό, 
κάνει επείγουσα παρέμβαση στο Π.Σ, μετά από εκτενή αναφορά στην όλη κατάσταση … 

Με δεδομένες τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και την υποστελέχωση των κλινικών, 
τις αυξημένες ανάγκες, τις ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού και 
ασθενών, την ταλαιπωρία των πολιτών και την οικονομική δυσπραγία τους να 
υποβληθούν σε test για τον covid, το «φρακάρισμα» του συστήματος του ΕΣΥ, το οποίο 
έχει πεπερασμένες δυνατότητες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ντόπιων και 
μεταναστών και τη μη αξιοποίηση μέχρι στιγμής της επιχορήγησης των 299.000 ευρώ … 

Σας ρωτάμε: 

 Συμφωνείτε με τις δηλώσεις του υπουργού περί ετοιμότητας και επάρκειας των 
υπηρεσιών, ενώ οι καθ ύλην αρμόδιοι, (γιατροί , νοσηλευτές και εργαζόμενοι στις 
δομές υγείας καταγγέλουν αγανακτισμένοι τα αντίθετα; 
και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την σύσκεψη.  

 Θα αξιοποιήσετε, επιτέλους, και πώς το κονδύλι των 299.000 ευρώ που είναι 
διαθέσιμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας;  

 Έχετε σαφή εικόνα των ελλείψεων και των πραγματικών αναγκών που έχουν οι 
δομές υγείας σε όλα τα νησιά μας και πώς σκοπεύετε να πιέσετε και να κινηθείτε 
στην κατεύθυνση κάλυψής τους;  

 Έχετε κάνει σχετικές επαφές και με το υπουργείο Υγείας κι αν ναι, σε ποια βάση και 
τι απαντήσεις-δεσμεύσεις πήρατε;  

 Έχετε κάποιο, έστω και στοιχειακό πλάνο διεκδικήσεων και πιέσεων ώστε να 
αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο μείζονος σημασίας ζήτημα;  
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  
ΤΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΡΙΑΚΟΥΣ ΣΥΒΟΥΛΟΥΣ ΧΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΤ ΤΗΣ ΒΙΑΛ,  
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID19 

 

Η τηλεδιάσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μηταράκη , με τους περιφερειακούς 
Συμβούλους της Χίου, για τις επιπτώσεις από τον Covid19 στο νησί και την κατάσταση στο ΚΥΤ 
της ΒΙΑΛ Χαλκειούς, ανέδειξε για μια ακόμα φορά τα αδιέξοδα για το λαό από την εγκληματική 
πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων, σχετικά με το προσφυγικό- 
μεταναστευτικό και την υγεία. 

Ο κ. Μηταράκης παρά τις αλλεπάλληλες επισημάνσεις του ιατρικού συλλόγου και του 
ΣΕΣΝΟΧ (Σύλλογος Εργαζομένων στα Νοσοκομεία Χίου), που κατήγγειλαν τις πολιτικές 
ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, εξακολουθεί να διατηρεί στη Χίο, όπως και σε άλλα νησιά του 
Αιγαίου, τις φυλακές προσφύγων και μεταναστών, υποχρεώνοντας τους να ζουν, κάτω από 
άθλιες συνθήκες, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και χωρίς τους στοιχειώδεις 
κανόνες διαμονής, υγιεινής και σίτισης.  
 

 
(…) 
 

 



Ο κ. Μυταράκης στην προσπάθειά του να ωραιοποιήσει την πραγματικότητα και να προκαταλάβει 
τον αντίλογο, (…) συνεπικουρήθηκε και στηρίχτηκε «μετ επαίνων» από τους περιφερειακούς 
Σύμβουλους της Περιφερειακής Αρχής των κ.κ. Μουτζούρη και Χριστόφα αλλά και της κ. 
Καλογήρου. 

Παρεμβαίνοντας ο περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Αιγαίου, Γ. 
Αμπαζής κατάγγειλε την ευθυγράμμιση της περιφερειακής Αρχής με την αντιλαϊκή πολιτική 
της Κυβέρνησης (…) αναφέρθηκε στις σοβαρές ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια, τα μαγαζιά, 
οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι λιμενικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές υποδομές και τα δίκτυα 
ύδρευσης, αποχέτευσης και επικοινωνίας από τον μεγάλο σεισμό της 30/10/20 και ζήτησε 
άμεσα μέτρα: 

 Αποζημίωση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, για την πλήρη αποκατάσταση 
των καταστροφών στις υποδομές, τις κατοικίες και τα καταστήματα. 

 Στήριξη των δομών υγείας ,με κάλυψη των κενών σε μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, καθώς και πλήρη ανάπτυξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 

 Ενίσχυση των εκπαιδευτικών μονάδων για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

 Χρηματοδότηση προγράμματος άμεσου ελέγχου όλων των δημόσιων κτιρίων, 
χώρων εργασίας. 

 Κλείσιμο όλων των προσφυγικών καταυλισμών, μεταφορά των προσφύγων και 
μεταναστών στην ηπειρωτική Ελλάδα έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων προκειμένου 
να πάνε στις χώρες προορισμού τους. 
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