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Η Κένυα στη Σύνοδο Κορυφής της Κοινοπολιτείας 
 

 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με την Α.Ε. τη Βασίλισσα της Αγγλίας, 
Ελισάβετ, κατά την τελετή έναρξης της Συνόδου Κορυφής της Κοινοπολιτείας. 
 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, μετείχε στη Σύνοδο Κορυφής των 
κρατών-μελών της Κοινοπολιτείας, η οποία συνήλθε στο Λονδίνο τον Απρίλιο 2018. Η 
Σύνοδος εστίασε σε μηχανισμούς ενίσχυσης του ενδοκοινοπολιτειακού εμπορίου για άνοδο 
στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 
 
Η Κένυα επικέντρωσε τις προσπάθειές της κυρίως στην περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου 
και των επενδύσεων με τη Βρετανία, η οποία συνεχίζει να αποτελεί γι’ αυτήν έναν ισχυρό 
εμπορικό και διπλωματικό εταίρο, με 220 βρετανικές εταιρείες, αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων 



λιρών, να δραστηριοποιούνται στην Κένυα απασχολώντας 250 χιλιάδες Κενυάτες. Άλλα 
θέματα, που έθιξε η Κένυα, αφορούσαν τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την 
αντιμετώπιση εξτρεμιστικών επεισοδίων, την κυβερνοασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη 
ωκεανών, θαλασσών και ακτών (η Κένυα είναι μία από τις χώρες-μέλη του Συμβουλίου 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού), και την εξάλειψη της ελονοσίας. 
 
Μιλώντας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και σε ειδικό επιχειρηματικό φόρουμ, ο 
Πρόεδρος παρουσίασε τις τεράστιες δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, που 
υφίστανται στην Κένυα, οι δε επιχειρηματίες δήλωσαν σαφώς το έντονο ενδιαφέρον τους 
για επενδύσεις κυρίως σε τομείς σχετικούς με τη γεωθερμία καθώς και για τη συγκρότηση 
στην Κένυα ενός Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας.  
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Κένυα και Παγκόσμια Τράπεζα 
 

 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, με τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος 
Αφρικής της Παγκόσμιας Τράπεζας, κο  Makhtar Diop. 
 
Τον Μάιο 2018 η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κύριος Uhuru Kenyatta, είχε συνομιλίες με 
τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Αφρικής της Παγκόσμιας Τράπεζας, κύριο  Makhtar Diop, 
με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της 
χώρας, στο πλαίσιο και του πενταετούς αναπτυξιακού της προγράμματος «Big Four 
Agenda». Ο κύριος  Diop τόνισε το ενδιαφέρον της Τράπεζας για την επιθυμητή έκβαση 
του συγκεκριμένου προγράμματος, κυρίως δε σε ό,τι αφορά την παροχή καθολικής 
υγειονομικής περίθαλψης. Δήλωσε, επίσης, ότι η Τράπεζα θα βοηθήσει την Κένυα να 
επιτύχει τους αναπτυξιακούς της στόχους. Ήδη η Παγκόσμια Τράπεζα και η Κυβέρνηση της 
Κένυας ξεκίνησαν οικονομικό πρόγραμμα υποστήριξης των Β. και Β.Α. περιοχών της χώρας, 
ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ. Ένα ακόμα θετικό μέτρο είναι ότι η Τράπεζα θα 
στηρίζει την Κένυα σε ό,τι αφορά τις καταστροφές στον αγροτικό τομέα μέσω ειδικού 
χρηματοδοτικού της προγράμματος.   
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Στην Κένυα το διεθνές συνέδριο για τη Μπλε Οικονομία 

 

Με πρωτοβουλία και προσωπική πρόσκληση της Α.Ε. του Προέδρου της Κένυας, κυρίου 
Uhuru Kenyatta, πρόκειται να συγκληθεί στο Ναϊρόμπι, από την 26η έως την 28η Νοεμβρίου 
2018, υψηλού επιπέδου διεθνές συνέδριο με κεντρικό θέμα τη βιώσιμη Μπλε Οικονομία 
και τους τρόπους προστασίας και ορθής/αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η 
Κένυα, όπως καταδεικνύει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της, ενδιαφέρεται ουσιαστικά για 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης τόσο στη χώρα όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. 

Το μεγάλο αυτό συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει περί τις 6.000 συμμετοχές από όλα 
τα κράτη-μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών καθώς και από υπηρεσίες του ΟΗΕ, 
διεθνείς οργανώσεις, αλλά και από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διαφόρων χωρών που 
ασχολούνται με δράσεις σχετικές με τη Μπλε Οικονομία.   
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Νέα σύγχρονα οφθαλμολογικά και οδοντιατρικά κέντρα σε κεντρικά νοσοκομειακά 
συγκροτήματα της Κένυας 
 

 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, σε οφθαλμολογικό έλεγχο κατά τη 
διάρκεια των εγκαινίων του νέου οφθαλμολογικού κέντρου στο νοσοκομείο Tenwek. 



