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Αρκετοί νέοι κωδικοί έχουν
κυκλοφορήσει στα ράφια
των σούπερ μάρκετ το τε-

λευταίο διάστημα, οι οποίοι φέ-
ρουν την ετικέτα «χωρίς αλάτι». Η
στροφή των καταναλωτών σε πιο
υγιεινές διατροφικές συνήθειες
είχε ως αποτέλεσμα να μειώσουν
την κατανάλωση όχι μόνο της ζά-
χαρης αλλά και του αλατιού, που
σχετίζεται με αυξημένη αρτηρια-
κή πίεση και καρδιαγγειακά προ-
βλήματα. Εν μέσω πανδημίας αρ-
κετοί είναι οι Έλληνες που προτι-
μούν τα μαγειρικά βότανα στις

παρασκευές τους από ντόπιους
παραγωγούς όσο και με αποξη-
ραμένα μυρωδικά, για ενίσχυση
της γεύσης.

Το μάρκετινγκ άλλωστε προς
τα «υγιεινά» προϊόντα έχει
υπερισχύσει στην παγκό-

σμια αγορά αλλάζοντας τα δεδο-
μένα. Ουσιαστικά, οδήγησε στη
διαμόρφωση μίας ολόκληρης
αγοράς, αυτής των «άνευ» ή «χω-
ρίς». Από σχετική έρευνα, μάλι-
στα, προκύπτει ότι πιο διαδεδομέ-
να σε πωλήσεις είναι πλέον τα
προϊόντα με σήμανση «χωρίς

συντηρητικά» κι ακολουθούν, με
αντίστοιχη δυναμική, όσα έχουν
τη σήμανση «χαμηλά λιπαρά»,
«χωρίς χρώματα» και «χαμηλά σε
ζάχαρη». Μεγαλύτερη τάση ανά-
πτυξης παρατηρείται στα προϊόν-
τα «χωρίς αλάτι», «χωρίς φοινι-
κέλαιο», «χωρίς πρόσθετα», «χω-
ρίς επιπλέον ζάχαρη», «χωρίς
κορεσμένα λίπη» και, φυσικά,
«χωρίς γλουτένη». Οι Έλληνες
ακολουθώντας έχουν ενσωμα-
τώσει τις νέες τάσεις στη διατρο-
φή τους επιλέγοντας ανάλογα
προϊόντα κατά τις αγορές τους.
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Τρόφιμα με λιγότερο αλάτι
απαιτούν οι νέες τάσεις



Τις 13 βασικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που
περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, παρουσίασε στη συνεδρίαση του Ecofin ο
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. 

Σ τόχος του Σχεδίου είναι η αξιο-
ποίηση ευρωπαϊκών πόρων συ-
νολικού ύψους 32 δισ. ευρώ, δί-

νοντας έμφαση στην πράσινη και την
ψηφιακή μετάβαση με «κλειδί» την κι-
νητοποίηση σημαντικών πόρων του
ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αυξη-
θούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Τα δάνεια
για τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών
επενδύσεων θα αποδεσμεύονται με βά-
ση αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας
των υπό χρηματοδότηση έργων, για
Πράσινη μετάβαση, Ψηφιακή μετάβα-
ση, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Οικονο-
μίες κλίμακος μέσω επιχειρηματικών
συνεργασιών, εξαγορών και συγχω-
νεύσεων. Η αποδέσμευση των ποσών
θα γίνεται αποκλειστικά με κριτήρια της
αγοράς, η μέγιστη κρατική χρηματοδό-
τηση ανέρχεται στο 50% της αξίας του
έργου με παράλληλη μείωση του κεφα-

λαιακού κόστους, ενώ τράπεζες και επενδυτές θα συμμετέχουν με τουλάχιστον 30% και
20% αντίστοιχα. 

Στοχευμένες δράσεις
Το σχέδιο ανάκαμψης εστιάζει σε 13 τομείς δράσης, οι οποίοι είναι οι εξής:
1. Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας (κατοικίες, επιχειρήσεις και Δημόσιος
Τομέας).
2. Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης.
3. Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα.
4. Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νη-
σιών.
5. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.).
6. Πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της
φοροδιαφυγής (έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της με-
ταφοράς αγαθών κ.λπ.), εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρο-
νική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.
7. Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του
επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων.
8. Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (“πράσινος” και ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ,
«έξυπνες» βιομηχανικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα και ανάπτυξη).
9. Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά έργα,
εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ.).
10. Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητή-
ριους μοχλούς ανάπτυξης.
11. Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας με εκσυγχρονισμό και απλοποίηση. μεγάλες
επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού με έμφαση στις ψη-
φιακές δεξιότητες.
12. Επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, υποβοήθηση της πρόσβα-
σης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία κλπ. 
13. Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκσυγχρονισμός νοσο-
κομείων και κέντρων Υγείας και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας και
Πρόληψης Ασθενειών

