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Είστε επικίνδυνοι Υπουργέ, μόλις χθες είδατε πρόβλημα στα
γηροκομεία;

  18 Δεκεμβρίου 2020, 10:54 πμ  

 

Αυτή είναι η Κύπρος! Εκείνη την οποία θέλουν κάποιοι πολιτικάντηδες. Χθες, δέκα μήνες μετά που ο λαός

ζει με τον τρόμο της πανδημίας, τον οποίο του προκάλεσαν κάποιοι «ειδικοί», το υπουργείο Υγείας

ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε να μην εφαρμόζονται τα διατάγματα και τα μέτρα προστασίας στους οίκους

ευγηρίας. Διαπίστωσε ότι το προσωπικό τους δεν εφαρμόζει ορθά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γι’ αυτό,

αποφάσισε να τους κάνει σεμινάριο και να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους! Ε, λοιπόν, είστε επικίνδυνοι!
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Και εσύ, υπουργέ Υγείας και οι σύμβουλοί σου, οι οποίοι πρήξατε τόσους μήνες τους πολίτες να

επιδεικνύουν ευσυνειδησία αλλά εσείς αποδεικνύεται ότι ήσασταν ανίκανοι να πράξετε τα στοιχειώδη!

Άκουγα χθες, την περίφημη σύμβουλο του Υπουργού, την δρα Πανά, που γυρνούσε τα κανάλια και ανέλυε

πώς πρέπει να εφαρμόζουν τα μέτρα στους οίκους ευγηρίας και δεν πίστευα στα αφτιά μου. Σε εμάς τα λες

κοπέλα μου; Σε εκείνους που έχουν οίκους ευγηρίας έπρεπε να τα πείτε. Όχι τώρα όμως. Πριν από πολλούς

μήνες. Τώρα είναι αργά. Δυστυχώς, ο ιός πλάκωσε στα γηροκομεία και οι ηλικιωμένοι προστίθεται

ακατάπαυστα στην τραγική λίστα.

Δεν ξέρω πόσες φορές στα άρθρα μας, και ο γράφων και άλλοι συνάδελφοι στον «Φ», προειδοποιούσαμε για

την ανάγκη να εστιάσουν όλα τα μέτρα στις ευπαθείς ομάδες και ειδικά στους ηλικιωμένους, αντί που τα

εστιάζουν με σκληρά και αχρείαστα μέτρα στον υπόλοιπο πληθυσμό. Κόρδωναν, όμως, τόσο ο υπουργός

Υγείας όσο και οι σύμβουλοί του της επιδημιολογικής ομάδας, ότι τα κατάφερναν μια χαρά. Μέχρι και την

περασμένη Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου, ο εξαιρετικά εκτεθειμένος πια υπουργός Υγείας, εμφανίστηκε και

θυμωμένος. Μας προκαλούσε με άκρως επιπόλαιο τρόπο να του πούμε ποια άλλη χώρα έλαβε περισσότερα

μέτρα από εκείνον στους οίκους ευγηρίας. Και μόνο το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των

καταγραμμένων θανάτων από την Covid-19 είναι ηλικιωμένοι, πολλοί από τους οποίους από τα γηροκομεία,

είναι επαρκής λόγος για να επιδείκνυε περισσότερο σεβασμό. Και να μην προκαλεί.

Μάθε λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως αν έκανες πέντε πράγματα αλλά δεν έκανες το ουσιαστικότερο και

αποτελεσματικότερο, έκανες μια τρύπα στο νερό. Είναι λοιπόν δυνατόν, να φτάσαμε στον Δεκέμβρη, όταν

πλέον τα κρούσματα και οι θάνατοι ηλικιωμένων στους οίκους ευγηρίας προκάλεσαν τρόμο, για να

αποφασίσετε να πάτε να ελέγξετε τα μέτρα; Όταν πια είχαμε κορυφώσει την άσκηση πίεσης με τα

επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματά μας; Είναι δυνατόν να περίμενες τον Δεκέμβρη να στείλεις την Πανά στις

στέγες ευγηρίας για να δει αν εφαρμόζονται ορθά τα πρωτόκολλα;

