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«Μέχρι σήμερα, πετύχαμε να περιορί-
σουμε την εξάπλωση του ιού. Θωρακί-
σαμε τη δημόσια υγεία και περιορίσαμε 
τις απώλειες. Στηρίξαμε το εισόδημα 
των πολιτών και κρατήσαμε όρθιες τις 
επιχειρήσεις μας. Κάναμε τη χώρα μας 
παράδειγμα προς μίμηση στην αντι-
μετώπιση της υγειονομικής κρίσης. 
Και το καταφέραμε όλοι μαζί» ανέφερε 
πριν από λίγο ο πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτικό του 
μήνυμα, παρουσιάζοντας το σχέδιο της 
κυβέρνησης τους επόμενους μήνες για 
την εργασία, την οικονομία και τον του-
ρισμό.

Εξηγώντας πως βρισκόμαστε στο τέλος 
του πρώτου κύκλου της αναμέτρησης 
με την πανδημία, αλλά και στην αφετη-
ρία μίας νέας περιόδου, με επίκεντρο 
την οικονομία και την κοινωνία, ο κ. 
Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους πολίτες 
για την υπευθυνότητα που έδειξαν και 
τώρα, που σταδιακά αίρονται τα περιο-
ριστικά μέτρα.«Με την ίδια ωριμότητα 
και πειθαρχία καλούμαστε να μετατρέ-
ψουμε τους μήνες που έρχονται σε μία 
γέφυρα, η οποία από την άμυνα για 
την υγεία θα μας περάσει στην επίθε-
ση προς την πρόοδο. Για να κερδίσου-
με, έτσι, τον χρόνο και το έδαφος που 
χάθηκαν στην υγειονομική καταιγίδα» 
συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Από χώρα-παράδειγμα στην άμυνα κατά 
του ιού, ν’ αναδειχθούμε και σε κράτος-
πρότυπο για την επιστροφή στην ευημε-
ρία
«Ποτέ δεν έκρυψα πως η μάχη για την 
ζωή θα έχει βαρύ οικονομικό αντίκτυ-
πο. Σε όλον τον κόσμο, άλλωστε, το κό-
στος είναι, ήδη, τεράστιο: Οι άνεργοι 
στην Αμερική ξεπερνούν τα 30 εκατομ-
μύρια. Και στην Ευρώπη καταρρέουν 
μαζί παραγωγή και ζήτηση. Μιλάμε για 
μία παγκόσμια οικονομική κρίση, που 
όμοιά της δεν έχουμε δει εδώ και τρεις 
γενιές» είπε στη συνέχεια ο πρωθυ-
πουργός τονίζοντας ότι «ειδικά για την 
Ελλάδα, ο κίνδυνος είναι ίσως μεγαλύ-
τερος. Όχι μόνο γιατί η κρίση πλήττει 
κομβικούς τομείς, όπως ο τουρισμός 
και η εστίαση. Αλλά και γιατί η πανδη-
μία ανέκοψε την πορεία της χώρας σε 
μία εποχή που έμπαινε ορμητικά σε 
τροχιά ανάπτυξης».

Σημείωσε πως ο Ιανουάριος και ο Φε-
βρουάριος ήταν εξαιρετικοί μήνες για 
την ελληνική οικονομία, αλλά «μοιά-
ζουν όμως, ήδη, τόσο μακρινοί. Οφεί-
λουμε, λοιπόν, να ξαναπιάσουμε το 
νήμα της προόδου, ώστε από χώρα-
παράδειγμα στην άμυνα κατά του ιού, 
ν’ αναδειχθούμε και σε κράτος-πρό-
τυπο για την επιστροφή στην ευημε-
ρία».«Πολύτιμα όπλα μας θα είναι η 
εμπιστοσύνη που οικοδομήθηκε ανά-
μεσα σε πολίτες και Πολιτεία. Αλλά και 
ο βηματισμός της κοινωνίας, με οδηγό 
ένα οργανωμένο κυβερνητικό σχέδιο. 

Θα περάσουμε, έτσι, από το στάδιο της 
πρόταξης της υγείας με στήριξη της 
οικονομίας, σε αυτό της τόνωσης της 
οικονομίας με διαρκή επιφυλακή στην 
υγεία.Για να ακολουθήσει το φθινοπω-
ρινό σχέδιο για το πώς θα επανέλθου-
με στο δρόμο της ισχυρής ανάπτυξης. 
Έτσι ώστε το 2021, ένα έτος εμβλημα-
τικό για την πατρίδα μας, η χώρα να 
βαδίσει σταθερά προς το αισιόδοξο 
μέλλον της» συμπλήρωσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Επεκτείνεται μέχρι και τον Ιούλιο ο μι-
σθός ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους 
και επαγγελματίες που έχουν πληγεί πε-
ρισσότερο
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το 
πρόγραμμα μετάβασης από την «αβε-
βαιότητα του σήμερα στην ασφάλεια 
του αύριο», ανεβάζει το ύψος των πα-
ρεμβάσεων του Κράτους στα 24 δισ. 
«Και εδράζεται σε τρεις πυλώνες: Στή-
ριξη εργασίας, μείωση φόρων, τόνωση 
επιχειρηματικότητας», όπως είπε. Το 
πρόγραμμα αυτό, όπως εξήγησε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης «ενισχύει την συ-
νοχή της κοινωνίας, προστατεύοντας 
τις θέσεις απασχόλησης. Ανακουφίζει 
τα νοικοκυριά, μειώνοντας τα καθημε-
ρινά τους έξοδα. Και διευκολύνει τον 
κόσμο της αγοράς, ώστε να κινητοποι-
ηθεί ξανά. Με άλλα λόγια, και αυτή η 
δέσμη μέτρων έχει κοινωνική σφραγί-
δα και αναπτυξιακή υπογραφή. Είναι, 
όμως, προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
της συγκεκριμένης περιόδου». Εξηγώ-
ντας ότι κλειδί του σχεδιασμού είναι 
το έκτακτο και προσωρινό πρόγραμμα 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την απασχόληση, είπε 
πως είναι η σύμπραξη του κράτους και 
όλων των δυνάμεων της παραγωγής, 
ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας 
μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

«Θυμίζω ότι έως τώρα στην Ελλάδα οι 
απολύσεις ήταν λιγότερες από όσες 
καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι και 
οι επαγγελματίες της χώρας ενισχύθη-
καν με τον μισθό ειδικού σκοπού. Ενώ 
το κράτος κάλυψε πλήρως τις ασφαλι-
στικές τους εισφορές. Το ευνοϊκό αυτό 
καθεστώς επεκτείνεται όχι μόνο στον 
Μάιο, αλλά και για τον Ιούνιο και τον 
Ιούλιο για τους κλάδους που έχουν 
πληγεί περισσότερο» είπε ο πρωθυ-
πουργός και συμπλήρωσε: «Στο εξής, 
όμως, η επιδότηση της εργασίας σε 
αναστολή θα συνδυάζεται με τη χρη-
ματοδότηση της πραγματικής απασχό-
λησης».

Στο δίλημμα, «επίδομα ανεργίας ή ενί-
σχυση εργασίας», επιλέγω την ενίσχυση 
εργασίας
Μιλώντας για τον τουρισμό και την 
εστίαση, αλλά και τους προβληματι-
σμούς που έχουν οι άνθρωποι που 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
στους δυο κλάδους, είπε πως έχουν δί-

κιο. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι σύμφωνα 
με το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης «Οι 
επιχειρήσεις που είδαν τον τζίρο τους 
να εξανεμίζεται και τώρα αντιμετωπί-
ζουν χαμηλότερη ζήτηση θα μπορούν, 
έως τα τέλη Οκτωβρίου, να προσαρμό-
ζουν ανάλογα και τον χρόνο εργασίας 
των υπαλλήλων τους». Οι τελευταίοι, 
ωστόσο, «αν χρειαστεί να δουλέψουν 
λιγότερο, θα εξακολουθήσουν να αμεί-
βονται σχεδόν με τον ίδιο μισθό. Και 
με πλήρως καλυμμένες τις ασφαλιστι-
κές τους εισφορές. Με ποιον τρόπο; 
Γιατί το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα 
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της δι-
αφοράς στην αμοιβή. Και, βέβαια, όριο 
ασφαλείας θα παραμένει ο βασικός 
μισθός. Ενώ παρατείνονται και όλα τα 

επιδόματα ανεργίας, ώστε κανείς να μη 
μείνει απροστάτευτος» είπε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης. «Με λίγα λόγια, αυ-
τός ο μηχανισμός ενίσχυσης της απα-
σχόλησης απ’ τη μία πλευρά επιτρέπει 
στις επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν να 

ανασάνουν, μειώνοντας το κόστος ερ-
γασίας και επιτρέποντάς τους ευελιξία 
στη διάταξη του προσωπικού τους. Απ’ 
την άλλη, θωρακίζει την απασχόληση, 
αποκλείοντας κάθε απόλυση εργαζο-
μένου που μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο, 
και προστατεύει τις αποδοχές».Στο 
δίλημμα, συνεπώς, «επίδομα ανεργί-
ας ή ενίσχυση εργασίας», επιλέγω την 
ενίσχυση εργασίας. Είναι η μόνη υπεύ-
θυνη και ρεαλιστική απάντηση στα 
λουκέτα που απειλούν, πια, όλες τις οι-
κονομίες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης και συμπλήρωσε πως η παρέμβαση 
αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και 
είναι στον ίδιο δρόμο που ακολουθούν 
χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η 
Αυστρία, με στόχο να ανακόψουν την 

επίθεση της ανεργίας.

Εξήγησε ακόμη ότι το πρόγραμμα ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ χρηματοδοτείται από το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα SURE, ότι σε πρώτη 
φάση θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο 

«24 δισ. ευρώ για στήριξη εργασίας, μείωση 
φόρων, τόνωση επιχειρηματικότητας»

Επικαιρότητα

Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο πρωθυ-
πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω 
των κοινωνικών δικτύων, αναρτώντας 
παράλληλα και σχετικό βίντεο όπου 
περιγράφεται πολύ συνοπτικά το "Σχέ-
διο-Γέφυρα" της κυβέρνησης συνολι-
κού ύψους 24 δισ. ευρώ για την ανάτα-
ξη της οικονομίας.

«Μαζί θα τα καταφέρουμε» ανέφερε 
στο μήνυμά του στο twitter και στο 

facebook ο πρωθυπουργός, ενώ στο 
σχετικό βίντεο αναφέρονται τα μέτρα 
που ανακοινώθηκαν.

«Όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας 
θα κερδίσουμε και τη μάχη της οικονο-
μίας», τονίζει ο πρωθυπουργός στην 
ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα-γέφυρα 
«μας οδηγεί στην ασφάλεια του αύ-
ριο». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως κερδίσαμε 
τη μάχη της υγείας 

θα κερδίσουμε 
και τη μάχη 

της οικονομίας
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ευρώ. «Και βέβαια ακόμα δεν έχουμε 
συνυπολογίσει στο σχέδιό μας τα ευ-
ρωπαϊκά κεφάλαια που θα λάβουμε 
από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης» 
και σημείωσε πως «Η κοινή πρωτοβου-
λία Γαλλίας και Γερμανίας, που ανακοι-
νώθηκε πριν από λίγες μέρες, είναι ένα 
σημαντικό βήμα προς μία πραγματική 
Ευρώπη της αλληλεγγύης».

Μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% σε ει-
σιτήρια ΜΜΜ, παράταση στην μείωση 
ενοικίου, μειώνεται και η προκαταβολή 
φόρου
«Για τους επόμενους πέντε μήνες μειώ-
νεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ σε κάθε 
τύπου εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς. 
Ξέρω τη σημασία που έχει η φθηνότε-
ρη μετακίνηση με το λεωφορείο, με το 
πλοίο ή και με το αεροπλάνο. Και θέλω 
όσοι μετακινούνται και πάνε διακοπές 
το καλοκαίρι να το κάνουν με όσο το 
δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση» είπε 
ο πρωθυπουργός εξειδικεύοντας τα 
μέτρα για την φορολογική ανακούφιση 
των πολιτών και επιχειρήσεων, «στον 
τουρισμό, στις μεταφορές, στην εστί-
αση και στον πολιτισμό» όπως χαρα-
κτηριστικά είπε. «Σύντομα, επίσης, θα 
ανακοινωθούν προγράμματα στήριξης 
του εσωτερικού τουρισμού, για τους 
πιο αδύναμους συμπολίτες μας» είπε 
και τόνισε ότι μειώνεται ο ΦΠΑ «στα 
προϊόντα καφέ και στα μη αλκοολού-
χα ποτά. Αλλά και στα εισιτήρια των 
θερινών σινεμά». Παράλληλα έκανε 
λόγο για ενίσχυση με ειδικές πρόνοιες 
στις εβδομάδες που έρχονται για τους 
ανθρώπους της τέχνης και του πολιτι-
σμού.

«Πρόκειται για τομές που αναζωογο-
νούν την κατανάλωση. Τονώνουν την 
αγοραστική δύναμη. Αλλά αυξάνουν 
και τον τζίρο των επαγγελματιών του 
τουρισμού και της εστίασης» είπε ο 
πρωθυπουργός για τις παρεμβάσεις 
και συμπλήρωσε «Γι' αυτούς παρατεί-
νεται, για όλο το καλοκαίρι, και η μείω-
ση ενοικίου κατά 40%. Και κάτι, νομίζω, 
ιδιαίτερα κρίσιμο: Η προκαταβολή φό-

ρου, επιτέλους, μειώνεται. Πράγματι, 
είναι άδικο να καλείται κανείς να προ-
πληρώσει φόρους με βάση τα όποια 
κέρδη είχε τη μία χρονιά, όταν αυτά 
-ειδικά φέτος- θα είναι πολύ λιγότερα. 
Η προκαταβολή φόρου, λοιπόν, θα μει-
ωθεί γενναία. Και το ακριβές ποσοστό 
θα ανακοινωθεί σύντομα, ύστερα από 
μελέτη» είπε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης και συμπλήρωσε «Θα σημειώσω, 
πάντως, ότι οι μειώσεις φόρων στην 
κατανάλωση θα έχουν προσωρινό χα-
ρακτήρα. Αποτελούν, όπως εξήγησα, 
μέτρα-γέφυρα για να περάσουμε από 
την πλευρά της ύφεσης στην όχθη της 
ανάπτυξης όσο το δυνατόν πιο ανώδυ-
να».

Μέσα στον Μάιο δρομολογείται η δεύτε-
ρη φάση της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής
«Μέσα στον Μάιο δρομολογείται η 
δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προ-
καταβολής. Και μάλιστα αυτή επεκτεί-
νεται και σε επιχειρήσεις που ίσως 
δεν πληρούσαν τα κριτήρια του πρώ-
του σταδίου» είπε ο πρωθυπουργός 
παρουσιάζοντας τον τρίτο πυλώνα 
των παρεμβάσεων, που αφορά στην 
ενίσχυση της ρευστότητας των επι-
χειρήσεων.«Για το πρόγραμμα αυτό 
θα διατεθεί 1 ακόμη δισεκατομμύριο. 
Ενεργοποιείται, επίσης, και το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, κινητο-
ποιώντας 7 δισεκατομμύρια μέσα στο 
2020. Οι επιχειρήσεις θα έχουν, έτσι, 
τη δυνατότητα για γρήγορη και εύκο-
λη χρηματοδότηση, με το Δημόσιο να 
εγγυάται έως και το 80% των δανείων» 
είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συ-
μπλήρωσε πως αναστέλλονται έως τον 
Σεπτέμβριο οι πληρωμές χρεολυσίων 
και δόσεων δανείων που έχουν επιχει-
ρήσεις συγκεκριμένων κλάδων.

Στον τουρισμό όπλο μας είναι τα διαβα-
τήριο ασφάλειας, αξιοπιστίας και υγείας 
που έχει κερδίσει η χώρα μας
Αναφερόμενος στη συνέχεια στον του-
ρισμό, ανακοίνωσε πως η τουριστική 
περίοδος ξεκινά στις 15 Ιουνίου, ημε-

ρομηνία από την οποία θα μπορούν να 
ανοίξουν τα εποχικά ξενοδοχεία. «Και 
από 1η Ιουλίου, σταδιακά, θα ξεκινή-
σουν και οι απευθείας πτήσεις εξωτερι-
κού προς τους τουριστικούς μας προο-
ρισμούς» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
σημειώνοντας πως στους επισκέπτες 
μας θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ 
και θα τηρούνται τα γενικά υγειονομι-
κά μας πρωτόκολλα, που δεν θα σκιά-
σουν, ωστόσο, ούτε τον λαμπερό μας 
ήλιο ούτε τη φυσική ομορφιά της Ελ-
λάδας. «Όπλο μας είναι τα διαβατήριο 
ασφάλειας, αξιοπιστίας και υγείας που 
έχει κερδίσει η χώρα μας. Η μεγάλη της 
φήμη. Η υγειονομική ασπίδα, σε κάθε 
τόπο φιλοξενίας. Και βέβαια, το μερά-
κι του Έλληνα που πάντα τον εμπνέει 
ο Ξένιος Δίας» είπε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ζητώντας να αντιμετωπίσουμε 
την πραγματικότητα με θάρρος, καθώς 
«Τον Απρίλιο και τον Μάιο ο τουρισμός 
βρέθηκε στο ναδίρ. Ό,τι πετύχουμε, 
λοιπόν, φέτος θα είναι κέρδος». «Προ-
τεραιότητα είναι να προστατεύσουμε 
τις θέσεις εργασίας. Και να βοηθήσου-
με τους επαγγελματίες του κλάδου να 
ετοιμάσουν την μεγάλη τους αντεπί-
θεση το 2021. Γιατί η υπεράσπιση της 
απασχόλησης αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Και 
η μαζική απώλεια θέσεων εργασίας δεν 
σημαίνει παρά διόγκωση των ανισοτή-
των».

Όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, θα 
νικήσουμε και στον πόλεμο της οικονο-
μίας. Σας ζητώ να κάνουμε το φετινό κα-
λοκαίρι επίλογο της κρίσης και πρόλογο 
της αναγέννησης
«Όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, 
θα νικήσουμε και στον πόλεμο της οι-
κονομίας», τόνισε ο πρωθυπουργός ζη-
τώντας από όλους να επιδείξουν «την 
ίδια πειθαρχία, την ίδια προσαρμοστι-
κότητα και την ίδια αλληλεγγύη, που 
προκάλεσαν τον παγκόσμιο θαυμασμό 
για την Ελλάδα». «Αποστολή μου είναι 
να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και να επι-
μερίζω με όσο πιο δίκαιο τρόπο το βά-
ρος της κρίσης. Ναι, είμαστε σε αχαρ-

τογράφητα νερά. Αλλά αποδείξαμε, ως 
λαός, ότι δεν φοβόμαστε τα δύσκολα. 
Κυρίως, δεν φοβόμαστε να αλλάξου-
με» συνέχισε στο μήνυμά του ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει: 
«Πόσα στερεότυπα δεν κατέρρευσαν 
αυτούς τους μήνες; Ο Έλληνας, που 
κάποιοι έλεγαν ότι σκέφτεται ατομικά, 
έγινε συνειδητό μέρος μιας συλλογι-
κής προσπάθειας. Και το κράτος, που 
συχνά προκαλούσε εύλογα παράπονα, 
όταν χρειάστηκε έγινε ασπίδα προ-
στασίας μας. Δεν λειτούργησε απλά, 
αλλά εκσυγχρονίστηκε και έγινε πιο 
αποτελεσματικό. Τη θέση της παλιάς 
καχυποψίας πήρε η εμπιστοσύνη. Πι-
στέψαμε ο ένας τον άλλον. Και όλοι 
μαζί πιστέψαμε στην Πολιτεία. Είμαι 
σίγουρος ότι αυτές οι παρακαταθήκες 
δεν θα γίνουν κάστρα στην άμμο που 
θα σβήσει το καλοκαιρινό κύμα. Αλλά 
αυτό εξαρτάται από όλους μας». «Ξέρω 
ότι σε πολλούς από εσάς συνυπάρχει η 
ελπίδα και ο φόβος. Ας κρατήσουμε τα 
θετικά συναισθήματα ως πολεμοφόδια 
για τη μάχη που έρχεται» επισήμανε ο 
πρωθυπουργός, λέγοντας πως ο ίδιος 
νιώθει πιο δυνατός «έχοντας αντιμε-
τωπίσει σε λίγους μήνες -και σχεδόν 
παράλληλα- την πρόκληση της οικο-
νομίας, την καταιγίδα του μεταναστευ-
τικού και την απειλή μίας παγκόσμιας 
πανδημίας». Όλα ήταν δύσκολα, πήγα-
με όμως καλά, είπε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, για να τονίσει πως «Γι’ αυτό και 
αισιοδοξώ για την επόμενη μέρα. Γιατί 
ο στόχος μου παραμένει ένας: Η Ελλά-
δα να διατηρεί το δικαίωμά της να αλ-
λάζει και να γίνεται όλο και καλύτερη». 
Στην αρχή της γέφυρας που έχουμε να 
διασχίσουμε, λοιπόν, σας ζητώ να κά-
νουμε το φετινό καλοκαίρι επίλογο της 
κρίσης και πρόλογο της αναγέννησης. 
Με αναπτερωμένη την υπερηφάνεια 
και την πίστη στις δυνάμεις μας. Κι 
όπως πάντα, με πυξίδα τον ρεαλισμό 
και με χάρτη μας το μελετημένο σχέ-
διο. Και να είστε σίγουροι, μαζί θα τα 
καταφέρουμε και πάλι, είπε, κλείνο-
ντας το μήνυμά του ο πρωθυπουργός. 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη σημαντική στρατηγική σχέση Ελ-
λάδας-Ισραήλ επιβεβαίωσαν ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο 
πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζα-
μιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τη-
λεδιάσκεψης, με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 30 ετών από τη σύναψη πλήρων 
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των 
δύο χωρών. «Η Ελλάδα είναι ακόμα κα-
ταλληλότερη 
Ο κ. Νετανιάχου εξήρε τη σημαντική 
πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουρ-
γού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη καθώς, 
όπως ανέφερε, το μεγάλο βήμα της 
αναβάθμισης των διμερών σχέσεων 
πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή 
του. Οι δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων, ανα-

φέρθηκαν στη συνεργασία των δύο 
χωρών σε σημαντικούς τομείς αλλά 
και την επέκταση αυτής της πολύπλευ-
ρης σχέσης σε τομείς όπως ο τουρι-
σμός, η ασφάλεια και η άμυνα, η και-
νοτομία, η ενέργεια, το εμπόριο και ο 
πολιτισμός. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στον τομέα του τουρισμού, όπου ο κ. 
Μητσοτάκης τόνισε ότι προσβλέπει σε 
αύξηση του αριθμού επισκεπτών από 
το Ισραήλ, ενόψει της έναρξης της του-
ριστικής περιόδου στη χώρα μας στις 
15 Ιουνίου. Ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα 
με πληροφορίες, σημείωσε ότι έχει δι-
απιστώσει τεράστιο ενδιαφέρον από 
την πλευρά ισραηλινών πολιτών για 
διακοπές στην Ελλάδα, ενώ έχει ακού-

σει σε ενημερωτικές εκπομπές να διε-
ρωτώνται πότε θα μπορέσουν να 
αναχωρήσουν για τα ελληνι-
κά νησιά και άλλες περιο-
χές της χώρας μας. Προ-
σέθεσε ότι, σε πρώτη 
φάση, το Ισραήλ επι-
θυμεί την επανέναρξη 
πτήσεων και τουρι-
στικών συνδέσεων με 
χώρες που βρίσκονται 
σε παραπλήσια επιδη-
μιολογική κατάσταση με 
το ίδιο, και η Ελλάδα είναι 
η πλέον προφανής περίπτω-
ση. Ανέφερε πως η κυβέρνησή του 
εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυν-

ση και εξέφρασε την ελπίδα ότι η όλη 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί γρήγορα. 
Το Ισραήλ συμμετέχει μαζί με την Ελ-
λάδα, στο Smart Covid Management 
Group, την ομάδα κρατών που αντιμε-
τώπισαν με επιτυχία το πρώτο κύμα 
της πανδημίας Covid-19.  Ο πρωθυ-
πουργός απηύθυνε πρόσκληση στον 
Ισραηλινό ομόλογό του να επισκεφθεί 
κι αυτός τη χώρα μας, ενώ ο κ. Νετα-
νιάχου σχολίασε ότι κατά το τελευταίο 

ταξίδι του στην Αθήνα έμαθε ότι 
κάθε χρόνο επισκέπτονται 

την Ελλάδα σχεδόν 1 εκα-
τομμύριο Ισραηλινοί. Ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης 
επίσης αποδέχτηκε 
πρόσκληση του πρω-
θυπουργού του Ισραήλ 
για τη σύγκληση του 
Συμβουλίου Συνεργασί-

ας των δύο χωρών το συ-
ντομότερο δυνατό, καθώς 

κοινή πρόθεση είναι η πε-
ραιτέρω ενίσχυση των διμερών 

σχέσεων. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ 
στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης 
Κυρ. Μητσοτάκη και Μπ. Νετανιάχου



Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Πάμε να συναντήσουμε τον υπουργό 
Εξωτερικών τον κ. Νίκο Δένδια. Κύριε Δένδια καλημέ-
ρα. Ευχαριστούμε για την τιμή.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Καλημέρα κ. Σιαφάκα. Τιμή σίγουρα όχι, 
χαρά ίσως. Καλημέρα κ. Βιτάλη, καλημέρα και στους 
ακροατές σας.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Εσείς κ. Υπουργέ, απευθύνατε πρό-
σκληση στους πολίτες της Ευρώπης να επισκεφτούν 
τη χώρα μας το καλοκαίρι. Θέλω να σας ρωτήσω ποια 
είναι τα εχέγγυα αυτής της πρόσκλησης; Δηλαδή, της 
ασφάλειας της δημόσιας υγείας, αλλά και των τουρι-
στών και ποια είναι όντως τα εχέγγυα που εμπεριέχει 
αυτή η πρόσκληση και τι προκύπτει αλήθεια από τις 
τηλεδιασκέψεις που είχατε με ομολόγους σας, με τη 
Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αυστρία, αλλά 
και τη συμμετοχή μας στη Σύνοδο Κορυφής του σχήμα-
τος της τετραμερούς. Ένα σύνθετο ερώτημα.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Γιατί, είναι πολύ βασικές αυτές οι επαφές 
που είχατε, κ. Υπουργέ με τους ομολόγους σας της Ιτα-
λίας, της Αυστρίας, της Κροατίας. Ήταν και ο Γερμανός 
Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος τους προκάλεσε και 
έκανε ένα ευνοϊκό σχόλιο για την Ελλάδα.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Πολύ κολακευτικό. Νομίζω ότι πρέπει να 
τα λέμε τα πράγματα όπως είναι κάθε φορά. Η Γερμα-
νία σε αυτή τη φάση προσπαθεί να βοηθήσει την ελλη-
νική τουριστική αγορά. Η προτεραιότητα, κατ’ αρχήν, 
της Ελλάδας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι 
σαφής. Η προστασία της υγείας. Της υγείας των Ελλή-
νων πολιτών, της υγείας όλων των πολιτών, όλων των 
ανθρώπων και των επισκεπτών μας. Ξεκινώντας από 
αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ώστε σε περι-
πτώσεις -και είναι αρκετές- που τα επιδημιολογικά χα-
ρακτηριστικά το επιτρέπουν -αυτό μας το λένε οι επι-
στήμονές μας- να μπορεί η ελληνική τουριστική αγορά 
να λειτουργήσει. Δηλαδή, να μπορούν να έρθουν επι-
σκέπτες στη χώρα από άλλες χώρες που έχουν ανάλο-
γα χαρακτηριστικά, που δεν επιβαρύνουν δηλαδή το 
δικό μας ισοζύγιο υγείας. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετές 
τέτοιες χώρες. Η Γερμανία είναι μία από αυτές. Τα Βαλ-
κάνια είναι μια άλλη περιοχή. Χθες είχαμε μια πολύ 
μακρά συνάντηση πριν από τη συζήτηση κορυφής των 
τεσσάρων Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας και Σερ-
βίας. Είχαμε μια συζήτηση με όλους τους υπουργούς 
των Βαλκανίων, προσπαθώντας να συνεννοηθούμε 
πάνω στα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που θα 
επιτρέψουν σε αυτούς που θέλουν να έρθουν να επι-
σκεφτούν την πατρίδα μας. Η πατρίδα μας μπαίνει σε 
αυτή τη συζήτηση με ένα μεγάλο κεκτημένο. Την πολύ 
επιτυχημένη αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. 
Αυτό το κεκτημένο προσπαθούμε να το μετατρέψουμε 
σε κεκτημένο της ελληνικής τουριστικής αγοράς.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Έχουν κλειδώσει κάποιες συμφωνίες, 
κ. Υπουργέ;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Νομίζω ότι είμαστε εξαιρετικά κοντά, 
τόσο στην ευρύτερη περιοχή μας στα Βαλκάνια να 
συμφωνήσουμε κοινούς όρους, όσο και στις περισσό-
τερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ….
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Εκεί, στα Βαλκάνια, έχουμε ένα κοινό 
προφίλ σε ότι αφορά την πανδημία; Είναι πιο σύνθετα 
θέματα με άλλες χώρες.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι πολύ 
πιο σύνθετα. Π.χ. με το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είμαστε 
σε θέση. Και εμένα η πατρίδα μου η Κέρκυρα που εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική αγορά, έχει 
θέμα. Το κατανοούμε απολύτως. Από την άλλη, αυτή 
είναι η πραγματικότητα. Ξαναείπα: Ξεκινάμε. Προστα-
σία της δημόσιας υγείας. Της υγείας των πολιτών μας, 
της υγείας των επισκεπτών μας. Αν αυτό δεν μπορούμε 
να το διασφαλίσουμε….. Όμως, επαναλαμβάνω: Υπάρ-
χουν αρκετές χώρες με τις οποίες μπορούμε να έχουμε 
μια πολύ καλή συνεννόηση, έχοντας διασφαλίσει την 
υγεία και των επισκεπτών μας και των δικών μας πο-
λιτών, των ανθρώπων μας, και νομίζω ότι εκεί κατευ-
θύνεται η πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Δεν 
γίνεται μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί το 
Υπουργείο Εξωτερικών ενεργεί υποστηρικτικά, γιατί 
έχει το μηχανισμό επικοινωνίας. Το Υπουργείο Τουρι-
σμού, ο κ. Θεοχάρης, το Υπουργείο Μεταφορών, ο κ. 

Καραμανλής, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται με 
αυτό συνεχώς.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Άρα, το μαζικό άνοιγμα στους τουρί-
στες θα γίνει σε διμερές επίπεδο; Δηλαδή με συμφω-
νίες που θα προκύψουν με κάποιες χώρες ξεχωριστά 
κ. Υπουργέ;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα σας πω. Εμείς είμαστε μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και μέλη του χώρου Schengen. Κατά 
συνέπεια, έχουμε πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
απέναντι σε αυτά τα πλαίσια αναφοράς. Άρα, σε πε-
ρίπτωση που τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά εί-
ναι συμβατά, οι χώρες που ανήκουν σε αυτές τις δυο 
οντότητες και έχουν σχέση με την Ελλάδα, δεν μπορεί 
να έχουν χειρότερη μεταχείριση από άλλες χώρες. 
Άλλωστε, δεν έχουμε και λόγο. Εμείς επιδιώκουμε να 
έρθουν επισκέπτες. Όχι να διώξουμε επισκέπτες, να 
εμποδίσουμε επισκέπτες να έρθουν. Άρα, προσπαθού-
με να δημιουργήσουμε αυτό που στα αγγλικά λέγεται 
“bubbles”, αλλά στα ελληνικά δεν ακούγεται πολύ 
ωραίο. Φούσκες επικοινωνίας. Δηλαδή, χώρους μέσα 
στους οποίους οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από 
χώρες με παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, 
να μπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα, χωρίς πιστο-
ποιητικά, χωρίς τεστ, χωρίς ταλαιπωρίες. Γιατί, αν για 
να έρθεις στην Ελλάδα σου βάζω να κάνεις 15 διαφορε-
τικά πράγματα, 20 τεστ και 15 έγγραφα…
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Δεν είναι διακοπές αυτό.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν θα έρθεις ποτέ. Και μην κοροϊδευό-
μαστε τώρα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ μας, 
πάνω από 10% προέρχεται αμέσως από τον τουρισμό 
και δευτερογενώς ένα άλλο κομμάτι του ΑΕΠ μας που 
προέρχεται επίσης από τον τουρισμό. Και μην ξεχνάμε 
ότι βγαίνουμε από μια κρίση 10 ετών και πέσαμε σε μια 
κρίση. Αγγλοσαξονικά το λένε «μαύρο κύκνο». Τελείως 
απρόβλεπτη, για την οποία δεν υπάρχει καμία ευθύνη.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Βλέπετε αυτή η πρόταση για ένα ανοι-
χτό ταμείο βοήθειας, ενίσχυσης των κρατών μελών, 
ότι μπορεί να προχωρήσει; Αναφέρομαι στην πρόταση 
Macron-Merkel. Και ποιες είναι οι προσδοκίες της χώ-
ρας μας από αυτά τα 500 δις αν και εφόσον υποτεθεί 
ότι υλοποιείται η πρόταση;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Πολύ σημαντικό βήμα. Το σημαντικό 
βήμα δεν είναι μόνο το ποσό, ή μόνο το ταμείο, είναι το 
ποιος εγγυάται το ταμείο. Το γεγονός δηλαδή ότι, για 
πρώτη φορά πάμε σε μια κοινή εγγύηση αυτής της χρη-
ματοδότησης και όχι σε μια υποχρέωση κάθε χώρας 
ξεχωριστά. Αυτή η πρόταση είναι ένα πολύ σημαντικό 
βήμα για την Ευρώπη. Και έρχεται κατ’ αντιδιαστολή 
της απόφασης του συνταγματικού δικαστηρίου της 
Γερμανίας, η οποία, αν προσπαθήσεις να τη διαβάσεις 
με πολλούς τρόπους -εγώ προσπάθησα να τη διαβά-
σω θετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει- θέτει θέματα 
στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αν θέλετε, 
μπορούμε να την κουβεντιάσουμε την απόφαση του 
δικαστηρίου.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Βεβαίως.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκε-
κριμένο θέμα. Συνδυάζεται με παλαιότερες αποφάσεις 
του ίδιου δικαστηρίου. Λέγεται Solange, Solange I και 
Solange II -προηγούμενων δεκαετιών. Eχει παίξει ένα 
ρόλο το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας. Εν 
πάση περιπτώσει όμως, αυτή η εισήγηση της Καγκελα-
ρίου και του Προέδρου Macron είναι εξαιρετικά σημα-
ντική για την Ευρώπη και το μέλλον της.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Υπάρχει όμως αντίδραση σε αυτό. Σας 
υπενθυμίζω, κ. Υπουργέ, τον Αυστριακό Καγκελάριο 
και χώρες που συντάσσονται πλέον μαζί του. Άρα ενώ 
υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, μετά όποια ση-
μεία θέλουν διευκρίνιση ακόμα, η αντίδραση και ο δι-
χασμός είναι αυτό που εμποδίζουν ένα γρήγορο κοινό 
βηματισμό στην Ευρώπη.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Η Ευρώπη δεν είναι ένα εγχείρημα που 
προχωράει εύκολα, ή προχωράει χωρίς εμπόδια. Είναι 
ένα μοναδικό ιστορικό εγχείρημα, το οποίο βρίσκε-
ται σε αρχική φάση. Δεν έχει πίσω της κάτι παραπά-
νω από μισό αιώνα. Για το μέγεθος του εγχειρήματος 
αυτού δεν είναι πολύ. Βεβαίως υπάρχουν αντίθετες 

φωνές.Εμείς στη διμερή 
μας σχέση έχουμε κάνει 
τεράστια βήματα με την 
Αυστρία. Τεράστια. Η 
Αυστρία μας υποστήριξε 
με τον πιο έντονο τρόπο 
την τελευταία φορά στον 
Έβρο.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Με την 
ένταση στον Έβρο.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Η Αυστρία 

έχει βρεθεί κοντά μας σε αρκετά θέματα τον τελευταίο 
καιρό. Άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι μια διαδικασία πει-
θούς, διαλόγου, εξασφαλίσεων. Δεν είναι εύκολη. Δεν 
πρόκειται να γίνει την άλλη μέρα. Όμως, αξίζει τον 
κόπο και σας το λέω ειλικρινά: H πρόταση της Καγκε-
λαρίου και του Προέδρου Macron είναι εξαιρετικά ση-
μαντική για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα, για 
τον τρόπο που βλέπουμε το κοινό μας μέλλον. Η κοινή 
εγγύηση των προβλημάτων μας είναι το θεμέλιο το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει την Ευρώπη μπροστά. Όχι 
κράτη που συμπορεύονται, αλλά κοινωνία πολιτών 
προς ένα κοινό μέλλον.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Και αυτό είναι σημαντικό. Αλφόνσο να 
πάμε στα ελληνοτουρκικά;
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Ναι.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Απόρησα πως δεν είχαμε καταλήξει εκεί 
ακόμη.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Ξεκινήσαμε με την επικαιρότητα. Ξέ-
ρετε ο ιός έχει χτυπήσει και την επικαιρότητα και τη 
δημοσιογραφία και την ενημέρωση, διότι πλέον και οι 
εκπομπές, αλλά και οι ειδήσεις έχουν μονοθεματικό 
χαρακτήρα. Κύριε Υπουργέ, έχουμε αυτή την κρίση, 
αυτή την δεινή οικονομική κρίση της Τουρκίας. Από 
την άλλη όμως έχουμε δει και πρόσφατα και προκλή-
σεις και πυροβολισμούς στον Έβρο και υπερπτήσεις 
στον Έβρο που δεν είναι το σύνηθες. Έχουμε οχλήσεις 
στο ελικόπτερο του Υπουργού. Βλέπετε ότι η οικο-