Αυξάνεται η ζήτηση τα τε-
λευταία χρόνια για προϊόν-
τα με μειωμένο ή καθόλου
αλάτι, καθώς οι σύγχρονες
τάσεις έχουν στρέψει το
αγοραστικό κοινό στην
αναζήτηση κωδικών που
ταυτίζονται με την υγιεινή
διατροφή.

Θύμιος Κτενίδης 
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Οι 13 τομείς του σχεδίου
ανάκαμψης της οικονομίας

Editorial

INFO
Σε στοχευμένα προγράμματα
θα κατευθυνθούν τα 32 δισ.
ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης
της Ε.Ε. 
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Συνεχίζονται τα μέτρα στήριξης και το 2022
Την έγκριση της 9ης έκθεσης
μεταμνημονιακής εποπτείας αλλά
και τα εύσημια για τα μέτρα
στήριξης νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, απέσπασε ή Ελλάδα,
στα πρόσφατα συμβούλια των
υπουργών Οικονομικών της
Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

E τσι, επισφραγίστηκε η επιτυχής ολοκλή-
ρωση της 9ης αξιολόγησης της Ελλάδας
και επαναβεβαιώθηκε η συνέχιση των

μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων, ωσότου ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση και
διασφαλιστεί η επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης
των οικονομιών της Ευρωζώνης – θέση που

έχει, εξαρχής, στηρίξει σθεναρά η χώρα μας.
Παράλληλα, το Eurogroup έθεσε τρεις βασι-

κές προτεραιότητες, οι οποίες ευθυγραμμίζον-
ται με τις θέσεις που έχει εκφράσει η Ελληνική
Κυβέρνηση. Αυτές αφορούν στα εξής:

- Στη συνέχιση της δημοσιονομικής ευελι-
ξίας και το 2022, αφού σύμφωνα με όλα τα στοι-
χεία, η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας
στα προ πανδημίας επίπεδα δεν αναμένεται νω-
ρίτερα από το τέλος του επόμενου έτους.

- Στη διατήρηση των μέτρων στήριξης μέχρι
την ουσιαστική εδραίωση βιώσιμης ανάκαμ-
ψης, η οποία θα οδηγήσει σε δημοσιονομική
ισορροπία. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δημο-
σιονομική ισορροπία θα επιστρέψει μέσω της
ανάπτυξης, και όχι με μέτρα λιτότητας.

- Στην ταχεία εκταμίευση των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης.

INFO
Θετική η 9η έκθεση
αξιολόγησης για 
την Ελλάδα

Στα funds έχουν περάσει δάνεια 38,9 δισ. ευρώ!

INFO
Εκτίναξη σημειώθηκε
στο δ΄ τρίμηνο του
2020

Στα 38,929 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική
αξία των δανείων που βρίσκονταν στα χαρτο-
φυλάκια των funds στις 31 Δεκεμβρίου 2020,
σημειώνοντας εκτίναξη κατά 6,264 δισ. ευρώ
σε σχέση με το τέλος του γ΄ τιρμήνου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελ-
λάδος, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση
επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 13,893
δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2020,
από 11,326 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγού-
μενου τριμήνου. Από τα υπό διαχείριση δάνεια
που κατέχουν τα funds, ποσό 8,176 δισ. ευρώ
αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ονομα-
στική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατο-

μικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 934 εκατ.
ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και
διαμορφώθηκε σε 6,080 δισ. ευρώ στο τέλος
του δ’ τριμήνου του 2020. Η ονομαστική αξία
των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και
ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθη-
κε κατά 2,763 δισ. ευρώ έναντι του προηγού-
μενου τριμήνου και διαμορφώθηκε στα
18,956 δισ. ευρώ κατά το δ’ τρίμηνο του 2020.
Τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια πα-
ρουσίασαν μείωση κατά 209 εκατ. ευρώ και
διαμορφώθηκαν στα 11,516 δισ. ευρώ, ενώ τα
υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσία-
σαν αύξηση κατά 2,938 δισ. ευρώ και διαμορ-
φώθηκαν σε 7,347 δισ. ευρώ.
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Eπετειακή εμφιάλωση 
κρασιού από το κτήμα Σκούρα

Το κτήμα Σκούρα για να τιμήσει και να
γιορτάσει τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση διοργανώνει
μια συλλεκτική εμφιάλωση ενός
κρασιού που συμπληρώνει 21 χρονιές
και θα διατεθεί ως συλλεκτική
κασετίνα, μαζί με ένα βιβλίο με 21
Ιστορίες από τα απομνημονεύματα του
στρατηγού Μακρυγιάννη.

