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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την στάση των πολιτών εξήρε για άλλη μια φορά ο
δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Διον. Μπαλιούκος
«Θετική η συμπεριφορά της κοινωνίας
απέναντι σε πανδημία και εμβολιασμούς»
Πάνω από 85% το ποσοστό εμβολιασμένων στο δήμο,
σύμφωνα με το εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου
Κρεστένων

Στη θετική συμπεριφορά της τοπικής κοινωνίας
απέναντι στην πανδημία και κατ’ επέκταση στους
εμβολιασμούς για τον κορωνοϊό, που σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία στην περιοχή άγγιξαν το 85%,
αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο δήμαρχος
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Διον. Μπαλιούκος.
Για μια ακόμη φορά ο κ. Μπαλιούκος εξήρε τη στάση
των πολιτών στο δήμο, λέγοντας πως δέχτηκαν με
ευήκοα ώτα τα μηνύματα που έδωσε από την έναρξη της
πανδημίας η δημοτική αρχή, με αποτέλεσμα να υπάρξει

αυτή η πορεία των λιγότερων κρουσμάτων στο Νομό
μας.
«Η πανδημία ήταν μια κατάσταση που μας ξάφνιασε
όλους, αφού δεν περιμέναμε να πάρει αυτή τη διάσταση,
άλλωστε δεν είμαστε ειδικοί σε τέτοιου είδους
εκτιμήσεις. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν
να περιφρουρήσουμε το χώρο της δράσης μας, το
δημαρχείο, τα τοπικά μας συμβούλια κλπ.
Αυτή η θετική πορεία που αναφέρεται στον τύπο, δεν
είναι προσπάθεια κάποιων ανθρώπων, αλλά μία
συμπεριφορά μιας ολόκληρης κοινωνίας, που πιάνει τα
μηνύματα και αυτό της το αναγνωρίζω. Ακούει τους
επιστήμονες και τους ειδικούς ανθρώπους που μας
κατευθύνουν ως κοινωνία και βέβαια μετά από διάφορες
διακυμάνσεις έχουμε αυτή την πορεία, η οποία μας
ικανοποιεί και μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς και
κυρίως για τα μικρά παιδιά και τους υπερήλικες,
ανθρώπους που προσπαθούμε να διαφυλάξουμε»
δήλωσε ο κ. Μπαλιούκος.
Άνω του 85%
οι εμβολιασμοί
Εξάλλου ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων,
υπογράμμισε την άριστη δουλειά που έκαναν οι
εργαζόμενοι στο εμβολιαστικό κέντρο του Νοσοκομείου
Κρεστένων, πράγμα που όπως είπε φαίνεται και από τα
αποτελέσματα των εμβολιασμών, που ανέρχονται σε
ποσοστό άνω του 85%.

«Είχαμε την ευτυχία να έχουμε το Νοσοκομείο μας και
εδώ φαίνεται η δυνατότητα που προσφέρει στην περιοχή,
η ύπαρξη μιας καλής νοσηλευτικής μονάδας. Το
εμβολιαστικό κέντρο στο Νοσοκομείο της Κρέστενας
έκανε άριστη δουλειά, οι εργαζόμενοι είχαν πολύ καλή
πρακτική απέναντι στον πολίτη, δεν τον ταλαιπώρησαν
και συγχρόνως τον επαινούσαν για την πρωτοβουλία που
έπαιρνε. Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής μέσα από
το εμβολιαστικό κέντρο , φαίνεται ότι στην περιοχή έχει
εμβολιαστεί άνω του 85%. Και αυτό το διαπιστώνουμε
και εμείς στους μαζικούς χώρους που κινούμαστε και
στις ερωτήσεις που κάνουμε στους πολίτες μας. Ναι
είναι μεγάλο το ποσοστό και εκτιμάμε, ελπίζουμε και
κάνουμε έκκληση, αυτό το ποσοστό να περάσει και στη
νεολαία των σχολείων μας, στα επιτρεπτά ηλικιακά όρια
που η πολιτεία έχει θεσπίσει. Και βέβαια θα πάρουμε
πρωτοβουλίες ενημέρωσης κι εκεί, ούτως ώστε να
επεκταθεί αυτή η καλή πρακτική την οποία είχαμε»
τόνισε ο κ. Μπαλιούκος.