νομική αυτή κρίση μπορεί να επηρεάσει και σε ποια 
κατεύθυνση το περιεχόμενο των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα σας πω, κατ’ αρχήν, κάτι το οποίο εί-
ναι πάγια θέση και αυτής της ελληνικής κυβέρνησης 
και κάθε κυβέρνησης και της Ελλάδας γενικά. Εμείς 
δεν ευχόμαστε το κακό στην Τουρκία. Δεν μας αρέσει 
που η Τουρκία μπαίνει σε κρίση. Δεν επιχαίρουμε. Και 
δεν σας κρύβω ότι πάντα αν έχουμε την ευκαιρία να 
βοηθήσουμε την Τουρκία, είμαστε απολύτως έτοιμοι 
να το πράξουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εί-
ναι στενάχωρο είναι ότι η Τουρκία, σε μια φάση και 
δικής της κρίσης, αλλά και παγκόσμιας κρίσης, της 
κρίσης του κορονοϊού, αντί να προτάσσει την αντι-
μετώπιση των κοινών προβλημάτων, προτάσσει την 
επίλυση εν πολλοίς ανύπαρκτων διαφορών. Και ανα-
φέρομαι στον τρόπο που βλέπει τα ζητήματα της Ανα-
τολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Τα ζητήματα των 
υπερπτήσεων που αναφερθήκατε προηγουμένως, τον 
τόνο που δίνει σε διάφορα διμερή θέματα, τα οποία 
μέσα σε ένα πλαίσιο καλής θέλησης και φιλικής γει-
τονίας θα μπορούσαν να είχαν επιλυθεί χωρίς καν να 
απασχολήσουν όχι πρωτοσέλιδο, αλλά ούτε μονόστη-
λο των εφημερίδων. Δεν μας βοηθάει σε μεγάλο βαθμό 
η Τουρκία. Εμείς όμως είμαστε μια σοβαρή ευρωπαϊκή 
χώρα. Έχουμε θέσει ένα πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το 
πλαίσιο κινούμαστε, επιθυμούμε την επίλυση των 
διαφορών μας μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαί-
ου. Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτό. Δεν πάμε 
σε στρατιωτικοποίηση των διαφορών. Αυτά είναι του 
19ου αιώνα.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Αυτό επιδιώκει η Τουρκία;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Ίσως, ένα μέρος του κατεστημένου της 
αντιλαμβάνεται τα πράγματα -και φαίνεται και από 
τη ρητορική υπό συνθήκες πολεμικής αντιπαράθεσης, 
όχι μόνο με την Ελλάδα- ο τρόπος που διατυπώνουν 
πάρα πολλοί Τούρκοι επιτελείς -δεν λέω στρατιωτικοί 
επιτελείς, επιτελείς του κράτους- τις σκέψεις τους και 
τις απόψεις τους, θυμίζει πραγματικά πολλές φορές 

στρατιωτική επιχείρηση. Φαντάζομαι, ξέρετε, ότι εάν 
ζούσαμε στην Ελλάδα του ’10 και του ’20 μπορεί να 
ήταν και εδώ έτσι τα πράγματα. Όμως, αυτό που πρέ-
πει να καταλάβει η Τουρκία -και είναι για το όφελος 
της ίδιας της Τουρκίας και της τουρκικής κοινωνίας- εί-
ναι ότι ο κόσμος έχει περάσει από αυτό. Δεν είμαστε 
εκεί τώρα, και δεν υπάρχουν διαφορές που δεν μπορεί 
να λυθούν αν τις αντιμετωπίζει κανείς με σοβαρότη-
τα, μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και εμείς 
είμαστε πάντα έτοιμοι να το πράξουμε. Βεβαίως μιλά-
με για υπαρκτές διαφορές.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκαμε 
και στην αρχή της κουβέντας και είναι λογικό ότι όλοι 
το επιθυμούμε αυτό, στην ανάγκη να τονωθεί η οικο-
νομία, στην ανάγκη να έρθει τουρισμός, να γίνουν 
πράγματα και από τις δυο πλευρές, το ερώτημα είναι 
το εξής: Μπορεί να σταθεί το οποιοδήποτε μικρό ή με-
γάλο τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, ή ακόμα και 
προς την Τουρκία με τα προβλήματα που έχει, από τη 
στιγμή που δεν υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο; Ξέ-
ρετε πολύ καλά ότι το μνημόνιο Γιλμάζ – Παπούλια, το 
οποίο διασφάλιζε, στα χαρτιά τουλάχιστον, κάποιες 
προϋποθέσεις για τους θερινούς μήνες και ένα μορα-
τόριουμ, δεν υπάρχει. Έχουμε υπερπτήσεις παντού. 
Έχουμε δεσμεύσεις περιοχών. Αμφισβήτησαν ακόμα 
με NAVTEX οι Τούρκοι, προσπάθησαν να ακυρώσουν 
την δική μας NAVTEX για Λήμνο και Σαμοθράκη. Δηλα-
δή αμφισβητούν ζωτικούς χώρους.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Το καθεστώς των αντι-NAVTEX δεν νο-
μίζω ότι πραγματικά προσφέρει πολλά στην Τουρκία. 
Γενικά, νομίζω ότι η προσέγγιση που έχει η Τουρκία 
δεν της προσφέρει πολλά. Ευτυχώς που δεν έχει αμφι-
σβητήσει ακόμα το ζήτημα των Παξών, όπου έχω ένα 
σπίτι και τα Δενδιάτικα. Δεν έχει θεωρήσει ότι έχει κά-
ποια ρητορική διεκδίκηση στα Δενδιάτικα, ευτυχώς, 
ακόμη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει έχετε δίκιο. Με την 
Τουρκία είμαστε “καταδικασμένοι” να ζήσουμε μαζί. 
Είμαστε γείτονες. Είμαστε αντικριστοί γείτονες, θα 

μπορούσαμε να χτίσουμε ένα λαμπρό κοινό μέλλον. 
Πρέπει η Τουρκία να καταλάβει, λυπάμαι που το λέω 
τόσο έντονα, ότι αυτού του τύπου η προσέγγιση των 
πραγμάτων, δε βοηθά την Τουρκία, δε βοηθά το κοινό 
μας μέλλον, δε βοηθά την κοινωνία μας, δε βοηθά την 
οικονομική μας ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν διαφορές, οι 
οποίες να είναι άλυτες. Αλλά επίσης δεν επιλύονται 
θέματα αν δημιουργούμε συνεχώς καινούργιες, φα-
νταστικές διαφορές, που δεν υπάρχουν, απλώς για 
να διευρύνουμε την ατζέντα. Δεν είναι έτσι. Η Τουρκία 
πρέπει να συνεννοηθεί μαζί μας. Θα σας πω ένα πα-
ράδειγμα, για το οποίο π.χ. η Τουρκία δε συνεννοείται 
μαζί μας. Θέλει να κατασκευάσει πυρηνικό εργοστά-
σιο στο Ακούγιου. Πολύ ωραία. Δε θα πρέπει να συνεν-
νοηθεί για τις γειτονικές χώρες για τις παραμέτρους 
ασφαλείας; Υπάρχει ρήγμα στην ευρύτερη περιοχή. Η 
περιοχή αυτή δε στερείται σεισμών. Δεν αποτελεί κίν-
δυνο για την Ελλάδα αυτό;
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Κι όχι μόνο για την Ελλάδα.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Εγώ αναφέρομαι σε όλες τις γειτονικές 
χώρες. Είναι μια χειρονομία αντίληψης, ότι πορευ-
όμαστε προς ένα κοινό μέλλον. Η Τουρκία δεν θα 
έπρεπε να συζητήσει μαζί μας; Το έχει πράξει; Όχι. 
Έχει αυτή την αντίληψη ενός μεγαλείου «δε μιλάω με 
κανέναν». Δεν γίνεται έτσι.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στους 
Παξούς και στην Κέρκυρα νωρίτερα. Θέλω να σας 
ρωτήσω: Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 ναυτικά 
μίλια, υφίσταται; Και αν προτίθεται η Ελλάδα να το 
ασκήσει, να μας πείτε και το πότε. Υπήρχε ένα σχεδι-
ασμός επί ΣΥΡΙΖΑ, της προηγούμενης κυβέρνησης, για 
επέκταση στο Ιόνιο. Αυτό υφίσταται ως σχέδιο;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Υπήρχαν σκέψεις για επέκταση, όχι κατ’ 
ανάγκη μόνο στο Ιόνιο, και αναφέρομαι διαχρονικά. 
Είναι δικαίωμα της χώρας η επέκταση στα 12 μίλια. 
Δεν το αλλοτριώνει, θα το ασκήσει όπου θέλει, όταν 
κρίνει, όπως θέλει. Μονομερές της δικαίωμα είναι. 
Δεν έχει κανένα λόγο συνδιαλλαγής με οποιονδήποτε 
γι’ αυτό. Φαιδρότητες του τύπου casus belli από την 

Θα προστατεύσουμε 
τα εθνικά μας δικαιώματα

Συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου 
Δένδια, στον ρ/σ "Α’ Πρόγραμμα" της ΕΡΑ και τους 

δημοσιογράφους Θάνο Σιαφάκα και Αλφόνσο Βιτάλη
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πλευρά της Τουρκίας, ειλικρινά, εμάς μας αφήνουν 
παγερά αδιάφορους. Στην κοινωνία του 21ου αιώνα 
απειλές πολέμου δεν υφίστανται. Απαγορεύεται, κατ' 
αρχάς, ρητά από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμέ-
νων Εθνών.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Είναι απόφαση της μεγάλης τουρκικής 
εθνοσυνέλευσης.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί ν’ αποφα-
σίζει ό,τι θέλει. Και ο κ. Βιτάλης και ο κ. Σιαφάκας 
μπορούν να συνέλθουν και ν’ αποφασίσουν ότι δεν 
μπορώ εγώ το καλοκαίρι να πάω στο σπίτι μου στους 
Παξούς, όπως λέγαμε προηγουμένως. Το λέω, υπό αυ-
τήν την έννοια: έχει κάποια νομική συνέπεια η δική 
σας απόφαση επί του δικαιώματός μου να πάω σπίτι 
μου; Από κει και πέρα λοιπόν, η χώρα, όταν κρίνει, θ’ 
ασκήσει τα δικαιώματά της κατά το συμφέρον και κατά 
την απόφαση των συνταγματικών της οργάνων. Όμως 
δεν υπάρχει κανένα θέμα ότι τα δικαιώματα αυτά εί-
ναι δικά της.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Είπατε για το θέμα της στρατιωτικοποί-
ησης της κρίσης από την πλευρά της Τουρκίας. Πολλοί 
είναι αυτοί, όμως, που ζητούν το κάτι παραπάνω στην 
πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία. Εγώ, δεν ξέρω 
ποιο μπορεί να είναι αυτό το παραπάνω, αλλά και κά-
ποιοι άλλοι προσθέτουν ότι το αφήγημα των περασμέ-
νων δεκαετιών, ότι θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Τουρκία 
και πως η Τουρκία επιθυμεί την ένταξη της ίδιας στην 
Ευρώπη έχει παρέλθει, έχει φύγει, κι ότι η Ελλάς θα 
πρέπει να βρει ένα άλλο αφήγημα προσέγγισης της 
νέας πραγματικότητας με την Τουρκία. Εσείς τί λέτε;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Εγώ εύχομαι -δεν μπορώ να εκφέρω άπο-
ψη, δεν έχω κανένα δικαίωμα γι’ αυτό- η Τουρκία να 
μην έχει εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή της προοπτική, 
παρά τις δυσκολίες. Και οφείλω να πω ότι, το μήνυμα 
του Προέδρου Ερντογάν τις προάλλες, το οποίο αφο-
ρούσε ακριβώς αυτό το θέμα, όπως και η ανάλογη το-
ποθέτηση του ομολόγου μου, του κ. Cavusoglu, ήταν σε 
πολύ θετική κατεύθυνση, για ένα ευρωπαϊκό μέλλον 
της Τουρκίας. Και το ευρωπαϊκό μέλλον, δεν έχει να κά-
νει μόνο με τη συμμετοχή σε μια αγορά ή σε κάποιους 
θεσμούς. Έχει να κάνει με την κοινή αντίληψη αξιών 
και πραγμάτων. Εμείς, ευχόμαστε η Τουρκία να τείνει 
προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό οφείλει να είναι 
γενικά νομίζω, η αντίληψη της χώρας. Το αν η Τουρ-
κία θέλει να το υπηρετήσει ή όχι, αυτό είναι δικό της 
θέμα. Από κει και πέρα, η Ελλάδα δε μένει σε αυτό, δε 
μένει στο ευχολόγιο. Σας φέρνω σαν παράδειγμα κάτι 
το οποίο ίσως πέρασε λίγο ‘στα ψιλά’, αλλά είναι τε-
ράστια επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 
Αναφέρομαι στην τελευταία πενταμερή. Δηλαδή, τη 
δυνατότητα της Ελλάδος, πάνω σε δεδομένες απόψεις 
που έχουν να κάνουν με το Διεθνές Δίκαιο, να συγκρο-
τεί ευρύτερες κατανοήσεις κρατών. Και κρατών, όχι 
στενά στη δική μας περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, αλλά και κρατών του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, που σ’ εκείνη την περιοχή έχουν 
μια τεράστια βαρύτητα, δυσανάλογη αν θέλετε του 
γεωγραφικού τους μεγέθους, ανάλογη βεβαίως της 
τεράστιας οικονομικής και πολιτικής τους σημασίας. 
Το λέω σαν παράδειγμα. Η χώρα, επίσης, έχει ανοίξει 
το βηματισμό της στη Βαλκανική μετά την οικονομι-
κή κρίση. Νομίζω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, 
-ένα άλλο πράγμα που έχει γίνει κατορθωτό μέσα στο 
πολιτικό σύστημα, είναι να φύγει από το πλαίσιο της 
στενής κομματικής αντιπαράθεσης και να κινείται σε 
ράγες, σε μεγάλο βαθμό, υπερκομματικής αντίληψης 
του εθνικού συμφέροντος- είναι μια πολιτική, η οποία 
σε αυτή τη συγκυρία έχει καταφέρει αρκετά πράγματα.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Μου επιτρέπετε μια ερώτηση; Σε συνέ-
χεια του θέματος που άνοιξε ο κ. Σιαφάκας με τα 12 
ναυτικά μίλια, κ. Υπουργέ, υπάρχει το μνημόνιο, πα-
ράνομο, παράτυπο, το έχετε καταγγείλει και κάνετε 
και ενέργειες να το ακυρώσετε.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Όχι μόνο εμείς, το έχουν καταγγείλει 
σχεδόν οι πάντες πλην της Τουρκίας.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Όλη η διεθνής κοινότητα. Υπάρχει όμως 
αυτό το πράγμα, το μνημόνιο Λιβύης-Τουρκίας. Με 
βάση αυτό, η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει έρευνες 
Ιούνιο-Ιούλιο στις περιοχές που ορίζει. Υπάρχουν δυο 
ζητήματα εδώ. Πρώτον, τί έχει γίνει με την προσπά-
θεια της Ελλάδας να χαράξει ΑΟΖ με την Αίγυπτο; Πού 
βρισκόμαστε; Και με την Ιταλία επίσης, πού βρισκόμα-
στε; Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα αυτά.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Η Ελλάδα συζητά με την Ιταλία, που εί-
ναι μια φιλική χώρα, χώρα συνέταιρός μας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, συζητά με την Αίγυπτο, μια επίσης 
φιλική μας χώρα, με την οποία αν θέλετε οι σχέσεις 
μας έχουν κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και ιδίως 

τώρα. Ελπίζουμε ότι και με τις δυο αυτές χώρες -για-
τί υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις, δεν είναι 
κακό αυτό, ακόμα και μεταξύ φίλων- θα βρεθούν λύ-
σεις και θα μπορέσουμε να κλείσουμε τα συγκεκριμέ-
να ζητήματα.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Με την Αίγυπτο είμαστε πιο κοντά να το 
βρούμε;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Δε θα ήθελα να βάζω χρονοδιάγραμμα, 
γιατί το ίδιο το γεγονός ότι δεν εξαρτάται μόνο από τη 
δική μας βούληση δημιουργεί από μόνο του την αδυ-
ναμία να σας πω συγκεκριμένες ημερομηνίες και συ-
γκεκριμένους χρόνους. Όμως δεν είμαι απαισιόδοξος. 
Από κει και πέρα, όσον αφορά τη Λιβύη, ξέρετε, εδώ μι-
λάμε για ένα νομικό κατασκεύασμα, το οποίο είναι στα 
όρια της φαιδρότητος. Ήδη η Λιβύη, η ίδια η χώρα η 
οποία υπέγραψε -όπως το υπέγραψε- διότι δε δέχομαι, 
κατ’ ανάγκη, ότι αυτό αποτελεί τη βούληση της λιβυ-
κής κοινωνίας- το Λιβυκό Κοινοβούλιο, το έχει καταγ-
γείλει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η διοίκηση Sarraj 
που υπέγραψε υπό το καθε-
στώς πίεσης το συγκεκριμένο 
μνημόνιο, ισχυρίζεται ότι εκ-
φράζει μια χώρα, η οποία -θα 
μου επιτρέψετε, να πω- μέχρι 
το 2010 διαπραγματευόταν με 
την Ελλάδα και είχε ακριβώς 
αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα 
είχε θαλάσσιες ζώνες στις 
ίδιες περιοχές που τώρα υπέ-
γραψαν με την Τουρκία. Μά-
λιστα, θα στείλουμε μια νότα 
στη Λιβύη τις αμέσως προσε-
χείς ημέρες, στην κυβέρνηση 
Sarraj που θα τα λέμε αυτά 
τα πράγματα. Η λιβυκή θέση, 
το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, 
είναι πραγματικά μνημόνιο 
νομικής ανυπαρξίας. Mην κο-
ροϊδευόμαστε τώρα σ’ αυτό, 
το καταλαβαίνουν οι πάντες 
σ’ αυτό. Ακόμα και αυτοί που 
υπέγραψαν το ξέρουν.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Ναι, αλλά de 
facto κ. Υπουργέ, η Αθήνα εί-
ναι πάντοτε έτοιμη για το εν-
δεχόμενο αυτό που είπε και ο Αλφόνσος, επαναφοράς 
της απειλής διεξαγωγής σεισμών ερευνών και μάλιστα 
στην περιοχή αυτή που είναι οριοθετημένη με βάση 
το ψευδοτουρκολιβυκό μνημόνιο; Δηλαδή να έχουμε 
αδειοδότηση της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων από 
την κυβέρνηση Sarraj ώστε να γίνουν έρευνες νοτίως 
της Κρήτης. Εκεί τί θα κάνουμε;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Καταλαβαίνετε ότι δε μας έχει διαφύγει 
αυτή η πιθανότητα. Άλλωστε και να θέλαμε να μας δι-
αφύγει, κάποιος Τούρκος Υπουργός τις προάλλες μας 
θύμισε ότι υπάρχει αυτή η σκέψη από την πλευρά της 
Τουρκίας. Εμείς, θα προτείναμε στην Τουρκία να μη 
στηρίζει ενέργειες επί ανυπάρκτου μνημονίου. Ξέρετε, 
ό,τι κάνει η Τουρκία βασισμένη σ’ αυτές τις υπερφία-
λες, παράλογες και παράνομες νομικές κατασκευές, 
μάλλον την εκθέτουν παρά τη βοηθάνε. Και, ξέρετε, 
η Τουρκία με τη συμπεριφορά της, με την παράλογη 
συμπεριφορά της, με την προκλητική συμπεριφορά 
της, με την παράνομη πολλές φορές συμπεριφορά της 
στα πλαίσια της κυπριακής ΑΟΖ και των κυπριακών χω-
ρικών υδάτων, μας έχει ανοίξει πάρα πολλές πόρτες. 
Διότι, έχει βοηθήσει τη Διεθνή Κοινότητα να καταλάβει 
τελικά, τί ρόλο έχει ο καθένας, τί ρόλο επιφυλάσσει ο 
καθένας στον εαυτό του, σ’ αυτή τη συγκυρία.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Και το είδαμε αυτό εμπράκτως στον 
Έβρο να εκδηλώνεται.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Μα τώρα, με συγχωρείτε: Η χρήση του 
μεταναστευτικού σαν όπλο εκβιασμού, όχι μόνο της 
Ελλάδας, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τί ωφέλησε 
την Τουρκία; Τί την ωφέλησε; Δεν την εξέθεσε σε όλη 
τη διεθνή κοινότητα; Υπάρχει ένας Ευρωπαίος υπουρ-
γός ο οποίος να μην έχει αντιληφθεί ξεκάθαρα τί ρόλο 
έπαιξε η Τουρκία; Απολύτως, οι πάντες.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Τί γίνεται τώρα στον Έβρο κ. Υπουργέ; Στο 
νότιο κομμάτι βλέπω ότι υπάρχει παρουσία τουρκικών 
δυνάμεων στη μεθόριο και μαθαίνω ότι ετοιμάζεστε 
για διάβημα. Ισχύει;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Εγώ εύχομαι να πάμε σε μια συνεννόηση. 
Υπάρχει ένα ζήτημα αμφισβήτησης του ακριβούς ορί-
ου, εξαιτίας και των αλλαγών της κοίτης του ποταμού. 
Σας το είπα εμμέσως στην αρχή, ορθά δεν το παρατη-
ρήσατε, το είπα κι εγώ μ’ έναν τρόπο… Δεν μ’ αρέσει να 
δημιουργώ εντάσεις ανάμεσα σε δυο χώρες οι οποίες 

