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Αρκετές μεταβολές στις
συνήθειες των Ελλήνων
καταναλωτών έχουν
παρατηρηθεί τον τελευταίο
χρόνο, ενώ στην αγορά
εξακολουθεί να υπάρχει η
τάση για στήριξη των
ελληνικών προϊόντων που
γίνεται ιδιαίτερα εμφανείς
στην κατηγορία των χυμών
αλλά και των
αναψυκτικών.

Π ιο αναλυτικά, εκτός από
τη στροφή στα προϊόντα
χωρίς ζάχαρη, το κατα-

ναλωτικό κίνημα «Made in Gre-
ece», κληροδότημα της δεκαε-
τούς οικονομικής κρίσης που
ταλάνισε τη χώρα, ενδυναμώ-
θηκε κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, καθώς το αγοραστικό
κοινό επιλέγει συνειδητά να
στηρίζει ελληνικές εταιρείες
που παράγουν αναψυκτικά και
χυμούς ή χρησιμοποιούν ελλη-
νικές πρώτες ύλες για τα προ-
ϊόντα τους. Όπως έδειξαν και τα
στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ
που μελέτησε τις αγοραστικές
συνήθειες των Ελλήνων εν μέ-
σω κορωνοϊού, οι καταναλωτές
στράφηκαν περισσότερο σε
προϊόντα ελληνικής προέλευ-

σης, σε ποσοστό 60%, ενώ πα-
ράλληλα ελέγχουν περισσότε-
ρο την προέλευση των τροφί-
μων, σε ποσοστό 48%. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στην ερώτηση
«Αν αύριο το πρωί εξαφανιζό-
ταν ο κορωνοϊός θα διατηρού-
σατε τις παραπάνω αγοραστι-
κές συνήθειες;» ποσοστό 46%
του κοινού απάντησε θετικά,
γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι
ελληνικοί χυμοί και τα αναψυ-
κτικά διατηρούν τη δυναμική
που απέκτησαν τα προηγούμε-
να χρόνια, καθώς οι Έλληνες
επιθυμούν να στηρίξουν την εγ-
χώρια παραγωγή και τις θέσεις
εργασίας.
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Ελληνικούς χυμούς 
προτιμούν οι καταναλωτές



Οι επιδόσεις του τετάρτου τριμήνου, αλλά και το δειλό άνοιγμα της οικονομίας
κατά την περυσινή τουριστική περίοδο, οδήγησαν σε ευχάριστη ανατροπή στο
σκέλος της ύφεσης, η οποία το 2020, περιορίστηκε στο 8,2%, έναντι αρχικής
πρόβλεψης για 10,5%. 

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,  η ύφεση για το 4ο τρίμηνο του 2020 έφτασε στο
7,9% του ΑΕΠ αρκετά χαμηλότερα από τα διψήφια ποσοστά που είχε υπολογίσει το οικονομικό επιτελείο.
Ουσιατικά, οι επιδόσεις του δ΄ τριμήνου

σε συνδυασμό με τη μικρότερη ύφεση του γ΄
τριμήνου, “διέσωσαν” πλούτο 4 δισ. ευρώ
στην οικονομία. Παράλληλα, η Στατιστική Αρ-
χή αναθεώρησε τις προβλέψεις της και για τα
τρία προηγούμενα τρίμηνα. Στο τρίτο τρίμηνο
η ύφεση ήταν 10,5% έναντι 11,7% της προ-
ηγούμενης πρόβλεψης, το δεύτερο τρίμηνο η
ύφεση αναθεωρήθηκε στο 13,8% από
14,7%, ενώ για το πρώτο τρίμηνο η οριακή ανάπτυξη διορθώθηκε στο 0,1% από 0,4% στην προηγούμενη πρόβλε-
ψη. 

Βελτίωση επιδόσεων
Οι επιδόσεις του τετάρτου τριμήνου ήταν οι εξής:
1. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019.
2. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 13,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του

2019. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 13,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 55,4%.
3. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 9,5% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019.

Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 30,9%.
Σε σύγκριση με τον 3ο τρίμηνο του 2020 το ΑΕΠ του 4ου τριμήνου σημείωσε αύξηση κατά 2,7% η οποία δια-

μορφώθηκε κυρίως από την μεγάλη αύξηση κατά 31,8% των εξαγωγών. Η αύξηση αυτή διαμορφώθηκε από την
αύξηση κατά 4,9%, στην εξαγωγές αγαθών και κατά 10,3% στις εξαγωγές υπηρεσιών. Θετικά επέδρασαν και οι
επενδύσεις οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,0% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρε-
σιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,6% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά
1,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 9,9%. 

Αισιοδοξία
Η καλύτερη του αναμενομένου επίδοση το 2020, δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στο οικονομικό επιτελείο της κυ-

βέρνησης, έτσι ώστε να διευρύνει το πλέγμα των μέτρων στήριξης, λόγω του προβληματικού α΄ τριμήνου και των
συνεπειών του lockdown. 

