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Αυστηρή προειδοποίηση προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο
Χαρδαλιά απηύθυνε ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία, Γιάννης Ραγκούσης, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση
την πανδημία.
«Για ό,τι γίνει από εδώ και πέρα η ευθύνη θα είναι
αποκλειστικά δική σας. Ούτε δική μας, ούτε του ελληνικού λαού» ανέφερε χαρακτηριστικά
ο Γιάννης Ραγκούσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή
με θέμα: «Στις τρεις κρίσιμες δοκιμασίες εφέτος, η πολιτική προστασία αποδείχτηκε
ανήμπορη και υπόλογη. Μοναδικό κυβερνητικό σχέδιο, η παραποίηση της πραγματικότητας
και η απόκρυψη της αλήθειας».
Απαντώντας στις
αιτιάσεις του Ν. Χαρδαλιά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι: «Σήμερα ακολουθήσατε την χθεσινή γραμμή
του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε στον ελληνικό λαό και είπε ότι ό,τι γίνει από εδώ και
πέρα μαζί θα φταίμε» και πρόσθεσε ότι δεν θα είναι «ούτε ευθύνη της Αυτοδιοίκησης, ούτε
της αντιπολίτευσης, η οποία σας έχει στηρίξει ειδικά στο θέμα της πανδημίας κατά
πρωτοφανή για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα της χώρας τρόπο».

Επέκρινε τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και την κυβέρνηση για την διαχείριση της
υγειονομικής κρίσης λέγοντας ότι «δεν έχετε μέχρι τώρα, ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε
εσείς, ούτε κανένα μέλος της κυβέρνησης αισθανθεί την ανάγκη να πει ένα ευχαριστώ, όχι
μόνο στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την
πλάτη που έχουν βάλει στο θέμα της πανδημίας».

Ο κ. Ραγκούσης ανέφερε ενδεικτικά ότι:

- Δεν θα φταίει ο ελληνικός λαός γιατί δεν αποφάσισε αυτός να υπάρχουν στα σχολεία
αυτή τη στιγμή 27 μαθητές σε κάθε τάξη.

-Δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός, έξι μήνες πανδημίας στη χώρα, να μην έχουν ενισχυθεί
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να συνωστίζονται οι Έλληνες πολίτες σε αυτά και να
κρέμονται σαν τα τσαμπιά καθημερινά. Δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός μαζί σας, να
αφήσετε ανοχύρωτο το ΕΣΥ όλο αυτό το διάστημα και να φτάνουν οι γιατροί, όπως στο
Γενικό Κρατικό Νίκαιας, να υποβάλλουν παραιτήσεις.

1/2

«Η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά δική σας. Ούτε δική μας, ούτε του ελληνικού λαού»
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020 02:16

- Εμείς δεν δώσαμε μαζί με εσάς το δικαίωμα στον κ. Μαρκουλάκη να βγαίνει και να
γράφει δημοσίως στον ελληνικό λαό ότι ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό
Πολιτισμού γιατί παραβίασαν τις εντολές των υγειονομικών και του έκαναν το θέλημά του.

- Ούτε μαζί με τον κ. Κουμουτσάκο πήγαμε να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία μπροστά στα
φλας των φωτογράφων.

- Και ούτε μαζί με σας κ. Χαρδαλιά σκύψαμε στο ράσο του ιερέα χωρίς μάσκα μπροστά
στις κάμερες.

-Όπως λένε οι ειδικοί με τις αποφάσεις σας έχετε φέρει την πανδημία δύο μήνες πριν και
αυτά που συμβαίνουν τώρα στη χώρα, αναμένονταν να συμβούν μετά από δύο μήνες.
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