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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με τον όρο 
αναφοράς της εφημερίδας μας ως πηγή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η «Παραγωγή» σήμερα είναι και πάλι στα
χέρια σου. Μετά την αναστολή της κυκλο-
φορίας της για τρεις εβδομάδες, λόγω της
πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στις 28 Ιουλίου
στα ιδιόκτητα πιεστήρια μας, η εφημερίδα
φιλοδοξεί να κάνει ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα.
Ρίχνεται στη μάχη της ενημέρωσης, για τα
θέματα που αφορούν την αγροτική οικονομία,
την οικονομία γενικότερα και την πολιτική.
Δεν σταματά όμως εδώ. Η «Παραγωγή»
θέλει να προσφέρει ακόμα περισσότερο
στους αναγνώστες της. Για τον λόγο αυτόν,
όπως θα διαπιστώσετε στο σημερινό φύλλο,
ξεκινά μια νέα συνεργασία. Φιλοξενεί στις
σελίδες της την έντυπη έκδοση του πετυ-
χημένου site «ntokoumenta.gr», του συ-
ναδέλφου και φίλου, Γιάννη Ντάσκα. 
Ένα νέο δημοσιογραφικό προϊόν, που θα
διακρίνεται από τις αποκαλυπτικές έρευνες
και ρεπορτάζ από το χώρο της κοινωνίας
και της πολιτικής. Με τον Γιάννη Ντάσκα
πορευτήκαμε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Γνω-
ριστήκαμε ως νεαροί δημοσιογράφοι στον
«Ελεύθερο Τύπο» του αείμνηστου Άρη Βου-
δούρη. Χρόνια δύσκολα, αλλά και πολύ
όμορφα για όσους έζησαν από κοντά εκείνη
την περίοδο. Με μαχητική και ερευνητική
δημοσιογραφία, αλλά και στη συνέχεια στον
«Αδέσμευτο Τύπο» του Δημήτρη Ρίζου, ο
Γιάννης Ντάσκας έδωσε το στίγμα του. Συ-
νεχίζει και σήμερα απτόητος. Κάνει ρεπορτάζ
την ώρα που για πολλούς συναδέλφους
έχει ξεχαστεί η έννοια του όρου. Αποκαλύπτει
πάντα με ντοκουμέντα την αλήθεια που ζητά
ο αναγνώστης. Η στάση του και η πορεία
του στη δημοσιογραφία ήταν και είναι το
«κλειδί» αυτής της συνεργασίας. Η χημεία
που είχαμε και έχουμε μεταξύ μας δίνει εγ-
γυήσεις για την επιτυχία του νέου εγχειρήματος
της «Παραγωγής». Τον καλωσορίζουμε λοι-
πόν στην οικογένεια της «Παραγωγής» και
ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία θα μα-
κροημερεύσει, αλλά και θα επεκταθεί σε
όλο το φάσμα των Media.

Η «Παραγωγή» 
πάλι στα περίπτερα

Πιο ανταγωνιστικό
το ελληνικό λάδι 

«Χρυσάφι» αποδεικνύεται το
λάδι, καθώς η τιμή παραγωγού
ξεπέρασε τα 4,25 ευρώ. Όσο
πλησιάζει η έναρξη της σοδειάς
των ελιών, ορισμένοι επιχει-
ρηματίες βλέπουν μία σπάνια
ευκαιρία να αποσπάσουν με-
ρίδιο αγοράς από την Ισπανία
και την Ιταλία. 

Σελ. 10

Σε καραντίνα τα βοοειδή
του Έβρου 

Αποκλεισμένη θα είναι η πε-
ριοχή του Έβρου για τα προ-
ϊόντα βοοειδών έως τις 30 Σε-
πτεμβρίου 2015. Προηγήθηκε
η επιβεβαίωση δύο κρουσμά-

των οζώδους δερματίτιδας
στην περιοχή, που κατά πλη-
ροφορίες εισήχθη στη χώρα
μας από τη γειτονική Τουρκία. 

Σελ. 8

Το Κόμμα και 
η καλλιέργεια 
της κάνναβης

Ομάδα πολιτών που έχει την
υποστήριξη 4.000 ατόμων από
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ξεκινάει τις διαδικασίες για την
ίδρυση του πρώτου κόμματος
κάνναβης της Ελλάδας, με βα-
σικό αίτημά τη νομιμοποίηση
της κάνναβης για βιομηχανική,
φαρμακευτική και ψυχαγωγική
χρήση.

Σελ. 12

Πρόβλημα με τα σταφύλια
και τα κρασιά της Κρήτης

Άρον-άρον ξεκινούν να παρα-
λαμβάνουν σταφύλια τα οινο-
ποιεία της Κρήτης, έστω και
χωρίς τιμές, σε μια προσπάθεια
αμπελουργών και ιδιωτών οι-
νοποιών να περισώσουν ότι
είναι δυνατόν από τη φετινή
παραγωγή, μετά τις βροχές
που προκάλεσαν ανυπολόγι-
στες ζημιές. 

Σελ. 41

Ούτε φέτος αποδίδει
η σταφίδα

Απογοητευμένοι είναι οι πα-
ραγωγοί σταφίδας βλέποντας
τη φετινή σοδειά εξαιρετικά
μειωμένη και κυρίως τις τιμές

να είναι καθηλωμένες τα τε-
λευταία χρόνια σε χαμηλά επί-
πεδα, με αποτέλεσμα η καλ-
λιέργεια να έχει γίνει ασύμ-
φορη.

Σελ. 41

Άνοιξε τις πύλες του ο
Αγροτικός Αύγουστος 2015 
Με κεντρικό θέμα «Όταν η πα-
ράδοση πιστοποιείται», άνοιξε
τις πύλες του ο «Αγροτικός
Αύγουστος», για 17η χρονιά,
στα Χανιά. Ο κύκλος δράσεων
της έκθεσης περιλαμβάνει:
βραδιά γευσιγνωσίας, ημερίδα
με θέμα την πιστοποίηση των
βιολογικών προϊόντων, καθώς
και πολιτιστικές βραδιές. 

Σελ. 42

Με εντυπωσιακή ανταπόκριση συνεχίζεται
ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Ελλάδα
σχήμα και χρώμα», μέσα από τον οποίο η
«Παραγωγή» παρουσιάζει τις αντιπροσω-
πευτικότερες συμμετοχές των φίλων που
συμμετέχουν. Η φωτογραφία αυτής της
εβδομάδας, που επελέγη προς δημοσίευση,
είναι του Δημήτρη Τσιριγώτη. 
Θερμά ευχαριστούμε όλους τους φίλους
που ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν σ’
αυτό το «ταξίδι», προσφέροντας μέσα από
την τέχνη τους τη δική τους εκδοχή για την
ατέλειωτη εκδρομή μέσα από τον λόγο και
την εικόνα. 
Αποστολή φωτογραφιών στο: basilappas
@karmalappa.gr (ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑ). Περισσότερες πληροφορίες στη
σελίδα www.karmalappa.gr ή www.
echorama.gr και στο 210/6813679.

Η φωτογραφία
της Εβδομάδας

Γιάννης Τασσιόπουλος



Ο Δ. Μελάς στο Αγροτικής Ανάπτυξης 
Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
στην πλατεία Βάθη επιστρέφει, ως ανα-
πληρωτής υπουργός αυτή τη φορά, ο
κ. Δημήτρης Μελάς, ο οποίος είχε υπη-
ρετήσει στο υπουργείο και σε εποπτευό-
μενους Oργανισμούς από διάφορες θέ-
σεις τα τελευταία χρόνια. 
Ο κ. Μελάς είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Τεχνικός Υπεύθυνος
Eργαστηρίου στο Ινστιτούτο Υγιεινής Τρο-
φίμων του υπουργείου, κατ' αναπλήρωση
Προϊστάμενος Τμήματος στη Διεύθυνση
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γενικός Δι-
ευθυντής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό
«Δήμητρα», Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος
του Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών
Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 
Από τον Ιούλιο του 2009 έως τον ίδιο μήνα
του 2012, αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ως Προ-
ϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας του
αγροτικού τομέα. Το 2012 τοποθετήθηκε
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ως Γενικός Γραμματέας Αγροτικής
Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων. 
Ορκίστηκε η νέα, υπηρεσιακή κυβέρνηση,
που υπό την πρωθυπουργό, Βασιλική Θάνου,
θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. 
Η νέα κυβέρνηση έχει 23 μέλη, 12 υπουργούς,
9 αναπληρωτές και 2 υφυπουργούς. Εκτός
από την πρωθυπουργό, η κυβέρνηση διαθέτει
τρεις ακόμη γυναίκες, την Άλκηστις Πρω-
τοψάλτη που αναλαμβάνει αναπληρώτρια
υπουργός Τουρισμού, την Αγγελική-Ευ-
φροσύνη Κιάου που αναλαμβάνει υπουργός
Παιδείας και τη Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
που αναλαμβάνει αναπληρώτρια υπουργός
Πολιτισμού. 
Η σύνθεση της νέας, υπηρεσιακής κυβέρνησης
έχει ως εξής: 
Πρωθυπουργός: Βασιλική Θάνου
Υπουργείο Εξωτερικών
-Υπουργός Εξωτερικών: Πέτρος Μολυβιά-
της
-Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων: Σπύρος Φλογαΐτης
Υπουργείο Εσωτερικών
-Υπουργός Εσωτερικών: Αντώνης Μανι-
τάκης
-Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη: Αντώνης Μακρυδημήτρης
-Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής: Ιωάννης Μουζάλας

-Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης: Φίλιππος
Τσαλίδης
Υπουργείο Οικονομικών
-Υπουργός Οικονομικών: Γιώργος Χουλια-
ράκης
-Αναπληρωτής Υπουργός: Τρύφων Αλε-
ξιάδης
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού
-Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού: Νίκος Χριστοδουλάκης
-Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας: Χρήστος
Ζώης
-Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού: Άλ-
κηστις Πρωτοψάλτη
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
-Υπουργός Εθνικής Αμυνας: Ιωάννης Γιάγκος  
-Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων
Υπουργός Πολιτισμού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: Αγγελική-Ευφροσύνη Κιάου
-Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού: Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ιωάννης Γκό-
λιας
-Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος:
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
-Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης: Δημήτριος Μελάς
Υπουργείο Δικαιοσύνης
-Υπουργός Δικαιοσύνης: Δημήτρης Παπαγ-
γελόπουλος
Υπουργείο Εργασίας

-Υπουργός Εργασίας: Δημήτρης Μουστά-
κας
Υπουργείο Υγείας
-Υπουργός Υγείας: Αθανάσιος Δημόπουλος
Επικρατείας
-Υπουργός Επικρατείας για τη Διαφθορά:
Παναγιώτης Νικολούδης
-Υπουργός Επικρατείας: Ελευθέριος Πα-
παγεωργόπουλος
-Υφυπουργός παρά τη πρωθυπουργώ - Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος: Ξενοφών Ρο-
δόλφος Μορώνης

Θάνου: Εκλογές, 
μεταναστευτικό και σχολεία

Εκλογές, μεταναστευτικό και σχολεία είναι
οι βασικές αρμοδιότητες της υπηρεσιακής
κυβέρνησης. Θα καταβάλλουμε το μέγιστο
των δυνάμεών μας, υπογράμμισε η υπηρε-
σιακή πρωθυπουργός Βασιλική Θάνου στην
πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου. «Όλοι οι συμμετέχοντες στην κυ-
βέρνηση είμαστε έτοιμοι, θα καταβάλουμε
το μέγιστο των δυνάμεών μας, ώστε και οι
εκλογές να διεξαχθούν κατά τρόπο άψογο
και όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία ενδε-
χομένως να προκύψουν, να επιλύονται κατά
το δυνατόν επιτυχέστερο τρόπο», ανέφερε
η κα Θάνου στη Βουλή. Η πρωθυπουργός
άνοιξε την εισήγησή της λέγοντας ότι μετά
από τη μακρόχρονη θητεία της στον δικαστικό
χώρο ορίστηκε, όπως προβλέπει το Σύνταγμα,
να αναλάβει το τιμητικό βάρος της ηγεσίας
της υπηρεσιακής κυβέρνησης προς διενέργεια
των εκλογών.
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Xιλιάδες αγροτών από τα κράτη-μέλη αναμένεται να πραγματοποιήσουν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης
των Υπουργών Γεωργίας των χωρών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. 
Η διαδήλωση, η οποία διοργανώνεται από τις Κεντρικές Αγροτοσυνεταιριστικές
Οργανώσεις Copa-Cogeca, έχει ως στόχο να απαιτήσει άμεσες δράσεις από
τους υπουργούς Γεωργίας για τις ακραίες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα
αγροτικά προϊόντα, όπως το χοίρειο και βόειο κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα
οπωροκηπευτικά. 
Όπως τονίζεται από τις δύο Οργανώσεις, μέσω της σελίδας τους στο Facebook,
αγροτικές διαδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη εδώ και
πολλούς μήνες, καθώς υπάρχει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τομείς
όπως τα γαλακτοκομικά, το βόειο και χοίρειο κρέας, τα οπωροκηπευτικά, ως
αποτέλεσμα της απαγόρευσης των εξαγωγών προς τη Ρωσία. Οι τιμές παραγωγού
είναι χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής σε πολλές χώρες, αναγκάζοντας
κάποιους να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Οι παραγωγοί είναι θύματα της
διεθνούς πολιτικής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπουργοί και οι ευρωβουλευτές

πρέπει να δράσουν αμέσως. 
Σημειώνεται πως ορισμένοι υπουργοί της ΕΕ, ήδη σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν
την εν λόγω συνάντηση ως μια ευκαιρία για να ζητήσουν ενδυνάμωση των
μέτρων υποστήριξης της ΕΕ, ιδίως για τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων,
ενώ άλλες, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν το θέτουν αυτό μια προτεραιότητα. 

Μαζική διαδήλωση αγροτών 
απ’ όλη την ΕΕ 7 στις Βρυξέλλες



Η ελληνική ύπαιθρος βρίσκε-
ται εν βρασμώ. Οι αγρότες σε
Πελοπόννησο, Ήπειρο, Έβρο,
Κρήτη και Θεσσαλία «ζεσταί-
νουν» τα τρακτέρ τους εν
αναμονή, καθώς μετά τις
εκλογές έρχονται νέα μέτρα
που «σκοτώνουν» την αγρο-
τική οικονομία. 
Μετά την επαναφορά της προ-
καταβολής φόρου στο 55%
για τα αγροτικά εισοδήματα
του 2014, από 27,5%, και την
αύξηση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης για το αγροτικό
ντίζελ –από τα 66 στα 200
ευρώ από την 1η Οκτωβρίου
2015 και στα 330 ευρώ, από
την 1η Οκτωβρίου 2016– που
περιλαμβάνονται στο Νόμο
για τη νέα δανειακή σύμβαση
της χώρας, που ψηφίστηκε
στις 14 Αυγούστου από τη
Βουλή, ετοιμάζεται νέο φο-
ρολογικό πακέτο για τον αγρο-
τικό κόσμο.
Αναλυτικότερα, στο άρθρο 3 του
Νόμου 4336 με τίτλο «Συνταξιο-
δοτικές διατάξεις − Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
94/Α/14.08.2015, περιλαμβάνεται
η παράγραφος γ’, η οποία αφορά
τη «Συμφωνία δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων» της χώρας με
τους δανειστές με σχετικό «Μνη-
μόνιο Συνεννόησης για τριετές
πρόγραμμα του ΕΜΣ», όπου στα
θέματα δημοσιονομικής πολιτικής
προβλέπεται σταδιακή κατάργηση
της προτιμησιακής φορολογικής
μεταχείρισης των αγροτών στο
πλαίσιο του κώδικα φορολογίας
εισοδήματος, με ποσοστά που
ορίζονται στο 20% για το φορο-
λογικό έτος 2016 και στο 26%
για το φορολογικό έτος 2017. 

«Ταφόπλακα»
Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προ-
ειδοποιούν ότι τα μέτρα θα απο-
τελέσουν «ταφόπλακα» και, εάν
εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν σε
εξόντωση τον πρωτογενή τομέα,
καθώς ο «λογαριασμός» ξεπερνά
το 2 δισ. ευρώ και μεταφράζεται
στο 50% και πλέον του εισοδή-
ματος τους. 
Ζητούν, δε, αλλαγή του προτει-
νόμενου νέου πακέτου φορολο-
γικών μέτρων και αντικατάστασή
του με σχέδιο ανασυγκρότησης
της αγροτικής παραγωγής και
προειδοποιούν για κινητοποιήσεις. 
Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν είναι
αντίθετοι στη δίκαιη φορολόγηση
του αγροτικού εισοδήματος, υπό
την προϋπόθεση ότι τους δίνεται
η δυνατότητα και να παράγουν
και να επιβιώνουν, στηρίζοντας
την εθνική οικονομία της χώρας. 
Όπως αναφέρουν, το προτεινό-
μενο πακέτο μέτρων μεταφρά-
ζεται σε βαρύ και δυσβάσταχτο
λογαριασμό, τον οποίο ο αγρο-
τικός κόσμος αδυνατεί να πλη-
ρώσει. Κοστολογώντας, δε, τα
προτεινόμενα μέτρα, τα προσ-

διορίζουν ως ακολούθως: αύξηση
φορολογικού συντελεστή 200
εκατ. ευρώ, φορολόγηση επιδο-
τήσεων-προγραμμάτων 510 εκατ.
ευρώ, αύξηση ΦΠΑ αγροτικών
εφοδίων 285 εκατ. ευρώ, κα-
τάργηση επιστροφής φόρου πε-
τρελαίου 180 εκατ. ευρώ, τρι-
πλασιασμό εισφοράς ΟΓΑ 1 δισ.

ευρώ. Αθροιστικά, όπως τονί-
ζεται, από τον αγροτικό κόσμο
ζητείται ένα «βαρύς» λογαριασμός
τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, που
μεταφράζεται σε 50% και πλέον
του εισοδήματός τους. 
Υπό τις συνθήκες αυτές, οι αγρό-
τες δηλώνουν ότι αρνούνται να
αποδεχτούν την πρόταση της
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Οι αγρότες και
κτηνοτρόφοι
προειδοποιούν ότι
τα μέτρα θα
αποτελέσουν
«ταφόπλακα» και
εάν εφαρμοσθούν
θα οδηγήσουν σε
εξόντωση τον
πρωτογενή τομέα,
καθώς ο
«λογαριασμός»
ξεπερνά τα 2 δισ.
ευρώ και
μεταφράζεται στο
50% και πλέον του
εισοδήματός τους

▶

Κεφαλαιώδους σημασίας είναι και το ασφαλιστικό, καθώς
από 1η Ιουλίου 2015 οι ασφαλιστικές εισφορές εναρμονίζονται
σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης με αυτές που ισχύουν
στο ΙΚΑ. Γεγονός που, για τον ΟΓΑ, σημαίνει έως και
τριπλασιασμό των μηνιαίων εισφορών για τους ασφαλισμένους
αγρότες του Οργανισμού. Ο κ. Καραμίχας εκτιμά πως εφόσον
εφαρμοστεί αυτό, τότε μεγάλος αριθμός αγροτών θα μείνει
κοινωνικά ανασφάλιστος, καθώς δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί
σε τόσο υψηλές εισφορές. 
«Προτεραιότητα είναι να προστατευθούν οι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες με χαμηλό εισόδημα», σημειώνει ο
πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ και προσθέτει πως πρότασή τους
είναι να παραμείνουν στη χαμηλή φορολογική και ασφαλιστική
κλίμακα οι αγρότες που έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ. 
Ακόμη, ο κ. Καραμίχας σκοπεύει να προωθήσει την πρότασή
του στην εκτελεστική επιτροπή της ΠΑΣΕΓΕΣ την ερχόμενη
Τετάρτη, σύμφωνα με την οποία, για την αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής, θα πρέπει να γίνονται όλες οι πληρωμές
από το πρώτο ευρώ ηλεκτρονικά. 

Τριπλάσιες οι εισφορές

Η «χαριστική     βολή» σε αγρότες       



συγκυβέρνησης, η οποία οδηγεί
με μαθηματική ακρίβεια στην
πλήρη εξαθλίωση και εγκατά-
λειψη της γης, και τονίζουν ότι
ο μόνος δρόμος που τους απο-
μένει είναι ο αγώνας. «Αν νομί-
ζουν ότι ανακάλυψαν τους «εφο-
πλιστές της γης», τους λέμε ότι
εμείς θα υπερασπιστούμε με κάθε
τρόπο την παραγωγή μας και το
δικαίωμα να μείνουμε στη γη
μας. Δεν θα μας διώξουν από τα

χωράφια μας», δηλώνουν με έμ-
φαση. 

Το μόνο 
αντισταθμιστικό 

μέτρο
Η τήρηση βιβλίων εσόδων-εξό-
δων, από το πρώτο ευρώ, είναι
το μοναδικό μέτρο που μπορεί
να λειτουργήσει αντισταθμιστικά
στο νέο φορολογικό καθεστώς
των αγροτών, το πρώτο μέρος
του οποίου θα ισχύσει ήδη για τα
εισοδήματα του 2014, με την προ-
καταβολή φόρου να έχει ανεβεί
στο 55%, από 27,5% που ίσχυε,
μετά την ψήφιση του 3ου μνη-
μονίου από τη Βουλή στις 14 Αυ-
γούστου. 

Προεκλογικές 
υποσχέσεις 
Αποστόλου 

Σε υποσχέσεις για κάλυψη των
δαπανών που κάνουν αγρότες
και κτηνοτρόφους για τη λογιστική
τήρηση των βιβλίων, προχώρησε
ο αναπληρωτής υπουργός Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Βαγγέλης Αποστόλου. 
Την κάλυψη των συγκεκριμένων
δαπανών, θυμίζουμε, είχε υπο-
σχεθεί και ο κ. Μάξιμος Χαρα-

κόπουλος, κατά τη θητεία του
στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, κάτι που τελικώς δεν
έγινε. 
Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής
υπουργός Παραγωγικής Ανασυγ-
κρότησης Βαγγέλης Αποστόλου
σε συνέντευξή του στο «Βήμα»
υποστηρίζει ότι θα ήταν πιο επώ-
δυνο για τους Έλληνες αγρότες
αν δεν υπήρχε συμφωνία και η
χώρα έφευγε από την ευρωπαϊκή
πορεία, η οποία είναι συνυφα-
σμένη με το εισόδημά τους. Όπως
λέει χαρακτηριστικά, η ελληνική
γεωργία δεν έχει την πολυτέλεια
να «χαρίσει» κοινοτικά κονδύλια
3,5 δισ. ευρώ τον χρόνο στο
όνομα της ιδεολογικής καθαρό-
τητας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε... κυνήγι 
τιμολογίων 

Μεγάλα οφέλη προκύπτουν για
τον παραγωγό όταν οι συναλλαγές
γίνονται με τιμολόγια, όταν, δη-
λαδή, είναι αυταπόδεικτα πραγ-
ματικές κι όχι εικονικές. 
Το νέο φορολογικό καθεστώς
διαμορφώνει νέα δεδομένα με
την αύξηση των συντελεστών
ΦΠΑ από το 13% στο 23% και
στη φορολογία εισοδήματος από
13% φόρο και 27,5% προκατα-
βολή για την επόμενη χρήση, που
ισχύει από 1/1/2014 έως
31/12/2014. Επίσης, επέρχονται
αλλαγές στη φορολογία εισοδή-
ματος για τη χρήση του 2015, με
συντελεστή φορολόγησης 26%
και την υποχρέωση προκαταβολής
φόρου στο 100%. 
Οι αλλαγές αυτές είναι, βεβαίως,
εξοντωτικές για τους αγρότες
και το νέο φορολογικό καθεστώς
ευθέως στρέφεται κατά αυτής
καθ’ εαυτής της παραγωγής.
Ωστόσο, η προσκόμιση τιμολογίων
δύναται να απαλλάξει, δια της
επιστροφής, τον υπόχρεο τήρησης
βιβλίων αγρότη από ένα σημαν-
τικό μέρος του συνολικού κόστους
παραγωγής. 
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Στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας ζητούν, μεταξύ
άλλων, προαπαιτούμενων, οι δανειστές μας από την ελληνική κυβέρνηση,
η οποία θα πρέπει να έχει θεσπιστεί έως τον Δεκέμβριο του 2015, όπως
αναφέρεται σαφώς στο «Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα
του ΕΜΣ», που έχει προσαρτηθεί ως παράγραφο γ’ στο κεφάλαιο 3 του
Νόμου 4336, ο οποίος αφορά τη νέα δανειακή σύμβαση της χώρας. 
Αίτημα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται λογικό, όμως θα πρέπει να
προηγηθεί έως τον Οκτώβριο του 2015 η υλοποίηση των εναπομενουσών
συστάσεων της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ, σχετικά με τα τρόφιμα, και
της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ, σχετικά με τα ποτά. Γεγονός που θα
οδηγήσει σε οξύμωρο σχήμα αν αναλογιστούμε την τύχη που επεφύλαξε
για την ελληνική αγελαδοτροφία η ενεργοποίηση των αντίστοιχων
συστάσεων για το φρέσκο γάλα. 
Πάντως, σχετικά με την αναφορά για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας,
αυτή περιέχεται στο τμήμα 4.2 της προαναφερθείσας παραγράφου γ’ με
θέμα «Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον» και αναφέρει
επί λέξει τα εξής: 
«Όσον αφορά τη γεωργία, οι αρχές θα θεσπίσουν στρατηγική για την
ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2015. 
Αυτή θα περιλαμβάνει: 
α) Βελτιώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ.
β) Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταρρύθμισης των
αδειών εμπορίας με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών
σε γεωργικά προϊόντα, στην καθιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή
ελληνικών προϊόντων, στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγικών
δικτύων διανομής. 
γ) Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
που ευνοούν τους νέους και δραστήριους αγρότες, μεγαλύτερη συγκέντρωση
της αγροτικής εκμετάλλευσης και πρόγραμμα για τη βελτίωση της απο-
δοτικότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη διαχείριση των
υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές, χρηματοδοτούμενες με κονδύλια
της ΕΕ». 

«Ανταγωνιστική γεωργία» 
με εργαλεία ΟΟΣΑ 

  

              και κτηνοτρόφους



Η ανταγωνιστικότητα του πρω-
τογενούς τομέα εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό και από τα
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
των γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων, όπως το φυσικό και οι-
κονομικό μέγεθος των γεωρ-
γικών εκμεταλλεύσεων. 
Το μέσο φυσικό μέγεθος στην Ελ-
λάδα είναι 4,8 εκτάρια ανά γεωργική
εκμετάλλευση έναντι 14,3 εκτάρια
στην ΕΕ-27 και μέσο οικονομικό
μέγεθος ανά γεωργική εκμετάλ-
λευση 9.266,8 €, ΕΕ-27 25.450,2
€), που καθιστά αναγκαία την ανα-
διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων
και την προώθηση μορφών συ-
νεργασίας τους. 
Οι αγρότες είναι αναγκαίο να στρα-
φούν στην επιχειρηματικότητα,
μέσω της αύξησης των επενδύ-
σεων για τον τεχνολογικό και εμ-
πορικό εκσυγχρονισμό, την υιο-
θέτηση της χρήσης των Τεχνολο-
γιών Πληροφορίας και Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ), την υιοθέτηση των
ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της
επεξεργασίας αποβλήτων και πα-
ραπροϊόντων, την αύξηση του βαθ-
μού τυποποίησης και συσκευασίας
των προϊόντων, τη στροφή στην
παραγωγή ποιοτικών πιστοποι-
ημένων γεωργικών προϊόντων
(ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά κ.ά.). 
Άλλωστε, η βιομηχανία τροφίμων

ποτών και καπνού αποτελεί ήδη
τον σημαντικότερο κλάδο του δευ-
τερογενούς τομέα (20,4% της συ-
νολικής ΑΠΑ) και παρουσιάζει ση-
μαντικότατα περιθώρια περαιτέρω
ανάπτυξης εάν στραφεί σε νέες
αγορές και αξιοποιήσει περαιτέρω

τα ελληνικά πιστοποιημένα προ-
ϊόντα. Για τον λόγο αυτόν, αποτελεί
επιτακτική ανάγκη η στροφή προς
ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης του
αγροδιατροφικού συστήματος, που
θα βασίζεται κυρίως στην αντα-
μοιβή των συντελεστών παραγω-

γής από την αγορά.
Ο τομέας της αλιείας θεωρείται
σημαντικός για την ευρωπαϊκή και
εθνική οικονομία, κυρίως επειδή
συμβάλλει στη διατήρηση της κοι-
νωνικής και οικονομικής συνοχής
μεγάλων παράκτιων και νησιω-
τικών περιοχών, αλλά επιπλέον
επειδή συμβάλλει ουσιαστικά στην
εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών
υψηλής βιολογικής αξίας, αξιοποιεί
τοπικούς πλουτοπαραγωγικούς
πόρους, εξασφαλίζει θέσεις ερ-
γασίας και απασχολεί σημαντικό
αριθμό ατόμων παράκτιων περιο-
χών. Ο αλιευτικός στόλος της χώ-
ρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
σημαντικά προβλήματα (πολλά και

μικρά σκάφη, με χαμηλή ιπποδύ-
ναμη, μεγάλης ηλικίας κ.λπ.), στοι-
χείο που ενδυναμώνει την απαίτηση
ενίσχυσης δράσεων που εξασφα-
λίζουν την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων του κλάδου. 
Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας
αποτελεί έναν από τους πλέον
αναπτυσσόμενους τομείς της ελ-
ληνικής οικονομίας (ετήσιος ρυθ-
μός ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια
3% και με 80% εξαγωγές), για τον
οποίο υπάρχουν περαιτέρω δυ-
νατότητες ενίσχυσης της ανταγω-
νιστικότητάς του, αφενός με δια-
φοροποίηση προς νέα είδη και πα-
ραγωγή ειδών με καλές προοπτικές
εμπορίας, αφετέρου με βελτίωση
της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων, πιστοποίησης και σή-
μανσής τους. 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας, ανάπτυξης βιώ-
σιμων επιχειρήσεων και αξιοποί-
ησης των αλιευτικών προϊόντων,
διαπιστώνονται ανάγκες για τον
εκσυγχρονισμό των μονάδων πα-
ραγωγής/μεταποίησης, πιστοποί-
ησης και σήμανσης αλιευτικών
προϊόντων, καθώς και ενεργει-
ών-εκστρατειών προώθησης. Επί-
σης, απαιτούνται παρεμβάσεις για
τη δημιουργία νέου χωροταξικού
σχεδίου για την ιχθυοκαλλιέργεια
σε συνδυασμό με Ε&Κ, καθώς
και επιτάχυνση αδειοδοτήσεων. 
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H ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα

Κάτω από τα 30 λεπτά το κιλό οι προσφορές
των εμπόρων για το σκληρό σιτάρι, ενώ 29
λεπτά το κιλό έδωσε η δημοπρασία της ΕΑΣ
Βόλου για 2.600 τόνους προϊόντος υψηλής ποι-
ότητας. 
Πρόκειται για εξέλιξη που έρχεται ως αποτέλεσμα
της προσφοράς στη διεθνή αγορά αλλά και των
μεγάλων διακυμάνσεων στα διεθνή χρηματιστήρια,
λόγω και της κινεζικής γρίπης. 
Όπως όλα δείχνουν, για την ώρα, το σκληρό
σιτάρι έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ανόδου και
στον θεσσαλικό κάμπο, ένας-ένας οι παραγωγοί
που το είχαν αποθηκεύσει σπεύδουν να κλείσουν
συμφωνίες, φοβούμενοι καθοδικό κύμα στις

τιμές το φθινόπωρο.  H τάση πίεσης που είχε
φανεί στις αρχές Αυγούστου αποτυπώνεται
πλέον στις δουλειές της τοπικής αγοράς και οι
μύλοι έχοντας καλύψει σημαντικό κομμάτι των
αναγκών τους αγοράζουν σταδιακά, με στόχο
να επωφεληθούν από οποιαδήποτε διόρθωση
τιμών. 
Παράλληλα στον τομέα της εξαγωγής επικρατεί
στασιμότητα λόγω της εποχής, αλλά και της γε-
νικότερης τάσης τιμών των ευρωπαϊκών δεικτών.
Σημειώνεται ότι παραδοσιακά, αυτές τις ημέρες
πραγματοποιούνται λίγες πράξεις και οι τιμές
για σιτάρι στον παραγωγό κυμαίνονται στα 28-
29 λεπτά ανάλογα περιοχής και ποιότητας.

Με έντονες πιέσεις κινούνται
οι τιμές στο σκληρό σιτάρι

Νέες περιοχές στις αποζημιώσεις 
του περονόσπορου 2011

Η νέα διασταύρωση στοιχείων από επικαιροποιημένα αρχεία
του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και των Δηλώσεων Συγκομιδής απέφερε
καρπούς για την πλειοψηφία των Νομών, για τους οποίους
η ΚΕΟΣΟΕ ζήτησε να επανεξετασθούν, ώστε να ενταχθούν
στις αποζημιώσεις του περονόσπορου του 2011. 
Όπως προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ,
για τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Λάρισας, Ζακύνθου
και Καρδίτσας η μέση παραγωγή σταφυλιού ανά στρέμμα
τεκμηριώθηκε, σύμφωνα πλέον και με τα επίσημα στοιχεία,
ότι έχουν υποστεί ζημιά άνω του 30% το 2011σε σχέση με
την τριετία 2008-2010. 
Εκτός αποζημιώσεων τίθονται οι Περιφερειακές Ενότητες
Ηλείας και Αχαΐας, για τις οποίες οι ζημιές σύμφωνα με τα
στοιχεία δεν υπερέβησαν το 30%. 

Οι αγρότες είναι αναγκαίο να στραφούν
στην επιχειρηματικότητα, μέσω της αύξησης
των επενδύσεων για τον τεχνολογικό 
και εμπορικό εκσυγχρονισμό, την υιοθέτηση
της χρήσης των Tεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την υιοθέτηση
των ΑΠΕ
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Οι παγκόσμιες πρωτιές
των ελληνικών αγροτικών προϊόντων

Το 2014 οι εξαγωγές των
αγροτικών προϊόντων υπο-
χώρησαν κατά 3,8%, σε 4.590
εκατ. ευρώ, από 4.769,7 εκατ.
ευρώ το 2013. 
Ωστόσο, η σημαντική υποχώρηση
της ισοτιμίας του ευρώ και οι εν-
δείξεις αναθέρμανσης της ζήτησης
στην Ευρώπη που αποτελεί το
φυσικό χώρο και την καλύτερη
αγορά για τα ελληνικά αγροτικά
προϊόντα, δημιουργούν ορισμένες
ευνοϊκές συνθήκες για το 2015. 
Στους πρώτους μήνες του 2015
να σημειώσουμε την εκρηκτική
άνοδο των εξαγωγών ελαιόλαδου
(+301,3%), μετά την ανάκαμψη
των επιπέδων παραγωγής. 
«Ναυαρχίδα» των ελληνικών
εξαγωγών αποτελεί ο αγροδια-
τροφικός τομέας, ενώ παγκόσμιες
πρωτιές προσφέρει η αγροτική
παραγωγή στη χώρα, καθώς προ-
ϊόντα από την Ελλάδα έχουν κα-
ταφέρει να κατακτήσουν τον κό-
σμο. Σύμφωνα με την πρόεδρο
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξα-
γωγέων (ΠΣΕ), Χριστίνα Σακελ-
λαρίδη, «στην ελληνική γεωργία
αντιστοιχεί το 29% της αξίας των
ελληνικών εξαγωγών (εξαιρου-
μένων των πετρελαιοειδών)».
Ενδεικτικό είναι πως σχεδόν το
1/3 από τα κορυφαία 100 εξα-
γώγιμα ελληνικά προϊόντα συν-
δέονται άμεσα με την αγροτική,
με την πρωτογενή παραγωγή της
Ελλάδας. 
Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με
τον ΠΣΕ, η Ελλάδα είναι πρώτος
προμηθευτής 43 αγροτικών προ-
ϊόντων σε 12 χώρες, δεύτερος
προμηθευτής 19 προϊόντων σε
15 χώρες, τρίτος προμηθευτής
23 προϊόντων σε άλλες 15 χώρες
και τέταρτος προμηθευτής 22
προϊόντων σε 14 χώρες. 
Επτά αγροδιατροφικά προϊόντα

κατατάσσονται στην πρώτη ει-
κοσάδα των κορυφαίων εξαγώ-
γιμων προϊόντων. Οι εξαγωγές
των ελαιολάδων αυξήθηκαν 42%
το 2013, των γαλακτοκομικών
κατά 13%, των νωπών καρπών
και φρούτων 9% και κατά 3%
των φρούτων και λαχανικών. 
Σχεδόν το ένα τρίτο από τα κο-

ρυφαία 100 εξαγώγιμα ελληνικά
προϊόντα συνδέονται άμεσα με
την πρωτογενή παραγωγή της
χώρας. Μεταξύ των 15 κυριότε-
ρων εξαγωγικών προϊόντων συγ-
καταλέγονται τα ιχθυηρά, τα λα-
χανικά, τα φρούτα, τα τυριά, το
βαμβάκι, το παρθένο λάδι και τα
γουνοδέρματα. 
Η Ελλάδα αποδεικνύεται βασικός
προμηθευτής αγροτικών προϊόν-
των στις χώρες του ΟΟΣΑ και
παγκόσμια δύναμη στην ιχθυο-
καλλιέργεια, τα οπωροκηπευτικά,
την ελιά και το ελαιόλαδο. 
Ο αγροτοδιατροφικός τομέας της
χώρας κερδίζει διαρκώς μερίδια
στις διεθνείς αγοράς και σύμφωνα
με έρευνα του ΠΣΕ, σχεδόν το
30% των νέων επιχειρήσεων που
αποκτούν σήμερα εξαγωγικό προ-
σανατολισμό, αφορά τα προϊόντα
διατροφής της ελληνικής γης. 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΣΕ,
η Ελλάδα είναι: 
8Νο1 παγκοσμίως στις εξαγω-

γές ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας,
όπως οι τσιπούρες και τα λα-
βράκια. 

8Νο3 παγκοσμίως στην παρα-
γωγή ελιάς, ελαιολάδου, ακτι-
νιδίων και κρόκου (σαφράν).

8Νο5 στις εξαγωγές σπαραγ-
γιών και 15η στις εξαγωγές
τυροκομικών προϊόντων. 

8Στο TOP 10 των χωρών με
παραγωγή και εξαγωγές βαμ-
βακιού, παρά τη σημαντική μεί-
ωση της παραγωγής τα τε-
λευταία χρόνια. 

8Η χώρα παραγωγής για πάνω
από 100 προϊόντα που έχουν
ελληνική Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)
ή Προστατευόμενη Γεωγραφική
Ένδειξη (ΠΓΕ), καθιστώντας
τα μοναδικά σε όλο τον κόσμο,
όπως η μαστίχα και η φέτα. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου
Βασιλείου για το 2014, οι ελληνικές εξα-
γωγές αγροτικών προϊόντων ανήλθαν
σε 201,14 εκ. λίρες Αγγλίας, καταγρά-
φοντας μείωση κατά 2,82% έναντι του
2013 (αξία 207,29 εκ. λίρες) και αποτελούν
το 28,88% των συνολικών εξαγωγών
της χώρας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της τελευταίας
7ετίας (2008-2014), τα ελληνικά αγροτικά
προϊόντα διατηρούν σταθερό μερίδιο
αγοράς επί των βρετανικών εισαγωγών.
Αυτό ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο
1,26% των βρετανικών εισαγωγών αν-

τίστοιχων προϊόντων (υψηλότερο ποσοστό
1,32% το 2011 και χαμηλότερο 1,22%
το 2009) και αποτελεί το 27,75% του
συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στο
ΗΒ, κατά μέσο όρο (υψηλότερο ποσοστό
31,05% το 2009 και χαμηλότερο 26,64%
το 2010). 
Οι ελληνικές εξαγωγές των εν λόγω
προϊόντων χαρακτηρίζονται από υψηλή
συγκέντρωση σε λίγα προϊόντα, καθώς
από τις 45 κατηγορίες αγροτικών προ-
ϊόντων, τα 3 πρώτα (σταφύλια, τυριά -
φέτα και γιαούρτι) να καλύπτουν ποσοστό
52,33% της συνολικής αξίας και τα 12
πρώτα ποσοστό 93% αυτής. 

- Νο1 παγκοσμίως στις εξαγωγές ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.
- Νο3 παγκοσμίως στην παραγωγή ελιάς, ελαιολάδου, ακτινιδίων και κρόκου
(σαφράν).
- Νο5 στις εξαγωγές σπαραγγιών.
- Νο15 στις εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων. 
- Στο top 10 των χωρών με παραγωγή και εξαγωγές βαμβακιού.

Οι πρωτιές 

Προϊόντα Αξία Ποσότητα 
(εκατ. ευρώ) (τόνοι)

Ψάρια 418,1 82.622,8
Ελιές 346,0 131.637,9
Τυριά 324,5 56.166,2
Βαμβάκι 308,7 236.172,3
Βερίκοκα, 
κερά σια, 
ροδάκινα 257,2 253.868,2
Παρθένο 
λάδι 237,1 67.035,3
Καπνά 151,3 31.670,7

Τα κορυφαία εξαγώγιμα
προϊόντα το 2014

Οι εξαγωγές στη Βρετανία
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Σε καραντίνα τα βοοειδή του Έβρου
Αποκλεισμένη θα είναι η πε-
ριοχή του Έβρου για τα προϊόντα
βοοειδών έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2015, έπειτα από σχετική
απόφαση της διεύθυνσης Κτη-
νιατρικής του υπουργείου Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης. 
Προηγήθηκε η επιβεβαίωση δύο
κρουσμάτων οζώδους δερματί-
τιδας στην περιοχή, που κατά πλη-
ροφορίες εισήχθη στη χώρα μας
από τη γειτονική Τουρκία. Με την
απόφαση που έχει ως θέμα «Ορι-
σμένα προσωρινά μέτρα προστασίας
σχετικά με την οζώδη δερματίτιδα
στην Ελλάδα», μπαίνει σε εφαρμογή
η Εκτελεστική Απόφαση 2015/1423
της Επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά με
το ζήτημα και επιβάλλονται τα εξής: 
1. Η Ελλάδα απαγορεύει την απο-
στολή των ακόλουθων εμπορευ-
μάτων από την Περιφερειακή Ενό-
τητα Έβρου προς άλλα μέρη της
Ελλάδας, προς άλλα κράτη-μέλη
και προς τρίτες χώρες: 
α)Ζώντα βοοειδή και άγρια μη-

ρυκαστικά.
β)Σπέρμα βοοειδών.
2. Η Ελλάδα απαγορεύει τη διά-
θεση στην αγορά, εκτός της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Έβρου, των
ακόλουθων εμπορευμάτων από
την Π.Ε. Έβρου: 
α)Νωπό κρέας που παράγεται από

βοοειδή, καθώς και παρασκευά-
σματα κρέατος και προϊόντα με
βάση το κρέας που παράγονται
από το εν λόγω νωπό κρέας.

β)Γάλα και γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα που προέρχονται από βο-
οειδή. 

γ)Αμεταποίητα ζωικά υποπροϊόντα
που προέρχονται από βοοειδή,
εκτός εάν προορίζονται, υπό την
επίσημη εποπτεία της αρμόδιας
αρχής, για διάθεση σε εγκεκρι-
μένη μονάδα εντός της ελληνικής
επικράτειας. Σημειώνεται πως
η απόφαση εφαρμόζεται έως τις
30 Σεπτεμβρίου 2015. 

Ξεκινά ο εμβολιασμός
Εν τω μεταξύ, τον άμεσο εμβο-
λιασμό των περίπου 20.000 βο-
οειδών του Έβρου, χωρίς ωστόσο

να προσδιορίζεται η ημερομηνία
έναρξης, προκειμένου να περιο-
ριστεί εντός του Νομού η ζωο-
νόσος της οζώδους δερματίτιδας
και την κάλυψη από κρατικούς
πόρους της όποιας διαφοράς προ-

κύψει τιμολογιακά, στην αντικα-
τάσταση του ζωικού κεφαλαίου,
από τις τιμές που προβλέπει η
σχετική ΚΥΑ, ανακοίνωσε από την
Αλεξανδρούπολη ο απερχόμενος
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης, Παναγιώτης Σγουρίδης. 
Ο κ. Σγουρίδης συνοδεία κλιμακίου
κτηνιάτρων του υπουργείου, συμ-
μετείχε σε σύσκεψη εργασίας με
θέμα την αντιμετώπιση της ζωο-
νόσου, μετά τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα, στις 20 Αυγούστου,
σε δύο κοπάδια στο Δημοτικό Δια-
μέρισμα Φερών. 
Ο απερχόμενος υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις
ενέργειες του υπουργείου, αρχής
γενομένης της 4ης Φεβρουαρίου,
πριν ακόμη εμφανιστεί η νόσος
στον Έβρο. 
Ενέργειες που αφορούσαν την

αποστολή εγκυκλίου προς τις αρ-
μόδιες αρχές όλης της χώρας ότι
η νόσος πλησιάζει από την Τουρκία,
τη διοργάνωση ημερίδας και σε-
μιναρίου για την οζώδη δερματί-
τιδα, έκδοση εγκυκλίου για με-
τακίνηση των ζώων, αίτηση προς
την Ε.Ε. άδειας εμβολιασμού (η
οποία απάντησε αρνητικά με την
αιτιολογία ότι δεν υπήρχε κρούσμα
εντός των συνόρων της) και επι-
κοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό
του, σημειώνοντας το πρόβλημα
συνεργασίας που υπάρχει με τη
γείτονα χώρα ως προς την έγκαιρη
ενημέρωση της Ελλάδας. 
«Δεν αδρανήσαμε. Από τις 20 Αυ-
γούστου που επιβεβαιώθηκε η
ζωονόσος στη χώρα ενημερώσαμε
την Ε.Ε. ζητώντας εμβολιασμό
των ζώων για τις εκτροφές, από
τη στιγμή που πέρασε τα σύνορά
μας, και άρση των απαγορεύσεων
διακίνησης επεξεργασμένων προ-
ϊόντων ζωικής προέλευσης (γάλα,
αλλαντικά κ.λπ.), καθώς στην πε-
ριοχή λειτουργεί η γαλακτοβιο-
μηχανία «Εβροφάρμα» και μονάδα
αλλαντικών της εταιρείας «Υφαν-
τής». 
Ζητήσαμε αμέσως εξασφάλιση
εμβολίων από τη μόνη παρα-
σκευάστρια εταιρεία με δοκιμα-
σμένο στην πράξη εμβόλιο και
άμεση έγκριση του σκευάσματος
από τον ΕΟΦ, την οποία μας δια-
βεβαίωσαν ότι θα έχουμε σύντο-
μα.».