Χωρίς τον βραχνά του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% επί του ΑΕΠ, τουλάχιστον έως το τέλος του
2022, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, επανασχεδιάζει το πλαίσιο των μέτρων για τους προσεχείς μήνες.
Σύμφωνα με τον υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα “η ελληνική οικονομία, αν και κλυδωνίστηκε ισχυρά, άντεξε, ενώ η
παγκόσμια οικονομία, πριν από περίπου ένα έτος, υπέστη σοκ της πανδημίας”. Όπως επισημαίνει, η ύφεση είναι
βαθιά, ενώ το 2021 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, τουλάχιστον με βάση τα έως τώρα στοιχεία. Το χτίσιμο ενός τεί-
χους προστασίας με τους εμβολιασμούς, θα βοηθήσει μέσα στο β΄ τρίμηνο, ώστε να υπάρξει ομαλή επιστροφή
στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα.

Τις ελληνικές εταιρείες
στηρίζουν οι καταναλωτές
εν μέσω πανδημίας, καθώς
συνεχίζουν να προτιμούν
χυμούς και αναψυκτικά με
ελληνική «σφραγίδα» και
εγχώριες πρώτες ύλες, σε
μια προσπάθεια να στηρί-
ξουν την παραγωγή και τις
θέσεις εργασίας.

Θύμιος Κτενίδης 
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στην οικονομία το 2020 

Editorial

INFO
Μικρότερη η ύφεση το 2020 -
Περιορίζεται η επιβάρυνση 
στο α΄ τρίμηνο του έτους 
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Στη μέγγενη του ιδιωτικού χρέους 
περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Η εύθραυστη ισορροπία στην
πραγματική οικονομία που
δημιουργούν σωρευτικά οι επιπτώσεις
της πανδημίας και η διόγκωση του
ιδιωτικού χρέους βρέθηκε στο
επίκεντρο του 3ου διαδικτυακού
σεμιναρίου που πραγματοποίησε η
ΕΣΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
“Future of Retail 2040».

Σ το επίκεντρο της ανάλυσης τέθηκαν τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα
οποία  οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αδυ-

νατούν να εξυπηρετήσουν το 47% των δανείων τους,
δηλαδή 13,5 δις ευρώ σε σύνολο 28,9 δις ευρώ. Επι-
πρόσθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι πολύ μι-
κρές (micro) επιχειρήσεις δεν δύνανται να καταβάλ-
λουν κανονικά τις δόσεις για το 55,4% των δανείων
τους, δηλαδή για 9,5 δις ευρώ σε σύνολο 17,2 δις χο-
ρηγήσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι πε-
ρισσότερες κατηγορίες οφειλών των εμπορικών επι-
χειρήσεων παρουσιάζουν αύξηση μεταξύ 2019-
2020.

Το SOS Καρανίκα

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, μετέ-
φερε προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικο-
νομικών την την αγωνία, ακόμα και την απόγνωση
των συναδέλφων σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, το
οποίο πίγει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Όπως τόνισε, “είναι ανάγκη να βρεθούν λύσεις οι
οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνουν υπόψη
τους τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικότητας την επό-
μενη ημέρα, καθώς οι μικρομεσαίες έχουν δεχθεί ιδι-
αίτερα έντονες πιέσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την

ΕΣΕΕ, ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες άντε-
ξαν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
από το 2008, καλούνται σήμερα να προσαρμοστούν
σε ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρη-
ματικό περιβάλλον, το οποίο, ενδεχομένως, να θέσει
σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητά τους και να τις μετα-
τρέψει σε μη βιώσιμες. Επιπλέον, το μεγάλο πρόβλη-
μα στο εμπόριο είναι οι μεταχρονολογημένες επιτα-
γές και η διαχείρισή τους την επόμενη μέρα. Ταυτό-
χρονα, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ είναι ανάγκη να θεσπι-
στεί ο ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός, ο
οποίος θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργα-
λείο.

Δύσκολη η επόμενη μέρα
“Το τοπίο μετά την πανδημία, θα μοιάζει με τοπίο

μετά από πόλεμο”, όπως δήλωσε στην ίδια διαδικτυα-
κή εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος ΚΕΠΕ
ΠαναιγιώτηςΛιαργκόβας. Όπως ανέφερε, χαρακτη-
ριστικά “το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους θα γίνει
οξύτερο μετά τη λήξη αναστολής των πληρωμών,
ωστόσο, η Ελλάδα αυτή τη φορά δεν είναι μόνη”. Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ, την επόμενη ημέρα
τράπεζες και επενδυτές διεθνώς θα κληθούν να χρη-
ματοδοτήσουν οικονομίες και επιχειρήσεις με πολύ
υψηλότερο χρέος. 

Στην ίδια εκδήλωση, ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε ότι τα λουκέτα στις επι-
χειρήσεις ήταν λιγότερα το 2020, ενώ η αύξηση των
ιδιωτικών καταθέσεων, μπορεί να συμβάλλει στην τό-
νωση της κατανάλωσης, όταν τελειώσει ο εφιάλτης
της πανδημίας. Ταυτόχρονα, όπως τόνισε, τα επιπλέ-
ον μέτρα που θα ληφθούν φέτος θα ανέλθουν στα
11,6 δισ. ευρώ, ενώ υποσχέθηκε ενεργητικές παρεμ-
βάσεις από το υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρ-
νηση έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το υψηλό ιδιωτικό
χρέος, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων νοι-
κοκυριών. 

