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Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020  

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου τύπου  
από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ 
 και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα   

 

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 

Α. Τουρκική προκλητικότητα 

Κατόπιν προκλητικών και παράνομων συμπεριφορών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
με αποκορύφωμα τη δημοσίευση στο φύλλο της τουρκικής Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 
αιτήσεων για άδεια έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων από την κρατική τουρκική 
εταιρεία πετρελαίου (TPAO), ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε χθες, Τετάρτη 
3 Ιουνίου 2020, επιστολές προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σάρλ Μισέλ και 
την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Γίνεται ξεκάθαρο, 
ότι ενδεχόμενο κλιμάκωσης από πλευράς της Τουρκίας δεν θα οδηγήσει σε ελληνοτουρκική, 
αλλά σε κρίση των συνολικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. 

Β. Νέα κανονικότητα 

Βαδίζουμε, εδώ και εβδομάδες, στη Γέφυρα που μας οδηγεί στη «νέα κανονικότητα». 
Συνεχίζουμε αυτή την πορεία, με πέντε ακόμη ενδιάμεσους σταθμούς: Στις 6, στις 8, στις 15 
και τις 29 Ιουνίου, καθώς και την 1η Ιουλίου 2020. Από μεθαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου, 
επιτρέπεται: 

-H λειτουργία της εστίασης σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και στα εστιατόρια των 
ξενοδοχείων,   

-η λειτουργία κυλικείων και αναψυκτήριων, καθώς και η παροχή γευμάτων και ποτών σε 
υπαίθριες εκδηλώσεις,  

-οι υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος. 

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου, επαναλειτουργούν κέντρα διασκέδασης, νάιτ κλαμπ, μπουάτ,  
ντισκοτέκ, καφενεία με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια, ίντερνετ καφέ. Επανεκκινούν, επίσης, οι 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα και οι ψυχαγωγικές μη αθλητικές λέσχες (χωρίς 
όμως εκδηλώσεις). 
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Την Δευτέρα 15 Ιουνίου ξεκινούν οι πτήσεις εξωτερικού προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της 
Θεσσαλονίκης.  

Από την ίδια ημέρα επαναλειτουργούν: 

-Tα καταλύματα  εποχικής λειτουργίας, 

-οι υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης και υποστήριξης  για άτομα με αναπηρίες 

-τα μουσεία και οι ιστορικοί χώροι, 

-οι εγκαταστάσεις γυμναστικής, 

-τα πάρκα αναψυχής και τα θεματικά πάρκα,  

-τα κέντρα σωματικής ευεξίας,  σάουνας και σπα, τα λουτρά και οι ιαματικές πηγές. 

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου επαναλειτουργούν οι κατασκηνώσεις για παιδιά, και την Τετάρτη 1η 
Ιουλίου ξεκινούν οι πτήσεις εξωτερικού προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πέραν δηλαδή του 
αεροδρομίων «Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Μακεδονία». Από την ίδια μέρα επανεκκινούν: 

-Oι δραστηριότητες που αφορούν την οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, 

-οι παραστάσεις με παρουσία κοινού, συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,  

-οι υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων. 

Υπογραμμίζεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς επαναλειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες 
ως προς τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό πελατών, την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
τραπεζιών, την απόσταση μεταξύ των εξυπηρετούμενων, καθώς και εξειδικευμένα μέτρα ανά 
κατηγορία δραστηριότητας.  Σημειώνεται ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
στις παραλίες, λειτουργούν, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την εστίαση.  

Με τα βήματα που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και με αυτά που ακολουθούν από τις 
6 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, συνολικά, θα έχουν επανέλθει στην εργασία τους 670.000 
εργαζόμενοι (δηλαδή το 97% των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή με κρατική 
εντολή) και θα έχουν επαναλειτουργήσει 249.000 επιχειρήσεις (δηλαδή το 95% του συνόλου 
των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή).  