Τ ο Κτήμα Σκούρα ανέθεσε στο εργαστήριο
συλλεκτικών βιβλιοδεσιών και ειδικών εκ-
δόσεων του Μπάμπη Λέγγα, το σχεδιασμό

και τη κατασκευή μιας χειροποίητης, πανόδετης,
υψηλής αισθητικής, αριθμημένης κασετίνας και
ένα βιβλίο, με 21 Ιστορίες, από τα απομνημονεύ-
ματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Εκεί βρήκε τη
θέση της η φιάλη ενός μοναδικού κρασιού με όνο-
μα,«21 χρονιές».

Η έμπνευση

Μια επετειακή εμφιάλωση εμπνευσμένη από
τον Λαβύρινθο, όπου 21 διαδοχικές χρονιές «Μέ-
γας Οίνος» αναμείχθηκαν, ξεκινώντας 21 χρόνια
πριν να ετοιμάζονται για την μεγάλη αυτή γιορτή.
Ένας καίριος Λαβύρινθος, σε περιορισμένο αριθ-
μό φιαλών όπου οι 21 χρονιές (1999-2020), πα-
λαιωμένες στις ιδανικές συνθήκες, είναι έτοιμες
να τιμήσουν, να δώσουν πνοή, να εμπνεύσουν, να
απελευθερώσουν τη γεύση της υπομονής, της
Επανάστασης, της Ελευθερίας.

Αποτελεί λοιπόν, ένα σπουδαίο εγχείρημα του
Κτήματος Σκούρα, μια απόπειρα που σκοπό έχει
την ανακάλυψη� εκείνη που μας φέρνει κοντά με

τις καταβολές μας, μας αφήνει να στοχαστούμε το
παρελθόν και να οραματιστούμε το μέλλον και
συνθέτει την εθνική μας ταυτότητα. Το βιβλίο θα
επιτρέψει στον αναγνώστη να απολαύσει τον πη-
γαίο «απελέκητο» λόγο του στρατηγού Μακρυ-
γιάννη και το κρασί, βαθύ κόκκινο, πορφυρό, στο
χρώμα της επανάστασης μας καλεί να ανακαλύ-
ψουμε τις 21 χρονιές από τις οποίες είναι φτιαγμέ-
νο. Ώριμο αλλά και νέο ταυτόχρονα, με δύναμη
και πολυπλοκότητα μας δίνει την αίσθηση ότι θα
κρατήσει για πάντα. Και το κρασί και η γιορτή.

Με αυτόν το τρόπο το Κτήμα Σκούρα πανηγυ-
ρίζει την παρατεταμένη διαδικασία παλαίωσης οί-
νων και συμβάντων και μας καλεί να ζήσουμε και
να γευτούμε παρέα αυτές τις συγκυρίες.

Δημοπρασία για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς

Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι
αριθμοί 1-50 θα κρατηθούν από το Κτήμα Σκούρα
για να διατεθούν σε ιδιαίτερους σκοπούς. Πιο συγ-
κεκριμένα, με την βοήθεια, την εμπειρία και την
ευγενική χορηγία του ελληνικού οίκου δημοπρα-
σιών «Βέργος» θα διεξαχθεί δημοπρασία όταν το
επιτρέψουν οι συνθήκες και τα έσοδα θα διατε-
θούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η επετειακή κασετίνα θα κυκλοφορήσει σε
1000 αριθμημένες συσκευασίες από τις οποίες
300 θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά στα
μέσα Μαρτίου, 400 στην αγορά της ομογένειας
τον Μάιο και οι τελευταίες 300, το μήνα Οκτώβριο
του έτους 2021. Η διάθεση θα γίνει σε επιλεγμέ-
νες κάβες και e-shop της χώρας. Την αποκλειστι-
κή διακίνηση θα αναλάβει η Αίολος Α.Ε.