INFO
Καμπανάκι
κινδύνου από 
την ΕΣΕΕ για την
επόμενη μέρα
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Παγκόσμιο ραντεβού προώθησης 
ελληνικών προϊόντων στην ψηφιακή 
έκθεση  FMS – FOOD MARKET SHOW

Καλύπτοντας την επιτακτική
ανάγκη της προβολής των
ελληνικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων και μάλιστα στη
δύσκολη συγκυρία της πανδημίας,
η διαδικτυακή έκθεση ελληνικών
τροφίμων και ποτών, FMS – FOOD
MARKET SHOW Edition 2, που
διοργανώνεται από την GREAT
EXHIBITIONS, ανοίγει τις
ηλεκτρονικές της πύλες  για
δεύτερη φορά, στις 11 έως 14
Μαΐου 2021. 

Η επιτυχημένη διεξαγωγή της πρώτης
διαδικτυακής έκθεσης ελληνικών
τροφίμων και ποτών είναι εγγυημένη,

αφού ήδη στην πρεμιέρα της, πέρυσι τον Δε-
κέμβριο, κατόρθωσε να συγκεντρώσει  πολύ
μεγάλο αριθμό μοναδικών αγοραστών από
85 και πλέον χώρες, αλλά και να σημειώσει
τόσο μεγάλη δραστηριότητα που η διεξαγωγή
της παρατάθηκε κατά τρεις ημέρες. Φέτος, η
ριζικά ανανεωμένη πλατφόρμα www.food-
marketshow.com, με πολλές και νέες χρηστι-
κές λειτουργίες για τους συμμετέχοντες, ανα-
μένεται να αποτελέσει και πάλι το απόλυτο ερ-
γαλείο εξωστρέφειας, που προσφέρει, σε ένα
σύγχρονο διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον,
άμεση επαφή των Ελλήνων παραγωγών με
Έλληνες και διεθνείς αγοραστές.

INFO
Μέσα προώθησης 
Ψηφιακή
παγκόσμια
καμπάνια 
σε 100.000 διεθνείς
αγοραστές
Τηλεοπτικά σποτ
¨Εντυπη και
ηλεκτρονική
διαφήμιση
Κλαδική προβολή
σε 5 ηπείρους

S T O R Y
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Πολλαπλές προωθητικές ενέργειες

Ένα πλέγμα προωθητικών ενεργειών,
αποτελούν εχέγγυα για την συμμετοχή στην
FMS – FOOD MARKET SHOW Edition 2. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν
δικές τους εκδηλώσεις, να οργανώσουν ενη-
μερωτικές ημερίδες, να πραγματοποιήσουν
live εκδηλώσεις γευσιγνωσίας σε επιλεγμένο
κοινό και σε φυσικό χώρο και πλήθος άλλων
διαδραστικών εργαλείων. Παράλληλα, υπάρ-
χει σχεδιασμός πολλών ενημερωτικών ημερί-
δων, όπως
11/5/2021, 14.00 – 15.00, Αυστρία. «Προ-
οπτικές ελληνικών προϊόντων και η δυναμική
του ελληνικού ελαιόλαδου στην Αυστρία»
11/5/2021, 13.00 – 14.00, Σιγκαπούρη.
«Προοπτικές εισόδου των ελληνικών προϊόν-
των στην αγορά της Σιγκαπούρης, ειδικά μετά
τη συμφωνία Ε.Ε. – Σιγκαπούρης για αναγνώ-
ριση σειράς Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ» 
12/5/2021, 9.00 – 10.30, Κίνα. «Οι προοπτι-
κές των ελληνικών προϊόντων στην Κίνα, ειδι-
κά μετά τη συμφωνία Ε.Ε. – Κίνας για αναγνώ-
ριση σειράς Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ».
12/5/2021, 18.00 – 19.00, Νέα Υόρκη. «Πα-
ρουσίαση του κλάδου Τροφίμων & Ποτών
στις Η.Π.Α» 

Μεγάλο το ενδιαφέρον

«Τολμήσαμε, επενδύσαμε και  δημιουρ-
γήσαμε την 1η διαδικτυακή έκθεση ελληνι-
κών τροφίμων και ποτών, που αποτελεί ένα
ψηφιακό εργαλείο ετήσιας προβολής και δια-
σύνδεσης. Η προσπάθεια της ομάδας της
GREAT EXHIBITIONS θα είναι συνεχής για να
εμπλουτίζεται το portfolio των αγοραστών
που ενδιαφέρονται για τα ελληνικά προϊόντα.
Δεν σταματάμε, εμπλουτίζουμε και καθημε-
ρινά στεκόμαστε δίπλα στον εξαγωγέα με
νέα, δυναμικά εργαλεία” τονίζει  ο  Αλκιβιά-
δης Καλαμπόκης, Managing Director της
GREAT EXHIBITIONS.

