Δελτίο τύπου - Μέγα-εμβολιαστικό, όπως λέμε Μέγα-αποτυχία της κυβερνητικής

διαχείρισης της πανδημίας…
Σε ένα νησί που ζει από τον τουρισμό, το στοίχημα για τον έγκαιρο εμβολιασμό του πληθυσμού, ώστε να μη
χαθεί μια δεύτερη τουριστική σεζόν, θα έπρεπε να είναι αυτονόητος στόχος για οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Παρότι όμως υπήρχε επάρκεια εμβολίων ήδη από τις αρχές Απριλίου, κανένας άριστος του Μαξίμου, δεν είχε
σκεφτεί, το αυτονόητο. Ότι σε μια οικονομία που παραπαίει και βασική της κινητήριος δύναμη είναι ο τουρισμός, θα
έπρεπε οι κάτοικοι των νησιών να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Πέρασε έτσι ο Απρίλιος, πέρασε και ο Μάιος
και η Κέρκυρα κινούνταν σε ποσοστά που προοιώνιζαν ότι ο στόχος του τείχους συλλογικής ανοσίας δεν θα
πιάνονταν πριν τα τέλη Ιουλίου (στην καλύτερη περίπτωση), και θα χάνονταν όλη η τουριστική σεζόν.
Έτσι προ των πυλών μιας δεύτερης χρονιάς με τουριστική οικονομική καταστροφή, αποφάσισαν με δίμηνη
καθυστέρηση να επιταχύνουν τους ρυθμούς, δημιουργώντας το Μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Είχε ήδη χαθεί η μισή
τουριστική σεζόν.
Στο μεταξύ το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας είχαν σταματήσει σχεδόν όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες τους
(τακτικά χειρουργεία, εξωτερικά ιατρεία κοκ), καθώς όλο σχεδόν το προσωπικό απασχολούνταν για τη λειτουργία
των εκεί εμβολιαστικών κέντρων, με τα αποτελέσματα της επακόλουθης παραμέλησης της υγείας των
εξυπηρετούμενων απ΄ αυτά, να έρχονται μπροστά μας.
Τα ταϊσμένα από την κυβέρνηση με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ΜΜΕ, είχαν ήδη κάνει τη ζημιά τους ,σε
σχέση με την εμπιστοσύνη του κόσμου στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Έτσι οδηγηθήκαμε σε μια νέα αποτυχία. Μετά
τις πρώτες μέρες , που στο Μέγα εμβολιαστικό της Κέρκυρας δε πατούσε ψυχή, για να μην αποτύχει παταγωδώς το
εγχείρημα, αποφασίστηκε άρον-άρον από τους άριστους, , η αλλαγή πλεύσης και η μεταφορά εκεί των ήδη
υπαρχόντων γραμμών που λειτουργούσαν στις υπόλοιπες δομές της πόλης της Κέρκυρας. Ακόμα κι έτσι όμως ο
ρυθμός εμβολιασμών έπεσε περαιτέρω (αυτή τη στιγμή γίνονται περίπου 960 εμβόλια τη μέρα, όταν στα τέλη
Μαΐου, πριν τη δημιουργία του Μέγα εμβολιαστικού, γίνονταν 1300 τη μέρα).
Ο στόχος της διάσωσης της υπόλοιπης τουριστικής σεζόν χάθηκε, μαζί με τα χιλιάδες ευρώ που δόθηκαν για
την υλοποίηση του. Φυσικά το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας ανάσαναν.
Θεώρησαν ότι με 150ευρώ ¨μπαχτσίσι¨ θα λύσουν το πρόβλημα..
Στο μεταξύ προέκυψε η μετάλλαξη Δ και ο κίνδυνος για νέα Lockdown από το φθινόπωρο. Η κυβέρνηση που
έχει δείξει την «αγάπη» της για τη νεολαία (ξυλοδαρμοί στις πλατείες, πανεπιστημιακή αστυνομία, εισβολές σε
θέατρα και σινεμά κοκ), σκέφτηκε, ότι η λύση για να πείσουν κάποιον “να τσιμπηθεί”, ήταν να του τα ¨σκάσουν¨…!
Είναι η λογική κάθε διεστραμμένης εξουσίας, ότι πληρώνοντας κάνεις τη δουλειά σου.. Έτσι άλλωστε, τα σκάνε
έμμεσα εδώ και 2 χρόνια στα μεγάλα κεντρικά ΜΜΕ για να συνεχίσουν την κυβερνητική προπαγάνδα και στους
ημέτερους για τα κάθε λογής “σκόιλ ελικίκου” ,τις μάσκες ¨σεντόνια για τους μαθητές¨, τις υπερκοστολογημένες
αναθέσεις, τα περίφημα εκατομμύρια self test που από «αξιόπιστα» ξαφνικά έγιναν αναξιόπιστα!!..
-

Είναι απλά η επιτομή της αποτυχίας να πείσουν με επιχειρήματα για την ανάγκη των εμβολιασμών.

-

Είναι η ίδια τραγική διαχείριση που κάνουν σε όλη τη πανδημία που μας έφερε στο 2ο και 3ο κύμα στην
κορυφή της Ευρώπης σε θανάτους και διασωληνωμένους σε σχέση με τον πληθυσμό μας.

-

Είναι η ίδια αποτυχημένη διαχείριση που έγινε στα χωρίς προσλήψεις νοσοκομεία, στα σχολεία και στα
μέσα μαζικής μεταφοράς.

-

Είναι η ίδια αποτυχημένη διαχείριση που δεν έφερε στην Ελλάδα τις εγκεκριμένες θεραπείες
μονοκλωνικών αντισωμάτων..

-

Είναι η ίδια αποτυχημένη διαχείριση που οδήγησε στην απώλεια μιας δεύτερης τουριστικής σεζόν

Η αποτυχία του Μέγα-εμβολιαστικού της Κέρκυρας, δεν έτυχε.. Την πέτυχαν..
Είναι απλά επικίνδυνοι.
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