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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι αριθμοί το λένε καθαρά, η κοινωνία
το φωνάζει καθημερινά. Οι φόροι που
έχουν μπει εδώ και καιρό δεν μπορούν
να εισπραχθούν και οι νέοι που μπαίνουν
θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο το
ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των
επιχειρήσεων και των ιδιωτών προς την
εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, μόνο
για τον Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές έφθασαν στο 1,9 δισ. Συνολικά,
το χρέος των επιχειρήσεων και των ιδιω-
τών από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
φτάνει στα 100 δισ. Τα νούμερα αυτά,
που προκαλούν τρόμο ακόμα και σ’ εκεί-
νον που δεν ξέρει τα στοιχειώδη οικο-
νομικά, δεν φαίνεται να ταρακουνάνε
τους κυβερνώντες. Αντίθετα με όσα λέει
η λογική, συνεχίζουν να βάζουν νέους
φόρους, ξέροντας ότι είναι αδύνατον να
πληρωθούν.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί
το κάνουν. Δεν καταλαβαίνουν τί κάνουν
ή βάζουν νέους φόρους για να γονατίσουν
και εκείνους που μέχρι σήμερα άντεξαν
την κρίση; Ανεξάρτητα από την απάντηση
που δίνει κανείς στο ερώτημα αυτό, ένα
είναι σίγουρο: όσοι μπορούσαν μέχρι σή-
μερα να πληρώσουν, έχουν απ’ ότι φαί-
νεται σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ο ένας
μετά τον άλλον θα μπουν στη λίστα των
οφειλετών προς το δημόσιο. Όπως φαί-
νεται από τους αριθμούς, πολύ σύντομα,
εάν δεν υπάρξει επανεκκίνηση της οι-
κονομίας, θα πάμε σε οριστική παύση
των πληρωμών από τους ιδιώτες. Όταν
θα συμβεί αυτό, η Ελλάδα θα έχει πτω-
χεύσει οριστικά για πολλά χρόνια. Τότε
δεν θα υπάρχει δρόμος σωτηρίας για
κανέναν. 

Σηκώνουν και 
οι τελευταίοι

τα χέρια ψηλά

ΟΓΑ: «Μαχαίρι» 20% 
συντάξεις, διπλασιασμός

εισφορών
Μειώσεις έως 20% και των
σημερινών των συντάξεων του
ΟΓΑ και διπλασιασμό των
ασφαλίστρων στον Οργανισμό
επεξεργάζονται, μεταξύ άλλων,
στο υπουργείο Εργασίας, προ-
κειμένου να κλείσει το πακέτο
εξοικονόμησης 3,5 δισ. ευρώ
στο συνταξιοδοτικό από φέτος
μέχρι και το 2018. 

Σελ. 7

Τα «sos» του καθεστώτος
των μικροκαλλιεργητών

Η Ένωση Αγρινίου καλεί τους
παραγωγούς που εντάχθηκαν
στο καθεστώς των μικροκαλ-
λιεργητών και δεν επιθυμούν

την παραμονή τους, να προσέρ-
χονται στα κεντρικά της γραφεία
για την υποβολή αιτήματος απέν-
ταξης και οι προθεσμίες για την
απένταξη είναι ασφυκτικές. 

Σελ. 8

Anuga 2015: Προοπτικές
για σημαντικέςσυνεργασίες 
Ολοκληρώθηκε η επίσημη εθνι-
κή συμμετοχή της Ελλάδας,
ως τιμώμενης χώρας από το
Enterprise Greece, στην Anuga
2015. Η ελληνική συμμετοχή
έδωσε δυναμικά το παρόν με
250 συνολικά Έλληνες εκθέτες,
που επιδίωξαν σύναψη επιχει-
ρηματικών συνεργασιών και
επέκταση της εξαγωγικής τους
δραστηριότητας. 

Σελ. 10

Σε κίνδυνο
τα προγράμματα

βιολογικής κτηνοτροφίας 
Τον κίνδυνο απένταξης του
60% των παραγωγών από τα
προγράμματα βιολογικής κτη-
νοτροφίας – σπάνιων φυλών,
επισημαίνει η Ένωση Αγρινίου
και τονίζει την αναγκαιότητα
παράτασης της αδειοδότησης
των κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων. 

Σελ. 11

Στέβια αντί…
καπνού

Η καλλιέργεια της στέβιας μπο-
ρεί να αποτελέσει μια εναλλα-
κτική λύση σε διάφορες πρώην
καπνοπαραγωγικές περιοχές

της Ελλάδας, αφού απαιτεί πα-
ρόμοιους χειρισμούς με την
καλλιέργεια του καπνού. 
Ο σχεδιασμός για τα επόμενα
χρόνια προβλέπει μέχρι και τη
δημιουργία εργοστασίου στην
περιοχή του Αγρινίου.

Σελ. 12-37

Η Ήπειρος 
στην FOODEXSAUDI 2015

Με τη συμμετοχή 20 ελληνικών
επιχειρήσεων του κλάδου των
τροφίμων, από την Περιφέρεια
της Ηπείρου, πραγματοποιείται
η φετινή διεθνή κλαδική έκ-
θεση τροφίμων FOODEX SA-
UDI 2015, στην Τζέντα, από
17 έως και 20 Νοεμβρίου. 

Σελ. 40Γιάννης Τασσιόπουλος

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 της ΒΑΣΩΣ ΠΟΧΟΥ. 
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 ΧΡΩ-
ΜΑ). Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα
www.karmalappa.gr ή www.echorama.gr
και στο 210/6813679.

Η φωτογραφία
της Εβδομάδας





Σε τροχιά δυναμικών πανελ-
λαδικών κινητοποιήσεων μπαί-
νουν οι αγρότες και κτηνοτρό-
φοι, οι οποίοι αφήνουν όλα τα
ενδεχόμενα ανοιχτά και δεν
αποκλείουν ακόμη και να στη-
θούν μπλόκα στους δρόμους
πριν τα Χριστούγεννα, καθώς
ο αγώνας τους θα κλιμακώ-
νεται. 
Στις αρχές Δεκεμβρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί νέα πανελλαδική συ-
νάντηση, όπου και θα οριστικο-
ποιηθούν οι αποφάσεις για πα-
νελλαδικό συντονισμό του αγώνα
με τους αγρότες να μην αποκλείουν
καμία μορφή αγώνα, ούτε και το
στήσιμο μπλόκων πριν από τις
γιορτές των Χριστουγέννων. 
Οι Οργανώσεις των αγροτών –
κτηνοτρόφων και αλιέων συμ-
φώνησαν να ενώσουν τις δυνάμεις
τους σε κοινό αγώνα για την αν-
τιμετώπιση της εξαθλίωσης που
γίνεται στους παραγωγούς με ρυθ-
μούς-εξπρές, με τις πολιτικές που
έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία
χρόνια στην αγροτική οικονομία
και αυτών που έρχονται. Όπως
τονίζουν το αποκορύφωμα θα είναι
κοινή κάθοδος στην Αθήνα. 
Σύμφωνα με τους αγρότες η ση-
μερινή κυβέρνηση προσδοκά να
εισπράξει από τους αγρότες και
τους κτηνοτρόφους 2 δισεκατομ-
μύρια ευρώ. Η Πολιτεία χρωστά
και αρνείται να καταβάλλει 700
εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες
και τους κτηνοτρόφους από προ-
γράμματα – εξισωτική επιστροφή
φόρου πετρελαίου κ.ά. Η εφαρμογή
της νέας ΚΑΠ είναι σε λάθος κα-
τεύθυνση, είναι αντιαγροτική και
αντιαναπτυξιακή. 

