
(συνέχεια από τα προηγούμενα)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα 

απέτρεψε Ευρωπαϊκό πόλεμο. Ποτέ 
μέχρι τώρα η Ευρώπη δεν γνώρισε 
τόσο μεγάλη περίοδο ειρήνης, όμως 
δεν κατάφερε αυτό που έχουν ανά-
γκη οι ευρωπαϊκές χώρες και αυτό εί-

ναι η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη όλων των χωρών της.
Ο ρυθμός οικονομικής Ανάπτυξης κάθε χώρας εξαρτά-

ται απ' το Σύνταγμά της. Το Σύνταγμα κάθε χώρας μοιάζει 
με όχημα το οποίο διευκολύνει την ταχύτητα ανάπτυξης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφάλισε Ειρήνη 

όμως δεν εξασφάλισε ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη. 
Κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικό της 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ το οποίο εξασφαλίζει Ειρήνη. 
Όμως δεν εξασφάλισε ισόρροπη οικονομική Ανάπτυξη με 
τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Η «ανισόρροπη» οικονομική ανάπτυξη των χωρών με-
λών της Ε.Ε. υπαγορεύουν την ανάγκη όπως όλες οι Ευ-
ρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αλλάξουν τα υπάρχοντα Συ-
ντάγματα και να καθιερώσουν ίδια συντάγματα.

Τότε, και μόνο τότε, οι Ευρωπαϊκές χώρες θα αναπτύσ-
σονται με τον ίδιο ρυθμό και θα σταματήσει το φαινόμενο 
να μετακινούνται Νέοι-Άνεργοι απ' τη μία χώρα στην Άλλη. 
Και όχι μόνο. Σήμερα Ευρωπαίοι άνεργοι μεταναστεύουν 
απ' τη χώρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως στις 
ΗΠΑ υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι ματανάστες. 

Με απλά λόγια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γί-
νει ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
δηλαδή να γίνει ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. Τότε, και 
μόνο τότε, η Ειρήνη ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ στην Ηπειρό μας 
και θα γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις Ηπείρους. 
Νότια Αμερική, Αφρική, Ασία, που σήμερα μαστίζονται από 
πολέμους, θα εξασφαλίσουν το δρόμο της Ειρήνης στο διη-
νεκές του χρόνου. Και αυτός ο «ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» 
είναι ο μοναδικός της ευημερίας.

Αν ρίξουμε τη ματιά μας, έστω και σύντομη, στο παρελ-
θόν θα δούμε ότι τα σημερινά πολιτεύματα έφεραν ΜΟΝΟ 
ΠΟΛΕΜΟΥΣ, στην ανθρωπότητα. Όμως ως πότε; ΟΙ ΚΑΙ-
ΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ. 

Στο επόμενο η συνέχεια
ytsiampas@yahoo.gr

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

Σημεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
στο συνέδριο του «The Economist»

Οι τέσσερις βασικοί λόγοι 
για τους οποίους είμαι εξαιρε-
τικά αισιόδοξος για το μέλλον 
της ελληνικής οικονομίας

• Πρώτον, οι αυξημένες κα-
ταθέσεις στην Ελλάδα αντιστοι-
χούν ήδη στο 14% του ΑΕΠ. Είναι 
οι υψηλότερες στις χώρες του 
ΟΟΣΑ αμέσως μετά τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Και δεν έχω καμία 
αμφιβολία ότι ένα μεγάλο μέρος 
τους θα επιστρέψει στην αγορά. 
Ενώ παράλληλα, παρά τις όποιες 
αναταράξεις, είμαι αισιόδοξος και 
για την πορεία του ελληνικού 
τουρισμού. Τα έσοδά του θα εί-
ναι φέτος σαφώς μεγαλύτερα των 
περσινών. Παρά τις προσωρινές 
δυσκολίες οι αφίξεις αυξάνονται 
και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε 
αισιόδοξοι για την πορεία του του-
ρισμού το δεύτερο εξάμηνο.

• Ο δεύτερος λόγος για τον 
οποίο είμαι αισιόδοξος συνδέε-
ται με το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», 
γιατί προβλέπει εντός του 2021 
τις πρώτες εκταμιεύσεις ύψους 
7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα 
ποσό που δεν είχε καν υπολογι-
στεί, δεν υπήρχε καν στο ραντάρ 
του σχεδιασμού μας μέχρι και 
πριν από έναν χρόνο. Εκτιμούμε 
ότι συνολικά οι πόροι του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης θα εισφέρουν στο 
ΑΕΠ 7 πρόσθετες μονάδες σε βά-
θος επταετίας.

• Τρίτος λόγος που είμαι αισι-
όδοξος είναι ότι το κράτος μας, η 
Ελληνική Δημοκρατία, ήδη δα-
νείζεται με τα χαμηλότερα επι-
τόκια στην ιστορία μας, ενώ και 
τα «κόκκινα» δάνεια εκτιμούμε ότι 
θα είναι σε μονοψήφιο ποσοστό 
μέχρι το τέλος του 2022. Τι σημαί-
νει αυτό; Ότι αποκαθίσταται πια 
όλος ο μηχανισμός ρευστότητας 
της αγοράς και χρηματοδότησης 
των επιχειρήσεων.

• Και ο τέταρτος λόγος που 
είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος έχει 
να κάνει με τις ευνοϊκές συνέπει-
ες των διαρθρωτικών αλλαγών 
που συντελέστηκαν μέσα στην 
πανδημία, που τώρα αρχίζουν να 
δείχνουν το αποτύπωμά τους στην 
οικονομική δραστηριότητα. Γιατί 
το ψηφιακό κράτος και η τηλεργα-

σία, το νέο εργασιακό πλαίσιο, ο 
αναπτυξιακός νόμος, αλλά κυρί-
ως κάτι πιο σημαντικό, η διάλυση 
μύθων και προκαταλήψεων για 
την Ελλάδα, την καθιστούν σήμε-
ρα που μιλάμε σημαντικό προορι-
σμό για επενδύσεις -εθνικές αλλά 
και διεθνείς.

Ο πρώτος απολογισμός εί-
ναι σίγουρα θετικός

Η κυβέρνηση μέσα σε 24 
μήνες έλυσε γρίφους του πα-
ρελθόντος αλλά και του παρό-
ντος, ανοίγοντας δρόμους του 
μέλλοντος. Και μάλιστα απένα-
ντι σε μια σειρά από έκτακτα 
γεγονότα που εκδηλώνονταν σε 
διαφορετικά πεδία. Θυμηθείτε: 
οικονομική ανάταξη σε όλους 
τους τομείς, μεταναστευτικό στον 
Έβρο και στα νησιά μας, πανδημία 
σε όλη τη χώρα και μαζί με όλα 
αυτά εθνικές προκλήσεις στο Αι-
γαίο και τη Μεσόγειο.

• Σήμερα οι Έλληνες πληρώ-
νουν λιγότερους φόρους παντού: 
στον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο εισοδήμα-
τος, τον ΦΠΑ, στην εισφορά αλλη-
λεγγύης. Όπως καταβάλλουν και 
μικρότερες εργοδοτικές εισφο-
ρές.

• Την ίδια ώρα, το κράτος δα-
νείζεται με ευνοϊκούς όρους.

• Τα σύνορά μας προστατεύ-
ονται ως ευρωπαϊκά. Οι μετανα-
στευτικές ροές μειώθηκαν δρα-
στικά.

• Ενισχύθηκαν σημαντικά η 
άμυνά μας αλλά και οι συμμαχίες 
μας.

• Και ήδη διαθέτουμε ένα δυ-
ναμικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

• Σε χρόνο ρεκόρ ενισχύσα-
με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
εντάσσοντας στην δράση του και 
τον ιδιωτικό τομέα αλλά και εκατο-
ντάδες δωρεές. Θυμίζω ότι κατα-
φέραμε και υπερδιπλασιάσαμε τα 
κρεβάτια των Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας. Έγιναν παραπάνω 
από 10.000 προσλήψεις, οι οποίες 
συνεχίζονται. Οργανώθηκε ένα 
καινοτόμο σύστημα ιχνηλάτησης 
περιστατικών, με σημαντική ενί-
σχυση της Πολιτικής Προστασίας.

• Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα εμ-

βολιασμών, που πιστεύω ότι έχει 
εκπλήξει ευχάριστα όλες τις Ελ-
ληνίδες και όλους τους Έλληνες, 
ανεξαρτήτως κομματικής προέ-
λευσης.

• Συνολικά η πολιτεία απά-
ντησε αποτελεσματικά, και στις 
προκλήσεις της οικονομίας. Επί 
τόσους μήνες κάλυψε τις αμοιβές 
και τις εισφορές εργαζόμενων 
που ήταν σε αναστολή. Χρημα-
τοδότησε, έδωσε ρευστότητα, 
σε επιχειρήσεις που έμεναν κλει-
στές. Ανέστειλε τις οφειλές. Και 
ανέλαβε εργοδοτικές εισφορές 
αλλά και τα ενοίκια επαγγελμα-

τικής στέγης. Στήριξε, δηλαδή, 
όλους και σε όλα.

• Και ίσως το πιο σημαντικό: 
ενώ εξελισσόταν αυτό το γιγαντι-
αίο πρόγραμμα των 41 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ υπέρ του κόσμου 
της παραγωγής και της εργασίας, 
οι μεταρρυθμίσεις δεν σταμάτη-
σαν λεπτό. 

• Έτσι, ένα νέο θεσμικό πλαί-
σιο κινητοποιεί τώρα εκατοντάδες 
νέες επενδύσεις.

• Το ψηφιακό κράτος διεκπε-
ραιώνει κάθε μέρα εκατοντάδες 
χιλιάδες συναλλαγές, χωρίς πια 
ταλαιπωρία του πολίτη στα γρα-
νάζια της ελληνικής γραφειοκρα-
τίας.

• Μεγάλα έργα, έργα που βάλ-
τωναν, ξεκίνησαν και πολλά νέα 
μπήκαν μπροστά.

• Ενώ η Ελλάδα πρωταγωνι-
στεί πλέον και στην απολιγνιτο-
ποίηση αλλά και στην πράσινη 
οικονομία. Κινούμενη και σε αυτό 
το πεδίο με πολύ μεγαλύτερη τα-
χύτητα από πολλές άλλες ευρω-
παϊκές χώρες.

Η κυβέρνηση συνεχίζει με 
νέα ορμή και με καλύτερη αφε-
τηρία το πρόγραμμά της

• Το 2020 -και κόντρα στις πιο 
απαισιόδοξες προβλέψεις- η ύφε-
ση στην Ελλάδα συγκρατήθηκε 
στο 8,2%, κοντά στον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο και χαμηλότερα πάντως 
από άλλες οικονομίες του Νότου, 
όπως της Ιταλίας και της Ισπανί-
ας. Ενώ από το πρώτο τρίμηνο 
του ’21 η πορεία ήδη φαίνεται να 
αντιστρέφεται με ανάπτυξη άνω 
του 4%, λίγο πιο κάτω δηλαδή 
από όσο ήταν το 2019, πριν από 
την πανδημία. Και έτσι σήμερα η 
χώρα παρουσιάζει την τρίτη καλύ-
τερη επίδοση στην ευρωζώνη.

• Σημαντικά αποτελέσματα 
είχε η πατρίδα μας και στην αντι-
μετώπιση της ανεργίας, που τον 
Μάρτιο καταγράφηκε λίγο πάνω 
από το 16%. Κάτι που σημαίνει ότι 
τα μέτρα προστασίας της απασχό-
λησης επί 17 μήνες απέδωσαν.

• Και όλα αυτά συμβαίνουν 
ενώ η βιομηχανική παραγωγή με-
γεθύνθηκε, για έκτο συνεχόμενο 
μήνα, κατά 8,7%. Ο δείκτης με-
ταποίησης κινείται σταθερά όλο 
αυτό το διάστημα σε επίπεδο πάνω 
από τις 50 μονάδες. Είναι φυσικό 
λοιπόν και ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος να τείνει να επανέλθει 
στα προ κορονοϊού επίπεδα, που 
ήταν -θυμίζω- τα καλύτερα όλης 
της τελευταίας εικοσαετίας.

• Με τα ταμειακά διαθέσιμα 
της χώρας στα σχεδόν 35 δισε-
κατομμύρια ευρώ και αποπληρω-
μένο μάλιστα το μεγαλύτερο και 
ακριβότερο τμήμα των δανείων, 
αυτό που αφορά το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο. Αλλά και με τις 
τράπεζες σε ανάκαμψη.

• Μέσα στην πανδημία οι κα-
ταθέσεις αυξήθηκαν κατά 23 δισ., 
ενώ μέσα στη διετία -και παρά την 
περιπέτεια του κορονοϊού- τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια υποχώ-

ρησαν κατά 28 δισ., δηλαδή κατά 
37%.

Αυτοί οι αριθμοί δεν αφο-
ρούν μόνο τους οικονομολό-
γους. Έχουν κοινωνικό και 
αναπτυξιακό περιεχόμενο. Γιατί 
στις καταθέσεις καταγράφεται η 
ενίσχυση του εισοδήματος των 
νοικοκυριών, που μεταφράζεται 
σε κατανάλωση και τόνωση του 
επιχειρηματικού δανεισμού.

Η ποιοτική διάσταση του 
αναπτυξιακού μείγματος της 
χώρας

Δίπλα σε παραδοσιακές 
επενδύσεις όπως αυτές στον 
τουρισμό, στον εκσυγχρονισμό 
των δικτύων μας, των δρόμων, 
των τραίνων μας, αναπτύσσεται 
ένα καινούργιο και καινοτόμο 
οικοσύστημα τεχνολογίας.

• Το δηλώνει η παρουσία 
στην Ελλάδα τεχνολογικών 
κολοσσών όπως η Microsoft, η 
CISCO, η TeamViewer, που επέ-
λεξαν την Ελλάδα για να ιδρύ-
σουν πρωτοπόρες μονάδες τους.

• Αλλά και η Pfizer, τόσο γνω-
στή σε εμάς πια για το πρωτοπόρο 
εμβόλιο το οποίο ανέπτυξε, έχει 
φροντίσει ήδη να εγκατασταθεί 
στην Ελλάδα προσλαμβάνοντας 
αξιόλογους πτυχιούχους, προσελ-
κύοντας -προσέξτε- στελέχη από 
το εξωτερικό, 1 στα 4 βιογραφικά 
τα οποία εξετάζει η Pfizer είναι 
από Έλληνες του εξωτερικού οι 
οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην 
Ελλάδα για να εργαστούν σε μια 
εταιρεία που αναπτύσσει προηγ-
μένα συστήματα τεχνητής νοημο-
σύνης.

• Ειδικά μάλιστα για την φαρ-
μακοβιομηχανία και τις ελληνι-
κές εταιρείες, η κυβέρνηση δεν 
έκρυψε ποτέ το ενδιαφέρον της. 
Για πρώτη φορά το 2019 και 
το 2020 δόθηκαν κίνητρα για 
επενδύσεις, συμψηφίζοντας τις 
επιστροφές χρημάτων προς το 
Δημόσιο με νέες αναπτυξιακές 
δραστηριότητες για τις επιχει-
ρήσεις.

Γιατί στόχος μας είναι η 
Ελλάδα να καταστεί πόλος και-
νοτομίας και εξωστρέφειας, 
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Ανοικτή Εκδήλωση 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος: Οι επιχειρήσεις μπορούν και θέλουν να 
συμβάλουν στο όραμα της συμπεριληπτικής, μακροχρόνια βιώσιμης 

ανάπτυξης και να γίνουν καταλύτης ευημερίας και προόδου για όλους.
Στον στόχο της φετινής Γενικής Συνέλευσης του 

ΣΕΒ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. 
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος κατά την εισαγωγική το-
ποθέτησή του, στην ανοικτή εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα, (Τρίτη, 29/6/2021), το απόγευμα. 
Όπως τόνισε φιλοξενώντας φέτος τον Πρωθυπουργό 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και (διαδικτυακά από τη Νέα 
Υόρκη) τον CEO της εταιρείας Pfizer, Αλβέρτο Μπουρ-
λά, αντί για τους καθιερωμένους παράλληλους μονο-
λόγους, διοργανώθηκε μια συζήτηση για τις βασικές 
προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας και του σύγ-
χρονου επιχειρηματικού κόσμου, μέσα από τρεις δια-
φορετικές οπτικές γωνίες: την πλευρά του Κράτους, 
την πλευρά της διεθνούς επιχειρηματικότητας και την 
πλευρά της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο κ. Παπαλεξό-
πουλος τόνισε ότι «ενώ ακόμα δεν έχουμε βγει στο 
ξέφωτο, υπάρχει μια αυξανόμενη αισιοδοξία ότι για 
την Ελλάδα, τα επόμενα χρόνια μπορούν να φέρουν 
ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής προό-
δου» και επεσήμανε ότι «στον ΣΕΒ πιστεύουμε στην 
προοπτική αυτή και θεωρούμε κεντρική αποστολή μας 
να την υπηρετήσουμε». 

O κ. Παπαλεξόπουλος στάθηκε σε μια σειρά ελπι-
δοφόρων δεδομένων που επιτρέπουν μια πιο αισιόδο-
ξη ανάγνωση σήμερα, όπως είναι ότι βλέπουμε γύρω 
μας: 

• όλο και περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις, με 
καινοτόμο σκέψη, ομαδική δουλειά και δίψα για πρό-
οδο. 

• εδραιωμένες επιχειρήσεις που επενδύουν στο 
πράσινο και ψηφιακό τους μέλλον, στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό τους και στη σωστή διακυβέρνηση. 

• ηγετικές παγκόσμια επιχειρήσεις να δίνουν 
έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Ελλά-
δας. 

• ξενιτεμένους νέους που ξαναγυρίζουν με πλού-
σιες εμπειρίες.