“ Ήδη, μεγάλα ονόματα της ελληνικής
εξαγωγικής κοινότητας από τον κλάδο  της
ελιάς, του ελαιολάδου, των αρτοποιημάτων
καθώς και άλλων κλάδων, έχουν δηλώσει τη
συμμετοχή τους. Επίσης, υπάρχει μεγάλο εν-
διαφέρον και από τις Περιφέρειες για ενίσχυ-
ση παραγωγών με σκοπό τη συμμετοχή τους
στην διαδικτυακή έκθεση και την ετήσια πλατ-
φόρμα».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το
210 7755080 ή στο info@greatexhibitions.gr 

S T O R Y



6

Σκλαβενίτης: Επενδύσεις 
50 εκατ. ευρώ το 2021

Την υλοποίηση επενδύσεων ύψους
50 εκατ. ευρώ δρομολογεί η
αλυσίδα Σκλαβενίτης για τη φετινή
χρονιά που θα αφορούν στη
δημιουργία νέων και ανακαίνιση
υφιστάμενων καταστημάτων, καθώς
και στην ενδυνάμωση των
υποδομών και της λειτουργίας του
ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Σ ημειώνεται ότι οι επενδύσεις αυτές έρ-
χονται σε συνέχεια του επενδυτικού πλά-
νου ύψους 185 εκατ. ευρώ που υλοποί-

ησε η Σκλαβενίτης την τριετία (2017-2019) και
αφορούσαν κυρίως στην ανακαίνιση 308 κατα-
στημάτων του δικτύου της πρώην «Μαρινόπου-
λος».

Νέα καταστήματα

Εντός του 2021 η Ελληνικές Υπεραγορές
Σκλαβενίτης (ΕΥΣ), προγραμματίζει την ίδρυση
επτά νέων καταστημάτων (δύο εκ των οποίων
αφορούν μετεγκατάσταση σε άλλο ακίνητο και
ειδικότερα στις περιοχές Τρικάλων και Καρδί-
τσας).

Νέα καταστήματα θα λειτουργήσουν σε
Γιαννιτσά, Σκιάθο, Νάουσα, Πάτρα και Σπάρτη
ενώ παράλληλα δρομολογείται η ανακαίνιση
έως 40 υφιστάμενων καταστημάτων της αλυσί-
δας σε όλη την Ελλάδα, ανάλογα και με την εξέ-
λιξη της πανδημίας μέσα στο έτος. Επίσης, μέσα

στο 2021 θα ξεκινήσουν οι ανακαινίσεις των κα-
ταστημάτων του δικτύου της πρώην «Μαρινό-
πουλος» στην Κύπρο οι οποίες είχαν προγραμ-
ματισθεί για το 2020 αλλά δεν υλοποιήθηκαν
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Δίκτυο 497 καταστημάτων

Συνολικά το δίκτυο του ομίλου αποτελείται
από 497 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο (εκ
των οποίων 445 με το σήμα «Σκλαβενίτης», 13
με το σήμα «The Mart» και 39 με το σήμα «Χαλ-
κιαδάκης»), ενώ απασχολεί περίπου 31.000 ερ-
γαζομένους. Αντίστοιχα, η ΕΥΣ διαθέτει 427 κα-
ταστήματα με το ανθρώπινο δυναμικό της να
προσεγγίζει τους 28.000. Σημειώνεται πως μέ-
σα στο 2020, προστέθηκαν 2.500 εργαζόμενοι
προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες
ανάγκες στα καταστήματα και στο ψηφιακό λια-
νεμπόριο.

Το online κανάλι της αλυσίδας συνεχίζει να
αναπτύσσεται και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζε-
ται ήδη με την πλατφόρμα efood για την παραγ-
γελία online προϊόντων -3.500 κωδικοί- σε Αττι-
κή, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Ιωάν-
νινα και Ηράκλειο Κρήτης ενώ αναμένεται να
επεκταθεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο ξεκίνησε η δοκιμαστική λει-
τουργία του eMarket (www.sklavenitis.gr), η
δομή και λειτουργία του οποίου θα ολοκληρω-
θεί το πρώτο τρίμηνο του 2021.

INFO
8.500 προϊόντα 
στο e-shop
2.500 νέοι
εργαζόμενοι 
το 2020
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Εξετάζεται το εν-
δεχόμενο χαρακτη-
ρισμού της ποικιλίας
ελιάς Μανάκι ως
προϊόν Π.Ο.Π.

Όπως ανέφερε ο
υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύ-
σεων Χρίστος Δή-
μας: «Η ποικιλία
ελιάς Μανάκι είναι
μια παραδοσιακή-
διαχρονική καλλιέρ-
γεια στην ευρύτερη
περιοχή της Κοριν-
θίας. Με τον πρό-
εδρο του ΕΛΓΟ Δή-
μητρα κ. Χαρουτου-
νιάν εξετάζουμε το
ενδεχόμενο χαρα-
κτηρισμού της ως
προϊόν Π.Ο.Π. προς
όφελος των καλλιερ-
γητών».

Lidl Ελλάς: Στηρίζει τους σεισμόπληκτους
Ελασσόνας και Τυρνάβου

Πιθανός ο χαρακτηρισμός της ελιάς Μανάκι ως προϊόν Π.Ο.Π.

Η Lidl Eλλάς ανακοίνωσε πως «με βαθιά συναίσθηση της ευθύνης της απέ-
ναντι στο κοινωνικό σύνολο, ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που προέκυ-
ψαν από την εκδήλωση ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε την Τε-
τάρτη 3 Μαρτίου, νότια της Ελασσόνας», και προχωράει στη στήριξη των Δή-
μων Ελασσόνας και Τυρνάβου.

Συγκεκριμένα, παρέχει βοήθεια στους κατοίκους στα χωριά Μεσοχώρι,
Αμούρι και Βλαχογιάννι, που έχουν πληγεί από τον σεισμό, αλλά και σε εκεί-
νους που διαμένουν στις σκηνές που στήθηκαν στο πολυδύναμο κέντρο Τυρ-
νάβου και στο χωριό Δαμάσι, προσφέροντας τρόφιμα μακράς διάρκειας και εί-
δη πρώτης ανάγκης.

