Αφήνουν ανοχύρωτη τη χώρα στη
μετάλλαξη του κορονοϊού !
Γινόμαστε Λευκορωσία !
Αυτό που ζούμε με τον δολοφονικό κορονοϊό σε
αυτή τη χώρα,και το πως τον αντιμετωπίζει όλο
το πολιτικό καθεστώς, είναι ασύλληπτο,
ανεξήγητο και πραγματικά θυμίζει αυταρχικά
καθεστώτα τύπου Λουκασένκο, Ερντογάν, Πούτιν,
Αλίγεφ κλπ. !
Δεν μας φτάνει η απόκρυψη κρουσμάτων, στην οποία έχουμε
αναφερθεί ξανά, δεν μας φτάνει η ανεπάρκεια του κρατικού
μηχανισμού και των νοσοκομείων και η πολύ καθυστερημένη
αντίδραση και αμέλεια της κυβέρνησης στο δεύτερο κύμα
κορονοϊού (πέρσι τον Αύγουστο και Σεπτέμβρη), αλλά τα
πράγματα
με
αυτούς
γίνονται
και
χειρότερα
! http://taairetika.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf
%cf%8a%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%ba%cf%81%cf%8d%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc/
Συγκεκριμένα η κυβέρνηση κατάργησε πριν από λίγους μήνες
εντελώς ανεξήγητα τους απαραίτητους ελέγχους που γίνονταν
καθημερινά στους δρόμους και σε κλειστούς χώρους για το
φόρεμα της μάσκας. Το πρόσχημα ήταν ένας ξυλοδαρμός ενός
νέου από αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνης που έφερε αντιδράσεις
και προβοκάτσιες από την άκρα αριστερά (κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ)
Δεύτερον, άφησαν και αφήνουν ελεύθερα και ασύδοτα και τα
τραγικά και ανεύθυνα κορονοπάρτι που υποκινούν
προβοκατόρικες φράξιες της αριστεράς (κυρίως το ΑΝΤΑΡΣΥΑ)
και που έχουν στόχο να σαμποτάρουν τη χώρα να σταθεί στα
πόδια της!

Τρίτον, κατάργησαν τη διαφωτιστική καμπάνια για τα μέτρα
προστασίας στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα στην τηλεόραση που είναι
και το σημαντικότερο, ως πιο διαδραστικό, ΜΜΕ που υπάρχει.
Τέταρτον έχει αφεθεί η εκκλησία ασύδοτη (η οποία στην
πραγματικότητα ελάχιστα πειθαρχούσε) στις οποίες υπάρχει εδώ
και πολύ καιρό το ελεύθερο για μαζική πρόσβαση και
συνωστισμούς και φυσικά το ίδιο ελεύθερες και οι
εγκληματικές πρακτικές της κοινωνίας και του φιλήματος
εικόνων.

Από την άλλη και η αντιπολίτευση είναι ακόμα χειρότερη.
ΣΥΡΙΖΑ (μαζί με το ΠΑΣΟΚ που έχει γίνει ουρά του) και
ακροδεξιά στηρίζουν-είτε πιο καλυμμένα, είτε πιο ανοιχτά-και
τα αντιεμβολιστικά κινήματα και γενικά την κατάργηση της
ατομικής ευθύνης και το τελευταίο πίσω από κούφιες και
λαϊκίστικες θεωρίες περί διαχωρισμού των ανθρώπων, νέου
απαρτχάιντ κλπ.
Την ώρα λοιπόν που η Ινδική μετάλλαξη απειλεί όλον τον κόσμο
και παντού πλησιάζει ο εφιάλτης νέας καραντίνας, η
κυβέρνηση-και πάλι με τη συμπαράσταση της αντιπολίτευσηςκαταργεί εντελώς τις μάσκες σε ανοιχτό χώρο και ανοίγει τα
πάντα σε ότι αφορά μαγαζιά (από εστίαση μέχρι bar και club)
άνευ όρων και χωρίς την απαίτηση μάσκας, παρά μόνο ένα
πιστοποιητικό για test !
Την ίδια στιγμή ανοίγουν τη χώρα και σε Ρώσους τουρίστες, οι
οποίοι εμβολιάζονται-όσοι εμβολιάζονται-με ένα εμβόλιο της