INFO
1000 οι επετειακές
κασετίνες που θα
κυκλοφορήσουν
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Η AB Βασιλόπουλος
στηρίζει τους πληγέντες
από τον σεισμό στις πε-
ριοχές της Ελασσόνας και
του Τυρνάβου.

Μέσα από μια πρωτο-
βουλία αγάπης και αλλη-
λεγγύης, «η εταιρεία βρί-
σκεται στο πλευρό των το-
πικών κοινωνιών που
επλήγησαν, προχωρών-
τας σε δωρεές προς τους
Δήμους Ελασσόνας και
Τυρνάβου, αλλά και προς
τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό και το “ΟΛΟΙ ΜΑ-
ΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”».

Συγκεκριμένα, η AB
Βασιλόπουλος προσφέ-
ρει περισσότερα από
10.000 προϊόντα, τρόφι-
μα και χαρτικά, των οποί-
ων η συνολική αξία ξε-
περνά τις €10.500.

ΑΒ Βασιλόπουλος: 10.000 προϊόντα σε Ελασσόνα και Τύρναβο

Ψηφιακή εκδήλωση από το 
Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επι-
τροπή Ηγεσίας, διοργανώνει σήμερα, Πέμπτη 18 Μαρτίου και ώρα 17:00, ψη-
φιακή εκδήλωση με θέμα “Extraordinary Leadership – Going the extra mile
and adding value to society”.

Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafo-
ne Ελλάδας, η Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ο Γιάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος της Dixons South East Europe θα παρουσιάσουν
σημαντικά case studies σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Επιμελητήριο 
Αργολίδας: On line 
εκδήλωση
Access2Markets

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμ-
βούλιο Πελοποννήσου και η Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευ-
τής του ΕΛΚ, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπού-
λου διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για
τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής
Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής με τίτλο “Access2Markets” την Δευ-
τέρα 22 Μαρτίου.



Σε συνέχεια της συνεργασίας της
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με την
Κ.Ε.Δ.Ε, τα Μέλη εκφράζουν την αλλη-
λεγγύη τους προς τους κατοίκους της
Ελασσόνας και της ευρύτερης περιο-
χής που επλήγησαν από τις επανειλημ-
μένες σεισμικές δονήσεις των τελευ-
ταίων ημερών και προσφέρουν τρόφι-
μα και είδη πρώτης ανάγκης, σύμφωνα
με σχετική ενημέρωση που έλαβαν.

Ειδικότερα, με στόχο την κάλυψη
συγκεκριμένων εκ των αυξημένων
αναγκών των κατοίκων, η Agrino προ-
σφέρει 300 κιλά ρύζια και όσπρια, η
εταιρία ΧΗΤΟΣ – ΖΑΓΟΡΙ παρέχει 30
παλέτες εμφιαλωμένο νερό, η ΜΕΓΑ
και η Endless-Ευρωχαρτική προχω-
ρούν σε δωρεά ειδών πρώτης ανάγ-
κης, η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ
αποστέλλει 3 παλέτες και συγκεκριμέ-
να Λαζάνι ΗΛΙΟΣ, Κριθαράκι Λαχανι-
κών ΗΛΙΟΣ και Spaghetti Espressi
ΗΛΙΟΣ που αντιστοιχούν σε 18.180 με-
ρίδες, η Ευβοϊκή Ζύμη παρέχει 200 κι-
βώτια προϊόντων, η εταιρία ΧΙΩΝ συ-
νεισφέρει επίσης με προϊόντα της, η

Δίρφυς προσφέρει 10 παλέτες εμφια-
λωμένο νερό, η Μύλοι Θράκης παραδί-
δει 1 παλέτα με αλεύρι για όλες τις χρή-
σεις, που ανέρχεται σε σύνολο 840 κι-

λά, η ΜΕΒΓΑΛ παρέχει 2.000 τεμάχια
γάλακτος μακράς διαρκείας, ενώ η ΑΤ-
ΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ συνδράμει με ποσότητα
προϊόντων της.

Παραίτηση “βόμβα” στο Επιμελητήριο Χανίων

Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ κοντά στους σεισμοπαθείς της Θεσσαλίας

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο Χανιώτικο επιχειρείν, η επιστολή παραίτησης του μέλους του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Χανίων, Χρήστου Τσοντάκη, από τον συνδυασμό «Ενωμένοι Επιχειρηματίες» του προέδρου Αντώνη Ροκά-
κη.