Διεκδικητικό πλαίσιο
των νέων αγροτικών

αγώνων
Στο διεκδικητικό πλαίσιο των νέων
αγροτικών αγώνων περιλαμβά-
νονται: 

8Κατάργηση όλων των άμεσων
και έμμεσων περιορισμών της
αγροτικής και κτηνοτροφικής πα-
ραγωγής που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ
2015-2020 της ΕΕ, να μην ισχύσουν
τα χειρότερα μέτρα της, σύνδεση
των ενισχύσεων με την παραγωγή,
το ζωικό κεφάλαιο. 
8Φορολογία σε κάθε πραγματικό
εισόδημα, κατάργηση των τεκμη-
ρίων. Αφορολόγητο οικογενειακό
εισόδημα 30.000 € προσαυξημένο
με 5.000 € για κάθε παιδί. Προ-
οδευτική φορολόγηση στο επιπλέον
εισόδημα, για τους μεγαλοαγρότες
και τους επιχειρηματίες στο 45%.
Κατάργηση των λογιστικών βι-
βλίων σε φτωχούς αγρότες με
τζίρο ως 40.000 €. 

8Κατάργηση των «χαρατσιών»
του ΕΝΦΙΑ, γεωτρήσεων, ΟΣΔΕ
(επιστροφή όλων όσων κρατή-
θηκαν μέχρι τώρα), πιστοποίησης
ψεκαστικών κ.ά., του ΦΠΑ στα
αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωο-
τροφές, στα τρόφιμα, είδη λαϊκής
κατανάλωσης και υπηρεσίες. 
8Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως
στους εφοπλιστές. Άμεση μείωση
της τιμής του αγροτικού ρεύματος
κατά 50% στους μικρομεσαίους
αγροτοκτηνοτρόφους.
8Καμιά αύξηση στις ασφαλιστικές
εισφορές στον ΟΓΑ. Μείωση των
ορίων συνταξιοδότησης στα 60
για τους αγρότες και στα 55 για
τις αγρότισσες. Συντάξεις αξιο-
πρέπειας. Να ανακληθεί άμεσα η

αύξηση των ορίων συνταξιοδό-
τησης στα 67 χρόνια που ισχύει
σήμερα. Αποκλειστικά Δημόσια
Δωρεάν Υγεία – Πρόνοια. Να σφρα-
γιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας
του ΟΓΑ χωρίς όρους και προ-
ϋποθέσεις. 
8Άμεση και γρήγορη αποζημίωση
των ζημιών που έγιναν από ασθέ-
νειες, φυσικές καταστροφές και
μέτρα για την αποκατάσταση του
αγροκτηνοτροφικού κεφαλαίου.
ΕΛΓΑ, κρατικός φορέας που θα
καλύπτει και θα αποζημιώνει στο
100% της ζημιάς από όλες τις
αιτίες καταστροφής σε φυτική,
ζωική παραγωγή και πάγιο κεφά-
λαιο χωρίς καθυστερήσεις.
-Καμιά κατάσχεση πρώτης, δεύ-

τερης κατοικίας ή χωραφιού, από
δάνεια που βρίσκονται στο «κόκ-
κινο» συνολικής αντικειμενικής
αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Δια-
γραφή των τόκων και «κούρεμα»
του κεφαλαίου σε ποσοστό 30%
για επαγγελματικά δάνεια μέχρι
200.000 ευρώ των φτωχών αγρο-
τοκτηνοτρόφων και ψαράδων. 
8Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και
εξασφάλιση των αναγκαίων βο-
σκήσιμων εκτάσεων. Δωρεάν κρα-
τική σήμανση ζώων, νομιμοποίηση
σταβλικών εγκαταστάσεων, υπο-
δομές για την αντιμετώπιση ζωο-
νόσων και πρόσληψη γεωτεχνικών. 
8Κατώτατες εγγυημένες τιμές
για τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα,
που να καλύπτουν το κόστος πα-
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Αγρότες: Το τρίτο Μνημόνιο       
Κάθοδο στην Αθήνα προαναγγέλλουν οργανώσεις αγροτών,                



ραγωγής και να αφήνουν εισόδημα
για επιβίωση και συνέχιση της
αγροτικής δραστηριότητας. Φθηνά
προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες
ενάντια στην κερδοσκοπία εμπό-
ρων και βιομηχανιών. 
8Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα
χρωστούμενα σε νέους αγρότες,
καθώς και οι δικαιούχοι (εξισω-
τικών αποζημιώσεων, επιστροφής
φόρου καυσίμων, νιτρορύπανσης,
βιολογικών καλλιεργειών, ανα-
πλήρωση χαμένου εισοδήματος
από το εμπάργκο στην Ρωσία κ.ά.).
Το κράτος να εγγυηθεί την άμεση
πληρωμή όλων των χρωστού-
μενων προϊόντων από εμπόρους,
εξαγωγείς και βιομήχανους, την
παροχή από τις τράπεζες, άτοκων

καλλιεργητικών δανείων σε νέους
αγρότες, μικρομεσαίους αγρότες
και κτηνοτρόφους. 
8Να γίνουν τα απαραίτητα έργα
υποδομής για εξασφάλιση επαρ-
κούς άρδευσης, αντιπλημμυρικά
έργα. Να μην ιδιωτικοποιηθεί η
διαχείριση των νερών, όπως προ-
βλέπει η οδηγία 60/2000 της ΕΕ. 
8Να σταματήσουν τα αγροτοδι-
κεία και η ποινικοποίηση των
αγροτικών και κοινωνικών αγώ-
νων.

