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Κυκλοφορεί σ' ολόκληρο τον κόσμο

Η Νέα Δημοκρατία προ των ευθυνών της
Άρθρο του εκδότη
ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΑΜΠΑ - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
Μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων

(συνέχεια από τα προηγούμενα)
Σήμερα η Ελλάδα έχει ένα Αθηνοκεντρικό πολίτευμα που τα αποτελέσματα είναι: εκατομμύρια Έλληνες
έχουν μεταναστεύσει στα 'πέρατα της
οικουμένης και απ' αυτά που έχουν
μείνει στην Ελλάδα τα μισά έχουν μεταναστεύσει στο Νομό Αττικής.
Ο λαός μας το λέει φιλοσοφικά: «Στην Ελλάδα έχουμε
ΚΑΘΕ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ».
Η Ελλάδα στην ιστορία της δεν είχε ποτέ Αναπτυξιακό
πολίτευμα. Δύο πολιτικοί ηγέτες εκδήλωσαν την πρόθεσή
τους να αλλάξουν το ισχύον. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο
Εμμανουήλ Τσουδερός. Και τους δύο τους εμπόδισε η ξενόφερτη Βασιλεία. Οι Βασιλιάδες της Ελλάδας δεν ήταν ποτέ
Έλληνες. Ήταν Ευρωπαίοι και τους επέβαλαν στη χώρα μας
οι Ευρωπαίοι ηγεμόνες. Και πρώτος και χειρότερος η Αγγλία.
Σήμερα όμως οι συνθήκες είναι καταλληλότερες να αλλάξουμε το πολίτευμα και να καθιερώσουμε Προεδρική Δημοκρατία Αμερικάνικου ή Ελβετικού τύπου. Μας το εγγυάται
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα στην Ευρώπη κουμάντο ΔΕΝ
κάνει η Αγγλία. Και επειδή η Αγγλία έχασε τον τυραννικό
ρόλο της έφυγε από την Ευρώπη.
Η προσφορά του Ντε Γκώλ και του Αντενάουερ που
θεμελίωσαν την Ενωμένη Ευρώπη είναι πρωτόγνωρη και
αποτελεί «θεμέλιο της Ευρωπαϊκής ειρήνης και ισόρροπης
περιφερειακής ανάπτυξης.
Τα (2χ6) διαγράμματα που ακολουθούν δείχνουν το μοντέλο ανάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα μας.
Σ το επόμενο η συνέχεια
ytsiampas@yahoo.gr

Προτεινόμενο δείγμα αποκεντρωμένου πολυκεντρικού
μοντέλου ανάπτυξης. Οι έδρες των Νομών (Νομαρχίες - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) θα πρέπει να έχουν τις
Απαραίτητες εξουσίες (και μόνον αυτές) για να προσελκύσουν Ιδιωτικές Επενδύσεις. Η Κεντρική Εξουσία (Αθήνα) έχει ΜΟΝΟ την ευθύνη της Ισόρροπης Περιφερειακής
Ανάπτυξης. ΟΧΙ το Σύνολο της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Προτεινόμενο γενικευμένο Σύστημα Αποκεντρωμένου
(Πολυκεντρικού) μοντέλου Ανάπτυξης.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει τον "αναντικατάστατο" ρόλο ν' αναπτύξει ολόκληρο το Νομό. Ο ρόλος
αυτός απαιτεί εξουσίες που δεν έχει. Η Κεντρική Εξουσία
διατηρεί την ευθύνη της ισόρροπης Περιφερειακής ανάπτυξης ΜΟΝΟΝ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δύναμη του μαγνήτη της Αθήνας "υπαγορεύει" στα Κύθηρα να υπαχθούν διοικητικά και αναπτυξιακά σε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που εδρεύει στο Νομό
Αττικής.

ΣΕΒ
«Η Χρηματοδότηση της ανάπτυξης μετά την πανδημία με εργαλεία το νέο ΕΣΠΑ
και το Ταμείο Ανάκαμψης στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ»
Με στόχο την παρουσίαση των νέων χρηματοδοτικών
εργαλείων που είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις, ώστε να
επιταχυνθεί η ανάπτυξη μετά την πανδημία ξεκίνησε η νέα
σειρά ανοιχτών ενημερωτικών συνεδριάσεων του Γενικού
Συμβουλίου του ΣΕΒ. Η πρώτη ψηφιακή συνεδρίαση με
θέμα: «Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης μετά την πανδημία:
Το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης» πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη, του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής κ. Γιώργου Ζερβού, καθώς και του Διοικητή
του Ταμείου Ανάπτυξης στην Ελλάδα κ. Νίκου Μαντζούφα.
Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της
πολιτείας για την παρουσία τους και για τη δυνατότητα ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου τόνισε
ότι «οι εκδηλώσεις αυτές φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα
αναγκαίο και ουσιαστικό πλαίσιο διαλόγου και ανταλλαγής
απόψεων της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία
πάνω στα κρίσιμα ζητήματα της χρηματοδότησης. Σχετικά
με τα νέα εργαλεία που συνιστούν το νέο ΕΣΠΑ και ειδικά το
Ταμείο Ανάπτυξης, ο κ. Παπαλεξόπουλος τόνισε ότι είναι μια
μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, την κατάλληλη στιγμή, και σημείωσε ότι αν και βρισκόμαστε ακόμη στο ξεκίνημα μπορούμε να βρούμε τρόπους ώστε και οι ρυθμοί απορρόφησης να
αυξηθούν και οι μηχανισμοί διαχείρισης να είναι αποτελεσματικοί. «Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να εκπλήξουμε τον
εαυτό μας -τόνισε χαρακτηριστικά- και για αυτό χρειάζεται η
συνεργασία όλων των παραγωγικών δυνάμεων».
Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης επισήμανε ότι «ο ΣΕΒ στοχεύει στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική σύνδεση και ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών του
με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, εν προκειμένω το
ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να αξιοποιηθούν όσο

πιο αποτελεσματικά γίνεται στην προσπάθεια για την αναβάθμιση της οικονομίας μας. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά
προγράμματα, αποτελούν παραδοσιακά κορυφαίας σημασίας χρηματοδοτικές πηγές για την ανάπτυξη και την οικονομία, αφού στα 40 χρόνια συμμετοχής μας στην ενωμένη
Ευρώπη, έχουμε λάβει από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα €160 δισ., δηλαδή σχεδόν ένα ΑΕΠ». Εντούτοις,
τόνισε, «ουδείς μπορεί να ισχυριστεί πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να μεγιστοποιήσει το αναπτυξιακό τους αποτύπωμα,
αφού πολύ συχνά, η έμφαση δίδεται στην άντληση πόρων,
παρά στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για την οικονομία».
Ο κ. Βιδάλης τόνισε ακόμη ότι χρειάζεται να αντιμετωπισθούν καίριες προκλήσεις όπως είναι το πώς θα μπορέσει το
νέο ΕΣΠΑ να αποτελέσει πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο,
το πώς θα συμβάλλει στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση
των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη των σύγχρονων δεξιοτήτων, αλλά και στη σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών ΜμΕ με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, λειτουργώντας
συμπληρωματικά και ενισχυτικά του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, και του RRF.
Στην παρέμβασή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης υπογράμμισε πως η ανθεκτικότητα, εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης
σε συνθήκες κρίσεων όπως της πανδημίας. Τόνισε τη μεγάλη αύξηση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων τους
τελευταίους 20 μήνες, από 26% σε 65%, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία της επιχειρηματικής μεγέθυνσης για την
ανάπτυξη και την απασχόληση. O κ. Τσακίρης αναφέρθηκε
στη σημαντική προσπάθεια να μειωθεί η γραφειοκρατία και
επισήμανε ότι στο νέο ΕΣΠΑ έχει επιδιωχθεί να μειωθούν οι
σχετικές διαδικασίες σε μεγάλο ποσοστό. Επίσης, σημείωσε
ότι το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τόνισε ότι κρίσιμη
παράμετρος για τη χρηματοδότηση αποτελεί το επίπεδο ωρίμανσης ενός έργου. Τέλος, ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε
στο σημαντικό ρόλο που θα παίξουν τα έξυπνα χρηματοδο-

τικά εργαλεία στην επομένη προγραμματική περίοδο του
ΕΣΠΑ και οι διαρθρωτικές αλλαγές που μπορεί να φέρουν
πέρα από την χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα στο να
εξαλειφθεί το φαινόμενο των μεταχρονολογημένων επιταγών, μέσα από την αξιοποίηση νέων εργαλείων με έμφαση
στο θεσμό του factoring.
Στην τοποθέτησή του ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής κ. Γιώργος Ζερβός, αναφέρθηκε στην πρόκληση της αξιοποίησης των νέων
εργαλείων του ΕΣΠΑ και επισήμανε ότι στόχος του νέου
ΕΠΑΝΕΚ είναι να συνεισφέρει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με ενίσχυση της βιομηχανίας καθώς και στη
διασύνδεση της έρευνας και ανάπτυξης με την επιχειρηματικότητα.
Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάπτυξης στην Ελλάδα κ.
Νίκος Μαντζούφας, περιέγραψε ως μεγάλο διακύβευμα
για τη χώρα την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του
Ταμείου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται ένας
μηχανισμός που στελεχώνεται από την «αφρόκρεμα» της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που θα επιδιώξει τη συνεργασία
με τον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Μαντζούφας ζήτησε τη συνεργασία με τον κόσμο των επιχειρήσεων και περιέγραψε πως το
Ταμείο Ανάκαμψης θα επιδιώξει την κινητοποίηση της δυναμικής, ισχυρής, επιχειρηματικότητας, μέσα από στοχευμένες
ενισχύσεις κυρίως σε ΜμΕ και μέσω δανείων με χαμηλά
επιτόκια. Όπως τόνισε, ο τρόπος που οργανώνονται οι διαδικασίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας
και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Ακολούθησε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση, με
τα μέλη του ΣΕΒ, σχετικά με ζητήματα που αφορούν στις δομές και διαδικασίες του νέου ΕΠΑΝΕΚ, την εξειδίκευση και
προκήρυξη των πρώτων δράσεων του νέου ΕΣΠΑ, τη μείωση
της γραφειοκρατίας και το καλύτερο συντονισμό και αξιοποίηση των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, όπως είναι το RRF, νέο ΕΣΠΑ, ο νέος αναπτυξιακός
νόμος, κα.
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ΣΕΒ
Οι τεχνολογίες αλλάζουν τις καταναλωτικές συμπεριφορές. Δημιουργούν καλά πληροφορημένους, απαιτητικούς και ενήμερους αγοραστές
και ανατρέπουν τα παραδοσιακά μοντέλα εξυπηρέτησης.
Η αλλαγή των καταναλωτικών
προτύπων, ιδίως με την αυξανόμενη
αγοραστική δύναμη των νεότερων
ηλικιών, καθιστούν την εμπειρία πελάτη σε βασικό στοιχείο ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος, πέρα από την τιμή
και το εμπορικό σήμα. Το 86% των
καταναλωτών είναι πρόθυμο να ξοδέψει έως και 25% παραπάνω αν η συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης είναι
εξατομικευμένη και θετική.
Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώσουν μια πελατοκεντρική,
πολύ-καναλική προσέγγιση που καλύπτει όλα τα «στάδια διεπαφής» του
πελάτη, δηλαδή την έρευνα αγοράς,
την επιλογή ή δοκιμή προϊόντων, την
πληρωμή, την παραλαβή, την υποστήριξη μετά την πώληση, τυχόν επιδιορθώσεις, κλπ.
Οι τεχνολογίες που βελτιώνουν
την εμπειρία του πελάτη αξιοποιούν
την ανάλυση και διαχείριση δεδομένων (πχ μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης), επαυξημένη ή εικονική πραγματικότητα, εφαρμογές RFID και GPS,
ψηφιακές λύσεις αυτο-εξυπηρέτησης
μετά την πώληση, προγραμματισμένες συντηρήσεις, κλπ.
Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις
είναι σημαντικά: έσοδα 6,5 φορές
υψηλότερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, οι θετικές εμπειρίες των πελατών οδηγούν σε 140% μεγαλύτερες
αγορές, μεγαλύτερη προβολή λόγω
θετικών σχολίων, μεγαλύτερη θετική
διείσδυση, μεγαλύτερη διατήρηση
πελατολογίου, μείωση των χρόνων
παράδοσης, αλλά και έως 33% χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης.
Ο ΣΕΒ προτείνει έναν Οδικό
Χάρτη για τη βελτίωση της ψηφιακής
εμπειρίας του πελάτη μέσα από μια
σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για τις
τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία,
τις ανάγκες των πελατών, τους δείκτες απόδοσης των ψηφιακών επενδύσεων, τις απαιτούμενες πιλοτικές
εφαρμογές, τις οργανωτικές προκλήσεις, τους συγκεκριμένους ρόλους
και αρμοδιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν.
Η σημασία της εμπειρίας του
πελάτη
Οι ομιλητές στο εργαστήριο με
θέμα «Ψηφιακή Εμπειρία Πελάτη»
που διοργάνωσε στις 19/4 ο ΣΕΒ
αλλά και τα ευρήματα της νέας μελέτης του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού του ΣΕΒ επιβεβαιώνουν ότι μαζί με τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλάζει και η καταναλωτική
συμπεριφορά. Η συζήτηση στο εργαστήριο ανέδειξε το νέο τύπο του
πληροφορημένου, απαιτητικού και τεχνολογικά ενήμερου καταναλωτή που
χαρακτηρίζεται από διαρκή αλλαγή
της αγοραστικής συμπεριφοράς και
των προτιμήσεών του. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα την έντονη διακύμανση
της ζήτησης, με απαιτήσεις για εξατομικευμένη, άμεση και συνεχή εξυπηρέτηση, με ευκολία εύρεσης και σύγκρισης ανταγωνιστικών προϊόντων,
αλλά και με δυσκολία επιβράβευσης
των «πιστών πελατών».
Η επιβίωση των εμπορικών επιχειρήσεων ανέκαθεν εξαρτιόταν σε
μεγάλο βαθμό από την ικανότητα να
διατηρούν ικανοποιημένους πελάτες.
Όμως το νέο αγοραστικό πρότυπο
ανατρέπει το παραδοσιακό μοντέλο
εξυπηρέτησης, όπου η επαφή της επιχείρησης και των πελατών περιοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά
σε φυσικό χώρο. Επίσης, η τακτική
της μαζικής προώθησης / προβολής,
βάσει της οποίας οι εταιρείες δημιουργούσαν στους καταναλωτές την

