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Aλ. Τσίπρας: Αλαζονεία και έλλειψη κατανόησης της απόγνωσης στην εστίαση

Μνημόνιο συνεργασίας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του Ιδρύματος Μείζονος 
Ελληνισμού, για την προβολή της κληρονομιάς του Ελληνισμού στις ΗΠΑ

Τ
ηλεδιάσκεψη εργασίας με 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εστιατορικών και Συναφών 
Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), 

πραγματοποίησε την Τρίτη ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με 
τη συμμετοχή και του τομεάρχη Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Αλέξη Χαρί-
τση. Από την πλευρά της ΠΟΕΣΕ συμ-
μετείχαν ο πρόεδρος, Γ. Καββαθάς και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, οι συμμετέχοντες παρέθεσαν απο-
καλυπτικά στοιχεία για την κατάσταση 
στον κλάδο της εστίασης, υπογραμμί-
ζοντας ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις φο-
βούνται ότι θα κλείσουν το επόμενο δι-
άστημα, με τα πρώτα οριστικά λουκέτα 
να είναι ήδη γεγονός.
Οι ίδιοι τόνισαν ότι ο κλάδος, που 
απασχολεί πάνω από 300.000 ερ-
γαζόμενους, βρίσκεται στα πρόθυρα 
της οικονομικής καταστροφής, κάτι 
που ήδη έχει επίπτωση στο μεγάλο 
δίκτυο προμηθευτών της εστίασης 
και θα συμπαρασύρει επιχειρήσεις 
και εργαζόμενους σε πλήθος συνα-
φών κλάδων της οικονομίας.
Και επισήμαναν ότι η επιστρεπτέα 
προκαταβολή, που στην ουσία συ-
νιστά νέο δανεισμό, και η μετάθεση 
των υποχρεώσεων για λίγους μήνες 
δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα 
επιβίωσης που αντιμετωπίζει πλέον 
ο κλάδος.
«Όταν ανοίξουμε θα έχουμε πε-

ρισσότερα χρέη από τη μέρα που 
κλείσαμε γιατί η επιστρεπτέα είναι 
δάνειο, δεν είναι επιδότηση», ανέ-
φεραν χαρακτηριστικά, σύμφωνα με 
την εν λόγω ανακοίνωση, και πρό-
σθεσαν ότι «δεν μπορεί να παραμέ-
νουμε σε κατάσταση ομηρίας για το 
εάν και το πότε τμήμα της επιστρε-
πτέας μετατραπεί σε επίδομα».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως «η εστί-
αση πλήττεται περισσότερο από κάθε 
άλλο κλάδο», τονίζοντας πως «μιλάμε 
για τον κλάδο όπου απασχολούνται 
σχεδόν 350.000 εργαζόμενοι, δηλα-
δή σχεδόν το 15% των εργαζομένων, 
και πάνω από 80.000 επαγγελματίες».
Χαρακτήρισε «αλαζονική» τη στάση 
της κυβέρνησης απέναντι στους αν-
θρώπους της εστίασης που είναι κλει-
στοί έξι μήνες, τονίζοντας πως «μόνο 
ως αλαζονεία και ως παντελή έλλειψη 
κατανόησης της απόγνωσης των αν-
θρώπων της εστίασης αντιλαμβάνομαι 
τις δηλώσεις Γεωργιάδη και Σταϊκού-
ρα και τα επιχειρήματα πως μεγάλο 
μέρος του κλάδου είχε αύξηση τζίρου 
λόγω του delivery».
Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλ. Τσίπρας κα-
τηγόρησε την κυβέρνηση πως «τα 
χρήματα που έδωσε στην πραγματική 
οικονομία ήταν πολύ λίγα και ήρθαν 
πολύ αργά» και τόνισε την ανάγκη στή-
ριξης των επιχειρήσεων με απευθείας 
ρευστότητα και μετατροπή της επιστρε-
πτέας προκαταβολής σε μη επιστρε-

