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Τα όρια της υποµονής των 50 

ξεκάθαρες εξηγήσεις. 

 

Σήµερα ηµέρα Παρασκευή 12

Εορδαίας, βρίσκεται στις 123

Επιτροπή Λοιµοξιολόγων του

βρίσκεται η κάθε περιοχή στην

χιλιάδες κατοίκων. Εύκολα αντιλαµβάνεται

πορτοκαλί επίπεδο που σε αντίστοιχες

έξοδό τους από το καθεστώς των

 

Απαιτούµε λοιπόν από τον Υφυπουργό

κατά το δοκούν, γιατί παραµένει

περίπου 30 λιγότερες µολύνσεις

Επίσης ζητούµε να µας εξηγηθεί

περιοριστικά µέτρα, δεν υπήρξε

πανδηµίας στη χώρα, ή έστω από
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

των 50 χιλιάδων κατοίκων της Εορδαίας έχουν εξαντληθεί

12-2-2021, ο ∆είκτης Μολύνσεων 14ηµέρου

 µολύνσεις ανά 100 χιλιάδες κατοίκους. Το

Λοιµοξιολόγων του ΕΟ∆Υ και η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής

περιοχή στην κατηγορία κόκκινου επιπέδου, είναι 150+ 

Εύκολα αντιλαµβάνεται ο καθένας ότι ο ∆ήµος Εορδαίας

σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων ∆ήµων, αυτό

καθεστώς των σκληρών περιοριστικών µέτρων. 

τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας να µας εξηγήσει

παραµένει ο ∆ήµος Εορδαίας στην κατηγορία κόκκινου

µολύνσεις ανά 100 χιλιάδες κατοίκους στον προαναφερόµενο

εξηγηθεί γιατί ενώ επί 4 µήνες ο ∆ήµος Εορδαίας βρίσκεται

υπήρξε καµία επίσκεψη από τους αρµοδίους

έστω από µέλη της Επιτροπής Λοιµοξιολόγων. 
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έχουν εξαντληθεί. Απαιτούµε 

ηµέρου Covid-19 στο ∆ήµο 

. Το όριο που έχει θέσει η 

Πολιτικής Προστασίας, για να 

150+ µολύνσεις ανά 100 

∆ήµος Εορδαίας βρίσκεται στο 

αυτό σήµαινε αυτόµατα την 

µας εξηγήσει, επαρκώς και όχι 

κατηγορία κόκκινου επιπέδου µε 

στον προαναφερόµενο ∆είκτη. 

Εορδαίας βρίσκεται υπό αυστηρά 

αρµοδίους αντιµετώπισης της 
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Η υποµονή µας έχει όρια τα οποία

µε την δαµόκλειο σπάθη µιας

αυτή να ρωτηθεί, βιώνει για

αναποτελεσµατικό lockdown,

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ βάση. 

 

Μια ολόκληρη περιοχή, ένας 

καταστροφή, σε προβλήµατα

εγκλεισµός και µία κυβέρνηση

στήριξης των κατοίκων της Εορδαίας

120 ηµέρες υπό περιοριστικό καθεστώς

 

Οι 50 χιλιάδες κάτοικοι της Εορδαίας

 

Γιατί καταδικάζετε σε οικονοµική

 

Κλείνοντας να  ευχαριστήσουµε

δύσκολο διάστηµα, γεγονός το

του δήµου µας, να συστήσουµε

την προάσπιση του αγαθού της

επικεντρώσει τις προσπάθειε

δικαιωµάτων όλων των δηµοτών

Συντάγµατος των Ελλήνων, ό

νόµου. 
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τα οποία έχουν πλέον ξεπεραστεί. Μια ολόκληρη

µιας µετάβασης στην µεταλιγνιτική εποχή που

βιώνει για περισσότερο από 4 µήνες ένα ανεξήγητο

, του οποίου η χρησιµότητα - αποδεδειγµένα

 δήµος περίπου 50 χιλιάδων κατοίκων, καταδικάστηκε

προβλήµατα ψυχικής υγείας που αναπόφευκτα έχει επιφέρει

κυβέρνηση η οποία δεν έχει ανακοινώσει απολύτως

της Εορδαίας, της µοναδικής περιοχής στον πλανήτη

περιοριστικό καθεστώς. 

της Εορδαίας περιµένουν και απαιτούν µία απάντηση

οικονοµική καταστροφή και σε ψυχική κατάρρευση

ευχαριστήσουµε τους πολίτες της Εορδαίας για τη συνετή στάση

γεγονός το οποίοείχε ως αποτέλεσµα τηβελτίωση της επιδηµιολογικής

συστήσουµε τη συνέχεια της προσπάθειας για την ατοµική

αγαθού της ∆ηµόσιας Υγείας και να τονίσουµε ότι ο

προσπάθειες του στην κατεύθυνση προστασίας 

δηµοτών του, που απορρέουν από το εδάφιο

, όπου ρητά αναφέρεται ότι όλοι οι Έλληνες είναι

ολόκληρη περιοχή, η οποία ζει 

που έχει σχεδιαστεί χωρίς 

ανεξήγητο και απολύτως 

αποδεδειγµένα πλέον- δεν έχει 

καταδικάστηκε σε οικονοµική 

έχει επιφέρει ο υποχρεωτικός 

απολύτως κανένα ειδικό µέτρο 

πλανήτη Γη που βρίσκεται επί 

απάντηση στο ερώτηµα :  

κατάρρευση την περιοχή µας; 

συνετή στάση τους όλο αυτό το 

της επιδηµιολογικής εικόνας 

ατοµική προστασία αλλά και 

τι ο ∆ήµος Εορδαίας, θα 

προστασίας των κατοχυρωµένων 

εδάφιο 1 του άρθρου 4 του 

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 