Αποζημιώσεις
Ως προς την αποζημίωση του ζωι-
κού κεφαλαίου ο κ. Σγουρίδης
δήλωσε: «Εκεί που μπορώ να δε-
σμεύσω την πολιτεία είναι να ενι-
σχυθούν οι μονάδες που επλή-
γησαν αλλά και οι μονάδες του
Έβρου γενικότερα, από το Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέ-
σω σχεδίων βελτίωσης, τα οποία
μπορούν να ‘‘τρέξουν’’ από
1/1/2016. Δεν μπορώ να δεσμευτώ
για περισσότερα χρήματα το '15
όταν εκκρεμούν ακόμη οι αποζη-
μιώσεις του '14», είπε χαρακτη-
ριστικά. 

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Δουνάκης,
αμφισβήτησε την άμεση κινητοποίηση του υπουργείου προς την κατεύθυνση αδει-
οδότησης, από την Ε.Ε., του προληπτικού εμβολιασμού των βοοειδών. «Αμφιβάλουμε
για το πώς χειρίστηκε το υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας και οι υπηρεσίες το
θέμα. Σήμερα το πρωί θανατώνεται κοπάδι στον Έβρο και έπεται και δεύτερο. Σας
στείλαμε εγκαίρως τα αιτήματά μας και σήμερα μιλάμε ακόμη υποθετικά. Ήδη
έπρεπε να έχει συγκροτηθεί κλιμάκιο κτηνιάτρων και πολιτικών παραγόντων-ευ-
ρωβουλευτών και να συζητάει με την ευρωπαϊκή επιτροπή για την έγκριση του
εμβολίου. Το υπουργείο αδράνησε, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι τα κουνούπια δεν
έχουν σύνορα. Σήμερα καίγεται ο Έβρος και μαζί του θα καεί και η Ευρώπη»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Στη σύσκεψη τονίστηκαν και οι εμπορικές συνέπειες, απροσδιόριστης αυτή τη
στιγμή διάρκειας, που θα υποστεί ο Έβρος μετά τον εμβολιασμό, καθώς η Ε.Ε. θα
επιβάλει αντίμετρα, όπως απαγόρευση πώλησης κρέατος και γαλακτοκομικών.
Επίσης, ο διευθυντής Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή
έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό και διευκρίνισε ότι η διεθνής εμπειρία έδειξε
ότι ο εμβολιασμός δεν είναι πανάκια και δεν διασφαλίζει ότι δεν θα εμφανιστούν
νέα κρούσματα. 
Για ολιγωρία της κυβέρνησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου
τοπικά, εθνικά, σε διμερές επίπεδο με την Τουρκία καθώς και με την Ε.Ε., κάνει
λόγο σε σχετική ανακοίνωσή του ο βουλευτής Ν.Δ. Έβρου, Αν. Δημοσχάκης. 

Αντιδράσεις κτηνοτρόφων Για ολιγωρία
της κυβέρνησης
στην πρόληψη
και αντιμετώπιση
του φαινομένου
κάνουν λόγο
οι κτηνοτρόφοι 
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Στις προκλήσεις που θα έχουν
να αντιμετωπίσουν ενόψει
του τρίτου προγράμματος διά-
σωσης της Ελλάδας οι Ελλη-
νες αγρότες αναφέρεται ο Jim
Zarroli από το αμερικανικό
δίκτυο NPR, ο οποίος τονίζει
ότι τώρα είναι η στιγμή που
νιώθουν τους ώμους να βα-
ραίνουν από την πίεση να γί-
νουν περισσότερο ανταγωνι-
στικοί.
Ο Zarroli ξεκινά το οδοιπορικό του
στη χώρα μας με τη συνομιλία του
με τον κ. Νίκο Λαπατά, έναν Έλληνα
που έζησε για 18 χρόνια στο Σικάγο
κι όταν επέστρεψε στην Ελλάδα
αγόρασε μια μικρή αγροτική έκταση. 
Σήμερα, μαζί με τον γιο του παράγει
και πωλεί τομάτες στις λαϊκές
αγορές της Αθήνας και όπως ανα-
φέρει ο Αμερικανός δημοσιογρά-
φος, παρά την ύφεση στην οικο-
νομία και τις φθηνότερες εισαγό-
μενες τομάτες από τη Βουλγαρία
και την Αλβανία, τα καταφέρνει.
«Δεν ξέρω πώς, αλλά βγάζουμε
κάποια χρήματα. Τώρα, τί θα συμβεί
σε έναν μήνα από τώρα, δεν το
γνωρίζω», λέει ο ίδιος.
Ο δημοσιογράφος αναφέρεται στο
αρχικό πλάνο που όριζε την αύξηση
της φορολογίας των αγροτών,
προκειμένου η Ελλάδα να λάβει
το τρίτο πακέτο βοήθειας, όμως
προς το παρόν απ’ ό,τι φαίνεται
αναζητούνται ισοδύναμα, χωρίς
όμως η πιθανότητα αυτή να έχει
φύγει εντελώς από το «τραπέζι».
«Ο κ. Λαπατάς τρέμει στην αλλαγή
αυτή», σχολιάζει ο Zarroli και πα-
ραθέτει τα λόγια του Έλληνα αγρό-
τη: «Όταν το κάνουν αυτό, εμείς
θα μείνουμε σπίτι. Θα πάρω μερικές
κότες και θα βάλω και θα παράγω
και λίγες τομάτες μόνο για τον
εαυτό μου. Θα έχω τη γη μου».
Σε αυτό το σημείο ο ρεπόρτερ του
NPR πληροφορεί το αμερικανικό
κοινό πως η συντριπτική πλει-

οψηφία των αγροτικών εκτάσεων
στην Ελλάδα, περίπου το 90%,
είναι οικογενειακές επιχειρήσεις
και είναι πολύ μικρές, περί τα 5
στρέμματα κατά μέσο όρο.
Η κα Γιούλη Δοξανάκη, η οποία
διευθύνει μια εταιρεία συμβούλων
που συνεργάζεται με αγρότες και
κτηνοτρόφους, αναφέρει ότι το
τραχύ και ανάγλυφο έδαφος της
Ελλάδας δεν προσφέρεται για με-
γάλα αγροκτήματα.
Την ίδια ώρα τα μικρά έχουν πρό-
βλημα να επενδύσουν σε μηχα-
νολογικό εξοπλισμό που θα τα
έκανε πιο παραγωγικά.
«Δεν έχουμε οικονομία κλίμακας.
Η παραγωγή κοστίζει ακριβά σε
όρους ότι (ο αγρότης) αγοράζει
ό,τι χρειάζεται να παράξει και κα-

ταλήγουμε με ένα προϊόν αρκετά
ακριβό», αναφέρει.
«Αποτέλεσμα είναι οι Έλληνες
αγρότες να έχουν συχνά πρόβλημα
ανταγωνιστικότητας διεθνώς. Υπο-
σκάπτονται από φθηνότερους πα-
ραγωγούς από μέρη όπως η Αί-
γυπτος και η Αλβανία. Και είναι
λιγότερο παραγωγικοί απ’ ό,τι οι
αγρότες στην Ολλανδία και την
Ισπανία», σχολιάζει ο Αμερικανός
δημοσιογράφος.

Ανάγκη
εκσυγχρονισμού

Ο κ. Μενέλαος Τζουρής διευθύνει
στην Αθήνα μια εμπορική εταιρεία
που λειτουργεί ως μεσάζοντας
μεταξύ των αγροτών και των εμ-
πόρων λιανικής πώλησης, αγο-

ράζοντας φρούτα και λαχανικά
από μικρές φάρμες και μεταπω-
λώντας τα στους λιανοπωλητές.
Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο,
σημειώνει ότι στην Ελλάδα είναι
πολύ εύκολο να έχει κάποιος τη
δική του παραγωγή τροφίμων,
ενώ «άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
όπως η Ολλανδία ή η Πολωνία,
που δεν έχουν το κατάλληλο κλίμα
και το φυσικό πλεονέκτημα να
αναπτύξουν παραγωγή, έπρεπε να
βρουν εξυπνότερους τρόπους».
Ο κ. Τζουρής αναφέρει ότι οι Ελ-
ληνες αγρότες ξεκινούν σιγά-σιγά
να εισάγουν στην παραγωγή τους
την τεχνολογία, αλλά πρέπει να
το προχωρήσουν περισσότερο.
«Χρειάζεται να κάνουμε καλύτερη
δουλειά, να έχουμε καλύτερο προ-
ϊόν. Αυτό είναι αυτό που χρειάζεται
να κάνουμε», δηλώνει.
Από την πλευρά της, η κα Δοξανάκη
υποστηρίζει ότι αν η ελληνική οι-
κονομία αναπτυχθεί, τότε θα εξάγει
και περισσότερο. 
Η Ελλάδα, κατά την άποψή της,
έχει αρκετά καλά αγροτικά προ-
ϊόντα, όπως ελιές και τυρί.  Η πρό-
κληση είναι να πείσει τον υπόλοιπο
κόσμο ότι το κόστος των προϊόντων
της είναι ανάλογο με την ποιότητά
τους.
«Αυτό είναι το σημείο καμπής
τώρα. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε οι
αγρότες θα δεν έχουν κανένα λόγο
ύπαρξης, επειδή δεν θα είναι ικανοί
να ανταγωνιστούν άλλες χώρες
με τα ίδια προϊόντα», καταλήγει.

Έλληνες αγρότες: Τώρα είναι η στιγμή 
να γίνουν ανταγωνιστικοί
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Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αποτραπεί
το ενδεχόμενο κατάργησης της γεωγραφικής ένδειξης στα
Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντα Γε-
ωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) στο πλαίσιο της επικείμενης
εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ, αλλά και να
συγκροτήσει κοινό μέτωπο με άλλα κράτη-μέλη, με κοινά
με την Ελλάδα συμφέροντα, ώστε να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό
κεκτημένο, καλούν την κυβέρνηση 20 βουλευτές της Ν.Δ.

Σε ερώτηση που κατέθεσαν στον υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Πάνο Σκουρλέτη, ζητείται, επιπλέον, η
συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ να θεωρηθεί «Μεικτή», και επομένως
να χρειάζεται κύρωση και από τα εθνικά Κοινοβούλια,
αλλά και η προώθηση ενός σχεδίου ενημέρωσης του κα-
ταναλωτικού κοινού σε ΗΠΑ και Καναδά για την ασύγκριτη
ποιότητα της γνήσιας ελληνικής φέτας.
Όπως ενημερώνουν οι βουλευτές του κόμματος της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης, η ΕΕ βρίσκεται σε εντατικές δια-
βουλεύσεις με τις ΗΠΑ για την επίτευξη της Διατλαντικής
Εμπορικής και Επενδυτικής Εταιρικής Σχέσης (TTIP),
«ωστόσο στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί από αμερικανικής
πλευράς μια σειρά από ζητήματα τα οποία, εφόσον γίνουν
αποδεκτά από την ΕΕ, θα πλήξουν τόσο τα ευρωπαϊκά συμ-
φέροντα όσο και κεκτημένες αξίες του ευρωπαϊκού πολι-
τισμού».

Πανευρωπαϊκό μέτωπο προστασίας των ΠΟΠ και ΠΓΕ

Οι Έλληνες
αγρότες
πρέπει να
εκσυγχρονιστούν
με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας,
καθώς 
η παραγωγή
κοστίζει ακριβά 
με αποτέλεσμα 
να βγαίνει 
στην αγορά 
ένα ακριβό
αγροτικό προϊόν

▶
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Πιο ανταγωνιστικό στις διεθνείς
αγορές το ελληνικό λάδι 

Καθώς πλησιάζει η έναρξη
της σοδειάς των ελιών τον
Οκτώβριο, ορισμένοι Έλληνες
επιχειρηματίες βλέπουν μία
σπάνια ευκαιρία να αποσπά-
σουν μερίδιο αγοράς από την
Ισπανία και την Ιταλία, που
είναι η πρώτη και δεύτερη
παραγωγός ελαιολάδου παγ-
κοσμίως, αναφέρει δημοσί-
ευμα του πρακτορείου Blo-
omberg.
Η κακοκαιρία, μία μυστηριώδης
ασθένεια των ελαιόδεντρων και
μία μύγα που κολλά στις ελιές έχουν
αποδεκατίσει τους ελαιώνες στην
Ιταλία. Σχεδόν το ένα δέκατο από
τα 10 εκατομμύρια ελαιόδεντρα
στην περιοχή της Puglia έχουν μο-
λυνθεί με μία ασθένεια που την
αποκάλεσαν «έμπολα των ελιών»,
η οποία σκοτώνει με αργό ρυθμό
τα δέντρα. 
Ως αποτέλεσμα, οι Ιταλοί παραγωγοί
ελαιολάδου αναμένουν μία ακόμη
κακή περίοδο -μετά την πτώση
34% που είχε η παραγωγή τους
στην περίοδο 2014-15- στους
302.000 μετρικούς τόνους, σύμ-
φωνα με στοιχεία του Διεθνούς
Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC) στη
Μαδρίτη. Η παραγωγή στην Ισπανία
μειώθηκε περισσότερο από 50%,
στους 825.700 τόνους την τελευταία
περίοδο και θα παραμείνει πιθανόν
συμπιεσμένη λόγω της παρατετα-

μένης ξηρασίας. Η Ελλάδα, σημει-
ώνει το δημοσίευμα, είδε την πα-
ραγωγή της να υπερδιπλασιάζεται
στην προηγούμενη περίοδο, στους
300.000 τόνους και η εγχώρια βιο-
μηχανία ευελπιστεί ότι θα φθάσει
κοντά σε αυτό το επίπεδο και την
ερχόμενη περίοδο. Χάρη σε αυτό
τον συνδυασμό παραγόντων, «το
ελληνικό ελαιόλαδο είναι πιο αν-
ταγωνιστικό από ποτέ, τουλάχιστον
με βάση τις τιμές», σημειώνεται. 
Το πλεονέκτημα τιμής βοηθά τους

μικρούς και μεσαίους παραγωγούς,
που αποτελούν κατά το πλείστον
την ελληνική βιομηχανία ελαιολά-
δου, να βρουν νέες αγορές. Η έκθεση
του IOC αναφέρει ότι οι ελληνικές
εξαγωγές της τελευταίας σοδειάς
προς τις ΗΠΑ -που είναι σήμερα ο
μεγαλύτερος καταναλωτής ελαι-
ολάδου- αυξήθηκαν 28% από τον
Οκτώβριο του 2014 έως τον Ιούνιο
του 2015, ενώ οι εξαγωγές από
την Ισπανία και την Ιταλία μειώθηκαν
πάνω από 50% για κάθε χώρα. 

Πάνω από 4,25 ευρώ 
το λάδι

Πραγματικό «χρυσάφι» αποδει-
κνύεται φέτος το λάδι, καθώς η
τιμή παραγωγού ξεπέρασε το τε-
λευταίο διάστημα τα 4,25 ευρώ και
συνεχίζει ανοδικά. Μάλιστα, στη
Μεσσηνία διαμορφώνεται στα 4,30
ευρώ το κιλό, χαρίζοντας χαμόγελα
στους παραγωγούς που αποθεμα-
τοποίησαν. 
Η χαμηλή παραγωγή ελαιολάδου
στις βασικές ελαιοπαραγωγικές
χώρες το 2014-2015 οδήγησε στις
υψηλές τιμές και για τους Έλληνες
παραγωγούς. Συγκεκριμένα, το τε-
λευταίο διάστημα στη Μεσσηνία
έχουν γίνει πράξεις με τιμή παρα-
γωγού στα 4 ευρώ το κιλό (για κα-
τευθείαν πληρωμή) και στα 4,30
ευρώ το κιλό (για σταδιακή απο-
πληρωμή). 
Παράλληλα, στην Κορινθία έγιναν
πράξεις με τιμή 3,90 ευρώ το κιλό
στον παραγωγό, αλλά και 4,20 (από
Ιταλό έμπορο). 
Ανοδικές είναι οι τιμές και στην
Ισπανία ήδη από τα μέσα Ιουλίου,
φτάνοντας για το έξτρα παρθένο
στα 4,21 ευρώ το κιλό στις 20 Αυ-
γούστου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
γενικός γραμματέας της Ένωσης
Μικρών Αγροτών της Ανδαλουσία
(UPA) χαρακτηρίζει την κατάσταση
«αξιοσημείωτη» και υποστηρίζει ότι
έχει προκληθεί από την περασμένη

χαμηλή παραγωγή της Ισπανίας. 

Αυξάνονται 
οι εξαγωγές ελιών

στη Γερμανία
Οι ελληνικές εξαγωγές ελιών στη
Γερμανία το 2014 κατέγραψαν αύ-
ξηση 6,5% σε σχέση με το 2013,
ακολουθώντας τον παράλληλο
ρυθμό εξέλιξης των γερμανικών
εισαγωγών ελιών, οι οποίες ση-
μείωσαν αύξηση 5,5% το ίδιο έτος
αναφοράς. 
Οι γερμανικές εισαγωγές ελιών,
σημειώνοντας αύξηση 5,5% ανήλ-
θαν το 2014 σε 102,4 εκ. ευρώ,
έναντι 97,1 εκ. ευρώ το 2013 και
95,5 εκ. ευρώ το 2012. Η Ελλάδα
με εξαγωγές αξίας 31,2 εκ. ευρώ
(μερίδιο 30,48%) το 2014, έναντι
εξαγωγών 29,3 εκ. ευρώ (μερίδιο
30,2%) το 2013 και 27,8 εκ. ευρώ
(μερίδιο 29,16%) το 2012, αποτελεί
σταθερά τον 2ο προμηθευτή της
Γερμανίας την τριετία 2012-2014
σε ελιές. 
Η Ισπανία αποτελεί σταθερά τον
κύριο προμηθευτή της γερμανικής
αγοράς σε ελιές (εξαγωγές 38,8
εκ. ευρώ και μερίδιο 37,9% το
2014), ακολουθούμενη από Ελλάδα
(μερίδιο 30,48%), Τουρκία (22,08%),
Ιταλία (4,35%), Μαρόκο (2,18%),
Γαλλία (0,83%), Κύπρο (0,5%), Με-
γάλη Βρετανία (0,37%), Ελβετία
(0,31%), Ολλανδία (0,23%).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥ-
ΚΙΚΗ όρισε τις φετινές τιμές πα-
ραγωγού, που έχουν ως εξής: Α’
κατηγορία 1,67 ευρώ το κιλό, όταν
πέρυσι ήταν 1,63 ευρώ. Β’ κατη-
γορία 1,47 ευρώ το κιλό, όταν
πέρυσι ήταν 1,42 ευρώ το κιλό.
Γ’ κατηγορία 1 ευρώ το κιλό, όπως
και πέρυσι. Δ’ κατηγορία 87 λεπτά

το κιλό, όταν πέρυσι ήταν 84 λεπτά
το κιλό. 
O πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗ, Πανα-
γιώτης Παπαγεωργίου είπε ότι,
φέτος αναμενόταν η παραγωγή
να φτάσει στους 3.500 τόνους,
όταν πέρυσι έφτασε μόλις τους
2.500 τόνους, ενώ κατά μέσο όρο
τα τελευταία δέκα χρόνια κυμαί-

νεται γύρω από τους 3.000 τόνους.
Επιπλέον δε, φέτος αναμενόταν
ότι η ποιότητα θα ήταν εξαιρετική. 
Οι μεγάλες ζημιές ωστόσο από
τις βροχές θα μειώσουν σημαντικά
την παραγωγή, ιδιαίτερα δε αυτής
των σύκων Α’ κατηγορίας. 
Ο πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗ έστειλε
έγγραφο στο υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και στον ΕΛΓΑ, με το
οποίο ζητάει στήριξη των παρα-
γωγών και αποζημιώσεις για τις
ζημιές που έχουν υποστεί. Ο το-
μεάρχης του ΕΛΓΑ έχει επισκεφθεί
συκεώνες της Μεσσηνίας που
υπέστησαν ζημιές, αυτό όμως συ-
νέβη πριν από 10 ημέρες και από
τότε η ζημιά συνεχίζεται. 

Ικανοποιητικές τιμές σύκων από τη ΣΥΚΙΚΗ



Σημαντική ανάκαμψη της παραγωγής
ελαιολάδου στο επίπεδο των 300.000
τόνων αναμένεται φέτος, έναντι μόλις
131.900 τόνων την περίοδο 2013/14,
όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα
μελέτης της Infobank Hellastat Α.Ε.
(IBHS), η οποία εξετάζει τον εγχώριο
κλάδος της επεξεργασίας και τυποποί-
ησης ελαιολάδου.
Σύμφωνα με τον κ. Αλέξη Νικολαΐδη, E-
conomic Research & Sectoral Studies
Senior Analyst της IBHS, τα ελαιόδεντρα
είναι φυσικό να παρουσιάζουν αυξημένη
παραγωγικότητα μετά την περυσινή πολύ
χαμηλή επίδοση, ενώ θετικά επέδρασαν
και οι κλιματολογικές συνθήκες.
Επιπλέον, οι μεγάλες απώλειες που παρα-
τηρούνται σε Ισπανία και Ιταλία, έχουν δια-
μορφώσει σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα
τις εγχώριες τιμές παραγωγού: στα τέλη
του περασμένου Μαΐου η μέση τιμή του
εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου στη
χώρα μας ήταν 3,09 ευρώ το κιλό, υψηλότερη
κατά 24% σε ετήσια βάση.
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, τα ελληνικά
ελαιόλαδα εξακολουθούν να πωλούνται
σε χαμηλότερες τιμές έναντι των προϊόντων
των ανταγωνιστικών χωρών, για λόγους
που σχετίζονται κυρίως με τα χαμηλά πο-
σοστά τυποποίησης. 
Ενδεικτικά, οι τιμές παραγωγού στην Ιταλία
κυμαίνονταν στα 5,83 ευρώ το κιλό, ενώ
στην Ισπανία στα 3,51 ευρώ το κιλό.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο τυ-

ποποιείται ποσοστό μικρότερο από το 30%
της παραγωγής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος
της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών
καλύπτεται από τη διακίνηση χύμα ελαι-
ολάδου, γεγονός που μεταφράζεται σε χα-
μηλά μερίδια για τη χώρα μας στη διεθνή
αγορά τυποποιημένων προϊόντων. 
Ο όγκος των εξαγωγών διοχετεύεται κυρίως
σε ιταλικές βιομηχανίες, όπου το ελληνικό
ελαιόλαδο επεξεργάζεται και επανεξάγεται
ως τυποποιημένο. 
Η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου επι-
δεικνύει πτωτική πορεία. 

Ειδικότερα, την περίοδο 2013/2014 εκτιμάται
στους 171.000 τόνους, εμφανίζοντας την
τελευταία πενταετία σωρευτική κάμψη 25%. 
Η κάμψη της αγοράς προέρχεται κυρίως
από τα τυποποιημένα προϊόντα, καθώς οι
καταναλωτικές προτιμήσεις μετατοπίζονται,
σε μεγάλο βαθμό, στο χύμα ελαιόλαδο, το
οποίο έχει χαμηλότερη τιμή κατά 10% ( η
εν λόγω κατηγορία καλύπτει το 75% της
ζήτησης).
Σύμφωνα με την κα Αντιγόνη Αμπελακιώτη,
Customer Support Manager της IBHS, «βα-
σικότερη προϋπόθεση ανάπτυξης αποτελεί

ο περιορισμός της διακίνησης χύμα ελαι-
ολάδου μέσω αποτελεσματικών ελεγκτικών
μηχανισμών, ώστε να αυξηθεί το μερίδιο
αγοράς του επώνυμου προϊόντος. 
Η μεγαλύτερη διείσδυση των εμφιαλωμένων
κωδικών θα ενισχύσει την αξιοπιστία του
κλάδου, ενώ θα προσδώσει στην ελληνική
παραγωγή την προστιθέμενη αξία που της
λείπει σήμερα, ιδίως σε διεθνές επίπεδο».

Οι οικονομικές καταστάσεις
Στη μελέτη της Infobank Hellastat ανα-
λύονται οι οικονομικές καταστάσεις 113
επιχειρήσεων. 
Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, ο
κύκλος εργασιών του δείγματος το 2013
σημείωσε αύξηση 15,7%, στα 474,17 εκατ.
ευρώ.
Τα Κέρδη Προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέ-
σεων (ΚΠΤΦΑ) κατέγραψαν άνοδο 25,4%,
φτάνοντας στα 33,56 εκατ. ευρώ, ενώ
Κέρδη Προ Φόρων (ΚΠΦ) διαμορφώθηκαν
στα 8,21 εκατ. ευρώ, έναντι 2,22 εκατ.
ευρώ το 2012. 
Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε σε 6,7%,
ενώ το περιθώριο ΚΠΦ βελτιώθηκε ση-
μαντικά σε 1,3%.
Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κε-
φάλαια το 2013 αυξήθηκε ελαφρώς στο
1,1 προς 1, ενώ οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν
σε μέσο διάστημα 3,5 μηνών.
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Σημαντική ανάκαμψη της παραγωγής ελαιόλαδου
Η Infobank Hellastat «βλέπει» ανάκαμψη της παραγωγής στο επίπεδο των 300.000 τόνων

Οι μεγάλες απώλειες
που παρατηρούνται σε
Ισπανία και Ιταλία,
έχουν διαμορφώσει σε
πιο ικανοποιητικά
επίπεδα τις εγχώριες
τιμές παραγωγού: στα
τέλη του περασμένου
Μαΐου η μέση τιμή του
εξαιρετικού παρθένου
ελαιόλαδου στη χώρα
μας ήταν 3,09 ευρώ το
κιλό, υψηλότερη κατά
24% σε ετήσια βάση

▶

Τέσσερα ελληνικά ελαιόλαδα είναι στη λίστα του The Independent με τα καλύτερα στον κόσμο!
Συγκεκριμένα, το Avlaki Superb Organic Olive Oils το Lambda Uitra premium olive oil, το
Olivelogy και το Olive Branch βρίσκονται ανάμεσα στα 12 καλύτερα ελαιόλαδα στον κόσμο.
Όπως γράφει η Independent, τα οφέλη για την υγεία από τη χρήση του ελαιολάδου –ο
ακρογωνιαίος λίθος της μεσογειακής διατροφής– είναι σημαντικά. 
Για να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε το καλύτερο, επιλέξτε πάντα «έξτρα παρθένο», συμβουλεύουν

οι ειδικοί, το οποίο υποβάλλεται σε επεξεργασία - μεταποίηση και πολύ ελάχιστα -24
ώρες από τη συγκομιδή, που σημαίνει ότι διατηρεί τη μέγιστη γεύση και θρεπτικά
συστατικά. Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να ψάξουν για ένα κτήμα της προέλευσης

στην ετικέτα: αν δεν έχετε μία, είναι μάλλον μείγμα. Αν ένα μπουκάλι έχει μια
ημερομηνία συγκομιδής, βεβαιωθείτε ότι είναι μέσα στον τελευταίο χρόνο,
καθώς το ελαιόλαδο, όπως και όλα τα φρέσκα προϊόντα, υποβαθμίζεται με
την ηλικία. Εάν όχι, ελέγξτε ότι η «ανάλωση κατά προτίμηση πριν» ημερομηνία

είναι μέσα σε δύο χρόνια από την εμφιάλωση. Τέλος, ένα σκούρο
γυάλινο μπουκάλι είναι καλύτερο.

Το ελληνικό ελαιόλαδο στην κορυφή του κόσμου!
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Η κάνναβη καλλιεργείται από
αρχαιοτάτων χρόνων στην
Ασία. Ήδη από τον 28ο π.Χ.
αιώνα χρησιμοποιούνταν στην
Κίνα για την κατασκευή υφα-
σμάτων, ενώ κατά το 1400
π.Χ. τη χρησιμοποιούσαν στην
Περσία ως φάρμακο. Από την
αρχαιότητα μέχρι το τέλος του
18ου αιώνα η κάνναβη καλ-
λιεργείτο σε μεγάλη σχετικά
έκταση στην Ευρώπη γιατί
αποτελούσε τη μοναδική ύλη
για την κατασκευή σχοινιών.
Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια
για την παραγωγή ινών χρο-
νολογείται από το 1935 (στα
εδάφη της τέως λίμνης Γιαν-
νιτσών, κυρίως για την κα-
ταστροφή των ζιζανίων, αφού
είναι φυτό αποπνικτικό των
ζιζανίων), ενώ μέχρι το μέσο
της δεκαετίας του 1970 στην
περιοχή της Κωπαΐδας καλ-
λιεργούνταν περίπου 2.000
στρέμματα κάνναβης, με τα
κανναβοστελέχη να χρησιμο-
ποιούνται για κατασκευή μο-
ριοσανίδων (νοβοπάν) από
την επιχείρηση «Πανομπέλ»,
στο εργοστάσιό της στην
Αλίαρτο. Λίγα χρόνια πριν η
καλλιεργούμενη με κάνναβη
έκταση στην Κωπαΐδα έφτανε
και τα 5.000 στρέμματα. 

Ένα… δίλημμα! 
Το πρόβλημα πάντα ήταν η
δυνατότητα καλλιέργειας της

κάνναβης για παραγωγή ινών
χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος
παραλαβής και ρητινών, από
τις οποίες παράγεται η ναρ-
κωτική ουσία «χασίς», που
στη γλώσσα των φακίρηδων
σημαίνει «ξηρό χόρτο». Και
τούτο γιατί τα φυτά της κάν-
ναβης είναι από τη φύση τους
δίοικα, δηλαδή άλλα είναι τα
αρσενικά άτομα και άλλα τα
θηλυκά, με τη δυνατότητα πα-
ραγωγής ρητινών να την έχουν
μόνο τα θηλυκά φυτά, τα οποία
εκκρίνουν τις ρητίνες από αδε-
νώδεις τρίχες που βρίσκονται
μόνο στα βράκτια φύλλα και
στους κολεούς της θηλυκής
ταξιανθίας. Ο σχηματισμός και
η έκκριση ρητίνης αρχίζει μετά
την άνθηση του θηλυκού φυ-
τού και μεγιστοποιείται λίγο
πριν από την ωρίμανση του
σπόρου. 
Το Εργαστήριο Γεωργίας του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών διαθέτει πλούσια εμ-
πειρία γύρω από την καλλιέρ-
γεια της κάνναβης, αφού ασχο-
λήθηκε για πολλά χρόνια ερευ-
νητικά με το φυτό, από τη δε-
καετία του 1950, με την επι-
στημονική επίβλεψη των αει-
μνήστων Δημ. Παπαδόπουλου,
επιμελητή, και Παν. Μεντζε-
λόπουλου, βοηθού του εργα-
στηρίου. Η ερευνητική προ-
σπάθεια του εργαστηρίου είχε
δύο βασικούς στόχους: 

α) την επιβεβαίωση ή μη της
παλιάς θεωρίας ότι υπάρχουν
δύο είδη κάνναβης, η κοινή,
κατάλληλη για παραγωγή
ινών, και η ινδική, κατάλληλη
για παραγωγή χασίς και 
β)την προσπάθεια δημιουργίας
ποικιλιών κάνναβης κατάλ-
ληλων για παραγωγή ινών
και σπόρου, που δεν θα μπο-
ρούσαν, όμως, να παράγουν
ρητίνες. 
Ο δεύτερος στόχος δεν κατέστη
τότε δυνατός, παρά το εκτε-
ταμένο πρόγραμμα διασταυ-
ρώσεων το οποίο διεξήγαγε
το εργαστήριο, μεταξύ ποικι-

λιών κάνναβης απ’ όλα τα
μήκη και τα πλάτη της γης. Σε
κάποιες περιπτώσεις συνέβη
και το αντίθετο, δηλαδή δη-
μιουργήθηκαν ποικιλίες πλου-
σιότερες σε παραγωγή ρητι-
νών. Κατά την επιμελημένη
και ενδελεχή διερεύνηση του
πρώτου στόχου από το Ερ-
γαστήριο Γεωργίας, βρέθηκαν
μορφολογικές διαφορές με-
ταξύ των θεωρούμενων δύο
διαφορετικών ειδών κάννα-
βης, κοινής και ινδικής, δια-
φορές όμως που ούτε στα-
θερές ήταν ούτε κληρονο-
μούνταν. Γι’ αυτό και το συμ-

πέρασμα ήταν ότι δεν υπάρ-
χουν δύο διαφορετικά είδη
κάνναβης, αλλά μόνο ένα εί-
δος, το Cannabis sativa, η
κοινή κάνναβη, όλες οι ποι-
κιλίες της οποίας παράγουν
ρητίνες (τα θηλυκά φυτά). 

Καλλιεργούμενες
ποικιλίες 

Αυτά τότε… Γιατί σήμερα οι
βελτιωτές των φυτών έχουν
καταφέρει να δημιουργήσουν
ποικιλίες κάνναβης με φυτά
μόνοικα-δίκλινα, με μηδαμινή
δυνατότητα παραγωγής ρη-
τινών και περιεκτικότητα σε

τετραϋδροκανναβινόλη μι-
κρότερη του 0,2%, όπως απαι-
τούν οι σχετικοί Κοινοτικοί
Κανονισμοί, για να μπορεί να
καλλιεργηθεί η κάνναβη για
την παραγωγή ινών, χωρίς
να υπάρχει ο κίνδυνος και ο
φόβος παραγωγής ρητινών.
Οι ποικιλίες αυτές είναι γραμ-
μένες στον κοινοτικό κατάλογο
ποικιλιών και από αυτές είναι
υποχρεωμένος να διαλέξει ο
παραγωγός για να καλλιερ-
γήσει. Με βάση τα παραπάνω,
οι παλιές παραδοσιακές δίοικες
ποικιλίες κάνναβης, με τη βοή-
θεια της κλασικής γενετικής

Ομάδα πολιτών που έχει την υποστήριξη 4.000 ατόμων
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκινάει τις διαδι-
κασίες για την ίδρυση του πρώτου κόμματος κάνναβης
της Ελλάδας!
H νέα αυτή πρωτοβουλία έχει βασικό αίτημά τη νομιμο-
ποίηση της κάνναβης για βιομηχανική, φαρμακευτική
και ψυχαγωγική χρήση. Μπορεί στο μυαλό των περισ-
σoτέρων η κάνναβη να είναι συνδεδεμένη με τη ναρκωτική
ουσία «χασίς», που παράγεται από τη ρητίνη της, ωστόσο
πρόκειται για ένα φυτό κλασικό για την παραγωγή ινών
(κλωστικό), αλλά και για την παραγωγή λαδιού από το
σπόρο του (ελαιούχο). Και τώρα που η καλλιέργειά της
αρχίζει να επιτρέπεται και πάλι, είναι καλό να γνωρίζουμε
κάποια πράγματα γι’ αυτή.

Χρησιμότητα και οικονομική σημασία
Οι παραγόμενες από τα στελέχη της κάνναβης
ίνες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σχοινιών,
δικτύων, υφασμάτων για σάκους, για πανιά
ιστιοφόρων και για το ειδικό για τη ραφή ενδυ-
μασιών «κανναβάτσο». Οι ίνες ανώτερης ποιότητας
προωθούνται στην υφασματουργία και στην
υφαντουργία, ενώ μεγάλο μέρος των υπόλοιπων
ινών χρησιμοποιείται από τη χαρτοβιομηχανία
για παραγωγή χαρτιού ειδικής ποιότητας. Οι
ίνες της κάνναβης χρησιμοποιούνται ακόμα για
την κατασκευή υλικών μόνωσης και υλικών οι-
κοδομών. Κατασκευές από ίνες κάνναβηςχρη-
σιμοποιούνται και στη σύγχρονη αυτοκινητο-
βιομηχανία, ως μονωτικό και στεγανωτικό επί-

στρωμα θυρών αυτοκινήτων. 
Η εντεριώνη των στελεχών της κάνναβης χρη-
σιμοποιείται ως υλικό στρωμνής ζώων, και ιδι-
αίτερα των αλόγων ιππασίας, γιατί είναι 12
φορές περισσότερο απορροφητική από το άχυρο

του σιταριού, απαλή, καθόλου ερεθιστική, έχει
μεγάλη διάρκεια χρησιμοποίησης, δεσμεύει την
υγρασία και τις οσμές και δεν ελκύει έντομα
και τρωκτικά. Το υλικό αυτό, μετά τη χρησιμοποίησή
του, αποτελεί ένα άριστο χουμικό-βελτιωτικό
του εδάφους για ανθοκομικά φυτά και κηπευτικές
καλλιέργειες. Από το λάδι της κάνναβης που
χρησιμοποιείται κυρίως στη σαπωνοποιία και
στη βερνικοποιία παρασκευάζεται και αλοιφή
μαζί με γλυκερίνη, κατάλληλη για τις οπλές των
αλόγων. Οι σπόροι της κάνναβης, που γενικά
έχουν περιεκτικότητα σε λάδι 20%-35%, χρη-
σιμοποιούνται ακόμα για τη διατροφή των ωδικών
πτηνών, ενώ παλιότερα στη φαρμακευτική.

Το Κόμμα και η καλλιέργεια                            
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βελτίωσης φυτών, αντικατα-
στάθηκαν από ποικιλίες μόνοι-
κες-δίκλινες (στο ίδιο φυτό και
τα αρσενικά και τα θηλυκά άνθη,
δηλαδή η αρσενική και η θηλυκή
ταξιανθία, σε διαφορετικό όμως
μέρος του φυτού), με πολύ
μικρή δυνατότητα παραγωγής
ρητινών. Έχει αρχίσει, επίσης,
να δημιουργείται ένας τρίτος
τύπος ποικιλιών, γνωστός ως
τύπος με κυριαρχία των θηλυ-
κών, στον οποίο το 85%-90%
των φυτών θα είναι θηλυκό,
χωρίς τη δυνατότητα παραγω-
γής ρητινών. Οι ποικιλίες του
τύπου αυτού θα είναι πιο απο-
δοτικές σε ίνες και σε σπόρο
από αυτές που καλλιεργούνται
σήμερα. Οι ελληνικές ποικιλίες
χάθηκαν επειδή η καλλιέργεια
απαγορεύτηκε εντελώς με Νόμο
το 1993, ενώ πριν επιτρεπόταν
με ειδική άδεια που χορηγούσε
ο υπουργός Γεωργίας, φυσικά
για την παραγωγή ινών. Σήμερα,
που η καλλιέργεια αρχίζει να
επιτρέπεται πάλι, όπως ισχύει
σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει η
υποχρέωση καλλιέργειας μόνο
των ποικιλιών που ο καλλιερ-
γητής μπορεί να αντλήσει από
τον κοινοτικό κατάλογο. 
Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι
μέχρι πρότινος η καλλιέργεια
της κάνναβης για παραγωγή
ινών, όπως και του λιναριού,
ήταν επιδοτούμενη από την ΕΕ,
στο πλαίσιο της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής. 
Κατά την καλλιέργεια των ποι-
κιλιών αυτών και κατά την ανά-
πτυξη των φυτών είναι υπο-
χρεωτική η δειγματοληπτική
μέτρηση της περιεκτικότητας
σε τετραϋδροκανναβινόλη, ώστε
να διασφαλίζεται περιεκτικότητα
μικρότερη του 0,2%. Η τετραϋ-
δροκανναβινόλη είναι το αλ-
καλοειδές της κάνναβης, υπεύ-
θυνο για τον εθισμό και τις αρ-
νητικές επιδράσεις στον αν-
θρώπινο οργανισμό. 

Προσαρμοστικότητα 
Η κάνναβη είναι ετήσιο φυτό,
ανοιξιάτικης σποράς. Εάν το
φυτό καλλιεργείται σε θερμές
και όχι υγρές περιοχές, η καλ-
λιέργεια πρωιμίζει, ενώ, όταν
το καλοκαίρι είναι βροχερό, ο
βιολογικός κύκλος μεγαλώνει.
Βέβαια, η διάρκεια του βιολο-
γικού κύκλου εξαρτάται και από
την ποικιλία. Οι ποικιλίες που
καλλιεργούνται για παραγωγή
ινών έχουν βιολογικό κύκλο
60-90 ημερών και εκείνες που
καλλιεργούνται για παραγωγή
σπόρου 110-150 ημερών. 
Η κάνναβη είναι φυτό μικρής
ημέρας και προσαρμόζεται άρι-
στα σε περιοχές όπου καλλιερ-
γείται με επιτυχία ο αραβόσιτος. 
Οι καλύτερες θερμοκρασίες
για την ανάπτυξή της είναι 25-
28οC. Τα νεαρά φυτά αντέχουν
ικανοποιητικά και σε θερμο-
κρασίες 2οC, η αντοχή τους
όμως σε παγετό αμέσως μετά
το φύτρωμα είναι μικρή. Όταν
τα φυτά έχουν αναπτύξει και
το τρίτο ζευγάρι των μόνιμων
φύλλων, αντέχουν και σε θερ-
μοκρασίες -5οC για 4-5 μέρες.
Η βλάστηση των σπόρων μπο-
ρεί να γίνει και σε θερμοκρασίες
-1οC. 
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες σε
νερό, έχει υπολογιστεί ότι απαι-
τούνται 300-400 μ3 ανά στρέμμα
για να ολοκληρωθεί με επιτυχία
ο βιολογικός κύκλος. 
Τα καλύτερα εδάφη για την
κάνναβη είναι τα βαθιά, γόνιμα,
μέσης σύστασης, που στραγ-
γίζουν καλά και έχουν ουδέτερη
ή ελαφρά αλκαλική αντίδραση.
Άριστο pH εδάφους 7-7,5. Δεν
ευδοκιμεί σε εδάφη φτωχά, με
χαλίκια, ξηρά ή αλατούχα. Όσο
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε
άργιλο έχει το έδαφος τόσο μι-
κρότερη η παραγωγή σε ίνες. 
Σε φυσιολογικές συνθήκες καλ-
λιέργειας, το φυτό μπορεί να
φτάσει σε ύψος τα 3-5 μέτρα. 

Η κάνναβη καλλιεργείται από
αρχαιοτάτων χρόνων στην
Ασία. Ήδη από τον 28ο π.Χ.
αιώνα χρησιμοποιούνταν στην
Κίνα για την κατασκευή υφα-
σμάτων, ενώ κατά το 1400
π.Χ. τη χρησιμοποιούσαν στην
Περσία ως φάρμακο. Από την
αρχαιότητα μέχρι το τέλος του
18ου αιώνα η κάνναβη καλ-
λιεργείτο σε μεγάλη σχετικά
έκταση στην Ευρώπη γιατί
αποτελούσε τη μοναδική ύλη
για την κατασκευή σχοινιών.
Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια
για την παραγωγή ινών χρο-
νολογείται από το 1935 (στα
εδάφη της τέως λίμνης Γιαν-
νιτσών, κυρίως για την κα-
ταστροφή των ζιζανίων, αφού
είναι φυτό αποπνικτικό των
ζιζανίων), ενώ μέχρι το μέσο
της δεκαετίας του 1970 στην
περιοχή της Κωπαΐδας καλ-
λιεργούνταν περίπου 2.000
στρέμματα κάνναβης, με τα
κανναβοστελέχη να χρησιμο-
ποιούνται για κατασκευή μο-
ριοσανίδων (νοβοπάν) από
την επιχείρηση «Πανομπέλ»,
στο εργοστάσιό της στην
Αλίαρτο. Λίγα χρόνια πριν η
καλλιεργούμενη με κάνναβη
έκταση στην Κωπαΐδα έφτανε
και τα 5.000 στρέμματα. 