πτέα ενίσχυση, όπως εξαρχής πρότει-
νε ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως γίνεται σε όλη 
την Ευρώπη, σε αντίθεση με τα δάνεια 
στα οποία επιμένει κυβέρνηση.
Και πρόσθεσε: «Από την αρχή της 
κρίσης ζητήσαμε την εμπροσθοβαρή 
ενίσχυση της πραγματικής οικονομί-
ας με στήριξη της εργασίας και των 
ΜμΕ. Η κυβέρνηση είχε τη δυνατό-
τητα να το πράξει διότι δεν είχε ούτε 
περιορισμούς από την ΕΕ αλλά και 
37 δισ. στα αποθεματικά των δημο-
σίων ταμείων. Επέλεξε τη λογική του 
“βλέποντας και κάνοντας. Με αυτήν 
την πολιτική η κυβέρνηση, όμως, και 
καταστρέφει την πραγματική οικονο-
μία και ταυτόχρονα έχει εκτοξεύσει 
το χρέος στο 210% και έχει οδηγήσει 
τα δημόσια έσοδα σε κατάρρευση».
«Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύμα-
τα, η κυβέρνηση σκέφτεται να προ-
χωρήσει σε αναθεώρηση του προϋ-
πολογισμού, καθώς η εκτέλεσή του 
καθίσταται αδύνατη ήδη από τις αρ-
χές Φλεβάρη. Αυτό είναι πρωτοφα-
νές και αποδεικνύει τη διαχειριστική 
ανεπάρκεια του οικονομικού επιτε-
λείου» σχολίασε χαρακτηριστικά.
Ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο επίσης για 
«προσπάθεια απόκρυψης από την ελ-
ληνική κοινωνία της συζήτησης για τον 
τρόπο διαχείρισης των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης, η οποία διεξάγεται 
με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς», ξεκα-
θαρίζοντας ότι «αν επικρατήσει η λογι-
κή της κυβέρνησης για διαχείριση των 

πόρων του Ταμείου μέσω του ελληνι-
κού τραπεζικού συστήματος, και όχι 
μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων (ΕΙΒ) και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανά-
πτυξης (EBRD), όπως επισημαίνουν 
ακόμη και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι 
ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
θα βρεθούν για μια ακόμη φορά χωρίς 
δυνατότητα ενίσχυσης καθώς, ως γνω-
στόν, δεν μπορούν να περάσουν ούτε 
έξω από τα τραπεζικά καταστήματα».
«Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ κινούνται 
σε ευθυγράμμιση με τα αιτήματα των 
επαγγελματικών και παραγωγικών 
φορέων και σε εντελώς διαφορετική 
λογική από αυτήν της κυβέρνησης» 
επισήμανε ο Αλ. Τσίπρας, κατηγορώ-
ντας την ότι αντί να προχωρήσει σε 
ουσιαστική στήριξη της πραγματικής 
οικονομίας, βλέπουμε, διαμέσου του 
αρμόδιου υπουργού Ανάπτυξης, να 
αντιμετωπίζει με αλαζονεία και ει-
ρωνεία τους επαγγελματίες την ώρα 
που δίνουν μάχη επιβίωσης. Έμφαση 
έδωσε στο «κεφαλαιώδες ζήτημα του 
ιδιωτικού χρέους».
«Είναι κρίσιμη η ανάγκη για γενναία 
ρύθμιση του χρέους που δημιουργή-
θηκε στην πανδημία, η οποία θα πε-
ριλαμβάνει μεγάλο αριθμό δόσεων και 
διαγραφή σημαντικού μέρους της βασι-
κής οφειλής» κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας, 
υπενθυμίζοντας ότι «το είχαμε καταφέ-
ρει εμείς με τις ασφαλιστικές εισφορές 
μέσα σε περιβάλλον επιτροπείας».

Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το Ίδρυμα Μείζο-
νος Ελληνισμού ενώνουν τις δυνάμεις τους για 
την προβολή της ιστορικής θρησκευτικής και πο-
λιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και η αντι-
πρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, 
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, προχώρησαν την 
Δευτέρα στη διαδικτυακή υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας και συναντίληψης και μάλιστα σε μια 
κορυφαία στιγμή, αυτή της επετείου των 200 ετών 
από την Επανάσταση του 1821. 
Αιχμή του δόρατος της όλης συνεργασίας, η οποία 
θα δρομολογηθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέ-
ψουν, θα είναι η μεταφορά στις ΗΠΑ και η παρου-
σίαση όλων των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
διαδραστικών παραγωγών εικονικής πραγματι-
κότητας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και 
όλων των ψηφιακών συλλογών του, ώστε αυτές να 
είναι επισκέψιμες όχι μόνον από τους ομογενείς 
μας, αλλά και από όλους τους Αμερικανούς. 
Η αρχή θα γίνει με τη μεταφορά στην Αμερική 
της διαδραστικής, αναλυτικής εικονικής ξενά-
γησης στο κέντρο της ορθόδοξης πίστης και της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αγία Του Θεού Σο-
φία, στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για την 
παραγωγή εικονικής πραγματικότητας με τίτλο 
«Αγία Σοφία, 1.500 χρόνια ιστορίας», ένα μνημει-
ώδες έργο, προϊόν συστηματικής έρευνας πολλών 
ετών, δεκάδων εξειδικευμένων επιστημόνων, που 
προβάλλεται εδώ και αρκετά χρόνια στο θέατρο 
εικονικής πραγματικότητας «Θόλος», του Κέντρου 

Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Αναπαρίστανται 
με κάθε λεπτομέρεια το εσωτερικό του ναού, ο αρ-
χιτεκτονικός, ο γλυπτός και ψηφιδωτός του διάκο-
σμος, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι διάφορες 
φάσεις κατασκευής του μνημείου και σημαντικά 
ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία της 
ζωής του Βυζαντίου. 
Στην εξέλιξη της όλης συνεργασίας, το Ίδρυμα Μεί-
ζονος Ελληνισμού θα μεταφέρει στη συνέχεια στις 
ΗΠΑ και τις υπόλοιπες εικονικές περιηγήσεις του, 
όπως τη διαδραστική περιήγηση στην Ακρόπολη 
της εποχής του Περικλή, περιήγηση στην Αρχαία 
Ολυμπία, τη διαδραστική περιήγηση στην Αρχαία 
Αγορά των Αθηνών και την περιήγηση στην Αρ-
χαία Μίλητο.
Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, 
ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος εξέφρα-
σε τη βαθιά χαρά του και δήλωσε: «Συγκινούμαι 
ιδιαίτερα ως Κωνσταντινουπολίτης, καθώς η ομο-
γένειά μας, όλες οι κοινότητές μας, οι χριστιανοί 

συμπολίτες μας, αλλά και όλοι οι Αμερικανοί ανε-
ξαιρέτως, θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν ει-
κονικά στο διαχρονικό κέντρο του Χριστιανισμού, 
την Αγία Σοφία, και να θαυμάσουν το μοναδικό 
αυτό επίτευγμα που από κορυφαίο μνημείο της πα-
γκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μετατράπηκε 
πρόσφατα και πάλι σε τζαμί. Μου δίδεται για ακό-
μη μία φορά η ευκαιρία να καλέσω την τουρκική 
κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτή την τόσο λυπηρή 
απόφασή της που πληγώνει βαθύτατα το θρησκευ-
τικό συναίσθημα όλων των ορθοδόξων και όλων 
των χριστιανών, αλλά και ανθρώπων ανεξαρτήτως 
θρησκευτικών πεποιθήσεων». 
Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Μείζονος Ελληνισμού, Σοφία Κουνενάκη-
Εφραίμογλου, εξέφρασε την τεράστια τιμή και χαρά 
της για την υπογραφή του μνημονίου με την Αρχι-
επισκοπή Αμερικής, «την οποία ποιμαίνει», όπως 
είπε, «ο ιδιαίτερα άξιος φυσικός, πνευματικός και 
θρησκευτικός ηγέτης της ομογένειάς μας, αρχιεπί-
σκοπος Ελπιδοφόρος. Μαζί του φιλοδοξούμε να 
υλοποιήσουμε σημαντικά έργα και να μεταφέρουμε 
σε όλες τις ελληνοαμερικανικές κοινότητές μας τον 
πλούτο της ιστορικής θρησκευτικής και πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς. Το πρώτο βήμα μας είναι 
να δώσουμε σε όλους τους ομογενείς μας την ευ-
καιρία να περιηγηθούν εικονικά στο κόσμημα της 
ορθόδοξης πίστης μας, την Αγία Σοφία, στην Κων-
σταντινούπολη, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε 
την αμερικανική κοινή γνώμη για την οικουμενική 
διάσταση αυτού του εμβληματικού μνημείου της 
παγκόσμιας κληρονομιάς».