Τον Απρίλιο 2018 η Κυβέρνηση της Κένυας ανήγγειλε την κατανομή των αναγκαίων 
κονδυλίων στα κεντρικά νοσοκομειακά συγκροτήματα της χώρας με σκοπό την ίδρυση σε 
αυτά υπερσύγχρονων μονάδων οφθαλμολογίας και οδοντιατρικής. Η χρονική διορία για 
την έναρξη λειτουργίας των μονάδων αυτών είναι δώδεκα μήνες. Για την οργάνωση των 
νέων μονάδων θα διατεθούν σε κάθε κεντρικό νοσοκομείο 2,6 εκατομμύρια ευρώ.  
 
Η αναγγελία έγινε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων υπερσύγχρονου οφθαλμολογικού και 
οδοντιατρικού κέντρου στο ιεραποστολικό νοσοκομείο Tenwek, στην περιοχή Bomet της 
Ν.Δ. Κένυας, που υλοποιήθηκαν μέσω δωρεών ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κέντρα 
αυτά έχουν ετήσια δυναμικότητα περίθαλψης 20.000 ασθενών και τέλεσης 5.000 
χειρουργικών επεμβάσεων.   
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Βραζιλία και Κένυα σε συμφωνία για τη βαμβακοπαραγωγή  
 

 
Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κένυας, κος Uhuru Kenyatta, υποδέχεται τον Πρέσβυ της Βραζιλίας , 
κο Fernando Coimbra. 
 
Όπως δήλωσε ο νέος Πρέσβυς της Βραζιλίας στην Κένυα, κύριος Fernando Coimbra, 
παρουσιάζοντας τα διαπιστευτήριά του στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της χώρας, κύριο  Uhuru 
Kenyatta, τον Μάρτιο 2018, η Βραζιλία είναι έτοιμη να προχωρήσει με γρήγορο βηματισμό 
στη συνεργασία της με την Κένυα στον τομέα της βαμβακοπαραγωγής. Επίσης, 
ενδιαφέρεται να προωθήσει την εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ τους μέσω 
επιχειρηματικών αποστολών καθώς και τη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης.   
 
Η Βραζιλία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει την Κένυα ώστε να αυξηθεί ο όγκος του 
παραγόμενου βάμβακος σε αυτήν. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι συνέχεια της ήδη από το 
2016 υπογραφείσης συμφωνίας μεταξύ της Βραζιλίας, της Τανζανίας και του Μπουρούντι 
για ενδυνάμωση της παραγωγής βάμβακος στη λεκάνη της λίμνης Βικτώρια (Cotton Victoria 
Project – τετραετές πρόγραμμα ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ περίπου). 
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Παρουσίαση της Κένυας στο 6ο Φόρουμ Ελληνικών Εξαγωγών 
 

 
 
Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κα Β. Πανταζοπούλου, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας της στο 6ο Φόρουμ Ελληνικών Εξαγωγών. 
 
Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, παρουσίασε τόσο τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η Κένυα στους επιχειρηματίες όσο και το νέο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα «The Big Four Agenda», που έχει εξαγγείλει ο Πρόεδρος της χώρας για τη νέα 
πενταετία της θητείας του έως το 2022, κατά τη διάρκεια του 6ου Φόρουμ Ελληνικών 
Εξαγωγών (Greek Exports Forum), το οποίο διεξήχθη τη 10η Μαΐου στο Ιντερκοντινένταλ 
Αθηνών. Οι τέσσερεις άξονες του εν λόγω Προγράμματος αφορούν την εκβιομηχάνιση, την 
αγροτική οικονομία, τις κατασκευές και την υγεία.  
 
Το Φόρουμ, ένας θεσμός πλέον για τον εξαγωγικό τομέα, διοργανώθηκε φέτος για 6η 
συνεχόμενη χρονιά από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων και την Ethos Events, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Σκοπός του 
είναι να παρέχει στον Έλληνα εξαγωγέα, αλλά κυρίως σε εκείνους που θέλουν για πρώτη 
φορά να βγουν στις διεθνείς αγορές, χρηστικά εργαλεία και πληροφορίες προκειμένου να 
ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα και να επιλέξουν τις επόμενες αγορές-
στόχους, που παρουσιάζουν πρόσφορες συνθήκες για την επέκτασή τους. 
 
Το Φόρουμ τέθηκε υπό την αιγίδα διμερών επιμελητηρίων, μεταξύ των οποίων και το 
Ελληνο-Κενυατικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & 
Πολιτισμού. 
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Παρουσίαση της Κένυας σε ειδική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Λακωνίας 
 

 
 
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του Επιμελητηρίου Λακωνίας. 
 