πλάκας, χαμηλής αποτελεσματικότητας. Αυτό γίνεται προφανώς
για να μην δυσαρεστηθεί ο «πατερούλης» Πούτιν και χωρίς καν
να απαιτούνται επί τόπου τεστ και καραντίνα σε όσους βρεθούν
θετικοί !
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα κρούσματα να εκτοξεύονται
καθημερινά-ακόμα και όσα καταγράφονται επίσημα από το
προβοκατόρικο κράτος- και η χώρα να είναι ανοχύρωτη στον
ακόμα απειλητικό κορονοϊό και την Ινδική μετάλλαξη !
Το μόνο που μπορεί να σώσει την Ελλάδα και τον υπόλοιπο
κόσμο από την ινδική μετάλλαξη και την εξάπλωσή της είναι ο
εμβολιασμός. Έλα όμως που και ο εμβολιασμός είναι
σαμποταρισμένος, από τα αντιεμβολιαστικά κινήματα, όσο σε
ελάχιστες λίγες χώρες της Ευρώπης !
Αυτό συμβαίνει διότι εδώ είναι πανίσχυρή και η προπαγάνδα
της προβοκατόρικης άκρας αριστεράς, αλλά το ίδιο και η
εξίσου προβοκατόρικη και στην πραγματικότητα εξίσου
εθνοπροδοτική άκρα δεξιά, οπότε και οι αντιεμβολιστές και οι
αρνητές !
Επιπλέον υπάρχει και μια έμφυτη ροπή του λαού μας προς τη
συνωμοσιολογία και την ξερολίαση που φτάνει να αγνοεί ακόμα
και την επιστήμη και της συμβουλές των επιστημόνων, ένα
ελλάτωμα που οι πολιτικοί ενίοτε το καλλιεργούν.
Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων να
παραμένει ακόμα χαμηλό στην Ελλάδα, οπότε αυτό σημαίνει ότι
η χώρα μας είναι πιο ανοχύρωτη στον δολοφονικό κινέζικο ιό
από άλλες χώρες !
Αυτό συμβαίνει παρότι το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εμβολιασμών
είναι εξαιρετικό και πολύ έγκαιρες και οι ειδοποιήσεις των
εμβολιασμένων. Όμως ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη….
Και θα μου πείτε τώρα γιατί η κυβέρνηση να τα κάνει όλα αυτά
και είναι αμέλειες ή εσκεμμένες πολιτικές ; Όχι δεν
πιστεύουμε ότι πρόκειται μόνο για αμέλεια και ανικανότητα,

αλλά για κάτι πολύ σκοτεινό που ξεφεύγει και από την
προσέλκυση τουριστών (που όντως τη χρειαζόμαστε πολύ για να
συντηρηθεί στοιχειωδώς οικονομικά η σαμποταρισμένη και
ταλαιπωρημένη χώρα).
Δεν μπορούμε να ξέρουμε πιο ακριβώς είναι αυτό το κίνητρο
των κυβερνόντων, αλλά μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση πως
δεν θέλει να δυσαρεστήσει τα δύο άκρα (αριστερούς και
ακροδεξιούς) τα οποία και ικανοποιούν ενίοτε, είτε προς άγρα
ψήφων, είτε για να πετύχουν πολιτικούς στόχους.
Από την άλλη βέβαια δεν είναι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που
μπορεί να ακολουθήσει αυτούς τόσο πιστά στην ατζέντα τους
και όχι γιατί έχει ηθικούς φραγμούς, αλλά γιατί δεν μπορεί
μια κυβέρνηση να αυτοκτονήσει με αυτό τον τρόπο πχ. με το
φούντωμα του κορονοϊου.
Έτσι οι κυβερνώντες υιοθετούν καλυμμένα ένα μέρος της
ατζέντας των ακραίων προβοκατόρων και από την άλλη
προσπαθούν, όσο μπορούν, με πολιτικές «μπαλώματα» να
συμμαζεύουν την κατάσταση και κυρίως με τη δύναμη της
προπαγάνδας των ΜΜΕ που η κυβέρνηση ελέγχει σε μεγάλο βαθμό.
Έτσι λοιπόν παρατηρούμε την ίδια στιγμή που η κατάσταση της
πανδημίας είναι τόσο απειλητική και την κυβέρνηση τόσο
ανεύθυνη και λίγη, τα κανάλια να είναι στον κόσμο τους και
να “λιβανίζουν” από το πρωί μέχρι το βράδυ την κυβέρνηση για
το…σπουδαίο έργο της και το πόσο… καλά τα πήγαμε ως Ελλάδα
απέναντι στον κορονοϊό !
Η κατάσταση λοιπόν είναι τραγική και η χώρα αρχίζει να
θυμίζει Λευκορωσία του Λουκασένκο και άλλα παρόμοια
καθεστώτα τα οποία αφήνουν ανοχύρωτη τη χώρα στον ιό και την
ίδια στιγμή διαβεβαιώνουν τον κόσμο πως τα πράγματα πάνε
καλά και πως το κράτος φροντίζει γι’αυτούς !
Και μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση την οποία οι περισσότεροι
θεωρήσαμε λιγότερα κακή, τυχοδιωκτική και αυταρχική από την
προηγούμενη των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. Όμως η κυβέρνηση του Μητσοτάκη

προσπαθεί να μοιάζει όλο και περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ,
πιθανότατα πιστεύοντας ότι με αυτή την τακτική του πολιτικού
χαμαιλέωντα, θα πείσει και θα ευχαριστήσει περισσότερο αφελή
κόσμο, συντεχνίες και ξένες δυνάμεις.