Ολοκληρώνεται, έτσι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, η επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Ας μην 
κάνουμε λάθος όμως. Ας μην εφησυχάζουμε. Για αυτό ακριβώς οφείλουμε όλοι να 
ακολουθούμε πολύ σχολαστικά τους κανόνες και τα πρωτόκολλα υγιεινής, που 
διαμορφώνονται με βάση τις οδηγίες των ειδικών. Η ατομική ευθύνη και η συλλογική 
ωριμότητα που επιδείξαμε από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, είναι η πυξίδα που μας 
οδηγεί με ασφάλεια στη νέα κανονικότητα. 
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Κρατάμε στο διάστημα που ακολουθεί το άυλο εθνικό κεκτημένο της προηγούμενης περιόδου:  

-Την εμπιστοσύνη που σφυρηλατήθηκε στα δύσκολα, και 
 
-την αναβαπτισμένη εθνική αυτοπεποίθηση. 

Και συνεχίζουμε  κοιτώντας μπροστά: Άμυνα στην πανδημία, αντεπίθεση στην οικονομία. Με 
προτεραιότητα τη στήριξη της απασχόλησης, τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και την 
προώθηση της ευημερίας για όλους, η Κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο, 
όπως υποσχέθηκε προεκλογικά και δρομολόγησε από την πρώτη στιγμή μετεκλογικά.   

Παράλληλα, προωθούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών προχωρά, με σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα  στην ανάθεση 
της Διαχείρισης, της Λειτουργίας και της Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος 
της Αθήνας.  Έτσι: 

-Εισάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στις υπηρεσίες του συστήματος με στόχο τη μείωση του 
ετήσιου κόστους της λειτουργίας και της συντήρησης του. 

-Προτεραιοποιούνται οι ανάγκες που αφορούν στη συντήρηση και την αναβάθμιση του 
δικτύου. 

-Προωθούνται τα απαραίτητα έργα για τη συντήρηση, με έξοδα του ιδιώτη.  

-Προχωρά η επανακοστολόγηση του διυλισμένου νερού, προς όφελος των καταναλωτών.  

-Μπαίνουν σοβαρά ποιοτικά κριτήρια για το νερό που πίνουμε. 

-Ελέγχονται οι διαρροές του δικτύου που κοστίζουν ακριβά. 

-Αξιολογείται η εκμετάλλευση των εγκατεστημένων υδροηλεκτρικών μονάδων, καθώς και η 
πώληση αδιύλιστου ύδατος σε ιδιώτες.  

Αναβαθμίζεται λοιπόν το δίκτυο, προς όφελος των καταναλωτών. Το νερό δεν πωλείται. 

Στο μεταξύ, έγινε ήδη ένα ακόμη βήμα για την έναρξη του μεγάλου και εμβληματικού έργου 
στο πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εκδόθηκε την 1η Ιουνίου, από το Αυτοτελές Γραφείο 
Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, η 
προβλεπόμενη από το άρθρο 67 του νόμου 4663/2020  διαπιστωτική πράξη, για την έναρξη 
των εργασιών κατεδάφισης  κτιρίων, που βρίσκονται  εντός του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. 

Σε ό,τι αφορά τις δράσεις για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων, σημειώνεται ότι 
ξεκίνησε από χθες την λειτουργία του το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, με στόχο τη 
διοχέτευση στην αγορά κεφαλαίων ύψους 7 δις ευρώ. Εγγυάται τη χορήγηση δανείων για 
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κεφάλαια κίνησης, με ευνοϊκούς όρους και αισθητά μειωμένες εξασφαλίσεις, σε μικρές, 
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, την  αλιεία και τις 
υδατοκαλλιέργειες. Ειδικότερα, με το νέο αυτό χρηματοοικονομικό εργαλείο, οι επιχειρήσεις 
θα μπορούν να λάβουν δάνειο κεφαλαίου κίνησης εγγυημένο έως και 80% από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν  να  υποβάλουν την 
αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. 

Σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία 

Το Υπουργείο Υγείας εξασφάλισε αξιόπιστο τεστ αντισωμάτων και οι Υγειονομικές Περιφέρειες 
της χώρας, σε συνεργασία με  το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων, ξεκίνησαν, από 1η Ιουνίου, εθελοντική  διεξαγωγή του τεστ αυτού στους 
εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Ομάδες Υγείας και στα Τοπικά 
και Περιφερειακά Ιατρεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με προοπτική να 
ολοκληρωθούν εντός του Ιουνίου σε όλες τις υγειονομικές δομές της χώρας.  

Σε ό,τι αφορά την Ψηφιακή Διακυβέρνηση  

Για την διευκόλυνση των επαγγελματιών αγροτών τίθεται σε εφαρμογή ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να εκδίδουν σχετική  βεβαίωση χρησιμοποιώντας τον 
υπολογιστή ή το κινητό τους τηλέφωνο. Σημειώνεται ότι η βεβαίωση ισχύει για την περίοδο 
από την 1η ως το τέλος του χρόνου και αφορά τους αγρότες για τους οποίους έχουν 
πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

Στο μεταξύ ξεκίνησε τη λειτουργία της -ως ψηφιακή δεξαμενή Πολιτισμού, προσβάσιμη σε 
όλους τους πολίτες- η πλατφόρμα digitalculture.gov.gr του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχουν 
συγκεντρωθεί οι πολιτιστικές παραγωγές που  βρίσκονται  στο διαδίκτυο, με ελεύθερη 
πρόσβαση και υπάρχουν σε διακριτές ενότητες, όπως η Μουσική, το Θέατρο, ο 
Κινηματογράφος, το Βιβλίο, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί χώροι και τα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα. Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό, ενώ θα συγκεντρώνει, θα 
ενημερώνει και θα συνδέει τους πολίτες με τα καθημερινά δρώμενα, που προσφέρονται 
δωρεάν, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού 

Απόψε στις 8, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην παρουσίαση της 
καμπάνιας για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού, που διοργανώνεται στον 
κινηματογράφο Αίγλη του Ζαππείου. Η Ελλάδα ανοίγει τις πύλες της στον Κόσμο, με όρους 
ασφάλειας για τους εργαζόμενους στο χώρο του τουρισμού, για τους κατοίκους των 
τουριστικών προορισμών και βεβαίως για τους επισκέπτες μας. Με ενισχυμένη την αξιοπιστία 
και την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας στην Πατρίδα μας, διεκδικούμε ένα μεγαλύτερο 
κομμάτι από μια μικρότερη πίτα. 

https://www.us12.list-manage.com/track/click?u=241399787e4a399c80611c4e5&id=ee1c008ecb&e=06bf06e563
https://www.us12.list-manage.com/track/click?u=241399787e4a399c80611c4e5&id=3484385081&e=06bf06e563
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Αύριο 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην 
παρουσίαση του προγράμματος για την ηλεκτροκίνηση. Είναι ένα ακόμη πρόγραμμα που 
σύντομα θα γίνει νόμος του Κράτους και θα μπει σε εφαρμογή στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, που ξεδιπλώνεται σταθερά, με φιλόδοξους στόχους για 
την Πατρίδα μας.  

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση έχει αναλάβει συγκεκριμένες  και χρονικά οριοθετημένες 
δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η απολιγνιτοποίηση, η προώθηση της 
ανακύκλωσης και η στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτή δεν είναι μια κλαδική 
πρωτοβουλία που αφορά για παράδειγμα τη βιομηχανία, ούτε μια απλή πτυχή της οριζόντιας 
πολιτικής  για το περιβάλλον. Είναι μια μεταρρυθμιστική τομή. Που μιλά για την Ελλάδα που 
αλλάζει. Και για το μέλλον της. 

Κλείνω, με την σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το Α.Ε.Π. του πρώτου τριμήνου του 2020, 
το οποίο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση κατά 0,9%. Το 
νούμερο αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα είχε σημαντικά μικρότερη ύφεση από ό,τι αναμενόταν, 
γεγονός από το οποίο εξάγουμε δύο βασικά συμπεράσματα.   