Ένα… δίλημμα! 
Το πρόβλημα πάντα ήταν η
δυνατότητα καλλιέργειας της

κάνναβης για παραγωγή ινών
χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος
παραλαβής και ρητινών, από
τις οποίες παράγεται η ναρ-
κωτική ουσία «χασίς», που
στη γλώσσα των φακίρηδων
σημαίνει «ξηρό χόρτο». Και
τούτο γιατί τα φυτά της κάν-
ναβης είναι από τη φύση τους
δίοικα, δηλαδή άλλα είναι τα
αρσενικά άτομα και άλλα τα
θηλυκά, με τη δυνατότητα πα-
ραγωγής ρητινών να την έχουν
μόνο τα θηλυκά φυτά, τα οποία
εκκρίνουν τις ρητίνες από αδε-
νώδεις τρίχες που βρίσκονται
μόνο στα βράκτια φύλλα και
στους κολεούς της θηλυκής
ταξιανθίας. Ο σχηματισμός και
η έκκριση ρητίνης αρχίζει μετά
την άνθηση του θηλυκού φυ-
τού και μεγιστοποιείται λίγο
πριν από την ωρίμανση του
σπόρου. 
Το Εργαστήριο Γεωργίας του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών διαθέτει πλούσια εμ-
πειρία γύρω από την καλλιέρ-
γεια της κάνναβης, αφού ασχο-
λήθηκε για πολλά χρόνια ερευ-
νητικά με το φυτό, από τη δε-
καετία του 1950, με την επι-
στημονική επίβλεψη των αει-
μνήστων Δημ. Παπαδόπουλου,
επιμελητή, και Παν. Μεντζε-
λόπουλου, βοηθού του εργα-
στηρίου. Η ερευνητική προ-
σπάθεια του εργαστηρίου είχε
δύο βασικούς στόχους: 

α) την επιβεβαίωση ή μη της
παλιάς θεωρίας ότι υπάρχουν
δύο είδη κάνναβης, η κοινή,
κατάλληλη για παραγωγή
ινών, και η ινδική, κατάλληλη
για παραγωγή χασίς και 
β)την προσπάθεια δημιουργίας
ποικιλιών κάνναβης κατάλ-
ληλων για παραγωγή ινών
και σπόρου, που δεν θα μπο-
ρούσαν, όμως, να παράγουν
ρητίνες. 
Ο δεύτερος στόχος δεν κατέστη
τότε δυνατός, παρά το εκτε-
ταμένο πρόγραμμα διασταυ-
ρώσεων το οποίο διεξήγαγε
το εργαστήριο, μεταξύ ποικι-

λιών κάνναβης απ’ όλα τα
μήκη και τα πλάτη της γης. Σε
κάποιες περιπτώσεις συνέβη
και το αντίθετο, δηλαδή δη-
μιουργήθηκαν ποικιλίες πλου-
σιότερες σε παραγωγή ρητι-
νών. Κατά την επιμελημένη
και ενδελεχή διερεύνηση του
πρώτου στόχου από το Ερ-
γαστήριο Γεωργίας, βρέθηκαν
μορφολογικές διαφορές με-
ταξύ των θεωρούμενων δύο
διαφορετικών ειδών κάννα-
βης, κοινής και ινδικής, δια-
φορές όμως που ούτε στα-
θερές ήταν ούτε κληρονο-
μούνταν. Γι’ αυτό και το συμ-

πέρασμα ήταν ότι δεν υπάρ-
χουν δύο διαφορετικά είδη
κάνναβης, αλλά μόνο ένα εί-
δος, το Cannabis sativa, η
κοινή κάνναβη, όλες οι ποι-
κιλίες της οποίας παράγουν
ρητίνες (τα θηλυκά φυτά). 

Καλλιεργούμενες
ποικιλίες 

Αυτά τότε… Γιατί σήμερα οι
βελτιωτές των φυτών έχουν
καταφέρει να δημιουργήσουν
ποικιλίες κάνναβης με φυτά
μόνοικα-δίκλινα, με μηδαμινή
δυνατότητα παραγωγής ρη-
τινών και περιεκτικότητα σε

τετραϋδροκανναβινόλη μι-
κρότερη του 0,2%, όπως απαι-
τούν οι σχετικοί Κοινοτικοί
Κανονισμοί, για να μπορεί να
καλλιεργηθεί η κάνναβη για
την παραγωγή ινών, χωρίς
να υπάρχει ο κίνδυνος και ο
φόβος παραγωγής ρητινών.
Οι ποικιλίες αυτές είναι γραμ-
μένες στον κοινοτικό κατάλογο
ποικιλιών και από αυτές είναι
υποχρεωμένος να διαλέξει ο
παραγωγός για να καλλιερ-
γήσει. Με βάση τα παραπάνω,
οι παλιές παραδοσιακές δίοικες
ποικιλίες κάνναβης, με τη βοή-
θεια της κλασικής γενετικής

Ομάδα πολιτών που έχει την υποστήριξη 4.000 ατόμων
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκινάει τις διαδι-
κασίες για την ίδρυση του πρώτου κόμματος κάνναβης
της Ελλάδας!
H νέα αυτή πρωτοβουλία έχει βασικό αίτημά τη νομιμο-
ποίηση της κάνναβης για βιομηχανική, φαρμακευτική
και ψυχαγωγική χρήση. Μπορεί στο μυαλό των περισ-
σoτέρων η κάνναβη να είναι συνδεδεμένη με τη ναρκωτική
ουσία «χασίς», που παράγεται από τη ρητίνη της, ωστόσο
πρόκειται για ένα φυτό κλασικό για την παραγωγή ινών
(κλωστικό), αλλά και για την παραγωγή λαδιού από το
σπόρο του (ελαιούχο). Και τώρα που η καλλιέργειά της
αρχίζει να επιτρέπεται και πάλι, είναι καλό να γνωρίζουμε
κάποια πράγματα γι’ αυτή.

Αμειψισπορά
Η κάνναβη μπορεί να ακολουθεί οποιαδήποτε καλλιέργεια,
ευνοείται, όμως, αν σπαρθεί μετά από ψυχανθές, που αφήνει
το έδαφος πλούσιο σε άζωτο και οργανική ουσία. Σε αγρούς
με πολλά ζιζάνια, η κάνναβη πρέπει να τοποθετείται πρώτη
στην αμειψισπορά, ως φυτό αποπνικτικό των ζιζανίων, όταν
καλλιεργείται για παραγωγή ινών. Μετά τη συγκομιδή της
κάνναβης, ο αγρός είναι τελείως καθαρός από ζιζάνια. Η
κάνναβη καλό είναι να εντάσσεται γενικά σε τετραετείς
αμειψισπορές. 

Σπορά 
Η κάνναβη σπέρνεται λίγο πριν από την εποχή σποράς του
αραβόσιτου. Στη χώρα μας η σπορά μπορεί να κλιμακώνεται,
ανάλογα με την περιοχή και το σκοπό καλλιέργειας, από τα
μέσα Μαρτίου έως τις αρχές Μαΐου. Η πρώιμη σπορά πλε-
ονεκτεί και είναι πιο αποδοτική από την όψιμη, γιατί εκμε-
ταλλεύεται καλύτερα την υγρασία του εδάφους από τις χει-
μωνιάτικες βροχές, χρησιμοποιεί καλύτερα το νερό των
ανοιξιάτικων βροχών και το φυτό αναπτύσσεται άριστα. 
Εάν η καλλιέργεια προορίζεται για παραγωγή ινών, οι
γραμμές σποράς απέχουν 15-18 εκατ. και η ποσότητα
σπόρου είναι 4-5 κιλά στο στρέμμα. Η άριστη πυκνότητα
πληθυσμού είναι 200-250 φυτά ανά μ2. Εάν η καλλιέργεια
προορίζεται για παραγωγή σπόρου, οι αποστάσεις των
γραμμών είναι 50-60 εκατοστά και η ποσότητα σπόρου 1-
2 κιλά το στρέμμα. Άριστη πυκνότητα πληθυσμού στην
περίπτωση αυτή είναι 100-125 φυτά ανά μ2. Το συνηθισμένο
βάθος σποράς είναι 2-4 εκατοστά. 
Για να είναι γρήγορο το φύτρωμα, η σπορά γίνεται όταν η
θερμοκρασία του εδάφους είναι 8-10οC, αν και ο σπόρος
φυτρώνει και σε θερμοκρασίες 4-6οC. 

Καταπολέμηση ζιζανίων
Η κάνναβη δεν έχει ανάγκη μηχανικής ή χημικής καταπο-
λέμησης των ζιζανίων, αφού τα ανταγωνίζεται με πολύ
μεγάλη επιτυχία. Εάν η κάνναβη σπαρθεί σε καλά στραγ-
γιζόμενα, γόνιμα χωράφια και σε κατάλληλες συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας, θα φυτρώσει γρήγορα και σε
4-5 εβδομάδες μετά τη σπορά θα φτάσει σε
ύψος τα 30 εκατοστά. Στο στάδιο αυτό θα
έχει καλύψει το 90% του εδάφους, με
πυκνότητα 200-250 φυτά το μ2 και
σχεδόν όλα τα ζιζάνια θα αδυνατούν
να αναπτυχθούν. 

Λίπανση
Η κάνναβη είναι φυτό απαιτητικό επειδή αναπτύσσει σε
σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλη βιομάζα. Χρειάζεται
λίπανση με κοπριά 2-3 τόνους ανά στρέμμα και ανόργανα
λιπάσματα 9-14 κιλά Ν, 2-7 κιλά Ρ2Ο5 και 0-7 κιλά Κ2Ο ανά
στρέμμα. 
Η υπερβολική λίπανση με άζωτο πρέπει να αποφεύγεται
γιατί μειώνει την αντοχή των ινών, ενώ τα αργιλώδη εδάφη
απαιτούν γενικά μικρότερες ποσότητες καλίου. Ο φωσφόρος
αυξάνει το βάρος των στελεχών και δίνει ίνες πιο ανθεκτικές
και πιο ελαστικές, ενώ αυξάνει την αντοχή του στελέχους
στους ανέμους. Το κάλιο αυξάνει την ποσότητα και βελτιώνει
την ποιότητα των ινών. Η έλλειψη καλίου προκαλεί αναστολή
ανάπτυξης και εμφάνιση ερυθρών κηλίδων στα φύλλα.
Γενικά, η κάνναβη απαιτεί την ίδια λιπαντική μεταχείριση
όπως ο αραβόσιτος ή το σιτάρι με μεγάλες αποδόσεις. 

Άρδευση
Η κάνναβη είναι φυτό απαιτητικό σε νερό και γι’ αυτό πρέπει
να αρδεύεται 2-4 φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής
περιόδου, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή. Για την παραγωγή σπόρου το 50% περίπου των
αναγκών σε νερό είναι απαραίτητο στο στάδιο μεταξύ
άνθησης και ωρίμανσης. Επίσης, η καλλιέργεια για παραγωγή
ινών πρέπει να αρδεύεται εάν θέλουμε να έχουμε μεγάλη
ποσότητα και υψηλή ποιότητα ινών.

Συγκομιδή - αποθήκευση
Οι σύγχρονες καλλιέργειες κάνναβης για παραγωγή ινών
παράγουν συγχρόνως και σημαντική ποσότητα σπόρου.
Η συγκομιδή γίνεται με ειδικές χορτοκοπτικές - αλωνιστικές
μηχανές, όπου παραλαμβάνεται ο σπόρος και τα καννα-
βοστελέχη αφήνονται στον αγρό για να αποβληθεί η
περίσσεια της υγρασίας. Μετά, με ειδικό συλλεκτικό
αυτοδετικό μηχάνημα συλλέγονται τα στελέχη σε μεγάλες
μπάλες και αποθηκεύονται στο υπόστεγο του καλλιεργητή
μέχρι να έρθει η σειρά τους να μεταφερθούν στο εργοστάσιο
προς επεξεργασία. 
Όταν η καλλιέργεια προορίζεται για παραγωγή σπόρου, η
συγκομιδή γίνεται όταν τα φύλλα και ο βλαστός κιτρινίσουν
και ο σπόρος έχει αρχίσει να σκληραίνει. Η συγκομιδή

γίνεται με ειδικές θεριζοαλωνιστικές μηχανές. 
Η απόδοση σε ξηρά στελέχη είναι περίπου 1 τόνος

το στρέμμα και η απόδοση σε ίνες 80 με 100 κιλά. Σε
σπόρο η απόδοση κυμαίνεται
από 80-120 κιλά. 

Το κόστος της καλλιέργειας είναι
σχετικά μικρό και η παραγωγή σχε-

δόν οικολογική. 

Εχθροί και ασθένειες
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 50 περίπου εχθροί

και παθογόνα (έντομα μύκητες, ιοί, βακτήρια κ.λπ.).
Εν τούτοις στην πράξη, η γρήγορη και εύρωστη

ανάπτυξη επιτρέπουν στο φυτό να αντιμε-
τωπίζει με επιτυχία τους εχθρούς και τις

ασθένειες. Ο πλέον αποτελεσματικός
τρόπος αντιμετώπισης των εχθρών

και ασθενειών είναι η ένταξη της καλλιέργειας της
κάνναβης σε τουλάχιστον 4ετή αμειψισπορά. 

Χρησιμότητα και οικονομική σημασία
Οι παραγόμενες από τα στελέχη της κάνναβης
ίνες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σχοινιών,
δικτύων, υφασμάτων για σάκους, για πανιά
ιστιοφόρων και για το ειδικό για τη ραφή ενδυ-
μασιών «κανναβάτσο». Οι ίνες ανώτερης ποιότητας
προωθούνται στην υφασματουργία και στην
υφαντουργία, ενώ μεγάλο μέρος των υπόλοιπων
ινών χρησιμοποιείται από τη χαρτοβιομηχανία
για παραγωγή χαρτιού ειδικής ποιότητας. Οι
ίνες της κάνναβης χρησιμοποιούνται ακόμα για
την κατασκευή υλικών μόνωσης και υλικών οι-
κοδομών. Κατασκευές από ίνες κάνναβηςχρη-
σιμοποιούνται και στη σύγχρονη αυτοκινητο-
βιομηχανία, ως μονωτικό και στεγανωτικό επί-

στρωμα θυρών αυτοκινήτων. 
Η εντεριώνη των στελεχών της κάνναβης χρη-
σιμοποιείται ως υλικό στρωμνής ζώων, και ιδι-
αίτερα των αλόγων ιππασίας, γιατί είναι 12
φορές περισσότερο απορροφητική από το άχυρο

του σιταριού, απαλή, καθόλου ερεθιστική, έχει
μεγάλη διάρκεια χρησιμοποίησης, δεσμεύει την
υγρασία και τις οσμές και δεν ελκύει έντομα
και τρωκτικά. Το υλικό αυτό, μετά τη χρησιμοποίησή
του, αποτελεί ένα άριστο χουμικό-βελτιωτικό
του εδάφους για ανθοκομικά φυτά και κηπευτικές
καλλιέργειες. Από το λάδι της κάνναβης που
χρησιμοποιείται κυρίως στη σαπωνοποιία και
στη βερνικοποιία παρασκευάζεται και αλοιφή
μαζί με γλυκερίνη, κατάλληλη για τις οπλές των
αλόγων. Οι σπόροι της κάνναβης, που γενικά
έχουν περιεκτικότητα σε λάδι 20%-35%, χρη-
σιμοποιούνται ακόμα για τη διατροφή των ωδικών
πτηνών, ενώ παλιότερα στη φαρμακευτική.

Το Κόμμα και η καλλιέργεια                      της Κάνναβης!
Η καλλιέργεια της κάνναβης βήμα-βήμα



Ιδιωτικοποιήσεις: 
Θα χρειαστούν 
100 χρόνια για να
μαζέψουμε 50 δισ.
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Πάγια θέση του επιχειρηματικού
κόσμου είναι η αποφυγή πρό-
ωρων εκλογών και η ολοκλή-
ρωση της 4ετούς θητείας των
κυβερνήσεων. Αποδεδειγμένα,
άλλωστε, οι προεκλογικές πε-
ρίοδοι εκτροχιάζουν την οικο-
νομία της χώρας και συνήθως
δημιουργούν παρενέργειες στην
ομαλή λειτουργία της αγοράς. 
Σε κάθε περίπτωση, ο επιχειρηματικός
κόσμος προτρέπει τα πολιτικά κόμματα
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. 
Αυτό που δεν κατάφεραν τώρα, δηλαδή
να ομονοήσουν και να σχηματίσουν
μια εθνική κυβέρνηση, να το πράξουν
άμεσα μετά τη διενέργεια των εθνικών
εκλογών, ιδιαίτερα αν το αποτέλεσμά
τους αντανακλά και πάλι τη λαϊκή ετυ-
μηγορία για μια κυβέρνηση ευρείας
αποδοχής, που θα εκφράζει την πλει-
οψηφία του ελληνικού λαού και θα
προασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας. 
Επισημαίνουν ότι ένας φαύλος κύκλος
πολιτικής αστάθειας θα οδηγήσει σε
περαιτέρω ύφεση.
Η απομάκρυνση της αβεβαιότητας και
η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
και της σταθερότητας αποτελούν τις
απαρέγκλιτες προϋποθέσεις για να
επανέλθουμε στην κανονικότητα και
να αντιστρέψουμε το αρνητικό κλίμα
στην οικονομία, υπογραμμίζει το Ελ-
ληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελη-
τήριο. 
Οφείλουμε όμως ταυτόχρονα, σημει-
ώνει το Επιμελητήριο, να εκφράσουμε
τον προβληματισμό μας για την άκαιρη
προκήρυξη των εκλογών, που ενι-
σχύουν την πολιτική αστάθεια και άρα
την αβεβαιότητα ενώ παραπέμπουν
για το μέλλον τη λήψη απαραίτητων
αποφάσεων, απομακρύνοντας έτσι
τη διαδικασία έναρξης της σταθερο-
ποίησης και συντηρώντας την ύφε-
ση.
Με τη διαπίστωση, και από αυτήν την
κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχουν ρεα-
λιστικές εναλλακτικές λύσεις εκτός της
Ευρωζώνης, διαμορφώνεται ένα πο-
λιτικό περιβάλλον συντριπτικής υπο-
στήριξης των αναγκαίων μεταρρυθ-
μίσεων που επιβάλλει συναινετικές
πολιτικές, εφόσον επιθυμείται πραγ-
ματικά η ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη
της οικονομίας και η ανάκτηση της
αξιοπιστίας της χώρας.
Το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

έχει διατυπώσει επανειλημμένα τη
θέση για την ανάγκη διαμόρφωσης
κλίματος συνεννόησης πέρα από ατο-
μικά και συντεχνιακά συμφέροντα και
καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους
να συμπράξουν στην υποστήριξη μιας
νέας εθνικής προσπάθειας, για να τε-
θούν οι βάσεις για τις πραγματικές
εκείνες αλλαγές που απαιτούνται ώστε
η χώρα να περιέλθει σε τροχιά βιώσιμης
και σταθερής ανάπτυξης.

O ΣΒΑΠ
«Η οικονομία δεν έχει πλέον τις αντοχές
να σηκώνει τα πολιτικά φορτία συνεχών
εκλογικών και ιδίως κομματικών ανα-
μετρήσεων», δήλωσε ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής
- Πειραιώς Δημήτρης Μαθιός, ενόψει
των εκλογών και εμπρός στη νέα οι-
κονομική περίοδο που ξεκινάει εντός
του Σεπτεμβρίου ταυτόχρονα με την
ένταση της προεκλογικής περιόδου. 

Όπως είπε ο πρόεδρος: «Αν αθροί-
σουμε αυτήν τη χρονική περίοδο,
έχουμε νέο εμπάργκο για την οικονομία
που θα περάσει το εξάμηνο έστω και
την επόμενη των εκλογών, όπως ευ-
χόμαστε, αν σχηματισθεί κυβέρνηση». 
Ο κ. Μαθιός ανέφερε ότι μεγεθύνονται
τα προβλήματα της οικονομίας και ει-
δικότερα της βιομηχανίας, καθώς χρο-
νίζουν πλέον παρεμβάσεις που θεω-
ρούνται αναγκαίες. «Νομοσχέδια και
πολιτικές για κίνητρα επενδύσεων,
για γραφειοκρατία, για εκσυγχρονισμό
επιχειρήσεων μαζί με διωγμό παρα-
γωγικών μονάδων, όπως το συγκρό-
τημα χρυσού στις Σκουριές, προκαλούν
αμηχανία έως επιχειρηματικό αρνητισμό
με όλες τις επιπτώσεις στην ανεργία
και κατ' επέκταση στην κοινωνία. 
Επιβάλλεται μετάβαση της οικονομικής
πολιτικής σε επίπεδο εθνικής συμ-
φωνίας μεταξύ όλων των πολιτικών
αρχηγών και των παρατάξεων, καθώς
και μέτρα προτεραιότητας, ώστε να
αναθερμανθεί η επιχειρηματικά αγορά
και να επανέλθουν οι προσδοκίες».

Ο ΣΑΤΕ
Την ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης
της χρηματοδότησης των έργων του
ΕΣΠΑ 2007-2013, προκειμένου να
ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα εντός
του έτους και να μη χαθούν σημαντικά
κονδύλια, επισημαίνει ο Σύνδεσμος
Αδειοδοτημένων Τεχνικών Εταιρειών
(ΣΑΤΕ) με κατεπείγουσα επιστολή του
προς τους αρχηγούς όλων των κομ-
μάτων. 
Όπως τονίζεται στην επιστολή, «η
προεκλογική περίοδος και το διάστημα
έως τη συγκρότηση της νέας κυβέρ-
νησης και την ενημέρωση των μελών
της, μέσα στην ήδη πολύ δύσκολη
συγκυρία (capital controls, πολύμηνη
στάση πληρωμών από πλευράς Δη-
μοσίου κ.ά.), κρύβει σοβαρούς κιν-
δύνους, ενώ ήδη αρκετά έργα έχουν
διακοπεί». 
Στην επιστολή αναφέρεται χαρακτη-
ριστικά πως «η τραπεζική αργία και
οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων
έχουν γιγαντώσει τα προβλήματα των
εργοληπτικών επιχειρήσεων». 

Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να σταθούν 
στο ύψος των περιστάσεων και 
να ομονοήσουν σχηματίζοντας 
μια εθνική κυβέρνηση αν έτσι 
αποφασίσει ο λαός, υποστηρίζουν
παράγοντες της αγοράς

Τα μήνυμα της αγοράς προς    
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Την ανάγκη
απρόσκοπτης
συνέχισης της
χρηματοδότησης
των έργων του
ΕΣΠΑ 2007-2013,
προκειμένου να
ολοκληρωθούν
εμπρόθεσμα εντός
του έτους και να μη
χαθούν σημαντικά
κονδύλια,
επισημαίνει ο ΣΑΤΕ

Στις αναγκαίες φορολογικές παρεμ-
βάσεις που απαιτείται να υλοποιηθούν
με στόχο ένα νέο, δίκαιο, αλλά και
αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα
αναφέρεται ο πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος, καλώντας
όλα τα πολιτικά κόμματα να τοπο-
θετηθούν επί των προτάσεων της
ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ. 
Όπως επισήμανε ο κ. Μίχαλος, καμία
παρέμβαση δεν θα έπρεπε να γίνει
προς την αύξηση συντελεστών στην
έμμεση φορολογία (ΕΦΚ και ΦΠΑ).
Αντιθέτως, οποιαδήποτε αύξηση
εσόδων θα πρέπει να προέλθει από
τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης
με την κατάργηση φοροαπαλλαγών
και εκπτώσεων και την βελτίωση
της εισπραξιμότητας. 

Κατά τον ίδιο, η φορολογία εισοδή-
ματος πρέπει να εξορθολογιστεί,
ώστε να ολοκληρωθεί η σχετική με-
ταρρύθμιση. Αυτό απαιτεί ευθυγράμ-
μιση των φορολογικών συντελεστών,
ώστε όλα τα είδη εισοδημάτων να
φορολογούνται με τους ίδιους συν-
τελεστές, ώστε να μη δημιουργούνται
αντικίνητρα και αδικίες. 
Πρακτικά αυτό θα σήμαινε κατάργηση
του συντελεστή 42% για μισθωτούς,
μείωση των κατώτερων συντελεστών
από επιχειρηματική δραστηριότητα
από 26% σε 22% (φυσικά και νομικά
πρόσωπα, με τη φορολογία του με-
ρίσματος να αυξάνεται σε 14%), αύ-
ξηση των συντελεστών για αγροτικά
εισοδήματα (στην ουσία ενσωμάτωσή
τους στα επιχειρηματικά εισοδήματα)
και αύξηση του κατώτερου συντελεστή

για ενοίκια. Συγχρόνως, ο κ. Μίχαλος
ανέφερε πως για τους μισθωτούς
θα πρέπει να μειωθεί δραστικά η
φορολογική έκπτωση των 2.100
ευρώ σε 1.150 ευρώ (το οποίο θα
ισχύσει για εισόδημα 5.000 ευρώ

και σταδιακά θα μειώνεται). Αυτό
πρακτικά σημαίνει τη μείωση του
αφορολογήτου εισοδήματος από
9.455 ευρώ σε 5.000 ευρώ. Κατά
τον επικεφαλής του ΕΒΕΑ το τρέχον
καθεστώς αφήνει ένα οικογενειακό
εισόδημα της τάξης των 19.000
ευρώ αφορολόγητο, παρά την απαι-
τούμενη δημοσιονομική προσπάθεια
απ’ όλους. 
Συγχρόνως το ποσό των 5.000 ευρώ
είναι πολύ πιο κοντά στο ελάχιστο
όριο διαβίωσης. 
Τέλος, ο επικεφαλής του ΕΒΕΑ ζητά
να επανεξεταστεί η επί πλέον έκπτωση
για νοικοκυριά που πληρώνουν ενοί-
κια, η διατήρηση του κύριου ΕΝΦΙΑ
και η κατάργηση του συμπληρωμα-
τικού, με μεταφορά του κύριου
ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Κορκίδης (ΕΣΕΕ): Επανεκκίνηση μετά τις εκλογές

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Επιβάλλεται οργανωμένο
σχέδιο των κομμάτων

Μίχαλος (ΕΒΕΑ): Ενιαίος φορολογικός συντελεστής 22% 

«Το ελληνικό εμπόριο είναι γεγονός ότι προβληματίζεται
με την παραίτηση της κυβέρνησης και χαρακτηρίζει
την απόφαση ως "ξεκαθάρισμα εκλογών" σε εσωκομ-
ματικές και πολιτικές εκκρεμότητες», δήλωσε ο πρόεδρος
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας Βασίλης Κορκίδης με αφορμή την απόφαση
του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για παραίτηση της
κυβέρνησης. 
Ο κ. Κορκίδης ανέφερε στη δήλωσή του: «Πρέπει να
γίνει κατανοητό ότι ακόμα ένας φαύλος κύκλος καχεκτικής

σταθερότητας, θα οδηγήσει σε περαιτέρω ύφεση. Μετά
λοιπόν τις εθνικές εκλογές, είναι επιβεβλημένη η επα-
νεκκίνηση της οικονομίας και η προώθηση των αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων για να δούμε στο μέλλον την "απαγ-
κίστρωσή" μας από δανεισμό μέσω μνημονίων. 
Ας ελπίσουμε ότι η οικονομία και η αγορά θα σταματήσουν
μετά από 6 συναπτά έτη, να βρίσκονται στο έλεος της
"κακής συνήθειας" των πολιτικών αντί να συνεργάζονται
να αποφασίζουν με τόση ευκολία την έσχατη λύση των
πρόωρων εκλογών».

«Το πολιτικό προσωπικό της χώρας
επιβάλλεται να λειτουργήσει με διά-
θεση συνεννόησης, ρεαλισμό, σύνεση
και κυρίως με οργανωμένο σχέδιο»,
δήλωσε ο πρόεδρος του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Ιωάν-
νης Χατζηθεοδοσίου, με αφορμή τη
διενέργεια εκλογών. 
Όπως αναφέρει, «για τρίτη φορά
μέσα στο 2015 οι Έλληνες καλούνται
να προσέλθουν στις κάλπες. Παρα-
τηρώντας κανείς τα οικονομικά στοι-
χεία των περιόδων κοντά σε αυτές
τις ψηφοφορίες, παρατηρεί ότι ου-
σιαστικά αποτέλεσαν ένα πισωγύρισμα
για την οικονομία της χώρας. Τα κρα-

τικά έσοδα σημείωσαν υστέρηση,
καθώς η πλειοψηφία των πολιτών
ανέβαλε την εκπλήρωση φορολογικών
υποχρεώσεων, ενώ και οι εμπορικές
συναλλαγές μειώθηκαν αισθητά, με
αποκορύφωμα την πρόσφατη επιβολή
των capital controls και τις συνέπειές
τους για επιχειρήσεις και εργαζόμε-
νους». 
«Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της
Αθήνας», συνεχίζει ο ίδιος, «έχει
τονίσει ξανά στο παρελθόν ότι τα
προβλήματα της πραγματικής οικο-
νομίας δεν λύνονται μέσω των εκλο-
γικών αναμετρήσεων». 
Τέλος, ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημειώνει

ότι: «Μόνη λύση για να σταματήσει
η ύφεση και να μπει η Ελλάδα σε
ανοδική τροχιά, είναι η εθνική συ-
νεννόηση που οφείλουν πρώτα τα
κόμματα να εφαρμόσουν… Πρέπει
όλες οι δυνάμεις που στηρίζουν την
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας να
συνεργαστούν αρμονικά, με μόνο
στόχο την έξοδο από την κρίση. Να
σταματήσουν τα ψεύτικα διλήμματα
"ευρώ ή δραχμή" και όλες οι πολιτικές
δυνάμεις με πνεύμα ομοψυχίας, να
εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές
που θα ενισχύουν την επιχειρηματι-
κότητα, την πρόοδο, την απασχόληση,
την ανάπτυξη». 

      τα πολιτικά κόμματα
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Για το μεγάλο ξεπούλημα της
Ελλάδας κάνει λόγο σε άρθρο
της η βρετανική εφημερίδα Guar-
dian, σχολιάζοντας τον στόχο
των 50 δισ. ευρώ που έχει τεθεί
από την ιδιωτικοποίηση κρατι-
κών περιουσιακών στοιχείων.
«Είναι ο στόχος αυτός ρεαλι-
στικός;» αναρωτιέται η βρετα-
νική εφημερίδα.
Οι συντάκτες του άρθρου υπενθυ-
μίζουν ότι οι ιδωτικοποιήσεις απο-
τελούσαν πάντα ένα βασικό τμήμα
των πακέτων διάσωσης της Ελλάδας,
σημειώνοντας ότι τα τελευταία πέντε
χρόνια η Αθήνα έχει αποτύχει στις
υποσχέσεις της να πουλήσει κομβικά
τμήματα των υποδομών της -λιμάνια,
αεροδρόμια, μαρίνες και εγκαταστάσεις
ύδρευσης- σε αντάλλαγμα για δισε-
κατομμύρια ευρώ σε δάνεια.
Η βρετανική εφημερίδα επαναφέρει
την «καταστροφική ανάλυση» του
ΔΝΤ τον Ιούλιο, στην οποία οι αναλυτές
του Ταμείου γράφουν ότι «ρεαλιστικό
είναι να υποτεθεί ότι οι πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων δεν θα φέ-
ρουν περισσότερα από 500 εκατ.
ευρώ τον χρόνο - υπονοώντας ότι
θα χρειαστούν 100 χρόνια για να
συγκεντρωθεί το ποσό-στόχος των
50 δισ. ευρώ».
Όπως παρατηρεί ο Γκάμπριελ Στερν
από το Oxford Economics, το ΔΝΤ
δεν έχει μάθει από το παρελθόν του
ότι «less is more» όταν αυτό αφορά
αριθμητικούς στόχους.
Στην Ελλάδα, συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις με δεσμούς με το κυβερνών
κόμμα έχουν ήδη ορκιστεί να στα-
ματήσουν την πώληση του λιμανιού
του Πειραιά, όπου η κινεζική εταιρεία
Cosco διαχειρίζεται σήμερα τρεις
προβλήτες του. 
Με τη χώρα καταχρεωμένη, αξιω-
ματούχοι τόνισαν ότι ο πρωθυπουργός
θα αγωνιστεί για να διασφαλίσει ότι
οι αποκρατικοποιήσεις δεν θεω-
ρούνται ξεπούλημα, επισημαίνει η
εφημερίδα.
Ωστόσο, ανεξάρτητοι παρατηρητές

φοβούνται ακριβώς αυτό. «Η ιδιω-
τικοποίηση στην Ελλάδα σημαίνει
τώρα ξεπούλημα», τονίζει ο πολιτικός
οικονομολόγος Γενς Μπάστιαν.
Για πολιτικό λάθος όσον αφορά τον
στόχο των 50 δισ. ευρώ με την απου-
σία στήριξης από Έλληνες πολιτικούς
απ’ όλο το φάσμα, από τη Ν.Δ. και
το ΠΑΣΟΚ ως τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο
ο οικονομολόγος Γιενς Μπάστιαν, ο
οποίος ήταν ένας από τα μέλη της
Taskforce για την Ελλάδα που ήταν
υπεύθυνα για τις ιδιωτικοποιήσεις.
«Ιδιωτικοποιήσεις αυτή τη στιγμή
για την Ελλάδα σημαίνει ξεπούλημα»,
συμπληρώνει.
«Δεν είχαμε ποτέ μια πολιτική πλει-
οψηφία για να αγκαλιάσει την ιδέα

της ιδιωτικοποίησης. "Πώς σκοπεύετε
να δημιουργήσετε την πολιτική δυ-
ναμική που ήταν απούσα τα τελευταία
χρόνια κάτω από πιο δύσκολες συν-
θήκες σήμερα;"» διερωτάται.
Ο Πίτερ Ντόιλ, πρώην οικονομολόγος
του ΔΝΤ, πιστεύει ότι το πρόγραμμα
διάσωσης της Ελλάδας υποχρημα-
τοδοτείται. «Οι Ευρωπαίοι απλώς
δεν έχουν αρκετά μετρητά... και ένας
σημαντικός τρόπος για να καλυφθεί
αυτό το κενό είναι μέσω των ιδιω-
τικοποιήσεων».
«Η υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων αν-
τιμετωπίζει μια ανταλλαγή μεταξύ
του να κάνει κάτι που θα είναι δίκαιο,
ανοικτό και ύστερα από δικαστικές
διαδικασίες, ή κάτι που θα αποφέρει

τα αναγκαία μετρητά», σημειώνει.
Ο Ντόιλ φοβάται ότι η Ελλάδα θα
μπορούσε να πάρει τον δρόμο που
είχε ακολουθήσει η Ρωσία τη δεκαετία
του 1990, όταν πολύτιμα κρατικά
περιουσιακά στοιχεία πωλήθηκαν
σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε να αυ-
ξηθούν επειγόντως τα μετρητά, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στο
μεταξύ μια νέα τάξη ολιγαρχών.
Τονίζει ότι το σημαντικότερο πράγμα
που όλοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα
χρειάζεται -απαλλαγή από την ολι-
γαρχία της- στην πραγματικότητα θα
εδραιωθεί με την ιδιωτικοποίηση
που ακολουθείται με αυτόν τον τρόπο,
υποστηρίζει ο Ντόιλ, ο οποίος ερ-
γάστηκε για τις ιδιωτικοποιήσεις στη
Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία
και την Πολωνία τη δεκαετία του
1990.
Η διαφορά μεταξύ αυτών των χωρών
και της Ελλάδας είναι ότι οι πολίτες
και η πολιτική τάξη στην κεντρική
Ευρώπη έχει αποδεχθεί την ιδέα της
ιδιωτικοποίησης, παρά τις βραχυ-
πρόθεσμες δυσκολίες, τονίζει ο Π.
Ντόιλ ο οποίος δηλώνει πεπεισμένος
ότι το τρέχον σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων
στην Ελλάδα είναι καταδικασμένο να
αποτύχει.

Θα χρειαστούν 100 χρόνια
για να μαζέψουμε 50 δισ.! 

Τη λίστα των ιδιωτικοποιήσεων μετά
τη συμφωνία της Ελλάδας με τους Θε-
σμούς οικοδομεί η γερμανική Bild, επι-
σημαίνοντας ότι θα πουληθούν ακόμη
και κάποια από τα 6.000 ελληνικά
νησιά. 
Η λίστα:
1. Μαρίνες όπως στην Επίδαυρο ή στο
νησί της Ύδρας (τιμή ασαφής).
2.Εκτάσεις στα ελληνικά λιμάνια, όπως
στον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη, με
αναμενόμενα έσοδα: 600.000.000 ευ-
ρώ.
3. Μερικά από τα 6.000 νησιά της Ελ-
λάδας, όπως αναφερόταν και στην κυ-
βερνητική έκθεση του 2013.
4. Παραλίες, όπως για παράδειγμα της
Πελοποννήσου.
5. 14 περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ
άλλων της Ρόδου και της Κέρκυρας,
με αναμενόμενα έσοδα 1.300.000.000
ευρώ.
6. Δύο κυβερνητικά Airbus, αξίας 10
εκατομμυρίων ευρώ
7. 2500 κτίρια του υπουργείου Πολι-
τισμού και κάποιο από τα κτίρια των
σιδηροδρόμων. 
Συμπεριλαμβάνονται και κτίρια στο
εξωτερικό (π.χ. Ουάσινγκτον, Νέα Υόρ-
κη).
8. 77.332 στρέμματα δημόσιας γης.
9. Ιαματικές πηγές. 
10. Κάποια από τα στάδια και τις αί-
θουσες των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004, για παράδειγμα το «Ολυμπιακό
Κέντρο Γαλατσίου» (91 εκτάρια).
11. Πολλά ξενοδοχεία (μεταξύ άλλων
στη Ρόδο).
12.Την πρώην αμερικανική αεροπορική
βάση του Ηρακλείου στην Κρήτη. 

Bild: Αυτή είναι
η λίστα με τις 

ιδιωτικοποιήσεις
στην Ελλάδα

Το σχέδιο των ιδιωτικοποιήσεων είναι καταδικασμένο να αποτύχει

Η Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει τον δρόμο
που είχε ακολουθήσει η Ρωσία τη δεκαετία
του 1990, όταν πολύτιμα κρατικά περιουσιακά
στοιχεία πωλήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στο μεταξύ
μια νέα τάξη ολιγαρχών



www.xrimaonline.gr

Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΡΗΜΑplus 5 17/

Περισσότερα από 7 δισ. «έφυ-
γαν» από τις τράπεζες τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), οι κα-
ταθέσεις επιχειρήσεων και νοι-
κοκυριών υποχώρησαν στα
122,2 δισ., από 129,918 δισ.
Συνολικά οι καταθέσεις από τον Ιούνιο
του 2009, οπότε είχαν φθάσει τα
237,5 δισ., έχουν μειωθεί κατά πε-
ρίπου 115 δισ., που αντιστοιχούν
στο 48,5% των συνολικών καταθέσεων
που ήταν στις τράπεζες στις 31 Δε-
κεμβρίου του 2009.
Η εξέλιξη αυτή εξηγεί, σε μεγάλο
βαθμό, την ανάγκη επιβολής της τρα-
πεζικής αργίας και των περιορισμών
στις αναλήψεις μετρητών μετά το «πά-
γωμα» του ELA από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Όπως εκτιμούν, μάλιστα, τραπεζικοί
κύκλοι, το συνολικό ποσό που σήμερα
βρίσκεται στο σύστημα έχει υποχω-
ρήσει περίπου στα 120 δισ., αφού
όλο τον Ιούλιο, με τα capital controls,
γίνονται σχεδόν αποκλειστικά μόνο
αναλήψεις -έστω και πολύ μικρών
ποσών- σχεδόν από το σύνολο των
καταθετών, ενώ οι εισροές είναι ανύ-
παρκτες ή στην καλύτερη περίπτωση
αμελητέες.
Το σύνολο των καταθέσεων επέστρεψε
στα επίπεδα του Νοεμβρίου του 2003,
όταν και είχαν διαμορφωθεί στα
121,89 δισ.
Άξιο λόγου είναι και το γεγονός ότι ο
λόγος δανείων προς καταθέσεις έχει
επιδεινωθεί σημαντικά. Έτσι σήμερα

διαμορφώνεται στο 170,6%, ενώ το
Νοέμβριο ήταν 129%, τον Δεκέμβριο
του 2009 στο 104,9% και το Νοέμβριο
του 2003 στο 83,8%.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην
δημοσιότητα η ΤτΕ, το σύνολο των
καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα (Δημοσίου, νοικοκυριών και
επιχειρήσεων) μειώθηκε από 178
δισ. στις αρχές Νοεμβρίου, στα 130
δισ. στο τέλος Ιουνίου.
Άρα σε αυτό το διάστημα, καταθέσεις
48 δισ. έκαναν «φτερά» από τις ελ-
ληνικές τράπεζες.
Συνοπτικά, η εκροή καταθέσεων τις
240 ημέρες που μεσολάβησαν μεταξύ
Νοεμβρίου 2014 και Ιουνίου 2015
προήλθε κατά 70% από τα νοικοκυριά,

κατά 20% από τις επιχειρήσεις και
κατά 10% από το Δημόσιο.
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών υπο-
χώρησαν τον Ιούνιο στα χαμηλότερα
επίπεδα των τελευταίων 11 ετών,
διαμορφούμενες στα 104,1 δισ. Οι
καταθέσεις των επιχειρήσεων μει-
ώθηκαν στα 18,06 δισ., ενώ οι κα-
ταθέσεις των φορέων γενικής κυ-
βέρνησης περιορίσθηκαν στα 8,2 δισ.
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών ήταν
στην απόλυτη ακμή τους τον Δεκέμβριο
του 2009 φτάνοντας για τα νοικοκυριά
τα 196,86 δισ. και για τις επιχειρήσεις
τα 40,670 δισ.
Σήμερα η συνολική χρηματοδότηση
των ελληνικών τραπεζών από το Ευ-
ρωσύστημα (ELA, πράξεις ΕΚΤ κ.ά.)

διαμορφώνεται περίπου στα 129 δισ.
ευρώ, ήτοι υπολείπεται κατά 1 δισ.
του συνόλου των καταθέσεων που
διαθέτει το ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα. Αυτό δικαιολογεί, σε μεγάλο
βαθμό, την επιβολή των capital con-
trols.

Η χρηματοδότηση
Κατά 1,7% μειώθηκε ο ετήσιος ρυθμός
της συνολικής χρηματοδότησης του
εγχώριου ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΤτΕ για τον Ιούνιο,
έναντι επίσης αρνητικής μεταβολής
2,1% τον Μάιο. Η μηνιαία καθαρή
ροή της συνολικής χρηματοδότησης
προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν
τον Ιούνιο θετική κατά 430 εκατ.,
έναντι αρνητικής καθαρής ροής 253
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματο-
δότησης προς τις επιχειρήσεις, τον
Ιούνιο του 2015, ήταν θετική κατά
417 εκατ., έναντι θετικής καθαρής
ροής 35 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
διαμορφώθηκε στο -0,5%, από 
-1,1% τον προηγούμενο μήνα.
Τον Ιούνιο του 2015, καθαρή ροή
της χρηματοδότησης προς τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αγρότες και
ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική
κατά 29 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής
καθαρής ροής 3 εκατ. ευρώ τον προ-
ηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 
-1,5% από -1,2%, τον προηγούμενο
μήνα.

Καταθέσεις: Χάθηκε
το 50% από το 2009

Στην τελική ευθεία είναι η διαδικασία ολοκλή-
ρωσης όλων των απαιτούμενων για να λει-
τουργήσει το ηλεκτρονικό ΚΕΠ από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, ο νέος αναπληρωτής υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης προγραμματίζει
την έναρξη της λειτουργίας του πρώτου ηλε-

κτρονικού ΚΕΠ, από το οποίο, κατά την πρώτη
περίοδο λειτουργίας του, οι πολίτες θα μπορούν
να εκδίδουν ηλεκτρονικά 9 έγγραφα:
8ατομικός λογαριασμός ΙΚΑ
8ληξιαρχική πράξη γάμου
8ληξιαρχική πράξη γέννησης
8ληξιαρχική πράξη θανάτου
8χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για

επιχειρήσεις και ιδιώτες
8ιθαγένειες
8πιστοποιητικό γέννησης
8χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κα-
τάστασης ΟΓΑ
8χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κα-
τάστασης
Θα υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλονται

50 περίπου ακόμη δημόσια έγγραφα στο ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, έπειτα από αίτηση στο
ΚΕΠ.
Τέλος, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει
και η Κάρτα του Πολίτη, σε εθελοντική βάση,
καθώς θα είναι μία κάρτα, η οποία θα διευκολύνει
τους πολίτες στις συναλλαγές τους με τις
δημόσιες υπηρεσίες.

Έρχεται το ηλεκτρονικό ΚΕΠ 

48 δισ. έκαναν «φτερά» από τις ελληνικές τράπεζες μέσα σε 8 μήνες

Η πορεία
των καταθέσεων

(ποσά σε δισ. ευρώ)
2009 237,53

2010 209,60

2011 174,23

2012 161,45

2013 163,25

Ιανουάριος 2014 161,03

Φεβρουάριος 2014 160,54

Μάρτιος 2014 161,02

Απρίλιος 2014 161,40

Μάιος 2014 162,10

Ιούνιος 2014 163,06

Ιούλιος 2014 163,22

Αύγουστος 2014 164,23

Σεπτέμβριος 2014 164,75

Οκτώβριος 2014 164,50

Νοέμβριος 2014 164,30

Δεκέμβριος 2014 160,28

Ιανουάριος 2015 148,04

Φεβρουάριος 2015 140,47

Μάρτιος 2015 138,56

Απρίλιος 2015 133,65

Μάϊος 2015 129,92

Ιούνιος 2015 122,23



«Ακριβότερη» η εισφορά 
αλληλεγγύης
Τις επόμενες ημέρες μισθωτοί και συνταξιούχοι
με ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ
θα διαπιστώσουν μεγαλύτερες αυξήσεις στις
κρατήσεις φόρου, καθώς ενεργοποιείται η αύξηση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η αύξηση
των συντελεστών της έκτακτης εισφοράς στα ει-
σοδήματα των φυσικών προσώπων ξεκινά ανα-
δρομικά από 1η Ιανουαρίου 2015 και «πιάνει»
τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, ως εξής:
• Από 30.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής
2% επί ολόκληρου του ποσού.
• Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής
4% επί ολόκληρου του ποσού.
• Από 100.001,00 έως 500.000,99: συντελεστής

6% επί ολόκληρου του ποσού.
• Από 500.001,00 και άνω: συντελεστής 8%
επί ολόκληρου του ποσού.
Με την αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης:
• Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 31.000 ευρώ
θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 186 ευρώ
ετησίως ή 13 ευρώ τον μήνα.
• Φορολογούμενους με ετήσιο εισόδημα 40.000
ευρώ θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 240
ευρώ ετησίως ή 17 ευρώ τον μήνα.
• Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 50.000
ευρώ θα επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 300 ευρώ
ετησίως ή 21 ευρώ τον μήνα.
Ποιοί θα πληρώσουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης 
Στα εκκαθαριστικά σημειώματα των φετινών
φορολογικών δηλώσεων θα αποτυπωθεί η
αύξηση κατά 30% του φόρου πολυτελούς δια-
βίωσης για τους έχοντες αυτοκίνητα άνω των
2.500 κ.ε., πισίνες, αεροσκάφη, ενώ για πρώτη

φορά θα κληθούν να πληρώσουν τον φόρο και
οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής άνω των 5
μέτρων. 
Η αύξηση του φόρου πολυτελείας από το 10%
στο 13% εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που
αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής,
τα οποία δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις
που υποβάλλονται τα φορολογικά έτη 2015 και
μετά, άρα από τις φετινές δηλώσεις. 
Δηλαδή, όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη τη
δήλωσή τους θα δουν στο εκκαθαριστικό τον
αυξημένο φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Για τις
φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί,
ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα επαναπροσ-
διοριστεί και ως εκ τούτου, η Φορολογική
Διοίκηση θα εκδώσει εκ νέου πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου, ενώ η διαφορά που
θα προκύψει θα μπορεί να καταβληθεί μέσα στις
προβλεπόμενες 3 δόσεις του φόρου εισοδήμα-
τος.