ΚΚΕ :«Φοροληστεία
της αγροτιάς» 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
με ταχύτατους ρυθμούς ετοιμάζει
την άγρια φοροληστεία της αγρο-

τιάς και την ανατροπή της κοι-
νωνικής ασφάλισης, που είχε απο-
μείνει, με συνέπεια ν' αυξηθούν
ραγδαία οι ανασφάλιστοι στον
ΟΓΑ, από το 40% που είναι σήμερα.
Το αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες
χιλιάδες οικογένειες να στερηθούν
στοιχειώδους ιατροφαρμακευτι-
κής. 
«Η φοροαφαίμαξη είναι συνέχεια
της αύξησης του ΦΠΑ από 13%
σε 23% για αγροτικά εφόδια, σε
είδη λαϊκής κατανάλωσης και
υπηρεσίες, που ροκανίζουν το
ήδη πετσοκομμένο εισόδημα της
αγροτικής λαϊκής οικογένειας με
την αύξηση στο κόστος παραγω-
γής» υποστηρίζει το ΚΚΕ, προ-
σθέτοντας ότι η κυβέρνηση προ-
ωθεί άμεσα «μέτρα-φωτιά» και
συγκεκριμένα: φορολογία από
13% σε 26% από το πρώτο ευρώ
και στο σύνολο των εισοδημάτων,
ενισχύσεων και αποζημιώσεων,
υπερτριπλασιασμό της προκατα-
βολής φόρου από 27,5% μέχρι
και 100%, έως και τριπλασιασμό
της ασφαλιστικής εισφοράς στον
ΟΓΑ, ενώ συζητείται και η διάλυση
του ΟΓΑ. 
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         μας εκτελεί 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
για την ανάπτυξη

της ελληνικής γεωργίας
Μεγάλη συμμετοχή αναμέ-
νεται στο 2ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο που συνδιοργανώνεται
από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τον
Ελληνικό Γεωργικό Οργανι-
σμό “ΔΗΜΗΤΡΑ” και τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) στις 4 και
5 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, με θέμα: “Οι αγρότες και οι
οργανώσεις τους επιχειρούν και σηματοδοτούν την επανεκκίνηση της αγροτικής
οικονομίας”.
Στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα παρουσιαστούν εισηγήσεις
από σημαντικές προσωπικότητες του αγροτικού και συνεταιριστικού τομέα της
Ελλάδας και της ΕΕ, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της COGECA Christian
Pèes, ενώ θα παρέμβουν με μηνύματά τους, ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Phil
Hogan, ο Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Gianni Pittella, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας κα Mairead McGuinness, ο Ευρωβουλευτής,
Μέλος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέως
υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας Paolo de Castro κ.ά. 
Δεκαεννιά καταξιωμένοι ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους θα δώσουν το
«παρών» στο Συνέδριο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες των
κ.κ.
Παναγιώτη Πεβερέτου, Πρόεδρου του ΣΕΚ, Αναστάσιου Χανιώτη, Διευθυντή
Οικονομικής Ανάλυσης, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Βασίλη Παρόλα, Διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας και
Χρήστου Τσιχήτα, Προέδρου της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης.
Οι παράγοντες που επιδρούν στις εκροές και τις εισροές της γεωργικής
παραγωγής θα αναπτυχθούν από τον Καθηγητή Δ. Σκούρα, ενώ το πλαίσιο δια-
μόρφωσης εθνικού σχεδίου δράσης για την ελληνική γεωργία και οι προτεραιότητες
για τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας θα αναπτυχθούν από τους κ.κ. Ε.
Τσιφόρου και Β. Κάππα. 
Ξεχωριστή σημασία αποκτά η εισήγηση του Καθηγητή Δ. Κασσαβέτη για το νέο
νόμο-πλαίσιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών, αλλά και οι αναφορές στα εργαλεία
ενδυνάμωσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας που θα αναπτύξουν οι κ.κ.
Ι. Χανιωτάκης, Γ. Καρέτσος, Φ. Χατζηπαπαδόπουλος και Γ. Κορμέντζας. 
Επιτυχημένο παράδειγμα καινοτομίας συνεταιριστικής επιχείρησης θα παρουσιάσει
ο κ. Μίλτος Σταυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Παναιγιαλείου Ένωσης Συ-
νεταιρισμών, ενώ ο κ. Gennaro Sicolo, Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ελαι-
οκαλλιεργητών της Ιταλίας, θα αναφερθεί στη σημασία της ιχνηλασιμότητας
για την αγορά. Από την πλευρά των ευρωπαϊκών Οργανώσεων των αγροτών,
ενδιαφέρον, επίσης, αποκτά η εισήγηση του κ. Paulo Gouveia, Διευθυντή
Γενικών Υποθέσεων των COPA – COGECA για τις πρόσφατες εξελίξεις στην
εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, αλλά και η παρέμβαση του κ. Gabriel Trenzando
Falcon για τη συμβολή της καινοτομίας στις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς. 
Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και να δηλώσετε συμμετοχή:
https://congress.c-gaia.gr/congress/

                   κτηνοτρόφων και αλιέων

Οι αγρότες αντιδρούν 
σθεναρά σε μέτρα
όπως:
�Η φορολόγηση από το πρώτο

ευρώ του αγροτικού εισοδήματος
με συντελεστή 26% και με προ-
καταβολή 100% του φόρου για
την επόμενη χρονιά.

�Η αύξηση στο 23% του ΦΠΑ
στα αγροτικά μέσα και εφόδια.

�Η κατάργηση της επιστροφής
του Ειδικού Φόρου για το αγρο-
τικό πετρέλαιο και η μεγάλη
αύξηση στην τιμή του αγροτικού
ρεύματος.

�Ο ΕΝΦΙΑ για σπίτια, αποθήκες,
στάβλους και χωράφια.

�Ο τριπλασιασμός των ασφαλι-
στικών εισφορών στον ΟΓΑ.



Το ξεκαθάρισμα του τοπίου που επικρατεί
σήμερα στον συνεταιριστικό χώρο και
ταυτόχρονα τη δημιουργία μιας σοβαρής
βάσης εκκίνησης για τη σύσταση και
λειτουργία υγιών συλλογικών επιχει-
ρηματικών μονάδων, επιδιώκει το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Β. Αποστόλου(φωτό) με σχε-
τικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δια-
βούλευση.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για να ανα-
γνωριστεί από την πολιτεία μια συνεταιριστική
οργάνωση σε εθνικό επίπεδο, οφείλει να
έχει ως μέλη της τουλάχιστον το 50% των
οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο
Εθνικό Μητρώο. 
Παράλληλα, καταργείται η χρηματοδότηση
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συ-
νεταιριστικών οργανώσεων. 
Στο νομοσχέδιο δημιουργούνται ευνοϊκές
διατάξεις για τις συγχωνεύσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών, για τη λύση ενός Συνεται-
ρισμού εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
του καταστεί κατώτερο από το 1/5 του συ-
νεταιριστικού κεφαλαίου και για τη μίσθωση
περιουσιακών στοιχείων ενός Συνεταιρισμού
σε άλλον εάν διατελεί σε κατάσταση εκκα-
θάρισης. 
Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, η λειτουργία
υγιών και δυνατών Συνεταιρισμών είναι
προϋπόθεση για την ανάπτυξη του αγροτικού
τομέα στη χώρα μας και προς τούτο με το
εν λόγω νομοσχέδιο, ο στόχος είναι αφενός
να εξαλειφθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που
έχουν συντελέσει στην απαξίωση του συ-
νεταιριστικού κινήματος και αφετέρου με
τη δημιουργία υγιών Συνεταιρισμών να εξα-
σφαλίσουν οι αγρότες χαμηλότερο κόστος
παραγωγής και καλύτερες τιμές. 
«Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους
Συνεταιρισμούς είναι απογοητευτική» είπε
χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι από τους
6.500 καταγεγραμμένους Συνεταιρισμούς
μόνο 1.042 λειτουργούν και οι υπόλοιποι
στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτοι. 
Παράλληλα, καταγράφεται υψηλός βαθμός
υπερχρέωσης, καθώς, από τους 1.042, μόνο
οι 18 έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 10
εκατ. ευρώ. 