Πρώτον, ότι η ελληνική οικονομία μπήκε με δυναμισμό στο πρώτο δίμηνο του έτους, λόγω της 
αποκατάστασης της εμπιστοσύνης που κερδίσαμε μετά την πολιτική αλλαγή του Ιουλίου. Και 
επίσης, ότι ο Μάρτιος, μήνας στον οποίο έγινε έκρηξη της πανδημίας, δεν ήταν τόσο κακός για 
την οικονομία όσο προβλεπόταν.  

Δεύτερον, ότι συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η ύφεση στην Ελλάδα ήταν αισθητά 
μικρότερη το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ενώ συγκριτικά καλύτεροι είναι οι πρόδρομοι δείκτες 
και για το δεύτερο τρίμηνο. Τόσο ο δείκτης PMI για την μεταποιητική δραστηριότητα, όσο και 
ο δείκτης οικονομικού κλίματος που δημοσιεύει το ΙΟΒΕ, καταγράφουν σαφή, αλλά σε κάθε 
περίπτωση, μικρότερη υποχώρηση στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωζώνη.  

Επομένως, παρά το απρόβλεπτο και εξωγενές γεγονός της πανδημίας του κορονοϊού, η 
Ελληνική οικονομία έδειξε την ανθεκτικότητά της. Στόχος όλων των παρεμβάσεων της 
Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, είναι η ύφεση 
να είναι παροδική. Για να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν την 
υγειονομική κρίση. Για να διατηρήσουμε τον δυναμισμό που είχαμε στην αφετηρία της 
φετινής χρονιάς. 

Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας, με τη συνήθη πλέον ηλεκτρονική 
διαδικασία υποβολής. Τις ερωτήσεις θα συντονίζει ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου 
Τύπου του Πρωθυπουργού κ. Γιώργος Ευθυμίου, τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 

ΑΜ. ΚΑΤΖΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, τι πραγματικά συμβαίνει στον Έβρο, γιατί οι πληροφορίες 
είναι συγκεχυμένες. Επίσης, αν από τη σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Σάρατζ, ο 
Πρωθυπουργός της Λιβύης παραχωρήσει το δικαίωμα στην Τουρκία να ξεκινήσει έρευνες 
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νότια της Κρήτης, στο πλαίσιο του “μνημονίου” που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες, πώς θα 
αντιδράσει η Κυβέρνηση; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, απαντήσαμε ήδη, τόσο τις 
προηγούμενες ημέρες με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τη βεντάλια των 
διπλωματικών ενεργειών, που έχουμε ξεδιπλώσει, όσο και με τις δύο επιστολές που απέστειλε 
ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου και στην Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράνομες ενέργειες δεν έχουν καμία τύχη με βάση το Διεθνές 
Δίκαιο. Παραμένουν ανυπόστατες, όσες παράνομες ενέργειες βασίζονται στο άκυρο 
τουρκολιβυκό μνημόνιο. 

Όσον αφορά τον Έβρο, δεν επιβεβαιώνεται καμία διαφορετική κινητικότητα σε σχέση με αυτά 
που έχουμε συνηθίσει όλες τις προηγούμενες ημέρες. 

Γ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ: Πέραν των ενεργειών του κ. Μητσοτάκη με αποδέκτες την ηγεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες κάποιες θετικές ειδήσεις 
από το μέτωπο της ΑΟΖ με την Ιταλία; Και πώς προχωρούν οι συζητήσεις με την Αίγυπτο; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Τα ζητήματα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών έχουν και απαιτούν πολύ 
λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς. Είναι σε εξέλιξη, εδώ και αρκετά χρόνια, και δεν θα ήταν 
σκόπιμο αυτή τη στιγμή να κάνουμε οποιαδήποτε εικασία, πριν φθάσουμε σε μία οριστική 
διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Είναι κάτι για το οποίο γίνεται πολύ συστηματική 
προετοιμασία από το Υπουργείο Εξωτερικών, επαναλαμβάνω, εδώ και χρόνια.  Όταν θα 
είμαστε έτοιμοι για ανακοινώσεις, θα τις κάνουμε. 