Αντιμέτωπα με μια «φοροκαταιγίδα» είναι
τους αμέσως επόμενους μήνες, μέχρι το
τέλος του έτους, τα ελληνικά νοικοκυριά,
που ήδη στενάζουν υπό το βάρος της κρίσης
και των αυξημένων υποχρεώσεων των
τελευταίων ετών. 
Η ώρα της πληρωμής του λογαριασμού
της εφορίας έφθασε. Περισσότεροι από
έξι εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται
από το τέλος του μήνα να πληρώνουν φό-
ρους κάθε μήνα για τα εισοδήματά τους,
την ακίνητή τους περιουσία και τα περι-
ουσιακά τους στοιχεία. 
Tα πρώτα “ραβασάκια” με τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις άρχισαν να καταφθάνουν στα
ελληνικά νοικοκυριά, με το τέλος των καλοκαιρινών
διακοπών. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών
είναι να βάλει στα ταμεία του 13,7 δισ. ευρώ
έως το τέλος του χρόνου. 
Ο «λογαριασμός» του νέου μνημονίου έρχεται
ήδη από τα τέλη του μήνα, αφού η υπογραφή
της συμφωνίας «ξεκλείδωσε» σειρά από φόρους,
οι οποίοι θα προστεθούν σε αυτούς που ήδη
είναι προγραμματισμένοι να πληρωθούν στο
δεύτερο εξάμηνο. Ξεκινώντας από τα τέλη του
μήνα, με τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή
των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος, περίπου
3 εκατ. φορολογούμενοι, που υπέβαλαν μετά
τον Ιούλιο φορολογική δήλωση, θα κληθούν να
πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισο-
δήματος, ο οποίος φθάνει στο σύνολό του τα 4
δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. 
Την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος καλούνται
να πληρώσουν και οι επιχειρήσεις, με τον συνολικό
λογαριασμό για φέτος να φθάνει τα 2,7 δισ.

ευρώ, ενώ μέσα στον Αύγουστο, οι επιχειρήσεις
καλούνται να αποδώσουν και την πρώτη δόση
του αυξημένου ΦΠΑ, από τον οποίο το δημόσιο
αναμένει πρόσθετα έσοδα 700 εκατ. ευρώ. Μέσα
στον Αύγουστο έρχονται και τα εκκαθαριστικά
για τον αυξημένο φόρο πολυτελείας για σκάφη,
πισίνες και Ι.Χ. άνω των 2.500 cc, με επιπλέον
έσοδα 47 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη παρακρατείται
από τους μισθούς η αυξημένη εισφορά αλλη-
λεγγύης, με έσοδα άλλα 220 εκατ. ευρώ. 
«Με βάση αυτά τα δεδομένα, σε κάθε Έλληνα
αντιστοιχεί φόρος περίπου 1.300 ευρώ. Για μια
τετραμελή οικογένεια θα είναι περίπου 5.200
ευρώ, μέχρι το τέλος του χρόνου», δηλώνει ο
κ. Χρήστος Μελάς, φοροτεχνικός.

Οι φόροι που έρχονται 
Τον Σεπτέμβριο έρχεται η δεύτερη δόση του
φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων,
αλλά και η πληρωμή της έκτακτης εισφοράς,
ύψους 945 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις. Τον
ίδιο μήνα αποδίδουν ΦΠΑ και οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις, ενώ καταβάλλονται και οι αυξημένες
κατά 665 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές,
καθώς και το τέλος επιτηδεύματος των νομικών
προσώπων για το 2013. 

www.xrimaonline.gr
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Ποιοί θα πληρώσουν 14 δισ. έως τα τέλη του 2015 

Tα πρώτα «ραβασάκια»
με τις φορολογικές
υποχρεώσεις άρχισαν 
να καταφθάνουν στα
ελληνικά νοικοκυριά και
ο στόχος του υπουργείου
Οικονομικών είναι να
βάλει στα ταμεία του
13,7 δισ. ευρώ έως
το τέλος του χρόνου

Τη θέσπιση ενιαίας κλίμακας για όλα τα
εισοδήματα, ανεξαρτήτως προέλευσης
-είτε πρόκειται για μισθούς και συντάξεις,
κινητές αξίες, όπως για παράδειγμα με-
τοχές ή ομόλογα, είτε εισοδήματα από
ενοίκια- εξετάζει το υπουργείο Οικο-
νομικών, φέρνοντας επιβαρύνσεις κυρίως
στα μεσαία εισοδήματα.
Έτσι, μισθωτός με ετήσιο εισόδημα
25.000 ευρώ και εισόδημα από ενοίκια
6.000 ευρώ (δηλαδή 500 ευρώ το
μήνα), σήμερα πληρώνει συνολικό φόρο
4.403 ευρώ. Εάν τα εισοδήματα από
ενοίκια ενταχθούν στην υπάρχουσα κλί-
μακα, χωρίς αλλαγές στα κλιμάκια και
τους συντελεστές, ο φόρος εκτινάσσεται

στα 6.125 ευρώ. Το υπουργείο Οικο-
νομικών έχει συγκεντρώσει όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων
για τις τραπεζικές καταθέσεις τους στην
Ελλάδα, τα ακίνητα που διαθέτουν, τις
δαπάνες σε ιδιωτικά σχολεία κ.λπ. 
Σήμερα τα εισοδήματα από μισθούς και
συντάξεις φορολογούνται με διαφορετική
κλίμακα απ’ ό,τι τα εισόδημα από ενοίκια
και κινητές αξίες. Ανώτατο στέλεχος
του οικονομικού επιτελείου σημειώνει
ότι δεν μπορεί το εισόδημα από τη μί-
σθωση ακινήτων να φορολογείται σήμερα
με ανώτατο συντελεστή 33% και το ει-
σόδημα από εργασία με 42%. Οι δύο
κλίμακες θα ενοποιηθούν και από τις

αλλαγές αναμένεται να προκύψουν ση-
μαντικές ελαφρύνσεις για τα χαμηλά ει-
σοδήματα. 
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών

είναι, επίσης, να καταργηθούν οι πε-
ρισσότερες, με στόχο τη δημιουργία
ενός απλούστερου φορολογικού συ-
στήματος και τη χορήγηση άμεσων ενι-

σχύσεων στους φορολογούμενους που
τις έχουν ανάγκη. Οι φοροαπαλλαγές
που ισχύουν σήμερα ανέρχονται σε 700
και κοστίζουν στον προϋπολογισμό περί
τα 3,6 δισ. ευρώ (μαζί με τις απαλλαγές
του ΦΠΑ που καταργούνται σταδιακά). 

Το αφορολόγητο
Το αφορολόγητο όριο της νέας κλίμακας
θα συνδεθεί με τις αποδείξεις που συγ-
κεντρώνονται με τις χρεωστικές ή πι-
στωτικές κάρτες. Με βάση το φορολογικό
σύστημα, φορολογούμενος με εισόδημα
έως 21.000 ευρώ έχει έκπτωση φόρου
2.100 ευρώ. Για εισόδημα πάνω από
21.000 ευρώ, το ποσό μείωσης του

φόρου των 2.100 ευρώ περιορίζεται
κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισο-
δήματος και μέχρι εξαντλήσεως του
ποσού των 2.100 ευρώ. Για παράδειγμα,
σε φορολογούμενο με εισόδημα 9.550
ευρώ αναλογεί φόρος ύψους 2.100
ευρώ. Μετά την αφαίρεση της έκπτωσης
των 2.100 ευρώ, ο τελικός φόρος μη-
δενίζεται. Επί της ουσίας έχει δημιουρ-
γηθεί ένα έμμεσο αφορολόγητο όριο
9.550 ευρώ. Για να συνεχίσει να έχει
κάποιος το ανωτέρω αφορολόγητο θα
πρέπει να συγκεντρώνει το 10% των
αποδείξεων ή ενδεχομένως και παραπάνω
μέσω της χρήσης καρτών. Σε διαφορετική
περίπτωση, το αφορολόγητο θα χάνεται. 

Τη θέσπιση ενιαίας
κλίμακας για όλα τα
εισοδήματα,
ανεξαρτήτως
προέλευσης, εξετάζει το
υπουργείο Οικονομικών,
φέρνοντας επιβαρύνσεις
κυρίως στα μεσαία
εισοδήματα

Νέα επιβάρυνση από την ενιαία κλίμακα για όλα τα εισοδήματα

Τον Οκτώβριο κάνει «πρεμιέρα» ο ΕΝΦΙΑ, με
την πληρωμή της 1ης από τις συνολικά 5 δόσεις,
ύψους 3,2 δισ. ευρώ, ενώ οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες θα κληθούν να καταβάλουν τον ΦΠΑ
του 3ου τριμήνου. 
Η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πληρωθεί
το Νοέμβριο, μαζί με τη 2η δόση του ΕΝΦΙΑ,
ενώ 1 εκατ. επιτηδευματίες καλούνται να κατα-
βάλουν τη 2η δόση του αυξημένου ΦΠΑ. To
«κερασάκι στην τούρτα» των φόρων έρχεται
τον Δεκέμβριο, όταν οι φορολογούμενοι, μαζί
με την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος,
θα καταβάλουν και 1,1 δισ. ευρώ για τα τέλη
κυκλοφορίας του 2016. 

Ο ΕΝΦΙΑ
Η βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει μέσα στον Σε-
πτέμβριο και η πρώτη δόση του φόρου ακινήτων
θα πρέπει να καταβληθεί τον Οκτώβριο. Ο ΕΝΦΙΑ
θα πληρωθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
την τελευταία να καταβάλλεται στο τέλος Φε-
βρουαρίου. 
Ο ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσει να πληρώνεται μετεκλογικά
με την 1η δόση να καταβάλλεται στο τέλος Οκτω-
βρίου. Κάθε δόση θα είναι γύρω στα 550 εκα-

τομμύρια ευρώ, άρα μέχρι το τέλος του έτους θα
πρέπει να πληρωθούν περισσότερα από 1,5 δι-
σεκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός λογαριασμός
φτάνει στα 2,65 δισ. ευρώ, αλλά δύο δόσεις
(περίπου 1 δισ. ευρώ και κάτι) θα πρέπει να
πληρωθεί μέσα στο 2016. 
Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα πληρωθεί σε
3 δόσεις, αρχής γενομένης από το τέλος Αυγούστου.
Επιπλέον 48,5 εκατομμύρια ευρώ στον φετινό
λογαριασμό. 
Μετά τον Οκτώβριο θα σταλούν τα ειδοποιητήρια
για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, ενώ από τον
Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η μαζική κινητοποίηση
των οδηγών για να περάσουν τα ΚΤΕΟ. Ο συνολικός
λογαριασμός από τα δύο «πακέτα» που αφορούν
στους ΙΧηδες, ανέρχεται περίπου στα 200-300
εκατομμύρια ευρώ. 
Τον Δεκέμβριο έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας:
Κόστος για τα νοικοκυριά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ο «λογαριασμός»

O κατάλογος της λυπητερής έως το τέλος Δεκεμβρίου περιλαμβάνει:
– 3 δισ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος
– 2,65 δισ. ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ
– 251 εκατ. ευρώ από τη φουσκωμένη πλέον εισφορά αλληλεγγύης
– 48,5 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης
– 795 εκατ. ευρώ από το νέο κύμα αυξήσεων που έρχεται μέσω ΦΠΑ

από 1ης Οκτωβρίου
– 1 δισ. ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας.
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: MEDIHOLD A.E.

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΤΕΛΙΕ: 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, 
ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Αποκαλύψεις ναι,
χειραγώγηση όχι!

Δεν θα πούμε στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας ότι
«εμείς θα κάνουμε την πιο σωστή δημοσιογραφία» απ’
όλους και δεν θα δώσουμε υποσχέσεις, όπως οι τόσες και
τόσες που έχουν δοθεί σε ανάλογα εγχειρήματα και προ-
σπάθειες. 
Από την πλευρά μας (αποφεύγουμε τα πρετεντερομπάμπικα
«εγώ» και τον ενικό) απλά κάναμε για χρόνια δημοσιογραφικές
έρευνες κι αυτό θα προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε και
από αυτή την έπαλξη. 
Καταθέσαμε σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής
για τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και σε κάθε μια επιτροπή με
πρόταση διαφορετικού Κόμματος. 
Αυτό είναι μια απλή ένδειξη ότι κατά τις έρευνες δεν έχουμε
«κομματικά πλαίσια» αλλά ερευνούμε κάθε φορά κάτι που
θεωρούμε σοβαρό από πλευράς επιρροής στην κοινωνία, η
οποία έχει το «δικαιολογημένο ενδιαφέρον» να πληροφορηθεί
για πολλούς λόγους. 
Η εφημερίδα «Παραγωγή» έχει το προνόμιο να «καλύπτει»
τις 4 γωνιές της Ελλάδας με αντικείμενο κάθε πληροφορία,
γεγονός και άποψη που σχετίζεται με την πολυεπίπεδη πα-
ραγωγική διαδικασία. 
Από την πλευρά μας θα συμβάλλουμε σε αυτό τον στόχο και
θα προσπαθήσουμε να τον προωθήσουμε με μια έρευνα
κάθε Σάββατο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κάθε φορά
θα προσπαθούμε να σας... αιφνιδιάζουμε με τον τόπο στον
οποίο θα κάνουμε την έρευνα. Σε κάθε περίπτωση αυτά που
θα διαβάζετε σε αυτές τις έρευνες, δεν θα έχουν δει το φως
της δημοσιότητας, ή θα έχουν παρουσιαστεί με τρόπο που
δεν ρίχνει φως σε όλες τις πλευρές και αναφερόμαστε
φυσικά στην πλευρά των «συμφερόντων». 
Μία ένδειξη-απόδειξη γι’ αυτόν μας τον ισχυρισμό, είναι οι
σημερινές έρευνες. Αυτά που θα διαβάσετε για τα συμβαίνοντα
στη Χαλκιδική αποκλείεται να τα έχετε διαβάσει ή ακούσει
ως συνολική εικόνα. 
Έχουμε την άποψη ότι η μερική εικόνα, η μερική αποκάλυψη
και επομένως η συγκάλυψη άλλων πλευρών υπηρετεί τη
σημερινή κοινωνική μάστιγα. Τη χειραγώγηση των πολιτών
και της κοινωνίας. 
Η χειραγώγηση έχει σήμερα σχεδόν ολοκληρωτικά χαρα-
κτηριστικά και καταφέρνει να κάνει το άσπρο-μαύρο ή να
κρατάει πλευρές μακριά από το φως. 
Ως παράδειγμα προσπάθειας χειραγώγησης της κοινής
γνώμης εκλαμβάνουμε και την προσπάθεια του πρώην
Υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου να κάνει θόρυβο
αρνητικό και άρα να φτιάξει αρνητική εικόνα για την πρώτη
γυναίκα πρωθυπουργό, την πρόεδρο του Αρείου Πάγου κα
Β. Θάνου. 
Είναι μια δικαστικός «διαμάντι» στη διαδρομή της. Η ελπίδα
των πολιτών ότι μπορεί να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και
βαριά ονόματα που βρίσκονται σε δικογραφίες είναι φόβος
του κ. Αθανασίου, όπως εύκολα συμπεραίνει κανείς με απλή
ανάγνωση της δήλωσής του. 
Έχουμε συγκεκριμένες υποθέσεις υπόψη μας, στις οποίες
και θα αναφερθούμε σε επόμενα φύλλα. 
Μπορείτε να δοκιμάσετε την... αποδοτικότητά μας δίνοντας
πληροφορίες και στο τηλέφωνο και στο e-mail μας... 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΑΝΟΥ
Το τελευταίο ανδροκρα-
τούμενο κάστρο που
υπήρχε στην Ελλάδα έπε-
σε. Η πρόεδρος του Αρεί-
ου Πάγου ανέλαβε τα κα-

θήκοντά της, ως υπηρε-
σιακή πρωθυπουργός. Είναι η πρώτη γυ-
ναίκα που φτάνει σε αυτό το αξίωμα.
Μπορεί να είναι υπηρεσιακή, να έχει επι-
λεγεί να κυβερνήσει τη χώρα για λίγες
μέρες, αλλά παρόλα αυτά ότι είναι γυναίκα
έχει ξεχωριστή σημασία. Η επιλογή της
βέβαια «γέννησε» αντιδράσεις, αλλά αυτά
περνούν πλέον σε δεύτερη μοίρα. Τα όσα
κατήγγειλε η αντιπολίτευση, που διαφώ-
νησε στην επιλογή της, γιατί αυτή έγινε
από τον κ. Τσίπρα, δεν φαίνεται ότι
μπορούν να της δημιουργήσουν πρόβλημα

στην άσκηση των καθηκόντων της. 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κεντρικό πρόσωπο στις
εξελίξεις που είχαμε τις
τελευταίες μέρες αναδεί-
χτηκε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, Προκόπης Παυ-

λόπουλος. Προσπάθησε να συμβιβάσει τα
ασυμβίβαστα για να μην έχουμε περαιτέρω
προβλήματα στην πορεία της χώρας προς
τις εκλογές. Δέχθηκε τα οργισμένα πυρά
της κας Κωνσταντοπούλου, αλλά και την
καχυποψία από τις υπόλοιπες πολιτικές
δυνάμεις, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι
προσπάθησε να διευκολύνει τον κ. Τσίπρα
με τους χειρισμούς του. Ήρθε σε πολύ δύ-
σκολη θέση, αλλά ο κ. Παυλόπουλος έχει
την εμπειρία να αποκαταστήσει τα όποια
τραύματα απέκτησε από αυτή τη διαδικασία
που ακολούθησε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
Λίγοι θα περίμεναν
πριν μερικούς μήνες
ότι ο κ. Λαφαζάνης θα
«έσπαγε» τον ΣΥΡΙΖΑ

στα δύο. Έκανε το με-
γάλο βήμα, δημιουργώντας τη «Λαϊκή
Ενότητα», το κόμμα που, σύμφωνα με
τον ίδιο, θα υπηρετεί τις αξίες και το
πρόγραμμα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Η από-
φασή του μπορεί να βγάλει αληθινό
το σενάριο περί αριστερής παρένθεσης,
να κοστίσει στον ΣΥΡΙΖΑ τη νίκη στις
εκλογές. 
Πέρα από αυτό όμως, μέσα από την
απόφαση του ξεκινά ένας πολύ μεγάλος
εμφύλιος στην Αριστερά, που κανείς
δεν ξέρει τα αποτελέσματά του.

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόεδρος Ν.Δ.

«Μέχρι να πάμε σε εκλο-
γές, ο Τσίπρας θα εμ-
φανιστεί αντιμνημονια-
κός», δηλώσε ο πρό-
εδρος της Ν.Δ., Βαγγέ-
λης Μεϊμαράκης, σχο-
λιάζοντας τη συνέντευξη
του πρώην πρωθυ-
πουργού.

Με καθυστέρηση μηνών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική
Απόφαση για τη συγκρότηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου,
Υποδοχής Ένταξης (ΥΔΕΠΑΥΕ), προϋπόθεση για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για
τη διαχείριση των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών. Η Απόφαση υπογράφεται από τον
πρώην υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την πρώην αναπληρώτρια υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου. 

Είπε

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ
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Πού θα κριθεί το… παιχνίδι; 
Αλέξης ή Βαγγέλης; Σε ποιον από τους δύο οι πολίτες θα δώσουν στις εκλογές το δαχτυλίδι;

Μέχρι και την προκήρυξη των εκλογών ο
«μνηστήρας» που όλοι «έβλεπαν» ότι θα
έπαιρνε το « δαχτυλίδι» χωρίς κόπο, με
ένα χαμόγελο παρά τα τραύματα που του
άφησε στο πρόσωπο η υπογραφή του νέου
μνημονίου, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. 
Για τα πολιτικά στελέχη, συντρόφους του και
αντιπάλους, αλλά και τους αναλυτές ο Αλέξης
ήταν το μεγάλο φαβορί. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης
ήταν ο «σίγουρα δεύτερος»! Ο αντίπαλος του
Αλέξη, που μπήκε στο «παιχνίδι» με στόχο
μόνο να αποτρέψει το «Βατερλό» για τη Νέα
Δημοκρατία. Όπως έλεγαν κορυφαία στελέχη
της παράταξης μόλις ο Αντώνης Σαμαράς απο-
χώρησε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας,
«με τον Βαγγέλη μπορεί να έχουμε μια αξιοπρεπή
ήττα». 
Τα πράγματα όμως άλλαξαν μέσα σε λίγα 24ωρα.
Οι εκρήξεις που είχαμε στο στρατόπεδο του
ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα πάνω - κάτω. Το κλίμα που
δημιουργήθηκε έφερε την αλλαγή των δεδο-
μένων, αλλά και των προβλέψεων. Φίλοι και
αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ εκεί που μίλαγαν για
έναν «υγιεινό περίπατο» του κ. Τσίπρα, άρχισαν
να αναφέρονται σε έναν δρόμο στρωμένο με
αγκάθια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα
άρχισε το Σαββατοκύριακο. Η χαώδης διαφορά
που υπήρχε στις μετρήσεις του περασμένου
Ιουνίου ανάμεσα στους δύο μονομάχους, αποτελεί
πλέον παρελθόν. Η διαφορά από τις 15 έχει
περιοριστεί στις 3 μονάδες. Το συμπέρασμα
όλων είναι ότι «πάμε για ντέρμπι». Το ερώτημα
πλέον είναι το «πού» και «τί» θα κρίνει το παι-
χνίδι. 

Η τακτική Τσίπρα 
Για να φθάσει στον εκλογικό στόχο που έχει
θέσει η Κουμουνδούρου πρέπει να ξεπεράσει
το «σοκ» που της έχει προκαλέσει η δημιουργία
της «Λαϊκής Ενότητας» από τον κ. Παναγιώτη
Λαφαζάνη αλλά και οι αποχωρήσεις στελεχών
που επιλεγούν να μην πολιτευθούν, όμως δεν
παύουν να «χτυπάνε» δημόσια τον κ. Τσίπρα,
όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης. Το σοκ σε συν-
δυασμό με το «χτύπημα» που έχει προκαλέσει
στην αξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού η
υπογραφή του μνημονίου, έχει φέρει σε πλήρη
πολιτική και οργανωτική απραξία τα στελέχη
που δεν έφυγαν για άλλες πολιτείες. Η εικόνα
που δίνεται είναι ότι ο Τσίπρας έχει μείνει μόνος
του έχοντας δίπλα λίγα έμπειρα στελέχη, όπως
π.χ. οι κ.κ. Φίλης και Φλαμπουράρης. Τα νέα
δεδομένα έχουν οδηγήσει τον κ. Τσίπρα στην

απόφαση να βάλει «όλα του τα λεφτά» στο
προσωπικό του «χαρτί». Θα επιχειρήσει να
πάει το «παιχνίδι» στο γήπεδο της προσωπικής
αντιπαράθεσης με τον κ. Μεϊμαράκη, που πιστεύει
ότι υπερέχει. Στη σύγκρουση ανάμεσα στο «νέο»
που πιστεύει ότι εκφράζει και στο «παλιό» που
λέει ότι εκφράζει το πολιτικό προσωπικό της
αντίπαλης πλευράς.   

Η τακτική Μεϊμαράκη 
Στην αντίπερα όχθη όλο και πιο πολλοί έχουν
αρχίσει να πιστεύουν στο σενάριο της «αριστερής
παρένθεσης». Το ηθικό των στελεχών της Νέας
Δημοκρατίας έχει ανέβει βλέποντας τα όσα συμ-
βαίνουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Η προ-
οπτική μιας εκλογικής νίκης έχει φέρει την
πλήρη στήριξη όλων στον κ. Μεϊμαράκη. Αυτό
φάνηκε απ’ όλες τις συγκεντρώσεις των στελεχών,
στις οποίες έχουν δώσει με θέρμη το «παρόν»
«Καραμανλικοί», «Μητσοτακικοί», «Σαμαρικοί».

Στόχος του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
είναι να δοθεί το μήνυμα μιας πανστρατιάς της
παράταξης που μπορεί να εκφράσει, να φέρει
πίσω όσους απομακρύνθηκαν από κοντά της τα
τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτόν ο πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας έχει στρέψει την προσοχή
του προς εκείνα τα στελέχη που πήγαν στους
ΑΝΕΛ, αλλά και σε άλλους χώρους. Το μεγάλο
του «όπλο» είναι ότι τους ξέρει όλους προσωπικά
από την πορεία που είχε στην ΟΝΝΕΔ και στο
κόμμα. 
Παράλληλα, τονίζοντας τον φιλελεύθερο χα-
ρακτήρα της πολιτικής του πρότασης, ο πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας θα επιχειρήσει να αλιεύσει
όσους μπορεί περισσότερους από τη δεξαμενή
του 40% του δημοψηφίσματος. Όσοι
ψήφισαν«ναι» είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι
της Ν.Δ., λένε πυκνά - συχνά τον τελευταίο
καιρό στελέχη της, δείχνοντας τον στόχο που
έχει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Πονοκέφαλος 
οι πολλές υποψηφιότητες
«Βουνό» από βιογραφικά υποψηφίων έχει συγ-
κεντρώσει το γραφείο του προέδρου της Ν.Δ.,
Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Οι υποψήφιοι προέρχονται
από τρεις δεξαμενές. Η πρώτη έχει να κάνει με
τους πρώην βουλευτές και πολιτευτές του κόμ-
ματος που για πολλούς και γνωστούς λόγους
δεν είχαν κατέβει υποψήφιοι στις τελευταίες
εκλογές. Ο νέος αρχηγός και η προοπτική που
υπάρχει για την εκλογική πορεία της Ν.Δ. έχουν
ανοίξει την όρεξη σε όσους βλέπουν ότι τώρα
είναι μια ευκαιρία για επανεκλογή. 
Η θέση που έχει διατυπώσει ο κ. Μεϊμαράκης,
ότι δεν θα αλλάξει βουλευτές αλλά και τους
πρώτους επιλαχόντες, τους δημιουργεί μέχρι
στιγμής μεγάλο πρόβλημα. Για ν’ αλλάξει τη
στάση του ο κ. Μεϊμαράκης πιέζουν με όλους
τους τρόπους το γραφείο του, ώστε να προ-
χωρήσει σε αλλαγές στα ψηφοδέλτια.
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Τα παζάρια της Ζωής με τον Παναγιώτη

Γερό παζάρι γίνεται στο παρασκήνιο ανάμεσα στον
επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτη Λαφαζάνη
και την Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αν και η ΠτΒ δεν θα ενταχθεί στο κόμμα του κ. Λα-
φαζάνη, αλλά σκοπεύει να ιδρύσει πρώτα κόμμα δικό
της και μετά να συνεργαστεί μαζί του, έχει αποφασίσει
να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ίδια και τους
ανθρώπους της σ’ αυτό το εγχείρημα. 

Την ενδιαφέρει να κατοχυρώσει τον ηγετικό της ρόλο
για την επόμενη μέρα χωρίς να έχει πλήρη ταύτιση
με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Φαίνεται ότι πιστεύει
πως δεν θα είναι για πολύ καιρό αυτή η συμπόρευση.
Από την πλευρά του ο κ. Λαφαζάνης έχει κάνει τα
πάντα για να την πείσει να ενταχθεί στη Λαϊκή Ενότητα
χωρίς να προχωρήσει στην ίδρυση δικού της κόμματος.
Φαίνεται, όμως, ότι όσα της έταξε δεν την έπεισαν… 

Μεγάλες συζητήσεις εντός και εκτός Ελλάδος προ-
κάλεσε η… ρουκέτα που εξαπέλυσε ο Νίκος Φίλης
για τη συμφωνία. Όπως είπε σε δηλώσεις του,

η σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση με
τους δανειστές ήταν ελιγμός και δεν μπορεί να

υλοποιηθεί ως έχει. Τα πρώτα σχόλια ήταν ότι
πρόκειται περί εκλογικής μπαρούφας, για να στα-

ματήσουν διαρροές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ προς
το κόμμα του κ. Λαφαζάνη. Η εξήγηση

αυτή αφορούσε κυρίως το εσωτερικό.
Στο εξωτερικό άρχισαν πάλι, όπως
λένε έγκυρες πληροφορίες, να

ψάχνονται και να ρωτούν δεξιά
κι αριστερά τί εννοούσε ο

κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που

σηκώνει κατά γενική
ομολογία μεγάλο βάρος

από τις προεκλογικές
αναμετρήσεις.   

Ξεκινά τις περιοδείες του ο πρόεδρος
της Ν.∆. Βαγγέλης Μεϊµαράκης από
τη Βοιωτία. Η µεγάλη του περιοδεία
είναι όµως αµέσως µετά στην Κρήτη,
στην οποία δίνει µεγάλη βαρύτητα
γιατί και ο ίδιος έλκει από το νησί
την καταγωγή του. Πιστεύει ότι θα
συγκινήσει τους συµπατριώτες του
που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές
ΣΥΡΙΖΑ.

∆ιέρρηξε τη σχέση του µε τον Πάνο
Καµµένο και δεν θα είναι υποψήφιος
στις εκλογές. Αιτία η γνωστή λίστα
των δηµοσιογράφων. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι υπήρξε ένα έντονο
τηλεφώνηµα ανάµεσα στους δύο άν-
τρες µε πολύ βαρείς χαρακτηρισµούς,
καθώς ο κ. Γιαννόπουλος θα παρα-
µείνει πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Θανάσης Γιαννόπουλος

Βαγγέλης Μεϊμαράκης

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...

Τί εννοούσε ο Φίλης

Το ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές για την οικονομία, για
τον πολίτη που μάχεται με «νύχια και με δόντια» για να τα
φέρει βόλτα, δεν είναι ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Το ζη-
τούμενο πρέπει να είναι αν η χώρα την επόμενη των εκλογών
θα έχει πολιτική σταθερότητα, αν θα αποκτήσει μια κυβέρνηση
που θα έχει ορίζοντα, δηλαδή τετραετίας. Μια κυβέρνηση
που δεν θα παραπαίει από εσωτερικές αμφισβητήσεις, όπως
συνέβη τους τελευταίους μήνες με την κυβέρνηση Τσίπρα.
Μια κυβέρνηση που δεν θα την ενδιαφέρουν μόνον οι
εφήμερες εντυπώσεις στο εκλογικό σώμα. Μια κυβέρνηση
που θα είναι αποφασισμένη να θυσιάσει ακόμα και το
κομματικό της συμφέρον, τις καριέρες των στελεχών της. 
Το ερώτημα, λοιπόν, που μπαίνει επιτακτικά είναι ένα και
μοναδικό. Ποιοί αντέχουν, ποιοί θέλουν από τους πολιτικούς
αρχηγούς, αλλά και από τα κόμματα που ηγούνται να μπουν
σε μια ευρεία κυβέρνηση συνεργασίας. 
Για να απαντηθεί το ερώτημα ποιοί θέλουν και μπορούν
χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις και τον φόβο των αντιδράσεων
από την εκλογική τους πελατεία να συμμετάσχουν σε μια
ευρεία κυβέρνηση, πρέπει να δούμε ξεχωριστά έναν-έναν
τους πολιτικούς. Ας ξεκινήσουμε από τους «μικρούς» για να
πάμε στους «μεγάλους». Πρώτα απ’ όλους ο γραμματέας
του ΚΚΕ κ. Δημ. Κουτσούμπας. Χωρίς να «μασάει τα λόγια
του» ο κ. Κουτσούμπας αλλά και τα στελέχη του δηλώνουν
ότι δεν μπαίνουν στο παιχνίδι των συνεργασιών με τις «μνη-
μονιακές» δυνάμεις, γιατί θέλουν την αποδέσμευση της
χώρας από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Από την πλευρά του
ο γραμματέας της «Χρυσής Αυγής» κ. Νίκος Μιχαλολιάκος
δεν μπορεί να έχει θέση στην προοπτική των συνεργασιών.
Πρώτον, γιατί δεν τον θέλουν στο «τραπέζι» οι υπόλοιποι,
αλλά και δεύτερον γιατί θεωρεί όλους τους άλλους «προδότες».
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ κ. Πάνος Καμμένος «παίζει» μόνο με
τον κ. Τσίπρα. Με τους άλλους δεν «κολλάει». Ο κ. Λαφαζάνης
με τη «Λαϊκή Ενότητα» για μια σειρά από λόγους, τουλάχιστον
στην πρώτη φάση, είναι εκτός πλαισίου συνεργασιών. Το
«Ποτάμι» του κ. Θεοδωράκη και το ΠΑΣΟΚ της κας Γεννηματά
δηλώνουν ανοιχτοί προς κάθε κατεύθυνση. Πάμε στους δύο
«μεγάλους». Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, μέσα από τις επαφές που είχε με τη διερευνητική
εντολή που είχε πάρει, έκανε σαφές ότι είναι ανοιχτός για
συνεργασία με όλους. Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας
δήλωσε ότι συνεργάζεται μόνο με τον κ. Καμμένο. 
Το συμπέρασμα που βγαίνει δεν χωρά αμφισβητήσεις. Αν
το εκλογικό αποτέλεσμα δεν δώσει τη δυνατότητα για να
σχηματιστεί μια κυβέρνηση ευρείας αποδοχής, η χώρα δεν
θα μπει μόνο σε αστάθεια, σε αλλεπάλληλες εκλογές και σε
νέες περιπέτειες. Θα χρεοκοπήσει, θα πέσει στον γκρεμό
χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει την πτώση της. Γι’ αυτό,
το κριτήριο για όλους εμάς, που θα έχουμε σε λίγες ημέρες
την ευθύνη της επιλογής της νέας κυβέρνησης, πρέπει να
είναι ένα. Ποιός μπορεί και θέλει την κυβερνητική συνεργασία
χωρίς να βάζει σε προτεραιότητα το προσωπικό και κομματικό
του χωράφι. 

Κριτήριο για 
όλους η συνεργασία

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
(info@xrimaonline.gr)
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Από απόπαιδο, αγαπημένο παιδί

Το πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα στην
Ευρώπη για τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται από
τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων
σε αυτές τις κρίσιμες ώρες της εκλογικής
αναμέτρησης. Ο ένας μετά τον άλλον του
αποδίδουν εύσημα για τη στάση που κράτησε
μετά τις παλινωδίες των τελευταίων μηνών,
ενώ του δηλώνουν τη συμπαράστασή τους
στον αγώνα που κάνει. Τελευταίο παράδειγμα
του ευρωπαϊκού κύματος υποστήριξης στον
κ. Τσίπρα είναι τα όσα είπε ο Γάλλος πρόεδρος,
Φρανσουά Ολάντ, μιλώντας στο ετήσιο συ-

νέδριο των Γάλλων πρεσβευτών στο
Παρίσι. 
Στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος
αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα,
εκφράζοντας τη στήριξή του στο
πρόσωπο του επικεφαλής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας την από-
φασή του ν’ αποδεχθεί το νέο
πρόγραμμα διάσωσης ως θαρραλέα.
Αυτά βλέπουν οι Λαφαζάνηδες και αφρί-
ζουν ακόμα περισσότερο κατά του πρώην
συντρόφου τους. 

Ποιός με-
γαλόσχημος

παράγοντας της
Αριστεράς αυτή την

περίοδο απειλεί με φα-
κέλους τους συντρό-

φους του;

Απαλλαγμένος μετά την απόφαση του να φύγει από τη θέση του
αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη είναι ο Γιάννης
Πανούσης. Όπως λένε δικοί του άνθρωποι, του έφυγε ένα
βάρος μετά τα τόσα πυρά που έχει δεχθεί από τους Συριζαίους
για τις θέσεις και τις αποφάσεις του στα ζητήματα της
δημόσιας τάξης. Πάντως, ο κ. Πανούσης δεν πρόκειται να
πάει στο σπίτι του, αν και δεν θα είναι υποψήφιος
σε αυτές τις εκλογές. Αυτό που κάνει
ιδιαίτερη εντύπωση, όμως, είναι ότι ο κ.
Πανούσης χαίρει εκτίμησης και από τη
Ν.Δ. Γι’ αυτό δεν ήταν λίγα τα
στελέχη της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης που του τηλεφώνησαν
για να του ευχηθούν καλή συ-
νέχεια σε ό,τι θα κάνει και να
του διαμηνύσουν ότι για εκεί-
νους αποτελεί ένα πολιτικό
στέλεχος που μπορεί να
προσφέρει πολλά ακόμα στον
τόπο.

Εντυπωσιακή είναι η απουσία της
Ρένας ∆ούρου από τα δρώµενα
του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε φωνή ούτε ακρό-
αση. Αλλά η ίδια το µήνυµα το
έστειλε στο Μαξίµου, µε την ανα-
κοίνωση του αντιπεριφερειάρχη
Αττικής Σπύρου Τζόκα, που µε
ανακοίνωσή του κατακεραύνωσε
τον πρωθυπουργό και την κυβέρ-
νηση.

Οργή προκάλεσε σε φίλους του πρώην
υπουργού Οικονοµικών Γιάνη Βα-
ρoυφάκη τα όσα είπε η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη. Ο χα-
ρακτηρισµός «χαβαλετζής πολιτικός»
ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Οι
περισσότεροι τη χαρακτήριζαν νού-
µερο και σούργελο.

Θεοδώρα Τζάκρη 

Ρένα Δούρου

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  

 

Qui
z

Δεν θα μείνει σπίτι του
ο Πανούσης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι τάσεις αποσύνθεσης που βιώνει κατά τη μεταμνημονιακή
του περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά δεν αποτελούν έκπληξη σε
εκείνους που έβλεπαν με πραγματισμό τον μονόδρομο και
την κατάληξη των διαπραγματεύσεων, ιδίως με τον τρόπο
που διεξήχθησαν, με τα γνωστά τσαρλατάνικα τερτίπια του
οικονομολόγου των τηλεπαραθύρων, αυτόν που είχε
επιλέξει ο απερχόμενος πρωθυπουργός να εκπροσωπήσει
τη χώρα. Τώρα βέβαια ο κ. Βαρουφάκης, εκθέτει όπου
βρεθεί και όπου συνεντευξιαστεί τους πολιτικούς μέντορές
του, κάνοντάς τους έξαλλους με τα συνεχιζόμενα αυτάρεσκα
επικοινωνιακά παιχνίδια του. Ωστόσο, εκείνο που μένει
πλέον ως πικρή γεύση είναι το ότι χρησιμοποίησε την οι-
κονομία, τη χώρα και την ελληνική κοινωνία ως παίγνιο,
εκθέτοντάς την σε θανάσιμο κίνδυνο, ποντάροντας, όπως
εκ του αποτελέσματος φάνηκε, στην προσωπική του κυρίως
προβολή και στο ίδιον όφελος. Ένα δηλαδή από τα κεντρικά
δημιουργήματα των πολιτικών επιλογών του κ. Τσίπρα
αποδείχθηκε μια τεράστια φούσκα, όπως και πολλές από
τις μετεκλογικές επιλογές του, ως προς τα θεσμικά πρόσωπα
αλλά και ως προς τις πολιτικές μεταλλάξεις που αντικαθιστούσαν
την παραγωγή πολιτικής με κυβιστήσεις και τακτικισμούς.
Η εικόνα της συμφωνίας που διαρκώς καθαρογραφόταν
και ποτέ δεν ερχόταν, οι αλλοπρόσαλλες τοποθετήσεις των
στελεχών και των υπουργών με εκ διαμέτρου αντικρουόμενες
απόψεις, η προσπάθεια γεφύρωσης της πρακτικής άσκησης
της πολιτικής με τις προγραμματικές εξαγγελίες σε επίπεδο
παραλογισμού, εικόνα διανθισμένη με τη συμπεριφορά
της -επιεικώς στον κόσμο της-, προέδρου της Βουλής,
έδειχνε την πορεία προδιαγεγραμμένη. Το ερώτημα που
προκύπτει, πλέον, είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας, πέραν των
αδιαμφισβήτητων επικοινωνιακών του προσόντων, έχει
ικανότητες διακυβέρνησης ή θα αποδειχθεί κι αυτός μια
φούσκα ανάλογου μεγέθους με τις απίθανες και παράλογες
προεκλογικές του υποσχέσεις. Γιατί η διαφυγή δια των
εκλογών, ίσως να φάνηκε αναγκαστική μετά τις αποσχίσεις
των νέο-αντιμνημονιακών συντρόφων του, και την επάνοδό
τους στην ασφάλεια του ανεύθυνου καταγγελτικού λόγου
και των εύκολων λύσεων, υπήρχαν όμως και άλλες
εναλλακτικές λύσεις, όπως κυβέρνηση εθνικού σκοπού
απ’ την υπάρχουσα Βουλή. Είναι βέβαιο πως η στρατηγική
του κ. Τσίπρα είναι να απαλλαγεί από τους «ιδεολογικούς
ιδιοκτήτες» του ΣΥΡΙΖΑ, να κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος
της εκλογικής πελατείας που εισέπραξε με τη σκληρό πεν-
τάχρονη αντιμνημονιακή ρητορεία του -που αναγκάστηκε
σε μόλις λίγους μήνες να την πάρει πίσω- και να συμμετάσχει
από θέση ισχύος σε όποιο μετεκλογικό σχήμα συνεργασίας
προκύψει. Με βασικό στόχο τη διάχυση της ευθύνης δια-
κυβέρνησης, η οποία όπως φαίνεται από τις εξελίξεις έπεσε
ως βαρύς ζυγός στις αμάθητες πλάτες του. Εκτός αν γίνει
κάποια απίθανη ανατροπή -εκλογές είναι αυτές- και βρεθεί
πάλι στην προσφιλή του θέση, στην αντιπολίτευση, και
τότε δούμε το έργο της κακόγουστης επανάληψης. Να κα-
ταγγέλλει, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ -όπως άφησε να εννοηθεί ο
κ. Βούτσης-, τους εφαρμοστικούς νόμους που προβλέπει
το μνημόνιο, το οποίο ο ίδιος υπέγραψε.  

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Στρατηγικός 
τακτικισμός 
ή διαφυγή;

www.ntokoumenta.gr
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Η Ελλάδα είναι μέσα στις 26 χώρες του πλα-
νήτη που πήρε μετάλλιο στο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα κλασσικού αθλητισμού στο Πεκίνο. 
Πήρε χάλκινο στο επί κοντώ με τη Νικόλ
Κυριακοπούλου να περνάει τα 4,80 μέτρα
και να αποτυγχάνει για λίγο να περάσει τα
4,90, ώστε να πάρει το χρυσό ή το αργυρό
που κατέκτησε μια Κουβανέζα (Σίλβα, ύψους…
1,62!) και η Βραζιλιάνα Μούερ, 34 ετών
και αρκετά ψηλή. 
Ο Φιλιππίδης απέτυχε στον στόχο για χρυσό με-
τάλλιο, αφού φέτος ήταν ο καλύτερος στον κόσμο.
Δεν πήρε τίποτα με τα 5,70 που πέρασε, ο
Τσάκωνας στα 200 μέτρα δεν πέρασε στον τελικό
και οι άλλοι επτά αθλητές της αποστολής μας
έμειναν, επίσης, μακριά από τελικούς. 
Το ελληνικό DNA, για το οποίο μιλούσε με αφέλεια
η διάττων του 2004 Φανή Χαλκιά, κάπου ξεκου-
ράζεται για να δώσει χώρο σε ακόμα μικρότερες
χώρες από την Ελλάδα να πάρουν καλύτερες
θέσεις από τεράστιες σε πληθυσμό και δυνατότητες
άθλησης χώρες. 
Σε τελικούς εμφανιζόταν η Τζαμάικα με 4 αθλητές
ή αθλήτριες, οι Μπαχάμες, ο Άγιος Δομίνικος, η
Μποτσουάνα… 
Εξαφανισμένες σχεδόν οι χώρες όπου τα μωρά
γεννιούνται την ώρα που οι μαμάδες κάνουν
αθλητισμό και δεν θέλουν να χάσουν προπονήσεις,
δηλαδή οι Σκανδιναβικές… 
Ούτε σε προκριματικούς παραδοσιακών για τις
χώρες αυτές αθλημάτων δεν υπήρχε αθλητής
τους… 
Είναι αλήθεια ότι αυτή τη φορά, έστω και δειλά,
παρουσιαστές ελληνικών εκπομπών αναφέρθηκαν
στο ντοπάρισμα, αλλά δειλά και σχεδόν τυπικά. 
Καλύτερα όμως από τον παρουσιαστή και πρώην
ολυμπιονίκη Μορίς Γκρίν (ΗΠΑ), ο οποίος δεν
θυμήθηκε καθόλου, ότι πρωταγωνιστές του Πε-
κίνου, είτε είχαν τιμωρηθεί στο πολύ πρόσφατο
παρελθόν για ντοπάρισμα είτε προέρχονται από
«σχολές» και «προπονητές» φημισμένους για
το ντοπάρισμα. Οι δικοί μας παρουσιαστές θυ-
μήθηκαν ότι το θηρίο των σπρίντερ, ο Αμερικανός
Τζάστιν Γκάτλιν, που απείλησε να νικήσει τον
διάσημο Τζαμαϊκανό Γιουσέιν Μπόλτ στα 100 και
στα 200 μέτρα, πέρασε 6 χρόνια τιμωρημένος
για ντόπινγκ. 
Επανήλθε διότι «το έκοψε» και, μάλιστα, έκανε

καλύτερες επιδόσεις από τότε που ήταν ντοπα-
ρισμένος!!! 
Μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο αυτό πρωτάθλημα
κανείς δεν πιάστηκε ντοπαρισμένος. 
Το έκοψαν το ντόπινγκ λοιπόν τα αστέρια του
κλασσικού και ομαδικού αθλητισμού; 
ΟΧΙ απαντά ο διάσημος αθλητίατρος Σταύρος
Χάντζος στο ερώτημά μας. 
Πώς γίνεται να κάνουν καλύτερες επιδόσεις τώρα
από εκείνες όταν ήταν ντοπαρισμένοι οι σταρς; 
«Διότι εξακολουθούν να είναι ντοπαρισμένοι»
απαντά η πρώην πρωταθλήτρια και βουλευτίνα
του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλωνίτου στο ερώτημα της
έρευνάς μας… 

Σταρ και σε αυτόν το παγκόσμιο
πρωτάθλημα ο Γιουσέιν Μπολτ
Είχε ελάχιστους και πολύ επιλεγμένους αγώνες

τα προηγούμενα 3 χρόνια, αλλά τώρα κέρδισε
και τους (πρώην) ντοπαρισμένους… 
Διότι, λέει, ήταν ταλέντο από μικρός στο χωριό
του, όπου δεν είχε ούτε φως, ούτε τηλέφωνο,
ούτε δίκτυο με νερό και αυτός στα 16 του χρόνια
νίκησε τους 19χρονους κ.λπ. 
Προς τιμήν του το κράτος της Τζαμάικα έβαλε
φως, νερό, τηλέφωνο στο χωριό του… 
Δεν μάθαμε αν και στα άλλα χωριά της Τζαμάικα
έκανε το ίδιο το κράτος, διότι στη μικρή αυτή
χώρα «βρέχει» DNA ολυμπιονικών αλλά μόνο
για… φούσκες! 
Δηλαδή, για εκείνους που φουσκώνουν μια
αναπνοή τρέχουν μέχρι 200 μέτρα και μετά ξε-
φουσκώνουν… 
Όταν ρώτησαν τον Μπολτ και άλλους Τζαμαϊκανούς
σπρίντερ «πώς τα καταφέρνετε εκεί στη Τζαμάικα»,
απάντησε ότι οφείλεται στις… γλυκοπατάτες! 

