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Κοινή δήλωση Χρ. Σπίρτζη, Ν. Παππά, Δ.
Καλαματιανού και Χρ. Γιαννούλη για τα χθεσινά
συμβάντα
2022/01/25 09:49 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Κοινή δήλωση έκαναν χθες ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
Χρήστος Σπίρτζης, ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Παππάς, ο
αναπληρωτής τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Διονύσης Καλαματιανός και ο
αναπληρωτής τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Γιαννούλης για τα
χθεσινά συμβάντα – μεταξύ άλλων – στην Αττική Οδό.

Η κοινή δήλωση
Για μια ακόμη φορά προκλητικά απροετοίμαστοι. Να δώσουν μια εξήγηση, να
ζητήσουν συγγνώμη. Να κάνουν κάτι για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι και μετά να
φύγουν.
Η επονομαζόμενη κακοκαιρία «Ελπίδα» ξεσκεπάζει για ακόμα μία φόρα την
ανικανότητα και την ένδεια του επιτελικού κράτους της Ν.Δ. Η κυβέρνηση βρίσκεται
ξανά βαρύτατα εκτεθειμένη και προκαλεί το κοινό αίσθημα όταν βαυκαλίζεται για
την προετοιμασία της και την αποτελεσματικότητά της, ενώ κεντρικοί οδικοί άξονες
κλείνουν και οι πολίτες ταλαιπωρούνται αφάνταστα.
Η πραγματικότητα είναι ότι ενώ τα καιρικά φαινόμενα σε όλη την επικράτεια είχαν
εγκαίρως προβλεφθεί, ο «άριστος» συντονισμός Υπουργών και Περιφερειαρχών της

ΝΔ κατάφερε να είναι κλειστές
η λεωφόρος Κηφισίας,
η λεωφόρος Μεσογείων,
η λεωφόρος Μαραθώνος,
η λεωφόρος Κατεχάκη,
η Αττική οδός και
οι κεντρικοί δρόμοι στο σύνολο των Δήμων της Ανατολικής Αττικής και της
Βόρειας Αθήνας καθώς και
η Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας.
Αυτή τη φορά πέτυχαν να υπάρχουν και πολίτες εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους
και στην Αττική οδό και την Μεσογείων για ώρες. Πως είναι δυνατόν, αλήθεια, να
κλείνουν μέσα σε μία ώρα, κλειστοί αυτοκινητόδρομοι για τους οποίους οι πολίτες
καταβάλλουν και διόδια;
Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές, όπως
σε Άγιο Στέφανο, Ανθούσα, Παλλήνη, Μαραθώνα, Ιπποκράτειο Πολιτεία, Εύβοια κ.α.
Η ανικανότητα και η αναποτελεσματικότητα τους ξεχωρίζει, ενώ οι δημόσιες
αλληλοκατηγορίες των υπευθύνων στελεχών της ΝΔ, δίνουν και παίρνουν. Και ας
έχουν περάσει ελάχιστες μέρες από τότε που δεσμεύονταν ότι η Αθηνών-Λαμίας σε
μια επικείμενη κακοκαιρία θα παρέμενε ανοικτή.
Αλήθεια, τί έχει να πει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους χιλιάδες πολίτες που
ταλαιπωρούνται;
Για τους εργαζόμενους που αναγκάστηκαν να πάνε στη δουλειά τους το πρωί αλλά
δεν μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους; Για όλους όσοι μετακινούνται στην
πρωτεύουσα με τα ανύπαρκτα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ;
Έστω και τώρα να δώσουν μια εξήγηση, έστω και τώρα να ζητήσουν μια συγγνώμη.
Έστω και τώρα, ας κάνουν κάτι για να μην κινδυνεύσουν εγκλωβισμένοι συμπολίτες
μας.
Τραγικοί και μοιραίοι για ακόμα μία φορά.
Ας αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν έστω κάτι πριν φύγουν.
Αυτή είναι η πραγματική Ελπίδα του λαού. Να φύγουν το συντομότερο δυνατό.