Κοντά στους 
σεισμοπαθείς το 
Επιμελητήριο Τρικάλων

Τη σεισμόπληκτη περιοχή του Δήμου
Φαρκαδόνας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Τρικάλων, Βασίλης Γιαγιά-
κος.

Ο κ. Γιαγιάκος από την πρώτη στιγμή βρέ-
θηκε κοντά στους πληγέντες επιχειρηματίες
αλλά και τους κατοίκους της περιοχής τονί-
ζοντας την ανάγκη να τύχουν της αμέριστης
συμπαράστασης και συνδρομής από την Πο-
λιτεία.

Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας με
τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων κ.
Χρήστο Μιχαλάκη συμφώνησαν από κοινού
να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη στήριξη
των πληγέντων επιχειρήσεων της περιοχής.



Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ πραγματοποιεί
την πρώτη ενέργεια στο λιανεμπόριο
για το 2021, μέχρι και τις 6 Απριλίου,
με σκοπό την προβολή και προώθηση
του σήματος της Πρωτοβουλίας στο
καταναλωτικό κοινό σε συνεργασία με
την Δ. Θανόπουλος ΑΕ.

Η ενέργεια, με κεντρικό μήνυμα
«Το ‘ψαξες;», προτρέπει τους κατανα-
λωτές της αλυσίδας να αναζητήσουν
κατά τη διάρκεια των αγορών τους το
σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στις συσκευα-
σίες των προϊόντων που ανήκουν στα
Μέλη της Πρωτοβουλίας. 

Οι συμμετέχουσες εταιρίες είναι
στο σύνολο τους 24 και συγκεκριμέ-
να, Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, ΧΗΤΟΣ - ΖΑ-
ΓΟΡΙ, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ζυ-
μαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Brava,
Ευβοϊκή Ζύμη, KΥΚΝΟΣ, Petrou Nuts,
Βιολάντα, Endless-Ευρωχαρτική, Ελ-
ληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας,
Χρυσά αυγά, Draculi Coffee, Ποτοποι-
ία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης,
ΧΙΩΝ, Κτήμα Σκούρα, Μύλοι Θράκης,
Γεωδή και ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ.

ΒΕΑ: Επανεξέταση των κριτηρίων για τις αναστολές Μαρτίου

Συνεργασία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με την Δ. Θανόπουλος ΑΕ

Τις επιφυλάξεις του εκφράζει ο πρό-
εδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθή-
νας, Παύλος Ραβάνης, όσον αφορά στην αλ-
λαγή των κριτηρίων επιλεξιμότητας των
πληττόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου
να μπορούν να θέσουν σε αναστολή τις συμ-
βάσεις εργασίας των απασχολούμενων
τους για το μήνα Μάρτιο.

Όπως τονίζει, “η υιοθέτηση κριτηρίων,
όπως η έναρξη εργασιών πριν την 1η
/1/2018, αποκλείει χιλιάδες νέες επιχειρή-
σεις, από τη χρήση του μέτρου των αναστο-
λών συμβάσεων εργασίας, το οποίο σε αρ-
κετές περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο για την
ίδια την επιβίωση τους. Λαμβάνοντας υπό-
ψη την αγωνία των επιχειρήσεων – μελών
μας, καθώς πρόκειται για παραγωγικές με-
ταποιητικές επιχειρήσεις, που ανήκουν κυ-
ρίως στις πληττόμενες επιχειρήσεις, λόγω
δραματικής πτώσης του τζίρου τους, ως Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, καλούμε τα
συναρμόδια υπουργεία, να προβούν στην
άμεση ανάκληση των νέων περιοριστικών
κριτηρίων επιλεξιμότητας και να εφαρμο-
στεί το πλαίσιο επιλεξιμότητας των προ-
ηγούμενων μηνών, χρησιμοποιώντας μόνο
την λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ του υπουρ-
γείου Οικονομικών”.
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Νωπές είναι οι μνή-
μες από την περασμένη
άνοιξη, όταν το πρώτο
κύμα του κορονοϊού
έπιασε απροετοίμα-
στες ακόμα και τις πλέ-
ον ανεπτυγμένες χώ-
ρες με αποτέλεσμα να
αδειάσουν τα ράφια
των σούπερ μάρκετ σε
όλο τον κόσμο, επιδει-
νώνοντας τη θέση των
πιο ευάλωτων μελών
της κοινωνίας. Η απρό-
σμενη αυτή εξέλιξη δεν
καταγράφηκε μόνο σε
φτωχές χώρες, αλλά
αντίθετα χτύπησε ακό-
μα και κράτη με στιβα-
ρές αλυσίδες εφοδια-
σμού και υψηλά επίπε-
δα επισιτιστικής ασφά-
λειας.