παρόρμηση απόκτησης προϊόντων
μέσω των καναλιών λιανικής, δεν έχει
πλέον τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Σήμερα, ο πελάτης είναι αυτός που
καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό
πώς και πότε θα έρθει σε επαφή με
μια εταιρεία και ένα προϊόν, αναζητώντας μια εμπειρία υψηλής ποιότητας
που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του. Η αλλαγή των καταναλωτικών
προτύπων λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας καθιστούν την εμπειρία πελάτη σε βασικό κριτήριο ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος, άρα και σε ένα από
τους πυλώνες πάνω στους οποίους
δομείται μια αποτελεσματική ψηφιακή
μετάβαση των πωλήσεων.
Πέρα από την τιμή και το εμπορικό
σήμα, οι καταναλωτές θεωρούν πλέον την εμπειρία που τους προσφέρει
μια επιχείρηση εξίσου σημαντικό
παράγοντα στην απόφαση αγοράς.
Η τάση αυτή εντείνεται συνεχώς όσο
αυξάνεται η αγοραστική δύναμη των
νεαρότερων ηλικιών (πχ millennials).
Ήδη, το 76% των πελατών που αποκομίζουν καλές εντυπώσεις από την διάδραση με την επιχείρηση συνεχίζουν
τις αγορές τους για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ενώ το 63% των πελατών
που βαθμολογούν θετικά μια εμπειρία εξυπηρέτησης, συχνά παραβλέπουν τις μικρές αστοχίες ποιότητας
στα προϊόντα. Όπως σημείωσαν οι
ομιλητές στο εργαστήριο, οι επιχειρήσεις καλούνται να εμβαθύνουν σε
τρόπους διεπαφής με τους καταναλωτές πολύ πέρα από το δίπολο «τιμή-ποιότητα». Ουσιαστικά, καλούνται
να διαμορφώσουν μια πελατοκεντρική, πολύ-καναλική προσέγγιση που
καλύπτει όλα τα «στάδια διεπαφής»
του πελάτη, δηλαδή την έρευνα αγοράς, την επιλογή ή δοκιμή προϊόντων,
την πληρωμή, την παραλαβή, την υποστήριξη μετά την πώληση, τυχόν επιδιορθώσεις, κτλ.
Το 86% των καταναλωτών είναι πρόθυμο να πληρώσει τιμή έως
και 25% παραπάνω αν η συνολική
εμπειρία εξυπηρέτησης είναι εξατομικευμένη και θετική. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την διείσδυση και διατήρηση των πελατών
αναβαθμίζοντας τα χαρακτηριστικά
εξυπηρέτησης που δεν αφορούν στο
ίδιο το προϊόν.
Οι νέες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτηΣήμερα, εργαλεία από ένα ευρύ
τεχνολογικό φάσμα επιτρέπουν στις
επιχειρήσεις να διαμορφώσουν μια
συνεπή επαφή με την πελατειακή τους
βάση. Πρωτίστως, η ψηφιοποίηση της
εμπειρίας πελάτη βασίζεται στα δεδομένα και την αξιοποίηση αυτών με εργαλεία ανάλυσης. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, στα e-shops αλλά
και σε εφαρμογές κινητών συσκευών,
συγκεντρώνουν δεδομένα από αναζητήσεις προϊόντων που αξιοποιούνται για τον εντοπισμό καταναλωτικών συνηθειών, την κατηγοριοποίηση
δυνητικών πελατών και την παροχή
προσωποποιημένων προτάσεων. Τεχνολογίες επαυξημένης ή εικονικής
πραγματικότητας χρησιμοποιούνται
για την «απεικόνιση» και προσαρμογή των προϊόντων στις επιθυμίες και
ανάγκες των καταναλωτών. Εφαρμογές RFID και GPS ενημερώνουν τους
πελάτες για την πορεία της παραγγελίας τους, συντομεύοντας τους χρόνους παράδοσης. Ψηφιακές λύσεις
αυτο-εξυπηρέτησης μετά την πώληση
δίνουν στους πελάτες τη δυνατότητα
να διαχειρίζονται μόνοι τους αιτήματα
εγγύησης, αλλά και προγραμματισμένες συντηρήσεις.
Εκτιμάται ότι τα προσεχή χρόνια ο
όγκος των δεδομένων θα αυξάνεται
κατά 40% ετησίως. Όμως, η χρήση
των πληροφοριών αυτών δεν είναι
ακόμα διαδεδομένη, καθώς μόνο το
10% των αποφάσεων marketing βασί-

ζονται στην ανάλυση δεδομένων στην
ΕΕ. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι σαφώς μικρότερο.
Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν
μια ολοκληρωμένη εμπειρία πελάτη
απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη. Ενδεικτικά:
Αύξηση εσόδων 6,5 φορές υψηλότερη σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς οι πελάτες που έχουν
μια θετική εμπειρία ξοδεύουν 140%
παραπάνω σε σχέση με όσους έχουν
αρνητική εμπειρία, ενώ το 86% των
ικανοποιημένων πελατών σχεδιάζουν
επιπλέον αγορές από την επιχείρηση.
Μεγαλύτερη προβολή, αφού 9
στους 10 πελάτες που έμειναν ευχαριστημένοι κάνουν θετικά σχόλια
για την εταιρεία. Μεγαλύτερη θετική
διείσδυση (reach) καθώς οι πελάτες
που αποκόμισαν θετική εμπειρία την
αναφέρουν αμέσως σε 10 γνωστούς
τους, σε αντίθεση με το μήνυμα μιας
αρνητικής εμπειρίας που θα φτάσει
σε 16 γνωστούς τους.
Μεγαλύτερη διατήρηση πελατολογίου, καθώς οι ευχαριστημένοι
πελάτες προτιμούν το εμπορικό σήμα
της εταιρείας 5 χρόνια παραπάνω σε
σχέση με αυτούς που έχουν αρνητικές εμπειρίες, ενώ είναι 2,7 φορές πιθανότερο να συνεχίσουν ως πελάτες
σε σχέση με αυτούς που έχουν εμπειρία χαμηλής ποιότητας,
Μείωση έως και 33% του κόστους εξυπηρέτησης λόγω του χαμηλότερου όγκου παραπόνων.
Μείωση των χρόνων παράδοσης προϊόντων, γεγονός που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης.
Η εμπειρία πελάτη στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση διαφέρει σημαντικά από την απλή εξυπηρέτηση
πελάτη, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι
σήμερα. Πλέον, η επιχείρηση εστιάζει
όχι στο προϊόν / υπηρεσία και στα χαρακτηριστικά αυτού (τιμή, ποιότητα),
αλλά στον καταναλωτή, μέσω της
υιοθέτησης μιας πελατοκεντρικής
προσέγγισης, τόσο κατά την πώληση,
όσο και πριν και μετά από αυτή.
Η αλλαγή αυτή του αντικειμένου
ενδιαφέροντος είναι αναγκαία, καθώς ο ίδιος ο καταναλωτής αλλάζει.
Σήμερα, διαμορφώνεται ένας νέος
τύπος καταναλωτή: πληροφορημένος και απαιτητικός. Έχοντας εξοικείωση με την τεχνολογία και όντας
συνεχώς συνδεδεμένος, έχει ανά
πάσα στιγμή πρόσβαση σε πληροφορίες που του επιτρέπουν να είναι
καταρτισμένος και επιλεκτικός. Μπορεί πολύ εύκολα να ενημερώνεται
για νέα προϊόντα, να ανταλλάσσει
απόψεις στα κοινωνικά δίκτυα, να
διαβάζει γνώμες άλλων, κ.λπ. Εγείρει απαιτήσεις για άμεση κατανόηση
των αναγκών του, προσωποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, άμεση
ανταπόκριση, ευκολία εύρεσης και
σύγκρισης προϊόντων, επιβράβευση
πιστότητας, δυνατότητα για χρήση
αντί αγοράς, κ.ά. Παράλληλα, για τις
αγορές του χρησιμοποιεί τόσο φυσικά (κατάστημα), όσο και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο,
tablet).
Επομένως, η εμπειρία πελάτη στη
σημερινή εποχή αποτελεί ένα νέο
πεδίο ανταγωνισμού, πυρήνας του
οποίου είναι η προσφορά εκείνων
των προϊόντων, υπηρεσιών και
εμπειριών που απαιτούν οι καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να «κερδίσουν» και να
διατηρήσουν πελάτες, καθώς πρέπει
να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη
στρατηγική customer experience και
να προσπαθούν συνεχώς να καινοτομούν με πρωτότυπους τρόπους εξυπηρέτησης, αξιοποιώντας τεχνολογία
και μαζικά δεδομένα.
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Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός Πρόεδρος της επιτροπής
για θέματα που αφορούν τη Διαχείριση
Κρίσεων σε πλαίσιο Πολυεπίπεδης
Διακυβέρνησης της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας
Στην πρώτη της τηλεδιάσκεψη προχώρησε σήμερα,
Τετάρτη 7 Απριλίου, η έκτακτη επιτροπή για θέματα που
αφορούν τη Διαχείριση Κρίσεων σε πλαίσιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, την οποία συγκρότησε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κατά τη
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.
Πρόεδρος της νεοσύστατης επιτροπής ανέλαβε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, μετά
από πρόταση του Προέδρου της ΕΝΠΕ Απόστολου Τζιτζικώστα. Η πλήρης σύνθεση της επιτροπής έχει ως εξής:
Φάνης Σπανός - Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
(Πρόεδρος επιτροπής)
Γιώργος Πατούλης - Περιφερειάρχης Αττικής - Α' Αντιπρόεδρος ΕΝΠΕ
Σταύρος Αρναουτάκης - Περιφερειάρχης Κρήτης
Γιώργος Κασαπίδης - Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Μουτζούρης - Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Ιωάννης Γιώργος - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής - Γενικός Γραμματέας ΕΝΠΕ
Δημήτρης Πέτροβιτς - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Έβρου
Αντικείμενο της επιτροπής είναι η διαμόρφωση δέσμης προτάσεων για αλλαγές πλαισίου σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων και ειδικότερα στα πεδία:
Της αναδιάρθρωσης αρμοδιοτήτων με στόχο την
απαλοιφή αλληλοεπικαλύψεων, κενών και ασαφειών στο
κείμενο πλαίσιο.
Της αναδιοργάνωσης διαδικασιών με στόχο την απλοποίηση εφαρμογής των πολιτικών και ενεργειών της διαχείρισης κρίσεων.
Της εξασφάλισης των απαιτούμενων πόρων.
Της επιμόρφωσης στελεχών φορέων και της ενημέρωσης πολιτών για τις αρμοδιότητες και τα σχέδια διαχείρισης κρίσεων.
Όπως επισημάνθηκε από το σύνολο των μελών της
επιτροπής, παρότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα στην κατεύθυνση της καλύτερης οργάνωσης στη διαχείριση
κρίσεων, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα σημεία, που αναδείχτηκαν εμφατικά στην τελευταία μεγάλη κακοκαιρία
"Μήδεια" και τα οποία χρήζουν αναδιάρθρωσης με τη
συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με τα συναρμόδια Υπουργεία.
Μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός δήλωσε: «Με τους εξαιρετικούς
συναδέλφους της επιτροπής για θέματα Διαχείρισης
Κρίσεων συγκεντρώνουμε και οργανώνουμε τις φωνές
αγωνίας μας, πάνω σε χρονίζοντα ζητήματα που γεννούν
κινδύνους για τους πολίτες και τα στελέχη μας.
«Μετασχηματίζουμε τους προβληματισμούς μας σε
μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα υποβληθεί μέσα
από την Ένωση Περιφερειών στα αρμόδια όργανα, με
στόχο να αποτελέσει τη βάση για αλλαγές. Αλλαγές που
θα κάνουν την Πολιτεία πιο αποτελεσματική και τους πολίτες πιο ασφαλείς στις δύσκολες στιγμές».

Ν.Δ. ΦΩΚΙΔΟΣ
Ανακοίνωση
η χρονιά που διανύουμε συνεχίζει να δοκιμάζει
την καθημερινότητα και τις ζωές μας. Η επέλαση του
COVID-19 ακόμη στέκεται εμπόδιο στην κανονικότητα
μας, με αποτέλεσμα να περιορίζουμε τις δραστηριότητες μας. Η μάχη ενάντια σε αυτόν τον αόρατο εχθρό
συνεχίζεται, όχι απλώς με περιορισμούς, αλλά με τις
ορθές κυβερνητικές πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Ο αγώνας και οι κόποι όλων μας δικαιώνονται,
με αποτέλεσμα να φτάνουμε προς το τέλος.
Ένα από τα πράγματα που δεν έχουν μεταβληθεί
στο ελάχιστο, είναι η ανάγκη για στήριξη και αλληλεγγύη. Μία σημαντικότατη έκφανση τους είναι η στήριξη
των ευπαθών και πασχόντων συνανθρώπων μας. Οι
ανάγκες σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα έχουν
μείνει υψηλά σταθερές, όμως η προσφορά για να τις
καλύψει σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκεί.
Στο πλαίσιο ανταπόκρισής μας σε αυτή την διαρκή
πρόκληση,σας προσκαλούμε στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Φωκίδας μαζί
με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας ΄΄Οι
Άγιοι Ανάργυροι΄΄ στις 12 Απριλίου 2021 μετά τις 17.30
στον φιλόξενο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας.
Η συμμετοχή όλων μας είναι επιτακτική για την
ασφαλή και ποιοτική καθημερινότητα ορισμένων συμπολιτών μας. Είναι καθήκον μας να στεκόμαστε στο
πλευρό τους.
''Δίνουμε Ζωή ,είναι στο Αίμα μας''
Γραφείο τύπου Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Φωκίδας
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H ΣΙΩΠΗ της Φωκίδος

Σημεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη κατά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, πρόκειται για:
Έναν πολύ καλά μελετημένο οδικό χάρτη 170 συγκεκριμένων έργων, επενδύσεων και
μεταρρυθμίσεων με 4 πυλώνες:
Ψηφιακή μετάβαση για το
κράτος, τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες,
Αύξηση της απασχόλησης και
της συνοχής της κοινωνίας με
αιχμή την Υγεία και την Παιδεία.
Πράσινη οικονομία.
Εκτίναξη της παραγωγικής
και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ένα σχέδιο το οποίο καλύπτει όλη την Ελλάδα. Αφορά
κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα
και φιλοδοξεί να δημιουργήσει
επιπλέον 200.000 νέες θέσεις
εργασίας αυξάνοντας κατά 7
μονάδες το εθνικό μας προϊόν
εντός της επόμενης εξαετίας.
Την άλλη όψη της υγειονομικής κρίσης και ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο
ένα τεράστιο πρόβλημα της συγκυρίας μπορεί να μετατραπεί
σε δρόμο για τη λύση δομικών
αδυναμιών αλλά και απόδειξη
ότι με μεθοδική προσπάθεια αποκαθηλώνονται ταμπού τα οποία
άλλοτε τα θεωρούσαμε ακλόνητα.
Συζητάμε για 57 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν προσθέσουμε
στα 32 ευρωπαϊκών πόρων, επιχορηγήσεις και δάνεια, και ένα
επιπρόσθετο σημαντικό κεφάλαιο 25 δισεκατομμυρίων ευρώ
που θα κινητοποιηθούν από τον
ιδιωτικό τομέα. Συζητάμε δηλαδή για κάτι πολύ μεγαλύτερο
από ένα δεύτερο ΕΣΠΑ.
Θέλω σήμερα να τονίσω τον
ρηξικέλευθο χαρακτήρα αυτού
του Προγράμματος γιατί αλλάζει
ουσιαστικά το υπόδειγμα της
ελληνικής οικονομίας, μετατρέποντάς την σε ανταγωνιστική και εξωστρεφή, με ψηφιακό
και αποτελεσματικό κράτος.
Εξάλλου στον τομέα αυτόν
έχουμε ήδη να επιδείξουμε ένα
πολύ σημαντικό έργο.
Με ένα φορολογικό σύστημα
το οποίο θα πρέπει να είναι φιλικό προς την ανάπτυξη.
Με σημαντικά έργα πνοής σε