Ενώ, καταγράφεται, επίσης, μια ευρύτερη συναντί-
ληψη, που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία, πάνω στις 
ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις:

• ζητούμενο δεν είναι να επανέλθουμε στον προ 
κρίσης και πανδημίας τρόπο λει-
τουργίας. 

• χρειαζόμαστε μια στροφή 
προς τις επενδύσεις και την παρα-
γωγή. 

• η Ελλάδα ανήκει στην ΕΕ και 
αντλεί δύναμη από αυτήν, 

• η ψηφιακή επανάσταση και η 

κλιματική αλλαγή αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα, δημι-
ουργώντας ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους. 

• υπάρχουν ανάγκες σε δεξιότητες και γνώσεις 
που σαν κοινωνία δεν παράγουμε στο βαθμό που 
χρειάζονται.

• πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανι-
σοτήτων που παρατηρείται σε όλο βέβαια τον κόσμο, 
αλλά και στον τόπο μας.

Κυρίως, όμως, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «η 
επιχειρηματικότητα έχει να προσφέρει και είναι μέρος 
της λύσης» και ότι «όλοι έχουμε να κερδίσουμε όταν, 
κοινωνία, κράτος και επιχειρήσεις λειτουργούν μαζί».

Αναφερόμενος στην αποστολή του ΣΕΒ, τόνισε 
την ανάγκη να συμβάλλουν οι επιχειρήσεις «για να 
αποκτήσουμε την επιχειρηματικότητα που συμπορεύ-
εται με την κοινωνία και το κράτος στη βάση κοινών 
στόχων, που είναι δύναμη θετικής και επωφελούς αλ-
λαγής, καταλύτης ευημερίας και προόδου για όλους». 

Στο πλαίσιο αυτό, στον ΣΕΒ έχουν επιλεγεί έξι 
άξονες, πάνω στους οποίους εργάζεται ο Σύνδεσμος 
κατά προτεραιότητα, εστιάζοντας τις δράσεις του. Σε 
τίτλους αυτοί είναι: καινοτομία, δεξιότητες για όλους, 
ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη ανάπτυξη, ανα-
βάθμιση βιομηχανίας και προσέγγιση επιχειρήσεων 
και κοινωνίας.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Παπαλεξόπουλος, 
επεσήμανε: «πρόοδος σε κάθε έναν από αυτούς τους 
άξονες μας φέρνει πιο κοντά στο όραμα της συμπε-
ριληπτικής, μακροχρόνια βιώσιμης ανάπτυξης. Μιας 
Ελλάδας, που καινοτομεί πολύ περισσότερο σε όλους 
τους τομείς, μιας Ελλάδας στην οποία όλοι έχουν πρό-
σβαση σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, μιας 
Ελλάδας στην οποία οι επιχειρήσεις έχουν αγκαλιάσει 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μιας Ελλάδας που έχει 
επενδύσει στο πράσινο μέλλον διασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα ανταγωνιστικότητα και μια ομαλή ενεργειακή 
μετάβαση, μιας Ελλάδας με πιο ισχυρή, εξωστρεφή 
μεταποίηση, μιας Ελλάδας όπου κοινωνία και επιχει-
ρήσεις πετυχαίνουν και κερδίζουν μαζί. Και τελικά, 
μιας οικονομικά ισχυρής Ελλάδας με ανοικτούς ορί-
ζοντες που αναπτύσσεται και δημιουργεί ευκαιρίες για 
την κοινωνία του σήμερα και του αύριο».

H Επανάσταση στη Ρούμελη το 1821
Στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο 

Λαμίας, στις 9μμ. της Πέμπτης 1 
Ιουλίου 2021, θα παρουσιαστεί για 
πρώτη φορά το σύγχρονο Λαϊκό 
Ορατόριο με τίτλο: «Παλιγγενεσία 
- Η Επανάσταση στη Ρούμελη το 
1821» του συνθέτη Δημήτρη Μα-
ραμή, με ερμηνευτή τον Κώστα 
Μακεδόνα, στο ρόλο του αφηγη-
τή τον Γρηγόρη Βαλτινό και ως 
“χορό” του μουσικού δράματος το 
φωνητικό σύνολο 8tetto. 

Η παράσταση θα προβλη-
θεί από το διαδικτυακό κανά-
λι της Περιφέρειας (https://
www.youtube.com/channel/
UCqSGC2i5MnhmCCw5bQo-
MYA), ενώ η είσοδος στο δημοτικό 
θέατρο είναι δωρεάν. Προκειμέ-
νου, όμως, να τηρηθούν τα απα-
ραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα, 
θα διατεθεί περιορισμένος αριθ-
μός «δελτίων εισόδου» μέσω του 
συνδέσμου: 

https://www.ticketservices.
gr/event/paliggenesia-maramis-
periferia-stereas-elladas/, όπως 
και από το Γραφείο του Αντιπερι-
φερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Το δρώμενο θα παρουσιαστεί 
επίσης:

• Στο Φρούριο Καράμπαμπα 
Χαλκίδας (22/7)

• Στη Μονή Προφήτη Ηλία 
Παρνασσίδας (24/7)

• Στο Θέατρο Κρύας Λιβαδειάς 
(16/9)

Το κεντρικό δρώμενο με το 
οποίο η Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας θα εορτάσει την επέτειο 
των 200 χρόνων από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης, εί-
ναι ένα σύγχρονο μουσικό δράμα, 
όπου ο τραγουδιστής ως ο αοιδός 
(τραγούδι), ο ηθοποιός (αφήγηση), 
οκτώ φωνές σαν «χορός» αρχαίας 
τραγωδίας, μεταφέρουν το οικου-
μενικό πάθος για την ελευθερία 
και το κοινό αίσθημα ενός ολόκλη-
ρου λαού, ερμηνεύοντας μελοποι-
ημένα εμβληματικά ποιητικά έργα 
εμπνευσμένα από την επανάστα-
ση. 

Η δομή της σύνθεσης θα δι-
ανθίζεται από κείμενα στην πρω-
τότυπη μελοποίηση του συνθέτη, 
όπως: ο «Θούριος» του Ρήγα, ο 
«Ύμνος εις την Ελευθερία» του Δι-
ονύσιου Σολωμού, ποιημάτων των 
Ανδρέα Κάλβου, Αριστοτέλη Βα-
λαωρίτη, Ιωάννη Πολέμη, Κώστα 
Καρυωτάκη αλλά και Δημοτικής 
Ποίησης.

Μεταξύ των μερών μελοποι-
ημένου λόγου θα παρεμβαίνει 
με κινηματογραφικό τρόπο, ροή 
κινούμενων γραφικών (graphic 
motion), τα οποία θα συμπληρώ-
νουν το μουσικό δρώμενο ως ένα 
επιγραμματικού χαρακτήρα ιστορι-
κό ντοκιμαντέρ των σημαντικότε-
ρων γεγονότων της Επανάστασης 
στη Ρούμελη.

Το μουσικό δρώμενο θα έχει 
δύο βασικούς άξονες όσον αφορά 
τις ιστορικές αναφορές: τις μεγά-
λες προσωπικότητες και τα σημα-
ντικότερα γεγονότα από την επα-
νάσταση στη Ρούμελη από το 1821 
έως το 1829, αλλά και τις μεγάλες 
προσωπικότητες της Στερεάς Ελ-
λάδας στο χώρο των τεχνών, των 
γραμμάτων και της επιστήμης του 
αναγεννημένου έθνους μέσα στα 
200 χρόνια που μεσολάβησαν από 
το 1821 έως και σήμερα.

Το έργο εικαστικά, και με τη 
χρήση των νέων ψηφιακών μέσων, 
τοποθετείται σε έναν σύγχρονο 
χωροχρόνο, χωρίς συγκεκριμένη 
αναφορά εκτός από την ιστορική 
καταγραφή των γεγονότων, καθώς 
το πλαίσιο θα είναι πάντα το αίσθη-
μα, η ιδέα, ο λόγος και η μουσική.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δος, με την ανάθεση αυτή στον 
συνθέτη και καλλιτεχνικό διευ-
θυντή του Φεστιβάλ Δελφών “Το 
λάλον ύδωρ”, Δημήτρη Μαραμή, 
υιοθετεί και υποστηρίζει τη δημι-
ουργία ενός διαχρονικού μουσι-
κού έργου, που θα παραμείνει ως 
μία πολιτιστική παρακαταθήκη στο 
μέλλον.

Οργάνωση και εκτέλεση παρα-
γωγής: Artway – Τεχνότροπον

Η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας σε “ανοιχτή γραμμή” 

με τον Οργανισμό 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού 

και Προστασίας
«Οι υποδομές της Θήβας και 

των γύρω περιοχών παρουσιάζουν 
υψηλή ανθεκτικότητα στον σεισμι-
κό κίνδυνο»

«Η πιθανότητα να πάμε σε υψη-
λά μεγέθη σεισμικών δονήσεων εί-
ναι εξαιρετικά μικρή»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελ-
λάδας Φάνης Σπανός με αφορμή 
την ήπια, αλλά πυκνή σεισμική δρα-
στηριότητα των τελευταίων ημερών 
στην περιοχή της Θήβας, και σε συ-
νέχεια της σύσκεψης φορέων που 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 
Ιουλίου 2021, ήρθε σε επαφή με τον 
πρόεδρο του Οργανισμού Αντισει-
σμικού Σχεδιασμού και Προστασί-
ας, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, προ-
κειμένου να ενημερωθεί ειδικότερα 
σχετικώς με το φαινόμενο.

Ο καθηγητής εμφανίστηκε 
καθησυχαστικός και προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση: «Η σεισμική 
δραστηριότητα, η οποία εξελίσσετε 
εδώ και τρία 24ωρα στην περιοχή 
της Θήβας, περιλαμβάνει πάνω 
από 30 μικρού μεγέθους σεισμούς 
με κορυφαίο μέγεθος των 4,4 βαθ-
μών της κλίμακας Ρίχτερ.

Προέρχεται από μικρού μεγέ-
θους ρήγματα, τα οποία τέμνουν 
τους γεωλογικούς σχηματισμούς, 
ενώ η κατανομή των εστιών πα-
ρουσιάζει μία πολύ συγκεκριμένη 
γεωγραφική διάταξη, χωρίς να δια-
φαίνεται μεταφορά της δραστηριό-
τητας σε παρακείμενες τεκτονικές 
δομές. Η πιθανότητα να πάμε σε 

υψηλά μεγέθη είναι εξαιρετικά μι-
κρή.

Ο δομημένος ιστός και οι υπο-
δομές της Θήβας και των γύρω 
περιοχών παρουσιάζουν υψηλή 
ανθεκτικότητα στον σεισμικό κίν-
δυνο. Ο Οργανισμός Αντισεισμι-
κού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.), τα Πανεπιστήμια και τα 
Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας 
παρακολουθούν με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον την εξέλιξη του φαινο-
μένου. 

Επιπρόσθετα, βρίσκομαι σε συ-
νεχή επαφή με τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό 
και τους δημάρχους της περιοχής, 
οι οποίοι λαμβάνουν όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με 
τα γενικά σχέδια της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας». 

Μετά την ενημέρωση που είχε, 
ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλά-
δας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ευ-
χαριστώ τον καθηγητή κ. Λέκκα 
για την άρτια ενημέρωση. Είμαστε 
σε επαφή με την Πολιτεία και τους 
επιστημονικούς φορείς, ώστε να 
παρακολουθούμε επισταμένα την 
εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο μηχανισμός της 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται 
σε συνεχή και απόλυτη ετοιμότητα 
κάθε ημέρα του χρόνου, ανεξαρ-
τήτως της ύπαρξης ή μη σεισμικών 
φαινομένων. Έχουμε κάθε λόγο να 
είμαστε ψύχραιμοι».

Τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης του Υπουργού 
Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη στην εκπομπή της ΕΡΤ 
«…από τις έξι» με τους Δ. Κοτταρίδη και Γ. Πιτταρά
Για τη φετινή τουριστική 

χρονιά
Χωρίς αμφιβολία θα είναι 

μια δύσκολη χρονιά. Αυτό δε 
σημαίνει, όμως, ότι δεν πρέπει 
να κάνουμε το καλύτερο δυνα-
τό ώστε και ο τελευταίος τουρί-
στας και η τελευταία οικογένεια 
που θέλει να ταξιδέψει και να 
έρθει στη χώρα μας, να μπο-
ρέσει να το κάνει με ασφάλεια. 
Αυτό είναι το μήνυμά μας. Εί-
ναι προφανές ότι η χρονιά δεν 
εξαρτάται μόνο από το τι κάνου-
με εμείς. Εξαρτάται και από το 
πώς αντιμετωπίζει την πανδημία 
η κάθε χώρα. Σε κάθε περίπτω-
ση τα μηνύματα είναι σε γενικές 
γραμμές καλά, ακόμα και για τη 
Μεγάλη Βρετανία, την πιο «δύ-
σκολη» αγορά για εμάς λόγω 
της ινδικής μετάλλαξης, όπου 
πήγαν πίσω και το εσωτερικό 
τους άνοιγμα, όχι μόνο το άνοιγ-
μα των συνόρων. Περισσότεροι 
από 9.000 Βρετανοί ήρθαν την 
περασμένη εβδομάδα στη χώρα 
μας και επέλεξαν να κάνουν 
εδώ τις διακοπές τους, ένας 
πολύ ικανοποιητικός αριθμός 
αν αναλογιστούμε τους περιορι-
σμούς, την καραντίνα κ.τ.λ. που 
έχει επιβάλει το Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Αυτό δείχνει τη θέληση 
του κόσμου να έρθει σε εμάς 

και γενικότερα να ταξιδέψει.
Για τον εσωτερικό τουρι-

σμό
Το τριήμερο είδαμε ότι ο 

εσωτερικός τουρισμός, με την 
πληθώρα κρατήσεων, έχει κάνει 
το «θαύμα» του. Και αυτό είναι 
ένα δείγμα ότι σταδιακά επανέρ-
χεται η κανονικότητα, σε σχέση 
κυρίως με οικονομικά κριτήρια. 
Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να 
εφησυχάζουμε. Το άνοιγμα ισο-
δυναμεί με περισσότερη προσο-
χή και όχι με χαλάρωση.

Για τη Ρωσία
Μόλις την περασμένη εβδο-

μάδα μας ενημέρωσε η Ρωσική 
Πολιτική Αεροπορία ότι από την 
ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουν 39 
πτήσεις προς διάφορους προο-
ρισμούς, ακριβώς όπως είχαμε 
ζητήσει. Αυτό είναι απόρροια 
μιας εντατικής προσπάθειας όλο 
το προηγούμενο διάστημα, μιας 
συζήτησης σε υγειονομικό, σε 
τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο.

Για τους στόχους της φετι-
νής χρονιάς

Ο «ιατρός» της οικονομίας 
μας είναι ο τουρισμός. Ο εσω-
τερικός τουρισμός αποτελεί μια 
εσωτερική αναδιανομή ενώ ο 
εξωτερικός μας φέρνει συνάλ-
λαγμα, βελτιώνει το ισοζύγιό 
μας και έχει μια σειρά από ευ-

εργετικές επιδράσεις στα οικο-
νομικά της χώρας μας που δεν 
μπορούν να εξισωθούν με τον 
εσωτερικό τουρισμό. Ο στόχος 
της επιμήκυνσης είναι ένας δύ-
σκολος, πολυπόθητος, στρατηγι-
κός στόχος για τον ελληνικό του-
ρισμό και θα τον επιδιώξουμε με 
σύμμαχο τη ζήτησή μας. Φέτος, 
πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ζή-
τηση θα είναι μαζί μας και ήδη 
έχουμε ξεκινήσει τις απαραίτη-
τες ενέργειες. Δεν αφήνουμε το 
στόχο της ασφάλειας, βλέπουμε 
το παράδειγμα της Πορτογαλί-
ας. Ο κίνδυνος υπάρχει, όπως 
υπάρχει και η αυξημένη επιτή-
ρηση και το ολοκληρωμένο σύ-
στημα που έχουμε όσον αφορά 
στη λειτουργία του τουρισμού 
μας. Ας μην ξεχνάμε ότι με αυτό 
το σύστημα βραβεύτηκε η χώρα 
μας διότι καλύπτει και το διάστη-
μα πριν την άφιξη ενός τουρίστα 
στη χώρα μας και το μετά. Αυτό 
πρέπει να διαφυλάξουμε στο 
επόμενο χρονικό διάστημα. Δε 
θέλουμε να ανοίξουμε την οικο-
νομία μας πάση θυσία και χωρίς 
κανένα σύστημα. Ο ανταγωνι-
σμός είναι σκληρός. Εμείς δε 
θα ακολουθήσουμε το «παιχνί-
δι» του άκριτου ανοίγματος. Για 
εμάς η υγεία όλων παραμένει 
πρωταρχικός στόχος.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άλλος ένας χρόνος πέ-
ρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Ένας χρόνος δύσκο-
λος και γεμάτος προκλήσεις, 
για όλους μας. Ένας χρόνος 
απαιτητικός, αλλά και παραγω-
γικός ταυτόχρονα, καθώς με 
την ομάδα μου καταφέραμε 
να προσαρμοστούμε στις νέες 
συνθήκες που μας επέβαλε η 
πανδημία και να ολοκληρώσου-
με συνολικά 642 δράσεις που 
θα βρείτε στον ετήσιο απολογι-
σμό πεπραγμένων μας.

Οι παρεμβάσεις μου στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και στις Επιτρο-
πές, ήταν προσανατολισμένη 
στην προώθηση των εθνικών 
μας θεμάτων, στην ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των Ελλη-
νικών Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων, στην υποστήριξη του 
ψηφιακού μετασχηματισμού 
της χώρας μας, αλλά και στην 
αξιοποίηση των πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο #AskAnnaMichelle και 
στο #EUBackstage, προσπα-
θήσαμε με την ομάδα μου, να 
σας φέρουμε πιο κοντά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στον σφυγμό των ευρωπαϊκών 
εξελίξεων στις Βρυξέλλες.

