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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Ελεκεξώλνπκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο όηη ερζέο 22 Ιαλνπαξίνπ θαη ζήκεξα 23 

Ιαλνπαξίνπ παξαηεξείηαη κηα αθνινπζία  κηθξνζεηζκώλ (έληαζεο 1,7 έσο 3 ηεο 

θιίκαθαο Richter) κε επίθεληξν ηνλ Επβντθό Κόιπν. Μεηά από επηθνηλσλία ηνπ 

Δεκάξρνπ κε ηνπο ππεύζπλνπο εηζκνιόγνπο ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ έιαβε ηελ 

δηαβεβαίσζε όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο εθ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη λα κελ αλεζπρνύλ νη 

πνιίηεο. Σν θαηλόκελν είλαη ηνπηθό θαη παξαθνινπζείηαη από ηνπο επηζηήκνλεο.   

 
Φαρλά, 23 Ιαλνπαξίνπ 2021 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

ΓΕΧΡΓΙΟ ΦΑΘΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση 3η  
Ενημεπώνοςμε ηοςρ Δημόηερ ηος Δήμος Διπθύων - Μεζζαπίων όηι ηην Τπίηη 19 

Ιανοςαπίος 2021 και από ώπαρ 17.00 μέσπι 19.00,  ζηην Κοινόηηηα ηος Πιζζώνα,  

έμπποζθεν ηος Κοινοηικού Γπαθείος και ηος ΚΕΠ, η κινηηή ομάδα ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Σηεπεάρ Ελλάδορ διασείπιζηρ ηος COVID-19 ζε ζςνεπγαζία με ηον Δήμο Διπθύων - 

Μεζζαπίων θα διενεπγήζει Rapid Tests ανίσνεςζηρ COVID-19 με ηην μέθοδο "Drive 

through" (οι εξεηαζόμενοι θα είναι μέζα ζηο αςηοκίνηηο ηοςρ). 

   

Ο Δήμαπσορ  
 Παξαθαινύκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα είλαη εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνί ζηελ ηήξεζε ησλ 

κέηξσλ πξνθύιαμεο (κάζθα, απνζηάζεηο, πιύζηκν ρεξηώλ, ζπγρξσηηζκό ζε θιεηζηνύο 

θαη αλνηρηνύο ρώξνπο θ.α.).  Ο ΕΟΔΤ ζπλερίδεη ζρνιαζηηθά ηελ ηρλειάηεζε γηα ηνλ 



κέγηζην εληνπηζκό  πηζαλώλ θξνπζκάησλ θαη ε Δεκνηηθή Αξρή ζα ζαο ελεκεξώλεη 

ππεύζπλα γηα θάζε εμέιημε. 

    Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επηζεκαλζεί όηη παξαηεξήζεθε ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο ζηνρνπνίεζε ζπκπνιηηώλ καο (επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα) θαη ζε άιιεο 

πεξηπηώζεηο δηαζπνξά θεκώλ πεξί θξνπζκάησλ γηα αλζξώπνπο πνπ ήηαλ αξλεηηθνί 

ζηνλ ηό.  Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη θαηαθξηηέεο θαη θαηαδηθάδνληαη απεξίθξαζηα.  

  Αο ιάβνπκε ππόςε όηη απηή ηελ ώξα όιε ε πθήιηνο αληηκεησπίδεη έλαλ ύπνπιν 

ερζξό, αόξαην θαη επηζεηηθό από ηνλ νπνίν όινη καο θηλδπλεύνπκε. Όινη είκαζηε 

επάισηνη θαη θαλείο δελ γλσξίδεη πόηε θαη πσο κπνξεί λα πξνζβιεζεί. ε απηό ηνλ 

αγώλα όινη καδί ζαλ νκάδα παίδνπκε άκπλα θαη ζηεξίδνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ γηαηί 

πξέπεη θαη ζα βγνύκε ληθεηέο. Η επόκελε εκέξα πξέπεη λα καο βξεη δπλαηνύο θαη  

αιιειέγγπνπο.   

 Πξνθπιάζζνπκε ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο ηεξώληαο ηα κέηξα πξνθύιαμεο θαη 

ελεξγνύκε κε πξάμεηο ζηήξημεο γηα όζνπο δνθηκάδνληαη. 

Γεν σπάρτει περιθώριο για ευησστασμό ούτε λεπτό, 

Μένοσμε προσηλωμένοι στον στότο, Παραμένοσμε ασυαλείς. 

 

Φαρλά, 9 Ιαλνπαξίνπ 2021 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

ΓΕΧΡΓΙΟ ΦΑΘΑ 

 


