ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

5810

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/4/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 9/04/2021
Του:

Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, βουλευτή Λάρισα

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Τον κ. Υπουργό Υγείας
Υπόψη: Υφυπουργού αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία και την
Διαχείριση Κρίσεων

ΘΕΜΑ:

«Θέση υπό περιορισμό αριθμού μελών υποβρυχίου λόγω μη προθυμίας τους
να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα ιστοσελίδας, που εξειδικεύεται στα στρατιωτικά και
αμυντικά θέματα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρωτοφανές περιστατικό, τόσο για τα
ελληνικά, όσο και για τα διεθνή χρονικά, σε υποβρύχιο του Πολεμικού μας
Ναυτικού. Το εν λόγω υποβρύχιο βρίσκεται στο ναύσταθμο με το μισό πλήρωμα
(συνολικά 21 άτομα) να έχει τεθεί υπό περιορισμό, εντός του σκάφους, με
απαγόρευση εξόδου, επειδή αρνείται να εμβολιαστεί!
Συγκεκριμένα, η διαταγή που έχει λάβει το ως άνω υπό περιορισμό προσωπικό είναι να
μείνει μέσα στον περιορισμένο χώρο του υποβρυχίου για επτά συνολικά ημέρες, εν είδει
καραντίνας, για να μην -υποτίθεται- διασπείρει τον ιό που …δεν έχει! Τα δε μέλη του
πληρώματος αναφέρουν σε επιστολή τους ότι, έχουν υποβληθεί σε αλλεπάλληλα
«rapid» αλλά και «PCR» τεστ με αρνητικά αποτελέσματα! Όσοι, μάλιστα, δέχθηκαν να
εμβολιαστούν, εξέρχονται με άδεια εξόδου κανονικά(!) και εν συνεχεία, επιστρέφουν στο
υποβρύχιο για τις υπηρεσίες τους, με κίνδυνο να μολύνουν το πλήρωμα που κρατείται υπό
περιορισμό, καθώς, όλοι πλέον και ειδικά, οι εταιρείες που παρασκευάζουν τα εμβόλια,
παραδέχονται ότι και οι εμβολιασμένοι μολύνονται, έστω με χαμηλότερες πιθανότητες
μόλυνσης και μπορούν να μεταδώσουν τον ιό.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Ισχύει ότι τα ανωτέρω στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού τελούν ουσιαστικά «υπό
κράτηση» εντός του υποβρυχίου όπου υπηρετούν, επειδή δεν δέχθηκαν να εμβολιαστούν
εθελοντικά έναντι της νόσου του κορωνοϊού;

2. Εφόσον οι ανωτέρω τιθέμενοι υπό περιορισμό έχουν υποβληθεί, τόσο σε «rapid test»,
όσο και σε «PCR test» για το ενδεχόμενο νόσησης από τον κορωνοϊό και τα αποτελέσματα
έχουν προκύψει αρνητικά, γιατί βρίσκονται υπό περιορισμό και με ποια αιτιολογία;
3. Αφού, σύμφωνα με τους αρμόδιους επιστήμονες, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και από
αυτούς που έχουν εμβολιασθεί, γιατί το υπόλοιπο προσωπικό του ανωτέρω υποβρυχίου,
που δεν έχει τεθεί υπό περιορισμό, κυκλοφορεί ελεύθερα;

Ο ερωτών βουλευτής
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