Τρίχες κατσαρές… 
Ο Μπολτ, λένε κερδίζει γιατί έχει ύψος 1,95 και
οι ντοπαρισμένοι είναι πιο κοντοί και με μικρότερο
διασκελισμό. 
Η συμπατριώτισσά του Φίσερ-Πράις είναι μια
«τάπα» σε ύψος. Κερδίζει λέει τις ψηλές γιατί το
κέντρο βάρους είναι χαμηλά και οι ψηλές χάνουν
χρόνο με τον μεγάλο διασκελισμό… 
Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ
λοιπόν. 
Απάντηση στο ερώτημα γιατί οι Τζαμαϊκανοί είναι
πρώτοι στις… φούσκες και δεν έχουν ούτε έναν
αθλητή-«γλυκοπατάτα» σε αγωνίσματα πάνω
από τα 400 μέτρα δεν υπάρχει…
Αν απαντήσουν σοβαρά, πρέπει να πουν ότι τα
άλλα αγωνίσματα τα έχουν «τάξει» σε άλλες
χώρες για να υπάρχει ισορροπία… 
Έτσι οι Κενυάτες και Αιθίοπες έχουν πάρει κατ’

αποκλειστικότητα τις μεσαίες και μεγάλες απο-
στάσεις. 
Μην ξεγελιέστε με το φαινόμενο των μεγάλων
αποστάσεων Μο Φάρα που τρέχει με τη φανέλα
της Μεγάλης Βρετανίας. Από τη Σομαλία είναι.
Και η περίπτωσή του επιβεβαιώνει την μπαρούφα
ότι οι Ανατολικοαφρικανοί «έχουν στο αίμα τους
τις μεγάλες αποστάσεις». 
Επειδή προφανώς τα καμώματα αυτά των μεγάλων
εταιρειών (όχι μόνο αθλητικών) που πατρονάρουν
τη βιομηχανία αθλητισμού παραβρώμισαν, άρχισε
το ξεκάρφωμα με τις…μεταγραφές σε επίπεδο
κρατών. 
Η Ελλάδα το είχε παρακάνει με «ειδικές άδειες»
το 2004, όταν βάφτιζε Ελληνοπόντιο κάθε αθλητή
καταγόμενο από τον Εύξεινο Πόντο και πάνω… 
Τώρα ένας που τίμησε την ελληνική σημαία για

12 χρόνια ταλαιπωρείται γιατί ανακάλυψαν οι
αθεόφοβοι ότι είχε πλαστά χαρτιά, τα οποία οι
ίδιοι του έδωσαν… 
Για να ξεκαρφωθούν, λοιπόν, οι εταιρείες «μοι-
ράζουν» αθλητές σε διάφορα κράτη και μεταξύ
των πρώτων στις μεταγραφές είναι η Τουρκία.
Με τη σημαία της τρέχουν τώρα Αφρικανοί κάθε
χρώματος. Ακολουθούν αραβικά εμιράτα και
φυσικά Βρετανία και Γαλλία είναι πάντα μέσα. 
Στο χορό μπαίνει και η Γερμανία, αλλά κάπως
ντροπαλά και επειδή φοβάται την κοινή της γνώμη
και επειδή η «ΑΝΤΙΝΤΑΣ» δεν έχει τόση ανάγ-
κη… 
Στο ξεκάρφωμα περιλαμβάνονται και αγώνες διε-
θνείς, όπου οι αθλητές δηλώνουν ως ομάδες
αθλητικές εταιρείες… 
Δεν ηθικολογούμε. Προσπαθήσουμε να ακριβο-
λογούμε. Και σπεύδουμε να τονίσουμε ότι η
προβολή αυτών των αγώνων και ιδιαίτερα «των
φτωχόπαιδων που γίνονται οι καλύτεροι» σηκώνει
κόσμο από τον καναπέ. Έχουν βέβαια τα κέρδη
τους οι εταιρείες από τις πωλήσεις αθλητικών
ειδών, αλλά και οι άνθρωποι που μπαίνουν στην
αθλητική διαδικασία για την υγεία τους ωφελούνται
πραγματικά. 
Γι’ αυτό και πολλοί δεν νοιάζονται αν οι αθλητές
που μάχονται για το χρυσό μετάλλιο είναι οι πιο
πολλοί ντοπαρισμένοι. 
«Μακριά από μας και τα παιδιά μας και ας κάνει
ό,τι θέλει ο Μπόλτ και ο Γκάτλιν και ο Φάρα και
η Σκίπερς», λένε πολλοί στην έρευνά μας. 
Αυτό τηρείται απ’ όσους δεν έχουν ανάγκη επι-
βίωσης. Γι’ αυτό σπάνια πλουσιόπαιδα γίνονται
σούπερ αθλητές και ας έχουν αποδεδειγμένα κα-
λύτερο ταλέντο από φτωχόπαιδα...

Altius - Citius - Fortius ...Dopius!
Ο ντοπαρισμένοι σαρώνουν και αλλάζουν το δόγμα του αθλητισμού μέσω των εταιρειών

� Ωραίο το θέαμα, αλλά οι επιδόσεις είναι λίγο-πολύ «πειραγμένες» � Επιστήμη και πολιτική βεβαιώνει ότι το ντόπινγκ είναι εδώ! � Τί λέει η πρωταθλήτρια –βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ και ο διάσημος αθλητίατρος για τους σημερινούς αγώνες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΣΚΑΣ
Χάντζος:

Το ντόπινγκ
συνεχίζεται… 

«Το ντοπάρισμα είναι σύγχρονη μάστιγα,
τόσο για τον κλασσικό αθλητισμό όσο και
τον ομαδικό. Είναι πάντα ένα βήμα πιο
μπροστά από τους ελέγχους αντιντόπινγκ,
ακριβώς γιατί η βούληση για την πάταξή
του είναι ένα βήμα πιο πίσω από τη
βούληση των συμφερόντων που
χρησιμοποιούν τους ντοπαρισμένους για
να κερδίζουν σε χρήμα και φήμη. 
Ντοπαρισμένοι υπήρχαν, υπάρχουν και
δυστυχώς θα υπάρχουν σε όλες τις
σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις και
φυσικά και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
του Πεκίνου. 
Στην πράξη επικράτησε το ‘‘δόγμα
Τζέκου’’ ότι ‘‘ντοπαρισμένος είναι αυτός
που πιάνεται ντοπαρισμένος» και έτσι τα
μεγάλα συμφέροντα του αθλητικού
χώρου φροντίζουν απλά να μην πιάνονται
οι δικοί τους ντοπαρισμένοι. 
Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο κόσμος
καταλαβαίνει ότι ‘‘δεν βρέχει σούπερ
DNA’’ σε ορισμένες φτωχές γωνιές του
πλανήτη, ούτε είναι δυνατόν να έχουν
σούπερ ταλέντο γυναίκες χωρίς στήθος
και άντρες με σούπερ σαγόνια. Ούτε είναι
δυνατόν να τερματίζουν κούρσες με
ταχύτητα μηχανών, με αναπνοή σαν να
κάνουν βόλτα και δέρμα χωρίς ιδρώτα». 

«Ντοπαρισμένοι νικούν και σήμερα!»
Τα αναβολικά βελτιώνουν την αθλητική απόδοση
στα αθλήματα που χρειάζονται μυϊκή δύναμη,
επειδή υποβοηθούν το κτίσιμο των μυών. Βέβαια,
αυτό δεν το κάνουν στην ξάπλα, αν όμως η λήψη
τους συνδυαστεί με συστηματική και εντατική
προπόνηση από έναν ήδη γυμνασμένο αθλητή,
του κτίζουν ένα μυϊκό σύστημα πέρα από εκείνο
που τον προόριζε η φύση να έχει. Τί γίνεται,
όμως, αν ένας αθλητής κόψει ξαφνικά τα
αναβολικά, ας πούμε επειδή τον έπιασαν; 
Αν αράξει στα χρόνια του αποκλεισμού του από
τους αγώνες, οι μύες επανέρχονται στα φυσικά
τους μεγέθη. Αν όμως ο τιμωρημένος αθλητής
συνεχίζει την εντατική προπόνηση σα να μην είχε τιμωρηθεί, οι αυξημένοι μύες διατηρούνται
ακόμα και χωρίς άλλη λήψη αναβολικών. Αν ένας τόσο επίμονος αθλητής επανέλθει στην
αγωνιστική δράση μετά τη λήξη της τιμωρίας του, διατηρεί τις αυξημένες επιδόσεις που του
έδωσαν τα αναβολικά, ακόμα και αν δεν ξαναντοπαριστεί ποτέ. Έτσι έχουμε το φαινόμενο
αθλητών που επανέρχονται σε διεθνείς αγώνες μετά από πολυετή αποκλεισμό λόγω ντόπινγκ
και, ενώ δεν ντοπάρονται πια, έχουν καλύτερες επιδόσεις από εκείνες που είχαν όταν ήσαν
ντοπαρισμένοι!  Καθώς η επιστήμη τουλάχιστον σε αυτή τη φάση κάνει την καταπολέμηση του
ντόπινγκ πιο αποτελεσματική, παρουσιάζονται κάποια τέτοια απροσδόκητα φαινόμενα, που
φέρνουν στο προσκήνιο το ερώτημα, ποιός είναι και ποιός πρέπει να θεωρείται ντοπαρισμένος,
εκείνος που παραβιάζει τους κανόνες, εκείνος που πιάνεται να τους παραβιάζει ή εκείνος που
βρίσκει «παραθυράκια» στους κανόνες; 

Ελένη Αυλωνίτου
Διδάκτωρ Εργοφυσιολόγος (Ph.D.)

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθηνών

Ο ελληνικός αθλητισµός
είχε έκρηξη... ταλέντων
εκεί γύρω στο 2004, αλλά
στη συνέχεια έπεσε
πολύ...Το ντόπιγκ πάει
σύννεφο εντός και εκτός,
άσχετο όµως µε τη Βούλα
Παπαχρήστου που είχε
"θέµα" µόνο για
ρατσιστικά σχόλια και
από τραυµατισµούς.



Εάν ρωτήσετε πολίτες ποιές εκτά-
σεις θέλουν οι ξένοι δανειστές
μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και έχουν εν-
ταχθεί σε αυτό, ελάχιστοι ή κα-
νένας δεν θα έχει συγκρατήσει
ότι στις εκτάσεις αυτές περιλαμ-
βάνεται και η τοποθεσία «Πο-
σείδι» της Χαλκιδικής… 
Ο Σκοπιανός (με ελληνικές ρίζες)
πρωθυπουργός Ν. Γκρούεφσκι στον
πρώτο προπαγανδιστικό χάρτη που
έφτιαξε είχε περιλάβει στην σκοπιανή
περιουσία και τη Χαλκιδική… 
Στην αρχαιότητα ο πρώτος προορι-
σμός για δημιουργία αποικίας ήταν
η Χαλκιδική. 
Στην εποχή μας δεν θυμήθηκαν τυχαία
τον Αριστοτέλη και δεν ονόμασαν
τυχαία κατά τις συνενώσεις χωριών
και κωμοπόλεων «Δήμο Αριστοτέλη»
την περιοχή, η οποία «κολυμπάει»
στα πολύτιμα μέταλλα. 
Ως και ο Εφραίμ του Βατοπεδίου
διεκδίκησε ανταλλαγές και πήρε στο
πολύτιμο κομμάτι της Χαλκιδικής. 
Στην κοινή γνώμη πέρασε η αντίληψη
ότι η Χαλκιδική έχει ωραίες παραλίες
και γι’ αυτό τη θέλουν όλοι… 
Γι’ αυτό πολιτικοί, επιχειρηματίες,
καθηγητές Πανεπιστημίου, δημοσιο-
γράφοι και άλλοι δημιουργούν εκεί
οικισμούς, βίλες και απολαμβάνουν
δάση και παραλίες. Η περιοχή στο
«Ποσείδι» είναι μαγευτική και πα-
νάκριβη, και ήδη έχει κατακλυσθεί
από ιδιώτες «επενδυτές» και πραγ-
ματικούς επενδυτές... 
Πήγαμε στη Χαλκιδική για ρεπορτάζ. 
Για να απαντήσουμε στο ερώτημα,
αν τα συμφέροντα κάνουν «πάρτι»
εξουδετερώνοντας κάθε αντίδραση
ή εξαγοράζοντας με βρώμικο χρήμα,
όσους έχουν ελαστικές συνειδήσεις... 
Κατά την έρευνα μας έκανε εντύπωση
μια ελληνική σημαία που κυμάτιζε
περήφανη, όχι σε παραλία, αλλά στη
μέση ενός δάσους. 

Πήγαμε να δούμε ποιό κυβερνητικό
κτίριο έχει υψωθεί εκεί και βρεθήκαμε
μπροστά σε μια…βίλα αχανή στην
καρδιά του δάσους. 
Αμέσως άρχισε να μας… παρενοχλεί
ένα τζιπ! 
Η βίλα ανήκει σε τοπικό αξιωματούχο
της Χαλκιδικής, δηλαδή άνθρωπο
της τοπικής αυτοδιοίκησης με αρ-
μοδιότητα όλο το Νομό. 
Είναι τυχαίο ότι το πρόσωπο αυτό
είναι μεταξύ των κατηγορουμένων
για κακούργημα στις 10 Σεπτεμβρίου; 
Για να αντιληφθεί κανείς γιατί και
από ποιούς διεκδικείται η Χαλκιδική,
πρέπει να παρακολουθήσει την οι-
κονομική δραστηριότητα των πολι-
τικών (τοπικών και ευρύτερα) του
Νομού. 
Θα διαπιστώσει ότι πλείστοι εξ αυτών

έχουν (είτε είχαν) σοβαρές εμπλοκές
με το Νόμο. 
Όπου οι πολιτικοί έχουν σοβαρές
εμπλοκές με το Νόμο και γλιτώνουν,
τότε κάνουν «πάρτι» τα συμφέροντα
και φτάνουμε στον απίστευτο σημείο
να χρηματοδοτούν την… παραγωγή
ελληνικής Ιστορίας εταιρείες, όπως
αυτοί η ξένη που πήρε την εκμετάλ-
λευση χρυσού, υπόθεση που για μια
ακόμα φορά βρίσκεται στην επικαι-
ρότητα και στο κέντρο της πολιτικής
αντιπαράθεσης… 
Ακόμα και το μέγα σκάνδαλο της λε-
ηλασίας των Ελλήνων μέσω του Χρη-
ματιστηρίου είχε και «κομμάτι Χαλ-
κιδικής» με τον περίφημο πρώην
επενδυτή του Πόρτο Καρράς. 
Το ίδιο το διαβόητο ξενοδοχείο «έφα-
γε» 11 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για

την προσπάθεια υφαρπαγής εκτάσεων
για το ξενοδοχείο. 
Ανάμεσά τους ο τοπικός πρώην
Υπουργός Χρήστος Πάχτας και με-
τέπειτα τοπικός άρχων της περιοχής
του χρυσού. 
Ο κ. Πάχτας είχε γίνει και μέγα «νού-
μερο» σε ξένο τηλεοπτικό κανάλι
που έψαχνε τους αποικιακούς όρους
με τους οποίους γίνεται η επένδυση
χρυσού στην περιοχή. 
Το σκάνδαλο του Πόρτο Καρράς «προ-
χωρά» και πάλι αυτές τις ημέρες για
να γλιτώσουν την ποινική πλευρά
όσοι βαρύνονται με αυτή. 
Μια τοπικώς αρμόδια κρατική επιτροπή
έδωσε τώρα και πάλι αυτό που είχε
κριθεί σκανδαλώδες και προκάλεσε
τη διαγραφή (από τον Γιώργο Πα-
πανδρέου) των 11 βουλευτών. 

Μεταξύ των διαγραφέντων και ο
πρώην υπουργός Παιδείας Γιάννης
Ανθόπουλος, ο οποίος τώρα παρα-
πέμπεται σε δίκη για μια σοβαρότατη
υπόθεση τοκογλυφίας. 
Οι κατήγοροι έβαλαν στα έγγραφα
και μια πανέμορφη βίλα που απέκτησε
ο κ. Ανθόπουλος στο Πανόραμα Βού-
λας και αγναντεύει από εκεί το απέ-
ραντο της θάλασσας. 
Ο ίδιος διατείνεται ότι είναι παντελώς
αθώος και αυτού του σκανδάλου… 
Πολλοί στοιχηματίζουν ότι, όπως
θα κριθούν αθώοι όλοι για το σκάν-
δαλο του Πόρτο Καρράς, έτσι θα
κριθούν αθώοι και για κάθε άλλη
εμπλοκή τους. 
Πολλοί θυμούνται τον Βαρσάμη Γιο-
βανούδα, πρώην βουλευτή της Νέας
Δημοκρατίας. Σήμερα είναι τοπικός
άρχων στην περιοχή της Σιθωνίας.
Ορκίστηκε και αυτός μαζί με τον δή-
μαρχο Σιθωνίας Ι. Τζίτζιο και όλους
τους άλλους σε αίθουσα ενός παρα-
λιακού ξενοδοχείου! 
Θα ήταν ήσσονος σημασίας το θέμα
αν το ξενοδοχείο δεν είχε σοβαρές
εμπλοκές με το Νόμο και εκείνη την
εποχή... 
H επιχείρηση είχε καταγγελθεί από
κάτοικο της περιοχής για ουσιαστική
αρπαγή δασικής έκτασης, ώστε να
αυξήσει και να καταστήσει και πολύ
καλύτερη την ξενοδοχειακή επιχεί-
ρηση. 
Επί πολύ καιρό δεν έκανε κανείς τί-
ποτα. 
Ούτε το Δασαρχείο ούτε ο δήμος, ο
οποίος εμφανιζόταν ως «παραχω-
ρητής» της έκτασης. 
Στην επιμονή του πολίτη ο δήμος
ανακάλεσε την παραχώρηση, αλλά
η έκταση είχε περιέλθει ήδη στη

Χρυσοφόρα πάρτι και όργιο
σκανδάλων στη Χαλκιδική! 

Τα «Ντοκουμέντα» περπάτησαν δάση και παραλίες και άνοιξαν φακέλους
και δικογραφίες στη γη, που όλοι σπεύδουν για επενδύσεις αλλά και αρπαγές.

� Πώς εξουδετερώνουν τους πολιτικούς και τη Δικαιοσύνη � Βαριές καταγγελίες, σκανδαλώδεις απαλλαγές...
�Τα «Ντοκουμέντα» στη Βουλή με ερώτηση-«φωτιά»

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη
Χαλκιδική Αργύρης Λαφαζάνης έκανε
μια βαρύτατη επιστολή μιλώντας για
πλουτισμό πολιτικών και άλλων με
«βρώμικο» χρήμα.
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Ο βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε
ερώτηση στη Βουλή για τα σκάνδαλα της Χαλ-
κιδικής και τις αποκαλύψεις των «Ντοκουμέντων»
στα οποία και αναφέρεται.
Μεταξύ άλλων τονίζει:
«Σε γνωστή ηλεκτρονική εφημερίδα έρευνας
(NTOKOUMENTA.GR) δημοσιεύθηκαν οι εξής
πληροφορίες, μέρος των οποίων και ο ίδιος
γνωρίζω εξ άλλων πηγών:
...Η χώρα μας εγκαλείται για μεροληπτική απο-
νομή Δικαιοσύνης και μεροληπτικές καθυστε-
ρήσεις, οι οποίες καθιστούν τη Δικαιοσύνη
προνόμιο ισχυρών και επωνύμων και όνειρο
απραγματοποίητο για τους απλούς πολίτες.
Κραυγαλέα  παραδείγματα:
1. Επώνυμος και ισχυρός παράγων της Χαλκιδικής
εξαιρέθηκε περιέργως από σκάνδαλο που δι-
κάζεται στις 10 Σεπτεμβρίου με κακουργήματα
για ναρκωτικά, αρχαιότητες κ.λπ.
2. Άλλος παράγων που καταδικάσθηκε για κα-
ταστροφική φωτιά και στο Εφετείο οδηγήθηκε
στον Άρειο Πάγο 40 ημέρες μετά την παραγραφή,
γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να απαλλαγεί και
να συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα στα οποία
είναι πολύτιμος για συμφέροντα που εκμεταλ-
λεύονται την περιοχή.
3. Στον ανακριτή της Αθήνας παραμένει εδώ
και χρόνια χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδο η
έρευνα κατά επωνύμου δικηγόρου, μέλους και
ταμία Ιδρύματος, στο οποίο σημειώθηκαν οι-
κονομικές ατασθαλίες εκατομμυρίων ευρώ.
Οι κατηγορίες στον ανακριτή σχετίζονται με

κυκλώματα πλαστογράφησης και παραγωγής
πλαστών πιστοποιητικών απόκτησης ελληνικής
ταυτότητας κ.λπ.
Θύμα του εν λόγω κυκλώματος και Ελληνορώσος
επιχειρηματίας (Ηλίας Τράμπερ), ο οποίος, αν
και διαπιστώθηκε ότι έπεσε θύμα του κυκλώ-
ματος με σκοπό την οικονομική του εκμε-
τάλλευση, μάταια αναζητεί το δίκιο του και
τα τεράστια ποσά που έχασε από τη δράση
του κυκλώματος».
Ο κ.Νικολόπουλος ερωτά τον Υπουργό Δι-

καιοσύνης ποιοί είναι οι παράγοντες που ανα-
φέρονται στο ρεπορτάζ των "Ντοκουμέντων"
και πώς σκοπεύει να αντιμετωπίζει αυτά τα
φαινόμενα που θυμίζουν όσα περιγράφει για
παρόμοια μαφιόζικη δράση στην Ιταλία ο με-
ταμελημένος μαφιόζος και τώρα συγγραφέας
Ρομπέρτο Σαβιάνο.Επίσης αν θα λάβει μέτρα
για τους συγκεκριμένους που ενταφιάζουν
τις υποθέσεις αυτές κλπ
Ολόκληρη η ερώτηση θα δημοσιευθεί στο

"ntokoumenta.gr. 

Ερώτηση Νικολόπουλου για
τα δικαστικά όργια στη Χαλκιδική

ΤΑ «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ» ΠΑΝΕ... ΒΟΥΛΗ!

χρήση της μονάδας. 
Η εγκυρότητα των καταγγελιών
του πολίτη φαίνεται ότι στους
δύο βαθμούς ουσιαστικής διε-
ρεύνησης, δηλαδή και στο Εφε-
τείο, η επιχείρηση καταδικάστηκε. 
Και μετά την καταδίκη στον ου-
σιαστικό βαθμό Δικαιοσύνης το
δημοτικό συμβούλιο ορκίστηκε
στο ξενοδοχείο!!!
Πώς επιβράβευσαν τον πολίτη
που έκανε το καθήκον του; 
Τον παρέσυραν με «παγίδα» στον

τόπο της παρανομίας, εκεί του
επιτέθηκε με σφοδρότητα κάποιος
σχετιζόμενος με την επιχείρηση
και μέσα από την επίθεση βρήκε
την ευκαιρία να τον μηνύσει,
ισχυριζόμενος ότι του είπε διά-
φορα κ.λπ. 
Στο Δήμο Σιθωνίας υπάγεται και
το περίφημο νησί Διάπορος, στο
οποίο επενδύουν διάφοροι «επώ-
νυμοι» της πολιτικής. 
Εκεί, πρώην βουλευτής και
υπουργός και μέλος ειδικού δι-

καστηρίου μετά τις «επιτυχίες»
στην πολιτική κάνει επενδύσεις
γης στο νησί και σε αγγελία βρέ-
θηκε και να πουλάει κομμάτια,
αντί 4,5 εκατομμυρίων ευρώ
έκαστο!!! 
Στο νησί έχει επενδύσει και ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης, παραδεχόμενος ότι
έκανε και αυτός εκεί, όσα έκαναν
άλλοι... 
Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στη Χαλκιδική, Αργύρης Λαφα-
ζάνης, έκανε μια βαρύτατη επι-
στολή, μιλώντας για πλουτισμό
πολιτικών και άλλων με «βρώ-
μικο» χρήμα. 
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε
ξενοδοχειακή μονάδα, αποκα-
λύπτοντας κόλπα με τα οποία
απέφυγε να πληρώσει 5 εκα-
τομμύρια ευρώ που είχαν επι-
βληθεί για παρανομίες της.
Ο κ. Λαφαζάνης αναφέρει και
επώνυμα στην υπόθεση αυτή. 
Σε άλλη ξενοδοχειακή μονάδα
υποβλήθηκε πρόστιμο δεκάδων
εκατομμυρίων και παραπέμφθη-
καν για κακούργημα οι ιδιοκτήτες. 
Δεν εισπράχθηκε ούτε ευρώ και
με διάφορες νομικές τροπολογίες
και το κακούργημα μπήκε στο
αρχείο... 
Και άλλοι βουλευτές της περιοχής
είχαν εμπλοκές με το Νόμο για
αρκετό καιρό. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα τα συμ-
φέροντα κάνουν πάρτι με επεν-
δύσεις σε μια γη, το υπέδαφος
της οποίας είναι χρυσοφόρο,
αλλά επιμελώς αυτό κρυβόταν
για χρόνια ολοκληρωτικά και
τώρα κρύβεται στο ουσιαστικό
του μέρος... 
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Η απόφαση με την οποία
ο Άρειος Πάγος βάζει στο
αρχείο την καταδίκη του
άρχοντα, όχι λόγω αθωό-
τητας αλλά λόγω παρα-
γραφής. Για να γίνουν
δύο δίκες χρειάστηκαν…
οκτώ χρόνια! Εφετείο της
Θεσσαλονίκης είχε βγάλει
απόφαση σε δίκη υπέρ
«επωνύμου» σε οκτώ ερ-
γάσιμες ημέρες…

Η Χαλκιδική αποτελεί τόπο διεκδίκησης στη σύχρονη ελληνική ιστορία
απο ισχυρούς «επενδυτές».
Στα δικαστήρια υπάρχουν ακόμα ανοιχτές, τεράστιες δίκες με εμπλεκόμενες
και μονές του Αγίου Ορους.
Τοπικοί άρχοντες εξαφανίστηκαν γιατί βρέθηκαν αντιμέτωποι με «επεν-
δυτές» ή αντίθετα είχαν καλή πορεία με δικές τους «επενδύσεις» και
τις «ευλογίες» επενδυτών.
Στο Άγιο Όρος για «επενδύσεις» κατευθυνόταν στην ελλληνική 11η
Σεπτεμβρίου 2004 το επιτελείο και ο ίδιος ο (Κύπριος) Πατριάρχης
Αλεξανδρείας Πέτρος.
Από τη συντριβή -κατά την οποία βρέθηκαν και λαμαρίνες και πομποδέκτης
άγνωστης προέλευσης…- δεν γλίτωσε κανείς και οι επενδυτικές βλέψεις
όχι μόνο σταμάτησαν, αλλά δύο ημέρες αργότερα ανατινάχθηκαν με
βόμβα στο αεροδρόμιο του Καΐρου και οι δυο λογιστές του πατριαρ-
χείου…
Το ελικόπτερο που κατέπεσε, κατά τη φημολογία της εποχής, θα
μετέφερε και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στο Άγιο Όρος και διατυπώθηκε
η εκτίμηση ότι η ρωσική πλευρά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Άγιο
Όρος και τη Χαλκιδική.
Το ελικόπτερο κατευθυνόταν στη Μονή Βατοπεδίου του (ήδη κατηγο-
ρούμενου) Κύπριου Εφραίμ,ο οποίος και σήμερα φαίνεται να διατηρεί
πολύ δυνατές σχέσεις με τη ρωσική πλευρά.
Για να κατανοεί κανείς το πώς μένουν ατιμώρητα σκάνδαλα επωνύμων
στη Χαλκιδική και ποιά συμφέροντα την στοχεύουν, πρέπει να έχει
όλο το πάζλ των δικογραφιών. Τότε θα καταλάβει ότι τίποτα δεν γίνεται
ούτε τυχαία, ούτε κατά λανθασμένη εκτίμηση κάποιου προσώπου...

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ-ΣΙΝΟΥΚ
ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
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«Συναναστρεφόμουν τη Νάπολι
των ηθοποιών, των τραγουδιστών,
των ποδοσφαιριστών: το ‘‘κλειδί’’
που άνοιγε όλες τις πόρτες ήταν η
κόκα. Μια φορά στη βίλα ενός Να-
πολιτάνου ηθοποιού πήγα άφθονη
κόκα και όλες οι κοπέλες, τα αγόρια
και οι ηθοποιοί ήθελαν τη φιλία
μου. Ένιωθα ότι είχα κερδίσει τη
φιλία όλων των πλουσίων της πό-
λης…»

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Ποιό μεγάλο όνομα της πολιτικής φέ-
ρεται να ακουμπάει σε επίλεκτο «δια-
κινητή» ναρκωτικών στη Μύκονο; 
Η φημολογία οργιάζει για ηχηρό και
άριστο όνομα της πολιτικής, που δείχνει
αδυναμίες την ώρα που γέρνει ο ήλιος.
Πολλοί από την άλλη πλευρά του λόφου
διερωτώνται: 
«Μα είναι δυνατόν να εμπλέκονται
πολιτικοί σε ναρκωτικά; Μήπως είναι
και αυτά συκοφαντίες, όπως εκείνες
στο παρελθόν με την παρέα των επω-
νύμων και τη θαλαμηγό;»
Η Μύκονος το ’χει τούμπανο και μερικοί
Έλληνες έχουν κρυφό καμάρι τη Μύ-
κονο… 
Η Ισπανία έχει την Ίμπιζα. 
Η Ιταλία έχει τη Σικελία και τον Ρομπέρτο
Σαβιάνο. 
Ο Ρομπέρτο είναι ο σχετικά νέος συγ-
γραφέας που έχει γίνει ο εφιάλτης
των ναρκεμπόρων διεθνώς αφού νέος
μπήκε στο συνάφι τους, μεταμελήθηκε,
έγινε μάρτυρας υπό προστασία και
τώρα γράφει βιβλία υπαγορεύοντας
τα κείμενα σε… καλλιτέχνες της πένας
υπό το άγρυπνο βλέμμα δεκάδων φρου-
ρών αστυνομικών. 
Και αποκαλύπτει την αθέατη για τους
πολλούς, αλλά γνωστή βρώμικη πλευρά
ορισμένων «επωνύμων και διασήμων»,
που όχι μόνο σχετίζονται με διακινητές
και τεράστιους ναρκεμπόρους, αλλά
δεν διστάζουν ακόμα και να βρεθούν
μαζί τους σε δημόσιους χώρους, όταν
έχουν εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο. 
Γράφει χαρακτηριστικά ο Σαβιάνο και
το χρησιμοποιούμε ως εισαγωγή στο
ελληνικό σκάνδαλο της ναρκοΜυκόνου

και τη φημολογία για την εμπλοκή
επωνύμων: 
«Κόκα, εργολαβίες, πολιτική, έτσι κου-
μαντάρεις τη ζωή των ανθρώπων».
Ποιός τα λέει αυτά; 
Ο Μάουρο Πρεστιέρι, μεταμελημένο
αφεντικό της Μαφία, ο οποίος στη συ-
νέχεια λέει (βιβλίο "Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕ-
ΧΙΖΕΤΑΙ" εκδόσεις Πατάκη, σελ. 191-
224), ότι ο ίδιος είχε διατάξει τη δο-

λοφονία 30 ανθρώπων και με την
ομολογία του καταδικάστηκε. Περι-
γράφει ότι στην προεκλογική περίοδο,
αν και όλοι στη γειτονιά ήξεραν ότι
είναι αφεντικό της Μαφία και τον έτρε-
μαν ο υποψήφιος του κόμματος του
Μπερλουσκόνι, σταμάτησε κάτω από
το μπαλκόνι του στη Νάπολι, του κορ-
νάρισε και περίμενε μέχρι να κατέβουν
να φιληθούν δημόσια… 

Ξόδευε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ
το… μήνα, αλλά είχε την άνεση, αφού
από το εμπόριο της κοκαΐνης έβγαζε
5 εκατομμύρια ευρώ το… 24ωρο!!! 
Χαρακτηριστικά λόγια (σελ. 216) του
αφεντικού της Μαφία: 
«…Το Μάρτιο του 2001 μια από τις
πιο σημαντικές προσωπικότητες του
Λαού της Ελευθερίας έκανε προεκλογική
πορεία… ακολουθούμενο από πλήθος
(έργο δικό μας, της Μαφία δηλαδή)
που τον επευφημούσε, σταμάτησε
κάτω από το μπαλκόνι μου στην Πιάτσα
Λιμπερτά. Με χαιρέτισε στέλντοντάς
μου φιλιά, κατέβηκα, χαιρετηθήκαμε,
αγκαλιαστήκαμε. Μου άρεσε που έγινε
δημόσια και δεν ντράπηκε. Ήξερε ποιός
ήμουν, είχα κάνει φυλακή, είχαν γραφεί
πολλά… 
Εκείνη την εποχή ήρθε στο γραφείο
μου ένας γιατρός, αστέρας της τεχνητής
γονιμοποίησης στην Ιταλία και μου
πρόσφερε 150 εκατομμύρια λιρέτες
για να τον στηρίξω στις εκλογές που
θα ήταν υποψήφιος…» 
Και για να μη μένει καμία αμφιβολία
για την ανάμειξή τους ευθέως στη δια-

κίνηση ναρκωτικών γράφει στη σελίδα
204: 
«Συναναστρεφόμουν τη Νάπολι των
ηθοποιών, των τραγουδιστών, των
ποδοσφαιριστων: το ‘‘κλειδί’’ που
άνοιγε όλες τις πόρτες ήταν η κόκα.
Μια φορά στη βίλα ενός Ναπολιτάνου
ηθοποιού πήγα άφθονη κόκα και όλες
οι κοπέλες, τα αγόρια, οι ηθοποιοί,
ήθελαν τη φιλία μου. Ένιωθα ότι είχα
κερδίσει τη φιλία όλων των πλουσίων
της πόλης, εγώ που προερχόμουν από
την άλλη πλευρά της πόλης, εκείνη
που την θεωρούσαν βδέλυγμα. Η άσπρη
σκόνη όμως τους άρεσε πολύ…»
Στο βιβλίο γίνεται αναφορά και στην
ιβηρική χερσόνησο ως βάση και κέντρο
διακίνησης ναρκωτικών της Μαφία,
ενώ ο Σαβιάνο ευθέως αναμιγνύει την
Ελλάδα στο πεδίο δράσης της διακίνησης
και πώλησης ναρκωτικών.
Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι στο χώρο
του ποδοσφαίρου ενεπλάκη και ένα
από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως ονόματα
στη διακίνηση κόκας. Στέλεχος της
φημισμένης Μπενφίκα πιάστηκε για
διακίνηση 10 κιλών κόκας. Τα 10 κιλά

Μεγάλα ονόματα στην       
� Οργιάζουν οι φήμες για άριστο όνομα της πολιτικής που έχει αδυναμίες όταν γέρνει ο ήλιος… � Άγριο παρασκήνιο για να                              
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με τις προσμίξεις γίνονται 40. Το κάθε
κιλό αφήνει κέρδος, σύμφωνα με τον
Σαβιάνο και όλους τους γνωρίζοντες,
περίπου 200 χιλιάδες ευρώ. Μόνο η
παρτίδα αυτή αφήνει κέρδος 8 εκα-
τομμύρια. Όσα περίπου κόστισε στην
Μπενφίκα ο Έλληνας διεθνής άσος Αν-
δρέας Σάμαρης! 
Στην ισπανική Μύκονο, δηλαδή την
Ίμπιζα, διέπρεψε ως δήμαρχος και στέ-
λεχος της πολιτικής ο Γιέζους 
(…Ιησούς) Χιλ. 
Αγόρασε και τη φημισμένη Ατλέτικο
Μαδρίτης και στο απόγειο της δόξας
του πιάστηκε για διεθνές εμπόριο ναρ-
κωτικών.
Πώς πιάστηκε; 
Η αμερικανική DEA διασκορπίστηκε
στην Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα με τη
μορφή μοντέλων ολόγυμνων, επιχει-
ρηματιών, "καμακιών" κ.λπ. 
Και σιγά-σιγά έφτασε στον Χιλ, την
ίδια ώρα που έφταναν και οι παρακο-
λουθήσεις από τη Νότιο Αμερική κ.λπ. 
Αποκαλύφθηκε ότι ο Χιλ είχε βγάλει
στο… κλαρί και πολλούς πολιτικούς,
ηθοποιούς (ανάμεσά τους ο γιος ενός

διάσημου τραγουδιστή, τραγουδιστής
και ο ίδιος, που πέθανε πρόωρα από
ναρκωτικά), ποδοσφαιριστές. 
Μέσω του Άγγλου διεθνούς ποδο-
σφαιριστή Φασάνου τα ναρκωτικά
έφτασαν και στη… Βουλή των λόρδων,
στο γνωστό όργιο και στους θανάτους
πάνω σε ναρκοσεξόργια… 
Στην ίδια Βουλή, της οποίας ο αντι-
πρόεδρος εμφανίστηκε προ ημερών

με γυναικεία εσώρουχα να απολαμβάνει
κόκα. 
Το μέγιστο των θυμάτων τους ο Ντιέγκο
Μαραντόνα, στον οποίο έμμεσα ανα-
φέρεται ο Σαβιάνο και ο Πρεστιέρι. 
Στο εξωτερικό γίνονται και αποκαλύψεις
και συλλήψεις, αφού η Αστυνομία εκεί
έχει λυμένα χέρια…
Στην Ελλάδα γίνεται κάθε τόσο της
Μυκόνου το όργιο, αλλά ακριβώς
επειδή η φημολογία η άτιμη εμπλέκει
και ηχηρά ονόματα της πολιτικής και
του πνεύματος μετά από καιρό όλοι
αποδεικνύονται θύματα…
Πού ξοδεύεται τότε η τεράστια ποσότητα
των ναρκωτικών που «πνίγει» το νησί; 
Προφανώς βγαίνουν τη νύχτα… λούτσοι
από τη θάλασσα και την κλέβουν πριν
πωληθεί… Έτσι δεν πιάνεται ούτε ένας
πωλητής… 
Αυτή τη φορά η Αστυνομία έκανε
σοβαρή δουλειά, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν θα αποδειχθούν όλα συκο-
φαντίες, όπως τότε με τη θαλαμηγό. 
Παραθέτουμε ένα κομμάτι από «συ-
κοφαντίες» του Βασίλη Λαμπρόπουλου,
πάντα άσχημα πληροφορημένου, στο

«ΒΗΜΑ»: 
«...Τηλέφωνα αλλοδαπών από το
Μπανγκλαντές και το Πακιστάν χρη-
σιμοποιούσαν ‘‘κοσμικοί’’ της Μυκόνου
για να προμηθεύονται, χωρίς να γίνονται
αντιληπτοί από την ΕΛ.ΑΣ., κοκαΐνη
και άλλου είδους ναρκωτικά από το
πολυμελές κύκλωμα που εξάρθρωσε
προ πέντε ημερών η Ασφάλεια Αττι-
κής…»
Επίσημα η Αστυνομία έστειλε στον ει-
σαγγελέα έναν 34χρονο πρώην λιμε-
νικό, έναν ίδιας ηλικίας υπεύθυνο δη-
μοσίων σχέσεων, ενός γνωστού κλαμπ
και έναν 33χρονο αλβανικής καταγωγής. 
Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται
και πρώην πράκτορας της ΕΥΠ, που
είχε εκδιωχθεί για χειρισμούς στην
υπόθεση… Οτσαλάν επί Πάγκαλου το
1999. 
Η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της μα-
γνητοφωνημένες συνομιλίες και πρό-
σωπα που εμπλέκονται. Στη δικογραφία
που στάλθηκε στον εισαγγελέα, μένει
ανοιχτό το θέμα των ονομάτων και
αυτό έχει την τεράστια σημασία του. 
Στο παρασκήνιο πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ασκήθηκαν φοβερές… νομικές
πιέσεις από επώνυμους, που άγνωστο
πως πληροφορήθηκαν τη δικογραφία
και απείλησαν με νομικά και… άλλα
μέτρα αν αναφέρονταν τα ονόματά
τους και οι διάλογοι που αναφέρονται
και σε οργάνωση σεξουαλικών «πάρτι»
με κοπέλες που «έκαναν τα πάντα με
απόλυτη εχεμύθεια». 
Στη δικογραφία οι διάλογοι ανωνύμων
(προς το παρόν…) ακούγονται να κά-
νουν παραγγελίες όχι για ναρκωτικά,
αλλά για «μανιταρόπιτα» για «τσάρλι»
για «κόκα κόλα» προφύλαξης όταν
υπόσχονται ότι θα επιστραφεί η πα-
ραγγελία αν ο πελάτης δεν μείνει ικα-
νοποιημένος…
Στο ρεπορτάζ του ΒΗΜΑΤΟΣ προστίθεται
χαρακτηριστικά:
«...Στη δικογραφία εντυπωσιάζουν
διάλογοι μελών του κυκλώματος με
επιχειρηματίες και άλλους διαμένοντες
στο νησί, όπου ζητούνται ποσά χιλιάδων
ευρώ –εν μέσω οικονομικής κρίσης–
για να κλείσουν τραπέζια σε κλαμπ
του νησιού, για να εξασφαλίσουν

θέσεις σε ξαπλώστρες παραλιών και
άλλα σχετικά.
Ο νομικός εκπρόσωπος του 33χρονου
κατηγορουμένου, κ. Σάκης Κεχαγιόγλου,
επεσήμανε ότι ‘‘η μελέτη της δικογρα-
φίας επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του
πελάτη μου ότι δεν έχει σχέση με τις
αποδιδόμενες κατηγορίες. Ελπίζω στο
ίδιο συμπέρασμα να καταλήξουν και
οι δικαστικές αρχές και να τον αντι-
μετωπίσουν αναλόγως’’.
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο 34χρονος
κατηγορούμενος, υπεύθυνος δημοσίων
σχέσεων του κλαμπ, είχε κατηγορηθεί
ως συνεργός για τη μεγάλη ληστεία
με λεία 1,5 εκατ. ευρώ σε τράπεζα
στο αεροδρόμιο ‘‘Ελευθέριος Βενιζέλος’’
τον Οκτώβριο του 2011, υπόθεση
στην οποία βασικοί κατηγορούμενοι
ήταν ένας υπάλληλος του πιστωτικού
ιδρύματος και ένας αθλητής πολεμικών
τεχνών. Στη δίκη που διεξήχθη τον
Ιανουάριο του 2014 καταδικάστηκε
σε ποινή φυλάκισης επτά χρόνων με
ανασταλτικό χαρακτήρα. Οι συγκατη-
γορούμενοί του καταδικάσθηκαν σε
ποινές φυλάκισης 13 έως 14 ετών. Ο
νομικός εκπρόσωπος του 34χρονου,
δικηγόρος Αθηνών κ. Χρήστος Μαυ-
ρομμάτης, ανέφερε στο «Βήμα» ότι
«η δικογραφία για την υπόθεση της
Μυκόνου αποκαλύπτει στοιχεία υπερ-
βολής στις σχετικές ανακοινώσεις της
Αστυνομίας»… 
Αναφερθήκαμε ειδικά στο «ΒΗΜΑ»
και στο ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρό-
πουλου για να έχετε και μια απόδειξη
ότι και η ιστορική εφημερίδα και ένας
δημοσιογράφος που πάντα έχει καλή
επίσημη και ανεπίσημη πληροφόρηση
από την Αστυνομία αναφέρεται σε
ισχυρούς, σε μεθοδεύσεις που μόνο
πλούσιοι και ισχυροί μπορούν να
κάνουν κ.λπ. 
Αυτό συνδέστε το με τα όσα αναφέρει
στο βιβλίο του ο Σαβιάνο, παραθέτοντας
ομολογίες αφεντικών για άμεση εμπλοκή
ισχυρών στη διακίνηση και χρήση κο-
καΐνης και έχετε διασταυρωμένη εικόνα
για τη συγκάλυψη που γίνεται σε όλα
τα στάδια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
διεθνώς, γιατί τα κυκλώματα αυτής
της κατηγορίας μόνο σύνορα δεν έχουν. 

