Τρίτη 17 Μαρτίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στέλιος Βαλιάνος: «Προστατεύοντας τον εαυτό μας, προστατεύουμε όσους αγαπάμε!»

Με αφορμή την ανακοίνωση νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, ο
Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επισημαίνει τα εξής:

«Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, με αποφάσεις της κυβέρνησης, καθ` υπόδειξη των
ειδικών επιστημόνων, τις τελευταίες μέρες έχουν επιβληθεί νέοι περιορισμοί που
αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας, με στόχο την προστασία όλων μας, από
την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού: από τις απαγορεύσεις στα εστιατόρια και
στις καφετέριες, μέχρι την αναστολή των καταστημάτων λιανεμπορίου από αύριο
Τετάρτη και από τους περιορισμούς στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και
των Δήμων, μέχρι την απόφαση αναστολής θρησκευτικών τελετουργικών και
μυστηρίων με συνάθροιση πιστών.
Το σύνθημα “Μένουμε Σπίτι” δεν αποτελεί ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αποτελεί
συνταγή προστασίας του ατόμου και της κοινωνίας. Προστατεύοντας τον εαυτό
μας, τηρώντας με υπευθυνότητα και χωρίς παρασπονδίες τις οδηγίες των ειδικών,
προστατεύουμε τελικά εκείνους που αγαπάμε. Σπάμε τον κρίκο της αλυσίδας
μετάδοσης του ιού που αποδεικνύεται φονικός για τους ηλικιωμένους μας και τους
εξασθενημένους από χρόνιες παθήσεις συμπολίτες μας.
Καλώ όλους τους συμπολίτες μου, να επιδείξουν το μέγιστο της υπευθυνότητας και
της αγάπης για τον πλησίον, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες.
Καλώ όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στον Δήμο μας, να
εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια περιορισμού της δραστηριότητάς τους,
λαμβάνοντας τα μέγιστα μέτρα προστασίας των εργαζομένων τους.
Καλώ όλους τους Δημότες και τους κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη, να
βοηθήσουν την κοινή προσπάθεια, περιορίζοντας στον ελάχιστο και άκρως
απαραίτητο βαθμό τις μετακινήσεις τους και διευκολύνοντας το έργο εκείνων που
παραμένουν στις επάλξεις, δίνοντας τη “μάχη” κατά της πανδημίας, ή μεριμνώντας
για την επάρκεια των αγαθών στα καταστήματα τροφίμων. Αλλά και όσων πρέπει
να βγούμε έξω, αν το απαιτήσει η ανάγκη για σωστή λειτουργία των
ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου στους πολίτες.
Όλοι μαζί θα καταφέρουμε! Με πίστη στον Θεό, στην επιστήμη μας, αλλά και στο
καθήκον μας προς τον συνάνθρωπο!»
Δείτε τη δήλωση σε βίντεο ΕΔΩ
Από το Γραφείο Τύπου

