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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αδικορ, ο θόπςβορ πος δεν ωθελεί κανέναν,  

πεπί ανεξέλεγκηηρ αύξηζηρ κποςζμάηων Κοπωνοϊού 

 ζηο Δήμο Μεγαπέων 

 
Πνιιά ζπδεηνύληαη απηέο ηηο εκέξεο ζηα Μέγαξα ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξσλντνύ θαη ιίγνη επηπρώο είλαη εθείλνη, πνπ 

επηθξίλνπλ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ηελ Πεξηθέξεηα,  γηα ηελ όιε δηαρείξηζε 

ηεο θαηάζηαζεο θαη απνδίδνπλ επζύλεο, πνπ δελ ηνπο αλαινγνύλ. 

Οη θήκεο αθ’ ελόο δίλνπλ θαη παίξλνπλ όηη ηάρα ε θαηάζηαζε ζηα 

Σρνιεία είλαη ηξαγηθή θαη νη επηθξηηέο βάδνπλ ζην ζηόραζηξν ην Γήκαξρν θαη 

όρη κόλν, πνπ ηάρα θξύβεη ηα θξνύζκαηα, (γηα πνην ιόγν άξαγε; Τη έρεη λα 

θεξδίζεη; Μήπσο απηόο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ παλδεκία;), δελ παίξλεη 

άκεζα κέηξα θαη γηαηί δελ θιείλεη Σρνιεία θαη αθ’ εηέξνπ, γηαηί δελ γίλνληαη 

νη εκβνιηαζκνί ζην Κέληξν Υγείαο Μεγάξσλ. 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γπηγόπηρ Σηαμούληρ, ζήκεξα ην πξστ 

πξνέβε ζηελ εμήο δήισζε: 

« Γλσξίδνπκε όινη όηη ε θαηάζηαζε εμέιημεο ηεο παλδεκίαο ηνπ 

Κνξσλντνύ δελ είλαη θαη ε θαιύηεξε ζηελ Αηηηθή, αθνύ παξνπζηάδεη έμαξζε 

απηή ηελ πεξίνδν θαη πξνθαλώο θαη ζηελ πεξηνρή καο ππάξρεη αύμεζε 

θξνπζκάησλ θαη ρξεηάδεηαη πξνζνρή θη εγξήγνξζε. 

Παξαθνινπζνύκε από θνληά ηα πάληα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

πξνζνρή. 

Γίλνληαη ηαθηηθά (ε ηειεπηαία 4 Φεβξνπαξίνπ) αλαιύζεηο ησλ 

ιπκάησλ ηνπ Βηνινγηθνύ,ζηνλ νπνίν πέθηνπλ ιύκαηα από Μέγαξα θαη Νέα 

Πέξακν, γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ Κνξσλντνύ. Σε όιεο ηηο αλαιύζεηο ηα 

επξήκαηα είλαη κεδεληθά. 

Η επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε θάζε πεξηνρήο παξαθνινπζείηαη από ηνλ 

ΔΟΓΥ θαη όηαλ ρξεηαζηεί ιακβάλνληαη κέηξα από ηελ Κπβέξλεζε. 

Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη ρξεηαζηεί λα ιεθζνύλ ηδηαίηεξα θαη 

επηπξόζζεηα κέηξα γηα ηνλ Γήκν καο, παξά κόλν απηά πνπ ηζρύνπλ γηα όιε 

ηελ Αηηηθή, γεγνλόο πνπ δείρλεη, πσο ε θαηάζηαζε δελ είλαη αλεμέιεγθηε. 

Ο Γήκνο θάλεη ζπζηεκαηηθά όηη πξνβιέπεηαη  ζε ζπλεξγαζία πάληνηε  

κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Κώζηαρ Καπάμπελαρ 

Υπεύζπλνο γηα ηα ζέκαηα Υγείαο ηνπ Γήκνπ Μεγάξσλ, ζε ζηελή επαθή κε ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην Γήκν γηα λα  παξαθνινπζεί ηελ 

θαηάζηαζε,  εμεηάδεη θαη παξεκβαίλεη, όηαλ θη όπσο ρξεηαζηεί. 
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Σε ζπλεξγαζία  δε κε ηνλ ΔΟΓΥ θαη ην Υπνπξγείν Υγείαο, όηαλ 

απαηηεζεί, πξνβαίλεη ζε ππεύζπλεο αλαθνηλώζεηο. 

Θέλω να ςπογπαμμίζω όηι ηα ζσολεία κλείνοςν όηαν ππέπει μόνον 

με απόθαζη ηηρ Υποςπγού κι ΟΦΙ με απόθαζη Δημάπσος. 

