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ΝΗΙΩΝ  
  
 

     Ο Δήκαξρνο  ηεο Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ  Μηράιεο  Εξσηόθξηηνο  , απέζηεηιε  ηελ  

παξαθάησ επηζηνιή πξνο ηνπο Υπνπξγνύο Επηθξαηείαο, Υγείαο , Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε,  Εζσηεξηθώλ θαη Ναπηηιίαο- Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο , ζρεηηθή  κε ηελ 

απαγόξεπζε  πάζεο θύζεσο  κεηαθίλεζεο  επηβαηώλ  πξνο ηα λεζηά γηα  λα ηεζνύλ απηά  

ζε εθνύζηα θαξαληίλα, κέρξη ηε ιήμε ηεο εθηαιηηθήο ιαίιαπαο ηνπ θνξσλντνύ . 

 

  « Όπσο είλαη γλσζηό ν Δήκνο ηεο Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ κε κνλαδηθό ζθνπό ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο Δεκόζηαο Υγείαο  έρεη  εθαξκόζεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξόιεςεο  

γηα ηελ απνθπγή εκθάληζεο θξνύζκαηόο  θνξσλντνύ  ζην λεζί καο  αιιά θαη γεληθόηεξα 

γηα ηελ  απνθπγή  δηαζπνξάο ηνπ ηνύ.    
 
 

   Δηαλύνληαο ηηο  πην θξίζηκεο  15 κέξεο  γηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνύ ζηελ Ειιάδα , πιένλ δελ καο επηηξέπεηαη λα εθεζπράδνπκε  νύηε κία 

ζηηγκή.  
   

     Μεηά από ζρεηηθή  ελεκέξσζε  ζηηο  ζπλαληήζεηο ηεο επηηξνπήο πγείαο ιακβάλνληαο  

ππόςηλ ην γεγνλόο όηη ην  Π.Π. Ιαηξείν Κάζνπ δελ δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν ηαηξηθό 

εμνπιηζκό αιιά νύηε θαλ ην απαξαίηεην ηαηξηθό πξνζσπηθό γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θξνπζκάησλ  ζην λεζί καο  πνπ ε αζζέλεηα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ,   αιιά θαη ην γεγνλόο 

όηη  είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε  ε  δηαθνκηδή  αζζελνύο  ζε λνζνθνκείν αλαθνξάο  ζην 

θέληξν. Επηβάιιεηαη λα θάλνπκε όηη είλαη δπλαηόλ γηα ηελ απνθπγή εκθάληζεο 

θξνύζκαηνο ζην λεζί . 

 
 

    Ωο Δήκαξρνο ηεο Ηξσηθήο Νήζνπ Κάζνπ  έρσ επσκηζηεί κεηαμύ  ησλ άιισλ  ηελ 

βαξηά επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία  ηεο δεκόζηαο  πγείαο  αιιά  πάλσ απ’ όια  ηελ 

πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ εππαζώλ νκάδσλ  πνπ ζην λεζί ηεο  Κάζνπ απνηειείηαη  από 

ην  70 %  ηνπ πιεζπζκνύ θαη όπσο είλαη γλσζηό βξίζθνληαη ζε ζνβαξό θίλδπλν 

(ειηθησκέλνη, θαξδηνπαζείο , δηαβεηηθνί,  πλεπκνλνπαζείο , θαξθηλνπαζείο θ.α). 
 
 

   Κάζε είδνπο  κεηαθίλεζε πξνο ην λεζί καο ζέηεη ζε ζνβαξό θίλδπλν  ηελ δεκόζηα  

πγεία  σο εθ ηνύηνπ κηα ηέηνηα θίλεζε  κρίνεται άκρως εγκλεματική σε βάρος τες 

δωής όλων μας. 
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       Σηελ θαηάζηαζε ηεο Κάζνπ βξίζθνληαη θαη κηα ζεηξά άιισλ λεζηώλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ παξόκνην πξόβιεκα.  Όζνη από ηνπο κνλίκνπο θαηνίθνπο  ήηαλ  λα 

έιζνπλ-ήξζαλ απ’ έμσ  παξαθαινύληαη λα επηδείμνπλ ηελ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ πνπ 

επηβάινπλ νη ζπλζήθεο  πνπ όινη βηώλνπκε.   

 

    Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ΑΠΑΙΣΟΤΜΔ  λα ηεζνύλ  ηα λεζηά  ζε εθνύζηα θαξαληίλα. 

Είλαη θαηξόο λα αλαιάβνπκε όινη θαη  ν θαζέλαο  μερσξηζηά ηελ βαξηά επζύλε πνπ ηνπ 

αλαινγεί  απέλαληη ζηνλ θίλδπλν δσήο  ησλ λεζησηώλ θαη πξώηα απ’ όια  ην θξάηνο λα 

απαγνξεύζεη  ηελ κεηαθίλεζε  επηβαηώλ  πνπ πξνζέξρνληαη  εθηόο ησλ λεζηώλ  απηώλ, 

λα αξαηώζνπλ  ηα αθηνπιντθά θαη αεξνπνξηθά δξνκνιόγηα  θαη λα πεξηνξίδνληαη  απηά 

ζε κεηαθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν  εκπνξεπκάησλ , αιιεινγξαθίαο θαη πάζεο 

θύζεσο αγαζώλ θ.α. 

 

   Επηπιένλ  ε ζπκκεηνρή  όισλ καο ζηελ αιπζίδα πξνζηαζίαο  ηεο  δεκόζηαο  πγείαο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε απνθεύγνπκε θάζε είδνπο  άζθνπή κεηαθίλεζε θαη  παξακέλνπκε 

ζπίηη.  

 

    Τώξα θξίλεηαη απαξαίηεηε  ε  θνηλσληθή αιιειεγγύε, ε ζύλεζε θαη ε ππεπζπλόηεηα 

πνπ όιε  πξέπεη λα επηδείμνπκε » .   

 

 

 

 