       κόκα της Μυκόνου!
                                  μην σπάσει η αλυσίδα της σιωπής… � «Κόκα, εργολαβίες, πολιτική, έτσι κουμαντάρεις τη ζωή των ανθρώπων»
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ:

Πρωτιά και δικαίωση
για τη Ν.Δ.

5 ερωτήσεις από τον ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟ 

1)Κύριε Τζαβάρα στις εκλογές που έρχονται η
Νέα Δημοκρατία είναι αουτσάϊντερ ή θεωρείτε
ότι έφτασε ήδη σε θέση φαβορί;

Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές του Σε-
πτεμβρίου, όχι γιατί είναι αουτσάιντερ, αλλά γιατί την ευνοεί η
εξέλιξη των καταστάσεων που έχουν προκύψει από την τυχοδιωκτική,
χαοτική, ανεύθυνη και ολέθρια διακυβέρνηση του τόπου από τον
Αλέξη Τσίπρα και το πολιτικό συνονθύλευμα της κυβερνητικής
συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Δικαιώνεται εκ των πραγμάτων η
στάση που έχει τηρήσει η Ν.Δ. από το 2012 και μετά.

2)Ποιό πρόβλημα πρέπει να λύσει η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει
τις εκλογές;

Η Ν.Δ. οφείλει να έχει ξεκάθαρη αντίληψη για τις αιτίες που έχουν προκαλέσει τη σημερινή
κρίση και για τα μέσα της θεραπείας και να μη διστάζει να εξηγεί τις θέσεις της στον ελληνικό
λαό, όσο αντιδημοφιλείς 

3)Η Νέα Δημοκρατία έχασε τις προηγούμενες εκλογές και μάλιστα
καθαρά και επομένως ο λαός αποδοκίμασε και τα πρόσωπα που είχαν

στελεχώσει τα ψηφοδέλτια. Με τα ίδια ψηφοδέλτια θεωρείτε τώρα ότι θα
κερδίσετε τις εκλογές;  
Το  ζητούμενο δεν είναι τόσο η αλλαγή των προσώπων, όσο η αλλαγή της νοοτροπίας και της
μεταρρυθμιστικής απροθυμίας που επικράτησε στις τάξεις της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου
μετά τις ευρωεκλογές του 2014

4)Η συμφωνία με τους δανειστές είναι τέτοια, ώστε και ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας λέει ότι δεν την υιοθετεί και απλά θα την εφαρμόσει.

Η Ν.Δ. λέει τα ίδια για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Θα την εφαρμόσει
όπως είναι ή θα προσπαθήσει να την αλλάξει και πώς; 
Οι όροι της συμφωνίας είναι σκληροί και συνομολογήθηκαν από μια κυβέρνηση που ποτέ δεν
αντιμετώπισε το εθνικό συμφέρον στην κρισιμότητα των ιστορικών στιγμών με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα. Στην Ελλάδα στοίχισε ανεπανόρθωτες ζημιές η επιμονή του κ. Τσίπρα και των
συνεργατών του στην μη τήρηση των συμπεφωνημένων, παρά το γεγονός ότι εισερχόμενος ως
νέος πρωθυπουργός στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή άκουγε από τα χείλη των υποστηρικτών
του Ρέντσι και Ολάντ ότι οφείλει να τηρεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, μεταξύ των οποίων
πρωτεύουσα θέση έχει η αρχή του pacta sunt servanda. Τουλάχιστον η Ν.Δ., ως συνεπής
πολιτική, ευρωπαϊκή δύναμη δεν έχει το δικαίωμα να παραγνωρίζει αυτούς τους κανόνες.

5)Εάν οι εκλογές δεν δώσουν αυτοδυναμία σε κανένα Κόμμα η Ν.Δ. θα
στηρίξει μια κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ κατά τα γερμανικά πρότυπα,

όπου κυβερνούν τα δύο μεγαλύτερα Κόμματα; 
Σε αντίθεση με τον κ. Τσίπρα, που βιάστηκε να δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Ν.Δ., το
ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι στην περίπτωση που θα είναι το μεγαλύτερο σε εκλογική δύναμη κόμμα,
η Ν.Δ. οφείλει να σεβαστεί τη θέση που ήδη έχει διατυπώσει ο πρόεδρός της, ότι οποιαδήποτε
προσπάθεια για έξοδο από την κρίση δεν μπορεί να έχει ως προϋπόθεση την εθνική συνεννόηση
και την συνεργασία όλων των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου. 

Δύο κορυφαίοι πολιτικοί απαντούν σε 5 ερωτήσεις των Γιάννη Τασσιόπουλου-Γιάννη Ντάσκα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ:

Απέναντι
στους μνημονιακούς

1)Κύριε Στρατούλη, ποιες είναι οι μεγάλες δια-
φορές που κατέστησαν αδύνατη τη συνεργασία

με τον ΣΥΡΙΖΑ;
Η μεγάλη διαφορά μας με την κυβέρνηση προέκυψε, όταν αυτή
συμφώνησε με τους δανειστές της χώρας σε τρίτο μνημόνιο,
εξίσου καταστροφικό με τα δύο προηγούμενα. Με αυτόν τον
τρόπο, η κυβέρνηση ήρθε σε πλήρη και ριζική αντίθεση με τις
προγραμματικές δηλώσεις της, με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με
τη λαϊκή εντολή στις 25 Ιανουαρίου και με το πιο πρόσφατο
συντριπτικά πλειοψηφικό ΟΧΙ του λαού, και κυρίως της νεολαίας,
στα μνημόνια στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Με αυτόν τον
τρόπο, η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις αρχές και τους αγώνες χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ και
υπονόμευσε τις ελπίδες της πλειοψηφίας του λαού για ένα οριστικό τέλος στα μνημόνια και τη
λιτότητα. Εμείς, το αντιμνημονιακό, προοδευτικό, δημοκρατικό και πατριωτικό μέτωπο που
συγκροτείται στα πλαίσια της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τον αγώνα,
ώστε το ΟΧΙ του λαού και της νεολαίας να μην ηττηθεί και να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα
για καλλίτερες ημέρες. Και γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Ντάσκα, ότι εμείς βάλαμε πάνω από τις
υπουργικές και βουλευτικές έδρες μας τη συνέπεια με τις αξίες και τα ιδανικά μας.

2)Πολλές φορές και εσείς έχετε πει ότι το ευρώ δεν είναι ταμπού. Από
την άλλη πλευρά, σας κατηγορούν ότι παίζετε το παιχνίδι του Σόϊμπλε

που ήθελε να σπρώξει την Ελλάδα έξω από την ευρωζώνη και ίσως την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς απαντάτε;
Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει τόση σχέση με τον Σόιμπλε και τη Μέρκελ όση το νερό με τη φωτιά, αφού
αποτελεί τον πιο σφοδρό αντίπαλο στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας και ταπεινωτικής
κηδεμονίας που έχουν επιβάλει στον λαό, στη νεολαία και στη χώρα μας.

3)Με ποιο εκλογικό ποσοστό θεωρείτε ότι θα έχετε δικαιωθεί στην προ-
σπάθειά σας;

Έχουμε ως στόχο να αναδειχτούμε με τους αγώνες και την ψήφο του λαού σε μια μεγάλη λαϊκή
πολιτική δύναμη, για να συμβάλουμε στην ανάπτυξη των λαϊκών και εργατικών αγώνων για την
κατάργηση όλων των μνημονίων, για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του δημοσίου
χρέους και για την προώθηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της
χώρας, με κύριους στόχους τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναδιανομή εισοδημάτων
και δικαιωμάτων υπέρ των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων και τάξεων.

4)Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές χωρίς αυτοδυναμία, θα το εκλάβετε
ως εντολή του λαού να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας και, αν

ναι, εσείς θα λάβετε μέρος σε μια τέτοια κυβέρνηση;
Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα πολιτικό κόμμα που συμφώνησε σε
μνημόνια και, κυρίως, εφαρμόζει ή δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει μνημονιακές πολιτικές.

5)Θεωρείτε ότι έδωσε μάχη ο κ. Τσίπρας με τους δανειστές και είναι ει-
λικρινής, όταν λέει ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική και άλλη πορεία

εκτός της συμφωνίας;
Δεν μπορώ να αποδεχθώ το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση «δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς». Εάν
αποδεχθούμε αυτόν τον ισχυρισμό, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στα μνημόνια και στη
λιτότητα, τότε θα αναιρούσαμε τους λόγους ύπαρξης της Αριστεράς και των κοινωνικών αγώνων
και θα αφαιρούσαμε κάθε διαπραγματευτική δύναμη των ελληνικών κυβερνήσεων έναντι των
δανειστών.

5 ερωτήσεις από τον ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ
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Χρέη σε εφορίες, Ταμεία και
ΟΤΑ θα μπορούν πλέον να εν-
τάσσονται στο «Νόμο Κατσέλη»,
ενώ προβλέπεται ακόμα διαγρα-
φή χρεών για όσους βρίσκονται
σε πλήρη ανέχεια, μετά την έκ-
δοση της εφαρμοστικής εγκυ-
κλίου από το υπουργείο Οικο-
νομικών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
� Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής
των διατάξεων του Ν. Κατσέλη και σε
ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς
το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση
και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. 
Οι οφειλές αυτές πρέπει, όμως, υπο-
χρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές
προς ιδιώτες.
� Σε περίπτωση προηγούμενης υπα-
γωγής των οφειλών προς το Δημόσιο
σε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο οφειλέτης
επιλέγει εάν επιθυμεί να το διατηρήσει
ή να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.
Κατσέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση
δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση
άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης
οφειλών.
� Εξαιρούνται της ρύθμισης οφειλές,
αιτία των οποίων είναι τυχόν αδίκημα
οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια
(αδικοπραξία) ή σε χρηματικές ποινές
και διοικητικά πρόστιμα. Συνεπώς,
δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών
που προέρχονται από μη απόδοση
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ),
καθώς η μη απόδοσή τους αποτελεί
αδίκημα. Επίσης, αποκλείονται περι-
πτώσεις δόλιας χρεοκοπίας. 
� Στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν συμ-
περιλαμβάνονται όσες αφορούν υπο-
χρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανη-
λίκου τέκνου. 
�Οι παραπάνω οφειλές δεν πρέπει
να έχουν δημιουργηθεί κατά το τε-
λευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. Κα-
τσέλη.
�Οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ήδη
υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής αλλά δεν
έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός
αυτών, δύνανται να επανυποβάλλουν
αιτήσεις προκειμένου να συμπεριλη-
φθούν και οφειλές τους προς το Δη-
μόσιο, παραιτούμενοι από την προ-

ηγούμενη αίτηση. 
� Η προστασία της κύριας κατοικίας
εκτείνεται σε αντικειμενική αξία κύριας
κατοικίας ύψους ίσου με το αφορο-
λόγητο ποσό αντικειμενικής αξίας της
πρώτης κατοικίας, συν 50%. Στο μέλλον
θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση
που θα καθορίζει πρόσθετα κριτήρια,
σχετικά με το εισόδημα του οφειλέτη
και το ύψος του συνόλου των οφει-
λών.
� Διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης
Μικρο-οφειλών. Η διάταξη αφορά
υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα για
τα οποία συντρέχουν σωρευτικά:
α. Σύνολο οφειλών μέχρι 20.000

ευρώ.
β. Μηδενικό εισόδημα.

γ. Δεν διαθέτουν ακίνητη περιου-
σία.

δ. Δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει
ακίνητη περιουσία τον τελευταίο
χρόνο.

ε. Το σύνολο της λοιπής περιουσίας
τους, συμπεριλαμβανομένων τυ-
χών καταθέσεων δεν υπερβαίνει
τα 1.000 ευρώ.

στ. Υπήρξαν συνεργάσιμοι δανει-
ολήπτες.

� Εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων
δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και
της οικογένειάς του (προσδιορίζεται
από την ΕΛΣΤΑΤ) ως εξαιρούμενες
από το εισόδημα του οφειλέτη και της
οικογένειάς του, προκειμένου να κα-
θοριστούν οι μηνιαίες καταβολές προς

Πώς μπορείτε να ενταχτείτε     στο Νόμο Κατσέλη

Η προστασία της κύριας κατοικίας εκτείνεται
σε αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας ύψους
ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντικειμενικής
αξίας της πρώτης κατοικίας, συν 50%
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        στο Νόμο Κατσέλη
του πιστωτές του. Ταυτόχρονα, όμως,
προβλέπεται ότι, σε κάθε στάδιο, το
τυχόν υπερβαίνον τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης αποδίδεται στους πιστωτές
του οφειλέτη μέσω των μηνιαίων κα-
ταβολών. 
� Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες
που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής
στις διατάξεις του Ν. Κατσέλη και η
υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα
άνω των 6 μηνών από την υποβολή
της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί
ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβι-
βασμός, να προσκομίσουν επικαιρο-
ποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται
για υποβολή της αίτησης. Τυχόν πα-
ράβαση της διάταξης και μη υποβολή
επικαιροποιημένων στοιχείων, επιφέρει
για τον οφειλέτη τις συνέπειες της μη
ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προ-
στασίας. 
�Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που
έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις
διατάξεις του Ν. Κατσέλη και η υπόθεσή
τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί
πέραν μιας τριετίας από τον χρόνο
έναρξης ισχύος του παρόντος, να υπο-
βάλλουν, εντός 4 μηνών από την έναρξη

ισχύος, αίτηση για επαναπροσδιορισμό
της συζήτησης της υπόθεσής τους σε
συντομότερη δικάσιμο.

Τα δικαιολογητικά 
Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Από-
φαση, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στη
Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα
συνοδεύουν την αίτησή του για την
υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη για τα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι τα
εξής: 
α. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής

Ταυτότητας.
β. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογε-

νειακής κατάστασης.
γ.Ε1 των τελευταίων τριών (οικο-

νομικών) ετών.
δ.Εκκαθαριστικά σημειώματα των τε-

λευταίων τριών (οικονομικών) ετών
ε.Πρόσφατο Ε9.
στ.Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας

ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς
συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας
του ΟΑΕΔ.

ζ.Τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλο-
φορίας τροχοφόρων.

η.Βεβαιώσεις οφειλών των πιστω-
τών.

θ.Αντίγραφα των δανειακών συμβά-
σεων.

ι.(Τυχόν) καταγγελίες των δανειακών
συμβάσεων.

ια. Τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων
της περιουσίας του οφειλέτη.

ιβ.Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γε-
νικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575
ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει
η μη καταδίκη του αιτούντος για
οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα
σε βαθμό κακουργήματος.

ιγ.Σε περίπτωση προηγούμενης άσκη-
σης εμπορικής δραστηριότητας,
βεβαίωση διακοπής εργασιών από
την αρμόδια ΔΟΥ (προκειμένου να
διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευ-
τικής ικανότητας του αιτούντος).

ιδ.Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα
και ορθότητα καταστάσεων περι-
ουσίας και μεταβιβάσεων.

ιε.Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής
αξίας της κύριας κατοικίας του
οφειλέτη.

ιστ.Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση
του οφειλέτη.

Ρύθμιση οφειλών: Μέχρι και
διπλασιασμό των δόσεων

κρύβουν οι αλλαγές
Μέχρι και στο διπλασιασμό των ποσών που καταβάλλεται απ’ όσους έχουν
υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, θα προκαλέσουν τα κρυφά
«χαράτσια» που υπάρχουν στα νέα κριτήρια του μέτρου και τα οποία θα
εφαρμοστούν από το Νοέμβριο. 
Σύμφωνα με τις αλλαγές που έχει ψηφίσει η Βουλή, με το Νόμο 4336/15
της νέας συμφωνίας, οι μηνιαίες επιβαρύνσεις για χιλιάδες οφειλέτες θα
φτάσουν από τα 10 μέχρι τα 100 ευρώ επιπλέον, εξαιτίας της αύξησης
του επιτοκίου που, από το 3% που ισχύει τώρα, θα πάει στο 5,05%. 
Το πραγματικό «χαράτσι», όμως, είναι κρυμμένο στη διάταξη του Νόμου,
σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης μπορεί να
αλλάζει εκ των υστέρων.
Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι ένας οφειλέτης που έχει υπογράψει απόφαση
για ρύθμιση του ποσού των 30.000 ευρώ σε 100 δόσεις, μπορεί μετά με
μονομερή απόφαση του Ταμείου του να έχει μετάπτωση σε λιγότερες
δόσεις. Για παράδειγμα, από τις 100 να πάει στις 72, τις 50, τις 36, τις
24 ή και τις 12, δηλαδή να κληθεί να πληρώσει τη διπλάσια δόση. 
Η αλλαγή των αριθμών των δόσεων θα γίνεται μετά από απόφαση που
θα λαμβάνεται με αξιολόγηση των οικονομικών κριτηρίων, όπως για πα-
ράδειγμα η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, το εισόδημά του και
τυχόν άλλες υποχρεώσεις του (φόροι, δάνεια κ.λπ.). 
Στην περίπτωση που τα κριτήρια, που θα έχουν ληφθεί από τις φορολογικές
δηλώσεις και τις δηλώσεις Ε9, αποδεικνύουν ότι ο οφειλέτης έχει τη
δυνατότητα αντί για 250 να πληρώνει 400, τότε το Ταμείο θα εισηγείται
τη μείωση του αριθμού των δόσεων, ο οποίος προβλεπόταν αρχικά, υπο-
χρεώνοντάς τον να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό σε λιγότερες δόσεις. 
Όλες οι παραπάνω αλλαγές στο Νόμο για τη ρύθμιση των 100 δόσεων θα
ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από τις δόσεις του Νοεμβρίου και θα αφορούν
στο υπόλοιπο ποσό της οφειλής.
Με τις τροποποιήσεις αυτές, όλες οι δόσεις που πληρώνουν σήμερα στα
Ταμεία τους οι 270.000 οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ενεργή ρύθμιση, θα
αλλάξουν.

Τη διαγραφή χρεών σε τράπεζες και Δημόσιο, ύψους
έως 20.000 ευρώ, προβλέπεται σε τροπολογία του
υπουργείου Οικονομικών, η οποία ψηφίστηκε στη
Βουλή μαζί με το τρίτο μνημόνιο. 
Η νέα ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο σε χιλιάδες
οφειλέτες, οι οποίοι έχουν μηδενικά εισοδήματα και
δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία, να προσφύγουν
στα Ειρηνοδικεία και να πετύχουν τη διαγραφή των
χρεών τους. Επιπλέον προϋπόθεση είναι τα χρέη να
μην ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. 
Για τους μικροοφειλέτες προβλέπεται, μετά την από-
φαση του Ειρηνοδικείου, η προσωρινή απαλλαγή
18 μηνών από τις οφειλές τους και μόνο αν μετά
την πάροδο των 2,5 ετών δεν έχει μεταβληθεί η οι-
κονομική τους κατάσταση, τότε απαλλάσσονται
πλήρως. 
Η ρύθμιση αφορά 35.000 πολίτες, οι οποίοι έχουν
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πιστωτικές κάρτες, αλλά
και ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία,
τους δήμους και τις εφορίες. 
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν:

1. Την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης
ο οφειλέτης δεν πρέπει να διαθέτει ακίνητη πε-
ριουσία και να μην έχει προβεί σε πράξη διάθεσης
ακίνητης περιουσίας την τελευταία τριετία πριν
από την κατάθεση της αίτησης.

2. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του, είτε ως δι-
καιούχου είτε ως συνδικαιούχου, συμπεριλαμ-
βάνομενων των καταθέσεών του σε τράπεζες,
δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ. 

3.Οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτησή του
συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεών του. 

4.Το ύψος των οφειλών δεν υπερβαίνει τα 20.000
ευρώ μαζί με τους τόκους, τα έξοδα και τις προ-
σαυξήσεις.

5. Δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές.

6. Τα πάσης φύσεως εισοδήματά του καθ’ όλη τη
διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημε-
ρομηνία επικύρωσης να είναι μηδενικά.

7. Είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, σύμφωνα με
τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

Πώς θα διαγράψετε χρέη μέχρι 20.000 ευρώ 
σε τράπεζες και Δημόσιο
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Σειρά δράσεων με στόχο τη συμμετοχή
110.000 ωφελούμενων-ανέργων στην
αγορά εργασίας έχει προγραμματιστεί για
το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς ολο-
κληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας
η πρώτη φάση επανασχεδιασμού των υφι-
στάμενων προγραμμάτων, με καλύτερη
στόχευση και διεύρυνση των δικαιούχων
και βελτίωση, όπου ήταν δυνατό, των
αμοιβών για τους ανέργους. 
Αναλυτικά, έχει προγραμματιστεί η προκήρυξη
των εξής προγραμμάτων: 
�Κοινωφελούς εργασίας για 17.968 ανέργους
για τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες, με μο-
ριοδότηση της ηλικιακής ομάδας 42 ετών και
άνω. 
�Συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης,
πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για 15.000
ανέργους ηλικίας 18 έως 24 ετών. Το πρόγραμμα
έχει επανασχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί σε συ-
νεργασία με κοινωνικούς φορείς. 
�Προώθησης της απασχόλησης μέσω προ-
γραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγ-
γυημένη απασχόληση για τις ηλικίες 29-64
ετών. Είχε ανακληθεί ως οικονομικά ασύμφορο
και μικρής ωφέλειας για τους ανέργους. Το νέο
πρόγραμμα αφορά πλέον όχι 16.000 ανέργους
αλλά 26.000 και προβλέπεται εγγυημένη απα-
σχόληση 6 μηνών με βασικό μισθό. 
�10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας
με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών. 
� Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για
8.000 ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή
τους εναλλακτικά σε προγράμματα κατάρτισης
με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση, προγράμματα
προώθησης στην αυτοαπασχόληση και προ-

γράμματα προώθησης στην επιχειρηματικότητα. 
�Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης
σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 άνεργους
νέους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις και
στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας
στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη
απασχόληση (διάρκεια 12 μήνες). 
�Αντίστοιχο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης
για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών. 
�Προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000
νέων ανέργων έως 18-24 ετών, με επιδότηση

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12
μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. 
�Αντίστοιχο πρόγραμμα προώθησης της αυ-
τοαπασχόλησης 5.000 ανέργων νέων 25-29
ετών. 
�Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας για
1.000 ανέργους για τη δημιουργία start-ups
από νέους 18-29 ετών καθώς και για 3.000
ανέργους άνω των 29 ετών.
� Απασχόλησης για ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συ-
νεταιριστικές επιχειρήσεις.
� Επιδότησης μισθολογικού κόστους για την

ενίσχυση της εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ (1.575 ωφε-
λούμενοι). 
� Μαθητείας 4.000 νέων 15-24 ετών που βρί-
σκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κα-
τάρτισης (ΝΕΕΤ). 

Έρχονται νέα προγράμματα 
για 110.000 ανέργους

Την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαι-
δευτικού προσωπικού με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου για το σχολικό έτος 2015-
2016 δρομολογεί ο Οργανισμός Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ). 
Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη
των εκπαιδευτικών αναγκών των
προγραμμάτων των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις των ενδιαφε-
ρομένων που πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την
26182/510 (ΦΕΚ 2178/Β'/08-08-
2014) απόφαση του υπουργού Ερ-
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, θα υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.oaed.gr από την Τρίτη 25 Αυ-
γούστου 2015 (ώρα 6:00 το πρωί)
και μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου

2015 (12:00 το μεσημέρι). Όσοι
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή
τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ,
πρέπει στη συνέχεια να την εκτυ-
πώσουν, να την υπογράψουν και να
την αποστείλουν σε φάκελο ταχυ-
δρομικώς συστημένα ή με courier,
μαζί με τις βεβαιώσεις της Διδακτικής
και Επαγγελματικής προϋπηρεσίας,
καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από
την προκήρυξη δικαιολογητικά και

εντός της προθεσμίας, έως και τις
31 Αυγούστου 2015, στη Σχολική
Μονάδα ΙΕΚ πρώτης προτίμησής τους
(όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και
η ειδικότητά τους), υπόψη της Πρω-
τοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης,
προκειμένου να αξιολογηθούν και
να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσω-
πικού, για το σχολικό έτος 2015-
2016. Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική

αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου
ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος
υποχρεωτικά θα αναγράφεται στον
φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα.
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο
το Σχολικό Έτος 2015-2016 και θα
αφορούν κάθε ένα από τα αναφε-
ρόμενα στην Προκήρυξη ΙΕΚ της Πε-
ριφέρειας Αττικής ή των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελ-
λάδας. 

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού 

Ξεκίνησε η 3η φάση του Προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας για τη δημιουργία
19.102 θέσεων 5μηνης απασχόλησης σε
υπουργεία, περιφέρειες και αποκεντρωμένες
διοικήσεις. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων
έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ έως τις 14 Σε-
πτεμβρίου 2015. 
Δικαιούχος φορέας είναι η Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων έργων
του ΕΚΤ του υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, ενώ αρμόδιος φορέας για την υποδοχή
των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελου-
μένων και την καταβολή των αποδοχών
στους ωφελούμενους είναι ο ΟΑΕΔ. 
Με τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης
ολοκληρώνεται το ανασχεδιασμένο πρό-
γραμμα κοινωφελούς εργασίας, στο οποίο
μετέχουν συνολικά 52.626 άνεργοι. 

Ξεκίνησε
η τρίτη φάση του

Προγράμματος
Κοινωφελούς

Εργασίας 
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Capital Controls: Οδηγός 
για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες στις ειδικές επιτροπές
που λειτουργούν στις τράπεζες,
σχετικά με το ποια αιτήματα επι-
χειρήσεων πρέπει να εξυπηρετούν
κατά προτεραιότητα και ποια δι-
καιολογητικά απαιτούνται κατά
περίπτωση, δίνει το οικονομικό
επιτελείο.
Σύμφωνα με την Απόφαση, που υπο-
γράφει ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Οικονομικών, Ν. Φράγ-
κος, ο οποίος προΐσταται της Επι-
τροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλ-
λαγών, οι ειδικές υποεπιτροπές που
λειτουργούν σε κάθε τράπεζα, θα
πρέπει να εξετάζουν αιτήματα που
αφορούν:
8 Εκτέλεση πληρωμών έναντι πα-
ραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτι-
μολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.).
8 Άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώ-
σεων και πιστώσεων σε αναμονή.
8 Έκδοση νέων εγγυητικών επι-
στολών, προς το εξωτερικό στο πλαί-
σιο των επιχειρηματικών τους δρα-
στηριοτήτων, το ημερήσιο εγκριτικό
όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για
κάθε Π.Ι. ανά εργάσιμη ημέρα ορί-
ζεται:
8 Από 0 έως 100.000 ευρώ ανά
πελάτη (με μια ή περισσότερες ημε-
ρήσιες συναλλαγές).
8 Εντός του ορίου ποσού που κα-
θορίζεται και ανακοινώνεται από την
Επιτροπή σε κάθε τράπεζα ξεχωρι-
στά.
Το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών
Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε

τράπεζα δεν μπορεί να υπερβαίνει
τη μέση μηνιαία αξία των εισαγόμενων
εμπορευμάτων και πρώτων και βοη-
θητικών υλών κατά την προηγούμενη
χρήση, μέσω του συγκεκριμένου πι-
στωτικού ιδρύματος. Ο έλεγχος για
τη συνδρομή της ως άνω προϋπό-
θεσης γίνεται από την τράπεζα, η
οποία ζητά κάθε αναγκαίο παραστατικό
και έγγραφο από τον πελάτη.
Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση πε-
λατών φυσικών προσώπων, οι οποίοι
αιτούνται εκτέλεση πληρωμών προς
το εξωτερικό ή αναλήψεις μετρητών,
επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση ικανο-
ποίηση των αιτημάτων: α) πασχόντων
από σοβαρά προβλήματα υγείας και

β) για εξαιρετικούς κοινωνικούς λό-
γους, με την προσκόμιση των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών στην τρά-
πεζα, από τα οποία αποδεικνύεται
η συνδρομή των σχετικών προϋπο-
θέσεων.
Το μηνιαίο όριο διαμορφώνεται στα
2.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο
(με μία ή περισσότερες συναλλα-
γές).
Οι τράπεζες θα πρέπει να αποστέλλουν
στην Επιτροπή, σε καθημερινή βάση,
αναλυτικούς πίνακες με τις εγκρίσεις
της προηγούμενης ημέρας, καθώς
και τις εκτελεσθείσες μεταφορές κε-
φαλαίων στο εξωτερικό, κατόπιν έγ-
κρισης της Ειδικής Υποεπιτροπής. Οι

πίνακες θα περιλαμβάνουν κατ’ ελά-
χιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
8 Ημ/νία υποβολής αιτήματος.
8 Eπωνυμία πελάτη/εντολέα.
8 Ποσό.
8 Νόμισμα.
8 Επωνυμία προμηθευτή/ δικαιού-
χου.
8 Είδος συναλλαγής.
8 Αιτιολογία και προϊόν εισαγωγής
(εφόσον συντρέχει περίπτωση),
8 Είδος παραστατικού (τιμολόγιο,
pro forma, cash on delivery/ COD,
κ.λπ.).
8 Ημερομηνία λήξης τιμολογίου.
8 Ημερομηνία εκτέλεσης εντολής
μεταφοράς κεφαλαίων.

Τα capital controls θα
συνεχιστούν για μήνες
Για διατήρηση του καθεστώτος των
capital controls για μήνες ακόμη κάνει
λόγο το πρακτορείο Reuters, επικα-
λούμενο δηλώσεις και εκτιμήσεις αξιω-
ματούχων.
Το πρακτορείο αναφέρει ότι όσο δεν
λύνεται ο γρίφος για το χρέος και κα-
θυστερεί μια συμφωνία της Ελλάδας
με τους πιστωτές, τόσο επιδεινώνεται
η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών
και ταυτόχρονα μεγαλώνει ο αριθμός
των δανείων που δεν αποπληρώνον-
ται.Τα capital controls μπορούν να
αρθούν μόνον όταν ανακεφαλαιοποι-
ηθούν ικανοποιητικά οι τράπεζες, δη-
λώνει ο επικεφαλής της γερμανικής
Bundesbank Γενς Βάιντμαν.
Πολλοί στην ΕΚΤ αντιλαμβάνονται ότι
δεν πρέπει να γίνει κούρεμα καταθέ-
σεων μετέδωσε το Reuters, αλλά στο
Βερολίνο ο τόνος είναι διαφορετικός.
Ενδεικτικά, ο πρόεδρος του γερμανικού
ινστιτούτου οικονομικών ερευνών
IFO Χανς Βέρνερ Ζιν δηλώνει ότι
πρεπει να γίνει bail in των ιδιωτών
πιστωτών. Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι
της Ευρωζώνης δηλώνουν στο πρα-
κτορείο ότι μια option για να μην επι-
βαρυνθεί το δημόσιο χρέος είναι η
απευθείας ανακεφαλαιοποίηση από
τον ESM, αλλά κάτι τέτοιο θα σήμαινε
ότι ο ευρωμηχανισμός θα αποκτούσε
μετοχές των ελληνικών τραπεζών και
μεγαλύτερο έλεγχο στο μέλλον τους.

Στις 29 Ιουνίου η... αιμοδοσία της ελληνικής οι-
κονομίας με χρήμα από τις τράπεζες κόπηκε.
Και τώρα, σχεδόν δύο μήνες μετά, υπάρχουν
πλέον οι ενδείξεις για το μέγεθος της καταστροφής
στην οικονομία, με τις προβλέψεις να είναι από
δυσοίωνες έως εφιαλτικές. 
Σύμφωνα με τα «Νέα», η αναγωγή των προβλέψεων

συρρίκνωσης του ΑΕΠ σε δισεκατομμύρια οδηγεί
σε εκτιμήσεις απωλειών από 7 έως και 18 δισ.
ευρώ το 2015, δηλαδή από 1 έως 3 δισ. ευρώ
το μήνα στο β' εξάμηνο του έτους. 
Πρόκειται για επιπλέον μείωση από τα 180 δισ.
ευρώ του περυσινού «τσακισμένου» -ύστερα
από οκτώ χρόνια σωρευτικής ύφεσης πάνω από

25%- Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 
Πάνω που φαινόταν ότι μπορεί η οικονομία να
«σηκώσει κεφάλι». Την ώρα που δεν υπήρχε βε-
βαίως καμία πιθανότητα επιβεβαίωσης του στόχου
για ανάπτυξη 2,9%, όπως είχαν συμφωνήσει
πέρυσι Κυβέρνηση και Θεσμοί, αλλά η πρόβλεψη
της Κομισιόν στις εαρινές της προβλέψεις για

επέκταση 0,5% φάνταζε εφικτή. Οι τελευταίες
προβλέψεις της Κομισιόν, αμέσως μετά την επιβολή
των capital controls, αφορούσαν συρρίκνωση
του ΑΕΠ μεταξύ 2% και 4%. Είχαν ημερομηνία
10 Ιουλίου, πριν από την επιβολή των περιορισμών
κίνησης κεφαλαίων. Τώρα, αναλυτές εκτιμούν
ότι το 4% της ύφεσης είναι σίγουρο.

Από 1 ως 3 δισ. τον μήνα οι απώλειες στο ΑΕΠ 

Ποιοί και με ποια δικαιολογητικά θα εξυπηρετούνται πρώτοι
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/20660
Κιν. 6932/482658
Ε-mail: kostasmeriglitsis@yahoo.gr
ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/28851 Κιν. 6974/829185
Ε-mail: fsalaounis@tellas.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26460/42382
Κιν. 6944/273599

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΡΩ ΚΑΛΑΙΤΖΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών Καλλιεργειών Κιν. 6932/134064
Ε-mail:
maria_kalaitzi82@hotmail.com
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεωπόνος 
Τηλ. 27510/91883
Κιν. 6945/739588 
Ε-mail: mytilmi1988@hotmail.com
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχν. Γεωπονίας Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων
Τηλ. 27520/27198 
Κιν. 6974/709065
E-mail: faye.nik@live.com

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27910/24166
E-mail: dimitrakopoulos@g.mail.com

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής
Τηλ. 6973/483775
E-mail: akouniniotis@windowslive.com
ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών καλ/γειων
Τηλ. 2613/10457
Κιν. 6981/352917
Ε-mail: dinakons@hotmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
ΓΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ. ΕΠΕ 
Τηλ. 2610/273860
E-mail: gaiokalliergeiamepe@hot-
mail.com

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 210/2484620, 6971/536067
E-mail: apo.vagelis@gmail.com
ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος 
Κιν. 6979/319453 
E-mail: mtsertikidou@yahoo.gr

ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπόνος – 
Βιολογική Γεωργία
Τηλ. 210/9888390 Κιν. 6947/996355
Fax. 210/9888390
E-mail: efiladopoulou@yahoo.gr
MAΡΚΕΛΛΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Γεωπόνος 
Τηλ. 21118/48901 Κιν. 6948/214671
E-mail: markella_ktistaki@yahoo.gr
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεωπόνος ΓΠΑ Βιοτεχνολογίας
Tηλ. 210/4252757
Κιν. 6948/782360
Ε-mail: heinousd9@hotmail.com
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος (ΓΠΑ) Αγροτικής Οικονομίας 
Τηλ. 210/5232530 Κιν. 6934/181340
E-mail: cbregiannis@gmail.com
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 
Γεωπόνος Ανωτάτης Γεωπονικής Αθη-
νών
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λεωφ. Αγ. Μαρίνης – Κορωπίου 15
Τ.Κ. 19400 Αγ. Μαρίνα Αττική
Τηλ.22910/90242 – 22910/91950
Κιν.6944534200
E-mail: biogreen@otenet.gr
www: bio-green.gr

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 24620/23220
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλ. 24620/23192 Φαξ. 24620/23192

ΔΡΑΜΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/66408 Τηλ. 25210/52570
Ε-mail: gazidaf@yahoo.gr
E-mail: tasoszoulou@yahoo.gr
ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/93887
Κιν. 6974/262264
Ε-mail: dekw111@hotmail.com
ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/95324 Κιν. 6937/160601
Ε-mail: itiktap@otenet.gr
ΓΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/68067 Κιν. 6938/573875
Ε-mail: ioannisgarou@hotmail.com
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/35242
Κιν. 6945/437745
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Τηλ. 25210/96846 Κιν. 6944/588875
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ε-mail: xariton21@gmail.com

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6979/224490
Ε-mail: geoponos@otenet.gr

ΕΒΡΟΥ
ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 25510/300738 Κιν. 6951/422992
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ 
Αγροτικής Οικονομίας
Τηλ. 25510/33617
Κιν. 6949/261289
E-mail:
vlasakakisnikolaos@yahoo.com

ΤΖΟΝΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25511/12180
Κιν. 6980/800135.

ΣΙΤΣΑΝΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Τηλ. 25510/32261Κιν. 6973/964525
E-mail: keyflower19@yahoo.gr
ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25520/24934 Κιν. 6942/970049
E-mail: georgele@mailbox.gr 
ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25520/29354 Κιν. 6936/144056
Ε-mail: s.giorgos@hotmail.com
ΓΕΩΡΓΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Τεχν. γεωπόνος
Τηλ. 25524/00015 Κιν. 6932/422356

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22240/23992 Κιν. 6932/627997 
E-mail: lefterisgasparis@gmail.com

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26950/45837
Ε-mail: geodinis@otenet.gr

ΗΛΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Γεωπόνος
Κιν. 6976/248329
Ε-mail: pelnikol@yahoo.com
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Κιν. 6944/580260
Ε-mail: agroscenter@gnail.gr
ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26210/44059
Ε-mail: sxizast@hotmail.com

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23310/61720 Κιν. 6974/338357
Ε-mail: Antonistheox@yahoo.gr
ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Βιολογικής Γεωρ-
γίας
Τηλ. 23310/91154, 23310/91107
Κιν. 6939/016726
E-mail: heimonopoulos@hotmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6946/458686
Ε-mail: mimoikon@g.mail.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αγρ. Οικονομία
Τηλ. 23107/67080  Κιν. 6942/912901
E-mail: Tsexeli@hotmail.com

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637

ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Γεωπόνος Τηλ. 23103/00391 
Κιν. 6942/887478
Ε-mail: rubens42001@yahoo.com 
& sroussid@gmail.com
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
Επιστήμονας Γεωτεχνολογίας
& ΠεριβάλλοντοςΤεχν. Γεωπονίας
Φυτικής Παρ/γης M.Sc 
Τηλ. 23103/02111Κιν. 6985/580341
E-mail: alexioakim@hotmail.com 

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Τηλ. 23102/07928
Κιν. 6942/639936
E-mail: nikoletta_13@hotmail.com

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής 
Οικονομίας 
Τηλ. 23104/13727 
E-mail: asi_rizou@hotmail.com.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταπτυχιακός γεωπόνος
Κιν. 6977/223234
Εmail: papaioannouioannis@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 
Γεωπόνος
Κιν. 6932/580454
E-mail: efrotsintzo@hotmail.com

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλ. 25102/25536
ΜΑΛΑΦΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλ. 25102/20301
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τηλ. 25910/24103
ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 25910/23285
ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τηλ. 25920/44649
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ&ΣΙΑ ΕΠΕ
Τηλ. 25940/92700

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24410/20380

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24670/83553
Ε-mail: thomasirgis@yahoo.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26630/94700
E-mail: agrotopo@otenet.gr
ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6949/378256
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Ι. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/46812
Ε-mail: b_karametos@yahoo.gr
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6986/643011

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/24565

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/23863 Κιν. 6973/404375
Ε-mail: info@antonelos.gr

ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/81335
Κιν. 6976/972620
Ε-mail: kolaitis.a@gmail.com 

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23430/23450
ΤΣΑΚΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
Γεωπόνος
Τηλ. 23410/27032
Ε-mail: info@tsakidis.gr

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 

Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Τηλ. 23104/62281
Κιν. 6976/714488
Ε-mail: lydiakyf@in.gr

ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Γεωπόνος
Πτολεμαΐδα και Βάρδα Ηλείας 
Tηλ. 26230/71713 
Κιν. 6974/320773
Ε-mail: billkaravol@hotmail.com

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 27420/24401- Κιν. 6974/369228
E-mail: vag_panos@hotmail.com

ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλ-
λιεργειών και Ανθοκομίας
Τηλ: 28230/41962 Κιν.: 6976/302097
Ε-mail: giorgos.lourakis@yahoo.gr

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Τηλ. 22310/32468
Κιν. 6981/840470
E-mail: riavas@gmail.com 

ΛΕΣΒΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 22510/24605
Κιν. 6934/391747
E-mail: m.batzakis@hotmail.com

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. 24220/41788
Κιν. 6972/818348
Ε-mail: gdkaltsounis@yahoo.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/71411
Κιν.  6976/580830
Ε-mail: vageorgouleas@gmail.com
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΦΩΤΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6972/620198
E-mail: Psdc2003@otenet.gr
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6937/363034
E-mail: gangelis@qsdc.gr

ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Τηλ. 6934/735970
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/41995

ΠΕΛΛΗΣ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Γεωπόνος
Τηλ. 23840/22019
Κιν. 6981/336841

ΚΟΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 23810/81691
Φαξ. 23810/81691

ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23820/62693
Ε-mail: alexkou1974@hotmail.com

ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ Οπωρ/κών
& ΑμπέλουΤηλ.23510/41605
Κιν. 6977/611039
Ε-mail:thanosv.strom@gmail.com

Αφοί ΜΑΝΩΣΗ-Ι. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ο.Ε., 
Φυτώριο
Tηλ. 23510/47420. 
Φαξ: 23510/47420.
E-mail: landscapemmt@yahoo.it.

ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26820/22591 Κιν. 6942/408533

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΜΝΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας
και Δενδροκομίας 
Κιν. 6938/740651
E-mail: eskamnou@yahoo.gr
eskamnou@hotmail.com

ΣΑΜΟΥ 
ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22730/79599
Κιν. 6946/760113
Ε-mail: npariano@gmail.com

ΣΕΡΡΩΝ
ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/71080

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/244487

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/71255

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/93168
Φαξ. 24310/93168
Κιν. 6974/709003
Ε-mail: papazap@otenet.gr

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών
Καλ/γειών 
Κιν. 6982/007161
E mail: gianniskazasis@hotmail.com

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Αγροτ. & Οικον. Ανά-
πτυξης
Τηλ. 23860/23148
Κιν. 6974/439021
Ε-mail: panos.anastasop@gmail.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Γεωπόνος
Τηλ. 23730/26001

ΧΙΟΥ
ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ
Τηλ. 22710/28681
Κιν. 6945/054225
E-mail.: pampalosdimitris@hotmail.com

ΚΑΛΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος AΠΘ
Τηλ. 22710/20345
E-mail.: gikaikipos@gmail.com

Απαραίτητοι  για την
ανάπτυξη  της ελληνικής
υπαίθρου είναι πλέον 
οι γεωπόνοι. 
Η «Παραγωγή»  σε μια
προσπάθεια  να συμβάλει 
στην καλύτερη
ενημέρωση των αγροτών,
παραθέτει μια  λίστα
γεωπόνων 
απ’ όλη την Ελλάδα. 
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βελτίωσης φυτών, αντικατα-
στάθηκαν από ποικιλίες μόνοι-
κες-δίκλινες (στο ίδιο φυτό και
τα αρσενικά και τα θηλυκά άνθη,
δηλαδή η αρσενική και η θηλυκή
ταξιανθία, σε διαφορετικό όμως
μέρος του φυτού), με πολύ
μικρή δυνατότητα παραγωγής
ρητινών. Έχει αρχίσει, επίσης,
να δημιουργείται ένας τρίτος
τύπος ποικιλιών, γνωστός ως
τύπος με κυριαρχία των θηλυ-
κών, στον οποίο το 85%-90%
των φυτών θα είναι θηλυκό,
χωρίς τη δυνατότητα παραγω-
γής ρητινών. Οι ποικιλίες του
τύπου αυτού θα είναι πιο απο-
δοτικές σε ίνες και σε σπόρο
από αυτές που καλλιεργούνται
σήμερα. Οι ελληνικές ποικιλίες
χάθηκαν επειδή η καλλιέργεια
απαγορεύτηκε εντελώς με Νόμο
το 1993, ενώ πριν επιτρεπόταν
με ειδική άδεια που χορηγούσε
ο υπουργός Γεωργίας, φυσικά
για την παραγωγή ινών. Σήμερα,
που η καλλιέργεια αρχίζει να
επιτρέπεται πάλι, όπως ισχύει
σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει η
υποχρέωση καλλιέργειας μόνο
των ποικιλιών που ο καλλιερ-
γητής μπορεί να αντλήσει από
τον κοινοτικό κατάλογο. 
Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι
μέχρι πρότινος η καλλιέργεια
της κάνναβης για παραγωγή
ινών, όπως και του λιναριού,
ήταν επιδοτούμενη από την ΕΕ,
στο πλαίσιο της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής. 
Κατά την καλλιέργεια των ποι-
κιλιών αυτών και κατά την ανά-
πτυξη των φυτών είναι υπο-
χρεωτική η δειγματοληπτική
μέτρηση της περιεκτικότητας
σε τετραϋδροκανναβινόλη, ώστε
να διασφαλίζεται περιεκτικότητα
μικρότερη του 0,2%. Η τετραϋ-
δροκανναβινόλη είναι το αλ-
καλοειδές της κάνναβης, υπεύ-
θυνο για τον εθισμό και τις αρ-
νητικές επιδράσεις στον αν-
θρώπινο οργανισμό. 

