
 

 

 
  

 
          Λαμία, 21 Οκτωβρίου 2020 

 

 

ΘΕΜΑ :  Σύσκεψη στο Γραφείο του Δημάρχου Λαμιέων, με τη συμμετοχή του 

Επιδημιολόγου Αθανασίου Σκουτέλη . 

  

Σύσκεψη στο Γραφείο του Δημάρχου Λαμιέων έγινε σήμερα Τετάρτη 21 

Οκτωβρίου 2020, με τη συμμετοχή του Καθηγητή Ιατρικής και μέλους της Επιτροπής 

Επιδημιολόγων Αθανασίου Σκουτέλη, ο οποίος παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση του 

Δημάρχου. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αντιμετώπιση της κατάστασης και στο 

Δήμο Λαμίας, μετά την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων από κορονοϊό. 

 Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Θανάσης 

Καρακάντζας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Υγείας του Δήμου μας Θανάσης Ντούζγος, ο 

Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Στασινός, ο Πρόεδρος  του Ιατρικού 

Συλλόγου Φθιώτιδας Χρήστος Γεωργίου και ο Διοικητής  του Νοσοκομείου Λαμίας 

Ανδρέας Κολοκυθάς. 

Ο καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέλης την αναγκαία και απαρέγκλιτη τήρηση 

όλων των μέτρων υγειονομικής προστασίας που ορίζουν τα σχετικά πρωτόκολλα και 

θα κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα την διασπορά του ιού τους χειμερινούς μήνες, που 

προβλέπεται σχετική έξαρση. 

Από τη συνάντηση προέκυψαν και συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες 

που μπορεί να αναλάβει ο Δήμος το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία πάντοτε 

με τον ΕΟΔΥ όπως και η προμήθεια τεστ αντιγόνων (rapid test) που μπορεί να γίνονται 

προληπτικά σε κεντρικά σημεία της πόλης της Λαμίας. Με τον τρόπο αυτό στηρίζεται 

αποτελεσματικά το σύστημα υγείας,  που μπορεί να αποφορτιστεί από άσκοπες 



 

 

επιβαρύνσεις υποβολής σε τέτοιου είδους test. 

Μετά τη συνάντηση ο Δήμαρχος Λαμιέων δήλωσε σχετικά:  

:  «…..Είχαμε την τιμή αλλά συγχρόνως και την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις 

πολύτιμες γνώσεις ενός δικού μας ανθρώπου ενός συμπατριώτη μας του Θανάση 

Σκουτέλη.. Ενός ανθρώπου που έχει κατακτήσει την επιστημονική γνώση που μετέχει 

στην Επιτροπή Επιδημιολόγων έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την 

πολύτιμη γνώση του για να πορευτούμε τη δύσκολη περίοδο που διέρχεται και η 

περιοχή μας. Θέλω  πραγματικά να ευχαριστήσω από καρδιάς τον καθηγητή της 

Ιατρικής Θανάση Σκουτέλη που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση μας και συγχρόνως να 

επαναλάβουμε  σε όλους τους τόνους ότι ο Δήμος της Λαμίας είναι απαρέγκλιτα 

προσηλωμένος στην κατεύθυνση της εφαρμογής των μέτρων και της πρόληψης, όπως 

άλλωστε έκανε  από την αρχή. Δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε εκκλήσεις προς όλες 

τις κατευθύνσεις για περισσότερη επιμέλεια στην εφαρμογή των μέτρων και για 

απαρέγκλιτη εφαρμογή της συσσωρευμένης επιστημονικής γνώσης. Άλλωστε 

θεωρούμε πως είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε τα δύσκολα, που σύμφωνα με 

τους επιστήμονες είναι μπροστά μας. Για μία ακόμη φορά καλούμε τους δημότες μας  να 

δείξουν περίσσεια ευαισθησία στην εφαρμογή των μέτρων, να σταματήσουν οι 

αυτοσχεδιασμοί και συντεταγμένα να πορευτούμε τα επόμενα βήματα,  για να 

αντιμετωπίσουμε τις οποιεσδήποτε δυσκολίες της πανδημίας. Ο Δήμος της Λαμίας δεν 

θα πάψει να είναι συμπαραστάτης σε ότι κι αν χρειαστεί και να αναλάβει και επιπλέον 

δράσεις και πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως έκανε από την 

πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας.…….».  

 

  

 

 

 