όλη την Ελλάδα τα οποία έχουν
όμως ταυτόχρονα και κοινωνικό
πρόσημο και πάντα με το βλέμμα
στραμμένο στο μέλλον.
Γι’ αυτό και η ονομασία του
σχεδίου παραπέμπει και αυτή
στην επανάσταση που έρχεται
από το αύριο: «Ελλάδα 2.0».
Είναι η νέα εκδοχή της χώρας
στη νέα εποχή που έρχεται.
Στον πυρήνα του σχεδίου
μας βρίσκεται η δημιουργία
πολλών μόνιμων ποιοτικών
και καλοπληρωμένων θέσεων
εργασίας μέσα από πάρα πολύ
σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με δύο, όμως,
πάντα όρους:
Όποιος ιδιώτης αξιοποιεί πόρους του Ταμείου πρέπει ταυτόχρονα να επενδύει και δικά του
χρήματα αναλαμβάνοντας και το
δικό του ρίσκο.
Και όλα τα σχέδια τα οποία
τελικά θα εγκριθούν πρέπει να
είναι ώριμα προς εκτέλεση.
Το εθνικό σχέδιο υπηρετεί
κυριολεκτικά την ανάκαμψη
της οικονομίας αλλά και την
ανθεκτικότητα της κοινωνίας.
Επενδύοντας στην υγεία, στην
παιδεία, στην εργασία, στις
δεξιότητες, στην κοινωνική
φροντίδα, στη γρήγορη ψηφιακή εξυπηρέτηση αλλά και
στις μεγάλες περιβαλλοντικές
προκλήσεις της μετάβασης σε
μια οικονομία χαμηλών και τελικά
μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
Στην πράσινη μετάβαση
αφιερώνεται πάνω από το 37%
των πόρων του εθνικού σχεδίου
ανάκαμψης για δράσεις όπως
παραδείγματος χάρη:
η χωροταξική μεταρρύθμιση σε όλη την επικράτεια. Έργο
τεράστιας σημασίας ώστε να ξεκαθαρίσουν επιτέλους οι χρήσεις
γης παντού στην Ελλάδα.
η ενεργειακή αναβάθμιση
όλων των κτιρίων δημόσιων και
ιδιωτικών,
η μεγάλη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
η στροφή στις ηλεκτροκίνητες πια μεταφορές, δημόσιες
συγκοινωνίες και ιδιωτικές μεταφορές.
Επιλέγω να αναφερθώ πολύ
γρήγορα σε μερικές από τις
δράσεις του σχεδίου, εμβληματικές όσο και συμβολικές,
όλες ωστόσο έχουν ένα βαθύ
αποτύπωμα στην οικονομία και
στην κοινωνία. Όπως τα μεγάλα έργα υποδομής:
Ο βόρειος οδικός άξονας της
Κρήτης που θα χρηματοδοτηθεί
εν μέρει από το Εθνικό Ταμείο
Ανάκαμψης.
Ο άξονας Ε65 για τον οποίο
είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πριν από λίγες εβδομάδες στα
Τρίκαλα που θα συνδέει τη νότια
και την κεντρική Ελλάδα με την
Εγνατία Οδό.
Σημαντικά έργα που αφορούν την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου.
Κομβικές, επίσης, για την
επάρκεια σε ενέργεια και τη μείωση του κόστους θεωρώ τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών
με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Και παρεμβάσεις με ευρύ
ορίζοντα όπως ένα εθνικό σχέδιο
αναδασώσεων το οποίο και αυτό
εν μέρει θα χρηματοδοτηθεί από
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης,
αλλά και σημαντικές δράσεις που
αφορούν στην προστασία της μοναδικής μας βιοποικιλότητας.

Περιττεύει ίσως να τονίσω πόση σημασία έχει για τις
επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της
επιχειρηματικότητας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους.
Και όλοι αντιλαμβανόμαστε
πόσο κρίσιμη είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της
πρωτογενούς παραγωγής μας.
Αναφέρω ενδεικτικά σημαντικές
δράσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό αρδευτικών δικτύων
που και αυτές χρηματοδοτούνται
από το Ταμείο, ενώ δράση με ξεχωριστό κοινωνικό βάρος είναι
και το πρόγραμμα εξασφάλισης
ενεργειακής επάρκειας για όλα
τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Στον τομέα της υγείας επιλέγω τη ριζική ανακαίνιση και
τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των νοσοκομείων, προγράμματα για την κατ’ οίκον
περίθαλψη -επισημαίνω ενδεικτικά τον θεσμό του προσωπικού
βοηθού για κάθε συμπολίτη μας
ο οποίος έχει ειδικές ανάγκες.
Στο κεφάλαιο του πολιτισμού σημειώνω ενδεικτικά τη
δημιουργία μουσείου ενάλιων
αρχαιοτήτων στον Πειραιά και
την περαιτέρω ανάδειξη των
μνημείων της Ακρόπολης.
Ενώ τις δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού θα
υπηρετήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που θα αφορά
συνολικά την αναβάθμιση των
κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και την επέκταση της
δια βίου μάθησης.
Και βέβαια για να υπογραμμίσω ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης δημιουργεί μία νέα καθημερινότητα για όλους τους
Έλληνες πολίτες, γιατί ακριβώς
οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της γιγάντιας προσπάθειας.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι
το Εθνικό Σχέδιο δεν περιλαμβάνει μόνο πιστώσεις και
δράσεις αλλά και ένα ανυπολόγιστο συμβολικό κεφάλαιο
γιατί σηματοδοτεί τη ρήξη με
κατεστημένες αντιλήψεις και
με συμφέροντα τα οποία καθηλώνουν την οικονομία.
Ευθυγραμμίζεται με την
ωριμότητα της κοινωνίας μας,
η οποία πλέον απαιτεί παντού
γενναίες τομές, και αποτελεί
ύστερα από πολλά χρόνια ένα
πραγματικά εθνικό σχέδιο το
οποίο έρχεται και πατάει και
πάνω στις προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη, που καθορίζουν
τον οδικό άξονα για την πορεία
της οικονομίας μας και την επόμενη δεκαετία.
Το σχέδιο προφανώς ενσωματώνει και πολλά από τα
διδάγματα της πανδημίας με
έμφαση στις πολιτικές αλληλεγγύης και στο ρόλο του κράτους τελικά ως πρωταγωνιστή
των μεταρρυθμίσεων αλλά και
ως αρωγού, όποτε αυτό χρειάζεται, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Τακτοποιεί, όμως, και διαρθρωτικές εκκρεμότητες δεκαετιών εξαλείφοντας παγιωμένες
παθογένειες.
Ο σχεδιασμός αυτού του
μεγάλου άλματος είναι μόνο η
αρχή, είναι το πρώτο χιλιόμετρο ενός μαραθωνίου το νήμα
του οποίου θα κοπεί μόνο όταν
όλοι οι πόροι έχουν απορροφηθεί το 2026.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη, με συμμετοχή του Γενικού
Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, του
Αντιπεριφερειάρχη
Φθιώτιδας
κ. Θανάση Καρακάντζα, και των
Προέδρων των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
Φθιώτιδας.
Σημειώνεται πως οι ΤΟΕΒ μετά
τη θεομηνία του «Ιανού» και τις καταστροφικές συνέπειές του, κατέστησαν σχεδόν στο σύνολο τους,
την εξυπηρέτηση των χρηστών των
δικτύων του μη εφικτή.
Ο χρόνος αποκατάστασής
τους κρίθηκε άμεσος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η άρδευση, κατά την εαρινή περίοδο.
Στη συζήτηση, επιβεβαιώθηκε
η αξιοποίηση των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τους ΤΟΕΒ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,
όπως είχε ανακοινωθεί σχετικά
από τον Υπουργό Οικονομικών

από τις 27.11.2020, στο πλαίσιο ενίσχυσης των πληγέντων ΤΟΕΒ ανά
τη χώρα.
Επίσης, επιβεβαιώθηκε και
η αξιοποίηση επιπλέον 200.000
ευρώ, ειδικά για τον ΤΟΕΒ Ξυνιάδας, αναδεικνύοντας έμπρακτα
τη συνέπεια της Κυβέρνησης, σε
συνέχεια της σχετικής κοινής ανακοίνωσης του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Λιβανού από τις 13.1.2021.
Παράλληλα, μετά από πρόσθετο αίτημα χρηματοδότησης που θα
υποβάλει η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας εκ μέρους των ΤΟΕΒ, η
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, θα καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για πρόσθετη
ενίσχυση, στο πλαίσιο της προώθησης μέτρων αποκατάστασης και
στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία «Ιανός»
και, δη, του πρωτογενούς τομέα
των περιοχών αυτών.

Λιβανός: «Δεν θα επιτρέψω σε ιδιωτικά
συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο
τα συμφέροντα των αγροτών»
Ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα
κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψει
ποτέ σε ιδιωτικά συμφέροντα να
θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα
των αγροτών, έστειλε από το βήμα
της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, με αφορμή Επίκαιρη
Ερώτηση για τη λειτουργία του
ΟΠΕΚΕΠΕ, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταύρου Αραχωβίτη.
Ο ΥΠΑΑΤ τόνισε ότι από
1.1.2021 έχουν ήδη γίνει πληρωμές
ύψους 319 εκατ. €, ενώ μέχρι τις
30 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές
ακόμα 352 εκατ. €. Όπως είπε,
η καταβολή των γεωργικών ενισχύσεων στους Έλληνες αγρότες
προχωρά κανονικά.
Μάλιστα πρόσφατα, στις 23

Μαρτίου 20021 καταβλήθηκαν
246.314.628 € στους λογαριασμούς των δικαιούχων, για τις
αιτήσεις έτους 2020. Μέρος του
ποσού αυτού αφορούσε συμπληρωματικές πληρωμές για το καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης και για
την Πράσινη Ενίσχυση.
Επίσης ανακοίνωσε ότι αύριο
καταβάλλονται 8,5 εκατ.€ ενίσχυσης de minimis στα ροδάκινα. Η
βασική ενίσχυση θα πληρωθεί 2223/4, ενώ οι υπόλοιπες συνδεδεμένες ενισχύσεις θα έχουν πληρωθεί μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα,
27-28/4.
Ο κ. Λιβανός σημείωσε ότι το
ΟΣΔΕ άνοιξε στις 15 Απριλίου και
καταληκτική ημερομηνία θα είναι
22 Ιουνίου.

ΥΠΑΑΤ

Πρώτιστη προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ
είναι η διασφάλιση της ποιότητας των
κορυφαίων προϊόντων μας ΠΟΠ/ΠΓΕ
Πρώτιστη προτεραιότητα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων είναι η διασφάλιση
της ποιότητας των κορυφαίων προϊόντων μας ΠΟΠ/ΠΓΕ.
Προϊόντα τα οποία διαφημίζουν
τη χώρα μας στο εξωτερικό, στηρίζουν την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία και διασφαλίζουν υψηλές
τιμές για τους παραγωγούς μας.
Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΥΠΑΑΤ, του
ΕΛΓΟ-Δήμητρα και του ΕΦΕΤ, διεξάγουν συνεχείς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα, η τήρηση

των προδιαγραφών παραγωγής των
προϊόντων καθώς και οι συνθήκες
υγιούς ανταγωνισμού σύμφωνα με
την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Σχετικά με πρόσφατες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν συγκεκριμένη εταιρεία που εξάγει φέτα στο
εξωτερικό, αμέσως μόλις περιήλθαν
σε γνώση των αρμόδιων ελεγκτικών
υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, διετάχθη η
πραγματοποίηση ενδελεχούς έρευνας, ο σχολιασμός της οποίας - κατά
πάγια πρακτική - δεν επιτρέπεται μέχρι την ολοκλήρωση της.

H ΣΙΩΠH της Φωκίδος
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ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού στα διεθνή ΜΜΕ
Με σειρά συνεντεύξεων σε υψηλής αναγνωσιμότητας
ΜΜΕ του εξωτερικού (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die
Weltonline, El Mundo) ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης παρουσιάζει στη διεθνή κοινότητα το σχέδιο της Ελληνικής Κυβέρνησης για το άνοιγμα του τουρισμού το 2021.
Το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών media για τον Ελληνικό Τουρισμό υπογραμμίζει τον ευρύτερο αντίκτυπο της
ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα. Με τη χώρα μας ως
πρωτοπόρο, ο παγκόσμιος τουρισμός επιχειρεί αποφασιστικό βήμα προς την κανονικότητα.
Μιλώντας στην μεγάλης κυκλοφορίας γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung και στον δημοσιογράφο κ. Tobias Piller, o κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι «το
σχέδιό μας για το φετινό άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού
προβλέπει το να ξεκινήσουμε στις 14 Μαΐου, με όλες εκείνες
τις χώρες, από τις οποίες διαχρονικά υποδεχόμαστε ταξιδιώτες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σαφείς και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε η ταξιδιωτική αγορά να είναι
σε θέση να προσαρμοστεί αμέσως και με ευκολία. Για την
Ευρώπη και ορισμένες αγορές με υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων, θέλουμε να ανοίξουμε ήδη από τα μέσα Απριλίου.
Η περαιτέρω ανάπτυξη του ανοίγματος εξαρτάται από την
αγορά και από το επίπεδο ετοιμότητας του κλάδου. Ωστόσο,
σε κάθε περίπτωση είναι η Κυβέρνηση εκείνη που θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Αυτή τη φορά, το άνοιγμα δεν
εξαρτάται, ως είθισται, από τη ζήτηση, αλλά από το πότε θα
είμαστε έτοιμοι».
Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην FAZ, ο κ. Θεοχάρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου για το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού,
αναλύοντάς το σε 5 «γραμμές άμυνας» ως εξής: «Μέρος των
μέτρων ασφαλείας του σχεδίου μας για την τουριστική περίοδο είναι οι προϋποθέσεις για την είσοδο των ταξιδιωτών στην
Ελλάδα. Κάθε τουρίστας θα παρουσιάζει βεβαίωση ότι είτε
έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού είτε ότι έχει αναρρώσει
μετά από μόλυνση από τον ιό είτε θα επιδεικνύει αρνητικό
τεστ. Αυτή είναι η 'πρώτη γραμμή άμυνας'. Η δεύτερη γραμμή είναι ότι θα πραγματοποιούμε οι ίδιοι δειγματοληπτικά
τεστ κατά την άφιξη. Σε σχέση με αυτό, θα στρέφουμε τη
στρατηγική μας ως προς τους ελέγχους προς τα εκεί όπου
ενδεχομένως βρήκαμε συγκεντρώσεις θετικών κρουσμάτων
την προηγούμενη ημέρα. Η τρίτη 'γραμμή άμυνας' είναι να
τίθενται αμέσως σε καραντίνα οι επισκέπτες σε περίπτωση

θετικού τεστ και στη συνέχεια να υποβάλλονται εκ νέου σε
πιο λεπτομερές τεστ PCR. Η τέταρτη 'γραμμή άμυνας' είναι
οι γενικοί κανόνες ασφαλείας, όπως η υποχρέωση μάσκας
ή η τήρηση των αποστάσεων, οι περιορισμοί σε εστιατόρια,
λεωφορεία, ξεναγήσεις και ούτω καθεξής. Η 'πέμπτη γραμμή
άμυνας' είναι ότι όλοι θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους
κανόνες με τους Έλληνες. Εάν υπάρχει υποχρέωση μάσκας
για τους Έλληνες πολίτες, το ίδιο θα ισχύει για όλους, είτε
έχουν εμβολιαστεί είτε όχι. Τέλος, ο εμβολιασμός των εργαζομένων στον ελληνικό τουριστικό τομέα θα συμβάλει επίσης στην προστασία από τις μολύνσεις. Θα εμβολιαστεί κατά
προτεραιότητα αμέσως μετά τους ηλικιωμένους και τους
ασθενείς υψηλού κινδύνου».

