Tο φετινό Πάσχα 2020 είναι πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό, αλλά παραμένει
Στερεοελλαδίτικο!!!
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων στηρίζει και
συνδράμει την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης που διανύουμε το 2020
λόγω της επιδημίας του κορονοϊού Covid 19.
Η περίοδος είναι πολύ κρίσιμη και σίγουρα η εσωτερική ανάγκη τόσο να βγούμε έξω ειδικά
για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα μεγαλώνει περισσότερο. Ωστόσο πρέπει να
κάνουμε με υπευθυνότητα αυτό που μας λένε οι ειδικοί. Να Μείνουμε σπίτι. Με
περιορισμένες τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες, θα περάσουμε το φετινό
Πάσχα οικογενειακά στην θαλπωρή του σπιτιού μας.
Παρά τις δυσάρεστες απαιτούμενες καταστάσεις στην θρησκευτική λατρεία και στην
τήρηση των παραδόσεων, δίνεται η ευκαιρία να αποτελέσει η γενικευμένη συμπεριφορά
μας, υπόδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και υπεύθυνης συμπεριφοράς ενάντια στον
κίνδυνο που φέρει ο κορονοϊός.
Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούμε και πρέπει να στηρίξουμε την Στερεά Ελλάδα και τους
Ανθρώπους της. Τώρα είναι που πρέπει να αποδείξουμε πως και θέλουμε και μπορούμε
να στηρίξουμε τα τοπικά μας προϊόντα. Αυτά που γεννά και μεγαλώνει η γη της Στερεάς
Ελλάδας και αυτά με τα οποία διαχειρίζονται οι Στερεοελλαδίτες παραγωγοί και
επιχειρηματίες για να τα απολαμβάνουμε όλοι εμείς!!!
Στηρίζουμε όλα τα τοπικά αγροτικά μας προϊόντα - τα αμνοερίφια, τα τυριά, το κρασί, το
μέλι, το λάδι , τα ντόπια οπωροκηπευτικά μας κλπ.
Όλα όσα θα είναι φέτος στο Πασχαλινό μας τραπέζι, θα πρέπει να έχουν ως κοινό
παρονομαστή την Στερεά Ελλάδα! Πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές στο Πασχαλινό μας
τραπέζι!
«Μένουμε Σπίτι και επιΜένουμε όλοι Μαζί – Στηρίζουμε όλους τους παραγωγούς και τις
τοπικές επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας»
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ συντροφιά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αγοράζουμε προϊόντα της
Στερεάς Ελλάδας και φροντίζουμε με προφυλάξεις, όπου μπορούμε, τον ανήμπορο γείτονα
και συνάνθρωπο». Σε αυτό είμαστε μαζί και είμαστε δίπλα σας.
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