Σε συνεργασία με τις Περι-
φέρειες και τα Επιμελητήρια 
της Ελλάδας, ενημερώσαμε 
διαδικτυακά τις Μικρομεσαί-
ες Επιχειρήσεις για τους τρό-
πους αξιοποίησης του δικτύου 
των ευρωπαϊκών εμπορικών 
συμφωνιών, μέσω της πλατ-
φόρμας «Access2Markets», 
προκειμένου να αναπτύξουν 
την εξαγωγική τους δραστηρι-
ότητα.

Με την πρωτοβουλία μας 
«Μένουμε άνθρωποι», προ-
βάλαμε και υποστηρίξαμε φο-
ρείς και συλλόγους που ξεχω-
ρίζουν για το κοινωνικό τους 
έργο.

Και αφού δεν μπορούσαμε 
να υποδεχτούμε επισκέπτες δια 
ζώσης στις Βρυξέλλες λόγω 
COVID, οργανώσαμε διαδικτυ-
ακές επισκέψεις στο Ευρω-
κοινοβούλιο για σχολεία από 
όλη την Ελλάδα με σκοπό να 
γνωρίσουν οι μαθητές βιωματι-
κά, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς 
και τη λειτουργία τους.

Σας ευχαριστώ όλους για τη 
συνεχή επικοινωνία, τις ερωτή-
σεις, τα σχόλια και τις προτά-
σεις σας που μπορείτε να συνε-
χίσετε να υποβάλετε εδώ.

Προχωράμε μαζί για την 
Ελλάδα της αυτοπεποίθησης 
και της υπερηφάνειας.

Δωρεάν είσοδος στους 
σπουδαστές των Σχολών Ξε-
ναγών σε μουσεία και αρχαι-
ολογικούς χώρους 

 Με την υπ. Αριθμ.  3008232 
/28-06-2021 Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών κ. Σκυ-
λακάκη και της Υπουργού Πολι-
τισμού κ. Μενδώνη θεσπίζεται 
η δωρεάν είσοδος των σπου-

δαστών των Σχολών Ξεναγών 
του Υπουργείου Τουρισμού, 
στους οργανωμένους αρχαιο-
λογικούς χώρους, στους ιστο-
ρικούς τόπους, στα μνημεία και 
στα μουσεία τα οποία ανήκουν 
στο Δημόσιο και διαχειρίζεται 
το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε 
μετά από ενέργειες της Υφυ-
πουργού Τουρισμού Σοφίας 
Ζαχαράκη, αρμόδιας για την 
Τουριστική Εκπαίδευση και τις 
Ειδικές Μορφές Τουρισμού και 
με την άμεση ανταπόκριση και 
συνεργασία του Αν. Υπουργού 
Θεόδωρου Σκυλακάκη και της 
Υπουργού Λίνας Μενδώνη.

Επιλύεται έτσι το χρόνιο ζή-
τημα της δωρεάν εισόδου των 
σπουδαστών των Σχολών Ξε-
ναγών, στα Μουσεία και στους 
Αρχαιολογικούς Χώρους. Το 
ζήτημα αυτό το είχαν θέσει οι 
σπουδαστές των σχολών ξενα-
γών προς την Υφυπουργό Του-
ρισμού Σοφία Ζαχαράκη μόλις 
ανέλαβε τα καθήκοντα της στις 
αρχές του 2021, η οποία και ξε-
κίνησε άμεσα τη σχετική συνερ-
γασία του Υπουργείου Τουρι-
σμού, με τα αρμόδια Υπουργεία 
Οικονομικών και Πολιτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουρ-
γείο Τουρισμού λειτουργεί τις 
Σχολές Ξεναγών Αθηνάς και 
Θεσσαλονίκης, ενώ από φέτος, 
ιδρύθηκαν και λειτουργούν οι 
Σχολές Ξεναγών Κέρκυρας, 
Κρήτης και Ρόδου. Οι απόφοιτοι 
των 5 αυτών Σχολών Ξεναγών 
του Υπουργείου Τουρισμού, δι-
ετούς φοίτησης, εγγράφονται 
με μια απλή αίτηση κάθε Σε-
πτέμβρη και επιλέγονται με σει-
ρά προτεραιότητας βάσει προ-
σόντων. Μετά την αποφοίτηση 
τους αποκτούν το δίπλωμα του 
ξεναγού, που τους παρέχει το 
δικαίωμα πραγματοποίησης ξε-
ναγήσεων σε ιδιώτες και τουρι-
στικές εταιρίες και εν γένει, της 
αποκλειστικής παροχής υπηρε-
σιών ξεναγού στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε η Υφυπουρ-
γός Τουρισμού Σοφία Ζαχαρά-
κη: 

"Ενα χρόνιο και αυτονόητο 
αίτημα των σπουδαστών των 
σχολών ξεναγών, της δωρεάν 
εισόδου στους φυσικούς χώ-
ρους του αντικείμενου σπου-
δών τους, τα μουσεία και τους 
αρχαιολογικούς χώρους γίνε-
ται πραγματικότητα. Ευχαριστώ 
θερμά τους δύο Υπουργούς, 
την κ. Μενδώνη και τον κ. Σκυ-
λακάκη που ανταποκρίθηκαν 
άμεσα όταν τους θέσαμε το εν 
λόγω ζήτημα και συνεργάστη-
καν μαζί μας σε όλα τα στάδια 
μέχρι την επίλυση του. Θα συνε-
χίσουμε να καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια για την ουσιαστική 
βελτίωση των σπουδών και των 
συνθηκών λειτουργίας των σχο-
λών μας."

Ο λαός της Εύβοιας θα αποφασίσει 
τελικά για το μέλλον του 
ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ

Αυτό ανέφερε με έμφαση 
ο Αντώνης Βούλγαρης, πε-
ριφερειακός σύμβουλος της 
Ελεύθερης Στερεάς στο έκτα-
κτο ΠΣ Στερεάς Ελλάδας που 
έγινε στην Αιδηψό. Ανέφερε 
επίσης:

“Όλοι αναρωτιούνται τι 
έφταιξε. Έφταιξε ο βαθμός 
ετοιμότητας της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, της Περιφέρειας και 
των Δήμων; Έφταιξε η ανοργα-
νωσιά, οι συγκεχυμένες εντολές 
των επικεφαλής της Πολιτικής 
Προστασίας; Έφταιξε ο πεπαλαι-
ωμένος και συχνά ακατάλληλος 
εξοπλισμός της πυροσβεστικής; 
Έφταιξε η εντολή που υπήρχε 
(σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες) 
να ασχοληθεί η Πυροσβεστική 
με τις εκκενώσεις πληθυσμού και 
όχι με την πυρόσβεση; 

Όλα αυτά έφταιξαν. Αυτό 
που κυρίως φταίει, είναι όμως 
ο συνολικός προσανατολισμός 
του ελληνικού κράτους διαχρο-
νικά. Προσανατολισμός στην 
εξυπηρέτηση μεγάλων ιδιωτι-
κών συμφερόντων, μεγάλων 
επιχειρήσεων, στη συγκρότη-
ση πελατειακών δικτύων, στην 
αναπαραγωγή του ίδιου πολι-
τικού προσωπικού, των ίδιων 
κομμάτων που με αυτούς τους 
τρόπους γαντζώνονται στην 
εξουσία προς ίδιον όφελος. 

Εικοσιτρία χρόνια τώρα, ειδι-
κά όταν έχουμε μεγάλες πυρκα-
γιές, οι περισσότεροι ζητάνε την 
επιστροφή στις Δασικές Υπηρεσί-
ες, την αγορά καινούριων, κατάλ-
ληλων για τα δάση οχημάτων, την 
πύκνωση και στελέχωση δασικών 
φυλακίων,

Αντί για αυτό –που αποτελεί 
και επίκαιρο αίτημα ΣΗΜΕΡΑ- σε 
συνέργεια με την πολιτική των 
μνημονίων που επιβλήθηκαν με 
βίαιο τρόπο, αποψιλώθηκαν από 
προσωπικό και χρήμα οι υπηρε-
σίες που θα ασχολούνταν με την 
πρόληψη στον τομέα της πολιτι-
κής προστασίας, ώστε να έχου-
με ανάγκη να αγοράζουμε προϊ-
όντα και υπηρεσίες από ιδιώτες. 
Κι οι ιδιώτες μας πουλάνε ΟΧΙ 
αυτό που έχει ανάγκη η κοινω-
νία και η πολιτική προστασία, 
ΑΛΛΑ αυτό που θέλουν να 
πουλήσουν αυτοί οι ιδιώτες 
για να έχουν μεγαλύτερο κέρ-
δος.

Μεγάλα συμφέροντα βλέ-
πουν την ανασυγκρότηση της 
Β.Εύβοιας σαν πεδίο κερδο-
φορίας, για να πουλήσουν την 
πραμάτεια τους και μάλιστα πολύ 
ακριβά. Κανέναν σεβασμός στην 
κοινωνία που δοκιμάζεται και 
ανησυχεί για την επόμενη μέρα, 
τους κατοίκους που λένε με αγω-
νία ότι θέλουν να μείνουν στον 
τόπο τους και να αφήσουν τη 
φύση να κάνει τη δουλειά της. 
Απαιτούν οικονομική στήριξη 
από τους υπεύθυνους της κατα-
στροφής.”

Σε σχέση με την ανασυ-
γκρότηση και τις προτεραιότη-
τες ανέφερε: Η ανασυγκρότη-
ση της Β.Εύβοιας θα πρέπει να 
σέβεται το φυσικό και κοινωνι-
κό περιβάλλον και να υπακού-
ει στη βούληση της κοινωνίας 
που ζητάει:

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΘΩΡΑΚΙΣΤΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ 
ΚΑΘΕ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜ-

ΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΡΟΣΠΑ-
ΘΟΥΝ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ 
ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΩΘΩ-
ΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ 
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ. ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΟ-
ΡΟΥΣ, ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟ-
ΡΕΙΣ.

Είναι ξεκάθαρο ότι κάποια 
συμφέροντα μυρίστηκαν χρήμα, 
πολύ χρήμα και θέλουν να το 
βάλουν στην τσέπη τους αδιαφο-
ρώντας για το λαό της Εύβοιας. 
Αντικειμενικοί σύμμαχοι τους 
είναι η κυβέρνηση με τα “σω-
στά δέντρα” και την ιδιωτικο-
ποίηση της αναδάσωσης αλλά 
και διάφοροι “ειδικοί” που 
κάνουν “καινοτόμους” σχεδι-
ασμούς στην πλάτη των κατοί-
κων της Εύβοιας. 

Αναφερόμενος στην “επι-
τροπή Μπένου” αναρωτήθηκε 
για τους άξονες που παρου-
σιάστηκαν από τον κ. Μπένο 
στην πρωθυπουργική σύσκε-
ψη: “Τι σημαίνει νέο δάσος”; 
Τι είδους ειδικά πολεοδομικά 
σχέδια θα εκπονηθούν και για 
ποιες περιοχές; Τι είναι η ανα-
φερόμενη “πράσινη ζώνη” που 
θα δημιουργηθεί; Μήπως το δά-
σος είναι μπλε ή κίτρινο και θα 
αποκτήσει “πράσινη ζώνη”;και 

κατέληξε: “Ο κ. Μπένος και η 
επιτροπή του (όταν συσταθεί), 
θα έρθουν εδώ, στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο που έχει 
την αρμοδιότητα, στο επόμε-
νο ΠΣ, θα μας παρουσιάσουν 
τα σχέδια τους και το ΠΣ θα 
κρίνει και θα αποφασίσει. 
Άλλη διαδικασία δεν υπάρχει. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, 
αλλά και τα δημοτικά συμβού-
λια, οι κοινότητες και οι λαϊ-
κές συνελεύσεις σε συνεργα-
σία και διάλογο αποφασίζουν. 
Κανείς άλλος. Ο λαός της 
Εύβοιας θα αποφασίσει τελι-
κά για το μέλλον του. ΚΑΝΕΙΣ 
ΑΛΛΟΣ.

Τέλος δεσμεύτηκε ότι η Ελεύ-
θερη Στερεά θα παρουσιάσει 
ολοκληρωμένη πρόταση για μέ-
τρα και δράσεις αλλά και για τις 
πηγές χρηματοδότησης. Αντί να 
επιδοτούνται, ανέφερε, οι ειδικοί 
λογαριασμοί των ανεμογεννη-
τριάδων, να δοθούν επιδοτήσεις 
στους κατοίκους των καμένων, 
εδώ αλλά και όπου έγιναν αντί-
στοιχες καταστροφές, Φωκίδα, 
Ηλεία, Ρόδο, Αττική. Θα την πα-
ρουσιάσουμε πολύ σύντομα και 
στην Περιφερειακή αρχή αλλά 
και στην κοινωνία της Εύβοιας 
για να ληφθεί υπόψην στις απο-
φάσεις. Είμαστε με την κοινωνία 
και όχι με τα μεγάλα συμφέρο-
ντα που απειλούν την Εύβοια. Ο 
λαός της Εύβοιας μπορεί να 
βγει νικητής, δεν χωρούν όμως 
εφησυχασμοί.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ”

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
απέδωσε φόρο τιμής 

στην Εθνεγερσία
Στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο 

Λαμίας η πρεμιέρα του έργου:
«ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ - H Επανά-

σταση στη Ρούμελη το 1821»
200 χρόνια μετά την Εθνε-

γερσία, η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας απέδωσε φόρο τιμής με 
τα “αποκαλυπτήρια” του σύγχρο-
νου Λαϊκού Ορατορίου με τίτλο: 
«Παλιγγενεσία - Η Επανάσταση 
στη Ρούμελη το 1821» του συν-
θέτη Δημήτρη Μαραμή, με ερ-
μηνευτή τον Κώστα Μακεδόνα, 
στο ρόλο του αφηγητή τον Γρη-
γόρη Βαλτινό και ως “χορό” του 
μουσικού δράματος το φωνητικό 
σύνολο 8tetto.

Το πρωτότυπο έργο, το οποίο 
αποτελεί παραγωγή της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας κατόπιν 
απόφασης της διαπαραταξιακής 
επιτροπής για τις επετειακές 
δράσεις του 2021, παρουσιάστη-
κε για πρώτη φορά το βράδυ της 
Πέμπτης 1 Ιουλίου 2021, στο Θε-
ρινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. 

Την "Παλιγγενεσία" παρα-
κολούθησαν περισσότεροι από 
300 θεατές, τηρώντας τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα, μεταξύ των 
οποίων ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, 
ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης, οι βουλευτές 
Φθιώτιδας Θέμης Χειμάρας και 
Γιάννης Σαρακιώτης, οι δήμαρ-
χοι Θύμιος Καραΐσκος (Λαμιέων), 
Βιργινία Στεργίου (Στυλίδας) και 
Αθανασία Στιβακτή (Αμφίκλει-
ας – Ελάτειας), όπως επίσης και 
αντιπεριφερειάρχες, μέλη του 

Περιφερειακού και Δημοτικών 
Συμβουλίων, εκπρόσωποι των 
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμά-
των Ασφαλείας, φορέων και συλ-
λόγων της περιοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της 
πρεμιέρας, ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπα-
νός δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά 
όλους όσοι μας τιμήσατε απόψε 
με την παρουσία σας!

Στη Στερεά Ελλάδα πατάμε 
σε γη ηρώων και μαχών. Αυτό 
μας γεμίζει ευθύνη να τιμήσουμε 
τους ανθρώπους, που πριν από 
200 χρόνια έδωσαν τη ζωή τους 
για την Ελευθερία. Και να μετα-
λαμπαδεύσουμε τα μηνύματά 
τους στις επόμενες γενιές.

Ως ιδανικό όχημα για το σκο-
πό αυτό, επιλέξαμε τον Πολιτι-
σμό. Η συνεργασία μας με τον 
Δημήτρη Μαραμή, τον Γρηγόρη 
Βαλτινό, τον Κώστα Μακεδόνα 
και το 8tetto, έφερε μια ξεχωρι-
στή δημιουργία που, όπως εσείς 
μας είπατε, ψυχαγώγησε, συγκί-
νησε και δίδαξε! 

Σας περιμένουμε και στις 
υπόλοιπες εξίσου ξεχωριστές 
επετειακές δράσεις μας για τα 
200 χρόνια της Ελληνικής Επα-
νάστασης».

Το λαϊκό ορατόριο 
θα παρουσιαστεί επίσης:

• Στο Φρούριο Καράμπαμπα 
Χαλκίδας (22/7)

• Στη Μονή Προφήτη Ηλία 
Παρνασσίδας (24/7)

• Στο Θέατρο Κρύας Λιβαδειάς 
(16/9)
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Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021
Ομιλία Υπουργού Ανάπτυ-

ξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη στο Φόρουμ των 
Δελφών, στη συνεδρία με θέμα 
«Investing for impact: the avenue 
to recovery and resilience»:

«Καταρχάς ευχαριστώ πάρα 
πολύ για την πρόσκληση, κύριε 
Φιλιππίδη, και την ωραία συζή-
τηση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο 
Τσομώκο και την οργανωτική επι-
τροπή. 

Να επισημάνω με τη σειρά μου 
ότι πέρυσι, ως αρμόδιος Υπουρ-
γός για τη λειτουργία της αγοράς 
και όλων αυτών των εκδηλώσεων, 
ήμαστε σε επαφή σχεδόν κάθε 
μέρα με τον κ. Τσομώκο με μία 
αγωνία αν τελικώς θα αναβάλλα-
με ή όχι, το Φόρουμ των Δελφών. 
Μετράγαμε τα κρούσματα, βλέ-
παμε τις μελέτες, βλέπαμε πού 
πηγαίνει, προσπαθούσαμε μέχρι 
τελευταία στιγμή να μην ακυρω-
θεί καθ’ όσον φαινόταν πέρυσι 
ότι θα είχε μία τεράστια επιτυχία 
αν δεν ήταν ο ιός. 