Προσαρμοστικότητα 
Η κάνναβη είναι ετήσιο φυτό,
ανοιξιάτικης σποράς. Εάν το
φυτό καλλιεργείται σε θερμές
και όχι υγρές περιοχές, η καλ-
λιέργεια πρωιμίζει, ενώ, όταν
το καλοκαίρι είναι βροχερό, ο
βιολογικός κύκλος μεγαλώνει.
Βέβαια, η διάρκεια του βιολο-
γικού κύκλου εξαρτάται και από
την ποικιλία. Οι ποικιλίες που
καλλιεργούνται για παραγωγή
ινών έχουν βιολογικό κύκλο
60-90 ημερών και εκείνες που
καλλιεργούνται για παραγωγή
σπόρου 110-150 ημερών. 
Η κάνναβη είναι φυτό μικρής
ημέρας και προσαρμόζεται άρι-
στα σε περιοχές όπου καλλιερ-
γείται με επιτυχία ο αραβόσιτος. 
Οι καλύτερες θερμοκρασίες
για την ανάπτυξή της είναι 25-
28οC. Τα νεαρά φυτά αντέχουν
ικανοποιητικά και σε θερμο-
κρασίες 2οC, η αντοχή τους
όμως σε παγετό αμέσως μετά
το φύτρωμα είναι μικρή. Όταν
τα φυτά έχουν αναπτύξει και
το τρίτο ζευγάρι των μόνιμων
φύλλων, αντέχουν και σε θερ-
μοκρασίες -5οC για 4-5 μέρες.
Η βλάστηση των σπόρων μπο-
ρεί να γίνει και σε θερμοκρασίες
-1οC. 
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες σε
νερό, έχει υπολογιστεί ότι απαι-
τούνται 300-400 μ3 ανά στρέμμα
για να ολοκληρωθεί με επιτυχία
ο βιολογικός κύκλος. 
Τα καλύτερα εδάφη για την
κάνναβη είναι τα βαθιά, γόνιμα,
μέσης σύστασης, που στραγ-
γίζουν καλά και έχουν ουδέτερη
ή ελαφρά αλκαλική αντίδραση.
Άριστο pH εδάφους 7-7,5. Δεν
ευδοκιμεί σε εδάφη φτωχά, με
χαλίκια, ξηρά ή αλατούχα. Όσο
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε
άργιλο έχει το έδαφος τόσο μι-
κρότερη η παραγωγή σε ίνες. 
Σε φυσιολογικές συνθήκες καλ-
λιέργειας, το φυτό μπορεί να
φτάσει σε ύψος τα 3-5 μέτρα. 

Αμειψισπορά
Η κάνναβη μπορεί να ακολουθεί οποιαδήποτε καλλιέργεια,
ευνοείται, όμως, αν σπαρθεί μετά από ψυχανθές, που αφήνει
το έδαφος πλούσιο σε άζωτο και οργανική ουσία. Σε αγρούς
με πολλά ζιζάνια, η κάνναβη πρέπει να τοποθετείται πρώτη
στην αμειψισπορά, ως φυτό αποπνικτικό των ζιζανίων, όταν
καλλιεργείται για παραγωγή ινών. Μετά τη συγκομιδή της
κάνναβης, ο αγρός είναι τελείως καθαρός από ζιζάνια. Η
κάνναβη καλό είναι να εντάσσεται γενικά σε τετραετείς
αμειψισπορές. 

Σπορά 
Η κάνναβη σπέρνεται λίγο πριν από την εποχή σποράς του
αραβόσιτου. Στη χώρα μας η σπορά μπορεί να κλιμακώνεται,
ανάλογα με την περιοχή και το σκοπό καλλιέργειας, από τα
μέσα Μαρτίου έως τις αρχές Μαΐου. Η πρώιμη σπορά πλε-
ονεκτεί και είναι πιο αποδοτική από την όψιμη, γιατί εκμε-
ταλλεύεται καλύτερα την υγρασία του εδάφους από τις χει-
μωνιάτικες βροχές, χρησιμοποιεί καλύτερα το νερό των
ανοιξιάτικων βροχών και το φυτό αναπτύσσεται άριστα. 
Εάν η καλλιέργεια προορίζεται για παραγωγή ινών, οι
γραμμές σποράς απέχουν 15-18 εκατ. και η ποσότητα
σπόρου είναι 4-5 κιλά στο στρέμμα. Η άριστη πυκνότητα
πληθυσμού είναι 200-250 φυτά ανά μ2. Εάν η καλλιέργεια
προορίζεται για παραγωγή σπόρου, οι αποστάσεις των
γραμμών είναι 50-60 εκατοστά και η ποσότητα σπόρου 1-
2 κιλά το στρέμμα. Άριστη πυκνότητα πληθυσμού στην
περίπτωση αυτή είναι 100-125 φυτά ανά μ2. Το συνηθισμένο
βάθος σποράς είναι 2-4 εκατοστά. 
Για να είναι γρήγορο το φύτρωμα, η σπορά γίνεται όταν η
θερμοκρασία του εδάφους είναι 8-10οC, αν και ο σπόρος
φυτρώνει και σε θερμοκρασίες 4-6οC. 

Καταπολέμηση ζιζανίων
Η κάνναβη δεν έχει ανάγκη μηχανικής ή χημικής καταπο-
λέμησης των ζιζανίων, αφού τα ανταγωνίζεται με πολύ
μεγάλη επιτυχία. Εάν η κάνναβη σπαρθεί σε καλά στραγ-
γιζόμενα, γόνιμα χωράφια και σε κατάλληλες συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας, θα φυτρώσει γρήγορα και σε
4-5 εβδομάδες μετά τη σπορά θα φτάσει σε
ύψος τα 30 εκατοστά. Στο στάδιο αυτό θα
έχει καλύψει το 90% του εδάφους, με
πυκνότητα 200-250 φυτά το μ2 και
σχεδόν όλα τα ζιζάνια θα αδυνατούν
να αναπτυχθούν. 

Λίπανση
Η κάνναβη είναι φυτό απαιτητικό επειδή αναπτύσσει σε
σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλη βιομάζα. Χρειάζεται
λίπανση με κοπριά 2-3 τόνους ανά στρέμμα και ανόργανα
λιπάσματα 9-14 κιλά Ν, 2-7 κιλά Ρ2Ο5 και 0-7 κιλά Κ2Ο ανά
στρέμμα. 
Η υπερβολική λίπανση με άζωτο πρέπει να αποφεύγεται
γιατί μειώνει την αντοχή των ινών, ενώ τα αργιλώδη εδάφη
απαιτούν γενικά μικρότερες ποσότητες καλίου. Ο φωσφόρος
αυξάνει το βάρος των στελεχών και δίνει ίνες πιο ανθεκτικές
και πιο ελαστικές, ενώ αυξάνει την αντοχή του στελέχους
στους ανέμους. Το κάλιο αυξάνει την ποσότητα και βελτιώνει
την ποιότητα των ινών. Η έλλειψη καλίου προκαλεί αναστολή
ανάπτυξης και εμφάνιση ερυθρών κηλίδων στα φύλλα.
Γενικά, η κάνναβη απαιτεί την ίδια λιπαντική μεταχείριση
όπως ο αραβόσιτος ή το σιτάρι με μεγάλες αποδόσεις. 

Άρδευση
Η κάνναβη είναι φυτό απαιτητικό σε νερό και γι’ αυτό πρέπει
να αρδεύεται 2-4 φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής
περιόδου, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή. Για την παραγωγή σπόρου το 50% περίπου των
αναγκών σε νερό είναι απαραίτητο στο στάδιο μεταξύ
άνθησης και ωρίμανσης. Επίσης, η καλλιέργεια για παραγωγή
ινών πρέπει να αρδεύεται εάν θέλουμε να έχουμε μεγάλη
ποσότητα και υψηλή ποιότητα ινών.

Συγκομιδή - αποθήκευση
Οι σύγχρονες καλλιέργειες κάνναβης για παραγωγή ινών
παράγουν συγχρόνως και σημαντική ποσότητα σπόρου.
Η συγκομιδή γίνεται με ειδικές χορτοκοπτικές - αλωνιστικές
μηχανές, όπου παραλαμβάνεται ο σπόρος και τα καννα-
βοστελέχη αφήνονται στον αγρό για να αποβληθεί η
περίσσεια της υγρασίας. Μετά, με ειδικό συλλεκτικό
αυτοδετικό μηχάνημα συλλέγονται τα στελέχη σε μεγάλες
μπάλες και αποθηκεύονται στο υπόστεγο του καλλιεργητή
μέχρι να έρθει η σειρά τους να μεταφερθούν στο εργοστάσιο
προς επεξεργασία. 
Όταν η καλλιέργεια προορίζεται για παραγωγή σπόρου, η
συγκομιδή γίνεται όταν τα φύλλα και ο βλαστός κιτρινίσουν
και ο σπόρος έχει αρχίσει να σκληραίνει. Η συγκομιδή

γίνεται με ειδικές θεριζοαλωνιστικές μηχανές. 
Η απόδοση σε ξηρά στελέχη είναι περίπου 1 τόνος

το στρέμμα και η απόδοση σε ίνες 80 με 100 κιλά. Σε
σπόρο η απόδοση κυμαίνεται
από 80-120 κιλά. 

Το κόστος της καλλιέργειας είναι
σχετικά μικρό και η παραγωγή σχε-

δόν οικολογική. 

Εχθροί και ασθένειες
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 50 περίπου εχθροί

και παθογόνα (έντομα μύκητες, ιοί, βακτήρια κ.λπ.).
Εν τούτοις στην πράξη, η γρήγορη και εύρωστη

ανάπτυξη επιτρέπουν στο φυτό να αντιμε-
τωπίζει με επιτυχία τους εχθρούς και τις

ασθένειες. Ο πλέον αποτελεσματικός
τρόπος αντιμετώπισης των εχθρών

και ασθενειών είναι η ένταξη της καλλιέργειας της
κάνναβης σε τουλάχιστον 4ετή αμειψισπορά. 

                               της Κάνναβης!
Η καλλιέργεια της κάνναβης βήμα-βήμα
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/20660
Κιν. 6932/482658
Ε-mail: kostasmeriglitsis@yahoo.gr
ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/28851 Κιν. 6974/829185
Ε-mail: fsalaounis@tellas.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26460/42382
Κιν. 6944/273599

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΡΩ ΚΑΛΑΙΤΖΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών Καλλιεργειών Κιν. 6932/134064
Ε-mail:
maria_kalaitzi82@hotmail.com
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεωπόνος 
Τηλ. 27510/91883
Κιν. 6945/739588 
Ε-mail: mytilmi1988@hotmail.com
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχν. Γεωπονίας Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων
Τηλ. 27520/27198 
Κιν. 6974/709065
E-mail: faye.nik@live.com

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27910/24166
E-mail: dimitrakopoulos@g.mail.com

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής
Τηλ. 6973/483775
E-mail: akouniniotis@windowslive.com
ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών καλ/γειων
Τηλ. 2613/10457
Κιν. 6981/352917
Ε-mail: dinakons@hotmail.com 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
ΓΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ. ΕΠΕ 
Τηλ. 2610/273860
E-mail: gaiokalliergeiamepe@hot-
mail.com

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 210/2484620, 6971/536067
E-mail: apo.vagelis@gmail.com
ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος 
Κιν. 6979/319453 
E-mail: mtsertikidou@yahoo.gr

ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπόνος – 
Βιολογική Γεωργία
Τηλ. 210/9888390 Κιν. 6947/996355
Fax. 210/9888390
E-mail: efiladopoulou@yahoo.gr
MAΡΚΕΛΛΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Γεωπόνος 
Τηλ. 21118/48901 Κιν. 6948/214671
E-mail: markella_ktistaki@yahoo.gr
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεωπόνος ΓΠΑ Βιοτεχνολογίας
Tηλ. 210/4252757
Κιν. 6948/782360
Ε-mail: heinousd9@hotmail.com
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος (ΓΠΑ) Αγροτικής Οικονομίας 
Τηλ. 210/5232530 Κιν. 6934/181340
E-mail: cbregiannis@gmail.com
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 
Γεωπόνος Ανωτάτης Γεωπονικής Αθη-
νών
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λεωφ. Αγ. Μαρίνης – Κορωπίου 15
Τ.Κ. 19400 Αγ. Μαρίνα Αττική
Τηλ.22910/90242 – 22910/91950
Κιν.6944534200
E-mail: biogreen@otenet.gr
www: bio-green.gr

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 24620/23220
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλ. 24620/23192 Φαξ. 24620/23192

ΔΡΑΜΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/66408 Τηλ. 25210/52570
Ε-mail: gazidaf@yahoo.gr
E-mail: tasoszoulou@yahoo.gr
ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/93887
Κιν. 6974/262264
Ε-mail: dekw111@hotmail.com
ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/95324 Κιν. 6937/160601
Ε-mail: itiktap@otenet.gr
ΓΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/68067 Κιν. 6938/573875
Ε-mail: ioannisgarou@hotmail.com
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/35242
Κιν. 6945/437745
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Τηλ. 25210/96846 Κιν. 6944/588875
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ε-mail: xariton21@gmail.com

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6979/224490
Ε-mail: geoponos@otenet.gr

ΕΒΡΟΥ
ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 25510/300738 Κιν. 6951/422992
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ 
Αγροτικής Οικονομίας
Τηλ. 25510/33617
Κιν. 6949/261289
E-mail:
vlasakakisnikolaos@yahoo.com

ΤΖΟΝΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25511/12180
Κιν. 6980/800135.

ΣΙΤΣΑΝΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Τηλ. 25510/32261Κιν. 6973/964525
E-mail: keyflower19@yahoo.gr
ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25520/24934 Κιν. 6942/970049
E-mail: georgele@mailbox.gr 
ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25520/29354 Κιν. 6936/144056
Ε-mail: s.giorgos@hotmail.com
ΓΕΩΡΓΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Τεχν. γεωπόνος
Τηλ. 25524/00015 Κιν. 6932/422356

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22240/23992 Κιν. 6932/627997 
E-mail: lefterisgasparis@gmail.com

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26950/45837
Ε-mail: geodinis@otenet.gr

ΗΛΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Γεωπόνος
Κιν. 6976/248329
Ε-mail: pelnikol@yahoo.com
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Κιν. 6944/580260
Ε-mail: agroscenter@gnail.gr
ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26210/44059
Ε-mail: sxizast@hotmail.com

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23310/61720 Κιν. 6974/338357
Ε-mail: Antonistheox@yahoo.gr
ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Βιολογικής Γεωρ-
γίας
Τηλ. 23310/91154, 23310/91107
Κιν. 6939/016726
E-mail: heimonopoulos@hotmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6946/458686
Ε-mail: mimoikon@g.mail.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αγρ. Οικονομία
Τηλ. 23107/67080  Κιν. 6942/912901
E-mail: Tsexeli@hotmail.com

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637

ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Γεωπόνος Τηλ. 23103/00391 
Κιν. 6942/887478
Ε-mail: rubens42001@yahoo.com 
& sroussid@gmail.com
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
Επιστήμονας Γεωτεχνολογίας
& ΠεριβάλλοντοςΤεχν. Γεωπονίας
Φυτικής Παρ/γης M.Sc 
Τηλ. 23103/02111Κιν. 6985/580341
E-mail: alexioakim@hotmail.com 

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Τηλ. 23102/07928
Κιν. 6942/639936
E-mail: nikoletta_13@hotmail.com

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής 
Οικονομίας 
Τηλ. 23104/13727 
E-mail: asi_rizou@hotmail.com.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταπτυχιακός γεωπόνος
Κιν. 6977/223234
Εmail: papaioannouioannis@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 
Γεωπόνος
Κιν. 6932/580454
E-mail: efrotsintzo@hotmail.com

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλ. 25102/25536
ΜΑΛΑΦΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλ. 25102/20301
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τηλ. 25910/24103
ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 25910/23285
ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τηλ. 25920/44649
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ&ΣΙΑ ΕΠΕ
Τηλ. 25940/92700

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24410/20380

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24670/83553
Ε-mail: thomasirgis@yahoo.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26630/94700
E-mail: agrotopo@otenet.gr
ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6949/378256
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Ι. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/46812
Ε-mail: b_karametos@yahoo.gr
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6986/643011

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/24565

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/23863 Κιν. 6973/404375
Ε-mail: info@antonelos.gr

ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/81335
Κιν. 6976/972620
Ε-mail: kolaitis.a@gmail.com 

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23430/23450
ΤΣΑΚΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
Γεωπόνος
Τηλ. 23410/27032
Ε-mail: info@tsakidis.gr

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 

Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Τηλ. 23104/62281
Κιν. 6976/714488
Ε-mail: lydiakyf@in.gr

ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Γεωπόνος
Πτολεμαΐδα και Βάρδα Ηλείας 
Tηλ. 26230/71713 
Κιν. 6974/320773
Ε-mail: billkaravol@hotmail.com

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 27420/24401- Κιν. 6974/369228
E-mail: vag_panos@hotmail.com

ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλ-
λιεργειών και Ανθοκομίας
Τηλ: 28230/41962 Κιν.: 6976/302097
Ε-mail: giorgos.lourakis@yahoo.gr

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Τηλ. 22310/32468
Κιν. 6981/840470
E-mail: riavas@gmail.com 

ΛΕΣΒΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 22510/24605
Κιν. 6934/391747
E-mail: m.batzakis@hotmail.com

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. 24220/41788
Κιν. 6972/818348
Ε-mail: gdkaltsounis@yahoo.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/71411
Κιν.  6976/580830
Ε-mail: vageorgouleas@gmail.com
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΦΩΤΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6972/620198
E-mail: Psdc2003@otenet.gr
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6937/363034
E-mail: gangelis@qsdc.gr

ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Τηλ. 6934/735970
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/41995

ΠΕΛΛΗΣ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Γεωπόνος
Τηλ. 23840/22019
Κιν. 6981/336841

ΚΟΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 23810/81691
Φαξ. 23810/81691

ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23820/62693
Ε-mail: alexkou1974@hotmail.com

ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ Οπωρ/κών
& ΑμπέλουΤηλ.23510/41605
Κιν. 6977/611039
Ε-mail:thanosv.strom@gmail.com

Αφοί ΜΑΝΩΣΗ-Ι. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ο.Ε., 
Φυτώριο
Tηλ. 23510/47420. 
Φαξ: 23510/47420.
E-mail: landscapemmt@yahoo.it.

ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26820/22591 Κιν. 6942/408533

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΜΝΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας
και Δενδροκομίας 
Κιν. 6938/740651
E-mail: eskamnou@yahoo.gr
eskamnou@hotmail.com

ΣΑΜΟΥ 
ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22730/79599
Κιν. 6946/760113
Ε-mail: npariano@gmail.com

ΣΕΡΡΩΝ
ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/71080

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/244487

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/71255

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/93168
Φαξ. 24310/93168
Κιν. 6974/709003
Ε-mail: papazap@otenet.gr

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών
Καλ/γειών 
Κιν. 6982/007161
E mail: gianniskazasis@hotmail.com

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Αγροτ. & Οικον. Ανά-
πτυξης
Τηλ. 23860/23148
Κιν. 6974/439021
Ε-mail: panos.anastasop@gmail.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Γεωπόνος
Τηλ. 23730/26001

ΧΙΟΥ
ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ
Τηλ. 22710/28681
Κιν. 6945/054225
E-mail.: pampalosdimitris@hotmail.com

ΚΑΛΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος AΠΘ
Τηλ. 22710/20345
E-mail.: gikaikipos@gmail.com

Απαραίτητοι  για την
ανάπτυξη  της ελληνικής
υπαίθρου είναι πλέον 
οι γεωπόνοι. 
Η «Παραγωγή»  σε μια
προσπάθεια  να συμβάλει 
στην καλύτερη
ενημέρωση των αγροτών,
παραθέτει μια  λίστα
γεωπόνων 
απ’ όλη την Ελλάδα. 
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Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις,
που μου κάνουν φίλοι, γνωστοί
και αναγνώστες, είναι «Ποιό
είναι το καλύτερο κρασί;».

Γράφει ο ΘΟΔΩΡΟΣ ΛΕΛΕΚΑΣ
Δημοσιογράφος οίνου 

και γαστρονομίας 

Είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι
έχουμε την τάση να κατηγοριοποι-
ούμε και να ιεραρχούμε τα πάντα
στη ζωή μας και να αναζητούμε
συνέχεια το καλύτερο. Πόσο μάλλον,
δε, όταν βρίσκουμε κάποιον που
έχει γνώση και εμπειρία πάνω σε
ένα αντικείμενο, οπότε είναι σχεδόν
σίγουρο ότι θα έχει την απάντηση
περί καλύτερου στο τσεπάκι του!
Φανταστείτε όμως, προς στιγμήν,
να ρωτούσαμε έναν δημοσιογράφο
οδήγησης και αυτοκινήτου να μας
πει «ποιό είναι το καλύτερο αυτο-
κίνητο». Δεν θέλω να σκέφτομαι
την έκφραση απορίας και προβλη-
ματισμού στο πρόσωπό του, προ-
σπαθώντας να δώσει μία απάντηση.
Γιατί θα σκεφτόταν (λογικά) ο άν-
θρωπος: Το καλύτερο αυτοκίνητο
για ποιόν; Για έναν εργένη, που
θέλει να κάνει «φιγούρα» στο δρόμο;
Για έναν οικογενειάρχη, που χρει-
άζεται χώρο και ασφάλεια; Για κά-
ποιον μετριοπαθή, που θέλει οι-
κονομία στην κατανάλωση; Ή μή-
πως για κάποιον θερμόαιμο, που
νοιάζεται μόνο για επιτάχυνση, τε-
λική ταχύτητα και μεγάλη ιπποδύ-
ναμη; 
Σκεφτείτε, λοιπόν, στο χώρο του
κρασιού, όταν μόνο οι ελληνικές
ετικέτες που είναι διαθέσιμες σε
ολόκληρη τη χώρα ξεπερνούν τις
τρεισήμιση χιλιάδες (!), πόσο δύ-
σκολη –για να μη πω αδύνατη–
είναι η απάντηση σε αυτό το ερώ-

τημα. Ωστόσο, αξίζει κανείς να προ-
σεγγίσει τους παράγοντες που κά-
νουν ένα κρασί καλό, μήπως κάποτε
καταφέρει να πλησιάσει (όσο αυτό
είναι δυνατόν) το καλύτερο. 
Ένα κρασί θεωρείται, λοιπόν, καλό
όταν:

Είναι επιτυχημένο εμπορικά.
Η εμπιστοσύνη και η προ-
τίμηση του κοινού, δηλαδή,

είναι τεκμήρια της ποιότητας και
του επιπέδου του. Από την άλλη,
κάποιος μπορεί να πει ότι ακόμα
και η αγορά μπορεί να χειραγωγηθεί
από τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ
κ.λπ., χώρια που δεν είναι πάντα
το ζητούμενο να συμμορφωνόμαστε
με τις βουλές της «μάζας», σωστά; 

Το συνιστούν οι ειδικοί.
Βαθμολογίες από τη μία,
βραβεία από την άλλη, δι-
θύραμβοι πιο πέρα, δεν

μπορεί, σίγουρα το κρασί θα είναι
καλό. Κι όμως, αν το ψάξει κανείς
λίγο πιο εις βάθος θα δει ότι ακόμα
και οι ειδικοί διαφωνούν μεταξύ
τους, δημιουργώντας «στρατόπε-
δα», τα οποία συχνά αλληλο-αναι-
ρούνται. Συμπτωματικά, διάβαζα
για ένα ελληνικό κρασί, το οποίο

εγώ, προσωπικά, θεωρώ πολύ
αξιόλογο στην κατηγορία του,

μία διάσημη Αμερικάνα δη-
μοσιογράφος οίνου το

έχει χαρακτηρίσει ανοι-
κτά «τεράστιο», ενώ
ένα πάνελ οινολόγων

και οινοχόων, που το πε-

ριέλαβαν σε μία τυφλή δοκιμή του
έδωσε πολύ χαμηλή βαθμολογία
και το χαρακτήρισε ανισόρροπο. 

Έχει τη σφραγίδα ενός κα-
λού οινοποιείου. Αυτό είναι
σίγουρα ένας παράγοντας

ποιότητας, από την άλλη, ωστόσο,
από μόνο του δεν λέει τίποτα. Και
τα καλύτερα οινοποιεία κάνουν
λάθη και στα καλύτερα σπίτια υπάρ-
χουν προβλήματα, ενώ δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι ένα οινοποιείο είναι,
τελικά, μία επιχείρηση. Αν, λοιπόν,
τεθεί σοβαρό θέμα βιωσιμότητας,
τότε ακόμα και η ποιότητα μπορεί
να θυσιαστεί προκειμένου να απο-
φευχθούν άλλα, πιο σοβαρά και
μακροχρόνια προβλήματα. 

Έχει μεγάλη δυναμική πα-
λαίωσης. Αυτό είναι ένα
από τα στοιχεία, για τα οποία

παθιάζονται οι ξένοι συνάδελφοί
μου, και κυρίως οι Αμερικάνοι.
Εγώ δεν το θεωρώ, από μόνο του,
το πιο σημαντικό. Κι αυτό γιατί
ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε
πως ένα κρασί θα παλαιώσει από
πριν –είναι κάτι που μόνο με τον
χρόνο αποδεικνύεται– ενώ είναι
αμφίβολο αν το αποτέλεσμα της
παλαίωσης θα είναι τελικά αυτό
που είχαμε εξ αρχής κατά νου. Και
βέβαια εγώ αρνούμαι να θεωρήσω
«παρακατιανά» όλα τα φρέσκα
(λευκά κυρίως) κρασιά που μπορεί
μεν να μην έχουν δυναμική πα-
λαίωσης, ωστόσο η ισορροπία, η
δομή και, φυσικά, η απόλαυση που

μας προσφέρουν είναι πραγματικά
εντυπωσιακή. 
 Παρουσιάζει σωστή σχέση

ποιότητας-τιμής. Τί σημαίνει
αυτό, και για ποιόν; Σίγουρα,

μία τιμή δεν σημαίνει το ίδιο για
όλους τους οινόφιλους. Πώς μπο-
ρούμε να εξισώσουμε (ή να ξεχω-
ρίσουμε) κάποιον που δίνει 7 ευρώ
για ένα απολαυστικό Μοσχάτο Λή-
μνου και θεωρεί πραγματικά ότι
έλαβε την αξία των χρημάτων του
με το παραπάνω, με κάποιον άλλο
που δίνει (με την καρδιά του) 1.200
ευρώ για ένα Château Latour του
1982 και θεωρεί ότι βρήκε την ευ-
καιρία της ζωής του; 
Η απάντηση δεν είναι μόνο ότι η
ποιότητα του κρασιού έγκειται σε
όλους τους παραπάνω παράγοντες
-και ενδεχομένως και σε άλλους
τόσους – αλλά όχι σε έναν μεμο-
νωμένο από αυτούς. 
Η απάντηση είναι ότι το κρασί είναι

κάτι απόλυτα υποκειμενικό. Κι αυτό
είναι ένα (μεγάλο) μέρος της μαγείας
του. Όσοι άνθρωποι (είτε ειδικοί
είτε ερασιτέχνες) κι αν δοκιμάσουν
το ίδιο κρασί, καθένας θα σχηματίσει
τη δική του άποψη με βάση τα βιώ-
ματά του, τη γνώση του, αλλά και
– γιατί όχι;– τη διάθεσή του. Οι
γνώμες θα είναι μοιρασμένες, και
μπορεί το ίδιο κρασί κάποιοι να το
βρουν εκπληκτικό και κάποιοι άλλοι
να μη μπορούν να το αντέξουν!  Κι
αυτό είναι απόδειξη του ότι το κρασί
δεν είναι ένα βιομηχανικό προϊόν
αλλά κάτι ζωντανό, που μιλάει δια-
φορετικά στις αισθήσεις καθενός. 
Πριν από μερικά χρόνια, όταν πήρα
συνέντευξη στον μεγάλο Γάλλο
οινολόγο Michel Rolland, θυμάμαι
χαρακτηριστικά ότι μου είχε πει
πως, κατά τη γνώμη του, ένας από
τους παράγοντες που επηρεάζουν
απίστευτα την απόλαυση ενός κρα-
σιού είναι η στιγμή! 
Δηλαδή, η περίσταση, η παρέα, τα
κέφια, όλα αυτά τα συγκυριακά
χαρακτηριστικά που κάνουν ένα
κρασί μοναδικό. Κάθισα και το σκέ-
φτηκα και ο ίδιος, λοιπόν, και συ-
νειδητοποίησα ότι μπορεί να μην
καταφέρω να θυμηθώ ακριβείς
ετικέτες ή εσοδείες των κρασιών
που έχω απολαύσει πραγματικά
στη ζωή μου, μπορώ όμως σίγουρα
να θυμηθώ (και πολύ ζωντανά μά-
λιστα) που απόλαυσα το καθένα,
ποιον είχα δίπλα μου, και αν γιορ-
τάζαμε κάτι χαρούμενο. Και να είστε
σίγουροι ότι στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις, δεν ήταν η τιμή ή οι
δάφνες του οινοποιείου που έκανε
το κρασί μοναδικό, αλλά όλα τα
υπόλοιπα. 
Μη με ρωτάτε, λοιπόν, ποιό είναι
το καλύτερο κρασί κατά τη γνώμη
μου. Γιατί, μάλλον, θα σας απαντήσω
ότι ήταν εκείνο που ανοίξαμε με
τον κουμπάρο μου, όταν έμαθε ότι
το μωρό που περίμενε η γυναίκα
του θα ήταν αγόρι! Αν θέλετε τη
συμβουλή μου, απολαύστε κάθε
όμορφη στιγμή με ένα καλό κρασί,
και θα δείτε ότι κάθε φορά αυτό
θα είναι για εσάς το καλύτερο κρασί.
Μέχρι το επόμενο... 
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Τα μυστικά του καλύτερου κρασιού 

Όσοι άνθρωποι 
(είτε ειδικοί, 
είτε ερασιτέχνες) 
κι αν δοκιμάσουν
το ίδιο κρασί,
καθένας 
θα σχηματίσει 
τη δική του άποψη

▶



Όργιο μαύρης αγοράς τις τελευταίες
ημέρες στον Θεσσαλικό κάμπο, κα-
ταγγέλλουν αγροτοσυνδικαλιστές,
αναφορικά με τα σιτηρά, εξαιτίας
των κλειστών τραπεζών και του
ελέγχου κεφαλαίων, αφού ισχύει
ο νόμος "ο πωλών τοις μετρητοίς".
Οι κλειστές τράπεζες και τα capital
controls έχουν ως αποτέλεσμα να γί-
νονται αγοραπωλησίες στον κάμπο σε
ό,τι αφορά τα σκληρά σιτηρά στη "μαύρη
αγορά», χωρίς τιμολόγια και με τα χρή-
ματαμέσα σε χαρτοσακούλα» όπως κα-
τήγγειλε στο «Βήμα» ο πρόεδρος της
Νέας Ένωσης Αγροτών Λάρισας, Χρή-
στος Σιδερόπουλος.
Το κύκλωμα λειτουργεί ως εξής: Τα
αρτοποιεία που κάνουν καθημερινό
τζίρο, έχουν ρευστό και ζητούν να αγο-
ράσουν άλευρα. Οι εισαγωγές μαλακών
σιτηρών, λόγω των προβλημάτων με
τις τράπεζες, έχουν «παγώσει» κι έτσι
οι αλευροβιομηχανίες ζητούν απο εμ-
πόρους να τους φέρουν σιτηρά, έστω
και σκληρά, που είναι πιο ακριβά από
τα μαλακά, εφόσον υπάρχει ζήτηση από
τα αρτοποιεία. Έμποροι και μεσίτες που
διαθέτουν ρευστότητα, πηγαίνουν στα
χωριά και πληρώνουν με ρευστό στην
πλάστιγγα σε τιμές που κυμαίνονται
από 28 έως 32 λεπτά το κιλό, χωρίς
παραστατικά, αφού θα αναγκαστούν
να κόψουν τραπεζική επιταγή. Οι αγρότες
που «καίγονται» για ρευστότητα, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν τα έξοδα

για τους ψεκασμούς στις εαρινές καλ-
λιέργειες και ιδιαίτερα στη βιομηχανική
τομάτα και στο βαμβάκι, όπου έχουμε
προσβολή από πράσινο σκουλήκι, υπο-
κύπτουν και κλείνουν τη συμφωνία...
Από το... όργιο της «μαύρης» κερδισμένοι
φυσικά βγαίνουν οι μεσίτες και οι έμποροι
και χαμένη η εθνική οικονομία, σε
καιρούς χαλεπούς. Ενώ και οι νομιμό-
φρονες αγρότες που δεν υποκύπτουν,
βλέπουν την αγορά να ικανοποιείται με
πωλήσεις χωρίς παραστατικά και δεν

γνωρίζουν τί θα συμβεί, αν αποκατα-
σταθεί η ομαλή τραπεζική λειτουργία
και αρχίσουν πάλι κανονικά οι εισαγω-
γές...
Το δέλεαρ είναι, λοιπόν, μεγάλο και
όπως συμβαίνει πάντα σε παρόμοιες
περιπτώσεις, η πολιτεία είναι απούσα.
Οι απώλειες για τα κρατικά ταμεία είναι
τεράστιες, ενώ και στην περίπτωση
των νωπών φρούτων και των λαχα-
νικών χάνονται αγορές στην Κεντρική
Ευρώπη που δύσκολα θα ανακτηθούν.
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Ανθίζει η μαύρη αγορά σιτηρών
λόγω «capital controls»

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία
έκθεση του αμερικανικού Υπ. Γε-
ωργίας (Αύγουστος 2015), η παγ-
κόσμια παραγωγή σίτου εμπορικής
περιόδου 2015/16 προβλέπεται ότι
θα ανέλθει στους 727 εκ. τόνους
περίπου, καταγράφοντας ιστορικό
υψηλό. 
Η αυξημένη παραγωγή των Κα-
ζακστάν, Ρωσίας, Τουρκίας και Ου-
κρανίας αντισταθμίζουν τη μειωμένη
παραγωγή της Αργεντινής, του Κα-
ναδά και των ΗΠΑ. Η παγκόσμια
κατανάλωση σίτου προβλέπεται
αυξημένη στους 715 εκ. τόνους,

αλλά υπολειπόμενη της παραγωγής,
ενώ αύξηση (+5,6%) θα έχουν τα
παγκόσμια αποθέματα τέλους. 
Πτώση προβλέπεται για την Ευ-
ρωπαϊκή παραγωγή σίτου στους
147,8 εκ. τ. (- 8,7εκ. τ.). 
Η ρωσική παραγωγή εκτιμάται
στους 60 εκ. τόνους (+0,9 εκ. τ.
σε σύγκριση με την προηγούμενη
περίοδο) με αποδόσεις ανερχόμενες
στα 233 κιλά/στρ., μειωμένες μεν
(-6,6%) σε σύγκριση με την προ-
ηγούμενη περίοδο, αλλά αυξημένες
(+9,4%) σε σχέση με τον μ.ο. 5ετίας. 
Η ουκρανική παραγωγή εκτιμάται

στους 25,5 εκ. τόνους (+0,8 εκ. τ.
σε σύγκριση με την προηγούμενη
περίοδο). 
Η καναδική παραγωγή προβλέπεται
μειωμένη στους 26,5 εκ. τόνους
(-2,8 εκ. τ.) λόγω αντίξοων συν-
θηκών. Η απόδοση προβλέπεται
μειωμένη (-11%) στα 276 κιλά
/στρ., λόγω παρατεταμένης ξηρα-
σίας. 
Έντονη πτωτική πορεία παρουσιά-
ζουν καθ’ όλη την περίοδο. από
αρχές Ιουλίου έως αρχές Αυγούστου
2015. οι τιμές σε όλες τις κατηγορίες
αμερικανικού σίτου. 

Η Αιγύπτος «ανοίγει» 
προοπτικές για 

το ελληνικό βαμβάκι
Η εγκατάλειψη της βαμβακοκαλλιέργειας από τους Αιγύπτιους
παραγωγούς και η στροφή στα σιτηρά λόγω του μεγάλου
δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας που διέκοψε τις
κρατικές ενισχύσεις, έμμεσα μπορεί να δώσει νέα πνοή
στο αντίστοιχο ελληνικό προϊόν εφόσον αξιοποιηθούν οι
ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Το αιγυπτιακό βαμβάκι θεωρείται το καλύτερο όλων των
ποικιλιών, καθώς παρέχει μια εξαιρετικά μαλακή και
εύπλαστη ύφανση. 
H παραγωγή της Αιγύπτου βαίνει μειούμενη εδώ και τρεις
δεκαετίες, καθώς οι κλωστοϋφαντουργίες στράφηκαν σε
φθηνότερες, χαμηλότερης ποιότητας ίνες από την Ασία και
υφάσματα όπως ο πολυεστέρας. Η ζήτηση για υψηλής
ποιότητας βαμβάκι αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3%
της παγκόσμιας αγοράς βαμβακιού. Η Αίγυπτος, η οποία
έχει γίνει η μεγαλύτερη εισαγωγέας σιταριού στον κόσμο
επειδή δεν μπορεί να αναπτυχθεί αρκετά ώστε να καλύψει
την αυξανόμενη ζήτηση για ψωμί, αποφάσισε ότι δεν έχει
πια νόημα να δαπανά τόσα πολλά στο βαμβάκι. 

Ιστορικό υψηλό για την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών

Αναζητείται
τραπεζικό προϊόν για 
τις εισφορές ΕΛΓΑ

Ένα νέο τραπεζικό προϊόν αναζητείται, που θα βοηθήσει
τους αγρότες να καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους,
καθώς και να μπορούν να επιλέγουν τη διαδικασία συμψηφισμού
οφειλών με τα χρήματα που δικαιούνται από τις αποζημιώσεις
του ΕΛΓΑ, τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις.
Η εν λόγω σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Σγουρίδη και συμμετείχαν
ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Στουπής, διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ
και η κα Μπουφούνου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών.
Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα
ο Έλληνας αγρότης θα απελευθερωθεί από τον γόρδιο δεσμό
της γραφειοκρατίας και ότι θα υπάρξει βέλτιστη αντιμετώπιση
στο πρόβλημα της ρευστότητας των αγροτών που δημιουργείται
μέσα από τις δαιδαλώδεις διαδικασίες των πληρωμών.
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Πρόβλημα με τα σταφύλια 
και τα κρασιά της Κρήτης

Αποζημιώσεις ζητούν οι αμπελοκαλλιεργητές της Κρήτης

Άρον-άρον ξεκινούν να παρα-
λαμβάνουν σταφύλια τα οινο-
ποιεία της Κρήτης, έστω και χω-
ρίς τιμές, σε μια προσπάθεια αμ-
πελουργών και ιδιωτών οινο-
ποιών να περισώσουν ότι είναι
δυνατόν από τη φετινή παρα-
γωγή, μετά τις βροχές που προ-
κάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές. 
Την άμεση καταγραφή των ζημιών
στις αμπελοκαλλιέργειες στην Κρήτη
και την επίσπευση των ακολουθού-
μενων διαδικασιών αποζημίωσης
των πληγέντων παραγωγών ζήτησαν
από τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, Θα-
νάση Ζανιά, ο περιφερειάρχης, βου-
λευτές, δήμαρχοι, φορείς – εκπρό-
σωποι των αγροτών που συμμετείχαν
στη σύσκεψη. 
«Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες και
μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις
ολοκληρωτικές. Είναι πολύ μεγάλο
το πλήγμα που δέχτηκαν λίγες μέρες
πριν τον τρυγητό τα αγροτικά νοι-
κοκυριά της Κρήτης και η τοπική
οικονομία...», τόνισαν με έμφαση οι
συμμετέχοντες, ο περιφερειάρχης
Στ. Αρναουτάκης, οι βουλευτές Σ.
Βαρδάκης, Γ. Μακαρώνας, οι αντι-
περιφερειάρχες Ε. Κουκιαδάκης, Θ.
Βρέντζου, οι δήμαρχοι Β. Λαμπρινός,
Μ. Κοκοσάλης, ο πρόεδρος της Ομά-
δας Αμπελουργών Κρήτης Π. Ιε-
ρωνυμάκης, ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νο-
μού Ηρακλείου Γ. Τζωρτζάκης και
άλλοι συνδικαλιστές αγρότες. 
Ήδη, από την Παρασκευή 21 Αυ-
γούστου οι οινοποιοί άρχισαν τις
μετρήσεις των σακχάρων σε οινο-
στάφυλα πρώιμων ποικιλιών (π.χ.
λιάτικο) και κλείνουν συμφωνίες
παράδοσης με αμπελουργούς. Όπως
οι ίδιοι λένε, όσα σταφύλια είναι
κατάλληλα παραλαμβάνονται αμέ-
σως, όμως θα διακόψουν τις πα-
ραλαβές αν διαπιστώσουν ότι δεν

υπάρχουν κατάλληλα σταφύλια. 
Στο μεταξύ, προετοιμάζονται για να
ξεκινήσουν τις παραλαβές και τα
οινοποιεία των Ενώσεων Ηρακλείου
και Πεζών. Ήδη έστειλαν τους οι-
νολόγους τους στα αμπέλια για να
κάνουν μετρήσεις σακχάρων. Η Ένω-
ση Πεζών πάντως δεν αναμένεται
να αρχίσει τις παραλαβές πριν την
παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών. 
Το βέβαιο είναι ότι θα μειωθούν
φέτος κάθετα, σε σύγκριση με μια
μέση χρονιά, οι ποσότητες οινοστά-
φυλων που θα παραλάβουν τα οι-
νοποιεία, λόγω των ζημιών από τις
βροχές κατά το πρώτο δεκαπενθή-
μερο του Αυγούστου.
Οι τιμές αναμένεται να ανακοινωθούν
μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου,
ουσιαστικά ο τρύγος γίνεται «στα
τυφλά», ενώ υπάρχει και μεγάλη
ανησυχία από την πλευρά των αγρο-
τών αν θα μπορέσουν να πάρουν

τα χρήματά τους κυρίως από τις
Ενώσεις (που τους χρωστούν στα-
φύλια περυσινής σοδείας), αλλά και
από κάποιους οινοποιούς που φέ-
ρονται να πάσχουν από ρευστότητα.
Δάνεια, στο μεταξύ, δεν δίνουν οι
τράπεζες. 
Φέτος οι παραγωγοί επιτραπέζιων
σταφυλιών της Κρήτης (κυρίως του
Ηρακλείου) αναμένεται να χάσουν
έσοδα που ξεπερνούν τα 5 εκατ.
ευρώ από τις ζημιές που προκάλεσαν
οι σφοδρές βροχοπτώσεις το τριή-
μερο 13-15 Αυγούστου. 

Πρόβλημα και
στα επιτραπέζια

Η ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση
με τα επιτραπέζια σταφύλια. Τα εξω-
τερικά συνεργεία των συσκευαστη-
ρίων που έβγαιναν την προηγούμενη
εβδομάδα στα ξεσκέπαστα αμπέλια
δεν έβρισκαν τί να τρυγήσουν! 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη μια μέρα
οι εξαγωγείς συμφωνούσαν με αμ-
πελουργούς να τους τρυγήσουν τα
αμπέλια τους (αφού είχαν κάνει
έλεγχο σε αυτά) και την άλλη μέρα
η εικόνα των αμπελιών ήταν κατά
πολύ διαφορετική, καθώς η σαπίλα
μέσα σε ένα 24ωρο είχε εισχωρήσει
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην υπάρ-
χουν ή να είναι ελάχιστα τα κατάλ-
ληλα για συγκομιδή σταφύλια. Στην
ουσία ο τρύγος των επιτραπέζιων
σταφυλιών σε ξεσκέπαστα αμπέλια
διήρκησε περίπου 10 ημέρες. Τα συ-
νεταιριστικά συσκευαστήρια δού-
λεψαν μόνο 2-3 μέρες. Οι τιμές πα-
ραγωγού μετά τις βροχές είχαν μει-
ωθεί στα 40 έως 70 λεπτά, ανάλογα
με την ποιότητα. Ίσως τη «γλιτώσουν»
κάποια σκεπαστά αμπέλια, όπως
λένε εξαγωγείς και αμπελουργοί,
που θα σπεύσουν να τα τρυγήσουν
όταν θα είναι ώριμα. 

