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Ώρα ευθύνης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού έχει σημάνει η Περιφερειακή
Αρχή, όπως τονίζει στην αρχή του μηνύματός του, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης.

Αν και τα Γιάννενα γλίτωσαν προσωρινά τουλάχιστον, το τοπικό lockdown, η περιοχή
παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, μετά και το χθεσινό ρεκόρ των 32 κρουσμάτων μέσα
σε ένα 24ωρο που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ. Αυτό θέλει να επισημάνει ο
Περιφερειάρχης με τη νέα έκκλησή του, στην οποία χαρακτηρίζει οδυνηρό το ενδεχόμενο
κλεισίματος της τοπικής οικονομίας.
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Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Ηπείρου αναφέρει τα εξής:

«H πανδημία του κορωνοϊού εξελίσσεται με επιθετικούς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο.
Χιλιάδες είναι τα καθημερινά κρούσματα και οι θάνατοι.

Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα. Τις τελευταίες ημέρες η τάση των
κρουσμάτων είναι έντονα αυξητική.

Από την διασπορά του ιού δοκιμάζεται και η Ήπειρος. Το επιδημιολογικό φορτίο εδώ και ένα
μήνα είναι ιδιαίτερα μεγάλο στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Οι καθημερινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ, οι επισημάνσεις των επιστημόνων δεν αφήνουν
κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Οι συνεχώς αυξανόμενες εισαγωγές ασθενών στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που είναι νοσοκομείο αναφοράς για τον covid-19,
προκαλεί ανησυχία για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι επιστήμονες έχουν θέσει την Περιφερειακή Ενότητα σε κατάσταση συναγερμού.
Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν το επίπεδο του αυξημένου κινδύνου και την εφαρμογή σκληρών
περιοριστικών μέτρων, που θα επηρεάσουν την κοινωνική και οικονομική ζωή όχι μόνο των
κατοίκων των Ιωαννίνων, αλλά και όλης της Ηπείρου.

Αυτή η ώρα, είναι η ώρα της ευθύνης για όλους. Όλοι μαζί πρέπει να υπερβάλλουμε
εαυτούς, να ξεχάσουμε για λίγο τις συνήθειες μας, να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας
υπηρεσιών και επιχειρήσεων, να δυσκολευτούμε «σήμερα» αποτρέποντας ένα οδυνηρό
lockdown, για να κερδίσουμε το «αύριο».

Ο κορωνοϊός έχει αποδειχθεί ότι δεν κάνει διακρίσεις, δεν εξαιρεί κατηγορίες πολιτών,
ούτε εθνότητες, ούτε ηλικίες.

Είναι λοιπόν η ώρα της μέγιστης ευθύνης. Της ατομικής ευθύνης που πρέπει να επιδείξει ο
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κάθε πολίτης και ειδικά οι νέοι, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα που προτείνουν οι
επιστήμονες. Την ίδια και μεγαλύτερη ευθύνη πρέπει να επιδείξουν όσοι τίθενται σε
καραντίνα είτε ως φορείς του ιού, είτε ως στενές επαφές φορέων.

Για τη δική τους ασφάλεια, την προστασία των γονιών, των παππούδων, των φίλων τους.

Για να αποτρέψουμε εν τέλει νοσηλείες και θανάτους.

Κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντέξει μαζικές εισαγωγές, αλλά και κανένας
ασθενής που προσβάλλεται από τον κορωνοϊό και διακομίζεται σε νοσοκομείο δεν μπορεί
να προεξοφλήσει τις επιπτώσεις της νοσηλείας.

Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που πρέπει να σταματήσει πάση θυσία η διασπορά του ιού
και να μην οδηγηθούν συγγενικά ή φιλικά μας πρόσωπα στα νοσοκομεία«.

Διαψεύδει τις φήμες

Την ίδια ώρα, ο κ. Καχριμάνης και η Περιφερειακή Αρχή διαψεύδουν φήμες περί απόκρυψης
ή παραποίησης των πραγματικών αριθμών νέων κρουσμάτων που ανακοινώνονται
καθημερινά από τον ΕΟΔΥ.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η διαχείριση και η καταγραφή των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων γίνεται αποκλειστικά από τον ΕΟΔΥ και κάθε αναφορά περί «απόκρυψης»
στοιχείων- και ειδικά από την Περιφέρεια- είναι κακοπροαίρετη και προκαλεί σύγχυση
στους πολίτες.

Οι αποφάσεις για την κατάταξη των περιφερειακών ενοτήτων στα επίπεδα υγειονομικής
ασφάλειας γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής Επιστημονικής
Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας βάσει συγκεκριμένων δεικτών, χωρίς επίσης να υπάρχει
δυνατότητα παρέμβασης της Περιφέρειας ή και Δήμων.
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Από τις εισηγήσεις της ανωτέρω Επιτροπής, βάσει των επιδημιολογικών στοιχείων που θα
προκύψουν τις επόμενες ημέρες θα κριθεί η επιβολή ή όχι νέων μέτρων. Στο χέρι μας είναι
να αντιστρέψουμε την πορεία της πανδημίας και να αποφύγουμε μέτρα όπως άρχισαν ήδη
να ισχύουν σε άλλες περιοχές της χώρας«.
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