Και με πολύ μεγάλη θλίψη 
θυμάμαι ακόμα το τηλεφώνημα 
στο οποίο συναποφασίσαμε ότι 
δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε 
αυτό το ρίσκο και ότι έπρεπε να 
αναβληθεί. Ήταν μία δύσκολη 
στιγμή αλλά δεν ήταν μόνο για τη 
χώρα μας, όλη η ανθρωπότητα 
πέρασε πολύ δύσκολα μέσα από 
αυτή. 

Σήμερα είμαστε εδώ, το Φό-
ρουμ των Δελφών κατάφερε να 
κρατηθεί όρθιο και εγώ εύχο-
μαι ποτέ να μην χρειαστεί ξανά 
να απομακρυνθεί από τον πολύ 
ωραίο αυτόν χώρο. 

Έχω προσωπικά υποστηρίξει 
το Φόρουμ από την πρώτη στιγ-
μή, θεωρώ ότι είναι μία εξαιρετι-
κά καλή ιδέα για την Ελλάδα, την 
Ευρώπη, την ανθρωπότητα. Οι 
Δελφοί είναι παγκόσμιο, δεν είναι 
μόνο ελληνικό, σύμβολο. 

Τώρα, επειδή διάβασα και το 
άρθρο σας σήμερα, κύριε Φιλιπ-
πίδη, ήταν ακριβώς στο ίδιο θέμα. 
Τυγχάνει να είμαι και αναγνώστης 
σας και είδα ότι ξεκινήσατε και 
εδώ με την ίδια ερώτηση. 

Αντί να θεωρητικολογούμε 
και να λέμε τι νομίζουμε ότι θα 
κάνουμε και να προσπαθώ εγώ 
να σας πείσω ότι θα καταφέρου-
με να απορροφήσουμε τα λεφτά, 
θα σας πω τι έχουμε κάνει μέχρι 
τώρα. Γιατί η πολιτική στη βάση 
της δεν είναι μόνο σόου, τηλεό-
ραση, ομιλία, ρητορεία, καυγάδες 
-εμένα μου αρέσουν όλα αυτά-, 
αλλά μετρήσιμο αποτέλεσμα. 

Λοιπόν, το 2020 η Ελλάδα πέ-
τυχε, και λέω η Ελλάδα γιατί κατά 
βάση δύο υπουργεία το τρέξαμε, 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και το 
Υπουργείο Οικονομικών με τον 
κύριο Σκυλακάκη, τη μεγαλύτε-
ρη απορρόφηση στο πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων από την 
πρώτη μέρα που ήμαστε στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση: 11 δισεκατομ-
μύρια ευρώ από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων, το εθνικό 
σκέλος και τα συγχρηματοδοτού-
μενα. 

Επίσης, όταν αναλάβαμε την 
διακυβέρνηση της χώρας πριν 
από δυο ακριβώς χρόνια - σε μια 
εβδομάδα είναι η επέτειος-, πα-
ραλάβαμε την Ελλάδα στη θέση 
22 ως προς την απορρόφηση των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σή-
μερα, αν μπείτε στο site της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, είμαστε στη 
θέση 2, δηλαδή 20 θέσεις πάνω. 

Και το 2020 η Ελλάδα πέτυχε 
να είναι η χώρα με τον υψηλότερο 
αριθμό απορρόφησης ευρωπα-
ϊκών πόρων από όλες τις χώρες 
της Ευρώπης με πολύ μεγάλη δια-

φορά από το δεύτερο.
Άρα, ό,τι σας πω δεν είναι μια 

θεωρία ότι σκοπεύουμε να κάνου-
με πράγματα. Είναι πράγματα που 
ήδη εφαρμόζουμε, ήδη έχουν αρ-
χίσει και έχουν αποτέλεσμα.

Πέρυσι, φέραμε από τους ευ-
ρωπαϊκούς πόρους, από το ΕΣΠΑ 
επιπλέον 4 δισεκατομμύρια πα-
ραπάνω από ότι υπολογίζαμε να 
πάρουμε το 2020. Και αυτά έχουν 
παίξει σημαντικό ρόλο στο τελικό 
οικονομικό μας αποτέλεσμα του 
2020 που ήταν πολύ καλύτερο 
του αναμενομένου και για αυτό 
το λόγο - δεν λέω μόνο για αυτό 
το λόγο, αλλά λέω και για αυτό το 
λόγο.

Άρα, έχουμε φτιάξει μια ομά-
δα, πρώτον που μπορούμε να 
συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, 
δεύτερον μπορούμε να συνεννο-
ούμαστε με τις Βρυξέλες, τρίτον 
μπορούμε να παίρνουμε τα χρή-
ματα σεβόμενοι πάντοτε τους ευ-
ρωπαϊκούς κανονισμούς και τους 
ευρωπαϊκούς όρους και μπορού-
με αυτά να τα διοχετεύουμε στην 
αγορά και με μεγάλη ταχύτητα. 

Προφανώς, η πρόκληση που 
έχουμε τώρα είναι πολύ μεγαλύ-
τερη διότι έχουμε το Ταμείο Ανά-
καμψης που έχει ήδη εγκριθεί, 
την απορρόφηση του τρέχοντος 
ΕΣΠΑ έως το ’23 και το νέο ΕΣΠΑ 
που καλώς εχόντων των πραγμά-
των την άλλη εβδομάδα, μόλις 
ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα το κα-
ταθέσουμε προς έγκριση. Έχου-
με δηλαδή πολλά χρηματοδοτικά 
εργαλεία που πρέπει ταυτόχρονα 
να τα απορροφήσουμε.

Και για να μην τα παρουσιά-
ζω όλα ρόδινα, προφανώς αυτό 
δεν είναι εύκολο ούτε αυτονόητο. 
Στην πραγματικότητα θα έπρεπε - 
όχι θα έπρεπε, πρέπει - το ρεκόρ 
του 2020, στο οποίο συνετέλεσε 
σε ένα βαθμό ασφαλώς και η 
πανδημία και οι πιο ευέλικτοι κα-
νόνες αυτής, να το επιτυγχάνου-
με σε σταθερή βάση για τα επό-
μενα 5 χρόνια. 

Είναι απαραίτητο να γίνει και 
θα γίνει, γιατί το αντίθετο θα είχε 
αποτέλεσμα την απώλεια χρημά-
των απολύτως απαραίτητων για 
τον ελληνικό λαό και το μέλλον 
του. Άρα θα κάνουμε καθετί για 
να το επιτύχουμε.

Πρέπει να σας πω ότι σήμερα 
το πρωί είχα την εβδομαδιαία μου 
σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης για το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Γιατί ο κύριος Σκυλακάκης έχει 
φτιάξει το γενικό σχέδιο που δια-
τρέχει όλα τα ελληνικά Υπουργεία 
και όλους τους φορείς και εμείς 
καλούμαστε ο καθένας στο δικό 
του κομμάτι να είμαστε συνεπείς 
προς τις δεσμεύσεις μας προς 
το Υπουργείο Οικονομικών, να 
στείλουμε τα template στην ώρα 
μας, να προκηρύξουμε τους δι-
αγωνισμούς, να πάρουμε τους 
συμβούλους, να ωριμάσουμε τα 
έργα διότι αυτά έχουν όλα από 
πίσω μια πολύ μεγάλη δουλειά. 
Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και 
πήρες τα λεφτά. 

Έχει μια διαδικασία, οφείλω 
να σας πω εξαιρετικά ευέλικτη. 
Πρέπει να συγχαρώ το Υπουργείο 
Οικονομικών και τον αναπληρωτή 
Υπουργό διότι ο σχεδιασμός του 
Ταμείου Ανάκαμψης το καθιστά 
κατά τη γνώμη μου πολύ εύκολο 
στην εφαρμογή, πολύ ευκολότε-
ρο απ’ ότι θα περίμενε κάποιος 
στην αρχική του έκδοση. 

Έχουμε λάβει υπόψη μας τον 
τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού 
κράτους: αντί να φτιάξουμε από 
την αρχή πάρα πολλές δομές, 
χρησιμοποιούμε τις ήδη υπάρ-
χουσες και αυτό μας γλιτώνει και 

χρόνο και χρήμα. 
Και ήταν μια – πιστεύω- σοφή 

επιλογή και εμείς, τουλάχιστον 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είμα-
στε ήδη έτοιμοι, έχουμε ήδη δε-
χτεί τις πρώτες αιτήσεις από τα 
ερευνητικά κέντρα για να απορ-
ροφήσουμε τα πρώτα χρήματα 
μέσα στο καλοκαίρι. 

Άρα, δεν χάνουμε χρόνο. 
Κινούμαστε με όσο μεγαλύτερη 
ταχύτητα μπορούμε. Προφανώς, 
ως Υπουργείο έχουμε και την αρ-
μοδιότητα του νέου ΕΣΠΑ, που 
επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο ερ-
γαλείο, ύψους 26 δις ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών 
θα έχει την κυρίως υλοποίηση του 
Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι 
αυτά τα 32 δισεκατομμύρια και 
στο σύνολό της η ελληνική κυβέρ-
νηση θα προσπαθήσει να κάνει το 
καλύτερο δυνατό. 

Να πω ένα τελευταίο επειδή 
άκουσα για το μετασχηματισμό 
της ελληνικής οικονομία. 

Ναι, πιστεύω ότι ένα από τα 
πιο κομβικά σημεία του σχεδίου 
του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η 
κινητροδότηση για τον ουσιαστικό 
μετασχηματισμό των πολύ μικρών 
ελληνικών επιχειρήσεων και της 
συνένωσής τους, έτσι ώστε να 
αποκτήσουμε επιχειρήσεις με 
μεγαλύτερο μέγεθος, καθόσον η 
ύπαρξη σε τόσο μεγάλο ποσοστό 
εξαιρετικών μικρών επιχειρήσε-
ων, είναι ουσιαστικός παράγων 
που επηρεάζει αρνητικά την αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής οικο-
νομίας και την ανταγωνιστικότητα 
των ίδιων των επιχειρήσεων, κα-
θώς τους στερεί και τη δυνατότη-
τα να έχουν πρόσβαση στον τρα-
πεζικό δανεισμό. 

Δημιουργεί ζητήματα δια-
φάνειας και ζητήματα έλλειψης 
ανταγωνιστικότητας. Άρα, νομί-
ζω ότι αν όλοι δουλέψουμε με 
το κέφι που δουλεύουμε μέχρι 
τώρα, με το ομαδικό πνεύμα που 
δουλεύουμε μέχρι τώρα και με 
τον επαγγελματισμό πιστεύω που 
δουλεύαμε μέχρι τώρα, οι καρποί 
θα έρθουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ:
Και το ερώτημα είναι βέβαια, 

κύριε Γεωργιάδη, ωραία τα ακού-
σαμε όλα αυτά για την αρχιτεκτο-
νική, για τον τρόπο, για την αλλα-
γή του υποδείγματος. 

Πώς αντιδράει η πραγματική 
οικονομία; Τι ενδιαφέρον υπάρ-
χει για όλα αυτά τα λεφτά από 
εγχώριες και από επιχειρήσεις 
του εξωτερικού; Γιατί το κρίσιμο 
ήταν να κινητοποιηθούν οι επι-
χειρήσεις οι ελληνικές, από την 
αρχή της κρίσης το λέγαμε αυτό. 
Αλλά το ακόμα πιο σημαντικό εί-
ναι να αυξηθεί η πίττα και αυτή θα 
αυξηθεί μόνο όταν έρθουν ξένες 
επενδύσεις. 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Λοιπόν, πάλι θα ακολουθήσω 

την οδό των αποτελεσμάτων και 
όχι θεωρίες. 

Τα μόνα μέχρι στιγμής στοι-
χεία που έχουμε επίσημα - εμείς 
έχουμε προφανώς κάθε μέρα 
αυτά που συλλέγουμε-, για το 
πώς πηγαίνει η οικονομία μας και 
οι επενδύσεις το 2021 είναι αυτά 
που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ για το 
α’ τρίμηνο του 2021. 

Όπως ξέρετε η Ελλάδα είχε 
+8,6% επενδύσεις παγίου κεφα-
λαίου από το αντίστοιχο πρώτο 
τρίμηνο του 2020. Σημειώνω ότι 
αυτή είναι μία μεγάλη μεταβολή 
και ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτεί 
κανείς ότι το α’ τρίμηνο του 2020 
ήταν το καλύτερο. Το περσινό α’ 
τρίμηνο, καθ’ όσον η πανδημία 
ξεκίνησε στο τέλος του α’ τριμή-
νου, τον Μάρτιο συγκεκριμένα. 

Και +3% από το τελευταίο τρίμη-
νο του 2020. 

Αυτό το λέω γιατί ο μέσος 
όρος στην ευρωζώνη ήταν +0,2% 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
+0,8%. 

Άρα είναι απολύτως προφα-
νές ότι η Ελλάδα είναι μία οικο-
νομία που έρχεται μετά από δέκα 
χρόνια πολύ μεγάλης αποεπένδυ-
σης λόγω της οικονομικής κρίση. 
Άρα η Ελλάδα έχει μείνει επενδυ-
τικά πάρα πολύ πίσω, οπότε προ-
φανώς έχει και πολύ μεγαλύτερο 
χώρο για επενδύσεις από ό,τι οι 
ωριμότερες από εμάς οικονομίες. 

Όμως, αυτή τη χρονιά φαίνε-
ται ότι ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο 
επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο 
μπορώ να σας πω μετ’ απολύτου 
βεβαιότητας ότι προϊόντος του 
2021 έχει αυξηθεί, δηλαδή το β’ 
τρίμηνο θα είναι σίγουρα πολύ 
καλύτερο από το α’ τρίμηνο. Και 
το γ’ τρίμηνο πολύ καλύτερο από 
το β’. 

Στο γραφείο μου στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, στο γραφείο του 
κυρίου Παπαθανάση και στο γρα-
φείο του κυρίου Σκυλακάκη το 
ενδιαφέρον από επενδυτές είτε 
μεμονωμένους είτε επενδυτικά 
funds της Ελλάδας και του εξωτε-
ρικού, είναι ασταμάτητο σε όλους 
τους τομείς. 

Θα ξεχώριζα τους τομείς των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
μιας και μιλήσαμε αρκετά για την 
πράσινη ενέργεια και όσα είπε ο 
φίλος μου ο κ. Κώστας Σκρέκας 
με τον οποίο επίσης έχω μία πολύ 
στενή και προσωπική αλλά και 
υπηρεσιακή σχέση. 

Νομίζω ότι η απόφαση του κυ-
ρίου Πρωθυπουργού να προχω-
ρήσουμε στην απολιγνιτοποίηση 
πρώτοι το 2019 στη σύσκεψη του 
ΟΗΕ για το κλίμα στη Νέα Υόρκη, 
τότε φάνηκε φιλόδοξη, σήμερα 
έχει αρχίσει ήδη να παράγει πολύ 
σημαντικά αποτελέσματα και στον 
τομέα της κατασκευής αιολικών 
πάρκων και παραγωγής ενεργεί-
ας από τον άνεμο όπου εκεί ανα-
μένονται και νομοθετικές πρωτο-
βουλίες που θα λάβουμε για τα 
off shore πάρκα και τα floating 
που είπε πριν ο Κώστας, τα οποία 
τα θεωρούμε ότι θα είναι και το 
μέλλον στην αιολική ενέργεια σε 
πολύ μεγάλο βαθμό.

Η Ελλάδα έχει περιοχές στη 
θάλασσα που φυσάει 365 μέρες 
το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα με 
πολύ μεγάλη ένταση. Άρα έχουμε 
χρήμα πρακτικά που κινείται και 
που απλώς χάνεται στο υπερπέ-
ραν. Έχει έρθει η ώρα αυτό να 
το αξιοποιήσουμε και να το μα-
ζέψουμε και φυσικά, στην ηλιακή 
ενέργεια.

Τώρα, η απολιγινιτοποίηση ως 
project που είναι από μόνο του 
ένα project της τάξεως των 5 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ δημιουργεί 
πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες 
για την περιοχή της Δυτικής Μα-
κεδονίας και της Μεγαλόπολης 
όπου ήδη έχουμε παρουσιάσει 
ένα πολύ μεγάλο master plan με 
εμβληματικές επενδύσεις αλλά 
και με σημαντικά κίνητρα για ιδι-
ωτικές επενδύσεις στην περιοχή. 

Η Ελλάδα με το πρόγραμμα 
για τους σιδηρόδρομους που επί-
σης έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, έχει ένα πολύ φιλόδοξο πρό-
γραμμα, είναι ο κρίκος που της 
λείπει για να κάνει την πολύ μεγά-
λη εκτίναξη ως logistic center. 

Η περίπτωση της Cosco απέ-
δειξε ότι ξέρετε στον τομέα των 
ακινήτων υπάρχει μια φράση που 
συχνά τη λένε όσοι ασχολούνται 
με τα ακίνητα, “location, location, 
location”. 

Λοιπόν, στην Ελλάδα το 

location το έχουμε, η Cosco απέ-
δειξε ότι αυτό το location εξακο-
λουθεί να δουλεύει και σήμερα. 
Τι χρειαζόμαστε; Τις αναγκαίες 
συμπληρωματικές υποδομές.

Ο σιδηρόδρομος είναι αυτό 
που μας λείπει και τώρα θα πάμε 
να το φτιάξουμε για να έχουμε 
πολύ μεγάλη προοπτική και στον 
τομέα των logistics. 

