Κορονοϊός: Γιατί είναι τυχερή
η Ελλάδα και οι ΜητσοτάκηςΤσιόδρας !
Ακόμα και αν κάνουμε την υπόθεση ότι η κυβέρνηση, και ο
εκλεκτός της Τσιόδρας, κρύβουν πράγματα σε ότι αφορά τον
κορονοϊό και ακόμα και αν ο πραγματικός αριθμός όσων νόσησαν
ή νοσούν είναι κάπως μεγαλύτερος απ’ότι φαίνεται, δεν μπορεί
να μην αναγνωρίσουμε ότι πράγματι η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα
στην αντιμετώπισή του σε σχέση με πολλές άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες.
Το ερώτημα γιατί τα πήγε καλά η Ελλάδα των Μητσοτάκη-Τσιόδρα
στην αντιμετώπιση του κορονοϊού δεν είναι εύκολη υπόθεση να
απαντηθεί, αλλά εμείς θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε και θα
εκτιμήσουμε πως αυτό οφείλεται περισσότερο στην καλή μας
τύχη ως Ελλάδα, παρά στη μεγάλη ικανότητα και τον
πατριωτισμό αυτής της κυβέρνησης και του «κυβερνητικού
εκπροσώπου» Τσιόδρα.
Ας δούμε όμως που και γιατί
ήμασταν τυχεροί και ο
δολοφονικός ιός δεν πήρε μεγάλη έκταση στην Ελλάδα:
1) Γιατί η Ελλάδα δεν έχει πολύ χειμερινό τουρισμό, όπως
άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και γιατί δεν έχουμε πολλά
αεροδρόμια και πτήσεις από και προς εξωτερικό όπως κάποιες
άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα.
Για τον ίδιο λόγο και άλλες Βαλκανικές χώρες όπως Σερβία,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία και Βόρ.Μακεδονία έχουν επίσης
λίγα κρούσματα και ακόμα και η Τουρκία έχει λίγα κρούσματα
και θανάτους σε σχέση με τον μεγάλο πληθυσμό της, παρά τα
όσα προπαγανδίζουν τα Ελληνικά ΜΜΕ.
2) Γιατί η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες βιομηχανίες και
εργοστάσια που να εξαρτώνται από το εμπόριο με την Κίνα,

όπως η πληγείσα Ιταλία, με μοναδική εξαίρεση το λιμάνι του
Πειραιά και την COSCO.
Και μπορεί η Ελλάδα των ακραιφνώς Κινεζόφιλων να προορίζεται
για εμπορικός και οικονομικός κόμβος των Κινέζων προς την
Ευρώπη και να πούλησε όλο το λιμάνι σε αυτούς, αλλά είναι
και αποβιομηχανοποιημένη, οπότε δεν υπάρχουν (τουλάχιστον
προς το παρών) μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που να
εξαρτώνται από το Κινέζικο εμπόριο.
Από την άλλη αυτή η κυβέρνηση είναι τόσο υποτελής προς τους
Κινέζους που όχι μόνο δεν περιόρισε στο ελάχιστο το όποιο
εμπόριο γίνεται με την Κίνα, αλλά ούτε καν σταμάτησε τις
πτήσεις από και προς την Κίνα, μέχρι που το έκανε η
Ευρωπαϊκή Ένωση (και αυτή καθυστερημένα) !
3) Γιατί τα πρώτα κρούσματα του ιού καθυστέρησε αρκετά να
εμφανιστούν στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες Ευρωπαίκές χώρες
(στην Ιταλία μάλιστα ήδη θέριζε), και η Ελλάδα ήταν πιο
υποψιασμένη και καλύτερα προετοιμασμένη.
Φυσικά τα μέτρα καραντίνας που πήραν κυβέρνηση και Τσιόδρας
ήταν γενικά σωστά και όφειλε να τα πάρει μια κυβέρνηση που
σέβεται τους πολίτες της, ωστόσο η τύχη εδώ έγκειται-όπως
είπαμε- στο ότι καθυστέρησαν να έρθουν τα πρώτα κρούσματα
4) Γιατί η Ελλάδα έχει, κατά την άνοιξη, καλοκαιρία και
ειδικά μετά τον Απρίλιο, κάτι που είναι προφανές ότι
συμβάλει προς το καλό και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματά του.
Όλα αυτά συγκράτησαν ευτυχώς κατά πολύ τον κορονοϊό και
κάλυψαν και τα λάθη, τις αβλεψίες και τις αδυναμίες αυτής
της κυβέρνησης οι οποίες για καλή τους και καλή μας τύχη δεν
κόστισαν πολύ.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά και παραπάνω πως η υποτελής στους
Kινέζους κυβέρνηση του θλιβερού αμοραλιστή Μητσοτάκη, ούτε
σταμάτησε τις πτήσεις από και προς Κίνα, ούτε περιόρισε το
εμπόριο με την Κίνα. Επίσης για κάποιον λόγο δεν σταμάτησε