είναι σύμμαχοι. Αυτά τα πράγματα λύνονται χωρίς 
να γραφεί ούτε μονόστηλο σ’ εφημερίδα. Μπορούν 
κάλλιστα να γίνουν οι ανάλογες μετρήσεις και, με μια 
επιτροπή κοινή όλα αυτά τα πράγματα να επιλυθούν. 
Μιλάμε για λίγες δεκάδες μέτρα.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας όμως; 
Γιατί για να λυθούν τα ζητήματα αυτά πρέπει να υπάρ-
χουν...
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Ωραία το λέτε. Πρέπει λοιπόν και η τουρ-
κική πλευρά να στέρξει στη δημιουργία ασφαλών και 
σοβαρών διαύλων επικοινωνίας. Διότι ξέρετε, οι δίαυ-
λοι, μπορεί να υπάρχουν, αλλά πρέπει κι από την άλλη 
πλευρά να υπάρχει καλή θέληση ν’ ακούσουν αυτά που 
θέλουμε να τους πούμε. Οι δίαυλοι επικοινωνίας δεν 
σημαίνει ότι είναι δίαυλοι επιβολής της θέσεως του 
ενός επί του άλλου.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Προφανώς, αλλά βλέπουμε και μια 
εμπάθεια του Erdogan. Δεν είναι προσωπικό το ζήτη-
μα, αλλά βλέπουμε και μια εμπάθεια στο πρόσωπο του 

Πρωθυπουργού.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Ειλικρινά σας λέω, θέλω να ελπίζω ότι 
κακώς απεδόθησαν αυτά τα οποία απεδόθησαν στον 
Πρόεδρο Erdogan. Υπήρξα αυτόπτης μάρτυς των δυο 
συναντήσεων του Προέδρου Erdogan με τον Πρωθυ-
πουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Nομίζω ότι σ’ 
επίπεδο προσωπικής εγκαρδιότητας πήγαν πολύ καλά 
οι συναντήσεις. Και γενικά, ο Πρόεδρος Erdogan είναι 
ανοιχτόκαρδος ξέρετε, και είναι, στο επίπεδο της προ-
σωπικής επικοινωνίας, ιδιαιτέρως ευγενής.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Υπάρχει επικοινωνία σήμερα του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη με τον Erdogan; Μπορεί να σηκώ-
σει ο ένας το τηλέφωνο και να μιλήσει με τον άλλον;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Αυτή είναι ερώτηση κατ' αρχάς την οποία 
θα πρέπει να την απαντήσει ο Πρωθυπουργός, όχι εγώ.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Εάν το γνωρίζετε, εντάξει.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Κι αν το εγνώριζα, οφείλω να σας πω ότι 
δε δικαιούμαι να το πω. Θεωρώ πάντοτε, όμως, ότι ο 
επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης και ο Πρόεδρος 
της Τουρκίας, πρέπει πάντοτε να έχουν μια καθαρή και 
ειλικρινή σχέση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφω-
νούμε πάντα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια καθαρή και 
ειλικρινής σχέση. Όπως πρέπει να υπάρχει και μεταξύ 
των Υπουργών των Εξωτερικών των δυο χωρών.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Παρ’ όλα αυτά ελλοχεύει ο κίνδυνος; 
Σας το ρώτησε και ο Αλφόνσος για τον Έβρο, ενός ατυ-
χήματος και αυτό να οδηγήσει σ’ ένα θερμό επεισόδιο; 
Είδαμε τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της 
Frontex. Ελλοχεύει εκεί να γίνει κάποιο λάθος;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο Υπουρ-
γός Άμυνας και ο Υφυπουργός και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
αλλά και γενικά οι αξιωματικοί μας και τα στελέχη μας, 
είναι έμπειροι άνθρωποι ξέρετε. Δεν είναι θερμοκέφα-
λοι, ξέρουν να χειρίζονται καταστάσεις και αυτό έχει 
αποδειχθεί με σοβαρότητα, με ευθύνη. Ο Στρατηγός 
Φλώρος έχει πάει στον Έβρο ούτε ξέρει κανείς πόσες 
φορές το τελευταίο διάστημα. Νομίζω μπορούμε να 
χειριστούμε τα πράγματα ώστε να μην ξεφύγουν από 
τον έλεγχο. Βεβαίως, εφ' όσον και η άλλη πλευρά τηρεί 
κάποια όρια, για να είμαστε συνεννοημένοι. Δεν εξαρ-
τάται μόνο από εμάς.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Τί σηματοδοτεί για εμάς η αδρανοποίη-
ση του Cihat Yayci, του Υποναυάρχου, αρχιτέκτονα του 

τουρκο-λιβυκού μνημονίου και της “Γαλάζιας Πατρί-
δας”;
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Τα περί “Γαλάζιας Πατρίδας”…Εγώ πά-
ντα λέω «η ”Γαλάζια Πατρίδα”, τα Πράσινα Άλογα» 
και άλλα πράγματα. Αυτά είναι κατασκευές, οι οποίες 
ούτε την Τουρκία βοηθούν -θυμίζουν μεγαλοϊδεατι-
σμούς αστείους. Η Τουρκία έχει διαφορές για τις θα-
λάσσιες ζώνες με την Ελλάδα. Μπορεί κάλλιστα να τις 
επιλύσει στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Δεν χρει-
αζόμαστε ιδεολογήματα, ούτε εμείς ούτε αυτοί. Από 
κει και πέρα, το πώς τοποθετηθεί και πώς αξιοποιεί η 
Τουρκία τους αξιωματικούς της και τους αξιωματικούς 
του Ναυτικού της είναι δικό της θέμα, εμένα δεν μου 
πέφτει λόγος. Εγώ επιδιώκω, δεν μπορώ να επιβάλλω 
-όπως όλοι στην ελληνική κυβέρνηση, την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη- να υπάρχει μια τέτοια ιδεολογική προ-
σέγγιση, που να επιτρέπει την ακώλυτη επικοινωνία, 
την εύκολη επικοινωνία μεταξύ των χωρών μας και 
των λαών μας. Δε θέλουμε να δημιουργούμε ιδεολογή-

ματα, τα οποία να εμποδίζουν αυτή την επικοινωνία 
και την επίλυση των διαφορών μας. Θέλουμε να διευ-
κολύνουμε, δεν θέλουμε να εμποδίσουμε.
Θ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Η πολιτική της Θεσσαλονίκης είναι 
σ’ εξέλιξη, αποδίδει καρπούς; Και αναφέρομαι στην 
πολιτική της επιρροής, αλλά και της επέκτασης της 
παρουσίας της Ελλάδος στα Βαλκάνια.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Είναι μια πολιτική η οποία είναι δια-
χρονική. Σας είπα πριν, η ελληνική εξωτερική πολι-
τική, ευτυχώς -και είναι μεγάλη απόδειξη ωριμότη-
τας του ελληνικού πολιτικού συστήματος- έχει μπει 
σε ράγες τις οποίες ακολουθούν οι κυβερνήσεις. 
Η χώρα μετά από μια βαθιά κρίση, έχει επανέλθει 
στα Βαλκάνια. Χτες π.χ. υπήρχε σύσκεψη όλων των 
Υπουργών Εξωτερικών των Βαλκανίων, όλων, όχι 
μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συνδι-
οργάνωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο 
Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. 
Ποιος θα το έλεγε αυτό; Επίσης, γιατί; Με αντικεί-
μενο τον τουρισμό. Το να μπορέσουμε να επισκε-
πτόμαστε ο ένας τις χώρες του άλλου. Και ξέρετε ότι 
αυτό, κατ’ ουσίαν αφορά πάρα πολύ την Ελλάδα, 
γιατί η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο τουριστικό 
ρεύμα και από τη Σερβία και από τη Βόρεια Μακε-
δονία και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία, 
ακόμα και από το Κόσσοβο και τη Βοσνία Ερζεγοβί-
νη. Η ελληνική εξωτερική πολιτική λοιπόν, είναι μια 
πολιτική η οποία επιδιώκει έναν σημαντικό ρόλο 
στα Βαλκάνια και έχει καταγράψει μεγάλες επιτυ-
χίες. Το ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν έγινε κατά τύχη. 
Η Ελλάδα βοήθησε πάρα πολύ σ’ αυτό. Όπως βοήθη-
σε πάρα πολύ και το τελευταίο ζήτημα, της έναρξης 
διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία. Χωρίς να σημαίνει, να είμαστε σαφείς 
σε αυτό, ότι έχουν επιλυθεί όλες οι διαφορές μας. 
Περιμένουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα από 
την Αλβανία, περιμένουμε συγκεκριμένα πράγματα 
από τη Βόρεια Μακεδονία, όμως πιστεύουμε ότι, 
στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας, είναι πολύ 
πιο εύκολο να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα.
Α. ΒΙΤΑΛΗΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Καλή σας μέρα.

Επικαιρότητα



6 Οικονομία

Ένα νέο πακέτο με «15 πολιτικές» που θα 
υλοποιούνται από τη μεθεπόμενη εβδο-
μάδα και έως τις 30 Οκτωβρίου και αφο-
ρούν στην 3η φάση του σχεδίου και στην 
«ανάκαμψη της οικονομίας», παρουσίασε 
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας. Το νέο πακέτο περιλαμβάνει, με-
ταξύ άλλων, τη μείωση έως 31 Οκτωβρίου 
του ΦΠΑ σε μεταφορές, καφέ και μη αλκο-
ολούχα, τουριστικό πακέτο και κινηματο-
γράφους.

Όπως είπε ο υπουργός, το συνολικό 
κόστος των μέτρων που βρίσκονται σε 
εφαρμογή ή θα υλοποιηθούν διευρύνε-
ται στα περίπου 14,5 δισ. ευρώ και η προ-
στιθέμενη αξία τους στα 20 δισ. ευρώ. 
Ενώ, με την αξιοποίηση το επόμενο διά-
στημα των ευρωπαϊκών ταμείων (SURE, 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ταμείο 
Ανάκαμψης κ.ά.) το συνολικό κόστος των 
μέτρων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί 
στα 24 δισ. ευρώ.

Οι 15 πολιτικές έχουν ως εξής:

1. Επεκτείνεται, για ακόμη μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, το δικαίωμα αναστο-
λής σύμβασης εργασίας των εργαζομέ-
νων, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και 
η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τους. 
Συνεχίζεται η δυνατότητα αναστολής 
σύμβασης εργασίας, σε ποσοστό έως 
100%, των εργαζομένων στους κλάδους 
του τουρισμού, της εστίασης, των μετα-
φορών, του πολιτισμού και του αθλητι-
σμού.
2. Δημιουργείται νέος μηχανισμός στή-
ριξης της βραχυχρόνιας απασχόλησης, 
ώστε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και 
να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα.
3. Παρέχεται επίδομα ανεργίας στους 
εποχικά απασχολούμενους που δεν θα 
προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική 
περίοδο. Παράλληλα, παρέχεται επιδό-
τηση ασφαλιστικών εισφορών για τους 
εποχικά εργαζόμενους μερικής απασχό-
λησης.
4. Δίδεται η δυνατότητα αναστολής πλη-
ρωμής των δόσεων βεβαιωμένων οφει-
λών προς τη φορολογική αρχή σε όσες 
επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, κα-
θώς και στους κλάδους του τουρισμού, 
της εστίασης, των μεταφορών, του πολι-
τισμού και του αθλητισμού, και για τον 
Ιούνιο. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι 
συμβάσεις τελούν σε προσωρινή αναστο-
λή, έχουν το δικαίωμα αναστολής των δό-
σεων βεβαιωμένων οφειλών.
5. Επεκτείνεται η δυνατότητα μείωσης 
ενοικίου κατά 40% τον Ιούνιο, σε όσες 
επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές και 
στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, 
των μεταφορών, του πολιτισμού και του 
αθλητισμού. Επιπλέον, δίνεται η ίδια δυ-
νατότητα και σε όσες επιχειρήσεις άνοι-
ξαν τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένου 
του λιανικού εμπορίου. Επιπρόσθετα, 
στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, 
του πολιτισμού και του αθλητισμού, δίδε-
ται η δυνατότητα μείωσης του ενοικίου 

και κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Τέλος, δικαίωμα μείωσης ενοικίου για 
την α’ κατοικία τους και τη φοιτητική 
κατοικία των εξαρτώμενων μελών τους, 
διατηρούν και όλοι οι εργαζόμενοι των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε 
καθεστώς προσωρινής αναστολής.
6. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν 
ακίνητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις και 
εργαζόμενους, αναστέλλονται οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφει-
λών. Επίσης, για αυτούς τους ιδιοκτήτες 
προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφι-
σμού μέρους του εισοδήματος που έχα-
σαν, με φορολογικές υποχρεώσεις μετά 
τον Ιούλιο.
7. Χορηγείται 2η «επιστρεπτέα προκατα-
βολή», με βάση την απώλεια τζίρου των 
μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. Το 
αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης, 
που μόλις ολοκληρώθηκε, θα προστεθεί 
στη 2η φάση, ώστε το συνολικό ποσό που 
θα έχει χορηγηθεί έως τέλος Ιουνίου, να 
διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ.
8. Προβλέπεται μείωση της προκαταβο-
λής φόρου. Για τις επιχειρήσεις που θα 
εμφανίσουν μείωση τζίρου κατά τους μή-
νες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο αθροιστι-
κά άνω ενός ποσοστού, θα προβλεφθεί 
μείωση της προκαταβολής φόρου που 
καλούνται να πληρώσουν εντός του 2020 
για το 2021, κατά ένα ποσοστό. Το ποσο-
στό θα προσδιοριστεί τον Ιούλιο, με βάση 
τα στοιχεία τζίρου που θα έχουν υποβά-
λει οι επιχειρήσεις για την προηγούμενη 
περίοδο.
9. Μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από 
το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιου-
νίου- 31 Οκτωβρίου 2020. Καλύπτει με-
ταφορές επιβατών με τρένο, με μετρό 
και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεω-
φορεία, με αεροπλάνο, με πλοίο, με συν-
δυαστικές μεταφορές. Οι πολίτες, είπε 
ο υπουργός, και κυρίως τα πιο αδύναμα 
εισοδηματικά στρώματα, θα ωφεληθούν 
ιδιαίτερα από αυτή την πρόνοια της πο-
λιτείας.
10. Μειώνεται ο ΦΠΑ στον καφέ και στα 
μη αλκοολούχα ποτά από το 24% στο 13% 
για την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 
2020.
11. Μειώνεται ο ΦΠΑ στο τουριστικό πα-
κέτο από 80/20 (80% με 13% και 20% με 
24%) σε 90/10 για την περίοδο 1 Ιουνίου- 
31 Οκτωβρίου 2020.
12. Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια των 
κινηματογράφων από το 24% στο 13% 
για την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 
2020.
13. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνο-
λογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακα-
θάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προ-
σαυξημένες κατά 100%, έναντι 30% που 
είναι σήμερα, για δαπάνες που θα πραγ-
ματοποιηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου.
14. Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Νε-
οφυών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα, ώστε να υπάρχει ένα 
συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στοχευ-
μένων πολιτικών υποστήριξης του οικο-
συστήματος. Δίδονται κίνητρα σε φυσικά 
πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κε-
φάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη 

μορφή εκπτώσεων φόρου επί του ποσού 
που επενδύεται.
15. Δρομολογείται πρόγραμμα στο οποίο 
το κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρο-
νικό διάστημα, σημαντικό μέρος των 
μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από 

τις συνέπειες του κορoνοϊού και έχουν 
δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία.

Το πρόγραμμα, καλύπτει όλα τα «κόκκινα 
δάνεια», τόσο αυτά που δημιουργήθηκαν 
πριν το τέλος του 2018, όσο και αυτά που 
μεταγενέστερα, έως σήμερα, προέκυψαν 
για τους πολίτες που επλήγησαν από τις 
συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Κα-
λύπτει όμως, και τα εξυπηρετούμενα δά-
νεια των συμπατριωτών μας που επλήγη-
σαν από την πανδημία. Παράλληλα, θέτει 
δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην επω-
φεληθούν της επιδότησης οι στρατηγικοί 
κακοπληρωτές.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, με το νέο 
πρόγραμμα, επιπροσθέτως προς την πα-
ράταση του υφιστάμενου πλαισίου:

* Ενισχύονται, για πρώτη φορά, οι συνε-
πείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα 
δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την 
πανδημία.
* Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειο-
ληπτών που επλήγησαν από την υγειο-
νομική κρίση, και έχουν «κόκκινο» δάνειο 
ακόμη και μετά το τέλος του 2018.
* Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών.
* Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας 
μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων.
* Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.
* Καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολή-
πτες σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Οι τέσσερις φάσεις του συνολικού 
σχεδιασμού

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στις 
τέσσερις φάσεις του σχεδίου για την αντι-
μετώπιση της κρίσης, και οι οποίες ανα-
λυτικά έχουν ως εξής:

Κατά την 1η φάση, η κυβέρνηση προτε-
ραιοποίησε και μερίμνησε για την προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής και της 
δημόσιας υγείας. Για τον σκοπό αυτό ενί-
σχυσε τον προϋπολογισμό του υπουργεί-
ου Υγείας, κατά περίπου 275 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, με οριζόντιες και έγκαιρες 
παρεμβάσεις, άπλωσε ένα ευρύ «δίχτυ 
προστασίας» πάνω από νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις.

* Προχώρησε σε αναστολές πληρωμής 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρε-
ώσεων.

