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 Συνδθμότιςςεσ και ςυνδθμότεσ, 

 είναι ενκαρρυντικό το γεγονόσ ότι μζχρι και ςιμερα δεν καταγράφθκε ςτο Διμο 

μασ κανζνα περιςτατικό τθσ επιδθμίασ που ταλαιπωρεί τθν υφιλιο και τθ χϊρα μασ. 

 Θζλω να ςασ ςυγχαρϊ όλεσ και όλουσ για τθ ςτάςθ ςασ. Είναι ςτάςθ ευκφνθσ 

απζναντι ςτουσ θλικιωμζνουσ δθμότεσ μασ, ςτισ ευπακείσ ομάδεσ των δθμοτϊν μασ αλλά 

πάνω από όλα ςτθ νεολαία μασ. 

 Φίλεσ και φίλοι,  

 να ςυνεχίςουμε ζτςι, μακριά από ςυνακροίςεισ πολλϊν ατόμων ςε υπθρεςίεσ, ςε 

πλατείεσ, χϊρουσ εςτίαςθσ και λοιποφσ χϊρουσ διαςκεδάςεων, με περιοριςμό των 

μετακινιςεϊν μασ χωρίσ λόγο κυρίωσ ςε μεγαλφτερα κζντρα, για να αιςκανκοφμε ςφντομα 

τθν ικανοποίθςθ ότι αυτι τθ δφςκολθ για όλουσ μασ ϊρα προςκζςαμε ςτθν πανελλαδικι, 

ςτθν εκνικι προςπάκεια που καταβάλλεται για τον περιοριςμό τθσ επιδθμίασ και τθν δικι 

μασ προςπάκεια. 

 Ο Διμοσ μασ παρακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ κατάςταςθσ με τα κεςμικά του όργανα, 

ζτοιμοσ για παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθ λειτουργία των υπθρεςιϊν μασ, ςτθν 

κακαριότθτα και απολφμανςθ χϊρων υποδοχισ και παραμονισ κοινοφ, τθν προςταςία 

υπθρεςιϊν και δομϊν που ζρχονται ςε επαφι με το κοινό και ςε απόλυτθ ςυνεργαςία με 

άλλεσ υπθρεςίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο μασ. 

 Η αναςτολι λειτουργίασ των ακλθτικϊν χϊρων, του ΚΑΠΗ, των Σχολικϊν Μονάδων, 

όπωσ θ πολιτεία προςδιόριςε, κα ςυνεχιςτεί. 

 Η αναςτολι λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ ςτα Κρζςτενα κα ςυνεχιςτεί ωσ μζτρο 

αποφυγισ τθσ διαςποράσ του ιοφ. Θζλουμε να βεβαιϊςουμε τουσ παραγωγοφσ των λαϊκϊν 

αγορϊν ότι το μζτρο τθσ αναςτολισ αφορά και τθν υγεία των ιδίων, αφοφ ςε μικρό χϊρο 

ςυγκεντρϊνονται αρκετά άτομα από όλεσ τισ περιοχζσ του Νομοφ μασ αφοφ ςε οριςμζνεσ 

από αυτζσ θ επιβάρυνςθ είναι μεγάλθ. Υποςχόμαςτε ότι, μαηί τουσ κα απαιτιςουμε από 

τθν πολιτεία να ςτακεί δίπλα τουσ για τισ απϊλειεσ που ζχουν υποςτεί και κα υποςτοφν ςτο 

μζλλον ςτο ειςόδθμά τουσ εξαιτίασ τθσ επιδθμίασ. 

 Φίλεσ και φίλοι, 

  ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ και τισ υποδείξεισ των επιςτθμόνων 

διαμορφϊνουμε τθ ςτάςθ μασ αδιαφορϊντασ για πλθροφορίεσ, απόψεισ και προτάςεισ 

που ζρχονται από «καλοκελθτζσ» και αφοροφν τθν περιοχι μασ. Ζτςι λοιπόν θ πρόταςθ για 

δθμιουργία «κζντρου αναφοράσ» τθσ νόςου ςτο Γενικό Νοςοκομείο – Κ.Υ. Κρεςτζνων μας 

ξζνισε, αφοφ είναι γνωςτι ςε όλουσ θ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται, με τισ μεγάλεσ  

ελλείψεισ ςε ιατρικό – νοςθλευτικό προςωπικό, ςε εξοπλιςμό, μθχανιματα αλλά και 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ.  

 Πιςτεφω ότι με ςοβαρότθτα και υπευκυνότθτα κα αντιμετωπίςουμε όλοι και τθν 

τωρινι δυςκολία όπωσ ζχουμε αποδείξει ςε προθγοφμενεσ δφςκολεσ ςτιγμζσ του Διμου 

μασ.  

 Υγεία ςε όλουσ. 

Φιλικά, 

Σάκθσ Μπαλιοφκοσ 
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