Όπως αναφέρει, δεν μπορεί να δεχθεί την υποτίμηση και τις προσβολές εις βάρος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτά-
κη, από μέλη της διοίκησης (κατονόμασε τους Μουντάκη και Χαιρετάκη). Παράλληλα κατέκρινε την ανοχή του προέδρου του
ΕΒΕΧ, Αντώνη Ροκάκη, ο οποίος δεν έβαλε ένα τέλος στην “γελοιοποίηση” του Κυριάκου Μητσοτάκη, ζητώντας τις παραιτήσεις
των δύο ανδρών.
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 Η Lidl Ελλάς, σε ανακοίνωση της, σημει-
ώνει πως «χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς και
προμηθευτές της, τους «Συνοδοιπόρους» της.
Μέσα από επιλεγμένες συνεργασίες με Έλλη-
νες προμηθευτές, προσφέρει ποιοτικά προϊόν-
τα στους καταναλωτές δίνοντας έμφαση στη
φρεσκάδα, την ποικιλία και την εντοπιότητα.
Με τη συμβολή των Συνοδοιπόρων της, η Lidl
Ελλάς εξελίχθηκε, αλλά συνέβαλε και στην
εξέλιξη των ίδιων των προμηθευτών της».

Στους Συνοδοιπόρους της λοιπόν είναι
αφιερωμένη η νέα σειρά σε μορφή ντοκιμαν-
τέρ που ετοίμασε η εταιρεία και προβάλλει την
πιο αυθεντική πλευρά των συνεργασιών της.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μια σειρά 13
επεισοδίων, στο πλαίσιο των οποίων 13 παρα-
γωγοί και προμηθευτές ελληνικών εταιριών
αφηγούνται τις δικές τους μοναδικές ιστορίες,
το πώς ξεκίνησαν και πώς απογείωσαν τις επι-
χειρήσεις τους, μέσω της συνεργασίας τους με
τη Lidl Ελλάς. 

Τα επεισόδια θα έχουν τη δυνατότητα οι κα-
ταναλωτές να τα απολαύσουν στο κανάλι της
Lidl Ελλάς στο YouTube.

Επιστολή Σταύρου Σπαθή για Παράταση Προθεσμιών

Η Lidl Ελλάς με τους «συνοδοιπόρους» της

Παράταση και αναστο-
λή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Κεφαλ-
ληνίας και Ιθάκης, που
επλήγησαν από την κακο-
καιρία “Ιανός”, ζητά με
επιστολή του ο πρόεδρος
του Επιμελητήριο, Σταύ-
ρος Σπαθής.

“Δεδομένου του γεγο-
νότος ότι δεν έχει επανέλ-
θει η κανονικότητα, ούτε
έχει ολοκληρωθεί η απο-
κατάσταση των ζημιών
από τον κυκλώνα, ενώ πα-
ράλληλα δεν έχουν καν
καταβληθεί οι αποζημιώ-
σεις στο σύνολο των πλη-
γέντων, και ταυτόχρονα
επιχειρήσεις και φυσικά
πρόσωπα αντιμετωπίζουν
και την οικονομική ύφεση
από την πανδημία, ζητού-
με την παράταση ισχύος
της απόφασης για τουλά-
χιστον έξι μήνες ακόμη”,
αναφέρει μεταξύ άλλων.
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Συλλυπητήρια Μασούτη 
για τον Θωμά Ράμμο

Τα συλλυπητήρια της εξέφρασε η
οικογένεια Μασούτη μέσω
επιστολής για τον θάνατο του Θωμά
Ράμμου, ιδρυτή και προέδρου της
αλυσίδας σούπερ μάρκετ «ΜΑRΚΕΤ
ΙΝ», ο οποίος έφυγε από την ζωή σε
ηλικία 72 ετών, χάνοντας την μάχη
με τον κορονοϊό.

Η επιστολή αναφέρει: “Ο Θωμάς Ράμμος
αποτέλεσε μια ξεχωριστή προσωπικό-
τητα στον χώρο του ελληνικού λιανεμ-

πορίου. Ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, ο
οποίος με εργατικότητα και αφοσίωση ίδρυσε
μία οικογενειακή εταιρεία και την οδήγησε με
επιτυχία στο σήμερα. Ως οικογενειακή και ελ-
ληνική επιχείρηση κι εμείς είχαμε πολλά κοινά,
αγωνιζόμασταν με αμοιβαία εκτίμηση και σεβα-
σμό στον ίδιο χώρο μέσα σε δύσκολες συνθή-
κες, προσπαθώντας να διατηρήσουμε αναλλοί-
ωτα τα χαρακτηριστικά μας.Δραστήριος, ακού-
ραστος και ευφυής. Η επαγγελματική του πο-
ρεία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στον
χώρο του ελληνικού επιχειρείν. Ένας άνθρω-
πος με μεγάλη διάθεση για προσφορά. Η οικο-
γένεια Μασούτη εκφράζει θερμά συλλυπητή-
ρια στην οικογένειά του Θωμά Ράμμου. Ευχό-
μαστε καλή δύναμη στους οικείους του”.