Σύμφωνα με την τε-
λευταία έκθεση υπό
τον τίτλο Intelligence
Unit 2020 η επισιτιστι-

κή ασφάλεια εξακο-
λουθεί να επιδεινώνε-
ται σε όλο τον κόσμο
λόγω της κλιματικής
αλλαγής και της εντατι-
κής καλλιέργειας, με
την πανδημία να επιδει-
νώνει αυτά τα προβλή-
ματα. Οι δείκτες φέρ-
νουν τη Φινλανδία, την
Ιρλανδία και την Ολ-
λανδία ως τις χώρες με
τα υψηλότερα επίπεδα
επισιτιστικής ασφάλει-
ας, ενώ η Ζάμπια, το
Σουδάν και η Υεμένη
έχουν τα χαμηλότερα.

Όσο για την Ελλά-
δα, η χώρα μας βρίσκε-
ται στις επισιτιστικά
ασφαλείς χώρες, κατα-
λαμβάνοντας την 27η
θέση ανάμεσα σε 113
χώρες, τις οποίες μελε-
τά ο Economist.

Γερμανία: Χαμός στα σούπερ μάρκετ για τα rapid tests

Επισιτισμός: Πόσο ασφαλής είναι η Ελλάδα

Οι Γερμανοί έσπευσαν
στα σουπερμάρκετ της αλυ-
σίδας Aldi για να αγοράσουν
τα πρώτα τεστ ανίχνευσης
αντιγόνου κατά του κορο-
νοϊού που πωλούνται στο
εμπόριο, τα αποθέματα των
οποίων εξαντλήθηκαν μέσα
σε μερικές ώρες.

Η ανταγωνιστική αλυσί-
δα Lidl είδε από την πλευρά
της τον ιστότοπό της να φθά-
νει σε σημείο κορεσμού κα-
θώς έθεσε σε πώληση μέσω
διαδικτύου κιτ τεστ κατ΄οί-
κον.

Η αλυσίδα Aldi περιορί-
ζει την πώληση σε ένα πακέ-
το πέντε τεστ ανά άτομο, με
κόστος 24,99 ευρώ. Το τεστ
πραγματοποιείται με ρινικό
δείγμα και το αποτέλεσμα
εμφανίζεται σε 15 λεπτά.

Το Lidl προτείνει επίσης
πακέτα πέντε τεστ έναντι
21,99 ευρώ.
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Κραυγή αγωνίας για τον οινικό
κλάδο: “Τεράστια τα αποθέματα”

Έκκληση απευθύνουν στην
κυβέρνηση οι εκπρόσωποι του
αμπελοοινικού κλάδου για την
κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά και τις προοπτικές λόγω του
παρατεταμένου lockdown.

Ε τσι οι πρόεδροι των οργανώσεων του
κλάδου Ιωάννης Βογιατζής (ΕΔΟΑΟ),
Χρίστος Μάρκου (ΚΕΟΣΟΕ) και Γιώργος

Σκούρας (ΣΕΟ), σε επιστολή τους προς τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που κοινοποιεί-
ται και στους Έλληνες ευρωβουλευτές σημει-
ώνουν ότι πιθανόν φέτος δε θα μπορούν να πα-
ραλάβουν οινοστάφυλα, καθώς υπάρχουν τε-
ράστια αποθέματα που ανέρχονται πλέον σε
4.777.000 hl.

Ιστορικό υψηλό ρεκόρ

Όπως αναφέρουν, η κατάσταση στο κλάδο
είναι τραγική από την προηγούμενη χρονιά ενώ
οι προοπτικές για φέτος είναι θολές. «Το πρώτο
μισό του χρόνου είναι ήδη χαμένο για τις αγο-
ρές και οι επιπτώσεις μέχρι τον επόμενο τρύγο
που ξεκινά τον Αύγουστο, προβλέπονται χειρό-
τερες από τις περσινές», αναφέρουν σε επιστο-
λή τους οι εκπρόσωποι του κλάδου.

Μάλιστα τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις δυσκο-
λεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
τους, με τα αποθέματα σε μεγάλα μεγέθη να βα-
ραίνουν ήδη τους προϋπολογισμούς τους . Εν-

δεικτικό είναι ότι τα αποθέματα της 31 ης Ιουλί-
ου 2020, ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό ρεκόρ
των 3.117.801 hl. Εάν στα αποθέματα αυτά
προστεθεί η παραγωγή οίνου του φθινοπώρου
του 2020 όγκου 2.000.000 hl περίπου και αφαι-
ρεθεί ο όγκος των αποσταχθέντων οίνων που
ανήλθε σε 340.000 hl, η διαθεσιμότητα οίνων
στην αγορά προ των εορτών των Χριστουγέν-
νων ανερχόταν στο πρωτοφανές επίπεδο των
4.777.000 hl.

Τα αιτήματα τους

Μάλιστα όπως εξηγούν με την απόφαση της
κυβέρνησης για αναστολή λειτουργίας των το-
μέων εστίασης και του τουρισμού από τον Νο-
έμβριο του 2020 και μετά, σε συνδυασμό με την
σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών των οι-
νοποιείων, είναι εξαιρετικά πιθανό να οδηγη-
θούν, προ του επόμενου τρυγητού, σε πλήρη
αδυναμία παραλαβής της σταφυλικής παραγω-
γής.

Για τους λόγους αυτούς ζητούν άμεσα μέτρα
και ειδικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη χρημα-
τοδότηση με νέα χρήματα από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό και όχι μόνο από τα υπόλοιπα
των προγραμμάτων στήριξης, προτείνουν την
ένταξη της αμπελοκαλλιέργειας στο μέτρο
21του ΠΑΑ, τη διενέργεια μιας πρώτης φάσης
της απόσταξη κρίσης πριν από το καλοκαίρι, αλ-
λά και την επίσπευση των αναγγελιών για τον
πράσινο τρύγο και την ενίσχυση της αποθεμα-
τοποίησης οίνων.