Σχετικά με την παράταση της τουριστικής περιόδου, ο
κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε στη Frankfurter Allgemeine
Zeitung ότι «φέτος θα είναι ευκολότερο να παραταθεί η ταξιδιωτική περίοδος. Μετά τον Σεπτέμβριο το πρόβλημα του
εμβολιασμού θα έχει επιλυθεί και θα εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη τουριστική ζήτηση, η οποία δε θα έχει ακόμη ικανοποιηθεί. Κάποιοι θα θέλουν να έρθουν τον Οκτώβριο ή τον
Νοέμβριο. Η Ελλάδα προετοιμάζεται γι’ αυτό».
Ιδιαίτερα σημαντικές διευκρινίσεις για το ζήτημα της
ελεύθερης κυκλοφορίας των τουριστών στην Ελλάδα έδωσε
ο κ. Θεοχάρης κατά τη συνέντευξή του σε έναν από τους
μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς κόμβους της Γερμανίας,
την www.welt.de. Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι «δε θα
υπάρξει κανενός είδους διάκριση έναντι όσων επισκεπτών
δεν έχουν εμβολιαστεί. Όλοι οι άνθρωποι θα επιτρέπεται
να ταξιδεύουν. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, όταν ο

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού τον Ιανουάριο».
Στην ερώτηση των δημοσιογράφων της Die Welt κ.κ.
Carolina Drüten και Virginia Kirst για το πόσο σημαντικοί είναι
για την Ελλάδα οι Γερμανοί τουρίστες, ο κ. Θεοχάρης είπε
«για τον Ελληνικό Τουρισμό οι Γερμανοί βρίσκεστε στην πρώτη θέση! Αλλά σας ακολουθεί από κοντά και η Μεγάλη Βρετανία». Ακολούθως, ο Υπουργός επανέλαβε ότι «οι Γερμανοί
τουρίστες δε χρειάζεται να είναι εμβολιασμένοι για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Ένα αρνητικό τεστ κορωνοϊού
αρκεί. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ασφαλές περιβάλλον
για τους φιλοξενούμενούς μας. Γιατί όποιος δεν αισθάνεται
ασφαλής, δεν μπορεί να χαλαρώσει. Θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα μας σαν
οικογένειά μας. Όχι μόνο γιατί έτσι είναι οι Έλληνες, αλλά και
γιατί φέτος αυτό είναι σημαντικότερο από ποτέ».
Τέλος, ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη του
Υπουργού Τουρισμού στην ισπανική εφημερίδα El Mundo,
καθώς, όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα «η Ελλάδα, χώρα με 12 εκατ. κατοίκους και πάνω από 7 εκατ. τουρίστες (αριθμός του 2020), υπέστη, όπως και η Ισπανία, τις
συνέπειες της πανδημίας στον τουριστικό της τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει ποσοστό 15% του ΑΕΠ της (13% ήταν
το αντίστοιχο ποσοστό για την Ισπανία πριν από την κρίση
πανδημίας)».
Σε ερώτηση αναφορικά με τις κατηγορίες των επισκεπτών στους οποίους η Ελλάδα απευθύνεται κατά προτεραιότητα το φετινό καλοκαίρι, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης
Θεοχάρης επισήμανε τα εξής: «Μια σημαντική επιτυχία αποτελεί το ότι η Ελλάδα έχει 'πιστούς' τουρίστες, οι οποίοι την
επιλέγουν για διακοπές επανειλημμένα. Το γεγονός αυτό
αποδεικνύει τον υψηλό βαθμό ικανοποίησής τους και τη σταθερή στήριξή τους προς τη χώρα μας. Η θάλασσα, ο ήλιος,
η ιστορία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, οι εναλλακτικές
δραστηριότητες και στην περίπτωση των μεγάλων πόλεων
οι αστικές αποδράσεις (city breaks), είναι οι λόγοι για τους
οποίους οι τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές
τους. Αυτό ισχύει σταθερά για τους τουρίστες που προέρχονται πρωτίστως από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και οι βαλκανικές
χώρες αποτελούν τις άλλες μεγάλες αγορές για τον τουριστικό μας τομέα».

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ Κας TΑΤΙΑΝΑ ΜΑΤΙC
Τη δέσμευση για στενή συνεργασία, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της
πανδημίας στον τουρισμό μεταξύ
Ελλάδας και Σερβίας επισφράγισαν
με την υπογραφή Κοινής Δήλωσης ο
Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης και η Υπουργός Εμπορίου,
Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της
Σερβίας κυρία Tatjana Matić.
Η Κοινή Δήλωση υπεγράφη τη
Δευτέρα 29/3 στο Βελιγράδι, όπου ο
κ. Θεοχάρης πραγματοποιεί επίσημη
επίσκεψη. Στο κείμενο αναφέρονται
μεταξύ άλλων τα εξής:
• «Θα εργαστούμε από κοινού,
σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από τον COVID-19, στον τομέα της τουριστικής δραστηριότητας
μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.
• Θα καταβάλλουμε συνεχείς
προσπάθειες να αποκαταστήσουμε
τη συνεργασία στο πεδίο του τουρισμού, με σεβασμό στα υγειονομικά μέτρα τα οποία υιοθετούνται
λόγω της πανδημίας σε Ελλάδα και
Σερβία. Από την άποψη αυτή, θα τηρούνται οι σχετικές με τον τουρισμό
ισχύουσες ανά χώρα νομοθετικές
διατάξεις. Επίσης, οι διεθνείς υποχρεώσεις και συνέργειες Ελλάδας
και Σερβίας στον τομέα του τουρισμού θα εναρμονίζονται με τις διαδικασίες οι οποίες ρυθμίζουν την είσοδο των τουριστών σε αμφότερες
τις χώρες.
• Θα διατηρήσουμε αδιάλειπτη

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την πρόοδο
της επιχείρησης εμβολιασμού και
τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά
με την επιδημιολογική κατάσταση
σε Ελλάδα και Σερβία. Με στόχο
την εισήγηση νέων μέτρων, προκειμένου να διευκολυνθούν τα ταξίδια
και ο τουρισμός, εφόσον τηρούνται
οι σχετικές προϋποθέσεις.
• Θα ενθαρρύνουμε κάθε δραστηριότητα η οποία οδηγεί σε αμοιβαία ωφέλεια και αμοιβαίο ενδιαφέρον».
Μετά από την υπογραφή της
Κοινής Δήλωσης, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «κατ' αρχάς θα ήθελα να
τονίσω πως η Ελλάδα και η Σερβία
συντονίζονται και συμπορεύονται
στον αγώνα για την απελευθέρωση της τουριστικής δραστηριότητας, στον αγώνα για την επιστροφή
στην κανονικότητα. Η κοινή δήλωση που μόλις υπογράψαμε μαζί με
τη συνάδελφό μου και φίλη, κυρία
Tatjana Matić, επισφραγίζει τη φιλία
και τη συναντίληψη ανάμεσα στις
δύο χώρες. Διαπιστώθηκε απόλυτη
συμφωνία στο ότι η επιστροφή στην
κανονικότητα περνά μέσα και από τη
δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδέψουν, να απολαύσουν ασφαλείς
αλλά και όμορφες διακοπές στον
τόπο που επιθυμούν».
Από την πλευρά της, η Υπουργός
Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας κυρία Tatjana

Matić υπογράμμισε ότι «με την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης, ακόμη
μια φορά αποδείχθηκε η παραδοσιακή φιλία μεταξύ των χωρών μας,
Σερβίας και Ελλάδας. Πρακτικά,
επισημοποιήθηκε η κοινή μας πρόθεση -όπως την είχαμε εκφράσει και
πριν από μερικούς μήνες- με σκοπό
να ενδυναμώσουμε την συνεργασία
στον τομέα του τουρισμού, κατά την
πανδημική και μετά-πανδημική περίοδο. Με την Κοινή Δήλωση δεσμευτήκαμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να βρεθούν οι
λύσεις για τα προβλήματα τα οποία
προκάλεσε ο COVID-19. Μια από
τις λύσεις προς την εξασφάλιση της
υγειονομικής προστασίας των ταξιδιωτών είναι η εφαρμογή του Ψηφιακού Πιστοποιητικού και η αμφίπλευρη αναγνώριση αυτών».
Επίσης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο Βελιγράδι,
ο κ. Χάρης Θεοχάρης παραχώρησε
συνεντεύξεις σε τοπικά ΜΜΕ.
Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία από τις δηλώσεις του Υπουργού
Τουρισμού:
- «Οι Σέρβοι ταξιδιώτες μπορούν
να εμπιστεύονται απόλυτα την Ελλάδα. Η χώρα μας είναι πρωτοπόρος
στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή
πρωτοκόλλων υγειονομικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στον τομέα του
τουρισμού. Ο Πρωθυπουργός κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 12 Ιανουαρίου, απέστειλε επιστολή προς
τους ομολόγους του και προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης ενός
Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, αρνητικού τεστ ή ανάρρωσης από τον
κορωνοϊό. Ενός πιστοποιητικού που
θα είναι η «λυδία λίθος», η βάση της
δυνατότητας απελευθέρωσης των
ταξιδιών. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το ότι εισήγηση του κ. Μητσοτάκη υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή και ήδη η εφαρμογή του
Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού
έχει δρομολογηθεί».
- «Η Ελλάδα και η Σερβία είναι
δύο χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να έχουν καλύτερη πρόοδο
από άλλες στον εμβολιασμό του
πληθυσμού τους. Καλό θα είναι
αυτή η πρόοδος, αυτή η επιτυχία, να
συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό
διάστημα με τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και με τη συνεργασία, αντίστοιχα, των δύο λαών,
της Σερβίας και της Ελλάδας».
- «Οι Σέρβοι πολίτες επιλέγουν
συχνά τη χώρα μας για τις διακοπές
τους. Πολλοί από εμάς έχουμε αποκτήσει φιλίες μαζί τους, καθώς τους
βλέπουμε στη χώρα μας κάθε χρόνο. Χωρίς υπερβολή, τους Σέρβους
φιλοξενούμενους στην Ελλάδα τους
θεωρούμε 'αδελφούς'. Θέλουμε να
δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες
που θα τους επιτρέψουν να έλθουν
και πάλι στην Ελλάδα. Και, φυσικά,
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες ώστε να ταξιδεύουν ξανά
οι Έλληνες στη Σερβία, με απόλυτη
ασφάλεια. Είτε για διακοπές, είτε για
«city break» στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της χώρας».
- «Σύμφωνα με το σχέδιο που
έχει καταρτίσει η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού,
θα ήθελα να ενημερώσω κάθε φίλο
Σέρβο ο οποίος σκέφτεται να έρθει
στην Ελλάδα το 2021 ότι, προκειμένου να επισκεφτεί κάποιος τη
χώρα μας, θα πρέπει είτε να είναι
εμβολιασμένος είτε να έχει περάσει
αρνητικό τεστ ή να έχει αναρρώσει
από κορωνοϊό. Θα υπάρχουν επίσης
δειγματοληπτικά και στοχευμένα
τεστ στα σύνορά μας. Στο βαθμό
που κάποιος είναι αρνητικός, θα
μπορεί να πηγαίνει στο ξενοδοχείο
και να απολαμβάνει τις διακοπές του
χωρίς καμία επιπλέον υποχρέωση,

με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν
για κάθε Έλληνα πολίτη και κάθε φιλοξενούμενο. Να σημειώσω ακόμη
ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει
την απόφαση να προτεραιοποιήσει
τον εμβολιασμό των υπαλλήλων
του τουρισμού, των ανθρώπων που
κατά κύριο λόγο θα έρχονται σε
επαφή και θα εξυπηρετούν τουρίστες, ώστε να δημιουργήσουμε το
απαραίτητο αίσθημα της ασφάλειας.
Το αίσθημα αυτό, μαζί με τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία πέρυσι
αποδείχθηκαν σωτήρια, αποτελούν
δύο θεμελιώδεις παράγοντες για το
επιτυχημένο άνοιγμα του Ελληνικού
Τουρισμού το 2021».
Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού
κ. Χάρης Θεοχάρης εξήρε τη διάθεση συνεργασίας εκ μέρους
της ομολόγου του, κυρίας Tatjana
Matić. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης «σε όλο το προηγούμενο διάστημα η κυρία Matić
και όλη η ομάδα του Υπουργείου
Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας έχουν επιδείξει
θέληση, ενέργεια και αποφασιστικότητα, ώστε να συνεργαστούν τα
δύο Υπουργεία αλλά και οι αρμόδιες
υπηρεσίες ψηφιακά και υγειονομικά.
Δουλέψαμε μαζί προκειμένου να
βρούμε λύσεις για τα όποια ζητήματα -αναπόφευκτα- υπάρχουν, με
στόχο το άνοιγμα του τουρισμού. Θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους
για την απαράμιλλη φιλοξενία και θα
προσπαθήσω να ανταποδώσω, φιλοξενώντας τη σερβική αντιπροσωπεία
στην 66η Συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στην Αθήνα. Σας περιμένουμε. Στην
Ελλάδα κάθε Σέρβος είναι πάντα ευπρόσδεκτος».
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H ΣΙΩΠΗ της Φωκίδος

ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
• Ο στόχος μας είναι σαφής,
γιατί πρέπει να προγραμματίζουμε για το μέλλον: όταν οι επιχειρήσεις με το καλό ανοίξουν,
όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες και πάντα με την άδεια των
επιστημόνων μας, να το κάνουμε,
να το κάνετε, όσο το δυνατόν πιο
άνετα στα πρώτα σας βήματα,
εφοδιαζόμενοι με πρώτες ύλες
για τους τρεις πρώτους μήνες
της επαναλειτουργίας σας.
• Για να έχουμε μια αίσθηση
των ποσών που έχουν δαπανηθεί
για τον κλάδο της εστίασης, να
επισημάνω ότι περίπου 65.000
μοναδικές επιχειρήσεις από τις
περίπου 77.000 επιχειρήσεις του
κλάδου, έχουν συμμετάσχει σε
έναν ή περισσότερους κύκλους
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
• Ο κλάδος της εστίασης
έχει λάβει ποσά τα οποία πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Και από τους 410.000 εργαζόμενους του κλάδου οι 260.000,
περίπου, τέθηκαν κάποια στιγμή
σε αναστολή, το κράτος διέθεσε
720 εκατομμύρια για αποζημιώσεις που αναπλήρωναν τις αποδοχές τους.
• Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της έμπρακτης
στήριξης που παρείχε το κράτος
-ειδικά στον κλάδο της εστίασης- προκειμένου να βγει όσο το
δυνατόν πιο αλώβητος από αυτήν
την μεγάλη περιπέτεια του Covid.
Η διαδικασία εμβολιασμού
λειτουργεί υποδειγματικά
Τη διαδικασία εμβολιασμού
της ομάδας ασθενών με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου που
ξεκίνησε σήμερα παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή
του στο Κέντρο Υγείας Αγίας Παρασκευής. Ο Πρωθυπουργός:
• Συνομίλησε με πολίτες που
περίμεναν τη σειρά τους για να εμβολιαστούν.
• Ευχαρίστησε το υγειονομικό
προσωπικό του Κέντρου για τις πολύτιμες υπηρεσίες φροντίδας που
προσφέρουν.
• Μεταξύ άλλων, σημείωσε:
Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής
1.700.000 εμβολιασμούς. Όπως
βλέπετε, η διαδικασία λειτουργεί υποδειγματικά και θα πρέπει
πάνω από όλα να ευχαριστήσουμε
τους υγειονομικούς μας, οι οποίοι
με χαμόγελο υποδέχονται όλους
τους συμπολίτες μας που θέλουν
να εμβολιαστούν.
Το σημαντικό είναι ότι από τον
επόμενο μήνα θα έχουμε πολλά
περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή
μας. Καλώς εχόντων των πραγ-

μάτων θα κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς μόνο το μήνα
Απρίλιο, δηλαδή λίγο λιγότερους
από όσους έχουμε κάνει τους
τρεις μήνες -από τον Ιανουάριο
μέχρι τον Μάρτιο- και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουμε εμβολιάσει όλους
τους συμπολίτες μας άνω των 60
και όλους τους συμπολίτες μας
με βαριά υποκείμενα νοσήματα,
με τουλάχιστον μία δόση.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό
γιατί μετά θα αρχίσει εκ των
πραγμάτων να μειώνεται και η
πίεση στα νοσοκομεία μας, διότι
τα νοσοκομεία δοκιμάζονται πρωτίστως από τους συμπολίτες μας οι
οποίοι είναι πιο επιρρεπείς στο να
αρρωστήσουν βαριά.
Συνεχίζεται η ενίσχυση του
Ε.Σ.Υ.
Συνεχίζεται η εφαρμογή του
σχεδίου έκτακτης ανάγκης για
την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. ειδικά
στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό:
• Το Γενικό Νοσοκομείο του
Θριασίου μετατρέπεται σε νοσοκομείο covid. Στόχος είναι να διαθέτει από την Τετάρτη 7 Απριλίου 130
απλές κλίνες covid και 33 Μ.Ε.Θ.
covid. Και σταδιακά να αναπτύξει
έως και 180 κλίνες covid.
• Επιπλέον, δημιουργούνται
51 καινούργιες Μ.Ε.Θ. στα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Ευαγγελισμός», «Λαϊκό», «Ιπποκράτειο»,
«Ελπίς» και «Κωνσταντοπούλειο».
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση των
self test
• Πριν από 12 μήνες ξεκινήσαμε τα τεστ με 800 PCR τεστ
την ημέρα.
• Στη συνέχεια εντάξαμε στη
στρατηγική μας -και μάλιστα πριν
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες- τα
rapid test. Κάναμε μία τεράστια
προσπάθεια και φτάσαμε κατά
μέσο έως και τα 50.000 τεστ την
ημέρα με ρεκόρ ημέρας που υπερβαίνει και τα 65.000 τεστ.
• Μετά από εισηγήσεις των
ειδικών αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που
δίνει η τεχνολογία για τα self
test, ως συμπληρωματικό όπλο
στη στρατηγική μας.
Σε αντίθεση μάλιστα με άλλες χώρες που ήδη τα διαθέτουν
στην αγορά, η Κυβέρνηση αποφάσισε να δίνονται δωρεάν τέσσερα self test τον μήνα σε κάθε
πολίτη.
Διενεργήθηκε με απόλυτη
διαφάνεια ο διαγωνισμός για την
προμήθειά τους, υπέβαλαν προσφορές 31 εταιρείες και ο φάκελος κατατέθηκε στο Ελεγκτικό

Συνέδριο για τον προσυμβατικό
έλεγχο.
Η διάθεσή τους από τα φαρμακεία αναμένεται να ξεκινήσει
από την ερχόμενη εβδομάδα. Η
τροφοδοσία των φαρμακείων θα
γίνει σταδιακά με βάση τη ροή των
προμηθειών.
Κατά προτεραιότητα θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν από
τα φαρμακεία τα τεστ οι μαθητές
κάτω των 18 ετών και οι εκπαιδευτικοί. Τα self test είναι βασικό
εργαλείο για να μπορέσουν να
επαναλειτουργήσουν τα σχολεία.
Προωθούνται 36.088 αιτήσεις για προσωρινή σύνταξη
Ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2021, η υποβολή αιτήσεων
για την χορήγηση προκαταβολής
σύνταξης σε ασφαλισμένους που
έχουν υποβάλει αίτηση απονομής
σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή
θανάτου και δεν λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Οι δικαιούχοι
θα λάβουν πριν το Πάσχα την
πρώτη μηνιαία προκαταβολή των
360 ή 384 ευρώ (ανάλογα σε ποια
κατηγορία ανήκει ο ασφαλισμένος)
καθώς και τα αναδρομικά που
αναλογούν στους μήνες καθυστέρησης απονομής της σύνταξης τους.
• Μέσα σε 21 ημέρες, εισήλθαν στη πλατφόρμα 53.798 πολίτες. Το συνολικό πλήθος των
αιτήσεων ανήλθε σε 44.593, εκ
των οποίων οι 41.366 είναι ολοκληρωμένες και 3.227 δεν έχουν
οριστικοποιηθεί ακόμα από τους
ενδιαφερόμενους.
• Από τις 41.366 αιτήσεις, οι
36.088 περνούν στο στάδιο της
επεξεργασίας προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την προκαταβολή σύνταξης και τα αναδρομικά
πριν από το Πάσχα.
• Όσον αφορά στις υπόλοιπες,
4.375 αυτονοήτως απορρίφθηκαν
καθώς οι αιτούντες λάμβαναν ήδη
σύνταξη, 648 αφορούσαν διεθνείς
συντάξεις που δεν ήταν εξαρχής
στο πεδίο της ρύθμισης, ενώ για
άλλες 255 δεν υπήρχε απόφαση
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ).
• Οι περισσότερες οριστικές
αιτήσεις αφορούσαν ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (12.314 αιτήσεις),
του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (8.950) και του τ.
ΟΑΕΕ (8.545).
• Η ψηφιακή πλατφόρμα θα
παραμείνει ανοικτή τόσο για εκείνους που δεν έχουν οριστικοποιήσει μέχρι σήμερα την αίτησή τους
όσο και για εκείνους που εκκρεμεί
η σύνταξη τους και επιθυμούν να
υποβάλλουν αίτηση για προκαταβολή στο μέλλον.

5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος
Ολοκληρώνοντας την Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση μοι μέσω της Πολιτικής Προστασίας μας να επέμβουμε
με μοναδικό θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων της Πε- σε οποιοδήποτε συμβάν και αν προκύψει διασφαλίζοριφερειακής Αρχής Στερεάς Ελλάδος» κάναμε μία εκτε- ντας την προστασία των συμπολιτών μας. Για πρώτη
νή αναφορά των πεπραγμένων μας ως Περιφερειακή φορά είχαμε μόνιμη υδροφόρα στο μοναδικό κατοικήαρχή για το έτος που πέρασε.
σιμο νησί του Κορινθιακού. Τόσο σε έντονα φαινόμενα
Μπροστά στην πρωτοφανή παγκόσμια υγειονομική όπως χιονοπτώσεις και κατακρημνίσεις ήμασταν εκεί
κρίση που ζήσαμε το έτος που πέρασε, καταφέραμε επεμβαίνοντας χωρίς να προκύψει κανένα συμβάλλονα σταθούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και να προ- ντας με τον καλύτερο τρόπο ώστε να μην κινδυνέψει
σφέρουμε απρόσκοπτα στους συμπολίτες μας υψηλού καμία ανθρώπινη ζωή.
επιπέδου υπηρεσίες μαζί με τους 73 εργαζόμενους της
Ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε έργα ύψους
Περιφερειακής μας Ενότητας όσο και με την ομάδα του 10.748.000€
ενώ
συμαβασιοποιήσαμε
έργα
Περιφερειάρχη μας κ. Φάνη Σπανού.
12.300.000€. Αλλάζουμε το οδικό δίκτυο με εκτενείς
Με εντατικούς και συνεχείς ελέγχους καταφέραμε παρεμβάσεις από άκρη σε άκρη της Περιφερειακής μας
μόνο 203 συμπολίτες μας μέσα στο 2020 να νοσήσουν Ενότητας. Δημιουργούμε υποδομές για τους συμπολίαπό κορονοϊό και να ελαχιστοποιήσουμε την διασπορά τες μας όπως η επέκταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου
του. Με τις δυνάμεις που διαθέτουμε επιχορηγήσαμε Άμφισσας, την νέα πτέρυγα του Γραμματικοπούλειου –
πάνω από 400.000€. το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας Μπάλειου & Τρίγκειου Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήώστε να αγοραστεί ο απαραίτητος εξοπλισμός.
σεων Ιτέας, την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών
Στο μέτρο δράσης της Προστασίας του Παραδοσι- για την αναβάθμιση του λιμένα Ιτέας καθώς και την δημοακού Ελαιώνα, μετά τον έλεγχο 2295 αιτήσεων κατα- πράτηση του τμήματος Γραβιά – Βάριαννη.
βλήθηκαν 992.615€ στους δικαιούχους και εφαρμόζουΜε τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση συνεχίζουμε να δίμε ένα παραδειγματικό σύστημα Δακοκτονίας ύψους νουμε λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν με το επι165.000 για το 1.190.000 προστατευμένων ελαιοδέντρων. τελείο της Περιφερειακής μας Αρχής την οποία ηγείται
Συμβασιοποιώντας μηχανήματα έργου είμαστε έτοι- ο κ. Σπανός.
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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αθήνα, 10 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης σε συνέντευξή
του σήμερα, Σάββατο 10 Απριλίου, στην εκπομπή «Καλημέρα» και τον δημοσιογράφο,
κ. Γιώργο Αυτιά, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σχολίασε την
επικαιρότητα λέγοντας:
• «Θέλω να εκφράσω δημοσίως τα συλλυπητήριά μου
στην οικογένεια του αειμνήστου
πλέον Γιώργου Καραϊβάζ και να
δεσμευθώ ως μέρος της πολιτικής ηγεσίας της χώρας ότι αυτή
η δολοφονία θα εξιχνιασθεί όσο
γίνεται πιο γρήγορα. Είναι σοκαριστικό γεγονός αυτό που συνέβη και οι δράστες δεν θα μείνουν
ατιμώρητοι».
• «Από την προσεχή Δευτέρα, η Πάτρα λειτουργεί κανονικά
όπως και η Αθήνα με click inside
και click away. Η Θεσσαλονίκη
θα έχει κανονικά click away, άρα
ένα βασικό αίτημα του εμπορικού
κόσμου της Θεσσαλονίκης σε
κάποιο βαθμό ικανοποιείται και
θα αρχίσει να κινείται η αγορά.
Για την Κοζάνη δυστυχώς δεν
μπορέσαμε να πετύχουμε το ίδιο
διότι εκεί η πανδημία μαίνεται και
θέλω ως Δυτικομακεδόνας από
το Αμύνταιο Φλωρίνης να κάνω
έκκληση στους συμπατριώτες
μου να τηρούν τα μέτρα».
• «Ως Κυβέρνηση αναγνωρίζουμε την τεράστια συμβολή
του εμπορικού κόσμου της χώρας στην τήρηση των μέτρων.
Ως Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε κάνει χιλιάδες ελέγχους και
την περασμένη περίοδο που είχε
ανοίξει η αγορά και αυτή την βδομάδα και δεν καταγράψαμε ούτε
μία παράβαση. Όλοι τηρούσαν τα
μέτρα».
• «Εμείς ζητήσαμε και χθες
να ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα
αλλά η Επιτροπή μας είπε να περιμένουμε άλλη μία βδομάδα. Θα
το ξαναφέρουμε καθώς πρόθεσή
μας είναι να ανοίξουν. Έχω κάνει
αυτοψία σε πολλά από τα μεγάλα
εμπορικά κέντρα, η ευταξία και
οι επενδύσεις που έχουν κάνει
σε μηχανήματα υγείας είναι πολύ
μεγάλες και εκτιμώ ότι δεν θα
επιβαρύνουν. Πιστεύω την επόμενη βδομάδα να πείσουμε την
Επιτροπή, εφόσον βεβαίως και η
πανδημία πηγαίνει καλύτερα».
• «Με τα κέντρα αισθητικής
υπάρχει πραγματικά πολύ μεγά-

λο πρόβλημα στην αγορά διότι
όσο τα κρατάμε κλειστά, πολλές
από τις υπηρεσίες που αυτά παρέχουν τις αντικαθιστούν άλλες
επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές.
Η δική μου γνώμη και η πρόταση
είναι ότι εφόσον έχουμε ανοίξει
τα κομμωτήρια και τα καταστήματα περιποίησης άκρων και
εφόσον τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες σε αυτά, θα πρέπει
σε εύλογο χρονικό διάστημα να
ανοίξουμε και τα κέντρα αισθητικής. Προς το παρόν η Επιτροπή
παραμένει αρνητική».
• «Ο κ. Πρωθυπουργός έχει
δηλώσει στη Βουλή ότι βλέπει το
άνοιγμα της εστίασης μετά το Πάσχα. Εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμαζόμαστε ώστε
στις αρχές Μαΐου να είναι έτοιμη
η πλατφόρμα για να μπορούν οι
επιχειρήσεις της εστίασης να πάρουν την επιδότηση ίση με το 7%
του τζίρου, για την επανεκκίνηση.
Θα είμαστε έτοιμοι το αργότερο
10 Μαΐου».
• «Απ’ ό,τι μας λένε οι επιστήμονες, τα γυμναστήρια θα ανοίξουν από τα τελευταία. Θα δώσουμε ειδική οικονομική στήριξη
στα γυμναστήρια καθώς έχουν
υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά».
• «Το πως θα λειτουργήσουν
οι εκκλησίες εκφεύγει εντελώς
των δικών μου αρμοδιοτήτων.
Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα συζητηθεί το θέμα στην
Επιτροπή και με την αρμόδια
Υπουργό, την κυρία Κεραμέως,
αλλά και με ανθρώπους της Εκκλησίας, για να βρούνε τη βέλτιστη λύση. Σίγουρα καταλαβαίνω
και θέλω να το πω αυτό, ότι για
την Εκκλησία και τους πιστούς
δεύτερο Πάσχα σε πλήρη απομόνωση είναι πολύ βαρύ. Από
την άλλη έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής και θα πρέπει
να είμαστε πολύ προσεκτικοί για
να μην τα τινάξουμε όλα στον
αέρα».
• «To sofagate πιστεύω ότι
έχει βλάψει την Τουρκία και τον
Ερντογάν περισσότερο απ’ όλες
τις προσπάθειες που έχει κάνει η
διπλωματία να εξηγήσει στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ποιο είναι
το πρόβλημα με την Τουρκία. Δύναται η Τουρκία να πλησιάσει την
Ευρώπη; Η απάντηση είναι «όχι»,
εάν δείχνει δημόσια και κατάφωρα πόσο επιδεικτικά αγνοεί όλες
τις ευαισθησίες που συνιστούν
τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον
ευρωπαϊκό κώδικα αξιών».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ
Ημέρα μνήμης, ημέρα τιμής η
σημερινή!
Η Αρτοτίνα, το καπετανοχώρι της Ρούμελης τιμά την επέτειο
της 25ης Μαρτίου και τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Η συμβολή της Αρτοτίνας στον
Αγώνα του 1821 μεγάλη, με τους
ήρωες και οπλαρχηγούς που γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν όπως ο
Αθανάσιος Διάκος, ο προεπαναστατικός Λουκάς Καλιακούδας,
ο Ανδρίτσος Σαφάκας, ο Δήμος
Σκαλτσάς, ο Ιωάννης Ρούκης, ο
Αντώνης Κοντοσόπουλος (Γεράντωνος) και ο Ιωάννης Φαρμάκης.
Ιστορικής και ιδιαίτερης σημασίας η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη
του Προδρόμου και το κελί του
Διάκου. Σκαλιστή χρονολογία σε
αγκωνάρι στο Αρχονταρίκι μαρτυρεί την ύπαρξη της Ι. Μονής ήδη
από το 1728 τουλάχιστον, ενώ η εκ-