Πραγματοποιήθηκε στους Μολάους, την 28η Μαρτίου 2018, ειδική ενημερωτική 
εκδήλωση, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Λακωνίας σε συνεργασία με το Επ. 
Προξενείο της Κένυας, με θέμα την προώθηση της εξωστρέφειας των λακωνικών 
επιχειρήσεων στην Κένυα. 

 
Η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου, παρουσίασε τα 
ισχύοντα στην αναπτυσσόμενη αγορά της Κένυας για τους επιχειρηματίες καθώς και τις 
διεθνείς θεματικές εμπορικές εκθέσεις που θα λάβουν χώρα το Σεπτέμβριο 2018 στο 
Ναϊρόμπι. Οι συγκεκριμένες εκθέσεις οργανώνονται από τη μεγάλη διεθνή εταιρεία 
οργάνωσης εκθέσεων ExpoGroup (για τρόφιμα, φιλοξενία & γεωργία, για ιατρικά & 
οδοντιατρικά προϊόντα και προϊόντα υγιεινής, για πλαστικά & εκτυπωτικά υλικά και υλικά 
συσκευασίας, για διάφορους επιμέρους κλάδους, για μηχανήματα βιομηχανίας).  

 
Ακολούθησε συζήτηση μέσα από την οποία εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον των μελών του 
Επιμελητηρίου και τέθηκαν προτάσεις προς επεξεργασία προκειμένου να οργανωθεί ένα 



πλάνο ενεργειών ώστε να επιτευχθεί η διείσδυση των αξιόλογων λακωνικών προϊόντων 
στην αγορά της Κένυας.  
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Με επιτυχία διεξήχθη το πρώτο σαφάρι στην Κένυα με την επιμέλεια του Επ. Προξενείου 
 

 
 
Το εξώφυλλο της μπροσούρας για το σαφάρι στην περιοχή Μασάι Μάρα. 
 
Κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα διεξήχθη με επιτυχία το πρώτο σαφάρι στην 
Κένυα το οποίο οργανώθηκε με την επιμέλεια του Επ. Προξενείου της Κένυας στην 
Ελλάδα. Όλοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο από τον τόπο των Μασάι όσο και 
από την Κένυα.  
 
Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Επ. Προξενείου για 
ενδυνάμωση της τουριστικής ροής μεταξύ Ελλάδας και Κένυας. Επειδή η Κένυα αποτελεί 
ένα συναρπαστικό προορισμό για τους Έλληνες χάρη στον απίστευτο πλούτο των 
πολιτιστικών της στοιχείων, των τοπίων και της άγριας ζωής, το Επ. Προξενείο επιμελήθηκε 
ήδη τέσσερα ιδιαίτερα ταξίδια σε διάφορα μέρη της χώρας (1. Στον τόπο των Μασάι, 2. 
Στις αμμουδιές του Ινδικού, 3. Στα βόρεια του Ισημερινού, και 4. Στη μαγική Κένυα, τη 
θρυλική γη). Για τη δράση του αυτή το Επ. Προξενείο συνεργάζεται με ελληνικό τουριστικό 
πρακτορείο (Μέμνων) αλλά και με κενυατικό. Τα επόμενα ταξίδια προγραμματίζονται για 
τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο 2018.  
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Ο πρώτος Μαραθώνιος στην ιδιαίτερη πατρίδα των μεγάλων Κενυατών 
Μαραθωνοδρόμων 

 

Η Πρόξενος ε.τ., κα Β. Πανταζοπούλου, με μία από τις νικήτριες κατά την τελετή απονομής 
των επάθλων του Μαραθωνίου. 

Την 22α Απριλίου 2018 διεξήχθη με επιτυχία ο πρώτος Μαραθώνιος στο Eldoret, τη 
γενέτειρα των μεγάλων σύγχρονων Κενυατών Μαραθωνοδρόμων και δρομέων μεγάλων 
αποστάσεων, όπως πλέον είναι διεθνώς γνωστή η συγκεκριμένη πόλη. Την πρωτοβουλία 
της διοργάνωσης είχε ο Κυβερνήτης της Κομητείας Uasin Gishu, της οποίας πρωτεύουσα 
είναι το Eldoret, κύριος Jackson Mandago. Η Κομητεία έχει συνυπογράψει σύμφωνο 
συνεργασίας με το Δήμο Μαραθώνα ήδη από το 2015. 

Επίσημα προσκαλεσμένη από τον Κυβερνήτη της Κομητείας να παρακολουθήσει την όλη 
διοργάνωση ήταν η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας, κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου.  

Στο πλαίσιο του 1ου Μαραθώνιου, ο οποίος είχε και την οικολογική του πλευρά σχετιζόμενη 
με την κλιματική αλλαγή, φυτεύτηκαν χιλιάδες δενδρύλλια στην περιοχή. 

 

 

 



 