* Έδωσε φορολογικά κίνητρα σε εργαζό-
μενους και εργοδότες.
* Μείωσε τα ενοίκια σε επιχειρήσεις, ερ-
γαζόμενους και φοιτητές.
* Προχώρησε στην καταβολή αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού σε μισθωτούς, επαγ-
γελματίες και επιχειρήσεις, στηρίζοντας 
περισσότερο τα πιο αδύναμα οικονομικά 
στρώματα.
* Χορήγησε επιπλέον επιδόματα ανεργί-
ας και στήριξε μακροχρόνια ανέργους.
Συνολικά, ενισχύθηκαν 2.000.000 πολί-
τες.

Στη 2η φάση, την οποία σήμερα διανύου-
με, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομι-
κής δραστηριότητας:

* Επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολής 
πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστι-
κών υποχρεώσεων, σε εργαζόμενους και 
εργοδότες.
* Επεκτείνεται το δικαίωμα αναστολής 
σύμβασης εργασίας, την αποζημίωση ει-
δικού σκοπού και την κάλυψη των ασφα-
λιστικών εισφορών.
* Συνεχίζεται η μείωση των ενοικίων στο 
σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων.
* Ολοκληρώνεται η καταβολή της «επι-
στρεπτέας προκαταβολής». Περισσό-
τερες από 53.000 επιχειρήσεις, κυρίως 
μικρές και μεσαίες, οριστικοποίησαν την 
αίτησή τους και έως σήμερα σε 34.000 
από αυτές πιστώθηκαν σημαντικά χρη-
ματικά ποσά στους λογαριασμούς τους. 
Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πιστω-
θούν και στις υπόλοιπες.
Παράλληλα, προχωρούν τα εργαλεία της 
επιδότησης επιτοκίου, του κεφαλαίου κί-
νησης, των εγγυοδοτικών μηχανισμών, 
της διαμόρφωσης ενός νέου θεσμικού 
πλαισίου για πιστώσεις σε μικρές επιχει-
ρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της ρευ-
στότητας των επιχειρήσεων.

Στην 3η φάση, από τον Ιούνιο έως τον 
Οκτώβριο, τη φάση της προοδευτικής 
ανάκαμψης της οικονομίας, οι παρεμβά-
σεις, εδράζονται σε τέσσερις πυλώνες:

1. Στη συνέχιση και διεύρυνση των μέ-
τρων στήριξης της απασχόλησης.
2. Στη περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότη-
τας των επιχειρήσεων.
3. Στη λήψη στοχευμένων φορολογικών 
μέτρων.
4. Στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέ-
ους.

Τέλος, στην 4η φάση, από το φθινόπω-
ρο, όσο θα σταθεροποιείται και θα ανα-
τάσσεται η οικονομία, όπως ανέφερε ο 
υπουργός, «τόσο θα αποκτούμε περισσό-
τερες δυνατότητες να δρομολογήσουμε 
πολιτικές με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, 
ώστε η χώρα να συνεχίσει από εκεί που 
ήταν πριν την πανδημία. Συνεκτικές πολι-
τικές, ενδεικτικά, στα πεδία της πράσινης 
οικονομίας, της εξωστρέφειας, της καινο-
τομίας και τεχνολογίας, που θα εμπεριέ-
χονται στο Στρατηγικό μας Σχέδιο για την 
Ανάπτυξη της Οικονομίας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μείωση του ΦΠΑ σε μεταφορές, καφέ, 
μη αλκοολούχα, τουριστικό πακέτο και σινεμά
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Τα 30 χρόνια από την επί-
σημη αναγνώριση του 
Kράτους του Ισραήλ από 
την Ελλάδα, σηματοδο-
τούν τους ορίζοντες μιας 
δυναμικής και επωφελούς 
συνεργασίας των δύο χω-
ρών, για την πρόοδο και 
την ευημερία των δυο 
λαών.

Η πολιτική συνεργασία 
που ξεκίνησε ο Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης το 1990, 
με την απόφασή του να 
αναγνωρίσει η Ελλάδα επισήμως το 
Κράτος του Ισραήλ, καλλιεργήθηκε 

από τις κυβερνήσεις και των δύο 
χωρών και επεκτάθηκε στην οικο-
νομία, στην ασφάλεια, στην υγεία 

και στην παιδεία, στην 
ενέργεια, στον πολι-
τισμό και στον τουρι-
σμό.

Αθήνα και Ιερουσαλήμ, 
δύο πρωτεύουσες, δύο 
πόλεις με ιστορική 
κληρονομιά που κα-
θόρισε τον χαρακτή-
ρα του ανθρωπισμού 
και της δημοκρατίας, 
ένωσαν δυνάμεις και 
καταβάλλουν κοινές 
προσπάθειες για την 

διασφάλιση της σταθερότητας και 
της ειρηνικής συνύπαρξης όλων 

των λαών της Ανατολική Μεσογείου.
Έλληνες και Ισραηλινοί, απέδειξαν 
έμπρακτα και έδωσαν περιεχόμενο 
στην έννοια της αλληλεγγύης των 
λαών, σώζοντας ανθρώπινες ζωές, 
σώζοντας τον φυσικό πλούτο των 
χωρών τους. Το έκαναν με αυτοθυ-
σία και αυταπάρνηση, Έλληνες και 
Ισραηλινοί πυροσβέστες απέναντι 
στη πύρινη λαίλαπα, το έκαναν Ισ-
ραηλινοί διασώστες στον μεγάλο 
σεισμό της Αθήνας.

Οι Ισραηλινοί ακούν και τραγου-
δούν  ελληνικά τραγούδια, οι Έλλη-
νες υποδέχονται τους Ισραηλινούς 
επισκέπτες με την παραδοσιακή ελ-
ληνική φιλοξενία, αυτή είναι η εικό-
να δύο λαών που σφυρηλατούν τις 
σχέσεις τους…  

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο 
Ελλάδος συγχαίρει την Ελλάδα και 
το Ισραήλ για την ισχυρή βούλησή 
τους να αναπτύξουν ακόμη περισ-
σότερο τους δεσμούς φιλίας και εν-
θαρρύνει κάθε προσπάθεια που θα 
φέρει ακόμη πιο κοντά τους λαούς 
των δύο κρατών. 

Τη συνέχιση της στενής συνεργα-
σίας και του συντονισμού για την 
προώθηση της φιλίας και της εται-
ρικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ, 
συμβάλλοντας έτσι στην ευημε-
ρία της ευρύτερης περιοχής, υπο-
γραμμίζουν με κοινή τους δήλωση 
η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου και ο Πρόεδρος του Ισραήλ 
Ρεουβέν Ριβλίν, με την ευκαιρία 
της 30ης επετείου από την εγκα-
θίδρυση πλήρων διπλωματικών 
σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Κράτους του 
Ισραήλ.

Η κ. Σακελλαροπούλου και ο Ισ-
ραηλινός ομόλογός της, επιση-
μαίνουν ότι σήμερα «εορτάζουν 
από κοινού το παρελθόν, παρόν 
και μέλλον των διμερών μας σχέ-
σεων» και σημειώνουν ότι πέραν 
των ισχυρών πολιτικών δεσμών, 
αυτή η σχέση έχει αναπτυχθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 
σε πολλούς τομείς, όπως η Οικο-
νομία, η Ενέργεια, ο Τουρισμός, 
η Άμυνα, η Τεχνολογία, ο Πολιτι-
σμός, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γί-
νεται στην τριμερή συνεργασία με 
την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς 
και στην ενίσχυση της συμμετο-
χής των ΗΠΑ, για την προαγωγή 
από κοινού της περιφερειακής 
ασφάλεια, της σταθερότητας και 
της ανάπτυξης.̈́

Αναλυτικά στη δήλωσή τους η 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου και ο Πρόεδρος του Ισραήλ 
Ρεουβέν Ριβλίν αναφέρουν :

«Σήμερα, 21η Μαΐου 
2020, καθώς η Ελλη-
νική Δημοκρατία και 
το Κράτος του Ισρα-
ήλ συμπληρώνουν 30 
χρόνια εγκαθίδρυσης 
πλήρων διπλωματι-
κών σχέσεων μεταξύ 
των δύο χωρών μας 
και ενδυνάμωσης 
των δεσμών μεταξύ 
των δύο λαών μας, η 
Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου και ο Πρόεδρος του 
Κράτους του Ισραήλ Reuven 
(Ruvi) Rivlin εορτάζουν από 
κοινού το παρελθόν, παρόν και 
μέλλον των διμερών μας σχέ-
σεων.

Πέραν των ισχυρών πολιτικών 
δεσμών, αυτή η σχέση έχει ανα-
πτυχθεί σημαντικά τα τελευ-
ταία χρόνια, σε πολλούς το-
μείς. Εργαζόμαστε από κοινού 
στους τομείς της οικονομίας, 
της άμυνας, της επιστήμης και 
τεχνολογίας, καθώς επίσης και 
του πολιτισμού. Οι ομογενει-

ακές μας κοινότητες παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην οικοδό-
μηση γέφυρας φιλίας μεταξύ 
των χωρών μας. Το σχέδιο του 
αγωγού EastMed προωθεί την 
ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ 
και φέρνει τους γείτονές μας 
στην Ανατολική Μεσόγειο πιο 
κοντά. Ο τουρισμός φέρνει τις 
κοινωνίες μας ακόμη πιο κο-
ντά, παρότι διαταράχθηκε με 
επώδυνο τρόπο εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού.

Αυτή η ισχυρή σχέση έχει ανα-
πτυχθεί ουσιαστικά τα τελευ-
ταία χρόνια, τόσο διμερώς όσο 

και στο πλαίσιο του 
τριμερούς σχήματος 
συνεργασίας με την 
Κυπριακή Δημοκρα-
τία. Με την ενίσχυση 
της συμμετοχής των 
ΗΠΑ, προάγουμε από 
κοινού την περιφε-
ρειακή ασφάλεια, τη 
σταθερότητα και την 
ανάπτυξη.

Καθώς η Ελληνική Δη-
μοκρατία και το Κρά-
τος του Ισραήλ υπο-

γραμμίζουν αυτό το σημαντικό 
σημείο στις σχέσεις τους, εί-
μαστε αποφασισμένοι να συ-
νεχίσουμε να εργαζόμαστε σε 
στενή συνεργασία και συντο -
νισμό. Μαζί θα εργαστούμε για 
την προώθηση της φιλίας και 
της εταιρικής μας σχέσης, ενι-
σχύοντας περαιτέρω τους μο -
ναδικούς μας δεσμούς σε ένα 
ολοένα αυξανόμενο αριθμό το -
μέων κοινού ενδιαφέροντος, 
συμβάλλοντας έτσι στην ευη-
μερία της ευρύτερης περιοχής 
μας». 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανακοίνωση του Κ.Ι.Σ.Ε. 
για την 30η επέτειο 
από την αναγνώριση του κράτους 
του Ισραήλ από την Ελλάδα

Κοινή δήλωση της ΠτΔ 
και του Ισραηλινού ομολόγου της 
για την 30η επέτειο 
των ελληνοισραηλινών σχέσεων
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500 δις ευρώ για στήριξη πε-
ριοχών και κλάδων της οικο-
νομίας που πλήττονται υπέρ-
μετρα από την πανδημία. Τα 
χρήματα θα διατεθούν ως 
επιχορήγηση και δεν θα πρέ-
πει να επιστραφούν. Με τα 
δάνεια χρεώνονται όλα τα 
κράτη-μέλη.

Η Γερμανία και η Γαλλία προτείνουν 
ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 500 δις 
ευρώ για την αντιμετώπιση των οι-
κονομικών συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού. Με τα χρήματα αυτά 
θα στηριχθούν οι περιοχές αλλά και 
οι κλάδοι της οικονομίας που πλήττο-
νται περισσότερο από άλλες από την 
κρίση, αναφέρεται σε κοινό ανακοινω-
θέν της γαλλικής και της γερμανικής 
κυβέρνησης. Στους κλάδους αυτούς 
συμπεριλαμβάνεται και ο τουρισμός,  
Με τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανά-
καμψης (Recovery Fond) θα διασφαλι-
στεί η συνοχή της ΕΕ προκειμένου να 
ξεπεράσει αλληλέγγυα την πανδημία 
του κορωνοϊού, δήλωσε η καγκελάριος 
Άνγκελα Μέρκελ τη Δευτέρα το από-
γευμα μετά από τηλεδιάσκεψη με το 
γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε 
κοινή συνέντευξη τύπου. Η αναγκαι-
ότητα ενός Recovery Fond προκύπτει 
σύμφωνα με την καγκελάριο από το 
γεγονός ότι η κρίση έχει διαφορετικές 
επιπτώσεις στα κράτη-μέλη. Αυτές οι 
διαφορές απειλούν τη συνοχή της  ΕΕ, 
τόνισε, εννοώντας προφανώς τις έντο-
νες αντιδράσεις που προκάλεσε σε χώ-
ρες όπως η Ιταλία η γερμανική άρνηση 

για την έκδοση ευρωομολόγων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνο-
ϊού.

Τα δάνεια αποπληρώνονται από 
όλα τα κράτη-μέλη

Σύμφωνα με το γαλλογερμανικό σκεπτι-
κό η ανάληψη μακροπρόθεσμων δανεί-
ων θα γίνει στις κεφαλαιαγορές από την 
Κομισιόν εξ ονόματος της ΕΕ. Τα χρήμα-
τα δεν θα μεταβιβαστούν στα εθνικά 
κράτη αλλά η διαχείριση και διανομή 
τους θα γίνεται απευθείας από την Κο-
μισιόν σε περιοχές και επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. 
Α. Μέρκελ και Ε. Μακρόν κατέστησαν 
σαφές πως τα χρήματα από το Recovery 

Fund θα διατεθούν ως επίχορηγήσεις 
και δεν θα πρέπει να επιστραφούν. 
Κατά αυτό τον τρόπο τηρούνται σύμ-
φωνα με το γαλλογερμανικό σχέδιο οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ να μην 
ενισχύονται εθνικοί προϋπολογισμοί 
αλλά συγκεκριμένα προγράμματα.  Το 
επίμαχο σημείο της πρότασης είναι ότι 
τα δάνεια των 500 δις ευρώ θα πρέπει 
να αποπληρωθούν από όλα τα κράτη-
μέλη της ΕΕ ανάλογα με το ποσοστό 
συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι η 
Γερμανία υποχρεούται να αποπληρώσει 
το 27% των δανείων. Για να υλοποιηθεί 

η πρόταση θα πρέπει να συμφωνήσουν 
τόσο οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών 
της ΕΕ όσο και τα εθνικά κοινοβούλια. 
Το ζητούμενο είναι αν πράγματι συμ-
φωνήσουν όλα τα κοινοβούλια με αυτή 
την πρόταση και προπαντός η γερμα-
νική βουλή. Η Άνγκελα Μέρκελ πάντως 
ξεπέρασε τους δισταγμούς που είχε για 
την από κοινού αντιμετώπιση των οι-
κονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 
Ενδεχομένως να βοήθησε στην αλλαγή 
της στάσης της η απογείωση του κύρους 
της στη Γερμανία για τον τρόπο που δια-
χειρίζεται την κρίση του κορωνοϊού.
Παρόμοια πρόταση κατέθεσε η φον 
ντερ Λάιεν

Η πρόταση Μέρκελ-Μακρόν βρίσκεται 
πολύ κοντά στα σχέδια της προέδρου 
της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λά-
ιεν. Μετά από έντονους διαξιφισμούς 
για έκδοση ευρωομολόγων προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί η κρίση του κο-
ρωνοϊού οι 27 της είχαν αναθέσει την 
κατάρτιση ενός βιώσιμου μοντέλου 
ανάκαμψης. Οι διαφορές που εξακο-
λουθούν να επικρατούν ανάγκασαν 
την κ. φον ντερ Λάιεν να αναβάλει 
αρκετές φορές την κατάθεση των προ-
τάσεών της. Η γαλλογερμανική πρωτο-
βουλία ενισχύει τη θέση της.
Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο 

Οργίστηκε ο τ. πρόεδρος της 
Κομισιόν για το κλείσιμο των 
συνόρων με το Λουξεμβούρ-
γο. Στην κρίση της πανδημίας 
βλέπει όμως μια ευκαιρία για 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και 
εκφράζει εμπιστοσύνη στη 
διαδόχό του φον ντερ Λάιεν.

Τι κάνει άραγε ο Ζαν Κλοντ Γιούν-
κερ; 
Τον τέως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής «ανακάλυψε» ο ανταποκριτής 
της DW Μπερντ Ρίγκερντ στο σπίτι του 
στο Λουξεμβούργο, όπου ο Γιούνκερ 
πέρασε την περίοδο του lockdown. Ο 
βετεράνος της ευρωπαϊκής πολιτικής, 

που ταξίδευε διαρκώς ανά τον κόσμο, 
δεν είναι ο άνθρωπος της καραντίνας. 
Αλλά την τήρησε υποδειγματικά. Δια-
βάζοντας πολλά βιβλία στον υπέροχο 
ηλιόλουστο κήπο του, τηλεφωνώντας 
πολύ, δίνοντας περισσότερες από το 
κανονικό συνεντεύξεις, αλλά χωρίς να 

γίνει θύμα του κλειστού χώρου και χω-
ρίς να οργιστεί για τα μέτρα. Για άλλο 
πράγμα οργίστηκε. Για το ασυντόνι-
στο τρόπο που έκλεισαν οι Γερμανοί 
τα σύνορα με το Λουξεμβούργο. «Δεν 
επρόκειτο για υψηλή τέχνη της πολι-
τικής, έκλεισαν τα σύνορα χωρίς να 
νοιαστούν για τους πολίτες, θύματα 
της αυθαιρεσίας του Βερολίνου».

«Κολυμπάμε προς την ίδια κατεύ-
θυνση»

Στον κήπο του τον συνάντησε και ο Ρί-
γκερντ. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ οργίζεται 
επίσης για το ότι κλείσιμο το συνόρων 
δεν ενημερώθηκε ούτε καν η κυβέρ-
νηση του Λουξεμβούργου. «Για το ότι 

οι εθνολαϊκιστές θα εκμεταλλευτούν 
αυτό το γεγονός για να δηλώσουν ότι 
χρειαζόμαστε αυστηρούς συνοριακούς 
ελέγχους, ότι η κάθε χώρα θα έχει καλύ-
τερο αποτέλεσμα αν αντιμετωπίσει την 
κρίση μόνη της και όχι σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, δεν θα αμφιβάλω καθόλου». 
Αλλά η κρίση παράλληλα έδειξε πόσο 
χρειάζεται η κάθε χώρα την διπλανή 
της, πόσο χρειάζεται την Ευρώπη.

«Νομίζω ότι άνθρωποι στην Ευρώπη 
διδάχθηκαν από την κρίση ή είναι σε 
αυτήν τη διαδικασία, ότι μόνο του το 
κάθε κράτος δεν μπορεί και δεν πρό-
κειται να δαμάσει την επιδημία και ότι 
κολυμπάμε προς την ίδια κατεύθυνση. 
Ίσως αυτή η κρίση να είχε αυτό ως τε-
λικό αποτέλεσμα, γιατί υπήρξε μεγάλη 

αλληλεγγύη σε μικρά πράγματα. Γάλ-
λοι ασθενείς με τον ιό, που θεραπεύ-
τηκαν σε γερμανικά και λουξεμβουρ-
γιανά νοσοκομεία. Βοήθεια προς τον 
γείτονα. Ίσως μετά την κρίση να γίναμε 
καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι Ευ-
ρωπαίοι». Βέβαια ο δρόμος προς μια 

καλύτερη Ευρώπη είναι ακόμη μακρύς, 
κι αν πιστέψουμε τον Γιούνκερ, είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένος με τις οικονο-
μικές θυσίες.