INFO
4.777.000 hl 
τα αποθέματα 
στα βαρέλια
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Ένας limited Confetti Blend δημιουργήθηκε στα Coffee
Island με έμπνευση αυτή τη χρωματιστή περίοδο του χρό-
νου. Ένας καφές 100% Specialty Arabica από την Αιθιοπία
και τη Βραζιλία, γεμάτος με αρώματα σοκολάτας, αμύγδα-
λου και εσπεριδοειδών. Ο Confetti Blend θα φιγουράρει
στην πολύχρωμη συσκευασία των 200g για όλη την απο-
κριάτικη περίοδο στα Καφεκοπτεία Coffee Island. Το limited
blend αποτελεί και τη βάση για τα δύο από τα τρία μοναδικά
seasonal ροφήματα του Espresso Bar. Το λαχταριστό Con-
fetti Latte με topping σαντιγί και σιρόπι φουντουκιού, πα-
σπαλισμένο με τριμμένο φουντούκι και χρωματιστή τρούφα
καθώς και την κρύα εκδοχή του σε Confetti Freddo Cappuc-
cino με φυτική κρέμα ενώ την καρναβαλική γευστική παλέτα
συμπληρώνει η μοναδική Confetti Chocolate που σερβίρε-
ται με τον ίδιο απολαυστικό συνδυασμό σαντιγί-φουντούκι-
τρούφα! Ειδικά για την περίοδο, τα υπέροχα καρναβαλικά
ροφήματα συνοδεύονται από την ηπειρώτικη αλευρόπιτα
και το κρουασάν βουτύρου που βρίσκονται σε ειδική τιμή
από το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι για να σου φτιάχνουν
το κέφι από νωρίς με τις super Esrpesso Breakfast προτά-
σεις! Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ όμως. Καρναβάλι ση-
μαίνει κέφι, χρώμα, δραστηριότητα γι’ αυτό και η Coffee Is-
land δημιούργησε το www.coffeeisland.gr/carnival, ένα di-
gital καρναβαλικό περιβάλλον, γεμάτο με ιδέες για να ζή-
σεις την εμπειρία του καρναβαλιού στο σπίτι.

Νέα προϊόντα από το τυροκομείο Καρακάνας

Αποκριάτικα ροφήματα στα Coffee Island

Το τυροκομείο Καρακάνας, με σεβασμό προς την ποιότητα και πάθος για την δημιουργία ασύγκριτων γεύσεων παράγει πα-
ραδοσιακά εκλεκτά προϊόντα. Το γάλα ως η σημαντικότερη πρώτη ύλη που χαρίζει αυτή την ξεχωριστή γεύση στα προϊόντα έρ-
χεται καθημερινά από επιλεγμένα κοπάδια αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής σε διαλεγμένες περιοχές του Πηλίου, βόρεια του
Ν.Μαγνησίας και νότια του Ν.Λαρίσης γειτονικά με την λίμνη Κάρλα και σε απόσταση έως 20χλμ από το τυροκομείο. Το κασέρι
με μαύρο σκόρδο (Μαυροσκορδάτο) το οποίο παράγεται προσθέτοντας αποξηραμένο σκόρδο, αλλά και το “KaraCanna” το
οποίο παράγεται με προσθήκη βιολογικής καλλιέργειας ανθού και σπόρου, βιομηχανικής κάνναβης (Sativa L.), είναι δύο από τα
νέα προϊόντα που έχει δημιουργήσει το τυροκομείο σε συνεργασία με τοπικούς και καινοτόμους σεφ και αγρότες και είναι προ-
ϊόντα που δίνουν υπεραξία και διέξοδο στην τοπική αγροτική παραγωγή.



Το Trikalinos Αυγοτάραχο Τρίμμα παρά-
γεται αποκλειστικά από αυγά κεφάλου, τα
οποία αναγνωρίζονται ως η καλύτερη πρώτη
ύλη για την παραγωγή αυγοτάραχου. Πρό-
κειται για αφυδατωμένο, τριμμένο αυγοτά-
ραχο, ένα φυσικό προϊόν χωρίς συντηρητι-
κά, με διατροφική αξία κι ευχάριστη μακρό-
τατη επίγευση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν «αλατοπίπερο» (μόνο μια πρέζα) πριν το
σερβίρισμα. Ενισχύει το άρωμα του βραστού
και ψητού ψαριού και το μετατρέπει σε ένα
πιάτο επάξιο των αστέρων Michelin. Ακόμη
κι ένα απλό ριζότο θαλασσινών ή λαχανικών
απογειώνεται, τόσο στη γεύση, όσο και στην
παρουσίασή του με το Trikalinos Αυγοτάρα-
χο Τρίμμα. Από το 1856 η κληρονομιά επε-
ξεργασίας των αυγών του θηλυκού Κέφα-
λου, περνά για τέσσερις γενιές από παππού
σε υιό, στην οικογένεια Τρικαλινός. Σήμερα,
με πίστη στην παράδοση και όραμα για το αύ-
ριο, η εταιρία Trikalinos καινοτομεί παρά-
γοντας ποιοτικά ανώτερα προϊόντα, υψηλής
διατροφικής αξίας. 

