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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στέλιος Βαλιάνος: «Αναγκαία η προστασία της Δημόσιας Υγείας, αλλά και η επαρκής
ενημέρωση, χωρίς ασάφειες.»
Με αφορμή τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού στην Περιφερειακή
Ενότητα Χαλκιδικής, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επισημαίνει τα εξής:
«Η προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας έναντι
της πανδημίας που εμφανίζεται εκ νέου καλπάζουσα σε όλο τον κόσμο, είναι μια ανάγκη
αδιαπραγμάτευτη.
Η πιστή εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώνονται βάσει των οδηγιών των ειδικών
επιστημόνων, αποτελεί -εκ των πραγμάτων- δεδομένη πρόθεση, θέση και σύσταση του Δήμου
Αριστοτέλη, προς κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, που αν και δεν υφίσταται το πρόβλημα
στην ένταση που παρατηρείται σε άλλες περιοχές, καλείται να υποστεί τις ίδιες συνέπειες.
Όπως έχω ήδη επισημάνει άλλωστε, το πρόβλημα της πανδημίας, το αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί
και οφείλουμε όλοι να αισθανθούμε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πιο ευπαθείς, που μπορεί να
βρίσκονται ακόμα και στον στενό οικογενειακό μας κύκλο.
Η πιστή εφαρμογή ωστόσο, προϋποθέτει την πιστή ερμηνεία των οδηγιών, κατά τρόπο που να
μην αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, παραλείψεων και λαθών, είτε από εκείνους που καλούνται
να τις εφαρμόσουν, είτε από εκείνους που καλούνται να ελέγξουν και να αστυνομεύσουν την
εφαρμογή τους.
Είναι αναγκαία η από πλευράς Πολιτείας αναλυτική και με σαφήνεια παράθεση των
δραστηριοτήτων που απαγορεύονται ή περιορίζονται, καθώς και εκείνων που εξαιρούνται.
Είναι αναγκαία η επαρκής ενημέρωση των πληθυσμών όπου εφαρμόζονται τοπικά lock down για
τους λόγους που επιβάλουν αυτή την απόφαση, ιδιαίτερα όταν η αυστηρότητα των μέτρων βάζει
«ταφόπλακα» οριζοντίως στην τουριστική δραστηριότητα ακόμα και περιοχών που δεν είχαν
ιδιαίτερο πρόβλημα το προηγούμενο διάστημα.
Είναι επιτακτική η ανάγκη ανακοίνωσης ειδικών μέτρων ανακούφισης που θα πρέπει να ληφθούν
υπέρ των επαγγελματιών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας
που πλήττονται στις περιοχές εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων.
Με βάση όλα τα παραπάνω είναι απολύτως κατανοητό το παράπονο πολλών δημοτών για ελλιπή
αιτιολόγηση της κατ` ουσίαν αναστολής της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους
δραστηριότητάς τους.
Είναι τέλος αναγκαία και η λεπτομερής ενημέρωση των πολιτών για τη γεωγραφική κατανομή
των κρουσμάτων, αλλά και η έγκαιρη ιχνηλάτησή τους, προκειμένου να προστατευθούν οι
πολίτες από αδικαιολόγητο πανικό και από τα fake news που τον τελευταίο καιρό έχουν
έξαρση... ανάλογη του κορωνοϊού.
Ας έχουμε όλοι υπόψη μας, ότι η διασπορά του φόβου λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, μπορεί να
αποδειχθεί επίσης καταστροφική για τις τοπικές κοινωνίες.»
Από το Γραφείο Τύπου