ΑΙΜ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ: Με δεδομένη την ένταση, λόγω της τουρκικής προκλητικότητας, 
επιβεβαιώνετε ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία; Θα μιλήσει ο 
Πρωθυπουργός με τον κ. Ερντογάν; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη επικοινωνία του 
Πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν. Έχουν συναντηθεί στο παρελθόν δύο φορές, όπως 
γνωρίζετε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. και στο περιθώριο της Συνόδου 
του ΝΑΤΟ, στο Λονδίνο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη 
επικοινωνία. Αυτό που κάνουμε πάντα -όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός και σε πρόσφατη 
τηλεοπτική του συνέντευξη- είναι ακόμη και σε περιόδους κρίσεων, να προσπαθούμε να 
έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποια 
προγραμματισμένη συνάντηση ή κάποια προγραμματισμένη επικοινωνία των δύο ηγετών. 

Δ. ΓΚΑΤΣΙΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, εξετάζετε το ενδεχόμενο σύγκλησης Συμβουλίου Πολιτικών 
Αρχηγών, όπως ζητεί η Αντιπολίτευση; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Η ενημέρωση των Πολιτικών Αρχηγών είναι συνεχής. Πρόσφατα είχε γίνει και στο 
αρμόδιο επίπεδο του θεσμοθετημένου οργάνου για την εξωτερική μας πολιτική. Άρα, είναι 
συνεχής και πλήρης. Εάν κριθεί σκόπιμο κάτι τέτοιο στο μέλλον, αυτό θα το δούμε. Αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. 
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ΣΤ. ΜΟΡΕΛΑΤΟΥ: Τι θα εισηγηθεί η ελληνική Κυβέρνηση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την 
αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας; Εξετάζονται αντίμετρα-κυρώσεις; 

Π. ΜΠΟΤΣΑΡΑΚΟΣ: Είμαστε μπροστά σε νέα επίθεση Ερντογάν στον Έβρο με όπλο τους 
μετανάστες; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, διευκρίνισα και πριν ότι δεν υπάρχει κάποια 
ασυνήθιστη κινητικότητα αυτές τις ημέρες στον Έβρο. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, αυτό 
που έχει σημασία είναι ότι γίνεται ξεκάθαρο -όπως ανέφερα και πριν- με τις δύο επιστολές 
που απέστειλε ο Πρωθυπουργός, ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας δεν 
θα προκαλέσει κρίση ελληνοτουρκική, αλλά κρίση των συνολικών σχέσεων της Ε.Ε. με την 
Τουρκία. 

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Για το ίδιο θέμα, σχετικά με το αν υπάρχει κινητικότητα στον Έβρο ή όχι. Ανησυχεί 
την Κυβέρνηση το ενδεχόμενο η Τουρκία να πραγματοποιήσει τις απειλές της ή πρόκειται για 
προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Ό,τι κι αν επιθυμεί η γειτονική χώρα, εμείς ξέρουμε ότι αυτό που εφαρμόζουμε 
στις διμερείς μας σχέσεις είναι οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και θέλουμε να τηρούνται οι 
κανόνες καλής γειτονίας. Γι’ αυτό πάντα η ελληνική πλευρά επιμένει στο Διεθνές Δίκαιο και 
στους κανόνες καλής γειτονίας. Δεν θέλουμε προκλητικές ενέργειες, δεν τις προκαλούμε. 
Είμαστε μια χώρα, η οποία είναι φιλική. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε και από τους γείτονές 
μας. 