Με το νομοσχέδιο αυστηροποιείται ο έλεγχος
της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών και μεταξύ άλλων δημιουργείται στα
όργανα της διοίκησης ο θεσμός του Εποπτικού
συμβουλίου, με σκοπό να ελέγχει τις πράξεις
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Θα χορηγούνται μόνο έξοδα κίνησης, διαμονής
εκτός έδρας και έξοδα παράστασης στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταργούνται οι
αμοιβές των μελών τους. 
Επίσης, απαγορεύεται η κατάληψη δημόσιας
αιρετής θέσης από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου των Συνεταιρισμών, πριν πα-
ρέλθουν 3 χρόνια από την εκλογή τους σε

θέση μέλους του και θεσπίζονται νέα δι-
καιώματα των μελών, όπως της συμμετοχής
στη συνεταιριστική εκπαίδευση, της ενημέ-
ρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους και την πορεία των υπο-
θέσεων και την οικονομική κατάσταση του
Α.Σ. και το δικαίωμα της λήψης αντιγράφων
για όλα τα θέματα λειτουργίας του Συνε-
ταιρισμού. 
Επιπλέον, με το νομοσχέδιο παρέχεται η
δυνατότητα δημιουργίας Περιφερειακών
Αγροτικών Συνεταιρισμών, είτε Εθνικών
Αγροτικών Συνεταιρισμών, σε κλαδικό επί-
πεδο, μέλη των οποίων είναι οι τοπικοί

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και η δυνατότητα
συγκρότησης ιδεολογικής συνεταιριστικής
οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο, με μέλη το-
πικούς ή περιφερειακούς Συνεταιρισμούς. 
Για να αναγνωρίζεται από την πολιτεία ως
η Οργάνωση που εκπροσωπεί τους συνε-
ταιρισμένους αγρότες, οφείλει να έχει ως
μέλη της τουλάχιστον το 50% των οργα-
νώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό
Μητρώο. Τέλος, καταργείται η χρηματοδότηση
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων
συνεταιριστικών οργανώσεων. 
Με το σχέδιο νόμου δημιουργείται το νομικό
πλαίσιο για τη προστασία της τιμής των
αγροτικών προϊόντων, μέσω των συμβάσεων
μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων,
που είναι ιδιωτικές γραπτές συμβάσεις
βεβαίας χρονολογίας και αφορούν τη μελ-
λοντική πώληση αγροτικών προϊόντων από
τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για λο-
γαριασμό των μελών τους. 
Παράλληλα, προβλέπεται και η δημιουργία
φορέα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων,
Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων» (ΔΙΑΓΕΠ
Α.Ε.), με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης
δημόσιας αγροτικής περιουσίας. 
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η
ΔΙΑΓΕΠ Α.Ε. μπορεί να καταγράφει, να δια-
χειρίζεται και να ασκεί επιχειρηματική δρα-
στηριότητα προς όφελος των νέων αγροτών
και των οργανώσεων τους.

6 παραγωγή
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Τί κρύβει το ν/σ για τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς

Ο Νίκος Στούπης νέος γ.γ. του Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο μέχρι σήμερα πρόεδρος του ΕΛΓΑ Νίκος
Στουπής αναλαμβάνει την κενή θέση του
γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη
21 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου. 
Πρόεδρος του ΕΛΓΑ αναλαμβάνει ο κ. Φάνης
Κουρεμπές, στον ΕΛΓΟ Δήμητρα επικεφαλής
ανέλαβε ο κ. Γιώργος Καρέντζος, ενώ στη
θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει
ο κ. Αντώνης Μωϋσίδης.
Αναλυτικά, η δομή των εποπτευόμενων από
το ΥπΑΑΤ Οργανισμών έχει ως εξής:  

ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρόεδρος: Αντώνης Μωϋσίδης
Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Καριώτης, Γιώργος
Αποστολάκης, Ναπολέων Καπάτος
ΕΛΓΑ
Πρόεδρος: Φάνης Κουρεμπές
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Ζανιάς
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πρόεδρος: Γιώργος Καρέντζος
Διευθύνων Σύμβουλος: Αθανάσιος Καπρέλης
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών
Πρόεδρος: Άννα-Μαρία Γιάντση
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Πετροπουλάκης
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ΟΓΑ: -20% στις συντάξεις και διπλάσιες εισφορές
Μειώσεις έως 20% και των
σημερινών των συντάξεων
του ΟΓΑ και διπλασιασμό των
ασφαλίστρων στον Οργανισμό
επεξεργάζονται, μεταξύ άλ-
λων, στο Υπουργείο Εργασίας,
προκειμένου να κλείσει το
πακέτο εξοικονόμησης 3,5
δισ. ευρώ στο συνταξιοδοτικό
από φέτος μέχρι και το 2018. 
Η μείωση αυτή θα αφορά και
τους σημερινούς συνταξιούχους,
προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο
μία μείωση 20% στις βασικές
τους συντάξεις. Η ετήσια εξοι-
κονόμηση που θα προκύψει σε
ετήσια βάση εκτιμάται σε περίπου
700 εκατ. ευρώ. 
Επίσης, σχεδιάζεται αύξηση των
τακτικών ασφαλίστρων στον
ΟΓΑ από τα 34 ευρώ που είναι
σήμερα στα 50-70 ευρώ και συμ-

ψηφισμός χρεών προς τον Ορ-
γανισμό με τις γεωργικές επι-
δοτήσεις. Η εξοικονόμηση που
θα προκύψει σε ετήσια βάση από
την αύξηση των εσόδων του ΟΓΑ
από ασφαλιστικές εισφορές ανέρ-
χεται σε τουλάχιστον 500 εκατ.
ευρώ. 
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
το μόνο που υπόσχεται είναι ότι
η κυβέρνηση θα επιδιώξει στα-
διακή αύξηση των εισφορών

στον ΟΓΑ, σε βάθος 3-5 ετών.
Τόνισε, πάντως, πως έχει δια-
σφαλιστεί η λειτουργία του ΟΓΑ,
όπου είναι ασφαλισμένοι περίπου
1.350.000 άνθρωποι. 
Η κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ
από τα 360 ευρώ που είναι σήμερα
μπορεί να φτάσει τα 158 ευρώ,
ενώ η κατώτατη ασφαλιστική
εισφορά στον ίδιο ταμείο από τα
60-65 ευρώ που είναι σήμερα
μπορεί να ξεπεράσει τα 120 ευρώ.