Ο τουρισμός προφανώς πα-
ραμένει ένας από τους κορυφαί-
ους επενδυτικούς προορισμούς. 
Και τολμώ να σας πω και ως 
Υπουργός Βιομηχανίας ότι έχου-
με θέσει ως σκοπό στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη σε 
ένα μεγάλο βαθμό να αναγεννή-
σουμε και την ελληνική βιομηχα-
νική παραγωγή.

Η Ελλάδα υπήρξε σημαντική 
βιομηχανική δύναμη πριν την δε-
καετία του ’80. Δεν θέλω τώρα 
να πολιτικολογήσω το γιατί αυτό 
καταστράφηκε, δεν έχει σημασία, 
ούτως ή άλλως θα είναι δουλειά 
των ιστορικών.

Σημασία έχει ότι εφόσον 
υπήρξε μπορεί και να ξανά υπάρ-
ξει. Έχουμε αρκετά υψηλής 
δυνατότητας και εκπαιδευμένο 
εργατικό δυναμικό. Και σε πολύ 
ανταγωνιστικές τιμές.

Θα σας πω ένα παράδειγ-
μα που μου έκανε πολύ μεγάλη 
εντύπωση. Η μεγάλη επένδυση 
της Pfizer με το Digital Center 
στη Θεσσαλονίκη, κλείστηκε στο 
γραφείο μου. Ήταν η πρώτη ξένη 
επένδυση που έκλεισα ως Υπουρ-
γός Ανάπτυξης του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη.

Συγκεκριμένα έγινε τον Αύ-
γουστο του 2019. Την ανακοινώ-
σαμε με τον κύριο Πρωθυπουρ-
γό στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 
2019. Τότε η συμφωνία με τη 
Pfizer ήταν να προσλάβουν 200 
μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών στη Θεσσαλονίκη. Σήμε-
ρα η Pfizer έχει τριπλασιάσει την 
επένδυσή της και έχει προσλάβει 
500 μηχανικούς ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Όταν ρώτησα την 
εταιρία γιατί προχώρησε σε μια 
τόσο μεγέθυνση της αρχικής μας 
συμφωνίας, γιατί όλα τα κίνητρα 
και τις συμφωνίες που είχαμε κά-
νει ήταν για την πρώτη επένδυση 
όχι για τη δεύτερη, η απάντηση 
ήταν ότι συνειδητοποίησαν οι της 
Pfizer, ότι τελικά τους συνέφερε 
να το κάνουν στην Ελλάδα. Δεν 
ήταν μόνο θέμα κινήτρων και 
μόνο θέμα υποστήριξης της ελλη-
νικής οικονομίας, διότι στην Ελλά-
δα βρήκανε πάρα πολύ κόσμο σε 
πολύ ανταγωνιστικότερη τιμή από 
ότι αν τους προσλάμβαναν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ή στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής. 

Άρα, η Ελλάδα μπορεί να εί-
ναι και ένας χώρος παραγωγής 
και έξυπνης τεχνολογίας και βιο-
μηχανικής παραγωγής. Είναι κάτι 
που μπορούμε να το κάνουμε. 

Να σας πω δε, ότι στο Εθνικό 
Συμβούλιο Βιομηχανίας, το οποίο 
έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές, 
μέχρι το τέλος του χρόνου θα 
έχουμε παρουσιάσει τη βιομηχα-
νική μας πολιτική. 

Στο Ταμείο Ανάκαμψης έχου-
με βάλει χρήματα για αυτό. Με 
την Αναπτυξιακή Τράπεζα έχουμε 
εκπονήσει σχέδια για αυτό. Το 
λέω, γιατί την ώρα που έλεγε ο κ. 
Θοδωρής Σκυλακάκης για τα δά-
νεια, ήταν η ώρα που μπήκε η κ. 
Αθηνά Χατζηπέτρου της Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας στην αίθουσα. 
Ήταν και λίγο κάπως σαν ένας 
οιωνός αρχαιοελληνικός. 

Να σας πω έτσι μια και είναι 
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εδώ η Αθηνά, στενή μου συνεργάτης προ-
φανώς στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι για 
να καταλάβετε τη δουλειά που έχει γίνει 
αυτά τα δύο χρόνια, η Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα έχει δώσει δάνεια της τάξεως των 9 
δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα από το 2003, 
όταν πρωτοϊδρύθηκε ως ΤΕΜΠΕ και προ-
χώρησε το βίο της μέχρι να φτάσει να γίνει 
Αναπτυξιακή Τράπεζα το ’19, έχει δώσει 
δάνεια 8,76 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Σε δύο χρόνια έχουμε δώσει περισσό-
τερα από όσα έχουμε δώσει από το 2003. 
Το λέω για να καταλάβετε ότι έχουμε και 
πολύ όρεξη και πολύ διάθεση και πολύ 
κέφι να προχωρήσουμε και αυτά που σας 
είπε ο Θοδωρής, όλα να γίνουν πραγματι-
κότητα. 

Γιατί ωραία τα λέμε στο Forum των Δελ-
φών, σε ένα δύο χρόνια θα είμαστε εδώ 
Συμεών, και θα πρέπει να κάνουμε ταμείο. 
Φυσικά να μην τα παρουσιάζω όλα ρόδινα. 

Π.χ. στον τομέα των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας θα πρέπει να συζητήσουμε 
και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. 
Έχουμε κάτι διαφωνίες εδώ με τον Περι-
φερειάρχη, θέλω να το πω αυτό, θα τις 
κάμψουμε, θα τις συζητήσουμε πολιτισμέ-
να και θα βρούμε τις καλές λύσεις. Εννοώ 
ότι θα αποφασίσουμε εμείς και οι άλλοι θα 
ακολουθήσουν. Μην παρεξηγηθώ. Να εί-
μαι ξεκάθαρος. 

Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω 

με αυτό, ότι θα πρέπει να ωριμάσει και η 
κοινωνία, έτσι; Δεν μπορεί να μιλάμε για 
κλιματική αλλαγή και να μη θέλουμε ανε-
μογεννήτριες. Αυτό δεν γίνεται. 

Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα έχουμε 
λάμπες πετρελαίου σπίτι μας. Θα έχου-
με ανεμογεννήτριες. Τώρα αν πρέπει να 
μπούνε περισσότερες δεξιά, αν πρέπει 
να μπούνε περισσότερες αριστερά, θα το 
συζητήσουμε. Αλλά ανεμογεννήτριες θα 
έχουμε. 

Δεν μπορούμε να θέλουμε να έχουμε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην 
θέλουμε ηλιακά πάρκα. Θα έχουμε ηλιακά 
πάρκα. Δεν μπορούμε να θέλουμε ανανε-
ώσιμες και να μην έχουμε μπαταρίες. Θα 
έχουμε μπαταρίες. 

Το λέω, γιατί ωραίες οι συζητήσεις, 
αλλά κάπου πρέπει να αποφασίζουμε κιό-
λας. Να μην μείνουμε από ρεύμα. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Ναι, αλλά δεν έχουμε απεριόριστα ηλι-

ακά πάρκα και να έχουμε και αποθήκευση 
ενέργειας προκειμένου να μη πηγαίνουν 
χαμένα τα ηλιακά πάρκα που έχουμε. 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 
Το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την 

ενέργεια έχει εκπονηθεί και τώρα γίνεται. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Θέλει λίγο οργάνωση. 
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 
Και τώρα γίνεται πολύ πιο φιλόδοξο. 

Γιατί όπως ξέρετε έχουν αλλάξει και οι στό-
χοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιοι οι 
στόχοι μας όταν μιλάμε για αλλαγή; 

Είναι εξαιρετικά καλό ότι αλλάξανε. 
Είμαστε πολύ περισσότερο υπέρ των φι-
λόδοξων στόχων, παρά των λιγότερο φιλό-
δοξων, γιατί όλο αυτό κινητροδοτεί όλους 
μας να τρέξουμε περισσότερο και πρέπει 
να σας πω και ως Υπουργός Ανάπτυξης ότι 
η πράσινη ενέργεια δημιουργεί και πολλές 
οικονομικές ευκαιρίες, δεν είναι μόνο μι-
κρό βάρος όπως νομίζαμε κάποτε στην 
αρχή. Δημιουργεί και μεγάλες οικονομικές 
ευκαιρίες, τις οποίες αν το δούμε από την 
ανάποδη πλευρά θα δούμε ότι για χώρες 
όπως η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσουν 
και μεγάλο αναπτυξιακό ενδιαφέρον για το 
μέλλον. 

Άρα, αυτό που θέλω να πω για να μην 
καταχραστώ άλλο το χρόνο είναι ότι έχου-
με την όρεξη, έχουμε τη διάθεση, έχουμε 
τους πόρους. 

Και να πω και ένα τελευταίο που αυτό 
είναι το πιο σημαντικό που έχουμε, δεν 
είναι απλώς το σταθερό πολιτικό περιβάλ-
λον, το οποίο είναι ασφαλώς απαραίτητο 
για τις επενδύσεις γιατί αυτό είναι το Α και 
το Ω, αλλά έχει αλλάξει η αντίληψη της κοι-
νωνίας στην Ελλάδα για όλα αυτά. 

Μόνο αυτό θα πω και κλείνω, το λέω 
γιατί βλέπω το Σπύρο, που ήμαστε και μαζί 
στη Βουλή και ήταν οι εποχές τότε του μνη-
μονίου, μη βλέπετε που αυτά τώρα είναι 
περίπου αυτονόητα, τότε ήταν αδιανόητα. 

Λοιπόν, όταν επί κυβερνήσεως Σαμαρά 
ξεκινήσαμε την επένδυση στο Ελληνικό και 
έπρεπε να εξηγήσω τότε ως κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας 

στα δελτία ειδήσεων και στη Βουλή για το 
Ελληνικό λάμβανα δεκάδες emails, μηνύ-
ματα, sms και οι δημοσιογράφοι μού έλε-
γαν: γιατί ξεπουλάτε το Ελληνικό;

Όταν μετά από έξι χρόνια, μετά από το 
καλό «εμβόλιο» που έδωσε στην Ελλάδα ο 
Αλέξης ο Τσίπρας - μια και το εμβόλιο είναι 
και πολύ επίκαιρη λέξη- ήταν το καλύτερο 
που μπορούσε να πάρει η Ελλάδα, πραγ-
ματικά του το χρωστάμε αυτό. Γιατί; 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:
Οι παρενέργειες. 
Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:
Όχι, δεν είχε καμία παρενέργεια, είχε 

μία μικρή οικονομική παρενέργεια στην 
αρχή, αλλά αυτό θα το πάρουμε διπλό 
πίσω. 

Η ουσία είναι πως ό,τι νόμιζε ο ελλη-
νικός λαός επί δεκαετίες ως σημαντικό, 
απεδείχθη τελικά ανοησία. Αυτό ήταν ση-
μαντικό να το βιώσει ο ελληνικός λαός γιατί 
αλλιώς δεν θα το πίστευε. 

Τι συνέβη, λοιπόν, στην πράξη; Όταν 
επανήλθα στην Κυβέρνηση ως Υπουργός 
Ανάπτυξης για το Ελληνικό το μόνο που 
μου είπαν είναι: γιατί καθυστερείτε να το 
δώσετε; Αυτό για εμένα ήταν σαν να είχα 
προσγειωθεί σε ένα άλλο πλανήτη. 

Άρα, έχεις μία κοινωνία τώρα στην Ελ-
λάδα που αυτά θέλει να τα κάνουμε πράξη 
και σας διαβεβαιώ ότι θα τα κάνουμε».

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό 
Ολόκληρη η ομιλία στο ακόλουθο link:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /

watch?v=C6tNZP1RgW4
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Η κατασκευή του Δημοτικού Parking Δελφών 
και άλλα σημαντικά έργα δρομολογήθηκαν κατά την 7η Τακτική Συνεδρίαση 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
Η κατασκευή του Δημοτι-

κού Parking Δελφών και άλλα 
εξίσου σημαντικά έργα δρομο-
λογήθηκαν κατά την 7η Τακτική 
Συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

Ειδικότερα, το Περιφερεια-
κό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
αποφάσισε με ευρύτατη πλειο-
ψηφία:

1. Την αύξηση του προϋπο-

λογισμού στο ύψος της οριστι-
κής μελέτης του έργου της ΣΑΕΠ 
066: «Κατασκευή Δημοτικού Χώ-
ρου Στάθμευσης στον Οικισμό 
των Δελφών», από 1.500.000€ 
στα 3.238.537,45€.

2. Την αύξηση του προϋπο-
λογισμού στο ύψος της οριστι-
κής μελέτης του έργου της ΣΑΕΠ 
066: «Επισκευή – Αντικατάσταση 
φέροντος οργανισμού κελύ-
φους κλειστού γηπέδου Ιτέας», 
από 365.000€ στα 1.435.205€.

3. Την ένταξη στην ΣΑΕΠ066 
των νέων έργων :

«Κατασκευή κυκλικών κόμ-
βων Δήμου Λεβαδέων», προϋ-
πολογισμού 1.387.000€.

«Κατασκευή δρόμου πε-
ριπάτου από την ανατολική 
είσοδο της έδρας προς την 
Κοινότητα Καλλιθέας Δήμου 
Μακρακώμης», προϋπολογι-
σμού 482.000€.

«Ανάπλαση κεντρικής πλα-
τείας Στυλίδας», προϋπολογι-

σμού 990.000€.
4. Την τροποποίηση του Τε-

χνικού Προγράμματος 2021 για 
την ένταξη και τη χρηματοδότηση 
των ακόλουθων έργων, μελετών 
και δράσεων:

«Συμπληρωματικές μελέτες 
ολοκλήρωσης αναδασμού Ανθο-
χωρίου Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπο-
λογισμού 220.000€.

«Επέκταση δικτύου ηλε-
κτροφωτισμού κόμβων της Π.Ε. 
Φωκίδας», προϋπολογισμού 
137.000€.

«Ανάπτυξη ψηφιακών εργα-
λείων και ενσωμάτωση τους σε 
γεωτεχνολογικές μεθόδους για 
την έρευνα της επικινδυνότητας 
εκδήλωσης κατολισθήσεων στην 
Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογι-
σμού 110.000€.

«Αντικατάσταση χλοοτάπητα 
και συμπληρωματικές εργασίες 
στο γήπεδο Μεγαπλάτανου του 
Δήμου Λοκρών», προϋπολογι-
σμού 300.000€.

Μετά την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης, o Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός 
δήλωσε: «Καταφέραμε σε άλλη 
μια συνεδρίαση να συνθέσουμε 
απόψεις και να πάρουμε σημα-
ντικές αποφάσεις για μικρά και 

μεγάλα έργα της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Ξεχωρίζει το 
έργο της κατασκευής Δημοτικού 
Parking Δελφών, το οποίο μπαίνει 
στο τελικό στάδιο της υλοποίη-
σης, όπως και μια σειρά αναγκαί-
ων έργων άλλων Περιφερειακών 
Ενοτήτων. Συνεχίζουμε να σχε-
διάζουμε, να αποφασίζουμε, να 
υλοποιούμε και να ανταποκρινό-
μαστε στις δεσμεύσεις μας και 
κυρίως στις ανάγκες του τόπου 
μας και όλων των Στερεοελλαδι-
τών».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας Ηλίας Σανίδας 
τόνισε: «Τηρώντας τις δεσμεύ-
σεις μας προς τους πολίτες της 
Στερεάς Ελλάδας, προχωρήσα-
με και σε αυτή την συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 
στην έγκριση της χρηματοδότη-
σης σημαντικών έργων, τα οποία 
στοχεύουν στην ανάπτυξη του 
τόπου και την αναβάθμιση των 
υποδομών και της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Κατά την 7η 
συνεδρίαση μας επικράτησε και 
πάλι ο γόνιμος διάλογος, χάρη 
στην καλή προδιάθεση όλων 
των συναδέλφων περιφερειακών 
συμβούλων».

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
Σήμερα εκταμιεύεται η τρί-

τη δόση προκαταβολών
Πρόταση για κεφαλαιακή 

ενίσχυση επιχειρήσεων
για την αποκατάσταση απο-

λεσθέντος εισοδήματος
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς 

Ελλάδας Φάνης Σπανός συνα-
ντήθηκε νωρίτερα σήμερα, Πα-
ρασκευή 27 Αυγούστου 2021, 
με τον Υπουργό Οικονομικών 
Χρήστο Σταϊκούρα. Συνάντηση, 
η οποία είχε προγραμματιστεί 
αρχικώς, για την Δευτέρα 23 Αυ-
γούστου, αλλά αναβλήθηκε, μετά 
την εκδήλωση πυρκαγιάς στην 
περιοχή του Μαρμαρίου της Π.Ε. 
Εύβοιας.

Αντικείμενο της συνάντησης 
ήταν φυσικά η τεράστια οικολογι-
κή, όσο και οικονομική καταστρο-
φή της βόρειας Εύβοιας και η 
αντιμετώπιση των πολλαπλών και 
δυσβάσταχτων επιπτώσεων της 
σε επαγγελματίες και νοικοκυριά.

Διαπιστώθηκε ότι προχωρούν 
με ικανοποιητικό ρυθμό οι εκτα-
μιεύσεις αποζημιώσεων, ενώ 
έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ όλες οι 
σχετικές αποφάσεις που αφο-
ρούν αναστολές και απαλλαγές 
υποχρεώσεων, στην κατεύθυνση 

της ανακούφισης και εν συνεχεία 
της οικονομικής στήριξης των 
πληγέντων.

Ενδεικτικά ως σήμερα έχουν 
υποβληθεί 3.151 αιτήσεις για 
αρωγή, μέχρι στιγμής έχουν 
ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις 
σε 1.742 δικαιούχους, ενώ έχει 
προγραμματιστεί για σήμερα η 
τρίτη κατά σειρά δόση πληρω-
μών.

Ο Περιφερειάρχης Φάνης 
Σπανός επεσήμανε μεταξύ άλ-
λων ότι υπάρχει ανάγκη και πρέ-
πει:

Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 
ροή καταβολής αποζημιώσεων.

