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Κοιν. ΠΕΔΚΜ

Κοιν. ΕΟΔΥ

 

Θέμα:  Κοινή επιστολή δημάρχων και  φορέων της Χαλκιδικής,  με
αφορμή τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της πανδημίας στο νομό.

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Το τελευταίο διάστημα η Χαλκιδική βρέθηκε αντιμέτωπη με την επιβολή
αυστηρών  μέτρων  περιορισμού  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού,  που
προκάλεσαν  ποικίλης  έντασης  αντιδράσεις  στις  τοπικές  κοινωνίες  των
Δήμων μας.

Οι αντιδράσεις,  φυσικά, δεν οφείλονται σε κάποια ξαφνική προσχώρηση
στις  τάξεις  των  συνομωσιολόγων  των  συμπολιτών  μας,  των  οποίων  η
συμμόρφωση  στις  οδηγίες  Πολιτείας  και  επιστημόνων  κατά  την  πρώτη
φάση της «μάχης» που έδωσε η χώρα μας κατά της πανδημίας υπήρξε
αξιοθαύμαστη.

Οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η αιτιολόγηση και ενημέρωση τοπικών
αρχών και κοινωνιών για την επιβολή των εν λόγω μέτρων και -ακόμα
περισσότερο-  για  τα  επιδημιολογικά  δεδομένα  που  οδήγησαν  στην  προ
ημερών ανακοίνωσή της παράτασής τους, είναι αντιστρόφως ανάλογη της
χαριστικής βολής που δόθηκε στην τουριστική οικονομία ενός ολόκληρου
νομού, ακριβώς τη στιγμή που το τουριστικό προϊόν και το επιχειρείν της
Χαλκιδικής έδιναν έναν αγώνα επιβίωσης.

Επιτρέψτε  μας  να  επισημάνουμε  μερικά  σημεία  που  συνηγορούν  στο
αίσθημα αδικίας που επικρατεί αυτές τις ημέρες, απ` άκρο εις άκρο του
νομού μας.



1ον)  Το  μόνο  σημαντικό  επισήμως  εντοπισμένο  «επίκεντρο»  τοπικής
έξαρσης  κρουσμάτων  υπήρξε  επιχείρηση  παραγωγής  και  εμπορίας
τροφίμων, που όμως, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέβαλε
τα  μέγιστα  στην  έγκαιρη  αποτροπή  της  περαιτέρω  διασποράς,  σε
συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του ΕΟΔΥ και τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας.

2ον) Η Χαλκιδική «ενοχοποιείται» συλλογικά και κατά τρόπο ισοπεδωτικό
για  κρούσματα  της  Θεσσαλονίκης,  με  κύρια  αφορμή  ...τη  διάχυση
πληροφοριών περί «υπερματάδοσης» μέσω συναυλίας, για την οποία όμως
ουδείς κλήθηκε να λογοδοτήσει, καμία κύρωση δεν έγινε γνωστή, καμία
λεπτομέρεια δεν ανακοινώθηκε επισήμως, σε αντίθεση με όσα έλαβαν χώρα
σε άλλες περιοχές και σε άλλες περιπτώσεις τέτοιων φαινομένων.

3) Τα μέτρα επιβλήθηκαν οριζοντίως σε όλον τον νομό, παρά το γεγονός
ότι  υπήρχαν  ολόκληροι  δήμοι,  χωρίς  αξιοσημείωτο  πρόβλημα  τοπικής
έξαρσης,  ή  καταγεγραμμένες  συμπεριφορές  αγνόησης  των  μέτρων
προστασίας που ισχύουν σε όλη την Ελλάδα.

Υπ` αυτές τις συνθήκες, οι δήμαρχοι και οι φορείς του νομού καλούμαστε
εκ  των  πραγμάτων  να  αποτελέσουμε  τους  «κυματοθραύστες»  της
αγανάκτησης  επιχειρηματιών  που  εξαναγκάζονται  σε  παύση  λειτουργίας
των επιχειρήσεών τους.

Είναι αδύνατον όμως να επιτελέσουμε αυτόν τον ρόλο, όταν πρώτα εμείς οι
ίδιοι, δεν έχουμε την επαρκή ενημέρωση που απαιτείται και όταν κάθε μας
προσπάθεια να αντλήσουμε την ενημέρωση αυτή πέφτει επιεικώς στο κενό.

Το  δε  αίσθημα  αδικίας,  επιτείνεται  ακόμα  περισσότερο,  όταν
διαπιστώνουμε, μετά από καταγγελίες συμπολιτών μας, πως σε περιπτώσεις
κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί, δεν έχει γίνει η παραμικρή ιχνηλάτηση
των επαφών τους, από πλευράς ΕΟΔΥ.

Αυτή ειδικά η τελευταία λεπτομέρεια , είναι που δημιουργεί  σε πολλούς
συμπολίτες μας την υποψία, πως για κάποιον λόγο, κάποιοι αποφάσισαν να
«κλειδώσουν» την Χαλκιδική και να πετάξουν το κλειδί!

Αξιότιμοι κύριοι

Οι Δήμαρχοι και οι Υπηρεσίες των Δήμων της Χαλκιδικής και οι φορείς,
έχουμε  αποδείξει  εμπράκτως  την  προσήλωσή  μας  στην  προστασία  της
δημόσιας  υγείας  και  τη  συμβολή  στην  επιτυχία  του  περιορισμού  της
πανδημίας  και  συνεχίζουμε  να  ενεργούμε  με  αυτήν  ακριβώς  την
προσήλωση, τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα. 

Έχουμε  όμως  χρέος  έναντι  των  συμπολιτών  μας  που  υφίστανται  τις
δραματικές συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης, να επικοινωνούμε μαζί
τους,  έχοντας  επαρκώς  τεκμηριωμένες  θέσεις,  για  τους  λόγους  που
επιβάλουν τα όποια μέτρα καλούμαστε να στηρίξουμε και να εφαρμόσουμε



Η τεκμηρίωση αυτή, προϋποθέτει την επαρκή ενημέρωση από την πλευρά
των αρμοδίων οργάνων  της Πολιτείας.

Γι`  αυτό  ζητούμε  την  πραγματοποίηση  ειδικής  σύσκεψης  εδώ  στη
Χαλκιδικκή, παρουσία του κ. Χαρδαλιά και επιστημόνων του ΕΟΔΥ, που θα
αφιερώσουν επαρκή χρόνο για την ανάλυση όλων των επιδημιολογικών και
άλλων δεδομένων, που καθιστούν αναγκαίες τις δυσβάσταχτες νέες θυσίες
που  καλούνται  να  κάνουν  οι  τοπικές  κοινωνίες,  οι  επιχειρήσεις  του
τουρισμού και της εστίασης, καθώς και χιλιάδες άνεργοι και εργαζόμενοι
του νομού.

Θεωρούμε  δεδομένη  την  εξαγγελία  μέτρων  στήριξης  των  επιχειρήσεων
ειδικά για τη Χαλκιδική.

Θεωρούμε  δεδομένη  τη  λήψη  μέτρων  για  την  οικονομική  στήριξη  των
Δήμων  μας  που  αντιμετωπίζουν  καθημερινά  το  φάσμα  της  δραματικής
μείωσης των εσόδων τους. 
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