Τα παραπάνω νούμερα αποτυ-
πώνουν τις επώδυνες ανατροπές
που φέρνει το «αριστερό» Μνη-
μόνιο για τον αγροτικό κόσμο.
Τόσο οι 680.000 συνταξιούχοι,
όσο και οι 600.000 οικονομικά
ενεργοί αγρότες και κτηνοτρόφοι
θα δουν τις πραγματικές αποδοχές
τους να συντρίβονται από το
2016. 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι μει-
ώσεις είναι ανεξάρτητες τόσο
από τις έμμεσες μειώσεις των
συντάξεων του ΟΓΑ λόγω της
αύξησης της παρακράτησης σε
όλες τις κύριες συντάξεις (από
το 4% στο 6%) που επεβλήθησαν
από την 1η Σεπτεμβρίου ή σε
εκείνες που -δεν αποκλείεται
ακόμα- να επιβληθούν το 2016
ακόμα και στις συντάξεις κάτω
των 1.000 ευρώ (π.χ. 7%). 

Η «ακτινογραφία»
του ΟΓΑ

Αριθμός συνταξιούχων:
678.640 
Μηνιαία συνταξιοδοτική
δαπάνη: 
300 εκατ.
Ετήσια συνταξιοδοτική
δαπάνη:
3.650 εκατ.
Εκκρεμείς συνταξιοδοτικές
υποθέσεις:
30.000 (Σεπ. 2015) 
Κρατική επιχορήγηση
2015:
3.277 εκατ. 
Απορρόφηση ως σήμερα:
77%



Η Ένωση Αγρινίου καλεί τους παρα-
γωγούς που εντάχθηκαν στο καθεστώς
των μικροκαλλιεργητών και δεν επι-
θυμούν την παραμονή τους, να προ-
σέρχονται στα κεντρικά της γραφεία
για την υποβολή αιτήματος απένταξης.
Ο σχετικός κατάλογος με τους ενταγμένους
παραγωγούς στο καθεστώς των μικρο-
καλλιεργητών αναρτήθηκε από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και οι προθεσμίες για την απένταξη
είναι ασφυκτικές. 
Πλεονέκτημα της παραμονής: Δεν συμ-
μετέχει σε ελέγχους πρασινίσματος και
πολλαπλής συμμόρφωσης. 
Μειονέκτημα της παραμονής: Σε περί-
πτωση αυξημένης ενίσχυσης (π.χ. λόγω
σύγκλισης) θα εισπράξει ποσό έως τα 1.250
€. (Στην περίπτωση σύγκλισης βέβαια, το
πρόβλημα θα προκύψει από το 2016, οπότε

μπορεί τότε να κάνει αίτηση απένταξης). 
Ο παραγωγός μπορεί να ζητήσει απένταξη
από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών,
το 2015 ή κάθε μια από τις επόμενες χρονιές,

αλλά μόνο μια φορά. 
Εφόσον απενταχθεί, δεν μπορεί να ζητήσει
την επιστροφή του στο καθεστώς. 
Υπενθυμίζεται ότι μικρός καλλιεργητής θε-

ωρείται ο ενεργός γεωργός, ο οποίος το
2015 κατέχει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης
και ο οποίος δικαιούται τη χορήγηση άμεσων
ενισχύσεων ποσού ως 1.250 €.
Πιο αναλυτικά, ένας γεωργός, προκειμένου
να συμμετέχει στο καθεστώς των μικρών
καλλιεργητών, οφείλει το 2015 να πληροί
σωρευτικά τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:
Συμμετοχή στο καθεστώς της βασικής ενί-
σχυσης το 2015. Το ποσό των άμεσων ενι-
σχύσεων, που δικαιούται, δεν υπερβαίνει
το ποσό των 1.250 €. Στις άμεσες ενισχύσεις
περιλαμβάνεται: η βασική ενίσχυση, η
πράσινη ενίσχυση και εφόσον ο γεωργός
έχει αιτηθεί και δικαιούται τη χορήγηση
των παρακάτω προαιρετικών ενισχύσεων:
η ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας, οι
συνδεδεμένες ενισχύσεις, η ειδική ενίσχυση
για το βαμβάκι. 
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Τα «sos» για τους παραγωγούς 
του καθεστώτος των μικροκαλλιεργητών

Αύξηση εσόδων της τάξης του 9,7%
βλέπει η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) για τους αγρότες τον προ-
ηγούμενο Αύγουστο, η οποία όμως
αφορά μόνο τη φυτική παραγωγή,
καθώς η ζωική παρέμεινε σε αρνητικά
επίπεδα για τα έσοδα των παραγωγών.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Αύγουστο
συνεχίστηκε ανοδικά η μείωση των
εξόδων. 
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη
Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδο-
τήσεις) του μηνός Αυγούστου 2015,
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Αυγούστου 2014, σημείωσε αύ-
ξηση 9,7%, έναντι μείωσης 6,2%,
που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγ-
κριση των δεικτών του έτους 2014
προς το 2013.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά
τον μήνα Αύγουστο 2015, σε σύγκριση
με τον δείκτη του Ιουλίου 2015, ση-
μείωσε αύξηση 2,7%, έναντι μείωσης
1,9% που σημειώθηκε κατά την αν-
τίστοιχη σύγκριση των δεικτών του
έτους 2014.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών
στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός
Αυγούστου 2015, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου
2014, σημείωσε μείωση 2,7%, έναντι
μείωσης 2,5%, που σημειώθηκε κατά
την ίδια σύγκριση των δεικτών του
έτους 2014 προς το 2013. 

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου
Σεπτεμβρίου 2014 - Αυγούστου 2015,
σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του
δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2013 -
Αυγούστου 2014, παρουσίασε μείωση
2,0%, έναντι μείωσης 2,7%, που ση-
μειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προ-
ηγούμενα δωδεκάμηνα. 