Το κοινωνικό του έργο

Εργασιομανής, παρά τα 72 του χρόνια, ο
Θωμάς Ράμμος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός όχι μό-

νο από όσους εργάζονται στον όμιλο, αλλά και
από τον ανταγωνισμό. 

Προσιτός με τον κόσμο, ήταν πάντα πρόθυ-
μος να εξυπηρετήσει, γι’ αυτό και συχνά δεχό-
ταν ο ίδιος στο γραφείο του άτομα που του σύ-
στηναν για να εργαστούν στον όμιλο. Ιδιαίτερη
ήταν και η αγάπη του για τον τόπο που γεννήθη-
κε και μεγάλωσε, την Ανάληψη του δήμου Θέρ-
μου Αιτωλοακαρνανίας, την οποία αποδείκνυε
κι εμπράκτως καθώς στήριζε το κοινωνικό παν-
τοπωλείο του Δήμου, ενώ βοηθούσε όσους
συντοπίτες του είχαν ανάγκη, όπως μπορούσε,
είτε με δωροεπιταγές και προϊόντα, είτε προσ-
λαμβάνοντάς τους για να εργαστούν στον όμι-
λο. 

Το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα
Σε αυτά που τον χαρακτήριζαν επίσης, ήταν

το αυξημένο αίσθημα της δικαιοσύνης και το
βαθύ θρησκευτικό αίσθημα, καθώς έχει στηρί-
ξει οικονομικά αρκετά μοναστήρια, ενώ ο ίδιος
συνήθιζε να ψάλλει στην εκκλησία της γειτονιάς
του.  Ως ανήσυχο πνεύμα, μία δεύτερη δραστη-
ριότητα που ανέπτυξε είναι και η παραγωγή
ενέργειας, καθώς έχει επενδύσει στη δημιουρ-
γία φωτοβολταϊκού πάρκου.

Έχοντας συμπληρώσει πολλές ώρες εργα-
σίας στο ενεργητικό του, τα Σαββατοκύριακα,
του ο Θωμάς Ράμμος προτιμούσε να τα αφιερώ-
νει στην οικογένειά του, την συντοπίτισσα και
σύζυγό του Ιωάννα και τις δύο του κόρες Εύη
και Μαργαρίτα, οι οποίες συνεχίζουν την οικο-
γενειακή παράδοση, διατηρώντας πλέον τα
«ηνία» της επιχείρησης.

INFO
1991: Η χρονιά
ίδρυσης της Market-In
130: Τα καταστήματα
που αριθμεί 
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Η εταιρία 4G ιδρύθηκε το 2015, στο Μαυροδένδρι Κοζάνης
και δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής αποξηραμένων
φρούτων, λαχανικών και εδωδίμων φυτών. Συμβαδίζοντας με
τους ρυθμούς εξέλιξης της εποχής και τις αλλαγές στις διατροφι-
κές συνήθειες παρασκευάζονται τα προϊόντα που προσφέρει
απλόχερα η Ελληνική γη, ακολουθώντας ταυτόχρονα τη γαστρο-
νομική παράδοση. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται, μεταξύ
άλλων κωδικών, και ένα μείγμα 7 λαχανικών. Πρόκειται για μείγ-
μα φυσικών και ελληνικών λαχανικών που δίνει ιδιαίτερη γεύση
στα φαγητά και χρησιμοποιείται σαν ζωμός λαχανικών για σούπα,
πούρε, ομελέτα, κεφτεδάκια, μπιφτέκια λαχανικών, ζυμαρικά,
στις πατάτες φούρνου, στο μαρινάρισα ψαριών, κρεάτων, πουλε-
ρικών, για κριτσίνια με λαχανικά και πλήθος άλλων παρασκευών.
Οι συνθήκες παραγωγής των προϊόντων της 4G είναι πλήρως
συμμορφούμενες με το Διεθνές Πρότυπο ISO22000. Η άριστη
ποιότητα των πρώτων υλών και οι τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι
των τελικών προϊόντων διασφαλίζουν την παραγωγή μια σειράς
προϊόντων απόλυτα υγιεινών. Υπηρετούν πιστά τα πρότυπα της
Μεσογειακής Διατροφής διατηρώντας ταυτόχρονα την απόλυτη
φυσικότητα τους δίχως την προσθήκη χημικών ή συντηρητικών.
Σε ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον συνεργασίας, εξοπλισμέ-
νο με τις κατάλληλες υποδομές και συμβαδίζοντας με τις νέες τε-
χνολογικές εξελίξεις παραγωγής, καλύπτει τις απαιτητικές ανάγ-
κες των πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνδυάζοντας
την άριστη ποιότητα με τις ρεαλιστικές τιμές ή χονδρικής διάθε-
σης. 