Σκληρές διαπραγματεύσεις

Ως ένθερμος υποστηρικτής της ευ-
ρωπαϊκής αλληλεγγύης επικροτεί το 
γερμανογαλλικό σχέδιο ανασυγκρό-
τησης της ευρωπαϊκής οικονομίας με 
χρήματα που θα αντλήσει η Επιτροπή 
από τις αγορές και που θα δοθούν στα 
κράτη - μέλη ως επιχορηγήσεις και όχι 
ως δάνεια. «Νομίζω ότι πρόκειται για 
τη σωστή προσέγγιση για μια λύση, κυ-
ρίως προς την κατεύθυνση της νότιας 
Ευρώπης» υπογράμμισε. «Πηγαίνουμε 
προς μια επιθυμητή αμοιβαιοποίση 
των χρεών που θα αναλάβουμε μελλο-
ντικά».
Και προβλέπει σκληρές διαπραγμα-
τεύσεις γι αυτό το ταμείο, που όμως 
στο τέλος ο συμβιβασμός δεν θα δι-
αφέρει πολύ από τις προτάσεις του 
Βερολίνου και των Παρισίων. Από τη 
θέση του απόμαχου της ενεργούς πο-
λιτικής, αλλά με συνεχές ενδιαφέρον 
για τις εξελίξεις, δηλώνει την απερί-
φραστη εμπιστοσύνη του στο πρόσω-
πο της διαδόχου τους, της Ούρσουλας 
φον ντερ Λάιεν.
Αντρέας Νολ
Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου
www.dw.com

Μέρκελ-Μακρόν προτείνουν 
Ταμείο Ανάκαμψης 500 δις ευρώ

Γιούνκερ: Ίσως καλύτεροι 
οι Ευρωπαίοι μετά την πανδημία

Επικαιρότητα



9

«Η Περιφέρεια Αττικής δίνει ιδι-
αίτερη βαρύτητα στο περιβάλλον 
και την προστασία του», δηλώνει 
ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης 
με αφορμή τη Ευρωπαϊκή ημέρα 
Natura 2000 και προσθέτει ότι:  

«Αναγνωρίζοντας την αναγκαιό-
τητα διαμόρφωσης και ενίσχυσης 
ενός συνεκτικού δικτύου προστα-
τευόμενων περιοχών - πυρήνων 
βιοποικιλότητας, συνεχίζουμε με 
συνέπεια να εργαζόμαστε για την 
ανάδειξη και αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο 
αυτό η Περιφέρεια - για την προ-
γραμματική περίοδο (2021-2027), 
εισηγήθηκε το ποσό των 5 εκατ. 
ευρώ για την υλοποίηση δράσεων 
και έργων στις περιοχές Natura 

2000 της Αττικής».

Ο κ. Πατούλης επισημαίνει ότι από 
το ΠΕΠ Αττικής χρηματοδοτείται 
με 800.000 ευρώ η σύνταξη του Πε-
ριφερειακού Σχεδίου που αφορά 
στην προσαρμογή στην Κλιματική 
αλλαγή και στην προστασία της βι-
οποικιλότητας.

Επίσης η Περιφέρεια συμμετέχει 
ενεργά ως εταίρος στο LIFE-IP 4 
NATURA: «Ολοκληρωμένες δρά-
σεις για τη διατήρηση και διαχεί-
ριση των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000, των ειδών, των οικο-
τόπων και των οικοσυστημάτων 
στην Ελλάδα».  

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επικαιρότητα

Με 35 πυροσβεστικά οχήματα, συνολι-
κής αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, χρη-
ματοδοτούμενα από το ΠΕΠ Αττικής 
(2014-2020) εμπλουτίστηκε ο στόλος 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η τελε-
τή παράδοσης παραλαβής πραγματο-
ποιήθηκε στο Αρχηγείο παρουσία του 
υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. 
Χρυσοχοΐδη, του υφυπουργού Πολιτι-
κής Προστασίας, Ν. Χαρδαλιά, του αρ-
χηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, 

Σ. Κολοκούρη και του περιφερειάρχη 
Αττικής, Γ. Πατούλη τον οποίο και ευ-
χαρίστησαν για την συμβολή του στην 
επιτάχυνση των διαδικασιών για την 
παράδοση των οχημάτων. Επισήμαναν 
ότι η ενίσχυση του στόλου, θα ανα-
βαθμίσει την αποτελεσματικότητα του 
«στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών 
και των έντονων καιρικών φαινομέ-
νων» και παρέδωσαν τιμητικές πλακέ-
τες εκφράζοντας έτσι τις ευχαριστίες 

τους στην Περιφέρεια.
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης 
επισήμανε ότι για την Περιφέρεια η 
καλύτερη θωράκιση των συστημάτων 
πρόληψης αποτελεί ύψιστη προτεραι-
ότητα και ενημέρωσε ότι σύντομα η 
Περιφέρεια θα αποδώσει ανάλογο εξο-
πλισμό οχημάτων και στην Ελληνική 
Αστυνομία. «Ενώνουμε τις δυνάμεις 
μας, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κεντρική 
Διοίκηση για να συμβάλλουμε στην κα-

λύτερη προστασία των πολιτών. Προ-
χωράμε για μια άλλη Αττική» σημείωσε 
ο ίδιος.  
Τα νέα οχήματα είναι τριών τύπων: 21 
υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα ελα-
φρού τύπου (4Χ4) χωρητικότητας 500 
λίτρων νερού με αυτόνομο πυροσβε-
στικό συγκρότημα, 12 παρόμοια, χωρη-
τικότητας 4.000 λίτρων νερού και 2 ει-
δικά βραχιονοφόρα οχήματα ωφέλιμου 
ύψους 20 μέτρων. πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Περιφ. Αττικής ενισχύει με 35 οχήματα 
τον στόλο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Τη βούληση της Περιφέρειας Αττικής να ξεπε-
ραστούν άμεσα οι γραφειοκρατικές δυσλει-
τουργίες και να αποπερατωθεί το Σπίτι του 
Ηθοποιού στα Κάτω Πατήσια εξέφρασε στην 
πρόεδρο του ιδρύματος Α. Φόνσου ο περιφε-
ρειάρχης Γ. Πατούλης κατά την επίσκεψη του 
στο χώρο.
Τον κ. Πατούλη συνόδευαν η αντιπεριφε-
ρειάρχης Πολιτισμού Ε. Δουνδουλάκη και οι 
εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι Μ. 
Βιδάλη και Χ. Ρώμας, οι οποίοι ξεναγήθηκαν 
στις εγκαταστάσεις. Στο υπό κατασκευή νέο 
κτίριο της δομής, διαπίστωσαν το «πάγωμα» 
των εργασιών λόγω «γραφειοκρατικών προ-
βλημάτων», όπως εξήγησε η κ Φόνσου, υπο-
γραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία ολο-
κλήρωσης του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι το έργο προυπολογισμού 
650.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ 
Αττικής και προβλέπει τη δημιουργία επιπλέ-
ον κοιτώνων αλλά και κοινόχρηστων χώρων 
για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 Ο περιφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι η Πε-
ριφέρεια είναι στο πλευρό των ανθρώπων 
της τέχνης, «στηρίζοντας το έργο φορέων 
που αποδεδειγμένα προσφέρουν έργο ζωής 

σε καλλιτέχνες που χρήζουν αλληλεγγύης». 
Αναγνωρίζοντας ότι το «σπίτι» είναι αποτέλε-
σμα του οράματος και της προσπάθειας που 
καταβάλλει για πολλά χρόνια η Άννα Φόν-
σου, επισήμαινε ότι από κοινού θα εξετάσουν 
«πώς θα διασφαλιστεί η διαχρονικότητα και 
η βέλτιστη λειτουργία της σημαντικής αυτής 
δομής». Στόχος μας, πρόσθεσε, είναι μέσα 
από μία δημιουργική συμπόρευση να φτά-
σουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά της,- η Α. Φόνσου ευχαρίστη-
σε τον περιφερειάρχη για την επίσκεψή και 
εξέφρασε την ευχή να ολοκληρωθεί η κατα-
σκευή του κτιρίου «το οποίο είναι πολύ ση-
μαντικό για όλους τους ηθοποιούς που έχουν 
ανάγκη στήριξης». 
Κ.Ρ. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γ. Πατούλης για την 
Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000
Η Περιφέρεια Αττικής 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στο περιβάλλον 
και την προστασία του

Γ. Πατούλης: Από κοινού με το Σπίτι 
του Ηθοποιού θα εξετάσουμε πώς θα 
διασφαλιστεί η διαχρονικότητα αυτής δομής



10



11

Σε μία ακόμη δωρεά προς το υγειονο-
μικό σύστημα της χώρας, την πιο κρί-
σιμη στιγμή της πανδημίας κατά του 
COVID-19, προχώρησε τον Απρίλιο του 
2020 ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχει-
ρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), με τη βιομηχα-
νία InterMed. 

Η διοίκηση του Ομίλου ειδικότερα, 
παρέδωσε στο υπουργείο Υγείας (μετά 
από δωρεάν χορήγηση οινοπνεύματος 
από το υπουργείο Ανάπτυξης), πάνω 
από 14.000 λίτρα αντισηπτικού ΔΩΡΕ-
ΑΝ, με προδιαγραφές του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, το οποίο θα χρη-
σιμοποιηθεί αμιγώς για νοσοκομειακή 
χρήση. 

Η παραγωγή υλοποιήθηκε στις βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις της φαρμακοβι-
ομηχανίας InterMed, η οποία διέθεσε 
ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, προ-
κειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο. Μά-
λιστα στις 27 Απριλίου 2020, ολοκλη-
ρώθηκε η παράδοση του υλικού. 

Με αίσθημα κοινωνικής και ιστορικής 
ευθύνης η διοίκηση του ΟΦΕΤ, προχω-
ρά στη νέα αυτή δωρεά προς το Ελλη-
νικό Κράτος, μετά τη δωρεάν διάθεση 
του Unikinon (με δραστική ουσία τη 
χλωροκίνη) σε Ελλάδα και Κύπρο, η 
οποία βρίσκεται ήδη από τις 3 Απριλί-
ου 2020 σε όλα τα νοσοκομεία αναφο-
ράς. Η δωρεά του Unikinon, αφορούσε 
σε 24 εκατ. δόσεις για την Ελλάδα και 
60.000 δόσεις για την Κυπριακή Δημο-
κρατία. 

H InterMed, φαρμακοβιομηχανία του 
Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Τσέτη, δημιουργήθηκε το 1996 από τον 
ακούραστο ερευνητή και φαρμακοποιό 
Κλέωνα Τσέτη. 

Στόχος της φαρμακοβιομηχανίας, είναι 
η δημιουργία καινοτόμων πρωτοπορι-
ακών καλλυντικών, ιατροτεχνολογι-
κών σκευασμάτων, συμπληρωμάτων 
διατροφής, βιοκτόνων – καθαριστι-
κών – αντισηπτικών, ειδών ειδικής δι-
ατροφής καθώς και βοτάνων τσαγιού 
για αφεψήματα, που συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των καθημερινών και 
ειδικών καταστάσεων υγείας που απα-
σχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και 
ασθενή. 

Η InterMed έχει δημιουργήσει μία 
σειρά από δυνατά brand names όπως 
Algofren, Unisept, Chlorhexil, Eva, Eva 
Belle, Reval, Luxurious και πολλά ακό-
μη, τα οποία έχουν εδραιωθεί όχι μόνο 
στην ελληνική αλλά και στις απαιτητι-
κές διεθνείς αγορές. 

Η σφραγίδα ποιότητας InterTECH της 
InterMed, αναδεικνύει την τεχνογνω-
σία και την έρευνα που ενσωματώνο-
νται σε κάθε προϊόν ξεχωριστά, τονί-
ζοντας τα αντίστοιχα γράμματα της 
λέξης TECH.

H Uni-pharma στηρίζει την μελέτη HOPE

Εξάλλου, η Uni-pharma SA, υλοποιεί το διάστημα αυτό, κλινική μελέτη ανοικτού τύπου 
για την χλωροκίνη, με την ονομασία HOPE σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και νο-
σοκομεία αναφοράς, προκειμένου να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο τα κλινικά
δεδομένα της δραστικής ουσίας.

Η TELEIA φιλοσοφία του ΟΦΕΤ

Το σύνθημα TELEIA, αποτελεί το ακρωνύμιο της φιλοσοφίας του Ομίλου και αφορά στις 
εταιρικές ΑΞΙΕΣ, μεταφράζεται δε, ως εξής: Ομαδικότητα - Teamwork, Αδιαπραγμάτευτη 
Ηθική – Ethos, Διαρκή Μάθηση- Learning, Αριστεία-Excellence, Καινοτομία- Innovation  
και Υπευθυνότητα - Accountability.

Οι Uni-pharma & InterMed επίσης, αποτελούν από τον Ιανουάριο του 2016, υπερήφα-
να μέλη του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών. Το UN 
Global Compact αποτελεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο, επιχειρήσεις 
σε όλο τον κόσμο, καλούνται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες και τις στρατηγικές 
τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές Αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, η 
προβολή των πρακτικών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και η κινητοποίηση των 
επιχειρήσεων για συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κλι-
ματικής Αλλαγής.

Μία ακόμη δωρεά στο Ελληνικό Κράτος του ΟΦΕΤ
Δωρεάν αντισηπτικά στο ΕΣΥ, από την InterMed!

Υγεία
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Το φαρμακείο αποτελεί ένα βασικό 
παράγοντα στην παροχή της πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας στην 
χώρα μας. Πώς συνέβαλε στη δια-
χείριση της κρίσης την περίοδο της 
έξαρσης της πανδημίας και της κα-
ραντίνας; 

Το φαρμακείο της γειτονιάς είναι η ευ-
καιρία και η ευκολία πρόσβασης και 
επικοινωνίας του οποιουδήποτε πολίτη 
με έναν επιστήμονα υγείας για τα θέμα-
τα υγείας που τον απασχολούν . Πέραν 
αυτού το επάγγελμα του φαρμακοποι-
ού είναι από εκείνα τα επαγγέλματα 
που εμπνέουν υψηλού βαθμού εμπι-
στοσύνη στους πολίτες.

H θαρραλέα παρουσία του φαρμακοποι-
ού της ‘’διπλανής πόρτας’’ βοήθησε την 
ελληνική κοινωνία, ειδικά τους ασθενείς 

που ήταν σε σύγχυση και πανικό από 
τον βομβαρδισμό των ειδήσεων από τις 
άλλες χώρες. Συνέβαλε δραστικά ώστε 
να έχουμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέ-
σματα της μειωμένης εξάπλωσης, συ-
γκριτικά με άλλες χώρες.

Ο κόσμος αυτή την περίοδο πολύ δύσκο-
λα πήγαινε στα ιατρεία ή στα νοσοκο-
μεία. Τα απέφευγε λόγω του φόβου με-
τάδοσης του ιού. Για τα διάφορα θέματα 
υγείας, επισκεπτόταν το φαρμακείο της 
γειτονιάς , το οποίο είχε πάντα ανοιχτή 
την πόρτα και τη διάθεση για εξυπηρέ-
τηση , για συμβουλές , για ενημέρωση 
και επεξήγηση σχετικά με τα μέτρα προ-
φύλαξης κατά της πανδημίας κλπ.

Πώς βίωσαν οι φαρμακοποιοί αυτήν 
την περίοδο; Τι ήταν διαφορετικό σε 
σχέση με το προηγούμενο διάστημα 
στη λειτουργία των φαρμακείων ;

Η αλήθεια είναι ότι οι φαρμακοποιοί 
και οι βοηθοί τους, πέρασαν δύσκολες 
ώρες! Ειδικά κατά την αρχική φάση της 
διάδοσης του κορωνοϊού και με τον πα-
νικό που επικρατούσε στους πολίτες. 

Τα φαρμακεία εκείνη την περίοδο ήταν 
τα μόνα σημεία που διέθεσαν κρίσιμο 
υγειονομικό υλικό προστασίας από 
τον κορωνοϊό στο κοινό, όπως μάσκες, 
αντισηπτικά κλπ. Όμως το σημαντικό-
τερο ήταν και είναι η καθοδήγηση που 

παρείχαν στους πολίτες για τα μέτρα 
προφύλαξης. Ας λάβουμε υπόψη μας 
ότι η υπερπληροφόρηση από τα ΜΜΕ 
και τα social media, δημιουργούσε πολ-
λές φορές σύγχυση στον απλό πολίτη 
και ειδικά στους ηλικιωμένους. 

Το φαρμακείο πάντα ήταν ένας πολύ 
σημαντικός κρίκος στην Πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας, κατά την περίοδο της 
καραντίνας αυτός ο ρόλος εντάθηκε 
ακόμα περισσότερο και έγινε πιο αι-
σθητή η σημασία και η αξία του φαρμα-
κείου της γειτονιάς.

Αντίστοιχα, ποια ήταν η εμπειρία 
από τη λειτουργία του Πειραϊκού 
Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού; Εί-
σαστε ένας από τους μεγαλύτερους 
Συνεταιρισμούς της χώρας και ταυ-
τόχρονα μια από τις μεγαλύτερες 

εμπορικές επιχειρήσεις του εμπορι-
κού κλάδου. Πώς ανταποκριθήκατε 
σε όλη αυτή την περίεργη κατάστα-
ση ;

Την ίδια δύσκολη κατάσταση βιώσαμε 
και στη δική μας λειτουργία για τον εφο-
διασμό και την απρόσκοπτη λειτουργία 
των 850 φαρμακείων μας. Συναισθανό-
μενοι τις δύσκολες ώρες που βίωναν, 
όντας στην πρώτη γραμμή της μάχης 
της πανδημίας, σε πολύ δύσκολες και 
επικίνδυνες συνθήκες διαχείρισης των 
πελατών -ασθενών τους, προνοήσαμε 
να προμηθευτούμε με υψηλά αποθέμα-
τα -πριν ακόμα εμφανιστεί στην Ελλά-
δα ο κορωνοϊός- στα φάρμακα και λοι-
πά είδη , των οποίων η ζήτηση αμέσως 
μετά εκτοξεύτηκε. 

Με την εμφάνιση των πρώτων κρου-
σμάτων άρχισε ο πανικός και το άγχος 
των ασθενών, για τυχόν ανεπάρκεια 
των φαρμάκων για τις μακροχρόνιες 
θεραπείες τους. Αυτό τους έκανε να 
ζητούν και να αποθεματοποιούν πολύ 
μεγάλες ποσότητες από αυτά. Όπως 
επίσης εκρηκτική ήταν η ζήτηση για 
παρακεταμόλες, αντιικά , πολλές άλλες 
κατηγορίες φαρμάκων, μάσκες, αντιση-
πτικά , γάντια κ.λ.π. 