κλησία, στην σημερινή της μορφή
και διαστάσεις, χτίστηκε το 1806.
Στο κελί του Διάκου είναι εντοιχισμένη η επιγραφή: “Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1830-1930. ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΜΟΝΑΣΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”.
Η επιγραφή τοποθετήθηκε
από την Επιτροπή το 1930 ταυτόχρονα με τα επίσημα αποκαλυπτήρια, από κυβερνητικό κλιμάκιο της
προτομής του Αθανασίου Διάκου
στην πλατεία της Αρτοτίνας.
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αρτοτινών «Ο Αθανάσιος Διάκος» εύχεται Χρόνια πολλά σε όλους τους
Έλληνες! Χρόνια πολλά Ελλάδα!
Με ιδιαίτερη τιμή
Το Δ.Σ.
του πολιτιστικού συλλόγου
Αρτοτινών
«Ο Αθανάσιος Διάκος»

H ΣΙΩΠH της Φωκίδος
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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στη διαδικτυακή ημερίδα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Η επανεκκίνηση
της Οικονομίας και τα αναπτυξιακά εργαλεία»:
«Κατ’ αρχάς, μιας και αναφερθήκατε στο συνέδριο που γίνεται
τώρα για το ΕΣΠΑ, να ξεκινήσω
από αυτό και να πω ότι η Κυβέρνησή μας έχει αποφασίσει και δίνει διευρυμένο ρόλο στις Περιφέρειες στο νέο ΕΣΠΑ. Μεγαλύτερο
μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ θα
κατευθυνθεί, σύμφωνα με το νέο
σχεδιασμό στις Περιφέρειες, που
θα έχουν και μεγαλύτερη ευελιξία
για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για τις
τοπικές ανάγκες.
Εμείς είμαστε μία Κυβέρνηση
που πιστεύει στο ρόλο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και της
περιφερειακής ανάπτυξης και με
την αναμόρφωση αυτή του προϋπολογισμού, το αποδεικνύουμε
εμπράκτως. Πεποίθησή μας είναι
ότι δεν μπορεί η ανάπτυξη να γίνει
μόνο κεντρικά και με τον τρόπο
που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια.
Θα πρέπει σαφώς να έχει και τοπικά χαρακτηριστικά. Και σε αυτή
την διαδρομή ασφαλώς ο ρόλος
των Περιφερειών είναι εξαιρετικά
διευρυμένος.
Δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι η πανδημία έχει ανατρέψει κατά πολύ τους αρχικούς μας
σχεδιασμούς. Η πανδημία μας
αναγκάζει να λάβουμε έκτακτα
οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Πολλά από αυτά χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, άλλα από ευρωπαϊκούς
πόρους.
Ήδη, παραδείγματος χάρη,
το μεγάλο πρόγραμμα για την
ενίσχυση της εστίασης που έχουμε ανακοινώσει μαζί με τον κύριο Πρωθυπουργό και τον κύριο
Υπουργό των Οικονομικών, προέρχεται από το νέο ΕΣΠΑ, άρα
μέρος των πόρων του νέου ΕΣΠΑ
κατευθύνεται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
Και ίσως τις επόμενες μέρες
να έχουμε ανακοινώσεις και για
άλλους κλάδους της οικονομίας,
για τους οποίους μέσω του νέου
ΕΣΠΑ ερχόμαστε -στο μέτρο του
δυνατού -να θεραπεύσουμε την
πραγματική ζημία που έχουν υποστεί από την πανδημία και από το
γεγονός ότι αυτή έχει κρατήσει
πολύ περισσότερο από όσο ο καθένας μας θα μπορούσε να φανταστεί στην αρχή της.
Όμως, δεν είναι όλα μαύρα
για την Ελλάδα. Θα έχετε διαπιστώσει ότι σε όλες τις εκθέσεις
των διεθνών οίκων και πιστεύω ότι
σε αυτό ιδιαίτερα το Υπουργείο
Οικονομικών και δευτερευόντως
το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε
παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, η Ελλάδα μέσα στην πανδημία, παρά
την εσωτερική μας στεναχώρια
και συνήθη μιζέρια, κέρδισε καλή
φήμη στο εξωτερικό.
Δεν έχετε παρά να βγείτε
έξω, να διαβάσετε ξένο τύπο, να

μιλήσετε με στελέχη ξένων επιχειρήσεων και fund για να δείτε
πως βλέπουν την Ελλάδα πια από
το εξωτερικό. Την αντιμετωπίζουν
ως μια χώρα που αντιμετώπισε
στο υγειονομικό επίπεδο τις συνέπειες της πανδημίας με εξαιρετικά καλύτερο τρόπο από όσο όλοι
ανέμεναν στην αρχή.
Μας είχαν περίπου τελειωμένους στην αρχή κυρίως διότι
θεωρούσαν ότι το σύστημα μας
δεν είναι αρκετά έτοιμο να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση
και επιπλέον ο πληθυσμός μας είναι αρκετά μεγάλης ηλικίας, άρα
η εκτιμώμενη ταχεία διάδοση του
κορονοϊού θα είχε τραγικές συνέπειες.
Κάθε ζωή είναι ιερή και αναντικατάστατη αλλά, γενικά, στο
ποσοστό θανάτων είμαστε πολύ
κάτω από χώρες με ανάλογο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, καίτοι η πανδημία βρίσκεται σε
πολύ οξεία φάση και στην Ελλάδα
αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη,
εξακολουθούμε να στεκόμαστε
αξιοπρεπώς, χάρις φυσικά και
στις μάχες που δίνουν οι γιατροί
μας στην πρώτη γραμμή με πολύ
μεγάλη αυταπάρνηση.
Πάντως, καίτοι η πανδημία
κράτησε το ’21 περισσότερο από
όσο υπολογίζαμε και από ότι αρχικά προέβλεπε και ο προϋπολογισμός, δεδομένου ότι σε όλη την
Ευρώπη το κύμα αυτής της λεγόμενης βρετανικής μετάλλαξης
είναι πολύ δυνατό και ισχυρά μεταδοτικό, εξακολουθεί η ελληνική
οικονομία στα θεμελιώδη μεγέθη
να αντέχει.
Η επίδοση της ελληνικής οικονομίας το ’20 ήταν πολύ καλύτερη του αναμενόμενου. Όπως
είδατε και από την προχθεσινή
ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τα φορολογικά έσοδα
το πρώτο τρίμηνο πήγαν καλύτερα
από τους στόχους που είχαν τεθεί
καθώς οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να πληρώνουν όσο
μπορούν τις υποχρεώσεις τους.
Κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό
και θα το δούμε μπροστά μας ως
θετικό γεγονός για το μέλλον.
Τα μεγάλα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων, πλην του αεροδρομίου της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», γιατί εν γένει ο κλάδος
των αεροπορικών μεταφορών
έχει πληγεί από την πανδημία,
άρα θα ήταν λάθος να συνεχιστεί
η διαδικασία εν μέσω της κρίσης
αυτής, είναι κυριολεκτικά εντός
χρονοδιαγραμμάτων και προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες με
τρόπο εντυπωσιακό.
Μεγάλες επενδύσεις ήρθαν
την περασμένη χρονιά. Ήρθαν
η Microsoft, η Digital Realty, η
Pfizer, η CISCO και πολλές άλλες
μικρότερες. Άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, ότι η Ελλάδα δεν έχει
μεταβολή στις επενδύσεις μεταξύ
2019 και 2020, παρά τις αρχικές
δυσοίωνες προβλέψεις. Μάλιστα,
όλες οι εκθέσεις των ξένων οίκων
προβλέπουν ότι το 2021, εφόσον

ο Covid τελειώσει, όπως όλοι υπολογίζουν σε ένα- ενάμιση μήνα, ή
εν πάση περιπτώσει περάσει σε
πιο ήπια φάση, η ελληνική οικονομία έχει μόνο θετικότερα μπροστά
της να πάει.
Φυσικά έχουμε όλοι μας την
αγωνία για τον τουρισμό. Ξέρετε
ότι ο στόχος όλων μας είναι 14
Μαΐου να ξεκινήσει ο τουρισμός.
Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά αλλά με την επιφύλαξη μιας
πανδημίας που ακόμα ούτε στην
Ελλάδα αλλά δυστυχώς για μας
ούτε στην Ευρώπη ή το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν έχει καταφέρει να
τιθασευτεί.
Αναφέρω την Ευρώπη γιατί
εκεί είναι οι περισσότεροι πελάτες
που περιμένουμε στα ξενοδοχεία
μας. Πιστεύω όμως ότι προχωρώντας προς το καλοκαίρι, με
την πρόοδο των εμβολιασμών και
την άνοδο της θερμοκρασίας, θα
μπορέσουμε να έχουμε φέτος μια
καλύτερη τουριστική χρονιά από
την περυσινή. Το τονίζω αυτό.
Κανείς δεν προσδοκά μια τουριστική χρονιά τόσο καλή όσο το
2019. Αλλά πάντως φαίνεται ότι
θα έχουμε μια καλύτερη τουριστική χρονιά από το 2020. Αρκετά
καλύτερη, εφόσον επιβεβαιωθούν όλα αυτά που είπα.
Επανεκκίνηση της οικονομίας, για να κλείσω με αυτό: όταν
με το καλό περάσει η πανδημία,
δουλεύουμε για αυτήν. Μπορώ να
σας πω μετά βεβαιότητος ότι δεν
θα αφήσουμε τις επιχειρήσεις μόνες τους ούτε μόλις ξεκινήσει να
λειτουργεί η οικονομία.
Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η
ζημιά από την πανδημία είναι μεγάλη. Θα πρέπει να είμαστε στο
πλάι των επιχειρήσεων για να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
τους μετά την επανέναρξη της
λειτουργίας τους και για ένα ικανό
χρονικό διάστημα θα έχουν την
δική μας μέριμνα ωσότου μπορέσουν να μπουν στους κανονικούς
ρυθμούς και να πάρει μπρος στο
σύνολο της η ελληνική οικονομία.
Με καλή διάθεση και με καλοπιστία πιστεύω, λοιπόν, ότι όλα θα
πάνε καλά και το 2021 θα είναι μια
καλύτερη οικονομική χρονιά από
το 2020 και το 2022, φυσικά, μια
εξαιρετικά καλύτερη χρονιά, χωρίς καμία συζήτηση.
Εκεί πια θα έχουμε όλοι εμβολιαστεί και θα μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με τελείως διαφορετικούς όρους, και σίγουρα
με μεγαλύτερη αισιοδοξία».
Ολόκληρη η ομιλία στο ακόλουθο link:
https://www.youtube.
com/watch?v=oAHTn7a7jF8
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Συνάντηση με τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων
ζητά Π.Ε.Δ. και Περιφερειάρχης
για να μπει ένα τέλος στην άναρχη εγκατάσταση ανεμογεννητριών – Ομόφωνα υπέρ της φιλοξενίας του Ράλλυ «Ακρόπολις» και
συντονισμός δράσεων»
Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021,
πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Π.Ε.Δ., μέσω τηλεδιάσκεψης και
με τη συμμετοχή των Δημάρχων
της Στερεάς Ελλάδας, του Περιφερειάρχη, κ. Σπανού των Μελών
του Εποπτικού Συμβουλίου και των
Μελών των Θεματικών Επιτροπών
Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Χωροταξίας, Υποδομών & Δικτύων της
ΠΕΔ / ΣΕ.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης,
συζητήθηκε το θέμα του υπερκορεσμού και της άναρχης εγκατάστασης των ανεμογεννητριών
στη Στερεά Ελλάδα, με αφορμή
την πρόσφατη αδειοδότηση του
τεράστιου επενδυτικού σχεδίου
“Αιολικά Πάρκα Εύβοιας ισχύος
470,4MW” καθώς και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον
Ελικώνα.
Στις τοποθετήσεις τους οι συμμετέχοντες , στάθηκαν στις σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της άναρχης εγκατάστασης ανεμογεννητριών και στο
δυσανάλογο βάρος που σηκώνει
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, όσον αφορά την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από αιολικά πάρκα.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και
Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης τόνισε: «Πρέπει
να μπει ένα φρένο στην άναρχη
εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Η
Περιφέρειά μας και ειδικά η Εύβοια και η Βοιωτία, σηκώνουν στις
πλάτες τους ένα δυσανάλογο βάρος και η κατάσταση αυτή πρέπει
να ανατραπεί. Πρέπει επιτέλους,
να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο
για την αδειοδότηση των εν λόγω
επενδύσεων, να επικαιροποιηθεί
το χωροταξικό πλαίσιο και να μπει
σε πρώτο πλάνο η προστασία του
περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να είναι
αυτές που θα αποφασίζουν για την
εγκατάσταση ή μη νέων αιολικών
πάρκων, έχοντας δικαίωμα veto.
Δεν μπορεί άλλοι να αποφασίζουν
για τις ζωές τους και για το καλό
του τόπο τους, μη γνωρίζοντας
ουσιαστικά ποιο είναι αυτό. Προφανώς και είμαστε υπέρ των καθαρών πηγών ενέργειας, ωστόσο

μέχρι το θεσμικό πλαίσιο να εκλογικευτεί και να εκσυγχρονιστεί το
ειδικό χωροταξικό, θέτουμε τους
εαυτούς μας απέναντι σε κάθε νέα
αδειοδότηση ή εγκατάσταση ανεμογεννητριών».
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών
της Π.Ε.Δ. / ΣΕ , αποφασίστηκε η
υποβολή αιτήματος συνάντησης
Επιτροπής , αποτελούμενης από
τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ., τον Περιφερειάρχη και Εκπρόσωπους των
αρμόδιων Επιτροπών Π.Ε.Δ. και
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
με τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα, με σκοπό να
σταματήσει η εγκατάσταση νέων
ανεμογεννητριών μέχρι την αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
Στη συνεδρίαση, επίσης, συζητήθηκε η διεκδίκηση της φιλοξενίας του ράλλυ Ακρόπολις , στην
Στερεά Ελλάδα. Ο Περιφερειάρχης, κ. Σπανός και ο Δήμαρχος
Λαμιέων, κ. Καραΐσκος ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες, για τις
ενέργειες που έχουν ήδη ξεκινήσει, προκειμένου η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας να καταφέρει
να φιλοξενήσει το ιστορικό ράλλυ
Ακρόπολις.
Τα Μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ και οι
Δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας ,
συμφώνησαν με τη διεκδίκηση της
φιλοξενίας του ράλλυ Ακρόπολις,
ενώ δεσμεύτηκαν ότι σε περίπτωση ευτυχούς κατάληξης της προσπάθειας, οι Δήμοι θα προχωρήσουν στη πλήρη διαμόρφωση των
περιοχών που θα φιλοξενήσουν
ειδικές διαδρομές και θα είναι
έτοιμοι να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Ο κ. Σουλιώτης ανέφερε: «Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε πλήρως
, την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Λαμιέων. Σίγουρα η φιλοξενία του ράλλυ
Ακρόπολις, θα έχει πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές μας κοινωνίες.
Δεν θα μπούμε στη πλάνη του τοπικισμού, γιατί σίγουρα θα βγούμε
χαμένοι. Μας αρκεί το ράλλυ να
γίνει στη Στερεά. Και φυσικά στο
συνολικό μας πλάνο πρέπει να
προβλέπεται και η αποκατάσταση
των δρόμων και του περιβάλλοντος (συλλογή σκουπιδιών) , αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
διοργάνωσης. Μεταφέροντας την
άποψη όλων των Δημάρχων, θέλω
να καταθέσω την απόλυτη δέσμευσή μας να συνδράμουμε, αρχικά,
στη διεκδίκηση της φιλοξενίας του
ράλλυ Ακρόπολις και στη συνέχεια
να συμβάλλουμε στην άρτια διοργάνωσή του».