Φέτα Π.Ο.Π. «Καλούδι»

Μείγμα 7 λαχανικών από τη 4G

Η φέτα Π.Ο.Π. “καλούδι” φτιά-
χνεται από ελληνικό πρόβειο και
γίδινο γάλα σε σύγχρονες εγκατα-
στάσεις που πληρούν όλες τις διε-
θνείς προδιαγραφές ασφάλειας,
από τυροκόμους με εμπειρία πολ-
λών γενιών. Είναι διαθέσιμη σε
δύο μορφές: παραδοσιακή “πλά-
κα” και σε εύχρηστους προκομμέ-
νους κύβους.

Αποτελεί ένα ξεχωριστό τυρί
που μπορεί να καταναλωθεί μόνο
του, στις σαλάτες ή να χρησιμο-
ποιηθεί στο μαγείρεμα. Στο καθη-
μερινό τραπέζι, ένα χοντρό κομ-
μάτι φέτα με ελαιόλαδο και αρω-
ματισμένο με λίγη ρίγανη και φρέ-
σκο ζεστό ψωμί είναι μια λιχουδιά
καθαρά ελληνική. Στη χωριάτικη
σαλάτα, αυτό το τόσο κλασσικό ελ-
ληνικό πιάτο, αλλά και όλες τις σα-
λάτες της κουζίνας μας η φέτα δί-
νει τη νότα που απογειώνει τη γεύ-
ση. Διατίθεται από την εταιρεία
«Angel foods» που παράγει την
συλλογή ελληνικών τροφίμων με
το όνομα «καλούδι». 



Νέες, υπέροχα δροσερές, με 0% λιπαρά και χωρίς γλουτένη Vinaigrette, είναι η φρέσκια πρόταση της εταιρίας Condito! Σε πέντε
κλασικές και απολαυστικές γεύσεις με εσπεριδοειδή, βότανα και αρώματα Μεσογείου, τα καινούργια dressings έρχονται να ολοκλη-
ρώσουν κάθε πιάτο μας. Το γλυκό πορτοκάλι, τα όξινα σμέουρα, το αντιοξειδωτικό ρόδι, το αγαπημένο σε όλους βαλσαμικό και το
κλασικό ιταλικό blend αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία vinaigrette dressings χωρίς λίπαρα, από την πάντα ευρηματική ομάδα
της Condito! Με πλούσια γεύση αλλά χωρίς ενοχές και περιορισμούς συνοδεύουν αρμονικά τις πιο ευφάνταστες σαλάτες κι όχι μόνο!
Άλλωστε, δροσερές ή ζεστές, με διάφορα πράσινα φύλλα ή ποικιλία ψητών λαχανικών, με όσπρια, κοτόπουλο, ζυμαρικά, τυρί ή κρέας
αλλά και με ξηρούς καρπούς ή αποξηραμένα φρούτα, οι σαλάτες έχουν το πρώτο λόγο στα καθημερινά μας γεύματα ή αποτελούν από
μόνες τους το καλύτερο βραδινό και σνακ στο γραφείο!  Οι νέες vinaigrette της Condito είναι κατάλληλες για vegans και δεν περιέ-
χουν γλυκαντικά! Διατίθενται σε συσκευασίες 315-340g.