ούτε καν τις πτήσεις από και προς την μαρτυρική Ιταλία.
Επιπλέον, παρά τη γενική καραντίνα που επιβλήθηκε, η
κυβέρνηση άφησε για δύο εβδομάδες ανοιχτές τις εκκλησίες,
καθώς δεν τολμούσε να επιβληθεί στους παπάδες και περίμενε
τις αποφάσεις τις Ιεράς συνόδου για να αποφασίσει. Όταν
είδες ότι οι παπάδες ήταν απτόητοι και εμμονικοί , τότε μόνο
πήρε την απόφαση να τις κλείσει…
Να μιλήσουμε και για τις ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό ;
Τεστ δεν γίνονται αρκετά διότι απλά δεν υπάρχουν και έτσι
υπαγορεύουν στον Τσιόδρα να λέει πως δεν είναι απαραίτητα
κλπ. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν γνωρίζουμε ακόμα και τώρα
τον πραγματικό αριθμό των νοσούντων ή όσων πέρασαν τον ιό
στο σπίτι τους…

Μάσκες δεν υπάρχουν αρκετές (γιατί αυτό το άθλιο
αποβιομηχανοποιημένο κράτος δεν παράγει ούτε καν αυτό το
είδος) και γίνονται εισαγωγές από Κίνα και από δωρεές και
έχεις τον ευτελή Κικίλια να ευχαριστεί τους Κινέζους
δημοσίως για τον πενιχρό αριθμό των 500.000 μασκών που μας
έστειλαν, ενώ και εδώ υπαγορεύουν στον Τσιόδρα να λέει ότι
δεν είναι απαραίτητες ή πως είναι και βλαβερές !
Ακόμα και γάντια δεν υπάρχουν πολλά ούτε στα νοσοκομεία ούτε
έξω, καθώς οι Κινέζοι είχαν φροντίσει να ξαφρίσουν μεγάλη
ποσότητα αυτών ! Και πάλι ο Τσιόδρας μας λέει πως αυτά δεν

είναι τόσο απαραίτητα…
Κάπως έτσι φαίνεται ότι τα λάθη της κυβέρνησης δεν έχουν
τελικά πολύ μεγάλο κόστος σε ζωές, καθώς και σε καραντίνα
μπήκαμε και οι περισσότεροι Έλληνες πειθάρχησαν, αλλά κυρίως
γιατί αυτή τη φορά η τύχη ήταν με την Ελλάδα…
Ωστόσο η κυβέρνηση και όλοι οι υμνητές της-και όχι μόνοεπωφελούνται για να χτίσουν ένα νέο εθνικό αφήγημα και
εξάρσεις εθνικής υπερηφάνειας και εθνικής έπαρσης. Ένα ακόμα
χαρακτηριστικό σάπιων και αντιδημοκρατικών καθεστώτων για
εμάς…
Και αναρωτιέται κανείς αν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι
τέτοιο τη στιγμή που έχουμε νεκρούς και στην Ελλάδα και
παγκοσμίως. Διότι στην ουσία δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω
από μια υποτιθέμενη καλή δουλειά και οργάνωση από μια
κυβέρνηση και έναν επιστήμονα και μια στοιχειώδης πειθαρχία
από τον κόσμο και δεν ενδείκνυται για πανηγυρισμούς και
έπαρση.
Τέλος ας μην πούμε πολλά για το πως ο Τσιόδρας καλύπτει με
τα λεγόμενά του τους Κινέζους στις απαντήσεις που δίνει σε
ερωτήσεις δημοσιογράφων και γιατί συμβαίνει αυτό. Θα
επανέλθουμε σε άλλο άρθρο επί αυτού του θέματος…