Όμως πέραν του απρόσκοπτου εφοδι-
ασμού των φαρμακείων και των πολι-
τών , ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ σαν Συνεταιρισμός 

επαγγελματιών υγείας, ένιωσε το ηθικό 
χρέος της συμπαράστασης και υποστή-
ριξης με εφοδιασμό κρίσιμου υγειονο-
μικού υλικού ( στολές , γυαλιά, μάσκες, 
θερμόμετρα υπερύθρων) των γιατρών 
και νοσηλευτών της πρώτης γραμμής, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
τεράστιες και αιφνίδιες ανάγκες τους. 

Για το λόγο αυτό οργανώσαμε εκστρα-
τεία παροχής δωρεών σε διάφορα νο-

σοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ, στις 
περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας , 
της Αργολίδας , της Σάμου, στην Δομή 
προσφύγων Κρανιδίου κ.λ.π. 

Εσωτερικά πώς λειτουργήσατε κατά 
την περίοδο της καραντίνας; Με δε-
δομένο ότι απασχολείτε ως Όμιλος 
φαρμακαποθηκών 200 άτομα προ-
σωπικό ;

Από την πρώτη στιγμή λάβαμε όλα τα 
απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα, συ-
στηματικές απολυμάνσεις , λεπτομερείς 
οδηγίες, με αυστηρούς κανόνες, για την 
καθημερινές εργασίες. Παρέχουμε καθη-
μερινά όλο το απαιτούμενο υγειονομικό 
υλικό για την διασφάλιση της υγείας του 
προσωπικού, των συνεργατών μας και 
των φαρμακείων μας.
Κάναμε αποκλειστικά την επικοινωνία 
μας μέσω ηλεκτρονικών μέσων με τα 
φαρμακεία, τις φαρμακευτικές εταιρείες 
και εξωτερικούς συνεργάτες. Εφαρμόσα-
με τον θεσμό της τηλεργασίας -για όσες 
θέσεις εργασίας ήταν αυτό εφικτό-. Με 
τον τρόπο αυτό αποφύγαμε τον συγχρω-
τισμό των εργαζομένων, αλλά δώσαμε 

και την ευκαιρία σε εργαζόμενες με μι-
κρά παιδιά να διαχειριστούν το πρόβλη-
μα των κλειστών σχολείων. 

Πώς βλέπετε την μετά-Covid-19 επο-
χή για τα φαρμακεία, την φαρμακευ-
τική αγορά, αλλά και την κοινωνία 
γενικότερα;

Η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία που έζη-
σε ο πλανήτης μας, ανέδειξε το πόσο 

σημαντική είναι η δομή των δημοσίων 
συστημάτων υγείας, αλλά και οι ειδι-
κότεροι παράγοντες του χώρου της 
υγείας. Μεταξύ αυτών είναι και τα φυ-
σικά φαρμακεία της γειτονιάς, τα οποία 
πολλές φορές λειτουργούν ως ‘’μικρά 
κέντρα υγείας’’ και τα οποία θα παίξουν 
ακόμα σημαντικότερο ρόλο στην επό-
μενη περίοδο.

Η έκρηξη του Covid19 -που για πολλούς 
επιστήμονες ‘’ήρθε για να μείνει’’- εν-
δεχομένως σηματοδοτεί την έναρξη 
μιας περιόδου διαδοχικών ‘’εξάρσεων 
-υφέσεων’’ ιώσεων και επιδημιών στον 
πλανήτη μας. Θα αλλάξει ή μάλλον θα 
ανατρέψει τον τρόπο λειτουργίας της 
κοινωνίας μας και τον καθημερινό τρό-
πο ζωής και εργασίας.

Οι παραπάνω ανατροπές θα εντείνουν 
τα προβλήματα της οικονομίας και τις 
κοινωνικές ανισότητες. Νομίζω ότι τα 
φυσικά φαρμακεία της γειτονιάς - τα δι-
αχωρίζω έναντι των e-shop φαρμακείων 
- μέσα σ’ αυτό το νέο περιβάλλον, θα δι-
αδραματίσουν ένα πιο σημαντικό ρόλο 
στη δημόσια υγεία και την κοινωνία.

Τα φαρμακεία και οι Συνεταιρισμοί τους 
απέναντι στις προκλήσεις του COVID-19

Συνέντευξη του κ. Θανάση Μουχτή Γενικού Διευθυντή του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ

"Τα φυσικά φαρμακεία της γειτονιάς  
μέσα σ’ αυτό το νέο περιβάλλον, θα 
διαδραματίσουν ένα πιο σημαντικό 

ρόλο στη δημόσια υγεία και την 
κοινωνία."
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Το σχέδιο της κυβέρνησης για την επα-
νεκκίνηση του τουρισμού ξεδίπλωσε ο 
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης 
ανακοινώνοντας ότι το σχέδιο Restart 
Tourism, όπως κωδικά ονομάζεται, εί-
ναι ολοκληρωμένο σαφές και σχεδια-

σμένο για να εξασφαλίσει ασφάλεια σε 
εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Η επανεκκίνηση της τουριστικής βιο-
μηχανίας εξελίσσεται σε δυο μέτωπα. 
Η πρώτη αφορά το εγχώριο μέτωπο 
και το δεύτερο αφορά το άνοιγμα των 
συνόρων και την προσέλκυση επισκε-
πτών από το εξωτερικό.

Σε ό,τι αφορά το εγχώριο μέτωπο 25 
Μαΐου πλώρη για καλές κρατήσεις βά-
ζει το γιώτιγκ. 1η Ιουνίου ανοίγουν τα 
ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, τα 
κάμπινγκ/ κατασκηνώσεις. Τέλος νωρί-
τερα από ό,τι αρχικά είχε ανακοινωθεί, 
στις 15 Ιουνίου, ανοίγουν και τα εποχι-
κά ξενοδοχεία, προκειμένου να υποδε-

χθούν τους επισκέπτες του εξωτερικού.

Το δεύτερο μέτωπο της επανεκκίνησης 
της τουριστικής βιομηχανίας αφορά 
τις ελεύσεις επισκεπτών από το εξωτε-
ρικό, με τον κ. Θεοχάρη να ανακοινώνει 

ότι από τις 15 Ιουνίου απελευθερώ-
νονται οι πτήσεις προς το Ελευθέριος 
Βενιζέλος, αλλά από χώρες με καλά 
επιδημιολιογικά κριτήρια, και από 1η 
Ιουλίου απελευθερώνονται οι πτήσεις 
προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας. 
Χώρες, όπως η Γερμανία η Βουλγαρία 
και άλλες χώρες από τα Βαλκάνια έως 
την Βαλτική θα αποτελέσουν εφέτος 
τις αγορές που θα τροφοδοτήσουν με 
επισκέπτες την Ελλάδα.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Τουρισμού, οι δυνητικοί επισκέ-
πτες της Ελλάδας δεν θα είναι υποχρε-
ωμένοι να πραγματοποιήσουν τεστ 
ανίχνευσης του κορονοϊού, ούτε θα 
μπαίνουν σε καραντίνα, ωστόσο θα γί-

νονται στην Ελλάδα δειγματοληπτικά 
τεστ στους επισκέπτες.

Σε πρώτο πλάνο τίθεται η ασφάλεια 
των επισκεπτών της Ελλάδας την επό-
μενη ημέρα της επανεκκίνησης του 
τουρισμού. Συγκεκριμένα ο υπουργός 
Τουρισμού επισήμανε ότι έχει καταρ-
τιστεί ένα σχέδιο ενισχυμένης ικανό-
τητας διαχείρισης κρούσματος στην 
Ελλάδα.

Ένα σχέδιο που όπως εξήγησε εστιάζει 
σε δυο άξονες:

Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση της 
υγειονομικής ικανότητας των περιο-

χών, και στο πλαίσιο αυτό θα ορίζεται 
συνεργαζόμενος γιατρός με κάθε κα-
τάλυμα ως πρώτο σημείο αξιολόγηση 
των κρουσμάτων. Την ίδια στιγμή το 
κάθε κατάλυμα θα διαθέτει συντονι-
στή, προκειμένου η συνεργασία του 

γιατρού με τον συντονιστή να βοηθάει 
στο μέγιστο τη διαχείριση των τυχόν 
κρουσμάτων που θα προκύψουν και 
την επικοινωνία με την Πολιτική Προ-
στασία.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη διαχείρι-
ση των κρουσμάτων, με το γιατρό κα-
ταλύματος να επιλαμβάνεται σε πρώτο 
χρόνο και την ίδια στιγμή θα υπάρχει 
μέριμνα για ειδικούς χώρους για καρα-
ντίνα ανά προορισμό και πρόνοια για 
μεταφορά σε ιατρική δομή αν αυτό κρι-
θεί σκόπιμο.

Για τους μικρούς νησιωτικούς προορι-
σμούς -όπως τόνισε ο υπουργός- ανα-
πτύχθηκαν ξεχωριστά επιχειρησιακά 
πλάνα για κάθε έναν από αυτούς, δρο-
μολογώντας την τοποθέτηση 20 νέων 
αναλυτών για τεστ και εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα 600 κλίνες Covid προκειμέ-
νου να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη.

Τουρισμός για όλους

Το σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού 
εστιάζει μεταξύ άλλων στην τόνωση 
του κοινωνικού τουρισμού. Συγκεκρι-
μένα ο υπουργός Τουρισμού ανακοί-
νωσε την ενίσχυση του, ενώ νωρίτερα 
οι συναρμόδιοι υπουργοί μίλησαν πιο 
συγκεκριμένα κάνοντας λόγο για τρι-
πλασιασμό της χρηματοδότησης του.

Ο κ. Θεοχάρης ωστόσο ανακοίνωσε 
στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια 
και εστίασε στο πρόγραμμα Τουρισμός 
για όλους. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει 
στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας 
του κλάδου και της τόνωση της ζήτη-
σης. Είναι προϋπολογισμού 30 εκα-
τομμυρίων ευρώ, θα περιλαμβάνει ξε-
νοδοχεία και τουριστικά γραφεία, θα 
προβλέπει κατ́  ελάχιστον 4 διανυκτε-
ρεύσεις και θα αφορά 250.000 δικαιού-
χους, όπως είπε.

Στο μεταξύ όσοι επισκέπτες έρχονται 
στην Ελλάδα, θα κατεβάζουν την νέα 
εφαρμογή του Visit Greece, η οποία θα 
περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορί-

ες και λεπτομέρειες για τους ελληνι-
κούς προορισμούς. Στο σημείο αυτό ο 
υπουργός υπογράμμισε ότι κονδύλια 
ύψους 23 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιη-
θούν από τον ΕΟΤ για δράσεις διαφή-
μισης αλλά και συνδιαφήμισης με Tour 
Operator's κλπ. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χωρίς την υποχρέωση τεστ 
κορονοϊού οι ξένοι επισκέπτες

Επικαιρότητα
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Κύριε Βήρο θα θέλατε να μας μιλήσε-
τε για το βιολογικό μέλι, η παραγω-
γή του οποίου αποτελεί οικολογική 
πράξη;

Ναι πράγματι η παραγωγή βιολογικού 
μελιού, δεν είναι μόνο οι διαφορετικές 
μέθοδοι που ακολουθούμε αλλά η οικο-
λογική συνείδηση του παραγωγού. Ξε-
κίνησε στην Ευρώπη ως ένα κίνημα φι-
λικό προς το περιβάλλον. Ένας τρόπος 
παραγωγής που σέβεται τη φύση. Το 
2000 ορίστηκε ο κανονισμός της βιολο-
γικής μελισσοκομίας ώστε να μπορεί ο 
καταναλωτής και ο παραγωγός να έχουν 
ένα “μπούσουλα” να ακολουθήσουν. Το 
βιολογικό μέλι παράγεται με τις πιο 
φυσικές μεθόδους, σαν να το συλλέξα-
με απο την κουφάλα ενός δέντρου. Με 
σεβασμό στη μέλισσα, χωρίς τη χρήση 
αντιβιωτικών και μακριά απο ψεκασμέ-
να ή επιβαρυμένες περιοχές. Η ξεχωρι-
στή γευση και η ποιότητά του ευτυχώς 
αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο 
απο τους καταναλωτές, που ψάχνουν 

¨καθαρή¨ τροφή για τους ίδιους και τα 
παιδιά τους.

Η Melodia Honey έχει βραβευθεί σε 
διεθνείς διαγωνισμούς βιολογικού 
μελιού. Θα θέλατε να μας μιλήσετε 
για αυτό; Τι κάνει το μέλι της Melodia 
τόσο ξεχωριστό;

Ομολογώ είμαι πολύ περήφανος για τα 
βραβεία που αναφέρατε. Τα μέλια μας 
έχουν βραβευτεί στον διεθνή διαγωνι-
σμό της Biomiel τα τρία τελευταία χρό-
νια. Ο διαγωνισμός αυτός γίνεται στην 
Ιταλία και συμμετέχουν κορυφαία βιο-
λογικά μέλια. Το Έλατο, η Βελανιδιά και 
το Φασκόμηλο έχουν χρυσά βραβεία, η 
Καστανιά και η Κουμαριά αργυρά.

Σίγουρα σημαντικό ρόλο παίζει η φρο-
ντίδα στην παραγωγή και οι βιολογικές 
πρακτικές που αναφέραμε. Τα μέλια μας 
δεν περνάνε από καμία επεξεργασία, 
θερμική ή άλλη και διατηρούν την από-
λυτη γεύση που δίνει η φύση. Επίσης 

σημαντικό ρόλο παίζει και η επιμονή 
στις σπάνιες και δύσκολες ποικιλίες 
της ελληνικής φύσης. Μιλάμε πάντα για 
ορεινές συλλογές , σε μεγάλα υψόμετρα 
και δυσπρόσιτα μέρη που απαιτούν κο-
πιαστικά ταξίδια. Η ραχοκοκαλιά της 
Πίνδου, η Βάλια Κάλντα, το όρος Βόιο 
της Κοζάνης και η ορεινή Ήπειρος είναι 
η πλούτος μας και το συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα. Μόνο έτσι μπορείς να 
έχεις αυτές τις μοναδικές ποικιλίες και 
γεύσεις.

Θα θέλατε να μας μιλήσετε για τις 
ποικιλίες μελιού που προσφέρετε 
στον καταναλωτή και ποια θα του 
προτείνατε να επιλέξει;

Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα μελιών 
που δουλεύουμε. Εννέα στον αριθ-
μό!Ανθόμελο, Φασκόμηλο και Θυμάρι θα 
πρότεινα σε όσους αγαπάνε μέλια αρω-
ματικά, δροσερά και σπιρτόζικα. Ειδικά 
για το Φασκόμηλο θα έλεγα είναι μια 
γευστική έκπληξη. Η Βελανιδιά είναι ένα 

μέλι που κερδίζει όλο και περισσότερο 
τους Έλληνες. Είναι εντυπωσιακό μαύρο 
μέλι με δυνατή καραμελένια γεύση και 
πολύ πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Η Κα-
στανία μας είναι επίσης ένα ξεχωριστό 
και δυνατό μέλι, για όσους αγαπάνε την 
μεστή γεύση του κάστανου. Το Κόκκι-
νο Ελατο αποτελεί δική του κατηγορία. 
Είναι πολύ χαμηλό σε γλυκύτητα και το 
προτείνω σε όσους θέλουν γεύσεις απα-
λές και βελούδινες. Αξίζει να αναφερθώ 
και στην Κουμαριά μας. Είναι πικρό μέλι, 
που συλλέγεται στην περιοχή της Δωδώ-
νης στην Ήπειρο. Το προτιμούν πολλοί 
που δεν συμπαθούν το γλυκό μέλι και 
έχει εξαιρετικές ιδιότητες για την λει-
τουργία της καρδιάς.

Κάπως έτσι πορευόμαστε κάθε χρόνο, 
ταξιδεύουμε από το ένα μέρος στο άλλο, 
από την μία ποικιλία στην επόμενη με 
στόχο πάντα την ποιότητα. Και το σα-
ράκι που μας τρώει είναι να βλέπουμε 
και παραπέρα..το επόμενο βήμα. Αυτό 
το κυνήγι του μελιού δε σταματά ποτέ!

Η βάση της βιολογική παραγωγής 
είναι η οικολογική συνείδηση του παραγωγού 

Συνέντευξη του κυρίου Κυριάκου Βήρου, βιολογικού μελισσοκόμου της Melodia στη MAIL.



Το Goji & health.gr, ξεκίνησε, ως ιδέα, 
το 2012, μέσα από την τολμηρή για εμάς 
εναλλακτική καλλιέργεια του goji αλλά 
και της ροδιάς στην Αττική. Όταν γεννή-
θηκαν οι πρώτοι καρποί από τα δένδρα 
της νεότητας και της μακροζωίας, όπως 
θεωρείται, προσπαθήσαμε να τα διαχειρι-
στούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να 
φτιάξουμε κάτι διαφορετικό και υγιεινό 
για τον καταναλωτή. Έτσι καταλήξαμε 
στην παρασκευή μαρμελάδων με υπερ-
τροφές, χωρίς ζάχαρη, με πολύ λίγες θερ-
μίδες, πλούσιες σε φυτικές ίνες και αντι-
οξειδωτικά καθώς και Vegan! 

Οι μαρμελάδες μας από goji berry, (ως 
βάση) και σε τρεις γεύσεις, είναι extra σε 
περιεκτικότητα φρούτου, σε τρεις διαφο-
ρετικούς συνδυασμούς: με πράσινο μήλο, 
κολοκύθα και χυμό ροδιού σε ποσοστό 
40% goji και 40% ο άλλος καρπός. Η πα-
ραγωγή τους, δηλαδή, έχει συνολικά 80% 
καθαρού φρούτου.

Η ζάχαρη απουσιάζει από όλα μας τα 
προϊόντα και έχουν ως αποκλειστικό γλυ-
καντικό τη Stevia* (+Ερυθριτόλη), πετυ-
χαίνοντας έτσι ένα προϊόν με ελάχιστες 
θερμίδες, χωρίς συντηρητικά, χωρίς φάρ-
μακα και πιστοποιημένο από την Αγγλική 
Vegan society, ως Vegan προϊόν. 

Οι υγιεινές μαρμελάδες μας με βάση την 

υπερτροφή goji berry είναι κατάλληλες 
για άτομα που ακολουθούν μια υγιεινή δι-
ατροφή, διατροφή χαμηλή σε θερμίδες κα-
θώς και άτομα με έντονη καθημερινότητα 
ή αθλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν 
τις επιδώσεις τους, για διαβητικούς άλλα 
και για όλους εκείνους που θέλουν κάτι 
γλυκό με ελάχιστες θερμίδες. Τα προϊόντα 
μας είναι κατάλληλα για μεγάλους αλλά 
και παιδιά μεγαλύτερα του ενός έτους.

Οι μαρμελάδες Goji and Health θα ενι-
σχύσουν την δημιουργική μαγειρική σας, 
μιας και με γεύση «ελαφρά» γλυκόξινη, 
είναι κατάλληλες για χρήση σε σαλά-
τες ως dressing, σάλτσες τύπου chutney, 
συνοδευτικό αλλαντικών, τυριών και 
φρούτων, για καλωσόρισμα σε τραπέζια, 
μαρινάδες σε κρέατα, ακόμα και σε ποτά-
κοκτέιλ, κοκτέιλ φρούτων κλπ. Με λίγα 
λόγια μπορούν να συνοδεύσουν το γεύμα 
σας από το πρωινό έως το δείπνο σας.

