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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, Διμαρχοσ Μεγαρζων: 

«Θα τον νικιςουμε κι αυτι τθ φορά  τον Κορωνοϊό» 

 
Το δεφτερο κφμα τθσ πανδθμίασ όπωσ φαίνεται καλά κρατεί και 

απειλεί τουσ πάντεσ, άνδρεσ γυναίκεσ, θλικιωμζνουσ νζεσ και νζουσ 
ακόμθ και παιδιά. 

Παρά τα ςκλθρά,αλλά κατάλλθλα μζτρα, που ζχει λάβει μζχρι 
τϊρα θ Κυβζρνθςθ, για τθν προςταςία των πολιτϊν, θ κατάςταςθ ςε 
όλθ τθν Ελλάδα είναι ανθςυχθτικι. Ιδιαίτερα ςτθν Αττικι τα 
κροφςματα είναι αναλογικά πολλά ςε ςθμείο, που πλζον πρζπει όλοι 
να ανθςυχοφμε και να προςπακοφμε με κάκε τρόπο να 
αντιμετωπίςουμε τον Κορωνοϊό, τθρϊντασ όλα τα μζτρα για τθν 
πρόλθψθ τθσ διαςποράσ του επικίνδυνου αυτοφ ιοφ, που ζχει 
γονατίςει όλο τον κόςμο πρίν θ κατάςταςθ γίνει ανεξζλεγκτθ. 
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Κι αφοφ ζτςι είναι τα πράγματα ςτθ χϊρα μασ, τα Μζγαρα, θ 

Νζα Πζραμοσ, θ Κινζτα, το Αλεποχϊρι και όλοι οι οικιςμοί του Διμου 
Μεγαρζων προφανϊσ δεν αποτελοφν εξαίρεςθ και ζχουν 
παρουςιαςτεί  κροφςματα, τα οποία ζχουν διαπιςτωκεί από τον ΕΟΔΥ 
κι ζχουν τθρθκεί όλα τα ςχετικά πρωτόκολλα. 

Τθρουμζνων όμωσ των αναλογιϊν και ςε ςχζςθ με το ςφνολο 
των κρουςμάτων, ςτθν περιοχι μασ είναι ελάχιςτα. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, ςχολίαςε το 
γεγονόσ δθλϊνοντασ τα εξισ: 

« Η πανδθμία του Κορωνοϊοφ το τελευταίο διάςτθμα βρίςκεται 
ςε ζξαρςθ και τείνει να φτάςει ςτα όρια του Κόκκινου ςυναγερμοφ. 

Δυςτυχϊσ το δεφτερο κφμα πλθςίαςε και ςτθν περιοχι μασ 
απειλθτικά. Όμωσ είμαςτε καλφτερα ενθμερωμζνοι, καλφτερα 
προετοιμαςμζνοι κι αντιμετωπίηουμε τθν κατάςταςθ με ψυχραιμία 
χωρίσ κανζναν πανικό. 

Θζλω να διαβεβαιϊςω όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ ότι θ Διοίκθςθ 
του Διμου Μεγαρζων κι εγϊ προςωπικά καταβάλλουμε κάκε δυνατι 
προςπάκεια τθρϊντασ με ευλάβεια όλεσ τισ οδθγίεσ των ειδικϊν, του 
ΕΟΔΥ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, 
ςυνεργαηόμενοι με όλουσ τουσ φορείσ, τθν Περιφζρεια Αττικισ και 
τθν Κυβζρνθςθ, προκειμζνου να είμαςτε αποτελεςματικοί 
διαςφαλίηοντασ όπωσ πρζπει τθν δθμόςια υγεία. 

Ωςτόςο ιςχφει ακόμθ και θ ατομικι ευκφνθ, θ  τιρθςθ των 
κανόνων ατομικισ υγιεινισ, οι αποςτάςεισ, όχι ςυνωςτιςμόσ και 
ςυγχρωτιςμόσ και προπαντόσ να γίνεται χριςθ τθσ μάςκασ από όλουσ, 
ιδιαίτερα ςτουσ κλειςτοφσ χϊρουσ ακόμθ και ςτα Σχολεία. 

Το ότι υπάρχουν κροφςματα ςτθν περιοχι μασ αςφαλϊσ δεν 
μασ ευχαριςτεί αντίκετα μασ ςτενοχωρεί ιδιαίτερα και αυτό πρζπει να 
μασ κάνει πολφ πιο προςεκτικοφσ. 

Σε ζνα Διμο 45.000 κατοίκων κα ιταν αδφνατο να μθν 
υπάρξουν κροφςματα όταν ςτθν Ελλάδα ο αρικμόσ των κρουςμάτων  
ζχει ξεπεράςει τισ 20.000. Η πανδθμία  είναι γεγονόσ υπαρκτό και ο 
κίνδυνοσ για τθν δθμόςια Υγεία μεγάλοσ. 