Μέλι Ariston με κηρήθρα από αγριολούλουδα

Dressings με 0% λιπαρά από την Condito

Το Μέλι Ariston με
κηρήθρα από αγριο-
λούλουδα προέρχεται
από τη Μεσσηνία από
τοπικούς μελισσοκό-
μους και είναι σίγου-
ρο ότι θα ικανοποιήσει
και τους πιο απαιτητι-
κούς γευσιγνώστες.
Έχει παχύρευστη υφή
και κυκλοφορεί σε
βάζο των 250 γραμ-
μαρίων. Τα προϊόντα
της Ariston έχουν
βραβευθεί με δεκά-
δες βραβεία ανά τον
κόσμο. Δέχονται εξαι-
ρετικές κριτικές για
την μοναδικότητα, αλ-
λά και από την υψηλή
ποιότητα τους. Η εται-
ρεία παράγει, διανέ-
μει και εξάγει τα καλύ-
τερα Ελαιόλαδα της
Ελλάδος και εισάγει
Βαλσαμικό Ξίδι από
την Μόντενα της Ιτα-
λίας.
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Η αγαπημένη σειρά Άν-
θος Αραβοσίτου της εταιρεί-
ας Γιώτης ανανεώνεται, με
μία νέα, γευστική και θρεπτι-
κή προσθήκη – το Άνθος
Αραβοσίτου με Βρώμη, με
γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ! Με
μοναδική γεύση και όλη τη
θρεπτική αξία της βρώμης, το
νέο Άνθος Αραβοσίτου απο-
τελεί ένα υπέροχο επιδόρπιο
ή σνακ για όλες τις ώρες της
ημέρας. Μπορείτε να το απο-
λαύσετε σκέτο ή ως λαχταρι-
στή βάση στις αγαπημένες
σας γλυκές συνταγές. Η εται-
ρεία Γιώτης διαθέτει ένα ολο-
κληρωμένο στρατηγικό χαρ-
τοφυλάκιο με περισσότερους
από 300 κύριους κωδικούς
πρωτοποριακών προϊόντων,
συνώνυμων της ποιότητας,
της ασφάλειας, της νοστιμιάς
και ευκολίας στη χρήση που
καλύπτουν τις ανάγκες της
σύγχρονης ελληνικής οικο-
γένειας.

Παστέλι Σερρών από την Ελληνικός Καρπός

Νέο Άνθος Αραβοσίτου με βρώμη

Κεφίρ με κόκκινα
φρούτα από τη Φάρμα
Κουκάκη

Η Φάρμα Κουκάκη φέρνει στα ψυγεία
το φυσικό, προβιοτικό ρόφημα του Καυκά-
σου, με τις πολυάριθμες ευεργετικές ιδιό-
τητες, με λαχταριστή γεύση από συνδυα-
σμό κόκκινων φρούτων. Το Κεφίρ ενισχύει
την πέψη και προωθεί την ομαλή λειτουρ-
γία του οργανισμού, δημιουργώντας ένα
υγιές πεπτικό σύστημα. Είναι πλούσιο σε
πρωτεΐνες, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο
και βιταμίνες. Παράγεται από 100% Ελλη-
νικό γάλα της Φάρμα Κουκάκη, με Στέβια -
Χωρίς Ζάχαρη με υπέροχη γεύση συνδυα-
σμού κόκκινων φρούτων. Είναι διαθέσιμο
σε συσκευασία των 330 ml.

Η εταιρεία Ελληνικός Καρ-
πός περιλαμβάνει στο χαρτοφυ-
λάκιό της ένα παστέλι Σερρών
με φιστίκι και φιστικοβούτυρο.
Πρόκειται για ένα προϊόν χωρίς
ζάχαρη και γλυκαντικές ύλες.
Ένα υγιεινό σνακ που δίνει
ενέργεια και είναι διαθέσιμο σε
συσκευασία των 65 γραμμα-
ρίων. Η εταιρεία Ελληνικóς
Καρπóς είναι μια σύγχρονη μο-
νάδα επεξεργασίας φιστικιού &
παραγωγής φιστικοβούτυρου.
Η επιχείρηση συνεχώς ανα-
πτύσσει την γκάμα των προϊόν-
των της. Η παραγωγική δυνατό-
τητα είναι 4000 βάζα και 4 τόνοι
φιστικοβούτυρο ημερησίως. Τα
προϊόντα της εξάγονται σε 12
χώρες (Μπαχρέιν, ΗΠΑ, Γερμα-
νία, Πολωνία κ.α.) και διανέμον-
ται σε πάνω από 2000 σημεία
πώλησης σε όλη την Ελλάδα, σε
μεγάλα super market και σε deli-
catessen μέσω επιλεγμένων αν-
τιπροσώπων στην Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Ρόδο, Χανιά ή απευ-
θείας από την εταιρεία.




