Δευτέρα 4 Μαΐου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στέλιος Βαλιάνος: «Και την επόμενη μέρα ασφαλείς μαζί»!
Με αφορμή την μετάβαση στην περίοδο σταδιακής άρσης των περιορισμών που επιβλήθηκαν
λόγω της πανδημίας, ο Δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Αγαπητοί συντοπίτες, δημότες και κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη
Από σήμερα, ξεκινάμε τον δρόμο της επιστροφής στην πολυπόθητη
«κανονικότητα», που μας στέρησε τον τελευταίο καιρό η υγειονομική απειλή.
Περάσαμε ένα δύσκολο διάστημα στερημένοι την καθημερινή κοινωνική επαφή,
την τακτική συνάντηση με αγαπημένα μας πρόσωπα, φίλους, λατρευτικές μας
συνήθειες, απλές καθημερινές απολαύσεις...
Σας καλώ και σας ζητώ, να θυμόμαστε όλοι, πως η επαναφορά όλων αυτών στη
καθημερινότητά μας, πρέπει να γίνει με προσοχή και με κανόνες που έχουν
καταρτιστεί για την ασφάλεια όλων μας.
Περάσαμε την καταιγίδα μαζί! Ως πολίτες πετύχαμε να κρατήσουμε τις αποστάσεις,
να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας, να αποφύγουμε τη διασπορά του ιού στον
τόπο μας. Νέοι στήριξαν και φρόντισαν γέροντες, δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και
γείτονες, βοήθησαν ευπαθείς και μόνους συνανθρώπους μας, Εκκλησία και Δήμος
συνέδραμαν τους οικονομικά ασθενέστερους, μέτρα ελήφθησαν και εφαρμόστηκαν
για την ανακούφιση επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
Έτσι, μαζί, θα συνεχίσουμε και την προσπάθεια προσαρμογής μικρών και μεγάλων
καθημερινών απολαύσεων, στους κανόνες με τους οποίους θα πρέπει να μάθουμε
να ζούμε, για να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς και υγιείς.
Και αν το πράξουν αυτό όλοι, σε όλη την Ελλάδα, θα προστατέψουμε και την
πραγματική οικονομία μας. Γιατί πρώτοι απ` όλους, όσοι αγωνιούν για το
μεροκάματο, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι γνωρίζουν καλά, ότι οι οικονομικές
αντοχές για ένα νέο «λουκέτο» είναι ελάχιστες, έως ανύπαρκτες.
Σας καλώ όπως στηρίξαμε αλλήλους τις δύσκολες εβδομάδες που πέρασαν, έτσι να
συνεχίσουμε. Βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Φροντίζοντας ο ένας τον άλλον.
Δίνοντας προτεραιότητα στις τοπικές επιχειρήσεις για τις όποιες προμήθειες και
υπηρεσίες χρειαζόμαστε. Έχοντας πάντα το νου μας στο γείτονα που μπορεί να μας
χρειάζεται. Και ο Δήμος θα είναι παρών για να συνδράμει με όσες δυνατότητες και
όσα «εργαλεία» διαθέτει και με τους εργαζομένους του, τους οποίους οφείλω να
ευχαριστήσω για την ευσυνειδησία με την οποία υπηρέτησαν τους συμπολίτες τους,
στο δύσκολο διάστημα που προηγήθηκε.
Συνεχίζουμε «μαζί», ασφαλείς και αισιόδοξοι για το Αύριο.
===================================================

Ανακοινώνεται επίσης, ότι παραμένει σε ισχύ η οδηγία προς τους πολίτες να προσέρχονται στις δημόσιες
υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται
να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικά).
Από το Γραφείο Τύπου

