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Είστε άσχετοι και επικίνδυνοι, αυτά δεν είναι μέτρα είναι
σχιζοφρένεια!

  10 Δεκεμβρίου 2020, 10:54 πμ  

 

Εννιά ολόκληρους μήνες είμαστε θεατές ενός ατελείωτου παραλογισμού. Ένα ολόκληρο υπουργείο Υγείας

και ένα σωρό επιστήμονες αντί να αποφασίζουν μέτρα κατά της πανδημίας αποφασίζουν μέτρα κατά των

ανθρώπων. Σε βάρος διαφορετικών ομάδων επαγγελματιών. Πλείστους των οποίων έφεραν σε άθλια

κατάσταση. Χθες, επανέλαβαν εαυτόν. Κορύφωσαν τους παραλογισμούς. Βάζουν ταφόπλακα στην

οικονομία, χωρίς τουλάχιστον να γλυτώνουν την Υγεία. Αυτά δεν είναι μέτρα για τον κορωνοϊό. Είναι
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κυρώσεις κατά των επαγγελματιών. Δεν μας αφήνετε περιθώριο κύριοι, παρά να σας φωνάξουμε: Είστε

άσχετοι!

Σας προειδοποιήσαμε τον Σεπτέμβρη. Τον Οκτώβρη. Το Νιόβρη. Βροντοφωνάξαμε ότι με τη φιλοσοφία την

οποία ακολουθείτε θα κάνετε μια τρύπα στο νερό. Οι αριθμοί όλους αυτούς τους μήνες συνέχισαν να

εκτοξεύονται. Κι εσείς, το μόνο που κάνατε, ήταν σαν υπνωτισμένοι να επαναλαμβάνετε ημίμετρα σε λάθος

κατεύθυνση. Δεν μας αφήνετε περιθώριο κύριοι, παρά να σας φωνάξουμε: Είστε επικίνδυνοι!

ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩ, κύριε υπουργέ Υγείας και κύριοι επιστήμονες, για το άθλιο άνοιξε-κλείσε που επιβάλλετε

σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων. Οι χώροι εστίασης είναι νομίζετε παιγνιδάκι. Όποτε σας καπνίσει να

κλείνουν και όπως σας καπνίσει να κλείνουν και τανάπαλιν. Μετρήσατε πόσες ζημιές τους επιφέρετε;

Πόσες παραγγελίες πετάνε στα σκουπίδια; Πόσοι υπάλληλοί τους περνάνε κάθε λίγο στην ανεργία; Πώς τα

έξοδα τους σε ενοίκια και λογαριασμούς τρέχουν ενώ έχουν μηδενικά έσοδα; Ειδικά τα εστιατόρια νομίζετε

ότι είναι τα μέγα πρόβλημα; Σε όσα πήγα, μια χαρά τηρούν τα μέτρα. Με τον προηγούμενο παραλογισμό σας,

τους είχατε εμμέσως κλείσει. Διότι με το ωράριο μέχρι τις 7, μόνο τα μεσημέρια εργάζονταν. Ας τους

αφήνατε να εργάζονται τουλάχιστον τα μεσημέρια.

ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ότι με την απόφαση για τα εμπορικά κέντρα δολοφονείτε τον τομέα της κατανάλωσης.

Γνωρίζετε ότι τον Δεκέμβριο για ευνόητους λόγους κάνουν περίπου το 25% του ετήσιου τζίρου τους. Μόλις

πριν λίγες μέρες είχατε αποφασίσει κάποιους άλλους παραλογισμούς, με τους οποίους κρίνατε ότι ήταν

επικίνδυνοι οι χώροι εστίασης αλλά όχι τα εμπορικά κέντρα. Χθες, ξαφνικά είδατε την επικινδυνότητά τους;

Αφήσατε το Νοέμβριο χωρίς μέτρα και δολοφονείτε τον πιο παραγωγικό μήνα του χρόνου. Τα εμπορικά

κέντρα σε Λεμεσό και Πάφο μόλις πριν μια βδομάδα άνοιξαν, τώρα τα ξανακλείνετε. Αν σας πάρουν με τις

πέτρες θα έχουν άδικο;

ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ότι τα παράλογα μέτρα σας είναι άδικα έναντι των επαρχιών. Κλείσατε Λεμεσό και Πάφο

(ειδικά αυτήν) αλλά ποιείτε τη νήσσα τώρα με Λευκωσία, Αμμόχωστο και Λάρνακα; Είμαστε κατά των

τοπικών lockdowns και το εξηγήσαμε πλειστάκις. Πλην, όμως, καταγράφουμε την ανοησία.

ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩ για τον παραλογισμό σας με τα σχολεία. Κλείνετε τα λύκεια αλλά όχι γυμνάσια και δημοτικά;

Γιατί; Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα τελευταία είναι άτρωτοι; Αν κινδυνεύουν οι μαθητές κινδυνεύουν

όλων των ηλικιών. Δεν τολμάτε να ομολογήσετε ότι έτσι θα μείνουν και οι γονείς στο σπίτι. Για ποια εξ

αποστάσεως εκπαίδευση μιλάτε, βρε αθεόφοβοι; Αυτήν που είναι σκέτη κοροϊδία; Σας το φωνάζουν οι

διευθυντές των σχολείων αλλά δεν δίνετε σημασία. ΚΑΤΗΓΟΡΩ και τον υπουργό Παιδείας, διότι μετά από

τον χθεσινό παραλογισμό συνεχίζει το βιολί του με τις τετράμηνες εξετάσεις. Παιγνιδάκι στα χέρια σας είναι

οι μαθητές; Ντροπή σας!

ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ότι είστε παντελώς άσχετοι. Κλείνετε τα θέατρα αφιλότιμοι; Πήγατε ποτέ σας; Τρία μέτρα

απόσταση ο ένας από τον άλλο και με μάσκα. Είναι πιο επικίνδυνα από τα αεροπλάνα και τα αεροδρόμια;

Αφήνετε, όμως, τα πρακτορεία στοιχημάτων ανοικτά! Πήγατε ποτέ να δείτε πώς κάθονται εκεί και σε πόσο

χώρο;
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 ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩ επειδή έχετε το θράσος να κατηγορείτε τον κόσμο ότι δεν πειθαρχεί; Ακόμη να καταλάβετε

οι δικοί σας παραλογισμοί, τα δικά σας αντιφατικά και άκρως αναποτελεσματικά μέτρα σας κατέστησαν

αναξιόπιστους; Ακόμη και χθες, βρε αφιλότιμοι, ο ένας έλεγε ότι τα προηγούμενα μέτρα απέφεραν

αποτέλεσμα και ο υπουργός ότι δεν απέδωσαν. Τολμάτε να κατηγορείτε τον κόσμο όταν εσείς προκαλέσατε

για μέρες ατελείωτες ουρές για τεστ; Στις κορυφαίες συναθροίσεις από εμφανίσεως του κορωνοϊού; Όταν σε

μια ανόητη κίνηση κλείσατε δύο επαρχίες αλλά αφήσατε δεκάδες χιλιάδες άτομα να μπαινοβγαίνουν σε

αυτές με κίνδυνο να γίνεται διασπορά και σε άλλες επαρχίες; Όταν δεν καταφέρατε ποτέ να εφαρμόσετε

στοιχειώδη μέτρα προστασίας στα σχολεία και νομίζατε ότι με μια απλή μάσκα θα σώζονταν; Αγνοώντας τα

μπουλούκια μαθητών στα διαλείμματα και εκτός σχολείου; Όταν ακόμη έχετε Νοσοκομείο Αναφοράς χωρίς

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας; Και αν την χρειαστούν οι ασθενείς τους ταλαιπωρείτε με ασθενοφόρα από

επαρχία σε επαρχία;

ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ότι από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα δεν πήρατε ούτε και ένα μέτρο ουσιαστικής προστασίας

των ευπαθών ομάδων. ΟΥΤΕ ΕΝΑ! Κανένα μέτρο στα γηροκομεία. Πόσες είναι οι στέγες ευγηρίας στην

Κύπρο; Πότε επιβάλατε καθημερινούς ελέγχους σε αυτά από τις υπηρεσίες του κράτους; Γιατί δεν επιβάλατε

με διάταγμα (όπως τα άλλα που αγγίζουν τα όρια της δικτατόρευσης) την εργασία από το σπίτι όλων όσων

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες; Και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Το κόστος θα ήταν κατά πολύ

μικρότερο από το μαζικό κλείσιμο εργασιών.

Μην τολμήσετε να επικαλεστείτε ότι σε καμιά χώρα δεν απέδωσαν τα μέτρα διότι αυτό είναι επιχείρημα για

αφελείς. Δεν συγκρίνονται Ευρώπη και Αμερική με τη λιλιπούτια Κύπρο. Απλώς, κοιμάστε. Δεν μπήκατε

στον κόπο να σχεδιάσετε μέτρα στη βάση των ειδικών συνθηκών του μικρού μας τόπου και μείνατε

κολλημένοι στο ατελέσφορο copy-paste. Ξαναδιαβάστε τα παγκόσμια στατιστικά (ψεσινά) που δεν λένε ποτέ

ψέματα. Από συνολικά 68.947.643 άτομα θετικά στον ιό τα 47.789.113 θεραπεύτηκαν. Από τους 19.588.098 εν

ενεργεία ασθενείς οι 19.481.951 έχουν ήπια συμπτώματα και μόνο 106.147 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Δηλαδή, ποσοστό 0.5%!!! Καταλάβατε; Αντί να κλείνετε τα πάντα που αφορούν το 99.5%, έπρεπε να βρείτε

τρόπο αποτελεσματικής προστασίας του 0.5%.

Επειδή το μόνο που ξέρετε είναι να κλείνετε χώρους, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε

υπουργείο Υγείας, υπουργείο παιδείας και επιδημιολογική ομάδα. Α, και το Προεδρικό, διότι ο ένοικός του,

παρακολουθεί παθητικότατα την αναποτελεσματικότητα μιας ομάδας ασχέτων!

  Γιώργος Καλλινίκου    
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