Μπύρα ΝΗΣΟΣ ΘΟΛΗ

Αυγοτάραχο Τρίμμα από την Trikalinos

Την μοναδική εμπειρία να απο-
λαμβάνεις φρέσκια μπύρα κατευ-
θείαν από το κελάρι και τις Κυκλά-
δες, προσφέρει η μπύρα ΝΗΣΟΣ με
την ετικέτα της ΝΗΣΟΣ ΘΟΛΗ. Απα-
στερίωτη και αφιλτράριστη διατηρεί
ένα μεγάλο μέρος της μαγιάς και
άρα των χρήσιμων βιταμινών της
στο μπουκάλι, και παρουσιάζεται με
τη χαρακτηριστική φυσική θολότητα
που επιβάλει η ιστορική κατηγορία
της που προέρχεται από τη Βόρεια
Ευρώπη των μεσαιωνικών χρόνων.
Η ΝΗΣΟΣ ΘΟΛΗ, εμφιαλώνεται από
τη μέση της δεξαμενής, μετά από
μακρά ωρίμανση σε χαμηλή θερμο-
κρασία. Δεν υπόκειται σε καμία απο-
λύτως επεξεργασία, ενώ περιέχει
μόνο το φυσικό ανθρακικό που δη-
μιουργείται κατά το στάδιο της ζύ-
μωσης. Όση μαγιά συνεχίζει να αι-
ωρείται μέσα στη παγωμένη δεξα-
μενή, ακολουθεί τη ΝΗΣΟΣ ΘΟΛΗ
και στο μπουκάλι, παίρνοντας μαζί
της και τα αρώματα της πολύ μεγά-
λης ποσότητας αρωματικών λυκί-
σκων που προβλέπει η συνταγή της.
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Η ΑΓΑΝ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι ένα υδροπο-
νικό θερμοκήπιο υψηλής τεχνολογίας στη Μεσσήνη,
που εκμεταλλεύεται την ηλιοφάνεια, τη βιομάζα και
τα πλεονεκτήματα της περιοχής, αναπαράγει τις συν-
θήκες της ελληνικής άνοιξης 365 μέρες το χρόνο και
παράγει σε ένα ελεγχόμενο και πιστοποιημένο περι-
βάλλον, ντομάτες με άρωμα και γεύση όπως παλιά.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στη Μεσ-
σήνη Μεσσηνίας και αποτελούνται από θερμοκήπιο
43 στρεμμάτων, σε έκταση 100 στρεμμάτων, στο
οποίο παράγεται με την μέθοδο της υδροπονίας το-
μάτα και τομάτα σε τσαμπί. Το θερμοκήπιο είναι
υπερσύγχρονο, βασισμένο σε σύστημα αυτοματι-
σμών και είναι δομημένο από Έλληνες κατασκευα-
στές με υψηλή τεχνογνωσία, σε εφαρμογή ενός επι-
χειρηματικού σχεδίου που εκπονήθηκε με γνώμονα
την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελ-
ληνικής γης για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας
για την επιχείρηση και την Ελληνική οικονομία. Καλ-
λιεργεί ποικιλίες beef tomato, cluster tomato και βε-
λανίδι (snack) πλούσιες σε λυκοπένιο, όπως φαίνεται
και στις σχετικές αναλύσεις, οι οποίες και επισυνά-
πτονται. Τα προϊόντα συσκευάζονται σε δίσειρα και
τρίσειρα χαρτοκιβώτια και σε κουπάκια των 250
γραμμαρίων.

Χωριάτικο φύλλο από τη Ζύμη Ψαχνών

Ντομάτες από την ΑΓΑΝ

Η εταιρεία ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ έχοντας παρουσία στην Ελληνική αγορά
από το 1984  ξεκίνησε τη διαδρομή της από τα Ψαχνά Ευβοίας όπου και δημι-
ουργήθηκε το εργοστάσιό της. Η ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ έχει πιστοποιηθεί με
το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2016 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτι-
κά κριτήρια που απαιτούνται. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται και το
γνωστό χωριάτικο φύλλο της Ζύμης Ψαχνών που ζυμώνεται με χοντρό αλεύρι
και νερό έτσι ακριβώς όπως μας το δίδαξαν οι παλιές νοικοκυρές. Είναι ανθε-
κτικό, πλούσιο σε γεύση και μυρωδιά. Μετά το ψήσιμο παραμένει τραγανό για
αρκετό χρονικό διάστημα.

Μύλοι Θράκης: Αλεύρι
για όλες τις χρήσεις

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., έχοντας παρουσία στον κλάδο
της αλευροβιομηχανίας, της Ελληνικής αγο-
ράς από τη δεκαετία του 1920, ξεκίνησε τη
διαδρομή της από τις Φέρρες της Δυτικής
Θράκης, όπου και δημιουργήθηκε ο πρώτος
αλευρόμυλός της από τον ιδρυτή της τον Γε-
ώργιο Ουζουνόπουλο. Σήμερα διαθέτει ένα
αλεύρι για όλες τις χρήσεις και για οικιακές
παρασκευές από στάρια της θρακικής γης
χωρίς βελτιωτικά σε συσκευασία του 1 κιλού.




