Επιστολή Ν. Φαρμάκη στον Πρωθυπουργό για μετάθεση της Tελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Στήριξη του αιτήματος χρονικής μετάθεσης της Tελετής Αφής της Ολυμπιακής
Φλόγας και συγκεκριμενοποίηση των μέτρων στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων
στη Δυτική Ελλάδα

Τη στήριξη και συναίνεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο αίτημα του Δήμου Αρχαίας
Ολυμπίας για χρονική μετάθεση της Τελετής Αφής των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και την
ανάγκη συγκεκριμενοποίησης των μέτρων στήριξης των φορέων και επιχειρήσεων της
Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα της Αχαΐας και της Ηλείας που υπόκεινται σε ένα τεράστιο
οικονομικό πλήγμα, μεταφέρει προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο
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Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
Αναλυτικότερα, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο κ. Φαρμάκης σημειώνει ότι υπό
τις επικρατούσες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και υπό το καθεστώς των
περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή επέκτασης της επιδημίας του
νέου κορωνοϊού στην περιοχή, η Τελετή υπόκειται σε υποβάθμιση, γεγονός που είναι
επιβαρυντικό τόσο για την Αρχαία Ολυμπία, όσο και γενικότερα για το Ολυμπιακό Κίνημα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, στηρίζει το αίτημα που κατατέθηκε
από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,
Dr Thomas Bach, αλλά και προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο
Καπράλο, ζητώντας και την στήριξη του Πρωθυπουργού.
Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας σημειώνει ότι «παρά την αύξηση των
κρουσμάτων που έχουν διαπιστωθεί στην περιοχή - και τα οποία προήλθαν από ένα σημείο
του πλανήτη που μέχρι πρότινος δεν θεωρείτο «ύποπτο» - το σύνολο των φορέων της
Δυτικής Ελλάδας σε πλήρη και αγαστή συνεργασία με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και
του Υπουργείου Υγείας, τα στελέχη και τους εργαζομένους στον χώρο της Υγείας αλλά και
το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, δίνουμε τον συντεταγμένο αγώνα περιορισμού του ιού,
έχοντας εδραιωμένη την πεποίθηση ότι η χειρότερη επίπτωση του ιού είναι αυτή που
πλήττει το ηθικό και ακυρώνει τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητά μας».
Εντούτοις, για ακόμα μία φορά επαναλαμβάνει ότι το οικονομικό πλήγμα για χιλιάδες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αχαΐας και της Ηλείας είναι ήδη βαρύτατο και θα γίνει ακόμα
πιο βαρύ το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι μετά την ακύρωση των καρναβαλικών
εκδηλώσεων και την οικονομική «ζημιά» στην Πάτρα, σχεδόν καθολικές είναι οι ακυρώσεις
επισκέψεων στην Αρχαία Ολυμπία για την Τελετή Αφής. Επιπλέον, δυσοίωνες είναι οι
προοπτικές και για τον τουριστικό κλάδο ενόψει της θερινής περιόδου. Ο κ. Φαρμάκης
σημειώνει δε, ότι η Δυτική Ελλάδα ακόμα και «προ κορωνοϊού» εντασσόταν στις πιο
ασθενείς, οικονομικά, περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην έχουν
πολλές και σοβαρές πιθανότητες αναπλήρωσης των χαμένων εισοδημάτων.
Και καταλήγει, σημειώνοντας: «Με χαρά πληροφορηθήκαμε την ισχυρή κινητοποίηση της
κυβέρνησης και την αποφασιστικότητα για τη λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης και
ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την επιδημία του κορωνοϊού, καθώς
επίσης και για την πρωτοβουλία που λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όντας βέβαιοι πως
με το αίσθημα ευθύνης που σας διακρίνει, αλλά και την βαθιά επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων
της περιοχής που διαθέτετε, θα κάνετε το καλύτερο δυνατό, αναμένουμε για την
συγκεκριμενοποίηση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και την ανακοίνωσή τους, το
συντομότερο δυνατό».
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