ΣΠ. ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ: Ενδεχόμενο ερευνών από τουρκικά σκάφη εντός της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας συνιστά casus belli για την ελληνική Κυβέρνηση; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε χαρακτηρισμό, αυτή τη στιγμή, παρά μόνο ότι 
κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται για να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα. 

ΧΡ. ΚΟΣΕΛΟΓΛΟΥ: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πολλά εποχικά ξενοδοχεία φέτος δεν θα 
ανοίξουν. Σκέφτεται κάποια μέτρα επιπλέον ενίσχυσης του κλάδου η Κυβέρνηση; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο, το οποίο αίρει πολλές πτυχές της αβεβαιότητας 
στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Έχουμε πει ότι το 
σχέδιο είναι δυναμικό, εξελίσσεται και σε κάθε βήμα είμαστε έτοιμοι να αναπροσαρμόσουμε 
τα σχέδιά μας, πάντα με γνώμονα την κοινωνική συνοχή, την προστασία της απασχόλησης και 
την ευημερία για όλους. Αν χρειαστεί να κάνουμε συμπληρωματικές ενέργειες, θα τις 
κάνουμε. Αυτό αποδεικνύει πόσο σωστή ήταν η αρχική σύλληψη του σχεδίου, να είναι 
δυναμικό και να κρατάμε εφεδρείες για τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας μας. 

Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, γίνονται επεισόδια στο κέντρο της πόλης, 
στο Κολωνάκι. Καταστρέφονται περιουσίες, φυγαδεύονται πολίτες από καταστήματα, ενώ 
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πέφτουν χημικά. Μπορεί η Κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια πολιτών και επαγγελματιών, 
όταν γίνονται αυτά στο κέντρο της Αθήνας; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Όλοι οι πολίτες βιώνουν μια αναβάθμιση στην ασφάλειά τους, τους τελευταίους 
μήνες. Αυτό το οποίο περιγράφετε έχει να κάνει με μια πορεία διαμαρτυρίας, την οποία 
είδαμε χθες. Ελπίζουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως βανδαλισμοί και τέτοιου είδους 
ενέργειες, να μην υπάρξουν στο μέλλον. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε 
τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε 
όλα τα επίπεδα της ασφάλειας των πολιτών έχουν υπάρξει βήματα αναβάθμισης. Τόσο, με την 
παρουσία της Αστυνομίας στον δρόμο και τη γειτονιά, όσο και με τα προληπτικά μέτρα που 
λαμβάνουμε κατά της μικρής ή μεγαλύτερης εγκληματικότητας και τα οποία αποδίδουν 
καρπούς.  

Κ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια είναι η απάντηση της Κυβέρνησης στις καταγγελίες εργαζομένων του 
Ε.Ο.Τ. ότι επίκειται η μεγαλύτερη συρρίκνωση του Ε.Ο.Τ. προς όφελος της ιδιωτικής εταιρείας 
Marketing Greece; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να προβληθεί η Ελλάδα, μέσα στην 
καταιγίδα που έφερε η πανδημία του κορονοϊού, με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να 
καταφέρουμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι από μια μικρότερη τουριστική πίτα, όπως 
θα είναι η πίτα του 2020. Εκεί εστιάζονται οι ενέργειές μας για την καμπάνια του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος. Τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον Ε.Ο.Τ. και τη σχέση του με την 
Marketing Greece, δεν είναι καινούργια. Θυμίζω ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση έχει κάνει δύο 
φορές καμπάνια, το 2015 και το 2019, με την Marketing Greece. [Εν τη ρύμη του λόγου 
αναφέρθηκε το 2016, το 2019 και το 2018]. Επομένως, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο Ε.Ο.Τ. 
παραμένει αυτός, ο οποίος έχει την εποπτεία του προγράμματος της επικοινωνιακής 
καμπάνιας, την οποία αναθέτει σε μια εταιρεία, όπως είναι η Marketing Greece, η οποία έχει 
την εμπειρία και την τεχνογνωσία να φέρει σε πέρας, αυτό το πολύ δύσκολο έργο, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
 