Να ενισχυθεί χρηματοδοτικά 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων για την υλοποίηση των 
έργων αποκατάστασης.

Να δημιουργηθεί μηχανι-
σμός αποκατάστασης απο-
λεσθέντος εισοδήματος, ο 
οποίος θα περιλαμβάνει την 
κεφαλαιακή ενίσχυση επιχει-
ρήσεων από τις πληγείσες περι-
οχές.

Αντικείμενο της συνάντησης 
ήταν και η επιβεβαίωση ότι μπο-
ρούν να εφαρμοστούν στην πρά-
ξη από το τραπεζικό σύστημα οι 

αποφάσεις που αφορούν ρυθμί-
σεις δανείων κλπ. Προς τούτο, 
υπήρξε επαφή και συνεργασία με 
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Μετά την ολοκλήρωση της 
συνάντησης, ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός 
δήλωσε: «Διαπιστώσαμε ότι προ-
χωρά απρόσκοπτα η καταβολή 
αποζημιώσεων και αυτό πρέπει 
να συνεχιστεί. Παράλληλα, τονί-
σαμε την ανάγκη άμεσης χρημα-
τοδότησης των έργων αποκατά-
στασης.

»Καταθέσαμε επίσης την πρό-
ταση μας για τη δημιουργία μη-
χανισμού αποκατάστασης απο-
λεσθέντος εισοδήματος. Ένας 
μηχανισμός, που θα εξασφαλίσει 
την κεφαλαιακή ενίσχυση των 
επιχειρήσεων, όχι μόνο όσων 
υπέστησαν υλική καταστροφή, 
αλλά συνολικά όσων αναμένεται 
να βιώσουν την μείωση των εσό-
δων τους.

»Δουλεύουμε συντονισμένα 
και μεθοδικά με όλα τα συναρ-
μόδια υπουργεία για να επου-
λώσουμε τις πληγές της βόρειας 
Εύβοιας. Διεκδικούμε και δεν 
εφησυχάζουμε, μέχρι να ξανα-
σταθούμε στα πόδια μας».
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δημιουργώντας όλο και περισσότερες και καλύτερα αμει-
βόμενες δουλειές για τους Έλληνες.

Η αναμόρφωση της παιδείας
Ήδη γίνεται πράξη με δύο αιχμές: 
• Πρώτη, ο εκσυγχρονισμός της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την εισαγωγή πολλα-
πλών βιβλίων, ομαδικών εργασιών, εναλλακτικών μορφών 
εξέτασης. Αλλά κυρίως με την απελευθέρωση των σχολι-
κών μονάδων από το Υπουργείο, ώστε πλέον οι διευθυντές 
των σχολείων αλλά και οι εκπαιδευτικοί, που ξέρουν καλύ-
τερα πώς να διδάξουν τα παιδιά τους, να αναπτύσσουν το 
έργο τους αξιολογώντας αλλά και αξιολογούμενοι για αυτό.

• Η δεύτερη σημαντική τομή αφορά την αναβάθμιση 
της κατάρτισης και των δεξιοτήτων, που επιτέλους θα 
συνδέσουν αποτελεσματικά τη μόρφωση με την αγορά 
εργασίας. Και έχουμε σημαντικότατους πόρους από το Τα-
μείο Ανάκαμψης να διαθέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. 
Γιατί κάποτε πρέπει να λυθεί αυτή η αντίφαση, να παράγου-
με άνεργους πτυχιούχους ενώ μας λείπουν επιτυχημένοι 
επαγγελματίες.

Απολύτως ρεαλιστικές οι αισιόδοξες προβλέψεις 
για την επόμενη ημέρα

• Σύμφωνα με τις θερινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής η ανάπτυξη το 2021 θα είναι στην Ελλάδα 4,3%, 
σχεδόν ταυτόσημη με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, υψηλό-
τερη από την πρόβλεψη 3,6% του εθνικού μας προϋπολο-
γισμού. Το 2022 μάλιστα θα εκτοξευθεί στο 6%. Μία από 
τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλη την ήπειρο, όπου ο μέσος 
δείκτης τοποθετείται κάτω του 5%.

• Οι ίδιες αναλύσεις -και σε αυτό αποδίδω ακόμα μεγα-
λύτερη σημασία- φέρνουν την Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη 
στην αύξηση των επενδύσεων, με ποσοστά 13% για φέτος, 
15% για του χρόνου. Πρέπει να γεφυρώσουμε το επενδυ-
τικό κενό που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

• Μάλιστα, το 2022 θα είμαστε όπως φαίνεται και οι 
πρώτοι στη μεγέθυνση των εξαγωγών, οι οποίες θα σημει-

ώσουν άνοδο κοντά στο 8%, όταν στις χώρες της ευρωζώ-
νης θα κινηθούν γύρω στο 0%..

Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι ο στόχος που είχαμε 
θέσει είναι ρεαλιστικός. Να αντιστρέψουμε την ύφεση 
που έφερε η πανδημία και να περάσουμε ήδη από φέ-
τος σε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη, ώστε το 2022 η χώρα 
να απαλλαγεί οριστικά από το καθεστώς εποπτείας, έχο-
ντας ταυτόχρονα περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια. Και το 2023 να μπορεί να πετύχει 
και πάλι πρωτογενή πλεονάσματα, διεκδικώντας από το 
πρώτο εξάμηνο -επιτέλους- άνοδο σε επενδυτική βαθμίδα.

Το εμβόλιο είναι το κατά κεφαλήν χρέος της χώρας
• Αναλογιζόμενοι λοιπόν τη διετία που πέρασε, θα μπο-

ρούσαμε να πούμε αυτό που πιστεύω όλοι οι καλόπιστοι 
παρατηρητές εντός και εκτός Ελλάδος αναγνωρίζουν: ότι 
η χώρα, παρά τις δυσκολίες, αντιστάθηκε με επιτυχία 
στην επίθεση της πανδημίας, στηρίζοντας την οικονο-
μία και την κοινωνία από τις πολλές αρνητικές συνέ-
πειες.

• Και ξαναδιαβάζοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα 
σίγουρα θα εμφανιζόμασταν συνεπείς προς το σύνθη-
μά μας: το είπαμε, το κάναμε.

• Όμως είμαστε ακόμα στη μέση, που στην πρά-
ξη σημαίνει μια καινούργια αρχή. Το άμεσο στοίχημά 
μας είναι η άμυνα στη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού. 
Όποιος ενδιαφέρεται για την οικονομία προφανώς δεν 
μπορεί να αδιαφορεί για την υγεία. Ενώ όποιος επικαλείται 
την κοινωνία δεν γίνεται να αγνοεί τη δημόσια προστασία.

• Θα το ξαναπώ, ο εμβολιασμός είναι η μόνη ασπί-
δα στον κίνδυνο. Είναι εθνική ανάγκη να επιταχυνθεί όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα, ειδικά για τους συμπολίτες μας 
μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι ακόμα παραμένουν ανεμβο-
λίαστοι. Και αφού η χώρα δεν μπορεί να ξαναμπεί σε καρα-
ντίνα, ο στόχος να εμβολιαστεί το 70% των Ελλήνων μέχρι 
το τέλος του καλοκαιριού πρέπει να επιτευχθεί. Με πειθώ 
αλλά και με μέτρα, έτσι ή αλλιώς.

• Και αυτονόητη υποχρέωση των πολιτικών είναι επι-
τέλους να σταματήσουν να ψαρεύουν στα θολά νερά 

της σύγχυσης, φτάνοντας κάποια στιγμή να επικα-
λούνται τον διχασμό για να διχάσουν. Στον επίλογο της 
πανδημίας δεν πρέπει να επιτρέψουμε την αναζωπύρωσή 
του. Πλήρωσε πολύ ακριβό τίμημα η ελληνική κοινωνία από 
τους διχασμούς του παρελθόντος.

• Γι’ αυτό και η πολιτεία θα προσαρμόζει διαρκώς 
την πολιτική της. Ιδίως σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της δι-
ασκέδασης, όπου αποδεδειγμένα πια ο ιός διακινείται πολύ 
γρήγορα μεταξύ των νέων.

• Το εμβόλιο λοιπόν, θα έλεγα, είναι το κατά κεφα-
λήν χρέος της χώρας.

Θα συνεχιστούν στήριξη της οικονομίας και μεταρ-
ρυθμίσεις

• Ακριβώς λόγω των αβεβαιοτήτων στο υγειονομικό πε-
δίο, στα τουριστικά έσοδα και στις ασυμμετρίες μεταξύ των 
διαφόρων κλάδων, η στήριξη της οικονομίας -όπως έχει 
ανακοινώσει και το οικονομικό επιτελείο- θα συνεχιστεί 
και στο τρέχον εξάμηνο με μέτρα ύψους ακόμα 4,5 δισ.

• Ταυτόχρονα, όμως, το σχέδιο των μεταρρυθμίσε-
ων θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί. Οι φόροι θα συνε-
χίσουν να μειώνονται, οι επενδύσεις για νέες δουλειές να 
αυξάνονται, οι αλλαγές να προχωρούν.

Για να το πω πιο απλά, τα πάντα για εμάς, για τα επό-
μενα δύο χρόνια της θητείας μας, είναι επείγοντα. Η 
χώρα άλλωστε κινείται στην τροχιά του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Όπως σας είπα, 7,5 δι-
σεκατομμύρια από τους πόρους του θα εισρεύσουν στην 
ελληνική οικονομία στους επόμενους μήνες. Είναι η εκκί-
νηση μιας συναρπαστικής διαδρομής. Μιας μοναδικής ευ-
καιρίας. Ενός σχεδίου με 175 καλά μελετημένες δράσεις, 
έργα, μεταρρυθμίσεις που θα απλωθούν σε τέσσερις εμ-
βληματικές κατευθύνσεις: στην πράσινη μετάβαση, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό κράτους και επιχειρήσεων, στην 
απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, και 
τέλος στις ιδιωτικές επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Ένα 
σχέδιο την ουσία του οποίου περιγράφουν πέντε απλές 
λέξεις: δουλειές και ανάπτυξη για όλους.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου 

«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του 
επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυν-
σης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές 
επενδύσεις»

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε στις 26/8/2021 
το Σχέδιο Νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελ-
τίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της 
επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατη-
γικές επενδύσεις», από τον Υπουργό Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκο 
Παπαθανάση. 

Με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, επιδιώκε-
ται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη 
χώρα μας με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την επι-
τάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων για τις 
ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών 
διαδικασιών καθώς και την ασφάλεια δικαίου στους 
υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές μέσω της δη-
μιουργίας ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου αναφορι-
κά με τις στρατηγικές επενδύσεις.

Το Σχέδιο Νόμου χωρίζεται σε δύο βασικά 
μέρη. Στο Α’ Μέρος περιλαμβάνεται η ενοποίηση 
των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νο-
μοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν. 
4608/2019 και του ν. 3894/2010. Με την ενοποίηση 
των διατάξεων των δύο παραπάνω νόμων σε ένα 
ενιαίο νομοθετικό κείμενο, διασφαλίζεται η απαραί-
τητη σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου περί στρα-
τηγικών επενδύσεων. Επίσης, αίρεται η παράλληλη 
ισχύς των δύο ως άνω νομοθετημάτων, τα οποία 
σε ορισμένες περιπτώσεις, προέβλεπαν διαφορετι-
κή ρύθμιση επί των ίδιων ζητημάτων προκαλώντας 
σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφι-
ους στρατηγικούς επενδυτές. 

Το Β’ Μέρος του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται 
στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν. 4399/2016 και πε-
ριλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο να 
καταστήσει περισσότερο ελκυστικά τα καθεστώτα 
ενισχύσεων του νόμου 4399/2016. Αυτό επιτυγχά-
νεται με την εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποιη-
τικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχα-
νίας, την αναμόρφωση των καθεστώτων μείζονος 
μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρα-
κτήρα καθώς και με την προσθήκη νέων επιλέξιμων 
δραστηριοτήτων. Παράλληλα, εισάγονται ουσια-
στικές βελτιωτικές ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξι-
ολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, προκειμένου 
να καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές. Δι-
ευρύνονται οι φορείς προέλευσης των μελών των 

Επιτροπών Αξιολόγησης και εμπλέκονται περισσό-
τερο πιστοποιημένοι ελεγκτές, οι οποίοι προέρχο-
νται από την ιδιωτική οικονομία. Επιπλέον, εισάγεται 
χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων καθώς και 
για την ολοκλήρωση του ελέγχου πιστοποίησης της 
υλοποίησής τους. Η εισαγωγή των ως άνω χρονι-
κών ορίων θα μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο 
χρόνο αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών 
σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. 
Επίσης, προτείνονται ρυθμίσεις, που διασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα κατά την υλοποί-
ηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και 
θεσπίζεται ειδική αντιμετώπιση των επενδυτικών 
σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδω-
νις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά 
από συγκροτημένη εργασία πολλών μηνών, παρου-
σιάζει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου 
το οποίο όταν γίνει Νόμος του κράτους θα επιτα-
χύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την διαδικασία των 
στρατηγικών επενδύσεων και θα κάνει την ζωή 
των επενδυτών ευκολότερη. Με σταθερά βήματα 
προχωρούμε στην υλοποίηση του στόχου μας: να 
μετατρέψουμε την Ελλάδα στην πιο φιλική για τις 
επενδύσεις χώρα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης έκανε την ακόλου-
θη δήλωση: 

«Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί τη “Βί-
βλο των Στρατηγικών Επενδύσεων”. Σε αυτό, ένας 
επενδυτής θα βρει ό,τι ακριβώς χρειάζεται προκει-
μένου να προχωρήσει στην κατάθεση του επενδυτι-
κού σχεδίου του και να το δει να υλοποιείται, χωρίς 
υπέρμετρες καθυστερήσεις, αγκυλώσεις και γρα-
φειοκρατικά προσκόμματα. Με αυτό το νομοσχέδιο 
αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κράτος 
όταν λαμβάνει ένα επενδυτικό σχέδιο». 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων καλεί 
όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, ιδι-
ωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, 
το αντικείμενο δραστηριότητας και ο σκοπός των 
οποίων σχετίζεται με τις ιδιωτικές και τις στρατηγι-
κές επενδύσεις καθώς, επίσης, και τους πολίτες να 
συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, δια-
τυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους 
επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων και αναμένει τις 
σχετικές εισηγήσεις. 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9/9/2021 
και ώρα 22:00.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Απόφαση για την ίδρυση Τμη-

μάτων Ένταξης στα Δημοτικά 
Σχολεία Ερατεινής, Ευπαλίου και 
Λιδωρικίου

 «Αναγκαία υποδομή για την 
ομαλή προσαρμογή στην εκπαι-
δευτική διαδικασία» 

«Η λειτουργία των Τμημάτων 
Ένταξης, κατόπιν πρότασης της 
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Φωκίδας και τη σύμφωνη 
γνώμη του Δημοτικού Συμβου-
λίου, θα επιτρέψει την ομαλή 
προσαρμογή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία παιδιών που χρήζουν 
συγκεκριμένης υποστήριξης». 

Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος 
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδεί-
ας και Αντιδήμαρχος Δωρίδος, 
κ. Γεώργιος Γλυμίτσας, κατά την 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου που πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και 
αποφάσισε την υποβολή πρό-
τασης για την ίδρυση Τμημάτων 
Ένταξης (Τ.Ε.) σε τρεις σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης. 

Η απόφαση λήφθηκε σε συ-
νέχεια των σχετικών εγγράφων 
που απεστάλησαν από την Διευ-
θύντρια Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Φωκίδας, κα Αμα-
λία Παπαϊωάννου και αφορούν 
στα Δημοτικά Σχολεία Ερατεινής, 
Ευπαλίου και Λιδωρικίου. 

Όπως αναφέρθηκε και στην 
εισήγησή του ο κ. Γεώργιος Γλυ-
μίτσας, οι συγκεκριμένες σχολι-
κές μονάδες πληρούν το σύνολο 
των νόμιμων προϋποθέσεων για 
την ίδρυση των Τμημάτων Έντα-
ξης και πιο συγκεκριμένα: 

Έχει εξασφαλιστεί ο προ-
βλεπόμενος αριθμός μαθητών 
που πρόκειται να φοιτήσουν στα 
Τμήματα ‘Ενταξης (Τ.Ε.) για τους 
οποίους υπάρχει γνωμάτευση 

του Κέντρου Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) Φωκίδας και σύμφωνη 
γνώμη των γονέων/κηδεμόνων 
τους.

Υπάρχει ή θα διαμορφωθεί 
με μικρή παρέμβαση του Δήμου 
στους υφιστάμενους χώρους 
των σχολείων, αίθουσα για την 
λειτουργία των Τμημάτων ‘Εντα-
ξης (Τ.Ε.). 

Έχει ήδη διαπιστωθεί θετική 
εισήγηση για την ίδρυση Τμημά-
των Ένταξης (Τ.Ε.) στα συγκεκρι-
μένα σχολεία από το Κέντρο Εκ-
παιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Φωκίδας.

! από σελ. 1
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Φωτεινή Αραμπατζή σε Παύλο Πολάκη:
«Άσφαιρα τα πυρά σας, κ. Πολάκη! 