Ο ιόσ είναι αόρατοσ αλλά όχι ακτφπθτοσ. Στο πρϊτο κφμα 
πιγαμε άριςτα. Το ίδιο πιςτεφω ότι κα γίνει και τϊρα. Θα τον 
νικιςουμε τον Κορωνοϊό. 

Η πανδθμία μασ αφορά όλουσ  και ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν 
ζχουν κζςθ αντιπαρακζςεισ και ςκοπιμότθτεσ. 



Πρζπει να είμαςτε ενωμζνοι και μπορϊ να πϊ ότι θ ςυνεργαςία 
με τουσ επικεφαλισ των δθμοτικϊν παρατάξεων μζχρι τϊρα είναι 
εποικοδομθτικι και επωφελισ. 

Υπάρχουν κάποιοι πολίτεσ οι οποίοι είναι ςκλθροί ςτισ 
τοποκετιςεισ  τουσ και πολφ επικριτικοί. Ιςωσ είναι από τθν αγωνία 
τουσ ι από άγνοια του κινδφνου. 

Σε κάκε περίπτωςθ κζλω να απευκυνκϊ ςε κάκε ςυμπολίτθ και 
κάκε ςυμπολίτιςςα και να  πϊ ότι εν δυνάμει είμαςτε όλοι πικανοί 
φορείσ του ιοφ. Γι’ αυτό και πρζπει όλοι να προςζχουμε και να 
τθροφμε τα προβλεπόμενα. 

Κάποιοι ζχουν διαγνωςτεί, ασ μθν τουσ καταδικάηουμε. Είναι 
απλά αςκενείσ. Σε περίπτωςθ που υπάρξει κροφςμα άμεςα 
κινθτοποιείται ο μθχανιςμόσ του ΕΟΔΥ, όλοι οι ςυναρμόδιοι και ο 
Διμοσ. Γίνεται θ ιχνθλάτιςθ όπωσ πρζπει και τθροφνται όλα τα 
πρωτόκολλα. 

Ο Διμοσ ζχει ςυςτιςει ειδικι Επιτροπι επιςτθμόνων, που 
παρακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ κι όταν πρζπει ο Πρόεδρόσ 
τθσ, που είναι Γιατρόσ, υπεφκυνοσ επί κεμάτων υγείασ και Πρόεδροσ 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Κϊςτασ Καράμπελασ, προβαίνει ςτισ 
αναγκαίεσ επίςθμεσ ανακοινϊςεισ. 

Εχουν δοκεί οι κατάλλθλεσ οδθγίεσ ςτισ Υπθρεςίεσ, ςτα Σχολεία 
και ςτουσ Παιδικοφσ Στακμοφσ κι όλοι ξζρουν τι να κάνουν. 

Θφματα του Κορωνοϊοφ δεν είναι μόνο όςοι ζχουν μολυνκεί 
από τον Κορωνοϊό είναι και πολλζσ κατθγορίεσ εργαηομζνων κι 
επιχειρθματιϊν, οι οποίοι κάνουν τεράςτιο αγϊνα για να επιβιϊςουν 
αφοφ τα μζτρα τθσ Κυβζρνθςθσ ζχουν βάλλει περιοριςμό ακόμα και 
ςτο ωράριο.  Ο Διμοσ ςτζκεται αρρωγόσ ςε όλουσ. 

Τελειϊνοντασ κζλω να απευκυνκϊ κυρίωσ ςτθ νεολαία μασ, 
που μζχρι τϊρα ζχει τθριςει άριςτθ ςτάςθ κι ζχει επιδείξει 
υπευκυνότθτα, επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ να ςυνεχίςει να δείχνει 
υπευκυνότθτα, να δζχεται και να τθρεί  τα μζτρα, που εξαγγζλει θ 
Κυβζρνθςθ και να ζχει ςτο μυαλό  ότι με τθ ςυμπεριφορά τθσ μπορεί 
να γίνει άκελά τθσ θ αιτία να υποφζρουν οι γονείσ και οι παπποφδεσ 
τουσ κι όλοι όςοι ανικουν ςτισ ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου.  

Είμαςτε όλοι ςε ζναν κοινό αγϊνα, ςε μία μεγάλθ μάχθ και ςε 
ενιαίο μζτωπο. Υπομονι, ςοβαρότθτα, υπευκυνότθτα και όλοι μαηί 
κα κερδίςουμε τον πόλεμο τθσ πανδθμίασ χωρίσ απϊλειεσ.» 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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