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Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020 

Σημεία συνέντευξης του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ  
και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα  

στον τηλεοπτικό σταθμό «Alpha»  
και τους δημοσιογράφους Τάκη Χατζή και Λίδα Μπόλα 

 

Για την τουρκική προκλητικότητα  

Η παρέμβαση του State Department είναι μία παρέμβαση που δεν ακολουθεί  λογική ίσων 
αποστάσεων. Πρόκειται για μία σαφή καταδίκη των παράνομων τουρκικών ενεργειών, που δεν 
παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, και μια σαφή υποστήριξη των ελληνικών θέσεων, όπως 
έχουν εκφραστεί όλες τις προηγούμενες ημέρες και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα έννομο αποτέλεσμα από αυτές τις 
παράνομες ενέργειες και ότι τα ελληνικά νησιά έχουν και ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, όπως έχουν 
και τα χερσαία εδάφη μας. Άρα είναι μια πολύ θετική δήλωση που δείχνει μια απομόνωση 
παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. 

Δεν ανησυχούμε για τίποτα. Προετοιμαζόμαστε για τα πάντα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, 
το οποίο διαπνέει όλη την πολιτική μας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι μετά τα γεγονότα που 
είχαμε τέλος Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου στον Έβρο, είμαστε προετοιμασμένοι και σε 
εγρήγορση για το ενδεχόμενο μιας επανάληψης τέτοιων προκλητικών ενεργειών είτε στα 
νησιά είτε κάπου αλλού. Παραμένουμε σε επιφυλακή όλο αυτό το χρονικό διάστημα και 
είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα.  

Για τον τουρισμό 

Πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην απαραίτητη προτεραιότητα, που είναι η προστασία 
της δημόσιας υγείας, και στο σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνικής 
δραστηριότητας. Πάνω σε αυτή τη γέφυρα όμως που περπατάμε, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε 
βήματα μπροστά και βήματα πίσω. Ευτυχώς, μέχρι τώρα, κάναμε πιο γρήγορα βήματα γιατί τα 
επιδημιολογικά δεδομένα ήταν θετικά. Από εδώ και πέρα, όταν θα ξεκινήσουν να έρχονται 
περισσότεροι τουρίστες θα αναπτύξουμε ένα πλαίσιο δειγματοληπτικών στοχευμένων 
ελέγχων, ώστε σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγει η 
κατάσταση αν υπάρξουν κρούσματα. Επίσης, έχουμε ένα εκτεταμένο σχέδιο ιχνηλάτησης, 
αλλά και ενίσχυσης των υγειονομικών δομών μας σε όλη τη χώρα, κυρίως στα μικρότερα νησιά 
μας, προκειμένου όταν εντοπίζονται κρούσματα, να μπορούν αυτά να απομονώνονται και να 
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αποφεύγεται η διασπορά στην κοινότητα. Την επόμενη εβδομάδα και σίγουρα πριν από το 
Σαββατοκύριακο, θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας, σε 
συνεργασία με τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που θα εξηγούν όλα αυτά. 

Αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά, είναι ένα συναίσθημα το οποίο,  αυτό, θέλει να ταυτίσει 
το συγκεκριμένο σποτ για την προβολή του ελληνικού τουρισμού. Ταυτίζει, δηλαδή, το 
Καλοκαίρι με την Ελλάδα. Όπου και αν είσαι, όπου και αν το βλέπεις. Κανείς δεν περιμένει 
φέτος 33 εκ. τουρίστες στη χώρα μας, αλλά πολλοί απ’ αυτούς που θα το δουν το σποτ αυτό  
μπορεί να έρθουν του χρόνου ή την επόμενη χρονιά. Αυτό που έχει σημασία είναι να 
ταυτίσουν μέσα τους την Ελλάδα με το Καλοκαίρι.  

 