Αύξηση εσόδων στη γεωργία τον Αύγουστο
Η κτηνοτροφία παρέμεινε ελλειμματική

Οι Γερμανοί προτιμούν το ελληνικό ψάρι
Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είχε την τιμητική της στη διεθνή έκθεση τροφίμων Anuga 2015, στην
οποία η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα και πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία 10-14 Οκτωβρίου 2015,
καθώς αποτελεί τον πρώτο εξαγωγικό κλάδο ζωικών τροφίμων στη Γερμανία και τον δεύτερο
εξαγωγικό κλάδο αγροτικών προϊόντων, μετά τα φρούτα και τα λαχανικά. 
Τονίζεται ότι ιδιαίτερη αναφορά στο ελληνικό ψάρι έκανε και ο Γερμανός υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Κρίστιαν Σμίντ, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία για ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών. 
Η Γερμανία, αν και αποτελεί μια σχετικά μικρή αγορά για το ελληνικό ψάρι, έχει σημαντική προοπτική
ανάπτυξης, καθώς παρατηρείται διαρκώς αύξηση στην κατανάλωση τσιπούρας και λαβρακιού. Η
Ελλάδα κατέχει σήμερα μερίδιο που αντιστοιχεί στο 47% της συνολικής κατανάλωσης αυτών των
ψαριών και το 2014 εξήγαγε σχεδόν 3.000 τόνους αξίας περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Γάλα του Συνεταιρισμού «ΘΕΣ Γάλα – Πιες» θα
διατεθεί για τις ανάγκες και της φετινής χρονιάς,
για τα παιδιά των 25 Βρεφονηπιακών και Παι-
δικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων, καθώς
και για την κάλυψη των αναγκών 100 οικογε-
νειών που στηρίζονται από το Κοινωνικό Παν-
τοπωλείο του δήμου. 
Την προσφορά του Συνεταιρισμού –για δεύτερη
συνεχή χρονιά– προς τον δήμο και την κοινωνία
της Λάρισας, ανακοίνωσε στον δήμαρχο Λα-
ρισαίων Απόστολο Καλογιάννη, ο πρόεδρος

του Συνεταιρισμού Θανάσης Βακάλης. 
Ο κ. Βακάλης τόνισε ότι για δεύτερη χρονιά
στηρίζουμε την κοινωνική πολιτική του δήμου
και τη δημοτική αρχή προσφέροντας το γάλα
για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και
την κάλυψη των αναγκών για 100 οικογένειες
της πόλης, που στηρίζονται από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο. «Με αυτή την πράξη επιδιώκουμε
να επιστρέψουμε τη στήριξη που εισέπραξε ο
Συνεταιρισμός μας από την κοινωνία της Λά-
ρισας».

«ΘΕΣ Γάλα – Πιες»: Στηρίζει
Παιδικούς Σταθμούς 
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Πολύ καλή η οινική
σοδειά του 2015

Πολύ καλή έως εξαιρετική
χαρακτηρίζεται η φετινή σο-
δειά από τους Έλληνες οι-
νοποιούς. 
Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο,
αφού το κύριο κλιματολογικό
χαρακτηριστικό της χρονιάς
ήταν ο ήπιος χειμώνας και το
σημαντικό ύψος βροχής όλη
την περίοδο (ακόμα και στη
Σαντορίνη είχαμε 800 mm βρο-
χόπτωσης) με αποτέλεσμα τον
επαρκή εφοδιασμό των φυτών
με νερό, την ανάπτυξη πλούσιου
φυλλικού τοιχώματος και την
αύξηση της παραγωγής. 
Το ήπιο καλοκαίρι με αραιή
βροχόπτωση οδήγησε σε μία
πλήρη ωρίμανση των περισ-
σότερων ποικιλιών που έδωσαν
πολύπλοκα αρωματικά λευκά
κρασιά με πλούσιο σώμα και
ερυθρά κρασιά με μέτρια αλ-
κοόλη και έντονο χρώμα.
Στα αρνητικά της χρονιάς, οι
τοπικές χαλαζοπτώσεις και η
κατά τόπους ανάπτυξη περο-
νόσπορου, που μείωσαν τις αν-
τίστοιχες ποσότητες σταφυλιών
αλλά δεν έθιξαν την ποιότητα
των παραγόμενων κρασιών. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθούν
δύο αξιοσημείωτα δεδομένα
της φετινής χρονιάς: α) Ενώ
γενικά οι τιμές παρέμειναν στα-
θερές (0,20 € έως 0,30€ στα
παραγωγικά αμπέλια και 0,30
€ έως 0,60 € για τις ελεγχόμενες
ποικιλίες), το Ασύρτικο στη
Σαντορίνη έσπασε κάθε φαν-
τασία με 2,5 €/κιλό, τιμή από
τις πιο ακριβές σε παγκόσμιο
επίπεδο και β) ο τρύγος στην
ορεινή Αιγιάλεια ολοκληρώθηκε
μετά τις 20 Οκτωβρίου (Ροδί-
της), εποχή που ακόμα και η
Βόρεια Ευρώπη είχε τρυγήσει

(ίσως και την vendange tardi-
ve!). 

Αναδιάρθρωση 
και  μετατροπή

των οιναμπέλων
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής Περι-
φερειακής Ενότητας Ηρακλείου
ανακοινώνει ότι όσοι παραγωγοί
επιθυμούν να ενταχθούν στο
Συμπληρωματικό Πρόγραμμα
Αναδιάρθρωσης και Μετατρο-
πής των Οιναμπέλων για την
περίοδο 2015-2016 μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση. 
Το πρόγραμμα προβλέπει ενί-
σχυση για την αναδιάρθρωση
υφιστάμενων αμπελώνων ή
τη δημιουργία νέων, εφόσον
υπάρχει άδεια φύτευσης, με
στόχο την αύξηση της αντα-
γωνιστικότητας των αμπελουρ-
γικών εκμεταλλεύσεων μέσω
της ποιοτικής αναβάθμισης του
αμπελουργικού δυναμικού, της
εγκατάστασης ποικιλιών αμ-
πέλου με αυξημένο εμπορικό
ενδιαφέρον, της εισαγωγής
σύγχρονων καλλιεργητικών
τεχνικών και της διαφύλαξης
και προστασίας του περιβάλ-

λοντος. Οι δράσεις που καλύπτει
το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή
μετατροπή των αμπελώνων
με επαναφύτευση ή επανεμ-
βολιασμό και/ή η βελτίωση
των τεχνικών διαχείρισής τους
(υποστύλωση), εφόσον συν-
δέονται με τους στόχους του
προγράμματος. 
Δεν καλύπτεται η ανανέωση
των αμπελώνων που φτάνουν
στο τέλος του κύκλου της φυ-
σικής τους ζωής, δηλαδή η
αναφύτευση μη παραγωγικών
αμπελώνων. 
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτε-
μαχίου για συμμέτοχή στο πρό-
γραμμα ορίζεται στο 1 στρέμμα.
Δεν είναι επιλέξιμοι, για ένταξη
στο πρόγραμμα, παραγωγοί
που έχουν ενταχθεί τις τελευ-
ταίες 2 περιόδους εφαρμογής
(2013-14 & 2014-15) και αμ-
πελοτεμάχια που έχουν λάβει
οικονομική ενίσχυση κατά τις
10 προηγούμενες οικονομικές
περιόδους. Η νέα φυτεία θα
πρέπει να διατηρηθεί για χρονική
περίοδο τουλάχιστον 8 ετών
από το οικονομικό έτος πλη-
ρωμής. 
Κατά την υποβολή της αίτησης