 

Τν Κέληξν Υγείαο Μεγάξσλ έρεη ήδε θαζνξηζηεί σο  εκβνιηαζηηθό 

Κέληξν θαη ζα γίλνληαη εκβνιηαζκνί κόιηο  απμεζεί ν αξηζκόο ησλ 

εηζαγνκέλσλ εκβνιίσλ θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη γηα ην δηθό καο Κέληξν 

Υγείαο, θάηη, πνπ έρνπκε δεηήζεη επαλεηιεκκέλσο γηα λα κελ ηαιαηπσξνύληαη 

νη πνιίηεο κεηαβαίλνληαο  ζην Θξηάζην. 

Θέισ λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ζηνπο πνιίηεο ησλ Μεγάξσλ, ηεο 

Νέαο Πεξάκνπ, ηεο Κηλέηαο θαη όισλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ να μην 

κπύβοςν ηο γεγονόρ όηι νοζούν από ηον Κοπωνοϊό, λα ελεκεξώλνπλ 

όπνηνπο πξέπεη ακέζσο κόιηο αληηιεθζνύλ όηη θάηη ζπκβαίλεη θαη λα ηεξνύλ 

ζρνιαζηηθά ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη λα κπαίλνπλ από κόλνη ηνπο ζε 

θαξαληίλα 14 εκεξώλ έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο γύξσ ηνπο από ηε 

δηαζπνξά ηνπ Κνξσλντνύ.  

Οη αξκόδηνη έρνπλ επίγλσζε ηεο επηδεκηνινγηθήο θαηάζηαζεο. 

Χςσπαιμία κι όσι πανικόρ. Όρη ζηα θνπηζνκπνιηά, λαη ζηελ ππεύζπλε 

ελεκέξσζε. Γηαβεβαηώλσ  ηνπο πάληεο όηη ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θη εγώ 

πξνζσπηθά παξαθνινπζνύκε από θνληά όηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή καο. 

Κη εκείο έρνπκε νηθνγέλεηεο, γλσζηνύο θαη θίινπο θαη είκαζηε 

επαίζζεηνη ζηελ πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Υγείαο. 

Μάζθεο από όινπο, αληηζεπηηθά θαη όηη άιιν απαηηνύλ νη θαλόλεο 

πγεηλήο θαη ΟΦΙ ζηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο. 

Σηα Σρνιεία αλ παξνπζηαζηεί ην νηηδήπνηε αλεζπρεηηθό νη Γηεπζπληέο 

αλαθέξνληαη αξκνδίσο. Καη γίλνληαη ηα πξνβιεπόκελα. 

Η θαηάζηαζε ηεο παλδεκίαο ζίγνπξα έρεη δεκηνπξγήζεη δπζάξεζηεο 

θαηαζηάζεηο ζε όινπο καο ςπρνινγηθά, θνηλσληνινγηθά θαη νηθνλνκηθά. 

Οη ειπίδεο καο όιεο είλαη ζηα εκβόιηα έηζη ώζηε ζύληνκα λα 

μαλαπάξνπκε ηηο δσέο καο πίζσ θαη ζπληζηώ αλεπηθύιαθηα ζε όινπο λα κελ 

δηζηάζνπλ θαη λα εκβνιηαζηνύλ. 

Ο ζόξπβνο, πνπ γίλεηαη αλεύζπλα θη αςπρνιόγεηα από θάπνηνπο, 

επηπρώο ιίγνπο, πεξί αλεμέιεγθηεο θαηάζηαζεο ησλ θξνπζκάησλ ηνπ 

Κνξσλντνύ ζηελ πεξηνρή καο θαη αδηαθνξίαο πξνθαλώο θαη δελ σθειεί 

θαλέλαλ. 

Ούησο ή άιισο ν ΔΟΓΥ θαη ην Υπνπξγείν Υγείαο παξαθνινπζνύλ  

ζρνιαζηηθά θαη κε ιεπηνκέξεηα ηελ θάζε πεξηνρή, ηνλ θάζε Γήκν θαη 

επνκέλσο δελ κπνξεί λα απνθξπβεί ηίπνηα.  

Οη ζπλνκνζηνιόγνη κόλν θαθό θάλνπλ, αθνύ πξνζζέηνπλ ζηελ 

παλδεκία θαη ην δειεηήξην, πνπ δειεηεξηάδεη ηελ ςπρή θαη ην κπαιό ησλ 

πνιηηώλ, δπζθνιεύνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ ήδε άζρεκε θαηάζηαζε. 

Γελ ρξεηάδεηαη ινηπόλ λα δπζθνιεύνπκε από κόλνη καο ηηο 

θαηαζηάζεηο αλαινγηδόκελνη κήπσο κε ηελ ζπκπεξηθνξά καο νδεγήζνπκε 

ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο καο ζε πην νδπλεξέο ζπλέπεηεο. Μέλνπκε ζην ζπίηη 

αζθαιείο.» 

 
Εκ ηος Γπαθείος Επικοινωνίαρ  

& Δημοζίων Σσέζεων 

 

 