Κανείς κτηνοτρόφος δεν έμεινε απλήρωτος!»
Κάλεσμα εμβολιασμού 

από την Υφυπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφί-
μων στους Παραγωγούς του 
Πρωτογενούς Τομέα, στην 
aπάντηση προς τον επιφανή 
εκπρόσωπο του αντι-εμβολι-
αστικού κινήματος κ. Πολάκη

«Άσφαιρα τα πυρά σας κ. 
Πολάκη γιατί όλοι οι δικαιούχοι 
αιγοπροβατοτρόφοι πληρώθη-
καν στις 30/06/2021, καθώς 
ανοίξαμε το σύστημα ειδικά για 
όσους δεν είχαν προβεί στις 
απαιτούμενες διορθώσεις!». 
Αυτή ήταν η ευθεία απάντηση 
της Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. 
Φωτεινής Αραμπατζή στον 
Βουλευτή του «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προ-
οδευτική Συμμαχία», κ. Παύλο 
Πολάκη και στους ισχυρισμούς 
του για καθυστέρηση και λάθη, 
στην πληρωμή της Συνδεδεμέ-
νης Ενίσχυσης Αιγοπρόβειου 
Κρέατος έτους 2020.

Η κ. Αραμπατζή αφού υπεν-
θύμισε πως η πρόβλεψη κατα-
βολής συνδεδεμένης στο Αιγο-
πρόβειο κρέας είναι έργο της 
κυβέρνησης με κορμό τη ΝΔ 
το 2014, ενόψει της κατάθεσης 
του φακέλου της ΚΑΠ 2014-
2020, αποδόμησε τις αιτιάσεις 
Πολάκη, που έκανε λόγο για τη 
«χειρότερη πληρωμή από την 
καθιέρωση του Μέτρου» και 
για «προβλήματα στην υποβο-
λή δηλώσεων» αναφέροντας 
στοιχεία που τον διαψεύδουν, 
καθώς:

• μέχρι τις 30/06/21 υπο-
βλήθηκαν 658.931 οριστικές 
ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης 

• στις 30/06/21 πληρώθη-
καν επιπλέον 4.636.940,99 € 
σε 6.295 δικαιούχους αιγοπρο-
βατοτρόφους, 

• το σύστημα «άνοιξε» όλως 
εξαιρετικώς, για τη διευθέτηση 
– διόρθωση των υπολειπόμε-
νων σφαλμάτων, ενώ

• στα ΚΥΔ απεστάλησαν 
έτοιμες λίστες με τα ονόματα 
των υπό διόρθωση διοικητικών 
πράξεων.

Όπως εξήγησε η κ. Αρα-
μπατζή, τα «προβλήματα», που 
αναφέρονται στην Ερώτηση 
δεν προήλθαν από αστοχίες ή 
δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
ή του Υπουργείου αλλά από το 
γεγονός ότι ένας αριθμός των 
αιτήσεων είχε υποβληθεί με 
λανθασμένο αριθμό Διατηρού-
μενων (αιτούμενων) Ζώων σε 
σχέση με την αντιστοίχιση στο 
παραδοθέν γάλα (δηλαδή ήταν 
περισσότερα τα δηλωθέντα ζώα 
σε σχέση με την ελάχιστη πο-
σότητα του παραγόμενου γάλα-
κτος), στις δηλώσεις του 2020. 

Υπογράμμισε μάλιστα πως 

εν μέσω πανδημίας και υπό τις 
συνθήκες που δημιούργησε ο 
Covid-19 στη λειτουργία των 
υπηρεσιών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ όχι 
μόνο δεν προκάλεσε το πρό-
βλημα αλλά, αντίθετα, εντοπί-
ζοντάς το εγκαίρως, έσπευσε 
να ενημερώσει σχετικά τα ΚΥΔ 
ώστε να προβούν, σε συνεν-
νόηση με τους παραγωγούς, 
στις απαραίτητες διορθώσεις. 
Προκειμένου να προχωρήσουν, 
μάλιστα, το συντομότερο δυ-
νατό οι διορθώσεις, μέσω των 
Διοικητικών Πράξεων, που είναι 
προβλεπόμενη διαδικασία, προ-
έβη σε σειρά ενεργειών για τη 
διευθέτησή τους:

12-10-2020: αποστολή email 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τα 
ΚΥΔ με την αρχική εγκύκλιο 
Διοικητικών Πράξεων, όπου συ-
μπεριλαμβάνονται οι Διορθώ-
σεις Διατηρούμενων Ζώων

26-10-2020: ανάρτηση στον 
ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις 
παραπάνω διορθώσεις με κα-
ταληκτική ημερομηνία 31-01-
2021

29-10-2020: email του Φο-
ρέα Συντονισμού προς τα πι-
στοποιημένα ΚΥΔ με την αντί-
στοιχη εγκύκλιο

08-12-2020: ανακοίνωση 
στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
με την οποία καλεί τους παρα-
γωγούς να προβούν σε διόρθω-
ση των αιτούμενων ζώων λόγω 
εσφαλμένης αρχικής τους εκτί-
μησης

29-01-2021: ανακοίνωση 
στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και παράλληλα αποστολή από 
τον Φορέα Συντονισμού προς 
τα πιστοποιημένα ΚΥΔ ενημέ-
ρωσης σχετικά με την παράτα-
ση υποβολής Διοικητικών Πρά-
ξεων έως τις 15-02-2021.

«Από τους 23.000 παρα-
γωγούς, που είχαν εντοπιστεί 
με το συγκεκριμένο πρόβλημα 
σε σύνολο 39.000, οι 16.000 
προέβησαν στις απαραίτητες 
διορθώσεις και απέμειναν περί 
τις 6.000 με λανθασμένες ως 
προς την αντιστοίχιση δηλώ-
σεις» διευκρίνισε η Υφυπουρ-
γός, υπογραμμίζοντας πως το 
Υπουργείο δεν θα μπορούσε 
να παρέμβει και να καθυστερή-
σει την πληρωμή, «τιμωρώντας» 
και τους 32.000 κτηνοτρόφους, 
που αιτήθηκαν σωστά και πλη-
ρώθηκαν κανονικά εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου. Σε 
ό,τι αφορά μάλιστα τις αιτιάσεις 
Πολάκη για καθυστερημένη 
πληρωμή θύμισε στην Εθνική 
Αντιπροσωπεία τις πληρωμές 
ΣΥΡΙΖΑ επί κυβερνητικής του 
θητείας, οι οποίες είχαν διενερ-
γηθεί:

Στις 22/06/2016 για τη συν-

δεδεμένη έτους 2015
Στις 8/06/2017 για τη συνδε-

δεμένη έτους 2016
Στις 17/05/2018 για τη συν-

δεδεμένη έτους 2017
όταν φέτος η πληρωμή της 

συνδεδεμένης έγινε στις 20 
Μαΐου, παρά τα διοικητικά και 
λειτουργικά προβλήματα, που 
προκάλεσε η πανδημία του κο-
ρωνοϊού.

Σχετικά δε με την ανυπό-
στατη θέση του ερωτώντος κ. 
Πολάκη « να αλλάξει το ασφυ-
κτικό πλαίσιο των Διοικητικών 
Πράξεων του ΟΣΔΕ», η Υφυ-
πουργός αναρωτήθηκε αν αυτή 
είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. «Θέ-
λετε δηλαδή να καθυστερούν 
οι πληρωμές των ενισχύσεων 
των αγροτών; Γιατί, με το σύ-
στημα ανοιχτό επ΄ αόριστον δεν 
μπορεί να γίνει επεξεργασία 
των στοιχείων, δεν μπορούν να 

γίνουν οι αναγκαίοι διασταυρω-
τικοί έλεγχοι, ώστε να προκύ-
ψουν οι κανονικές πληρωμές», 
είπε χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα εμβολιασμού και 
στους παραγωγούς του Πρω-
τογενούς Τομέα

«Για να απαλλαγούμε από 
την πανδημία, για να μπορούν 
οι αγρότες να πηγαίνουν ελευ-
θέρως και αβιάστως στις ερ-
γασίες τους και να λειτουργεί 
η οικονομία, η κανονικότητα, 
θα πρέπει να χτιστεί το τείχος 
της ανοσίας των εμβολιασμών, 
κύριε Πολάκη» σημείωσε με νό-
ημα η κ. Αραμπατζή προς τον 
πρώην Υπουργό Υγείας, που 
αναφέρθηκε αντιπολιτευτικά 
στα προβλήματα των περιορι-
στικών μέτρων του κορωνοϊού: 
«για να έχουμε κανονικότητα, 
κύριε Πολάκη, στην παραγω-
γή, στην οικονομία, στην κα-

θημερινότητα, στις επιδοτή-
σεις, πρέπει να έχουμε υγεία. 
Οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, 
οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς μας 
πρέπει να είναι υγιείς. Γι’ αυτό, 
λοιπόν, από αυτό εδώ το Βήμα, 
καλώ όλους τους ανθρώπους 
του Πρωτογενούς Τομέα, τις 
οικογένειές τους, τους συγγε-
νείς τους, να εμβολιαστούν, 
σε αντίθεση και ενώπιόν σας, 
Κύριε Πολάκη, ενώπιον ενός 
από τους πιο επιφανείς εκπρο-
σώπους του αντιεμβολιαστικού 
κινήματος. Έχετε ευθύνη γι’ 
αυτά που κάνετε και λέτε. Δεν 
μπορείτε να διαμαρτύρεστε για 
τα προβλήματα που η πανδημία 
δημιουργεί και την ίδια στιγμή 
να ρίχνετε “λάδι στη φωτιά” 
προτρέποντας τους πολίτες να 
μείνουν ανεμβολίαστοι» κατέ-
ληξε στη δευτερολογία της η κα 
Αραμπατζή.

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου 
Σταϊκούρα στα εγκαίνια των πρώτων 14 χιλιομέτρων 

του νοτίου τμήματος του Ε-65
Κύριε Υπουργέ Υποδομών και Μεταφορών, κ. 

Καραμανλή,
Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

κ. Γεωργιάδη,
σας καλωσορίζω στη Φθιώτιδα και στη Λα-

μία, την έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας.

Κυρίες και Κύριοι, 
Σήμερα, εγκαινιάζουμε τα πρώτα 14 χιλιόμε-

τρα, από τα συνολικά 32, του νότιου τμήματος του 
Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή το 
τμήμα του δρόμου Ε65 από την ένωσή του με τον 
Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης έως τον 
Κόμβο Ξυνιάδας.

Ε65, που αποτελεί έργο μεγάλης οικονομικής 
και κοινωνικής σημασίας, αφού μηδενίζει την απο-
μόνωση κρίσιμων περιοχών του Ελλαδικού χώρου, 
φέρνοντάς τες, με ασφάλεια και ταχύτητα, στον λοι-
πό χώρο. 

Μια οδική υποδομή κομβικής σημασίας, που αλ-
λάζει τις κλίμακες του χώρου και του χρόνου για την 
κοινωνική και οικονομική ζωή στην Κεντρική Ελλά-
δα, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία και στην 
Ήπειρο, αλλά και ευρύτερα, σε όλη την Ελλάδα.

Είναι σαφές ότι ο Ε65 θα δημιουργήσει σημαντι-
κά οφέλη για τη γεωργική και την κτηνοτροφική πα-
ραγωγή, τη μεταποίηση, τη βιομηχανική παραγωγή 
και τις υπηρεσίες.

Το έργο αυτό θα δημιουργήσει πολλές νέες, 
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, τόσο κατά 
την κατασκευή του όσο, κυρίως, κατά τη λειτουργία 
του.

Εδώ, στην περιοχή μας, είναι σε όλους μας ξε-
κάθαρο ότι εγκαινιάζουμε την ολοκλήρωση ενός 
τμήματος του έργου με πολλά οφέλη, πολλαπλές 
εξωτερικότητες και θετικές διαχυτικές επιδράσεις.

Υπενθυμίζω ότι ο Ε65 σχεδιάσθηκε, υπεγράφη 
η πρώτη σύμβαση παραχώρησης, έγιναν πρόδρο-
μες εργασίες και άρχισε η κατασκευή του την περί-
οδο 2005-2009, από την τότε Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας, υπό τον Κώστα Καραμανλή. 

Με τις περιοριστικές πολιτικές που ξεκίνησαν το 
2010, οι εργασίες διεκόπησαν.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ, 
υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 2013, επαναδιαπραγ-
ματεύθηκε τη σύμβαση παραχώρησης.

Τότε επιλέχθηκε να προχωρήσει το πιο ώρι-
μο από πλευράς απαλλοτριώσεων τμήμα, αυτό το 
οποίο συνδέει την Ξυνιάδα με τα Τρίκαλα. 

Από τις αρχές του 2015, το έργο συνεχίστηκε με 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ανωτέρω τμήμα παραδόθηκε τα Χριστούγεν-
να του 2017, και στις αρχές του 2019, ξεκίνησαν οι 
εργασίες για το νότιο κομμάτι, που ενώνει την πόλη 
της Λαμίας με την Ξυνιάδα.

Κυρίες και Κύριοι,

Από τον Ιούλιο του 2019, η Κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
και Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τον Κώστα 
Καραμανλή, ξεκίνησε μια νέα περίοδο ολοκλήρω-
σης των ημιτελών έργων, αλλά και σχεδιασμού και 
κατασκευής νέων σημαντικών υποδομών.

Η παρούσα ελληνική Κυβέρνηση έχει θέσει ως 
βασική της προτεραιότητα την υλοποίηση ενός προ-
γράμματος δημόσιων επενδύσεων, με έργα υψηλής 
ποιότητας.

Γι’ αυτή την εξέλιξη συγχαίρω τον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή. 

Και τον συγχαίρω γιατί, παρά τις αναμενόμενες 
καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας, οι προσπάθει-
ες που καταβάλλει για την πρόοδο των έργων φέρ-
νουν θετικά και άμεσα αποτελέσματα.

Όπως το σημερινό, με τα εγκαίνια ενός σημαντι-
κού τμήματος του νότιου τμήματος του Ε65.

Σημειώνω ότι πριν λίγες ημέρες, ψηφίστηκε στη 
Βουλή η σύμβαση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για 
την έναρξη των εργασιών και στο βόρειο τμήμα του 
Ε65, που έρχεται να ολοκληρώσει τον Αυτοκινητό-
δρομο Κεντρικής Ελλάδας. 

Και αυτό συνέβη γιατί η ελληνική Κυβέρνηση 
υπό τον κ. Μητσοτάκη, κατάφερε να καλύψει το 
χρηματοδοτικό κενό που υπήρχε, μέσω του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης, αποτελώντας το έργο αυτό, ένα από 
τα δώδεκα πρώτα έργα που εντάχθηκαν χθες προς 
υλοποίηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, προϋπολογι-
σμού 450 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση και αυτού του τμήματος, η 
Λαμία, η Κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο, πέραν των 
άλλων, συνδέεται ταχύτερα και ασφαλέστερα με 
την Ιταλία, την Κεντρική, Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. 

Θα μου επιτρέψει ο κ. Υπουργός, γνωρίζοντας 
ότι μοιράζεται την θέση ότι η επίτευξη ενός στόχου 
συνιστά εφαλτήριο για την αναζήτηση και επίτευξη 
νέων, να του ζητήσω να δρομολογήσει την ασφαλή 
και ταχεία σύνδεση της Ευρυτανίας, τόσο με τους 
ανατολικούς όσο και με τον δυτικό άξονα, καθώς 
και την κατασκευή του Διαγώνιου Άξονα Λαμία - 
Ιτέα - Αντίρριο. 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί όρο επιβίωσης και ανά-
πτυξης των όμορφων και ιστορικών γειτονικών νο-
μών, ενώ συνάμα συμβάλλει στην ομογενοποίηση 
της ιστορικής Ρούμελης.

Κυρίες και Κύριοι, 
Τα σημερινά εγκαίνια του έργου πιστοποιούν 

τη βούληση, την αποφασιστικότητα και την αποτε-
λεσματικότητα της Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση 
των όρων προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, 
ισόρροπα, σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας. 

Προς αυτό το στόχο προχωρούμε όλοι μαζί, 
αταλάντευτα, συνεκτικά, συντονισμένα, αποτελε-
σματικά και δίκαια.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέ-
ντευξή του σήμερα, Τρίτη 22 Ιουνίου, στην εκπομπή «Συνδέσεις» και τους δημο-
σιογράφους, κ. Κώστα Παπαχλιμίντζο και κ. Αλεξάνδρα Καϋμένου, στην ΕΡΤ1, 
σε ζωντανή σύνδεση από το Ελληνικό, σχολίασε την επικαιρότητα λέγοντας: 

Για το Ελληνικό:
«Έχουμε σήμερα μια πολύ καλή ημέρα για την Κυβέρνηση, για τον Πρωθυ-

πουργό, για τον ελληνικό λαό πάνω απ’ όλα, διότι αυτή η εβδομάδα συνοδεύεται 
από δύο μεγάλες υπογραφές. Η πρώτη υπογραφή είναι σήμερα το απόγευμα, 
παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού, όπου από κοινού ο Υπουργός Υποδο-
μών, κ. Κώστας Καραμανλής και εγώ ξεμπλοκάραμε τη γραμμή 4 του Μετρό, 
το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Την Παρασκευή, 
θα υπογραφεί από το ΤΑΙΠΕΔ παρουσία του κυρίου Σταϊκούρα και εμού, η μετα-
βίβαση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. στη Lamda Development που είναι το μεγαλύτερο 
ιδιωτικό έργο στην Ελλάδα. Άρα, σε μία εβδομάδα θα έχουμε ταυτόχρονα την 
έναρξη του μεγαλύτερου δημοσίου και του μεγαλύτερου ιδιωτικού επενδυτικού 
έργου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα που 
έχουμε να αλλάξουμε τη ζωή των Ελλήνων, να προσφέρουμε θέσεις εργασίας, 
να αυξήσουμε τα εισοδήματά τους και να τους δώσουμε μια καλύτερη ζωή». 

«Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η εταιρεία, τα έργα ξεκινούν τον Ιού-
λιο. Σε πρώτη προτεραιότητα είναι η κατασκευή του πάρκου, το οποίο θα εί-
ναι το μεγαλύτερο αστικό πάρκο στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει μια 
καταπληκτική παραλία μήκους 1.5 χιλιομέτρου, ελεύθερη στην πρόσβαση από 
όλους. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο Μall, 20% μεγαλύτερο από ό,τι το Μall στο 
Μαρούσι. Θα γίνει ένας ουρανοξύστης 200 μέτρων για κατοικίες που θα έχουν 
απεριόριστη θέα μπροστά στη θάλασσα και έτσι θα αποκτήσει η Αθήνα μία σύγ-
χρονη όψη. Εδώ θα φτιαχτεί μία καινούργια πόλη. Θα είναι μία καινούργια πόλη 
μέσα στην Αθήνα».

«Το Ελληνικό δεν είναι ένα έργο το οποίο διχάζει, είναι ένα έργο που ενώ-
νει. Μιλάμε για ένα έργο που το εμπνεύστηκε ο Αντώνης Σαμαράς, έκανε τον 
διαγωνισμό και τότε πλειοδότησε η Lamda. Το συνέχισε -παρά την αρχική του 
αντίδραση και τις φασαρίες- ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Φλαμπουράρη και 
την κυρία Πέρκα, όπου δουλέψανε και αυτοί για να φτάσουμε εδώ. Και το ολο-
κληρώνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εμένα που μου ανέθεσε 
την ευθύνη και τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα και είμαστε εδώ για να το δούμε να 
γίνεται και να το αφήσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας».

«Μέσα στους επόμενους μήνες, δηλαδή με την πρώτη φάση των έργων, θα 
δημιουργηθούν περίπου 10.000 θέσεις εργασίας. Στο σύνολο όμως του έργου, 
το οποίο θα κρατήσει περίπου 8 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, θα δημιουργη-
θούν περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα τεράστιο 
έργο 8 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Για την ΕΑΒ:
«Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της Ελληνικής Αεροπορικής 

Βιομηχανίας που δεν ακολούθησαν τους τέσσερις - πέντε, από ό,τι πληροφο-
ρήθηκα, συνδικαλιστές που πήγαν στην πύλη να κάνουν πάλι φασαρία. Έτσι 
έμειναν μόνοι τους οι συνδικαλιστές. Οι εργολάβοι μπήκαν κανονικά μέσα στην 
ΕΑΒ και εργάζονται κανονικά. Η εταιρεία Lockheed Martin έχει συνάντηση με 
την διοίκηση της ΕΑΒ για τα χρονοδιαγράμματα ώστε να επιτρέψει η εταιρεία σε 
μία ομαλή λειτουργία. Ευχαριστώ και πάλι τους εργαζομένους της ΕΑΒ που κα-
τάλαβαν ότι από την παραμονή της Lockheed Martin στην εταιρεία εξαρτάται η 
δουλειά τους και η ύπαρξη μίας εταιρείας σημαντικής για το ελληνικό κράτος». 

Για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας: 
«Είχα την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με όλους τους εργαζομένους 

των ναυπηγείων και των σωματείων τους. Το μόνο που απομένει είναι η απόφα-
ση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης για το ποια εταιρεία θα πάρει το πρόγραμ-
μα φρεγατών. Όποια εταιρεία πάρει το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει μέσα στο 
business plan της και την πρόταση των ναυπηγείων Ελευσίνας. Οι φρεγάτες 
δεν μπορεί παρά να φτιαχτούν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον ορισμένες από αυ-
τές. Για να φτιαχτούν στην Ελλάδα χρειαζόμαστε να λειτουργήσουν και τα δύο 
ναυπηγεία και η Ελευσίνα και ο Σκαραμαγκάς, αλλιώς δεν μπορεί να φτιαχτούν. 

Άρα, όποια εταιρεία πάρει το πρόγραμμα του Ναυτικού θα συμβάλλει στο 
να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, είναι τόσο πολύ απλό».

Για τις ανατιμήσεις των προϊόντων:
«Είχα μία συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με τον Διοικητή της Τράπε-

ζας της Ελλάδος για να εξετάσουμε τα φαινόμενα του πληθωρισμού που είναι 
αυτή τη στιγμή ένα παγκόσμιο φαινόμενο και όχι φυσικά μόνο ελληνικό. 

Η άποψη που υπάρχει και έχει επικρατήσει στους οικονομολόγους είναι 
ότι θα είναι ένα παροδικό φαινόμενο που δεν θα κρατήσει περισσότερο από 
τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο, κυρίως διότι μετά τις καραντίνες έμειναν όλες οι 
εταιρείες ανά τον κόσμο με άδειες αποθήκες. ‘ Έπρεπε ταυτόχρονα όλοι να 
γεμίσουν τις αποθήκες τους και αυτό δημιούργησε μία ταυτόχρονη μεγάλη ζή-
τηση σε πρώτες ύλες και σε ανάγκη ναυτικών μεταφορών, άρα σε αύξηση των 
ναύλων. Και αυτό δημιουργεί αυτή την πληθωριστική πίεση. Η άποψη, όμως, 
που κυριαρχεί είναι ότι αυτό μόλις ομαλοποιηθεί ως προς τη ζήτηση θα φέρει 
και ομαλοποίηση ως προς τις τιμές. Το παρακολουθούμε όλοι οι Υπουργοί Ανά-
πτυξης της Ε.Ε. και έχουμε μία μακρά συζήτηση για αυτό το θέμα».

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δήλωση του Υπουργού 
Οικονομικών 

κ. Χρήστου Σταϊκούρα 
κατά την προσέλευσή 

του στη σημερινή συνεδρίαση 
του Eurogroup στις Βρυξέλλες 

«Παρά τις δυσκολίες και την 
αβεβαιότητα, η Ευρώπη ανακάμπτει. 
Το Ταμείο Ανάκαμψης θα βελτιώ-
σει, σημαντικά, αυτή τη διαδικασία. 
Η υιοθέτηση των πρώτων δώδεκα 
Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας αποτελεί μία μεγάλη, 
συλλογική επιτυχία. 

Είμαι ικανοποιημένος που το Ελ-
ληνικό Σχέδιο περιλαμβάνεται μετα-
ξύ αυτών. 

Ένα φιλόδοξο Σχέδιο που θα 
οδηγήσει σε ισχυρή και βιώσιμη 
ανάπτυξη, θα κλείσει το επενδυτικό 

κενό, θα βελτιώσει τη διαθρωτική 
ανταγωνιστικότητα, θα δημιουργήσει 
πολλές θέσεις εργασίας και θα ενι-
σχύσει την κοινωνική συνοχή. 

Η απόφαση του Ecofin θα ανοί-
ξει το δρόμο για την εκταμίευση ση-
μαντικών πόρων προς την ελληνική 
οικονομία. Το επόμενο "στοίχημα" 
είναι η γρήγορη και αποτελεσματική 
εφαρμογή των 68 μεταρρυθμίσεων 
και των 106 επενδύσεων που περι-
λαμβάνονται στο Σχέδιο. Και θα το 
κερδίσουμε!».

Συνάντηση ΣΕΒ με τους Περιφερειακούς 
Βιομηχανικούς Συνδέσμους στην Πάτρα
• Στο επίκεντρο η μακρο-

χρόνια βιώσιμη και συμπεριλη-
πτική ανάπτυξη της περιφέρει-
ας. 

• Η αναβάθμιση της βιομη-
χανίας και των υποδομών, η 
ενίσχυση της ρευστότητας και 
η αξιοποίηση των πόρων για 
καινοτομία, ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και κυκλική οικονομία, 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η 
προσέγγιση επιχειρήσεων και 
κοινωνίας στις βασικές προτε-
ραιότητες. 

Με τη φιλοξενία του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανιών Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕΔΕ) 
πραγματοποιήθηκε η ετήσια συ-
νάντηση των Γενικών Διευθυντών 
των Περιφερειακών Βιομηχανι-
κών Συνδέσμων μελών του ΣΕΒ, 
στην Πάτρα, στις 8 και 9 Ιουλίου 
2021. 

Στη συνάντηση τέθηκαν από 
τους βιομηχανικούς συνδέσμους 
οι κοινές προτεραιότητες για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων της 
περιφέρειας, που είναι:

• Πρώτον, η άμβλυνση των 
επιπτώσεων της πανδημίας και 
η στήριξη της ρευστότητας των 
μικρότερων επιχειρήσεων στην 
περιφέρεια. 

• Δεύτερον, η επίσπευση με-
ταρρυθμίσεων στη χωροταξία και 
τις αδειοδοτήσεις στη μεταποίη-
ση, με στόχο τη διευκόλυνση και 
προσέλκυση επενδύσεων στην 
περιφέρεια. 

• Τρίτον, ο εξορθολογισμός 

του κόστους ενέργειας σε ολό-
κληρη την Επικράτεια. 

• Τέταρτον, η ετοιμότητα των 
επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν 
παραγωγικά τους πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου 
ΕΣΠΑ, με άξονες τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, την καινοτομία 
και την κυκλική οικονομία. 

• Πέμπτο, η ανάπτυξη τεχνι-
κών και επαγγελματικών δεξιο-
τήτων που είναι απαραίτητες σε 
κάθε περιφερειακό οικοσύστημα 
για την καλύτερη σύνδεση μετα-
ξύ παραγωγής και αγοράς εργα-
σίας. 

• Έκτο, τον εκσυγχρονισμό 
των περιφερειακών υποδομών 
που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 
τοπικής βιομηχανίας, με έμφαση 
στις συνδέσεις των ΒΙΠΕ με τα 
κεντρικά δίκτυα υποδομών και 
τις εμπορικές πύλες της χώρας. 

• Ενώ, αναδείχθηκε ομόφω-
να η ανάγκη ενεργοποίησης των 
επιχειρήσεων για τη στήριξη της 
τοπικής οικονομίας και των τοπι-
κών κοινοτήτων.

Στη συζήτηση συμμετείχε ο 
Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικού 
Χρέους του Υπουργείου Οικο-
νομικών, κος Φώτης Κουρ-
μούσης, που αναφέρθηκε στο 
πλαίσιο ρύθμισης οφειλών επιχει-
ρήσεων προς το δημόσιο και τις 
τράπεζες, όπως και η Δρ Φαίη 
Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευ-
νών της διαΝΕΟσις, παρουσιάζο-
ντας έρευνα για την αγορά ενέρ-
γειας στην Ελλάδα. Επιπλέον, σε 
συνάντηση με τον Περιφερειάρ-

χη Δυτικής Ελλάδας, κο Νεκτά-
ριο Φαρμάκη, και τον Αντιπερι-
φερειάρχη Επιχειρηματικότητας, 
Έρευνας και Καινοτομίας, κο 
Φωκίωνα Ζαΐμη, συζητήθηκε το 
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης 2021-2025. 

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσω-
ποι των βιομηχανικών συνδέ-
σμων συναντήθηκαν με τον Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Καθ. Χρήστο Μπούρα, και τον 
Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανά-
πτυξης, Καθ. Παναγιώτη Δημό-
πουλο, και συζήτησαν μαζί τους 
για τον πολύ επιτυχημένο πρώτο 
κύκλο βιομηχανικών διδακτορι-
κών, όπως και για τη διεύρυνση 
της πρωτοβουλίας σε μεταπτυχι-
ακά προγράμματα. Με την ευκαι-
ρία της συνάντησης υπογράφηκε 
Σύμφωνο επέκτασης της ήδη 
υπάρχουσας συνεργασίας ανά-
μεσα στο Πανεπιστήμιο και τον 
ΣΕΒΠΕΔΕ για το θέμα. Επιπλέον, 
αναφέρθηκε και η Έκθεση Και-
νοτομίας & Μεταφοράς Τεχνο-
γνωσίας Patras Innovation Quest 
(Patras IQ), που θα πραγματοποι-
ηθεί για 7η συνεχόμενη χρονιά 
τον προσεχή Οκτώβριο.

Χαιρετίζοντας τους συμμετέ-
χοντες, ο Πρόεδρος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κος 
Ευθύμιος Βιδάλης, τόνισε ότι 
«παρά τα εμπόδια που μας βά-
ζει η πανδημία, ο ΣΕΒ συνεχίζει 
να επενδύει στο μέλλον της πε-
ριφέρειας, με όχημα την γόνιμη 
συνεργασία του με τους περιφε-
ρειακούς βιομηχανικούς συνδέ-
σμους. Με κοινές ενημερωτικές 
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κοι-
νές προτάσεις, και κοινές πρω-
τοβουλίες, στόχος μας είναι να 
ενισχυθεί κι άλλο αυτή η σχέση 
τους ερχόμενους μήνες, που οι 
προκλήσεις θα ενταθούν, καθώς 
ο χρόνος για την αξιοποίηση των 
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης 
και του νέου ΕΣΠΑ θα αρχίσει 
να τρέχει. Φιλοδοξία μας είναι να 
παράγουν το βέλτιστο αναπτυξι-
ακό αποτέλεσμα για την εθνική 
οικονομία και το κοινωνικό σύνο-
λο, σε κάθε γωνιά της πατρίδας 
μας.»

Από πλευράς του, ο οικοδε-
σπότης της συνάντησης Πρόε-
δρος Δ.Σ. του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, κος 
Κλεομένης Μπάρλος, καλωσο-
ρίζοντας τους προσκεκλημένους 
σημείωσε ότι «η συνάντηση των 
Γενικών Διευθυντών των Βιομη-
χανικών Συνδέσμων, σηματο-
δοτεί και τονίζει τη σημασία που 
έχει η στενότερη δυνατή συνερ-
γασία μας για την επίτευξη των 
κοινών μας στόχων. Θα πρέπει 
επίσης, εμφατικά να τονίσω, ότι 
οι κοινοί μας στόχοι είναι αυτή τη 
στιγμή, περισσότερο από ποτέ, 
ταυτόσημοι με τους εθνικούς 
μας στόχους. Για αυτό εύχομαι 
την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία 
στην σύνοδο αυτή και εύχομαι 
στην εξέλιξή της σε μακροχρόνιο 
θεσμό.»

Στις συναντήσεις συμμετεί-
χαν οι Γενικοί Διευθυντές του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘ-
ΣΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), του 
Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕΔΕ), 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ατ-
τικής και Πειραιά (ΣΒΑΠ), και του 
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων 
και βιομηχανιών.

Με ιδιαίτερη χαρά ενη-
μερώνουμε τους φίλους του 
αθλητισμού ότι ο Σύλλογός μας, 
έπειτα από μακρά προετοιμασία, 
διοργανώνει στις 10 Οκτωβρί-
ου 2021, ημέρα Κυριακή, τον 1ο 
«Ηνίοχο Δρόμο». 

Κεντρικό γεγονός της ημέ-
ρας αυτής αποτελεί ο Ημι-Μα-
ραθώνιος «Άμφισσα – Κίρρα 
– Ιτέα», μια διαδρομή μήκους 
21.097 μέτρων, για την οποία 
έχουμε λάβει επίσημη πιστο-
ποίηση της AIMS  (που ανα-
γνωρίζεται από την IAAF). Η 
εκκίνηση θα δοθεί στην κεντρική 
πλατεία (Ησαΐα) της Άμφισσας 
και ο τερματισμός θα είναι στον 
μώλο της Ιτέας.

Την ίδια μέρα θα πραγμα-
τοποιηθεί και Αγώνας (δρόμου 
υγείας και δυναμικού βαδίσμα-
τος) μήκους 5 χλμ. εντός της 
πόλης της Άμφισσας. Και για 
τους δύο αγώνες, αλλά και γε-
νικότερα για το πρόγραμμα της 
ημέρας, αναλυτικά στοιχεία και 
χρήσιμες πληροφορίες είναι δη-
μοσιευμένα στο site του αγώνα 
«https://race.iniohosac.gr».

Για τους αγώνες θα τηρηθούν 
όλα τα προβλεπόμενα από την 
νομοθεσία και από τις εγκυκλί-
ους της Γ.Γ.Α. υγειονομικά πρω-
τόκολλα.

Οφείλουμε να ευχαριστή-
σουμε όλους τους φίλους και 
συνεργάτες μας για την μεγάλη 
προσπάθεια που έχουν καταβά-
λει μέχρι σήμερα, προσηλωμέ-
νοι σ’ αυτόν τον δύσκολο στόχο, 
καθώς και να ευχαριστήσουμε 
ιδιαίτερα την Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας (Π.Ε. Φωκίδας), 

που στηρίζει οικονομικά την προ-
σπάθειά μας, αλλά και τον Δήμο 
Δελφών (Δημοτικές Ενότητες 
Άμφισσας και Ιτέας, Κοινότητες 
Άμφισσας, Ιτέας και Κίρρας), το 
Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, την 
Ελληνική Αστυνομία (Α.Δ. Φω-
κίδας) και το Λιμεναρχείο Ιτέας, 
που μας περιείχαν την συγκατά-
θεσή και την στήριξή τους για την 
διεξαγωγή του αγώνα, καθώς και 
πάρα πολλούς ακόμη φορείς, χο-
ρηγούς και εθελοντές, που ήδη 
έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
τους για βοήθεια.

Για την άρτια διεξαγωγή 
του αγώνα, θα χρειαστούμε 
πράγματι τη βοήθεια πολλών 
ανθρώπων και για τον λόγο 
αυτό απευθύνουμε δημόσιο 
κάλεσμα σε κάθε φορέα και σύλ-
λογο του τόπου μας, να συνδρά-
μουν την προσπάθειά μας, ιδίως 
στις διάφορες υποχρεώσεις που 
προκύπτουν κατά την ημέρα του 
αγώνα, ώστε αυτός να διεξαχθεί 
με ασφάλεια και ομαλότητα. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Θανάσης Παναγιωτόπουλος 

(Πρόεδρος Δ.Σ.)! 6945630101
Αντώνης Ιωάννου (Αντιπρόε-

δρος Δ.Σ.): 6940146532
Θοδωρής Σταματόπου-

λος (Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.): 
6946127900

Άμφισσα, 30 Αυγούστου 2021
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Ηλ.

 Παναγιωτόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Ζαφ. 
Σταματόπουλος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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