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ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: «ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ»

Σε μήνυμά του προς τους δημότες ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου,
αναφερόμενος στην κατάσταση που όλοι βιώνουμε καθημερινά σε

σχέση με τον covid-19, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα τήρησης
των μέτρων και των οδηγιών της πολιτείας και των υπευθύνων του
ΕΟΔΥ για την αυτοπροστασία των πολιτών και της κοινωνίας αλλά
και τον περιορισμό της αλυσίδας διάδοσης του ιου.

Εξηγεί αναλυτικά τα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των δημοτών
που έχει λάβει ο Δήμος από την πρώτη ημέρα διαχείρισης της
κρίσης, ενώ «στέκεται» ιδιαίτερα στη συνεχή λειτουργία των
δομών ‘Βοηθεια στο σπίτι» με τη λειτουργία του τηλεφωνικού
κέντρου 22940-22222 στήριξης και βοήθειας στους έχοντες ανάγκη
φαρμακευτικού υλικού, συνταγογράφησης, ή ειδών πρώτης ανάγκης
, αλλά και στη λειτουργία του ‘Κέντρου Ψυχολογικής
Υποστήριξης» για εκείνους που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη.

«Κανείς δεν είναι μόνος του σε αυτήν την κρίση» τονίζει ο κ.
Μπουρνούς στο μηνυμά του. «Είμαστε όλοι εδώ για εσάς. Μένουμε
σπίτι. Δεν διακινδυνεύουμε την υγεία των αγαπημένων μας
προσώπων και των εαυτών μας. Όλοι μαζί θα βγούμε νικητές».

=====================================

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

ΣΣ: στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα
του Δημάρχου προς τους πολίτες:

Ή στην επίσημη σελιδα του Δήμου στο ΦΒ εδώ:

https://www.facebook.com/municipality.rafina.pikermi/videos/64
4484402786074/

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR
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Σήμερα αποδίδουμε τιμές σε εκείνους που έγραψαν ιστορία και
θυσιάστηκαν για την Ελευθερία.

Σήμερα ακούμε με ευλάβεια τα Χαρμόσυνα νέα για την έλευση του
Κυρίου.

Τα μηνύματα του φετινού εορτασμού της 25ης Μαρτίου είναι πιο
ηχηρά από ποτέ.

Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι ,με αποφασιστικότητα και πίστη θα
βγούμε νικητές και από αυτήν τη δοκιμασία.

Χρόνια πολλά Ελλάδα!Τις σημαίες ψηλά!

Ευάγγελος Μπουρνούς

Μήνυμα δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου
σημερινή διπλή εορτή
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ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ …
Πριν λίγο καιρό ένιωσα την ελπίδα και την περηφάνια να
ξαναζωντανεύουν μέσα μου, όταν ένα παλικάρι, οικογενειάρχης
και ΑΝΕΡΓΟΣ, απέρριψε πρόταση πρόσληψής του σε εισπρακτική
εταιρεία, λέγοντάς μου…

…«εγώ δεν πρόκειται να ταΐσω τα παιδιά μου με ψωμί βουτηγμένο
στο δάκρυ κάποιου φουκαρά, που τον οδήγησαν στην απελπισία.

Δε θα γίνω υπάλληλος των δοσίλογων και των κατακτητών, για να
φάω μια φέτα ψωμί!

Θα παλέψω, μαζί με όσους μπορώ, να τους ξαποστείλουμε, να
ελευθερώσουμε τον τόπο μας και να φάμε όλοι ψωμί τιμημένο!
Άλλωστε τα ψωμιά τους είναι λίγα!

Αργά ή γρήγορα θα σαρωθούν και δε θέλω την ημέρα εκείνη να
βρεθώ με το κεφάλι σκυμμένο, για να αποφύγω το φτύσιμο του
κόσμου!

Δε θέλω να έχω την τύχη των πορνιδίων της α΄κατοχής, που με το
φευγιό των Γερμανών, ο λαός τις κούρευε στους δρόμους!».

Και τελειώνοντας, μου τόνισε, με μάτια αγριεμένα:
«Και επειδή ξέρω ότι γράφεις, μην ξεχάσεις να πεις σε κάτι
τέτοιους, ότι δεν πρόκειται να τους ξεχάσω!

Τη μέρα της απελευθέρωσης θα τους βρω!

Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί να τροφοδοτούν
το θεριό με αίμα,
σήμερα θα ήμασταν ελεύθεροι! Και μην
ξεχάσεις, είναι κι άλλοι σαν και
μένα! Πολλοί! Κι είναι, ακόμα, σιωπηλοί»!
Πολίτης ΕΛΛΗΝΑΣ

Δ.Σ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
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ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2018/12/24/minyma-pros-oloys-t
oys-chafiedes-royfianoys-kathestotos/