Οι καρποί των Goji berry διατίθενται καθ' 
όλη τη διάρκεια του έτους κατεψυγμένο 
σε συσκευασίες των 100gr. Οι καρποί αυ-
τοί παράγονται από Ελληνικά Goji berry, 
που παράγεται το καλοκαίρι όπου μπορεί 
να καταναλωθεί ως χλωρό, είτε να κατα-
ψυχθεί άμεσα και καταναλώνεται όλο το 
χρόνο χωρίς να χάνει κανένα από τα super 
θρεπτικά του στοιχεία, πράγμα στο οποίο 
υστερούν οι αποξηραμένοι καρποί.

Nεότητα και μακροζωία με τα 
δικά μας Ελληνικά Goji berry
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Τι είναι τα Βιολογικά Προϊόντα;
Βιολογικά προϊόντα είναι εκείνα των οποίων 
οι πρώτες ύλες έχουν καλλιεργηθεί σε κτήμα-
τα καθαρά, απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα 
συνθετικά και χημικά λιπάσματα. Επίσης τα 
κτήματα που παράγουν βιολογικές πρώτες 
ύλες δεν χρησιμοποιούν γενετικά τροποποι-
ημένους σπόρους καθώς και τηρούν μια σει-
ρά από απαραίτητες διαδικασίες.

Γιατί να διαλέξουμε Βιολογικά Προϊόντα;
1. Συντελούν (μαζί με άλλους παράγοντες) 
στην καλή υγεία και ευεξία του οργανισμού.
Ο κυριότερος λόγος επιλογής βιολογικών 
προϊόντων είναι πως αφορά άμεσα την 
υγεία και την ευεξία του οργανισμού μας 
αλλά και των αγαπημένων μας. Αυτό συμ-
βαίνει επειδή δεν χρησιμοποιούνται μεταλ-
λαγμένοι καρποί (Gmos) και οι πρώτες ύλες 
προέρχονται από χωράφια τα οποία μένουν 
ανέπαφα από συνθετικά φυτοφάρμακα.
2. Αφήνουμε την αυθεντική γεύση των υλι-
κών να μας ξαφνιάσουν με την νοστιμιά 
τους. Τα βιολογικά προϊόντα αγνά και χω-
ρίς ενισχυτικά γεύσης και αρώματος, έχουν 

τον γευστικό χαρακτήρα των πρώτων υλών 
τους. Και αν στην αρχή η γεύση τους μας 
ξενίζει, είναι γιατί ίσως δεν έχουμε γευθεί 
ποτέ ή έχουμε ξεχάσει τις αυθεντικές γεύ-
σεις των υλικών. Με το να επιλέγουμε βιολο-
γικά προϊόντα γευόμαστε την ίδια, την αυθε-

ντική γεύση του κάθε υλικού, χωρίς 
ενισχυτικά γεύσης και αρώματος.
3. Σεβόμαστε και προσέχουμε το 
περιβάλλον στο οποίο ζούμε εμείς 
και τα παιδιά μας. Επιλέγοντας 
βιολογικά προϊόντα δείχνουμε σε-
βασμό στο περιβάλλον στο οποίο 
ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά 
μας. Αυτό συμβαίνει γιατί στα κτή-
ματα που παράγονται οι πρώτες 
ύλες των βιολογικών προϊόντων 

δεν χρησιμοποιείται τίποτα βλαβερό για 
την ίδια τη γη. Εχοντας σαν αρχή την αει-
φόρο γεωργική καλλιέργεια και τηρώντας 
τα υψηλότερα standards της βιολογικής 
καλλιέργειας, φροντίζουμε να παραμένει 
καθαρός ο υδάτινος ορίζοντας αλλά και το 
οικοσύστημα της κάθε περιοχής

Τα προϊόντα μας

Αγνά Παραδοσιακά 
Βιολογικά Μπισκότα 
φτιαγμένα με βιολογικές πρώτες 
ύλες, για όλους! Δέκα Φανταστικοί 

συνδυασμοί γεύσεων με ή χωρίς 
ζάχαρη και χωρίς ζωικά συστατι-
κά, σε πανέμορφες, πρακτικές και 
ανακυκλώσιμες συσκευασίες

Βιολογικά Ζυμαρικά 
από την γη της Θεσσαλίας
Η προσεχτική επιλογή βιολογι-
κών σιτηρών, τα οποία έχουν καλ-
λιεργηθεί στην ευλογημένη γη 
της Θεσσαλίας μας δίνει άριστης 
ποιότητας σιμιγδάλι από το οποίο 
δημιουργήσαμε την νέα σειρά των 
βιολογικών ζυμαρικών μας.

4 είδη βιολογικού τραχανά 
και πλιγούρι
4 είδη τραχανά για όλες τις γευ-
στικές προτιμήσεις αλλά και το 
παραδοσιακό θεσσαλικό πλιγού-
ρι, όλα χειροποίητα, με αγνές βι-
ολογικές πρώτες ύλες!

Βιολογικά κριτσίνια 
με 5 δημητριακά
Αυτό τα μοναδικά και υγιεινά βι-
ολογικά κριτσίνια είναι ζυμωμέ-
να με άλευρα 5 δημητριακών (σί-
του, κριθαριού, βρώμης, σίκαλης 
και καλαμποκιού). Είναι εύπεπτα 
σε απίθανα μοναδικές γεύσεις 
Λιναρόσπορο, Σκόρδο-Βασιλικό, 
Τομάτα-Πιπεριά. 

ΟΙΚΟΠΑΛ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
υψηλής διατροφικής αξίας, 
για μια καλύτερη ζωή

www.oikopal.gr

Τα βιολογικά προϊόντα μας θέλουν να θυμίσουν στους παλιούς, 
αλλά και να μάθουν στους νεότερους πόσο νόστιμες είναι οι αυ-
θεντικές, οι γνήσιες γεύσεις των υλικών από τα οποία παράγο-
νται. Απαλλαγμένα από οτιδήποτε περιττό και προσέχοντας να 
είναι ιδιαίτερα γευστικά και προσιτά σε όλους. Σκοπός μας να μά-
θουμε σε όλους πως η ποιότητα έχει τη δική της νόστιμη γεύση.
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Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι 
ελληνικές εξαγωγές νωπών φρού-
των και λαχανικών, το πρώτο τρίμηνο 
2020, σε σχέση με το ίδιο διάστημα 
του προηγούμενου έτους, σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, 
επεξεργασμένα από το Σύνδεσμο Ελ-
ληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Δι-
ακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυ-
μών INCOFRUIT-HELLAS.

Η αύξηση σε αξία έφτασε το 31,3%, με 
το συνολικό ποσό των εξαγωγών σε 
νωπά φρούτα και λαχανικά να ανέρχε-
ται σε 326,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 
κατά 17,5% μεγεθύνθηκαν οι εξαγωγές 
σε όγκο, φτάνοντας τους 440,56 χιλιά-
δες τόνους.
Αυξημένες κατά 24,4% ήταν το πρώτο 
τρίμηνου του τρέχοντος έτους οι απο-
στολές-εξαγωγές λαχανικών, σε σχέση 
με το ίδιο διάστημα του 2019, ανερχό-
μενες σε 72.339 τόνους και κατά 29,2% 
σε αξία, η οποία φτάνει τα 59,512 εκα-
τομμύρια ευρώ.

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι εξα-
γωγές φρούτων, οι οποίες αυξήθηκαν 
κατά 16,3%, φτάνοντας τους 368.225 
τόνους, ενώ σε 267,09 εκατομμύρια 
ευρώ ανήλθε η αξία τους, αυξημένη 
κατά 31,8%.

Ο όγκος των λαχανικών που εξήχθη 
μεγεθύνθηκε κατά 24,2% και διαμορ-
φώθηκε σε 72,34 χιλ. τόνους. Αύξηση 
8,8% καταγράφηκε στις εξαγωγές της 
ντομάτας (11.346 τόνοι), 41,8% στις 
πιπεριές (12.935 τόνοι), 9,9% στα αγ-
γούρια & αγγουράκια (17.155 τόνοι) και 
44% στις πατάτες (12.935 τόνοι).

Σε ότι αφορά στα φρούτα, σύμφωνα 
με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
ο όγκος των εξαγωγών το πρώτο τρί-
μηνο του έτους ανήλθε σε 368,23 χιλ. 
τόνους, αυξημένος κατά 16,3% σε σχέ-

ση με την ίδια περίοδο του 2019. Κατά 
23,9% αυξήθηκαν, σε όγκο, οι εξαγωγές 
στα πορτοκάλια (181.310 τόνοι ), κατά 
17,9% στα λεμόνια (7.277 τόνοι), 34,4% 
στις φράουλες (17.480 τόνοι) και κατά 
15,7% στα ακτινίδια (71.510 τόνοι). 
Αντίθετα, κάμψη παρουσίασαν οι εξα-
γωγές σε μήλα (-5,5%, 20.485 τόνοι), 
και σε μανταρίνια (-4%, 26.399 τόνοι).

«Η αύξηση της αξίας των εξαχθέντων 
φρούτων κατά 31,3% είναι εντυπωσια-
κή και δείχνει την αυξημένη μεσοσταθ-
μική τιμή μονάδος των προϊόντων 

μας, οφειλόμενη κυρίως στα πορτο-
κάλια και ακτινίδια που δημιούργη-
σαν ρεκόρ εξαγωγών», υπογράμμισε 
ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου 
Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, 
Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και 
Χυμών INCOFRUIT-HELLAS, Γιώργος 
Πολυχρονάκης.

Μάλιστα όπως τόνισε «οι ενδείξεις 
από την εξαγωγή μέχρι και σήμερα 
13/5/2020 βάσει προσωρινών στοιχεί-
ων ΥΠΑΑΤ δείχνουν ότι διατηρούνται 
τα ποσοστά αύξησης τους στο επίπεδο 
των 17,5% με εκτιμώμενες τις αυξήσεις 
σε αξία άνω των 35% που εάν δεν υπάρ-
ξουν ζημιές, λόγω καιρικών συνθηκών, 
οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών 
θα έχουν προοπτικές ρεκόρ 10ετίας» 
προσθέτοντας όμως ότι «υπήρξε μια 
μείωση των εισαγωγών το αντίστοιχο 
τρίμηνο στην χώρα μας, κατά -7,0% σε 
όγκο, με σημαντική την μείωση εισα-
γωγών κυρίως σε λαχανικά -14,6% κατ 
όγκο και κατά -16,6% σε αξία».

Μεταξύ άλλων ο κ. Πολυχρονάκης επι-
σήμανε πως «απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την διατήρηση της φήμης των 
προϊόντων μας στις καταναλωτικές 
αγορές είναι η αυστηρή εφαρμογή των 
εθνικών και ενωσιακών κανόνων για 
προδιαγραφές εμπορίας -ποιότητος με 
πλήρη ιχνηλασιμότητα που παρέχει 
την ασφάλεια στον καταναλωτή για 
την ποιότητα τους και με τήρηση των 
κανόνων υγιεινής σε όλη την εφοδια-
στική αλυσίδα των προϊόντων μας». 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι καταναλωτές μείωσαν τις δαπάνες τους 
για έτοιμα γεύματα και αγόρασαν περισσό-
τερα φρούτα και λαχανικά, στρεφόμενοι σε 
μια πιο υγιεινή διατροφή κατά τη διάρκεια 
του lockdown, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος. 
Όσοι αναγκάστηκαν να μείνουν σπίτι τους 
δοκίμασαν επίσης νέες συνταγές και πέταξαν 
λιγότερο φαγητό, σύμφωνα με την έρευνα που 
διενεργήθηκε με δείγμα σχεδόν 11.000 κατα-
ναλωτών σε 11 χώρες, μεταξύ των οποίων και 
η Ελλάδα. «Εν μέσω του lockdown οι άνθρω-
ποι τρώνε πιο υγιεινά, μαγειρεύουν το δικό 
τους φαγητό και καταναλώνουν περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά», δήλωσε η Σαρλότ ντε 
Μπάκερ, που συντόνισε την έρευνα στο Πανε-
πιστήμιο της Αμβέρσας στο Βέλγιο.

Καθώς εγκατέλειψαν τα γραφεία τους και μα-
γείρευαν στο σπίτι, οι καταναλωτές μείωσαν 
τις αγορές έτοιμων γευμάτων που απλά ζε-
σταίνονται στους φούρνους μικροκυμάτων 
σε όλες τις χώρες στις οποίες διενεργήθηκε η 
έρευνα - Αυστραλία, Βέλγιο, Χιλή, Ουγκάντα, 
Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Καναδάς, 
Βραζιλία και Ιρλανδία. «Πήγαμε από τα σνακ, 
το φαγητό εστιατορίου, τις παραγγελίες ντελί-
βερι στο μαγείρεμα στο σπίτι», δηλωσε ο Φι-
ρέν, που είναι από το Αζερμπαϊτζάν και ζει στις 
Βρυξέλλες, καθώς περιγράφει τις αλλαγές στο 
δικό του σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
«Έχασα τέσσερα κιλά και είμαι περήφανος γι’ 
αυτό». Περίπου στις μισές από τις χώρες στις 

οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα, οι κατα-
ναλωτές αγόρασαν λιγότερα αλμυρά ή γλυκά 
σνακ, αν και οι πωλήσεις συνολικά παρέμειναν 
σταθερές. Η κατανάλωση αλμυρών προϊόντων 
καθώς και προϊόντων με αυξημένα λιπαρά και 
ζάχαρη συνήθως αυξάνεται όταν οι άνθρωποι 
βιώνουν καταστάσεις που προκαλούν άγχος, 
αλλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι πιο 
έντονες λιγούρες ικανοποιήθηκαν σε πολλές 
χώρες με σπιτικές λιχουδιές, δήλωσε η ντε 
Μπάκερ, που είναι επικεφαλής της FOOMS, 
μιας ερευνητικής ομάδας για τα τρόφιμα και 
τα μέσα ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της 
Αμβέρσας.

Η Χιλή, για παράδειγμα, είχε μεγάλη μείωση 
στις πωλήσεις των σνακ αλλά και τη μεγαλύ-
τερη αύξηση στις αγορές αλευριού και μαγιάς. 
Η κατανάλωση κρέατος, ψαριών και οινοπνευ-
ματωδών ποτών παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη 
τη διάρκεια της πανδημίας. Η έρευνα, που βα-
σίστηκε σε εθελοντικές απαντήσεις μέσω Δια-
δικτύου από τις 17 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου, 
εκ των οποίων οι 6.700 ήταν από το Βέλγιο, θα 
επεκταθεί σε καταναλωτές σε περίπου 25 χώ-
ρες, με τα τελικά της συμπεράσματα να ανακοι-
νώνονται έως τα τέλη Ιουνίου.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η ντε Μπάκερ δήλωσε ότι τα αρχικά ευρήμα-
τα καταδεικνύουν ξεκάθαρες τάσεις που είναι 
απίθανο να αλλάξουν με τα νέα στοιχεία, κα-

θώς η πανδημία έχει ενισχύσει την προσοχή 
που δίνουν οι άνθρωποι στο φαγητό και σε 
πιο υγιεινές επιλογές. Η Μιριέλ Μπερνάρ, 
ιδρύτρια του ηλεκτρονικού καταστήματος βιο-
λογικών τροφίμων eFarmz στο Βέλγιο, αναγκά-
στηκε να διπλασιάσει σχεδόν το προσωπικό 
της σε 25 άτομα για να καλύψει τη ζήτηση για 
τα φρέσκα προϊόντα της. «Ύστερα από μερικές 
ημέρες περιορισμού, είδαμε μεγάλη αύξηση 
στις πωλήσεις», δήλωσε. Σε όλες τις χώρες στις 
οποίες διενεργήθηκε η έρευνα, οι άνθρωποι 
αγόρασαν περισσότερα φρέσκα, κατεψυγμένα 
ή σε κονσέρβα φρούτα και λαχανικά κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας, μια αλλαγή που σύμ-
φωνα με την ντε Μπάκερ μπορεί να εξηγηθεί 
από τις εντονότερες ανησυχίες για την υγεία. 
Ο προσεκτικός σχεδιασμός για να μειωθεί ο 
χρόνος παραμονής στο σούπερ μάρκετ μπο-
ρεί επίσης να αποτέλεσε παράγοντα, δήλωσε 
η ντε Μπάκερ. «Εάν έχεις μια λίστα για ψώνια, 
σχεδιάζεις εκ των προτέρων τα γεύματά σου 
και είναι λιγότερο πιθανόν να προσθέσεις 
ανθυγιεινά τρόφιμα». Οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα, κυρίως γυναίκες, δοκίμασαν επίσης 
νέες συνταγές κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
και αξιοποίησαν περισσότερο τα περισσεύμα-
τα, μειώνοντας την ποσότητα τροφίμων που 
πετούσαν.Αυτή η συμπεριφορά συνδέεται με 
τους φόβους για έλλειψη τροφίμων, δήλωσε η 
ντε Μπάκερ, και πιθανόν να περιοριστεί μόλις 
οι καταναλωτές πάψουν να βλέπουν άδεια ρά-
φια στα σούπερ μάρκετ, όπου παρατηρήθηκαν 
κάποια προβλήματα στην τροφοδοσία κατά 
την πανδημία. Ωστόσο, ορισμένες από τις δι-
ατροφικές συνήθειες πιθανόν να διατηρηθούν 
και μετά την επιδημία, πρόσθεσε η ντε Μπά-
κερ, διότι σε πολλές χώρες τα lockdowns κρά-
τησαν περισσότερο από έξι εβδομάδες, όσο 
χρειάζεται για να σχηματιστεί μια νέα συνή-
θεια. Επίσης, καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να 
έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην κου-
ζίνα, δοκιμάζοντας νέες συνταγές, ένα από τα 
βασικά εμπόδια στη μαγειρική στο σπίτι ίσως 
απλά να γκρεμίζεται, δήλωσε η ντε Μπάκερ. 
Κάποιοι αγρότες όμως βγήκαν ζημιωμένοι. Το 
κλείσιμο των εστιατορίων μείωσε τη ζήτηση 
για προϊόντα όπως μανιτάρια, λάχανο και μι-
κρολαχανικά, σύμφωνα με τη Freshfel Europe, 
την ένωση που εκπροσωπεί τον ευρωπαϊκό 
κλάδο νωπών προϊόντων.

Υπάρχουν βέβαια πάντα και αυτοί που κι-
νούνται ενάντια στο ρεύμα. «Τρώμε λίγο χει-
ρότερα. Κάνουμε κραιπάλες με περισσότερα 
γλυκά», δήλωσε ο Σαλβατόρε από το Βέλγιο. 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Άλμα» στις εξαγωγές φρούτων και 
λαχανικών το α' τρίμηνο 2020

Οι καταναλωτές, κλεισμένοι στα σπίτια τους, στράφηκαν 
στα λαχανικά και απέφυγαν τα έτοιμα γεύματα
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Η Μεγαλύτερη Συλλογή Προϊόντων
CBD Kάνναβης

Πρωτοπορία - Σεβασμός - Ευελιξία - Εμπιστοσύνη - Συνεργασία με τον πελάτη
Στόχος μας να ενισχύσουμε την αγορά, παρέχοντας εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσί-
ες, λειτουργώντας σε άψογη σχέση με προμηθευτές και ιδιοκτήτες του Κλάδου. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προδιαγραφών και κατά συνέπεια μεγιστοποίηση 

της ικανοποίησης του καταναλωτή.
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