Οδικό έργο προϋπολογισμού 1.200.000 €
στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
Έργο προϋπολογισμού 1.200.000 € χρηματοδότησε,
δημοπράτησε και έχει ήδη συμβασιοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη συντήρηση τεχνικών έργων
σε επαρχιακούς δρόμους της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας.
Πρόκειται για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
(ΚΟΝΙΑΚΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ,
ΜΑΚΡΙΝΗ - ΕΛΑΙΑ, ΔΑΦΝΟΣ - ΔΙΧΩΡΙ)», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση τεχνικών έργων και η βελτίωση τμημάτων των επαρχιακών
οδών:
Από το parking του οικισμού Κονιάκος προς τη Μουσουνίτσα και ως τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό
Αθανάσιο Διάκο - γέφυρα Νταού.
Από την πλατεία του οικισμού Δάφνος και ως το Διχώρι.
Από τη διασταύρωση της Μακρινής και ως την Ελαία.
Από το Δροσοχώρι προς το νεκροταφείο Ελαιώνα.
Σε αυτά τα οδικά τμήματα θα γίνουν δαπανηρές,

αλλά απολύτως αναγκαίες εργασίες άρσης καταπτώσεων, κατασκευής φρεατίων τοιχίων αντιστήριξης και
πτερυγοτοίχων, τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και
πλεγμάτων συγκράτησης καταπτώσεων.
Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός δήλωσε: «Δεσμευθήκαμε για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, κοιτώντας κυριολεκτικά
στα μάτια την τοπική κοινωνία όταν βρεθήκαμε στο Ευπάλιο.
Μελετήσαμε, ωριμάσαμε το έργο, εξασφαλίσαμε τη
χρηματοδότησή του και είμαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουμε σήμερα, ότι την επόμενη περίοδο θα
εγκατασταθεί η κατασκευαστική εταιρεία και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Στόχος μας, όπως πάντα σε αυτά τα
έργα, είναι η διασύνδεση, η οδική ασφάλεια, από τις πόλεις έως τα πιο απομακρυσμένα χωριά μας».
Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας
Γιώργος Δελμούζος δήλωσε: «Τηρώντας τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, όλη η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδος ένα απέραντο εργοτάξιο. Προτεραιότητά μας η
οδική ασφάλεια».
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Κ. Μητσοτάκης: Καλώ και παρακαλώ
τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν
Απόσπασμα από τη συνέντευξη
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό
STAR και στη δημοσιογράφο Μάρα
Ζαχαρέα:
Ένα ποσοστό των συμπολιτών μας που είναι ηλικιωμένοι
δεν έχουν εμβολιαστεί. Τους
καλώ, τους παρακαλώ, σας παρακαλώ να πάτε να εμβολιαστείτε τo συντομότερο δυνατόν. Και
το λέω αυτό διότι οι ηλικιωμένοι
συμπολίτες μας είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό, κινδυνεύουν οι ίδιοι.
Για τους νέους το επιχείρημα είναι διαφορετικό: «Προσέξτε
μην κολλήσετε τον παππού σας ή
τον πατέρα σας, τη γιαγιά σας ή
τη μητέρα σας». Για τους ηλικιωμένους δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Ξέρουμε πια και το αποδεικνύουν όλα τα στατιστικά στοιχεία -και
σε λίγο θα μπορούμε να δώσουμε
στοιχεία και από την Ελλάδα- ότι
ο εμβολιασμός μειώνει δραματικά την πιθανότητα να κολλήσεις
Covid. Ή αν τον κολλήσεις μειώνει
δραματικά την πιθανότητα να διασωληνωθείς και φυσικά την πιθανότητα να χάσεις, τελικά, τη ζωή σου.
Είναι ασπίδα προστασίας το
εμβόλιο. Υπάρχουν εμβόλια διαθέσιμα αυτή την στιγμή για τις
μεγάλες ηλικίες που ακόμα δεν
έχουν κάνει το βήμα να πάνε να
εμβολιαστούν. Πρέπει να πάνε να
εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό, ώστε το τείχος ανοσίας να
ξεκινήσει από τους ηλικιωμένους,
όπως ήδη έχει ξεκινήσει, προς τους
νεότερους.
Έκκληση, λοιπόν, από μένα,
προσωπική έκκληση, ειδικά
στους ηλικιωμένους συμπολίτες
μας που δεν έχουν εμβολιαστεί:
Μπείτε στην πλατφόρμα, εμβολιαστείτε το συντομότερο δυνατό.
Ξεκινά σήμερα η διάθεση των
self-test
Ξεκινά σήμερα η διάθεση των
self-test από τα φαρμακεία, με
προτεραιότητα σε μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς.
Το self-test είναι ρινικό τεστ
ταχείας ανίχνευσης -ανήκει δηλαδή στην κατηγορία των rapid
test- και έχει κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης και χρήσης από τις
αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ως
αυτοδιαγνωστικό (self -test). Διαφέρει ως προς τα υπόλοιπα,
επειδή η λήψη είναι πιο απλή ως
διαδικασία (ρινικό δείγμα αντί για
ρινοφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό) και δεν απαιτεί την επίβλεψη

επαγγελματία υγείας.
Η διαδικασία κατεπείγουσας
έγκρισης διάθεσης και χρήσης
του ρινικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 ως
αυτοδιαγνωστικό, έχει υιοθετηθεί
από πολλούς ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς, όπως
της Γερμανίας (BFarm), Ολλανδίας,
Τσεχίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας.
Ο διαγωνισμός για τα selftest ρητά προέβλεπε ατομικές ή
πολλαπλές συσκευασίες. Τα τεστ
συγκεκριμένης εταιρείας που παρέχονται σε αυτή τη φάση σε συσκευασία 25 ατομικών τεμαχίων είναι
επιδεκτικά ατομικής διανομής. Τη
συσκευασία συνοδεύουν απλές
οδηγίες στα ελληνικά με εικονίδια για την εύκολη κατανόηση της
διαδικασίας από μη ειδήμονες, ενώ
επόμενες παραλαβές θα είναι
και σε ατομικές συσκευασίες του
τεστ στους μαθητές.
Ξεκινά η απευθείας διανομή
rapid tests στις δημόσιες και ιδιωτικές προνοιακές δομές
Ξεκινά η απευθείας διανομή
rapid tests σε όλες τις εποπτευόμενες δομές από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε όλη τη χώρα. Χωρίς
καθυστερήσεις και διαλείμματα, το
Υπουργείο φρόντισε να εξασφαλίσει σχεδόν 140.000 rapid tests
από τον ΙΦΕΤ προκειμένου να συνεχίσει αδιάλειπτα η διανομή στις
προνοιακές δομές που εποπτεύει
παρά το γεγονός ότι στις Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωμένων ο εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί με μεγάλη
επιτυχία ενώ συνεχίζεται σύμφωνα
με τον προγραμματισμό στις δομές
χρονίως πασχόντων. Ειδικότερα:
Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας
του Υπουργείου θα παραλαμβάνουν μηνιαία τις αναγκαίες ποσότητες rapid tests και θα τις διαθέτουν σε όλες τις δημόσιες δομές
ηλικιωμένων, χρονίως πασχόντων
και ΑμεΑ, στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(ΚΔΑΠμεΑ), στα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ),
στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), σε ξενώνες αστέγων
και στα Κέντρα Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης (ΚΑΑ) σε όλη την
επικράτεια.
Παράλληλα, σε συμφωνία με το
Υπουργείο Υγείας, οι απαιτούμενες
μηνιαίως ποσότητες σε rapid tests
για τις δομές ηλικιωμένων σε όλη τη
χώρα θα διανέμονται στα κοντινότερα αυτών νοσοκομεία προκειμένου

να τα παραλαμβάνουν από εκεί οι
δομές.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό
όλοι οι συνάνθρωποί μας και κυρίως οι πιο ευάλωτοι, να έχουν
δωρεάν, τακτική, εβδομαδιαία
πρόσβαση σε rapid tests ώστε να
διασφαλίζουμε την έγκαιρη αντιμετώπιση αλλά και διακοπή της γραμμής μετάδοσης. Πλέον οι δομές
μπορούν χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις να διενεργούν οι ίδιες
rapid test στους ωφελούμενους
αλλά και τους εργαζόμενους τους.
Καθιερώνεται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά
πρόσωπα
Στην ενοποίηση είκοσι πέντε
πιστοποιητικών οικονομικής και
επιχειρηματικής δραστηριότητας
που αφορούν στην δικαστική
φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης
της χώρας προβαίνουν τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης.
Συγκεκριμένα:
Καθιερώνονται τα Ενιαία Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα
(συμπεριλαμβανομένων των Σωματείων και των Συνεταιρισμών).
Η δράση βασίστηκε σε μελέτη
για την ομογενοποίηση και προτυποποίηση των Πιστοποιητικών
Φερεγγυότητας – Επιχειρηματικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών
και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του ΓΓ Δικαιοσύνης
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
του ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών.
Η αίτηση για την έκδοση του
«Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής
Φερεγγυότητας» θα είναι ενιαία για
όλα τα Δικαστήρια.
Η υποβολή της αίτησης και η
παραλαβή του πιστοποιητικού θα
γίνεται:
Ηλεκτρονικά, μέσω του solon.
gov.g,r για όσα δικαστήρια έχουν
υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης.
Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία όσων δικαστηρίων δεν έχουν
ακόμα υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής
Δικαιοσύνης.
Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη
των πολιτών στους δημόσιους

φορείς ελέγχου και επιβολής του
νόμου
Η ίδρυση του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου
και Λογοδοσίας (ΕΣΟΕΛ) με το ν.
4622/2019 περί «Επιτελικού Κράτους» εισήγαγε έναν θεσμό που
έχει ως αποστολή την ενίσχυση
του συντονισμού και τη διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων ελεγκτικών φορέων.
Το εν λόγω όργανο αποτελείται από τους επικεφαλής δεκατεσσάρων (14) φορέων και υπηρεσιών επιθεώρησης-ελέγχου και
καταπολέμησης της διαφθοράς ο
οποίοι είναι οι εξής: α) Εθνική Αρχή
Διαφάνειας, β) Οικονομική Αστυνομία, γ) Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας,
δ) Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ, ε) Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ, στ) Διεύθυνση Επιθεώρησης
του Υπουργείου Εξωτερικών, ζ) οι
Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου
και η) Εσωτερικών Υποθέσεων της
ΑΑΔΕ, θ) το ΣΔΟΕ, ι) η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
του Υπουργείου Οικονομικών, ια)
η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών,
ιβ) η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών
Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΟΠΥΥ, ιγ) η Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ιδ)
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος (ΔΙΔΗΕ) της ΕΛ.ΑΣ.
Οι βασικοί στόχοι του ΕΣΟΕΛ
είναι η αξιοποίηση των συνεργειών
μεταξύ των μελών του, η δομημένη
ανταλλαγή τεχνογνωσία και καλών
πρακτικών, καθώς και η ανάληψη
κοινών δράσεων και αποστολών.
Η ΕΑΔ προχώρησε στη δημιουργία ενός ψηφιακού χώρου
διαβαθμισμένης
πρόσβασης
(Μicrosite) στο ενδοδίκτυό της
για όλα τα μέλη του ΕΣΟΕΛ. Ο
χώρος αυτός επιτρέπει στα μέλη
του ΕΣΟΕΛ να επικοινωνούν, να
ενημερώνονται από τους συναδέλφους τους και να ανταλλάζουν
απόψεις σχετικά με τις ελεγκτικές
διαδικασίες και πρότυπα, τις διεθνείς εξελίξεις και να συντονίζουν
τις δράσεις όλων των επιμέρους
ομάδων εργασίας.
Τα μέλη του ΕΣΟΕΛ είχαν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν την οργανωτική και επιχειρησιακή τους
διάρθρωση και στόχους, να αναλύσουν εμβληματικές υποθέσεις,
ενώ συγκροτήθηκαν και τέσσερις
εξειδικευμένες ομάδες εργασίας

για την εκπόνηση πρακτικών εργαλείων που θα συμβάλουν στην
προτυποποίηση και τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών διαδικασιών και μεθοδολογιών. Οι θεματικές οι οποίες επελέγησαν με τη
χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου περιελάμβαναν τους Ελέγχους
Απόδοσης (Performance Audit), τη
Διαδικασία Καταλογισμού, τη Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων
και τις Τεχνικές Διενέργειας Συνεντεύξεων.
Ενισχύουμε το συντονισμό.
Αθροίζουμε δυνάμεις. Βελτιώνουμε το αντίκτυπο της δράσης
μας. Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους
φορείς ελέγχου και επιβολής του
νόμου.
Ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά
εργασίας
Το έργο Share - «Προωθώντας
την ισορροπία μεταξύ εργασίας και
ζωής στις επιχειρήσεις και μια καλύτερη κατανομή της φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών» στοχεύει
στη συμφιλίωση επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής, στην προώθηση
της ουσιαστικής ισότητας και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών φροντίδας ανάμεσα στα δύο φύλα. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην
αντιμετώπιση των παραδοσιακών
και στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων εντός της οικογένειας και
στην προώθηση της συμφιλίωσης
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, από τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα
έχουν την ευκαιρία να επιμορφώσουν δωρεάν τα στελέχη τους
σε θέματα ισότητας των φύλων στο
εταιρικό περιβάλλον, καθώς και σε
ζητήματα οργανωτικής κουλτούρας
και πρακτικές που προωθούν τη
συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας για τις εργαζόμενες και τους
εργαζόμενους των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που
θα υιοθετήσουν και θα εφαρμόσουν τέτοιες πολιτικές θα λάβουν ως επιβράβευση το Σήμα
Ισότητας, που δίνει τη δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν
το προφίλ κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας και να υιοθετούν
προοδευτικές πρακτικές που προβάλλουν ένα σύγχρονο εργοδοτικό
προφίλ, προσελκύοντας έτσι ικανούς νέους/ες εργαζόμενους/ες
και γυναίκες κάθε ηλικίας.