Ούτε φέτος
αποδίδει 

η σταφίδα
Απογοητευμένοι είναι οι παρα-
γωγοί σταφίδας βλέποντας τη
φετινή σοδειά εξαιρετικά μει-
ωμένη και κυρίως τις τιμές να
είναι καθηλωμένες τα τελευταία
χρόνια σε χαμηλά επίπεδα, με
αποτέλεσμα η καλλιέργεια να
έχει γίνει ασύμφορη.
Μάλιστα, λόγω του ανύπαρκτου
ή πολύ χαμηλού σε κάποιες πε-
ριπτώσεις εισοδήματος που προ-
σφέρει το προϊόν, αρκετοί πα-
ραγωγοί προχωρούν σε ξερί-
ζωμα, προκειμένου να στραφούν
σε άλλες καλλιέργειες. Φέτος
οι παραγωγοί είχαν να αντιμε-
τωπίσουν και τις καιρικές συν-
θήκες, οι οποίες προς το τέλος
της καλλιέργειας, με τις συνεχείς
απογευματινές βροχές, προκά-
λεσαν προβλήματα στην παρα-
γωγή. 
Χαρακτηριστικά στην περιοχή
της Βάλτας η κατάσταση είναι
απελπιστική. Υπάρχει μείωση
της παραγωγής που φτάνει το
60%, δεν υπήρχαν σταφύλια
στα κλήματα, αλλά με τις τε-
λευταίες βροχές που έπεσαν
και αυτά έπαθαν ζημιά και είχαμε
προβλήματα. Ο κόσμος πλέον
είναι απογοητευμένος με τη
συγκεκριμένη καλλιέργεια, τη
στιγμή μάλιστα που η σταφίδα
έζησε γενιές και γενιές, ενώ
πλέον πάει προς εγκατάλειψη.
Παρόλο που στη Βάλτα έχουν
γίνει νέες φυτεύσεις εφόσον
οι τιμές παραμείνουν στα ίδια
με πέρυσι επίπεδα, πλέον δεν
μπορεί κανείς να τα βγάλει πέρα. 
Το κόστος είναι τεράστιο και
αυτές δεν είναι τιμές που να
επιτρέπουν την καλλιέργεια. 
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Κατά 20% θα μειώνεται η αξία των δικαιωμάτων
που μεταβιβάζονται χωρίς γη

Μειωμένη θα είναι από φέτος η
«ποινή» που ισχύει για τις μετα-
βιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης
χωρίς γη, όπως φαίνεται από την
πρόσφατη Υπουργική Απόφαση
για τα κριτήρια κατανομής του
εθνικού αποθέματος. 
Σύμφωνα με το 9ο άρθρο της
Απόφασης, «κατά τη μεταβίβαση
δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς
γη, η μοναδιαία αξία τους μει-
ώνεται υπέρ του εθνικού απο-
θέματος σε ποσοστό 20%», με
σκοπό να επανατροφοδοτείται ο
«κουβάς» των δικαιωμάτων προς
τους νέους αγρότες, οι οποίοι
έχουν και προτεραιότητα στην
κατανομή. Σχετικά με την ανα-
πλήρωση του εθνικού αποθέμα-
τος, το άρθρο 9 προβλέπει, ανα-
λυτικά, τα εξής: 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του Καν. (ΕΕ)
1307/2013 το εθνικό απόθεμα
αναπληρώνεται με ποσά που προ-
κύπτουν από: 
1. Δικαιώματα ενίσχυσης, τα
οποία δεν συνεπάγονται κατα-
βολές ενισχύσεων επί δύο συ-
ναπτά έτη λόγω οποιουδήποτε
από τα κατωτέρω: 
α) Μη συμμόρφωσης με τις προ-
ϋποθέσεις του ενεργού γεωργού. 
β) Μη τήρησης της ελάχιστης
προϋπόθεσης για τη λήψη άμεσων
ενισχύσεων, του ποσού των 250
ευρώ. 
γ) Απόδειξης πρόκλησης τεχνη-

έντως από τις 18/10/2011 συν-
θηκών, με σκοπό την αποφυγή
της μείωσης των ενισχύσεων
άνω των 150.000 ευρώ. 
2.Αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης
ισοδύναμο με το συνολικό αριθμό
δικαιωμάτων ενίσχυσης, που δεν
έχουν ενεργοποιηθεί επί 2 συναπτά
έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών πε-
ριστάσεων. 
Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων
ή μισθωμένων δικαιωμάτων του
γεωργού, που επιστρέφονται στο
εθνικό απόθεμα, δίνεται προτε-
ραιότητα στα δικαιώματα με την

χαμηλότερη αξία. Για τους σκο-
πούς του παρόντος άρθρου πα-
ράγραφοι 1 ή 2, εκτός από περί-
πτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρε-
τικών περιστάσεων, τα μη χρη-
σιμοποιηθέντα δικαιώματα ενί-
σχυσης θεωρείται ότι επιστρέ-
φονται στο εθνικό απόθεμα την
επομένη της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας που καθορίζεται από
την Επιτροπή βάσει του άρθρου
78 στοιχείο β) του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για την τρο-
ποποίηση της ενιαίας αίτησης στο
πλαίσιο του καθεστώτος βασικής
ενίσχυσης κατά το ημερολογιακό
έτος λήξης της περιόδου που

αναφέρεται στο άρθρο 31 παρά-
γραφος 1 στοιχείο α) ή β) του κα-
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. 
3. Δικαιώματα ενίσχυσης που
επιστρέφονται εκουσίως από τους
γεωργούς.
4. Την εφαρμογή της ρήτρας
απροσδόκητου κέρδους, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 15 της
αριθμ. 104/7056/ 21-01-2015
Υ.Α. 
5. Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα
δικαιώματα ενίσχυσης.
6. Γραμμική μείωση της αξίας
όλων των δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν
επαρκεί για την κάλυψη των πε-
ριπτώσεων αύξησης της αξίας ή
χορήγησης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης βάσει τελεσίδικης δι-
καστικής απόφασης ή οριστικής
διοικητικής πράξης.
7. Γραμμική μείωση της αξίας
όλων των δικαιωμάτων ενίσχυ-
σης, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν
επαρκεί για την κάλυψη των πε-
ριπτώσεων χορήγησης δικαιω-
μάτων βασικής ενίσχυσης σε γε-
ωργούς νεαρής ηλικίας και σε
γεωργούς που αρχίζουν τη γε-
ωργική τους δραστηριότητα κατά
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5
και 6 της παρούσας.
8. Κατά τη μεταβίβαση δικαιω-
μάτων ενίσχυσης χωρίς γη, η μο-
ναδιαία αξία τους μειώνεται υπέρ
του εθνικού αποθέματος σε πο-
σοστό 20%.»

Στο 10% έως 15% ανέρχονται οι
πυρκαγιές που οφείλονται σε φυ-
σικά αίτια από το 2000 και μετά,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία
που τηρούνται στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη. 
Έγγραφο που διαβιβάστηκε στη
Βουλή από τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη

Πανούση, αναφέρει ότι από το
2000 έως και την 24/07/2015, συ-
νελήφθησαν 6.583 άτομα, τα οποία
φέρονται ως δράστες αγροτοδα-
σικών πυρκαγιών, εκ των οποίων
1.604 οδηγήθηκαν στον αρμόδιο
εισαγγελέα, στο πλαίσιο της δια-
δικασίας του αυτοφώρου και 26
από αυτούς κρίθηκαν προσωρινά
κρατούμενοι. 

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη
Βουλή μετά από ερώτηση που είχε
καταθέσει η βουλευτής Σταυρούλα
Αντωνάκου (Ποτάμι) αναφορικά
με τις δράσεις για την καταπολέ-
μηση των πυρκαγιών. Στην έγ-
γραφη απάντησή του ο κ. Πανούσης
αναφέρεται στο Γενικό Σχέδιο Αν-
τιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και

στις δράσεις της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας. 
Από το έγγραφο προκύπτει ότι
από 30/4/2015 εκδόθηκε Απόφαση
για την κατανομή πιστώσεων των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,
συνολικού ύψους 18.400.000 ευ-
ρώ, στους δήμους και συνδέσμους
αυτών, για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας.

Χρηματοδότηση
13,5 εκατ. 
στον ΕΛΓΑ

για τα ΠΣΕΑ 
Πληρωμές υπολοίπων από τα ΠΣΕΑ
του 2011, που αφορούν καταστροφές
φυτικού κεφαλαίου και αγροτικών
μονάδων, δρομολογεί σχετική Από-
φαση που υπογράφει ο απερχόμενος
υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Βαγγέλης Αποστόλου. 
Καταβολή χρηματοδότησης στον ΕΛΓΑ
ποσού 13.500.000,00 ευρώ, σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης Φ.29/110, Κ.Α. 2111«Οι-
κονομικές Ενισχύσεις Γεωργικού Χα-
ρακτήρα», για την υλοποίηση προ-
γράμματος κρατικών οικονομικών
ενισχύσεων(ΠΣΕΑ), προβλέπει σχετική
απόφαση του κ. Αποστόλου. 
Η απόφαση αφορά υλοποίηση μέτρων
υπέρ των παραγωγών της χώρας που
οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημ-
μύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες,
υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό,
χιόνι, χαλάζι και υψηλές θερμοκρασίες)
κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-
Δεκέμβριος (ετήσιο 2011). 

Σε εμπρησμούς οφείλεται το 85% των πυρκαγιών
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Άνοιξε τις πύλες του 
ο Αγροτικός Αύγουστος 2015 

Με κεντρικό θέμα «Όταν η
παράδοση πιστοποιείται»,
άνοιξε τις πύλες του ο «Αγρο-
τικός Αύγουστος», για 17η
χρονιά, στα Χανιά. 
Τριάντα τοπικές επιχειρήσεις τυ-
ποποιημένων και πιστοποιημένων
αγροτικών προϊόντων συμμετέ-
χουν στην έκθεση που πραγμα-
τοποιείται στην καρδιά της πόλης,
στην Πλατεία 1866 και θα διαρ-
κέσει έως την Τρίτη 1η Σεπτεμ-
βρίου με ώρες λειτουργίας από
τις 10 π.μ. έως τις 10 μ.μ. 
Ο κύκλος δράσεων της έκθεσης
περιλαμβάνει: βραδιά γευσιγνω-
σίας, ημερίδα με θέμα την πιστο-
ποίηση των βιολογικών προϊόν-
των, καθώς και πολιτιστικές βρα-
διές. 
Τη βούληση, ώστε η φετινή διορ-
γάνωση του «Αγροτικού Αυγού-
στου» να αποτελέσει έναν σταθμό
στον επαναπροσδιορισμό της έκ-
θεσης, εξέφρασε κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου ο δήμαρχος
Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, το-
νίζοντας ότι επιθυμία της νέας
δημοτικής αρχής ήταν η διοργά-
νωση «να έχει πραγματική φυ-
σιογνωμία έκθεσης τυποποιημέ-
νων τοπικών αγροτικών προ-
ϊόντων και να ξεφύγει από τη
λαϊκή αγορά, που είχε καταλήξει
να είναι επί των ημερών της προ-
ηγούμενης δημοτικής αρχής».
Μάλιστα, όπως εξήγησε ο κ. Βάμ-
βουκας, «αναφέρω λαϊκή, διότι
πέρυσι από τα 98 περίπτερα μόνο
τα 48 είχαν αγροτικά προϊόντα
εκ των οποίων πολλά δεν ήταν
ούτε τοπικά ούτε τυποποιημένα
ούτε διέθεταν τις σχετικές νόμιμες
άδειες. Υπήρχε, δε, πλήθος από
άσχετα προϊόντα, όπως παρμπρίζ
αυτοκινήτων, μαξιλάρια, είδη μα-
σάζ κ.λπ.». 
Ο δήμαρχος Χανίων τόνισε ότι
τα κριτήρια, που τέθηκαν, ήταν
κατά προτεραιότητα ποιοτικά και

όχι ποσοτικά, ενώ τέθηκε και
πλαίσιο διαφανούς διαχείρισης
των οικονομικών συναλλαγών
της έκθεσης. 
Αναφορικά με τη χωροθέτηση
του «Αγροτικού Αυγούστου» ο
κ. Βάμβουκας επεσήμανε πως
«η πλατεία αυτή, που βρίσκεται
στην καρδιά της πόλης, πρόσφατα
δέχτηκε τη φροντίδα της νέας
δημοτικής αρχής με την απομά-
κρυνση 4 περιπτέρων, που απο-
τελούσαν για χρόνια εστία πραγ-
ματικής και οπτικής ρύπανσης.
Είναι μία από τις 3 κεντρικές πλα-
τείες της πόλης μας, που για χρό-
νια είναι υποβαθμισμένη εξαιτίας
της εγκατάλειψης και της παρα-
βατικότητας, που παρατηρείται,
και αξίζει μιας καλύτερης μετα-
χείρισης, ενώ η έκθεση θα μας

δείξει ένα άλλο πρόσωπο αυτής
της σημαντικής πλατείας». 
Όσον αφορά τη μετάθεση του
χρόνου πραγματοποίησης της έκ-
θεσης στο τέλος Αυγούστου, ο
ίδιος τόνισε ότι «πρέπει να υπο-
λογίσουμε ότι δεν είναι λογικό
να συγκεντρώνουμε όλες τις
δραστηριότητές μας το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και
το πρώτο του Αυγούστου, που
ούτως ή άλλως η πόλη είναι
ασφυκτικά γεμάτη, αλλά πρέπει
να επιδιώκουμε τη δημιουργία
γεγονότων και σε ενδιάμεσες πε-
ριόδους, ώστε να προσελκύουμε
κοινό για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα». 
Την πρόταση της καθιέρωσης
μιας ενιαίας έκθεσης, στην οποία
θα προβάλλονται όλα τα τυπο-

ποιημένα προϊόντα της Κρήτης,
προκειμένου αυτά να αναδειχθούν
διεθνώς υποστήριξε από την
πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης
Χανίων, Απόστολος Βουλγαρά-
κης, ο οποίος υπεραμύνθηκε την
επιλογή χωροθέτησης της διορ-
γάνωσης στην Πλατεία 1866, χα-
ρακτηρίζοντάς την ως «την πιο
κατάλληλη επιλογή, που έγινε
ποτέ, καθώς από το κέντρο των
Χανίων διοχετεύονται οι επισκέ-
πτες της πόλης προς το λιμάνι». 

Μόνιμο εκθετήριο
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ,
Γιάννης Μαργαρώνης, πρότεινε
να δημιουργηθεί ένα μόνιμο εκ-
θετήριο στην Αγυιά, στο οποίο
θα φιλοξενούνται τόσο η διορ-
γάνωση του «Αγροτικού Αυγού-
στου» όσο και άλλες κλαδικές
εκθέσεις, τονίζοντας ότι το Επι-
μελητήριο συμπορεύεται με τις
αλλαγές, που εφαρμόστηκαν στη
φετινή διοργάνωση του «Αγρο-
τικού Αυγούστου». 

Στα 17,57 ευρώ ανά νέα
κυψέλη και στα 3,48 ευρώ
ανά μετακινούμενη κυψέλη
καθορίζεται η ενίσχυση για
το 2015, στα πλαίσια των
δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός
για τη διευκόλυνση των με-
τακινήσεων» και 3.2 «Οι-
κονομική στήριξη της νο-
μαδικής μελισσοκομίας»,
σύμφωνα με σχετική Υπουρ-
γική Απόφαση. 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα
με την απόφαση, οι ενισχύ-
σεις διαμορφώνονται ως
εξής: 
8Εξοπλισμός για τη διευ-
κόλυνση των μετακινήσεων:
Συνολικό ποσό 1.434.575
ευρώ. Ύψος ενίσχυσης
17,57 ευρώ ανά κυψέλη.
8Οικονομική στήριξη της
νομαδικής μελισσοκομίας:
Συνολικό ποσό 2.665.000
ευρώ. Ύψος ενίσχυσης: 3,48
ευρώ ανά μετακινούμενη
κυψέλη.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω
ποσά είναι ελαφρώς μει-
ωμένα από το 2014, όπου
οι τιμές αντίστοιχα ήταν στα
18 και 3,59 ευρώ.

Ενισχύσεις 
για νέες κυψέλες

και νομαδική 
μελισσοκομία

Ντόπιο καλαμπόκι για 
τις ανάγκες των κτηνοτρόφων 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της
περιοχής ότι είναι σε θέση να καλύψει σε απόλυτο βαθμό τις ανάγκες τους σε καλαμπόκι,
προερχόμενο απ’ την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. 
Πάντα στην καλύτερη δυνατή τιμή, οι παραγωγοί της περιοχής θα βρουν τις ποσότητες
που επιθυμούν σε αρίστης ποιότητας, ελεγμένο ντόπιο καλαμπόκι, τόσο στο εργοστάσιο
παραγωγής ζωοτροφών, στην περιοχή του σταδίου, όσο και στα 15 εξακτινωμένα σε
όλη την περιοχή ευθύνης του Συνεταιρισμού, υποκαταστήματα-σημεία πώλησης. 
Όσοι ενδιαφέρονται για μεγάλες ποσότητες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα,
θα πρέπει να επικοινωνούν στο τηλ. 26410/69060, ώστε, σε προσυνεννόηση με τον
υπεύθυνο του εργοστασίου, κ. Δήμο Μπέτσικα, να κάνουν την παραγγελία και να
ορίζουν την ημέρα παραλαβής ή, να επικοινωνούν με το Τμήμα Εμπορίας και τον κ.
Παναγιώτη Τέγα, στο τηλ. 26410/69005-6. 
Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου «παραδοσιακά» δίνει την καλύτερη τιμή τόσο
στον παραγωγό-πωλητή όσο και στον κτηνοτρόφο-αγοραστή.



Η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ
της Ιαπωνίας παρασημοφορεί τον
σπουδαίο Έλληνα κ. Δήμο Βρατσάνο,
Πρόεδρο του Ελληνο-Ιαπωνικού Συν-
δέσμου, στις 8 Ιουνίου 2015. 
Ένα σημαντικό γεγονός αυτό της παρα-
σημοφόρησης του κ. Βρατσάνου με το
παράσημο του Τάγματος του Ανατέλλοντος
Ηλίου, Χρυσών Ακτίνων μετά ταινίας (Or-
der of the Rising Sun, Gold Rays with
Neck Ribbon) έχει πραγματοποιηθεί στις
8 Ιουνίου 2015 από τον Πρέσβη της Ια-
πωνίας στην Ελλάδα κ. Masuo Nishi-
bayashi στην κατοικία του Ιάπωνα Πρέσβη
στο Παλαιό Ψυχικό.
Το έργο του Έλληνα κ. Βρατσάνου με
πολλές προεκτάσεις για τον πολιτισμό
της Ιαπωνίας και της επαφής του με την
Ελλάδα, όπως η σύσφιξη των σχέσεων
των δύο χωρών και της επικοινωνίας
μέσω των δράσεων του έδωσαν καρπούς
με αναμενόμενη τη συνέχεια της φιλίας
Ελλήνων-Ιαπώνων σε επίπεδα αλληλο-
εκτίμησης και συνεργασίας. 
Ο κ. Βρατσάνος, από τη θέση του Διευθυντή

του Ελληνικού Οργανισμού στην Ιαπωνία,
έκανε γέφυρες για την επικοινωνία στον
πολιτισμό και τον τουρισμό και κατ’ επέ-
κταση στον οικονομικό τομέα από αν-

ταλλαγές προσώπων που έδωσαν ευχέρεια
και ορίζοντες για ένα εποικοδομητικό
μελλοντικά αναπτυξιακό πρόγραμμα ει-
ρήνης –φιλίας– εμπορικών συναλλαγών

και αλληλοεκτίμησης των δύο λαών της
Ιαπωνίας και της Ελλάδος. 
Μετά την επιστροφή του από την Ιαπωνία
το 1984 στην Ελλάδα ο κ. Βρατσάνος
υπήρξε επί δεκαετίας έως το 1994 Διευ-
θυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επι-
δαύρου. 
Από το 2004 έως και σήμερα είναι Πρό-
εδρος του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου,
ενώ προϋπήρξε και αντιπρόεδρος έως
το 2004 του ίδιου Συνδέσμου. 
Οι θέσεις διοίκησης που του εμπιστεύτηκαν,
τον ενέπνευσαν να λειτουργήσει με ωρι-
μότητα, γνώση, αυτοδιάθεση, ταλέντο
και πολύ ευθύνη απέναντι στο συνολικό
έργο της ζωής του, που είναι η ροή της
«αλυσίδας» που συνδέει ποικιλοτρόπως
τους δύο λαούς προς όλες τις κατευθύν-
σεις. 
Η ζωή και το πολλαπλό έργο αυτού του
άντρα είναι παράδειγμα για το μελλοντικό
παγκοσμιοποιημένο πνεύμα συνεργασίας
και εκτίμησης της διαπολιτισμικής ανα-
φοράς και διατήρησης της ταυτότητας
των λαών εν γένει.
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Ο Αυτοκράτωρ της Ιαπωνίας
παρασημοφορεί τον Δ. Βρατσάνο

Την προσχώρησή του στη Λαϊκή Ενότητα ανα-
κοίνωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), Δημήτρης Καμπούρης. 
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης,
στο πλαίσιο της διερευνητικής εντολής που
έλαβε συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΠΕΚ,
ο οποίος με δήλωσή του στους δημοσιογράφους
ανακοίνωσε την προσχώρησή στη Λαϊκή Ενό-
τητα. 
Πιο συγκεκριμένα, πριν τη συνάντηση, στην
οποία παραβρέθηκαν ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος της Λαϊκής Ενότητας Δημήτρης
Στρατούλης και η βουλευτής του κόμματος
Λίτσα Αμμανατίδου. 
O κ. Λαφαζάνης δήλωσε ότι «ο κ. Δημήτρης
Καμπούρης είναι ο επικεφαλής των Ελλήνων
κτηνοτρόφων, μια πολύ σημαντική κοινωνική
κατηγορία του πληθυσμού μας, με σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Οι κτηνοτρόφοι
πρέπει να στηριχθούν σε αυτή τη φάση, να

στηριχθούν απέναντι σε ένα τρίτο μνημόνιο
που πάει να τους εξοντώσει. Δεν θα τα κατα-
φέρουν όμως. Διότι θα παλέψουμε και το
μνημόνιο θα ακυρωθεί». 
Από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Καμπούρης
δήλωσε ότι «ήρθαμε να ενημερώσουμε τον
κ. Λαφαζάνη για τα προβλήματα του αγρο-

κτηνοτροφικού κόσμου. Είναι γεγονός ότι το
τρίτο μνημόνιο θα βάλει την «ταφόπλακα»
στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο. Είμαστε εδώ
να τον ενημερώσουμε και να δηλώσουμε
βέβαια ότι δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Χωρίς
πρωτογενή τομέα η χώρα μας δεν έχει μέλλον
και δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη. Πι-
στεύουμε στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας
και βεβαίως έχουμε προτάσεις πάνω σε αυτό.
Μέχρι τώρα δεν είδαμε τίποτα. Δυστυχώς από
το 2006 είμαστε στους δρόμους αγωνιζόμενοι.
Αυτούς τους 7 μήνες είχαμε προσδοκίες για
να επιλυθούν τα προβλήματα και να δικαιωθούν
οι αγώνες μας. Δυστυχώς δεν είδαμε πολλά
πράγματα. Είμαστε, λοιπόν, και επαναλαμβάνω
και πάλι εδώ να ενημερώσουμε τον κ. Λαφαζάνη
για τα προβλήματα και βέβαια και εγώ να δη-
λώσω στη συνέχεια την προσχώρηση μου
στη Λαϊκή Ενότητα για να αγωνιστούμε μαζί
για τα προβλήματα όχι μόνο του αγροκτηνο-
τροφικού κόσμου, αλλά και της κοινωνίας».

Ενώσεις Νέων
Αγροτών κατά
χορηγίας της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ»
Την έντονη αποδοκιμασία τους για την
απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων
Αγροτών (ΠΕΝΑ) να δεχτούν ως χορηγό
την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» στο
22ο Πανελλήνιο Συνέδριο, έδωσαν στη
δημοσιότητα οι Ενώσεις Νέων Αγροτών
των Νομών Κιλκίς, Ημαθίας, Σερρών,
Αχαΐας και Λακωνίας. 
Θεωρούν την αποδοχή της χορηγίας από
την ΠΕΝΑ αντιφατική και παράτολμη
ενέργεια, καθώς η εν λόγω εταιρεία
αποτελεί εμπόδιο για την αγροτική επι-
χειρηματικότητα και την αειφόρο γεωργία,
με σοβαρές περιβαλλοντικές και οικο-
νομικές συνέπειες τόσο στην περιοχή
των Σκουριών Χαλκιδικής όσο και στην
περιοχή των Κρουσσών και Πάικου Κιλ-
κίς.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων στον Λαφαζάνη



45ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 παραγωγή
www.paragogi.net

Η πρώτη κατοίκηση της Μονεμβασιάς
έγινε στα χρόνια του Βυζαντινού Αυ-
τοκράτορα Μαυρίκιου (582-602). Ενά-
μιση αιώνα αργότερα, συγκαταλεγόταν
στις πιο σπουδαίες πόλεις της Πελο-
ποννήσου, έδρα Επισκόπου. Από το
1147, όταν οι Νορμανδοί προσπάθησαν
να την καταλάβουν, ως το 1248, οπότε
παραδόθηκε με Συνθήκη στους Φράγ-
κους του Γουλιέλμου Βιλαρδουΐνου,
γνώρισε αρκετές πολιορκίες, στις οποίες
ανταπεξήλθε νικηφόρα. 
Περιήλθε πάλι στην κατοχή των Βυζαντινών
(1262), αλλά είχε τοπικούς άρχοντες να
τη διοικούν. 
Οι κάτοικοί της επιδίδονταν στο εμπόριο
και είχαν αποκτήσει πολλά προνόμια, αλλά
και στην πειρατεία, καθώς στα ανοιχτά κυ-
κλοφορούσαν πολλά βενετσιάνικα εμπορικά
πλοία. 
Μετά την κατάλυση του Δεσποτάτου του
Μυστρά από τους Τούρκους (1460), η Μο-
νεμβασιά αναγνώρισε ως κυρίαρχο τον
Θωμά Παλαιολόγο, και δεν παραδόθηκε.
Όταν αυτός κατέφυγε στην Ιταλία, η κα-
στροπολιτεία πέρασε στην επικυριαρχία
του Πάπα και αμέσως μετά των Βενετσάνων.
Την κράτησαν ως το 1540, οπότε την πήραν
οι Τούρκοι. 
Στα 1821, ήταν ένα από τα πρώτα κάστρα
που πολιόρκησαν οι επανα-στάτες και
τελικά έπεσε στα χέρια των Ελλήνων, στις
23 Ιουλίου του 1821. 

Μονεμβασιά ή Μονεμβασία 
Γιβλαρτάρ της Ελλάδας αποκλήθηκε η Μο-
νεμβασιά. Όποιος δει το βράχο, αντιλαμ-
βάνεται αμέσως γιατί αυτό το κάστρο, που
αποτελούσε κλειδί του Αιγαίου, κατόρθωσε
να αντισταθεί επί 3 χρόνια στον Γουλιέλμο
Βελαρδουΐνο, γύρω στα 1250. 
Το όνομά της, «Μονεμβασιά», το πήρε από
την «μόνη εμβασία», που έχει προς την
ξηρά, το περιμέτρου 2 μιλίων νησάκι της.
Οι Βυζαντινοί το απέκοψαν από την ξηρά,
με την οποία επικοινωνεί και το συνέδεσαν
με μία γέφυρα με 14 τόξα και μήκος 130
μέτρων. Τα λείψανα των τειχών της με-
σαιωνικής πόλης που κατηφορίζουν έως

τη θάλασσα, διατηρούν όλο τους το μεγαλείο. 
Περίπου 40 Βυζαντινές Εκκλησίες βρίσκονται
μέσα στην καστροπολιτεία, με τα λιθόστρωτα
δρομάκια. Ανάμεσά τους: η Αγία Σοφία,
που θεωρείται μικρογραφία της Αγίας
Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως, η Παναγιά
η Χρυσαφίτισσα, η οποία θεωρείται θαυ-
ματουργή και η Αγία Άννα, την οποία ανα-
στήλωσαν οι Βενετοί. 
Σπουδαιότερη απ’ όλες τις εκκλησίες, είναι
εκείνη του Ελκόμενου Χριστού, που κτίστηκε
τον 13ο αιώνα από τον Αυτοκράτορα του
Βυζαντίου Ανδρόνικο Β’ Παλαιολόγο, σε
σχήμα βασιλικής με τρούλο. Η εκκλησία
αυτή αναστηλώθηκε από τους Βενετούς

το 1693 και στο εσωτερικό της σώζονται
δύο αυτοκρατορικοί θρόνοι και τέσσερις
βυζαντινές εικόνες, μεταξύ των οποίων
και η εικόνα του Ελκόμενου επί του Σταυρού
Χριστού. 
Από το Κάστρο παρατηρεί κάποιος μια μο-
ναδική θέα προς την κάτω πόλη και τα
τείχη, τα οποία κατηφορίζουν προς τη θά-
λασσα. Κοντά στο κάστρο βρίσκεται η προ-
τομή και το σπίτι του ποιητή της Ρωμιοσύνης,
Γιάννη Ρίτσου. 
Η Μονεμβασιά στις μέρες μας έχει εξελιχθεί
σε σημαντικό κέντρο διακοπών, με άριστες
υποδομές. 
Στις μέρες μας, η Άνω Πόλη του κάστρου

είναι μια ερειπωμένη πολιτεία, όπου σώ-
ζονται τρεις στέρνες και ο οκταγωνικός
Ναός της Αγίας Σοφίας. Η Κάτω Πόλη απο-
τελείται από δαιδαλώδη δρομάκια, θολωτές
καμάρες, εκκλησίες και σπίτια παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής, ανάμεσα στα τείχη και στον
απότομο βράχο, προσδίδοντας στην Κα-
στροπολιτεία μια μοναδική γοητεία. 

Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος
Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά
την Πρωτομαγιά του 1909 (νέο ημερολόγιο,
14 Μαΐου). Φοίτησε στο Γυμνάσιο του Γυ-
θείου το 1925 και μόλις σε ηλικία 16 ετών,
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. 
Η τριετία 1926-1929 ήταν μία από τις δυ-
σκολότερες της ζωής του. Τον χτύπησε η
φυματίωση και έτσι αναγκάστηκε να πα-
ραμείνει στο νοσοκομείο της «Σωτηρίας»
για νοσηλεία. 
Το 1931 πήρε μέρος σε θεατρικές παρα-
στάσεις, όπως και το 1932. Τον πρώτο
χρόνο ήταν ηθοποιός και χορευτής τον
δεύτερο. Το 1938 εμφανίστηκε πάλι, ως
ηθοποιός, στην τραγωδία «Πέρσες», με το
Εθνικό Θέατρο. 
Τα αιματηρά γεγονότα της Θεσσαλονίκης,
το 1936, τον συγκλόνισαν και έγραψε τον
«Επιτάφιο», που μετά τον πόλεμο, τον με-
λοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Έλαβε
μέρος στην Εθνική Αντίσταση και γνώρισε
διωγμό από το μετακατοχικό καθεστώς.
Το 1948 εξορίστηκε στο Κοντοπούλι της
Λήμνου. Το 1949 στη Μακρόνησο και το
1950 στον Αη-Στράτη. Το 1967 εξορίστηκε
στη Γυάρο, στο Παρθένι της Λέρου και στο
Καρλόβασι της Σάμου. 
Το έτος 1968 προτάθηκε για το Βραβείο
Νόμπελ της Λογοτεχνίας, ενώ τον Μάιο
του 1977 του απονεμήθηκε το Βραβείο
Λένιν. 
Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε το 1990, ενώ
άφησε πίσω του ένα τεράστιο λογοτεχνικό
έργο. 
Ο Κωστής Παλαμάς το 1937, χαρακτήρισε
την ποίηση του 28χρονου τότε λογοτέχνη
«ιχώρ», όπου είναι ο αιθέριος χυμός, που
κατά την ελληνική θρησκεία, έρεε στις
φλέβες των θεών. 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ

«Κλειδί» στο Αιγαίο ο Βράχος
της Μονεμβασιάς
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Σε ένα νέο κύκλο περαιτέρω
υποχώρησης των αξιών έχει
εισέλθει η αγορά ακινήτων,
με δεδομένη την εφαρμογή
του τρίτου πλέον προγράμ-
ματος που αναμένεται να
συρρικνώσει το ΑΕΠ της χώ-
ρας αθροιστικά κατά 5,75%
στη διετία 2015-2016, σύμ-
φωνα και με επίσημες εκτι-
μήσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. 
Aυτό αναφέρει στην τελευ-
ταία της έκθεση η εταιρεία
ορκωτών εκτιμητών & δια-
πιστευμένων συμβούλων
ακίνητης GLP Values.
Bαρύ πλήγμα στην αγορά ακι-
νήτων προκαλεί  και η αναταραχή
στην οικονομία, η προβληματική
λειτουργία των τραπεζών και
κυρίως τα capital controls, τα
οποία έβαλαν «ταφόπλακα» στην
προσπάθεια ανάκαμψης που επι-
χειρήθηκε από τις αρχές του
έτους.
Ως εκ τούτου, οι όποιες θεω-
ρήσεις υπήρξαν για κλείσιμο του
προηγούμενου προγράμματος
και αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%
το 2015, που θα  αναχαίτιζαν
τυχόν πρόσθετες  ρευστοποιήσεις
και σταδιακά θα εξισορροπούσαν
την προφορά με τη ζήτηση ακι-
νήτων,  αποτελεί πλέον ένα μη
βιώσιμο σενάριο. 
Σύμφωνα με την τακτική έκθεση
του Τμήματος Ανάλυσης και
Επικοινωνίας της εταιρείας GLP
Values, που δόθηκε στη δημο-
σιότητα τον Δεκέμβριο του
2014,η εφαρμογή του 2ου Προ-
γράμματος (2012-2014) μείωσε
τις τιμές των ακινήτων κατά
ένα μέσο ποσοστό που κυμάν-
θηκε στο εύρος του 22-25%.
Με την εξειδίκευση των νέων
μέτρων κρίνεται αναμενόμενη
μια περαιτέρω μέση υποχώρηση
των τιμών στο 12-18%, ανάλογα
με την κατηγορία και τα επί μέ-

ρους χαρακτηριστικά του κάθε
ακινήτου. Για παράδειγμα, στα
οικιστικά ακίνητα η πτώση των
τιμών μπορεί να κινηθεί προς
το άνω εύρος του 18%, λόγω
του μεγαλύτερου όγκου πωλη-
τών που θα καταγραφεί συγ-
κριτικά με τους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακι-
νήτων.
Συμπερασματικά, οι τεχνικές
παράμετροι που θα επιτείνουν
τη διολίσθηση των τιμών, σύμ-
φωνα με την GLP Values, είναι
οι ακόλουθες:
1) Οι αγοραστές θα μειώσουν
περαιτέρω την τιμή διαπραγμά-
τευσης, αφού ήδη έχει σωρρευ-
θεί μια πρόσθετη περίοδος αβε-
βαιότητας της τάξης των 7 μη-
νών από την ημερομηνία προ-
κήρυξης εκλογών μέχρι σήμε-
ρα.
2) Η περιορισμένη ρευστότητα
που διαθέτουν οι πρωταγωνι-
στές της αγοράς αυτής λόγω
της διατήρησης των capital con-
trols.

3)Η αναβολή της μείωσης των
αντικειμενικών αξιών και η δια-
τήρηση του ΕΝΦΙΑ για το 2015
και 2016.
Ανησυχία προκαλεί το γεγονός
ότι τα «κόκκινα» δάνεια έχουν
αυξηθεί δραματικά και εκφρά-
ζονται φόβοι για αύξηση του
αριθμού των ακινήτων που θα
διατίθενται είτε με πλειστηρια-

Πόσο έχουν υποχωρήσει 
οι τιμές των εξοχικών

στα νησιά

Συνέχεια της πτωτικής τάσης και της αβεβαιότητας στην αγορά εξοχικών και πα-
ραθεριστικών κατοικιών φέρνουν οι τελευταίες πολιτικές και οικονομικές εξελί-
ξεις.
«Εκτίμησή μας είναι ότι η αγορά ακινήτων έχει εισέλθει σε ένα κύκλο εσωστρέφειας.
Οι πιέσεις στα διαθέσιμα εισοδήματα αναμένεται να είναι τόσο ισχυρές που η
κατάρρευση της αγοράς εξοχικών και παραθεριστικών κατοικιών θα αποτελέσει
γεγονός που δύσκολα θα ανατραπεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στο τελευταίο Πα-
ρατηρητήριο Τιμών για τις εξοχικές κατοικίες στις Κυκλάδες, η εταιρεία GEOAXIS.
Συνολικά για την αγορά, η μελέτη αναφέρει ότι αν και οι τιμές έχουν φτάσει σε
προ κρίσης επίπεδα, περίπου 30.000 με 40.000 κατοικίες εξακολουθούν και
παραμένουν αδιάθετες. «Η αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση και
η αύξηση της φορολογίας, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του διαθέσιμου
εισοδήματος και την πολιτικό-οικονομική αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον, έχουν
καταστήσει την απόκτηση εξοχικών ακινήτων μία εκτός ατζέντας επιλογή για την
πλειοψηφία των Ελλήνων. Αναφορικά με τις προσδοκίες αναθέρμανσης της αγοράς
από την έλευση ξένων που αναζητούν ευρωπαϊκό διαβατήριο μέσω της αγοράς
ακινήτου, οι αναλυτές της GEOAXIS εκτιμούν ότι ο πήχης θα πρέπει να χαμηλώσει
αρκετά, καθώς δεν υπάρχει οργανωμένο προϊόν ούτε συγκεκριμένη υποδομή για
την υποστήριξη του όλου εγχειρήματος». Με άλλα λόγια ούτε μεγάλα οικιστικά ή
παραθεριστικά συγκροτήματα της τάξης των 400-500 σύγχρονων κατοικιών,
ιδιοκτησίας ενός ιδιοκτήτη υπάρχουν, ούτε η ελληνική πολιτεία δημιούργησε τις
ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις για κάποιον ιδιώτη να καταφέρει να αποκτήσει
ακίνητο με ασφάλεια και ταχύτητα. Επιπρόσθετα, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες του Νότου, μαζί με την Κύπρο που από χρόνια το εφαρμόζει, παρέχουν
πλέον αυτή τη δυνατότητα.

Οι τιμές στα νησιά
Ειδικότερα ως προς τις τιμές αυτή την περίοδο, η εταιρεία στηρίζεται σε στοιχεία
της εγχώριας αγοράς για πέντε ενδεικτικές αγορές εξοχικών κατοικιών (Μύκονος/
Πάρος / Σαντορίνη / Κύθνος / Κέα) μέχρι τις 30 Ιουνίου, προ του αποτελέσματος
του δημοψηφίσματος. Αναφορικά με την επιλογή των νησιών μελέτης η εταιρεία
σημειώνει ότι σκοπός ήταν η ενδεικτικότερη κάλυψη του Νομού Κυκλάδων με
νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, που αποτελούν γνωστούς
φημισμένους τουριστικούς προορισμούς και η Κύθνος και η Κέα, που αποτελούν
ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς με σημαντική αύξηση της τουριστικής
επισκεψιμότητάς τους τα τελευταία χρόνια.
Για ακόμη ένα εξάμηνο, λοιπόν, στα πέντε νησιά καταγράφεται οριζόντια και
καθολική πτώση των πιθανών τιμών πώλησης, η οποία μετρήθηκε μεσοσταθμικά
στο 3% σε σχέση με το 2014 και 10,4% σε σχέση με το 2013. Περισσότερο
ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα για τη Μύκονο, η οποία εξακολουθεί και
καταγράφει την υψηλότερη αξία μονάδος με 2.184 ευρώ / ανά τ.μ. Ακολουθεί η
Σαντορίνη με 1.852 ευρώ /τ.μ. και η Πάρος με 1.813 ευρώ /τ.μ. Η Τζιά καταγράφει
1.699 ευρώ/ τ.μ. και η Κύθνος με 1.385 ευρώ /τ.μ. Σε σύγκριση με το 2014, τη
μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν η Κύθνος (-4,1%) και η Σαντορίνη (-3,5%),
ενώ έπονται η Πάρος (-2,9%) και η Κέα (-2,4%). Τη μικρότερη πτώση καταγράφει
η Μύκονος (-2,2%).

Στα οικιστικά
ακίνητα η πτώση
των τιμών μπορεί
να κινηθεί προς 
το άνω εύρος
του 18% λόγω
του μεγαλύτερου
όγκου πωλητών
που θα καταγραφεί
συγκριτικά με
τους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες
επαγγελματικών
ακινήτων

▶

Νέα «βουτιά» έως 18%          
GLP Values: Το τρίτο μνημόνιο θα επιφέρει                    
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σμούς είτε με «αναγκαστική»
πώληση από ιδιοκτήτες που θα
θελήσουν να τα δώσουν σε κα-
λύτερη τιμή απ’ ότι αν βγουν
στο «σφυρί» από τις τράπεζες.
Πάντως, τους τελευταίους μήνες
οι τιμές έχουν υποχωρήσει σε
τέτοιο βαθμό που μπορεί να βρει
κανείς μικρά διαμερίσματα με 3,
4 και 5 χιλιάδες ευρώ, λιγότερο

δηλαδή κι από ένα μεταχειρισμένο
αυτοκίνητο. 

Πέφτει το κόστος
Η κρίση ρίχνει και το κόστος των
οικοδομικών εργασιών. Τα στοιχεία
για την εξέλιξη των τιμών των
οικοδομικών υλικών δείχνουν
ότι καταγράφονται μειώσεις που
κινούνται στα επίπεδα του 2,5%

σε μέσα ετήσια επίπεδα. Ο Γενικός
∆είκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής
Νέων Κτιρίων Κατοικιών του Ιου-
νίου 2015, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου
2014, παρουσίασε μείωση 1,6%,
έναντι μείωσης 3,0% που σημει-
ώθηκε κατά την ίδια σύγκριση
των δεικτών του 2014 προς το
2013, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Γενικός ∆είκτης κατά το μήνα
Ιούνιο 2015, σε σύγκριση με τον
δείκτη του Μαΐου 2015, υποχώ-
ρησε 0,1%, έναντι μείωσης 0,3%
που σημειώθηκε κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση των δεικτών του
2014.
Ο μέσος ∆είκτης του δωδεκαμήνου
Ιουλίου 2014 - Ιουνίου 2015, σε
σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη
του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2013-
Ιουνίου 2014, παρουσίασε μείωση
2,3%, έναντι μείωσης επίσης 2,3%,
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση
των αντίστοιχων προηγούμενων
δωδεκαμήνων.

Μείωση στις τιμές έργων και κό-
στους κατασκευής το β’ τρίμηνο
Σε ότι αφορά τον Γενικό ∆είκτη
Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατα-
σκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών
το 2ο τρίμηνο του 2015 σημείωσε
μείωση 3,1%, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου
2014, έναντι μείωσης 3,5% που
σημειώθηκε κατά την ίδια σύγ-
κριση των δεικτών του 2014 προς
το 2013.
Σε σύγκριση με τον δείκτη του
1ου τριμήνου 2015 υποχώρησε
κατά 1%, έναντι μείωσης 0,5%
που σημειώθηκε κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση των δεικτών του
2014.
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου
Ιουλίου 2014 - Ιουνίου 2015, σε
σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη
του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2013-
Ιουνίου 2014, κατέγραψε πτώση
3,1%, έναντι μείωσης 2,4% που
σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα
προηγούμενα δωδεκάμηνα. Πτω-
τικά κινήθηκε το 2ο τρίμηνο και
ο Γενικός ∆είκτης Τιμών Κόστους
Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κα-
τοικιών, ο οποίος σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου
τριμήνου 2014, υποχώρησε κατά
2,3%, έναντι πτώσης 3,3% που
σημειώθηκε κατά την ίδια σύγ-
κριση των δεικτών του 2014 προς
το 2013.
Ο δείκτης σε σύγκριση με το αν-
τίστοιχο του 1ου τριμήνου 2015,
σημείωσε μείωση 0,6%, έναντι
υποχώρησης 0,5% που σημει-
ώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγ-
κριση των δεικτών του 2014. Τέ-
λος, ο μέσος δείκτης του δωδε-
καμήνου Ιουλίου 2014 - Ιουνίου
2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο
δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου
2013 - Ιουνίου 2014, σημείωσε
πτώση 2,6%, έναντι μείωσης 2,5%
που σημειώθηκε κατά τα αντί-
στοιχα προηγούμενα δωδεκάμη-
να.

Bαρύ πλήγμα
στην αγορά
ακινήτων
προκαλεί και
η αναταραχή
στην οικονομία,
η προβληματική
λειτουργία
των τραπεζών
και κυρίως τα
capital controls,
τα οποία έβαλαν
«ταφόπλακα»
στην
προσπάθεια
ανάκαμψης που
επιχειρήθηκε
από τις αρχές
του έτους

▶

          στις τιμές των ακινήτων
                     περαιτέρω μειώσεις στις τιμές, μεταξύ 12%-18%

ΤΙΜΕΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
(ποσά σε ευρώ)

Περιοχή Κατώτερη Ανώτερη

Γλυφάδα 1.700 3.100

Εκάλη 2.400 3.300

Κηφισιά 1.700 3.000

Αγία Παρασκευή 1.600 2.300

Μαρούσι 1.600 2.200

Χαλάνδρι 1.600 2.300

Χολαργός 1.600 2.500

Νέα Ιωνία 1.100 1.500

Πέραμα 1.200 1.700

Ίλιον 1.000 1.700

Κυψέλη 1.200 1.700

Άγιος Παντελεήμονας 900 1.300
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Πνοή στο ελληνικό 
βαμβάκι, λόγω 
Αιγύπτου

σελ. 40

Πρόβλημα με σταφύλια
και κρασιά, δεν
αποδίδει η σταφίδα

σελ. 41

«Μαύρη αγορά» 
σιτηρών λόγω 
capital controls

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
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Ο λογαριασμός
τον Οκτώβριο

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 137
1,5 €ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ

Εβδομαδιαία

σελ. 4 - 5 

σελ. 18

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παίζεται το δακτυλίδι 
ανάμεσα σε Αλέξη - Βαγγέλη

ΕΡΕΥΝΑ
Άριστο όνομα στην κόκα
της Μυκόνου

αποστολη Όργια στη γη της Χαλκιδικής

Το μήνυμα της αγοράς 
προς τα πολιτικά κόμματα

Ποιοί θα πληρώσουν 14 δισ.
ευρώ έως τα τέλη του 2015

σελ. 35

Η καλλιέργεια και
το κόμμα της … 
Κάνναβης!

σελ. 12

«Χρυσάφι» λάδι, 
πιο ανταγωνιστικό 
στις διεθνείς αγορές 

σελ. 10

σελ. 3 σελ. 10-11

σελ. 8-9

Σε καραντίνα 
ως 30/9 τα βοοειδή 
του Έβρου λόγω 
οζώδους δερματίτιδας

σελ. 8

σελ. 14-15

Ο λογαριασμός
τον Οκτώβριο
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