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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας,  
γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη  
του Ε.Ο.Δ.Υ και της Κυβέρνησης 

 
Η αγωνία, ο φόβος και η ευαισθησία των συμπολιτών στο σοβαρότατο 

ζήτημα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον Κορονοϊό, έχουν οδηγήσει 
πολλούς συμπολίτες σε διάφορες αναρτήσεις στο fb όπως: “ υπάρχουν κρούσματα 
στα Μέγαρα και κρύβονται”, “τί κάνει ο Δήμος και ο Δήμαρχος”, “κινδυνεύουμε”, 
“πέστε μας τι να κάνουμε” και διάφορα άλλα. 
 

Σε απάντηση αυτών των σχολίων αναφέρουμε τα εξής: 
« Το ζήτημα της ενημέρωσης του λαού για την πανδημία το χειρίζονται 

αποκλειστικά και μόνον ο Ε.Ο.Δ.Υ διά του κ. Τσιόδρα και η Κυβέρνηση δια του 
Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά. 

Στην Ελλάδα σε πολλές πόλεις και χωριά υπάρχουν πολλά κρούσματα και 
μάλιστα επιβεβαιωμένα είδε κανείς  να μιλάει κάποιος Δήμαρχος; Στη Δυτική Αττική 
υπάρχουν λένε 4 κρούσματα είδατε να μιλάει κάποιος Δήμαρχος; ΟΧΙ βεβαίως και ο 
λόγος είναι απλός, γιατί ασφαλώς ΔΕΝ επιτρέπεται. 

Κατανοητός ο φόβος και η αγωνία πλήν όμως είμαστε υποχρεωμένοι να 
ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών εν προκειμένω του ΕΟΔΥ και της Κυβέρνησης. 

Ο Δήμος ακολουθεί πιστά τις οδηγίες, που έχει λάβει όπως π.χ. 
απολυμάνσεις όλων των Δημοτικών κτιρίων και Κοινοχρήστων χώρων, ψεκασμούς 
στα Σχολεία και στους Παιδικούς Σταθμούς, στις κλειστές Αθλητικές εγκαταστάσεις, 
έχει εφοδιάσει το προσωπικό των υπηρεσιών με Μάσκες, γάντια και αντισηπτικά, 
προβαίνει καθημερινώς στην αποκομιδή των απορριμμάτων και παρακολουθεί εκ 
του σύνεγγυς την εξέλιξη της πανδημίας μέσω του Κ.Ε.Π Υγείας. 

Ο Δήμαρχος είναι παρών και οι Υπηρεσίες σε εγρήγορση. 
Βεβαίως δεν υπάρχει εφησυχασμός. Πρέπει να ακολουθούνται  πιστά οι οδηγίες 
των ειδικών και της Κυβέρνησης και εμείς οι πολίτες ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. 

ΟΧΙ στις άσκοπες μετακινήσεις και τηρούμε όλους τους κανόνες Υγιεινής 
(πλύσιμο χεριών, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά). 
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Η Διοίκηση του Δήμου είναι 24 ώρες το 24ωρο στη μάχη εναντίον της 
πανδημίας με όλες τις δομές Κοινωνικής Προνοίας στην πρώτη γραμμή.» 
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