Δεν φτάνει που αποδεικνύεστε άκρως ανίκανοι, αφού δεν πράξατε το στοιχειώδες, είστε και αφελείς. Η μεν

κ. Πανά βγαίνει στα κανάλια να το διαφημίσει και να αναλύσει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι ιδιοκτήτες

και οι εργαζόμενοι στους οίκους ευγηρίας. Ο δε Υπουργός βγάζει και ανακοίνωση για να μας διατυμπανίσει

ότι από τις επισκέψεις τους, εντόπισαν «σημαντική ετερογένεια (στο λεκτικό σας ομολογώ πως σκίζετε) σε

σχέση με τη συμμόρφωση στα διατάγματα και τα μέτρα προστασίας, καθώς και στην εκπαίδευση του

προσωπικού για τη ορθή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων». Γι’ αυτό, θα κάνουν αύριο, λένε, εξ

αποστάσεως εκπαίδευση στις διευθύνσεις και το προσωπικό των οίκων ευγηρίας, ενώ θα ζητήσουν

εντατικοποίηση των ελέγχων!

Να σας θυμίσω, κύριοι, ότι έχουμε 18 Δεκεμβρίου σήμερα. Να σας θυμίσω ακόμη τους τραγικούς αριθμούς.

Διότι, προφανώς, όταν μας τους αραδιάζετε εσείς, δεν τους συνειδητοποιείτε κιόλας. Μόνο τον Δεκέμβριο

είχαμε μέχρι στιγμής 42 θανάτους, η συντριπτική πλειονότητα ηλικιωμένοι, οι μισοί από τους οποίους

βρίσκονταν σε οίκους ευγηρίας. Από τον Μάρτιο μέχρι τις 11 του Δεκέμβρη είχαμε 79 θανάτους

ηλικιωμένων. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριοι αρμόδιοι και κύριοι ειδικοί; Είστε εξαιρετικά εκτεθειμένοι!
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Είναι κάποιοι, που ακόμη συνεχίζουν αβασάνιστα να κρέμονται από τα χείλη του κάθε αρμόδιου και του κάθε

ειδικού. Και κάθε φορά, που τους ασκούμε κριτική για τα τρανταχτά λάθη και τις παραλείψεις τους, μας

πετούν αβίαστα εκείνο το ανούσιο, «δεν ξέρουν οι ειδικοί και ξέρετε εσείς;». Όχι, δεν είμαστε επιστήμονες

ούτε τους παριστάνουμε. Όμως, τρώμε τη ζωή μας να παρακολουθούμε ολημερίς εδώ και δέκα μήνες τα

πάντα. Καταγράφουμε κάθε παραλογισμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επιστήμονας για να σκεφτεί ότι οι

οίκοι ευγηρίας ήταν οι πρώτοι που έπρεπε να είχαν ασφαλίσει εξαρχής και όχι να θυμηθούν τον Δεκέμβρη να

τους ελέγξουν. Δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες για να στήσουμε στον τοίχο ένα υπουργείο το οποίο

ανακάλυψε μόλις στις 17 Δεκεμβρίου ότι υπάρχει πρόβλημα με τα μέτρα στις στέγες ηλικιωμένων.

Δέκα μήνες τώρα, η Αστυνομία εκτελεί εντολές του… υπερυπουργείου Υγείας και ρίχνει πρόστιμα σε

μεροκαματιάρηδες επειδή δεν φοράνε σωστά τη μάσκα τους ή επειδή έβαλαν πέντε πελάτες περισσότερους

στο μαγαζί τους. Είχαν, όμως, τους οίκους ευγηρίας, εκεί όπου βρίσκεται η πλέον ευπαθής ομάδα, να

λειτουργούν κατά το δοκούν. Ή ορθότερα, σύμφωνα με τη δική τους ανακοίνωση, με… «σημαντική

ετερογένεια»! Μόλις χθες, θυμήθηκαν να ζητήσουν εντατικοποίηση των ελέγχων στους οίκους ευγηρίας!

Δέκα μήνες μετά. Όταν πολλοί ηλικιωμένοι πέθαναν. Δυστυχώς, κύριε Κωνσταντίνε Ιωάννου, τα κάνατε

μαντάρα!

  Γιώργος Καλλινίκου    
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