απαιτείται να κατατεθούν σε
φωτοαντίγραφα από τους εν-
διαφερόμενους τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1.Τίτλος ιδιοκτησίας αμπελο-
τεμαχίου ή αμπελοτεμαχίων
(συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ενοι-
κιαστήριο κλπ ) ή ελλείψει
αυτού το Ε9 έτους 2015.
2.Επικαιροποιημένη δήλωση
αμπελοκαλλιέργειας και αερο-
φωτογραφίες.
3.Έντυπο Ε1 ή εκκαθαριστικό
του 2015 της εφορίας.
4. Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης
στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτους 2015.
5.Δηλώσεις συγκομιδής των
ετών 2013, 2014 και 2015 για
όλα τα υφιστάμενα στη δήλωση
αμπελοκαλλιέργειας οινάμπελά
τους.
6. Αστυνομική ταυτότητα.
7. 1η σελίδα βιβλιαρίου τρά-
πεζας. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακα-
λούνται για οποιαδήποτε διευ-
κρίνιση ή πληροφορία να επι-
κοινωνούν με το αρμόδιο γρα-
φείο της Δ/νσης Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής στα
τηλέφωνα 2810/309208 και
2810/309229. 

Οι τιμές παρέμειναν σταθερές στα 0,20 έως 0,30 ευρώ
στα παραγωγικά αμπέλια

Επιστρέφει φέτος, μετά από έναν χρόνο απουσίας,
η πανελλήνια εμπορική έκθεση «Ανατολική Μα-
κεδονία-Θράκη 2015», που θα διοργανωθεί από
20-22 Νοεμβρίου στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Μάλιστα,
σύμφωνα με τη ΔΕΘ-Helexpo -που έχει την ορ-
γανωτική ευθύνη της έκθεσης- και την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, η φετινή διοργάνωση
είναι «δυναμική και γεμάτη προοπτικές συνερ-
γασιών και συμφωνιών για τις επιχειρήσεις». 
Καινοτομία της φετινής έκθεσης θα είναι το σα-
λόνι-αφιέρωμα για τα ελληνικά ποτά, που θα
φιλοξενηθεί στους χώρους της. Σύμφωνα με
του διοργανωτές, το εν λόγω αφιέρωμα στοχεύει
στην ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και προβολή
των ντόπιων ποτών, όπως και στην ανάδειξη
της υψηλής ποιότητας που μπορούν να προσφέ-
ρουν, ανταγωνιζόμενα επάξια τα εισαγόμενα
προϊόντα του κλάδου. Και το «μενού» όμως των
παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης θα είναι
ιδιαίτερα πλούσιο, με γευσιγνωσίες ποτών και
τοπικών παραδοσιακών εδεσμάτων, μεταξύ
άλλων. 
Φορέας ανάπτυξης και προαγωγής των τοπικών
προϊόντων και των περιφερειακών επιχειρημα-
τικών δράσεων η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη δίνει το «παρών»
επί 23 χρόνια, στηρίζοντας το πλούσιο επιχει-
ρηματικό δυναμικό της περιοχής. 

Ανανεώθηκε η σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου
και Τράπεζας Πειραιώς για τη χρηματοδότηση και
ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγ-
γυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). 
Ως εκ τούτου η τράπεζα αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση
του Ελληνικού Δημοσίου με το πόσο των 2.400.000.000
ευρώ με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 100.000.000
ευρώ, σε ανοιχτό λογαριασμό για χρηματοδότηση
κοινοτικών ενισχύσεων κατά την περίοδο 16/10/2015
μέχρι 15/10/2016, σύμφωνα με τον Κανονισμό
1306/2013 του Συμβουλίου.

ΔΕΘ-Helexpo: Επιστρέφει 
η έκθεση «Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη»

Στην Πειραιώς η σύμβαση
για τις άμεσες ενισχύσεις



10 παραγωγή
www.paragogi.net

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προοπτικές για σημαντικές 
συνεργασίες άνοιξε η Anuga 2015

Ολοκληρώθηκε η επίσημη εθνική
συμμετοχή της Ελλάδας, ως τιμώ-
μενης χώρας από το Enterprise
Greece, στην Anuga 2015, τη με-
γαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων
στον κόσμο, που διοργανώθηκε
στην Κολωνία της Γερμανίας. 
Η ελληνική συμμετοχή, έδωσε δυναμικά
το παρόν με 250 συνολικά Έλληνες εκ-
θέτες, που επιδίωξαν σύναψη επιχειρη-
ματικών συνεργασιών και επέκταση της
εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Πα-
ράλληλα, σκοπός της ελληνικής απο-
στολής του Enterprise Greece υπήρξε η
προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας
μέσω σειράς προκαθορισμένων συναν-
τήσεων και η ανάδειξη ευκαιριών στον
αγροτοδιατροφικό τομέα. 
Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε ως τιμώμενη
χώρα της Anuga 2015 με το μήνυμα «In-
vest in Taste». Ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος
Αποστόλου, τόνισε πως για το υπουργείο
αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα η «στρο-
φή» στην ποιοτική γεωργία, πιστοποι-
ημένων δηλαδή αγροτικών προϊόντων.

«Η Ελλάδα αποτελεί βασικό προμηθευτή
αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγο-
ρές… Είναι η χώρα παραγωγής για 102
προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και κατα-
τάσσεται στην 5η θέση στην ΕΕ, όσον
αφορά τον αριθμό των κατοχυρωμένων
ονομασιών…», ανέφερε ο υπουργός. 
Στην κατεύθυνση της προσέλκυσης επεν-
δύσεων πραγματοποιήθηκαν 40 συνολικά
κατ' ιδίαν προκαθορισμένες συναντήσεις

με επιχειρήσεις-εκθέτες από Γερμανία,
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ελβετία,
Τουρκία, ΗΑΕ, Κατάρ, Αίγυπτο και Αρ-
γεντινή.
Στόχος ήταν η παρουσίαση επενδυτικών
ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα στους
τομείς δραστηριοποίησής τους και συγ-
κεκριμένα, στα γαλακτοκομικά, στα αλ-
λαντικά και την επεξεργασία προϊόντων
κρέατος, στη χυμοποιία, στα άλευρα και
τα προϊόντα άρτου και ζύμης, στην πα-
ραγωγή και επεξεργασία ελαιολάδου,

ξηρών καρπών, φρέσκων φρούτων και
λαχανικών, αλλά και πρώτων υλών για
την ευρύτερη βιομηχανία τροφίμων. 
Από τα αποτελέσματα των συναντήσεων,
σημαντική προοπτική εμφανίζουν για τη
χώρα μας η ίδρυση μονάδων επεξεργασίας
φρούτων, συσκευασίας αλεύρου, μετα-
ποίησης και συσκευασίας προϊόντων κρέ-
ατος και εγχώριων γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων με σκοπό την κάλυψη γειτονικών
ευρωπαϊκών και μη αγορών, καθώς και
η ανάπτυξη επιχειρηματικών συμπράξεων
στον παραδοσιακά ισχυρό για τη χώρα
μας τομέα παραγωγής ελιάς και ελαι-
ολάδου, με σκοπό την επέκταση σε αγορές
της Βόρειας Ευρώπης. 
Ως ειδικά διαμορφωμένος χώρος εντός
του ελληνικού περιπτέρου, λειτούργησε
ο χώρος γευσιγνωσίας του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Ιχθυοκαλλιέργειας, όπου
κατά τα εγκαίνια, περίπου 1.500 επισκέπτες
δοκίμασαν εδέσματα με τσιπούρα και λα-
βράκι, ανακαλύπτοντας τα γευστικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών
βασικών εξαγώγιμων προϊόντων της ελ-
ληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. 