Βυθίσατε τον Ορθό Λόγο
Γράφει ο
Θανάσης Παπανδρόπουλος
Το μέλλον της Ευρώπης δεν
παίζεται τόσο στο οικονομικό, επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο
όσο σε αυτό του πολιτισμού και
της κουλτούρας, που αυτός διαχέει. Είναι δε, από την άποψη αυτή,
μια εξόχως σοβαρή υπόθεση γιατί
εσχάτως, οι εχθροί της Ευρώπης,
στον πολιτισμό της επιτίθενται. Τον
πολιτισμό της υπονομεύουν και αυτόν θέλουν να διαβρώσουν
με κάθε τρόπο και οποιοιδήποτε μέσο. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι καρφί στα μάτια τους, γιατί είναι εξελικτικός και δυναμικός. Διαρκώς ανανεώνεται και νεωτερίζει, γεγονός αφόρητο
για τους ανθρώπους των κλειστών οριζόντων
Δύο είναι οι ειδικότερες πτυχές αυτού του πολιτισμού που
θέλουν να πλήξουν. Η μία είναι η έννοια της ελευθερίας και η
άλλη η ισχύς του ορθού λόγου ως καθρέπτη της πραγματικότητας. Μα θα μου πείτε, αυτό δεν είναι καινούργιο. Οι ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και ο ιουδαϊσμός που προστέθηκε αργότερα,
είχαν πάντα δεινούς εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς,
που ήθελαν τον αφανισμό τους. Ποτέ όμως στην ιστορία οι
εχθροί αυτοί δεν είχαν απίστευτα μέσα διάδοσης της αντιδραστικής τους αντίληψης για τον άνθρωπο και την πορεία του στο
χρόνο, το χώρο και την κοινωνικο-οικονομική του οργάνωση.
Δεν είναι δε διόλου τυχαίου που οι επιθέσεις κατά του ελ-

ληνορωμαϊκού πολιτισμού εκκινούν από τη Μεσόγειο. Αυτή τη
θάλασσα που κάποτε ήταν ο κόσμος.
Στα παράλια της Μεσογείου, στις ακτές της Ιωνίας ,οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι ανακάλυψαν και ανέδειξαν τον ορθό
λόγο, ανοίγοντας στον άνθρωπο τις πόρτες της ανάπτυξης
και της ελεύθερης ανταλλαγής. Στη λεκάνη της Μεσογείου,
μας μαθαίνει ό Φερνάν Μπρωντέλ, οι άνθρωποι ανακάλυψαν
τον καταμερισμό της εργασίας, την εξειδίκευση των προσπαθειών και των ικανοτήτων τους και οδηγήθηκαν στη δημιουργία πλούτου μέσω της οικονομικής αποτελεσματικότητας.
Πριν από αυτό όμως ,ο Αναξίμανδρος και ο Ηράκλειτος, μαζί
με τον Θαλή τον Μιλήσιο, είχαν καταργήσει τον μύθο. Όπως
πολύ σωστά επισημαίνει σήμερα ο Ματτ Ρίντλεϋ, η εξειδίκευση
είναι αυτή που προώθησε την καινοτομία, ενθαρρύνοντας την
επένδυση χρόνου σε ένα εργαλείο για την κατασκευή άλλων
εργαλείων. Με τον τρόπο αυτόν, απέδειξαν οι Μίζες, Χάγιεκ και
άλλοι φιλόσοφοι της οικονομίας, οι άνθρωποι εξοικονόμησαν
χρόνο - και η ευημερία δεν είναι παρά εξοικονομημένος χρόνος, ο οποίος είναι ευθέως ανάλογος με τον καταμερισμό της
εργασίας. Όσο περισσότερο τα ανθρώπινα όντα διαφοροποιούνταν ως καταναλωτές και εξειδικεύονταν ως παραγωγοί, κι
όσο περισσότερο αντάλλασσαν στη συνέχεια τα προϊόντα τους,
τόσο βελτίωναν και θα βελτιώνουν πάντα τη θέση τους. Και το
καλό της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει κανένα αναπόφευκτο
τέλος σε αυτή τη διαδικασία. Όσο περισσότερο συμμετέχουν οι
άνθρωποι στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας, όσο περισσότερο μπορούν να εξειδικεύονται και να ανταλλάσσουν, τόσο
θα αυξάνεται ο πλούτος όλων μας. Επιπλέον, στην πορεία αυτή

τίποτα δεν μας εμποδίζει να λύσουμε τα προβλήματα που μας
ταλαιπωρούν - τις οικονομικές κρίσεις, τις πληθυσμιακές εκρήξεις, την πανδημία, την κλιματική αλλαγή, την τρομοκρατία, τη
φτώχεια, το AIDS, την κατάθλιψη και την παχυσαρκία. Αν και
δεν θα είναι εύκολο, είναι απολύτως εφικτό -και μάλιστα πιθανότο έτος 2110, η ανθρωπότητα να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη
θέση απ' ό,τι σήμερα, το ίδιο και η οικολογική κατάσταση του
πλανήτη στον οποίο κατοικεί.
Όμως κάποιοι φοβούνται ότι η πρόοδος αυτή θα συνοδευτεί, όπως και στη Δυτική Ευρώπη, με ανάπτυξη του κράτους
δικαίου και εμπέδωση της δημοκρατίας ως τρόπου ζωής και
αντίληψης για το είναι. Ο ορθός λόγος θα φέρει μια άλλη νεωτερικό τη τα. Θα αναδείξει μια πνευματική δημιουργική καταστροφή
Μια παρόμοια εξέλιξη, είναι ότι το χειρότερο θα μπορούσε
αν συμβεί για το ισλάμ, τον Ερντογάν, τον Πούτιν, τον Χι και τους
ναρκεμπόρους του Αφγανιστάν, της Αφρικής και της Μέσης
Ανατολής.
Τρέμουν στην ιδέα ότι η οικονομική καινοτομία και η αποτελεσματικότητα της θα μπορούσαν αν οδηγήσουν σε περισσότερα αιτήματα για δημοκρατία και ελευθερία. Καταλαβαίνουν
ότι η οικονομική αποτελεσματικότητα οδηγεί σε ριζικές και άρα
επικίνδυνες για την εξουσία πολιτισμικές αλλαγές. Και αυτήν
πρέπει με κάθε τρόπο και μέσο να σταματήσουν.
Η Δύση και η Ελληνορωμαϊκή κουλτούρα της είναι ζωική
ανάγκη να καταποντιστούν. Ο ορθός λόγος πρέπει να εκλείψει.
Τα υπόλοιπα θα έπονται, με τη βοήθεια των χρησίμων ηλιθίων.
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Όψιμοι και μίζεροι «τουρκοφάγοι»
Γράφει η
Σοφία Βούλτεψη
απόσπασμα
Αν καλά καταλάβαμε, οι «τουρκοφάγοι» του ΣΥΡΙΖΑ
ούτε αυτή τη φορά
έμειναν ικανοποιημένοι από τη στάση
της ελληνικής κυβέρνησης και τους
διαλόγους Δένδια – Τσαβούσογλου.
Με μια ακόμη μίζερη – και σε πλήρη
αντίθεση με την γνώμη όλων των Ελλήνων – ανακοίνωση, αναμάσησαν τα
γνωστά περί «ελλείμματος στρατηγικής», υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα
πρέπει η ίδια να θέτει την ατζέντα στα
θέματα που την αφορούν και να μην
λειτουργεί απαντώντας απλώς σε προκλήσεις, πρωτοβουλίες ή ενέργειες
της γείτονος».
Αλήθεια; Μήπως μπορούν εκεί
στον ΣΥΡΙΖΑ να μας πουν σε ποια από
τις τέσσερις επισκέψεις Τσίπρα στην
Τουρκία, σε ποια επίσκεψη Τούρκου
αξιωματούχου στην Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ, σε ποια από τις τέσσερις συναντήσεις Τσίπρα – Ερντογάν, σε ποια
επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών στην
Τουρκία, έθεσαν την ατζέντα;
Μήπως μπορούν να μας θυμίσουν
κάποιον ανάλογο διάλογο, υπό μορφήν… αερομαχίας;
Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία
παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα
της Κύπρου από το 2011 και η πρώτη
ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν τον Φεβρουάριο του 2013. Κι’
αυτή για να… καταγγείλει τον Σαμαρά
ότι… άργησε να προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ!
Και, αν επίσης θυμάμαι καλά, επί
δύο χρόνια, το 2015 και το 2016, ο κ.
Τσίπρας έτρεχε στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια για να φωνάζει για τα μνημόνια
και το χρέος, χωρίς να λέει λέξη για τα
εθνικά μας θέματα. Αντίθετα, ζητούσε
στήριξη της Τουρκίας για το μεταναστευτικό – αφού προηγουμένως, τον
Νοέμβριο του 2015, κατά την συνάντησή του με τον Νταβούτογλου είχε
αποδεχθεί πως Ελλάδα και Τουρκία (η
οποία επιχειρεί στη Συρία), είναι το ίδιο
θύματα του πολέμου εκεί.
Χρειάστηκε να φθάσουμε στο 2017
– με ρεκόρ παραβιάσεων, εμφάνιση
τουρκικής πυραυλακάτου στα Ίμια, πα-

ράνομες navtex, έξοδο Τσεσμέ –
για να δηλώσει ο κ. Τσίπρας, τον
Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, ότι «το
μήνυμα πρέπει να είναι αυστηρό και
ψύχραιμο».
Ακολούθησαν τα γεγονότα του
2018, με εμβολισμό πλοίου του Λιμενικού, με τουρκική ακταιωρό στα Ίμια, με
τουρκική φρεγάτα στο Κάβο Ντ’ Όρο,
για να πει ο κ. Τσίπρας, πως «έφτασε
η ώρα να στείλουμε ένα πολύ σαφές
μήνυμα στην Τουρκία».
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, η πρώτη καταδίκη από την ΕΕ ήλθε μόλις τον Μάρτιο
του 2018. Λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2018, είχαμε το επεισόδιο με
το «Μπαρμπαρός». Για κακή του τύχη
(του κ. Τσίπρα) το περιστατικό συνέβη
διαρκούσης της Συνόδου Κορυφής,
στην διάρκεια της οποίας ο πρώην
πρωθυπουργός δεν έκανε την παραμικρή αναφορά. Απλά απάντησε σε μια
ερώτηση κατά τη συνέντευξη Τύπου,
λέγοντας πως «δεν θέλω να δώσω μεγαλύτερες διαστάσεις στο θέμα από
αυτές που πραγματικά έχει»…
Μήπως έθεσε η τότε ελληνική κυβέρνηση την ατζέντα κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 και
8 Δεκεμβρίου 2017; Ο Ερντογάν δεν
ήταν αυτός που έθεσε θέμα Συνθήκης
της Λοζάνης και ο Τσίπρας απάντησε
– λέγοντας μάλιστα πως δεν κατάλαβε
καλά τι εννοούσε;
Μήπως έθεσαν κάποιο θέμα κατά
την επίσκεψη Κατρούγκαλου στην Αττάλεια στις 23 Μαρτίου 2019. Όταν ο
Τσαβούσογλου μιλούσε για «επίλυση
διαφορών στο Αιγαίο» και ο Κατρούγκαλος αναγνώριζε τα δικαιώματα της
Τουρκίας στην Μεσόγειο; Διερωτώμενος μάλιστα σε συνέντευξη στο «Αναντολού» «πώς μπορεί να αποκλειστεί η
Τουρκία με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής από την Μεσόγειο;».
Τέλος, στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πως αναμένει επίσημη
ενημέρωση για την συνάντηση και τις
πρωτοβουλίες της Ελλάδας για τα ζέοντα θέματα.
Πώς ακριβώς; Όπως μετά την επί
2,5 ώρες κατ’ ιδίαν συνομιλία Τσίπρα
– Ερντογάν στην Άγκυρα, στις 5 Φεβρουαρίου 2019;
Συμπέρασμα: Οι τουρκοφάγοι δεν
είναι μόνο όψιμοι, αλλά και μίζεροι…

Μήνυμα του Δημάρχου Δωρίδος
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
25η Μαρτίου 1821 - 25η Μαρτίου 2021
200 χρόνια Ελευθερίας!
Δεν ξεχνάμε…

Το αίμα των ηρώων, αφανών και επιφανών, που θυσιάστηκαν στο μεγάλο
ξεσηκωμό για να δώσουν στις επόμενες
γενιές το ακριβότερο αγαθό, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Το αίμα και όλων εκείνων που αγωνίστηκαν, πριν το 21’, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον άνισο αγώνα που
έδωσαν. Ο ανθός της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ είναι
καρπός και της δικής τους μάχης.
Τις βοήθειες των λαών ανά τη γη που
στάθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων δημιουργώντας το Κίνημα Φιλελληνισμού
που αναπτύχθηκε και προσέφερε σημαντικές και πολύπλευρες υπηρεσίες στο
αγώνα.
Τα λάθη που έγιναν, τις εμφύλιες
αντιπαραθέσεις και τις συγκρούσεις για
τη διαχείριση του Νέου Κράτους, πριν
ακόμα αυτό σχηματιστεί, οι οποίες λίγο
έλειψε να αποβούν μοιραίες για την έκ-

βαση του Μεγάλου Αγώνα.
Την υποχρέωση όλων μας, σήμερα
και πάντα, να υπερασπιστούμε με κάθε
τρόπο τις αξίες και τα ιδανικά μας, την
Ελλάδα και τον Ελληνισμό, από τους νέους κινδύνους.
Δεν ξεχνάμε τίποτα από όλα αυτά!
Τα έχουμε πάντα στη σκέψη μας διότι
η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι αδιαπραγμάτευτη
αλλά όχι και δεδομένη! Σήμερα γιορτάζουμε με τη θύμηση των αγώνων και των
μηνυμάτων που αυτοί φέρουν, ενώ ταυτόχρονα στρέφουμε το βλέμμα στο μέλλον με στόχο να σταθούμε αντάξιοι των
προσδοκιών, για μία Ελλάδα υπερήφανη
που θα αντιφεγγίζει το σεβασμό όλων!
Με παρακαταθήκη τις διδαχές του παρελθόντος και πίστη στις δυνάμεις μας,
ενωμένοι θα τα καταφέρουμε!
Χρόνια Πολλά Ελλάδα!
Χρόνια Πολλά Δωρίδα!

