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Ελευσίνα 20/12/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κρίσιμες ώρες στη Δυτική Αττική
Η περιοχή της Δυτικής Αττικής αυτές τις ημέρες δοκιμάζεται από μια ανησυχητική αύξηση των
κρουσμάτων.
Η εξέλιξη αυτή είναι όντως δυσάρεστη, και είναι καθήκον όλων των αρμοδίων να παρέμβουν με
βάση τις επιστημονικές πρακτικές ώστε το φαινόμενο να μην γίνει ανεξέλεγκτο.
Με λύπη μας, όμως διαπιστώνουμε ότι δίνεται για άλλη μια φορά εικόνα διαστρέβλωσης,
αποπροσανανατολισμού, και θεάματος, για ορισμένα κανάλια πού αντί για ρεπορτάζ παίζουν τον
ρόλο του Εθνικού Δικαστή. Και αυτό είναι επακόλουθο και της συνήθους πρακτικής των ΜΜΕ να
δίνουν εικόνες τρόμου για θεαματικότητα, αλλά και από την απαράδεκτη τοποθέτηση του Υπ. Π.Π
κυρίου Χρυσοχοΐδη ότι «Θα κλείσουμε και σπίτια». Αφού εδέησε να έλθει στην περιοχή, θεώρησε
καλό να δείξει δήθεν δόντια. Και το έκανε σκόπιμα γιατί δεν έδωσε την δέουσα σημασία στις
προειδοποιήσεις του Αντιπεριφερειάρχη από τις αρχές Νοεμβρίου, και να είχε παρέμβει προ εορτής
και όχι κατόπιν. Η εικόνα των Αστυνομικών σε κάθε γωνιά των πόλεων της περιοχής μας και
αυτοκινήτων με αναμμένους φάρους λες και οι πολίτες είναι εν δυνάμει παραβάτες στην
πλειοψηφία τους είναι παράλογες. Φθάνουν μάλιστα να επιβάλλουν πρόστιμα σε εργαζόμενους
που το χαρτί μετακίνησης από τον εργοδότη αναφέρει ωράριο 07.00 έως 3.00 μ.μ στις 3.20 κατά την
επιστροφή τους από την εργασία.
Οι κύριοι της Κυβέρνησης που οφείλουν να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση με διακριτικότητα
και ουσιαστικές παρεμβάσεις φαίνεται ότι προκρίνουν το «άρτος και θέαμα» ώστε να μεταφέρουν
στους πολίτες την ευθύνη και να κρύψουν τις δικές τους διαχρονικές πράξεις που έχουν οδηγήσει
την περιοχή να θεωρείται η «πίσω αυλή» της Αττικής δημιουργώντας άναρχες βιομηχανικές ζώνες
με χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις η Υγιεινή και η ασφάλεια
των εργαζομένων είναι ανύπαρκτες.
Οι ελεγκτικές δομές των επιθεωρήσεων εργασίας με αποδεκατισμένο προσωπικό κάνουν
υπεράνθρωπες προσπάθειες μαζί με τα συνδικάτα για να επιβληθούν τα αυτονόητα σε αυτό το EL
TORANTO παραβατικότητας που ταλανίζει την περιοχή του Θριάσιου Πεδίου.
Αλήθεια, πού ήταν ο ΕΟΔΥ να στήνει κλιμάκια στις βιομηχανικές περιοχές και να κάνει τεστ στους
εργαζόμενους ακόμα και μέσα στις επιχειρήσεις?

Ποιος εμπόδισε τους Υπουργούς να τροποποιήσουν τα ωράρια εργασίας των επιχειρήσεων, ώστε
να μην υπάρχει συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς?
Η πραγματικότητα του τι συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους λέει το εξής:
Στις μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής μας γίνονται και συνεχόμενα τεστ και παίρνονται μέτρα
κατά της πανδημίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί
λοιπόν υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό και για τον ΕΟΔΥ και για όλους τους αρμόδιους Οργανισμούς.
Μετά την επιβολή του αυστηρότερου lockdown όμως διακρίνουμε μέσα στο διαδίκτυο μια τάση
ανθρωποφαγίας και διχαστικής λογικής ερμηνεύοντας ο καθένας αυθαίρετα τις αιτίες αύξησης των
κρουσμάτων.
Το λέμε αυτό γιατί βλέπουμε κάποιους που θέλουν να δείξουν ίσως επιχειρήσεις να δείχνουν (και
αυτό είναι χειρότερο) τους εργαζόμενους τους ως την αιτία της αύξησης των κρουσμάτων.
Λες και υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι θετικοί στον ιό και δεν σέβονται ούτε την υγεία τους,
ούτε την υγεία των συνανθρώπων τους και απλά αρέσκονται να σκορπίζουν θάνατο.
Η λογική του διχασμού των πολιτών εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς όλων αυτών που θέλουν να
αποφύγουν τις ευθύνες που τους βαραίνουν, βάζουν τους πολίτες τον έναν απέναντι στον άλλον
λες και ο ιός κολλάει μόνο στους χώρους εργασίας, αλλά δεν κολλάει στα Σούπερ Μάρκετ, ή στις
ουρές των τραπεζών και των καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας που συγχρωτίζεται τόσος κόσμος
χωρίς να παίρνει μέτρα κανένας γι’ αυτό.
Ας αναλογισθούν λοιπόν όσοι αναπαράγουν τέτοιες λογικές ποιόν εξυπηρετούν. Και επειδή
καταλαβαίνουμε απόλυτα την οργή και την δίκαιη αγανάκτηση των επαγγελματιών γιατί ίσως αυτό
να είναι η χαριστική βολή γι’ αυτούς, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι σε τέτοιες λογικές δεν
μπαίνουν.
Συνιστούμε ψυχραιμία, λήψη μέτρων υγιεινής και διαφύλαξη των συνανθρώπων μας όπως κάναμε
και στην πρώτη φάση της πανδημίας.
Τα υπόλοιπα όταν όλο αυτό ξεπερασθεί, θα τα συζητήσουμε λέγοντας και πολύ περισσότερα.
Μέχρι τότε θα σταθούμε υπεύθυνα και θα απορρίπτουμε τις διχαστικές λογικές από όπου και αν
προέρχονται.
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