Κώστας Λύρος: Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα την μάχη κατά του κορωνοϊού
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Μία ακόμη σύσκεψη της επιτροπής διαχείρισης της κρίσης του κορωνοιού
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Μεσολογγίου με θέμα την από κοινού
λήψη και νέων αποφάσεων λόγω της νέας κατάστασης που διαμορφώθηκε στο
Δήμο όπως και σε ολόκληρη την χώρα, μετά την λήψη αυστηρότερων μέτρων από
την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
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Παρουσία του Δημάρχου Κώστα Λύρου, όλων των αντιδημάρχων, του διοικητή του
Νοσοκομείου Μεσολογγίου Πάνου Παπαδόπουλου, του Αστυνομικού Διευθυντή Αιτωλίας
Ιωάννη Νταλαχάνη, κλιμακίου της ΕΟΕΔ, του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο
Δήμου κ.α. έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.
Αυτά είναι η μέριμνα για τους εργαζομένους στο Δήμο Μεσολογγίου, ο εφοδιασμός με
τρόφιμα σε δομές όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες, ο
εφοδιασμός και η διανομή μέσων αποτροπής του ιού, η καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας
Καθαριότητας κ.α.
Από πλευράς του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου έγινε έκκληση προς επιχειρήσεις και ιδιώτες
να βοηθήσουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνδράμοντας και αυτοί με την σειρά τους την
προσπάθεια του Δήμου. Τα συσσίτια ξεκίνησαν από σήμερα, αλλά οι έχοντες ανάγκη
αυξάνονται και είναι πρέπον όσοι έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν.
Ανάγκες παρουσιάζονται και σε αίμα και στο ίδιο πλαίσιο έγινε κάλεσμα σε όσους δημότες
μπορούν να προβούν σε αιμοδοσία. Πλέον το Κέντρο Αιμοδοσίας λειτουργεί στο ΚΑΠΗ
Μεσολογγίου όπου και παραχωρήθηκε από το Δήμο γι’ αυτό το σκοπό.
Κρίσιμο θέμα είναι η διαχείριση της καθαριότητας όπου πέραν των άλλων δυσχερειών τις
τελευταίες μέρες το αρμόδιο τμήμα του δήμου έχει να αντιμετωπίσει πολύ αυξημένο όγκο
στερεών απορριμμάτων (πράγματα που βρίσκονταν σε αποθήκες και οι δημότες αυτές τις
μέρες αποφάσισαν να κάνουν εκκαθάριση). Τούτο καθίσταται επιβαρυντικό για την
λειτουργία της υπηρεσίας που δουλεύει με λιγοστό προσωπικό και «υπερβάλλει εαυτόν» για
να είναι αποτελεσματική. Η αντιδήμαρχος Περσεφώνη Μελαχρή έκανε έκκληση προς τους
πολίτες να μην βγάζουν σκουπίδια πέραν των όσων παράγονται καθημερινά (οικιακά
απορρίμματα), γιατί η υπηρεσία δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει άλλο.
Κλείνοντας ο Δήμαρχος ζήτησε απ’ όλους να συνεχίσουν με την ίδια υπευθυνότητα και την
αίσθηση καθήκοντος γιατί βρισκόμαστε στο μέσο της μάχης και οι απαιτήσεις είναι ολοένα
και αυξανόμενες.
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