Στην αξιοποίηση των ακινήτων του στοχεύει
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων μέσω της διάθεσης σε νέους αγρότες
και νεοεισερχόμενους στον κλάδο για το
2015.
Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, για το έτος 2015
τους στρατηγικούς στόχους του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εξής:
«Σταδιακός μετασχηματισμός του παραγωγικού
και αναπτυξιακού μοντέλου της ελληνικής
γεωργίας και των αγροτικών περιοχών με
έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και
υπηρεσιών. 
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας του ΥΠΑΑΤ και των Επο-
πτευόμενων Οργανισμών για την ανάπτυξη
του αγροτικού χώρου. Μεταξύ άλλων, απαι-
τείται δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου
για τη συνεργατική λειτουργία των αγροτών
που θα ισχυροποιεί τους Αγροτικούς Συνε-

ταιρισμούς και τις Ομάδες Παραγωγών προς
όφελος κυρίως των οικονομικά ασθενέστερων,
αλλά και της επιχειρηματικότητας του αγροτικού
χώρου γενικότερα. 
Καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης πε-
ριουσίας του Υπουργείου μας με σκοπό τη
διάθεση αυτής στους νέους αγρότες αλλά
και στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό
χώρο. Επαναξιολόγηση του συστήματος
ελέγχου τροφίμων. Αναθεώρηση των όρων
διάθεσης και εμπορίας των αγροτικών προ-
ϊόντων με γνώμονα τόσο την προστασία του
εισοδήματος των αγροτών όσο και των κα-
ταναλωτών. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση
των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
(ΚΑλΠ) σε κρίσιμες προτεραιότητες.
Μεταξύ άλλων, απαιτείται ρύθμιση των ζη-
τημάτων που άπτονται των προσωρινών
σχεδίων διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών με
σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των

κοινοτικών πόρων και την ορθή, αποτελε-
σματική και πλήρη απορρόφηση αυτών. Βελ-
τίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
του αγροτικού τομέα με τη διαμόρφωση του
κατάλληλου θεσμικού, διοικητικού και οι-
κονομικού περιβάλλοντος». 

Ανθεκτικοί σε περιόδους
κρίσης οι Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί
Έκθεση, η οποία αποδεικνύει πως οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
είναι ανθεκτικοί σε περιόδους κρίσης, συμβάλλοντας στα
προς το ζην των αγροτών, παρουσιάστηκε στις 10 Οκτωβρίου
στους ευρωβουλευτές από την Κεντρική Πανευρωπαϊκή Συ-
νεταιριστική Οργάνωση Cogeca. 
Το εν λόγω συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός πως ο
κύκλος εργασιών 100 Αγροτικών Συνεταιρισμών διαφόρων
κρατών-μελών της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 14% το 2013, σε
σύγκριση με το 2012. 
Αναλυτικότερα, μιλώντας στους ευρωβουλευτές μέλη της
Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, ο αντιπρόεδρος
της Οργάνωσης, κ. Thomas Magnusson, είπε «Οι Αγρο-συ-
νεταιρισμοί επιτυγχάνουν να ενώσουν τις δυνάμεις των
αγροτών, ώστε να απολαμβάνουν καλύτερες τιμές λιανικής
για τα προϊόντα τους από την αγορά. Γεγονός ιδιαίτερα
σημαντικό, όταν οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυ-
ξανόμενες προκλήσεις και έχουν χάσει την κύρια εξαγωγική
αγορά τους –τη Ρωσία– μέσα σε μια νύχτα.». 

Διατίθενται ακίνητα του υπουργείου σε νέους γεωργούς

Η ελληνική συμμετοχή έδωσε δυναμικά το παρόν με 250 συνολικά Έλληνες εκθέτες



Τον κίνδυνο απένταξης
του 60% των παραγω-
γών από τα προγράμ-
ματα βιολογικής κτη-
νοτροφίας – σπάνιων
φυλών, επισημαίνει η
Ένωση Αγρινίου και το-
νίζει την αναγκαιότητα
παράτασης της αδειοδό-
τησης των κτηνοτρο-
φικών εγκαταστάσεων. 
Συγκεκριμένα, σε σχετική
ανάρτηση στην ιστοσελίδα
της αναφέρει τα εξής:
«Από τις 1.100 αιτήσεις,
οι 600 εκκρεμούν. Από το
2012 οι σχετικοί φάκελοι
σκονίζονται στα συρτάρια
του δασαρχείου. Και εκτός
του ότι οι κτηνοτρόφοι
παραμένουν απλήρωτοι
επί τρία ολόκληρα χρόνια,
κινδυνεύουν τώρα με
απένταξη, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται. Και, φυσικά,
παραμένουν όμηροι των
υπηρεσιών, αιχμάλωτοι
της κυρίαρχης και βασι-

λεύουσας γραφειοκρατίας.
Η αδειοδότηση των κτη-
νοτροφικών εγκαταστά-
σεών τους σκόνταψε στις
εμμονές του κράτους, που
επιμένει στο να χρειάζεται
ο παραγωγός άδεια απ’
το δασαρχείο για να καλ-
λιεργήσει στον κάμπο, σε

περιοχή που δεν υπάρχει
ούτε θάμνος, σε περιοχή
που το ίδιο το κράτος, μέ-
σω του αναδασμού, του
παραχώρησε για να την
καλλιεργήσει. Παραλογι-
σμός! Κι όμως, αυτή είναι
η πραγματικότητα. Την
οποία και καλούνται να

αντιμετωπίσουν οι παρα-
γωγοί, με μόνο σύμμαχο
την Ένωση Αγρινίου και
τη ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνα-
νίας, που ανταποκρίθηκε
στην έκκλησή μας και σε
σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 14
Οκτωβρίου, στην Π.Ε. Αι-

τωλοακαρνανίας, αποφά-
σισε να συνδράμει με όλες
της τις δυνάμεις την προ-
σπάθεια επίσπευσης των
διαδικασιών και να ενώσει
μαζί μας τη φωνή της,
ώστε να διεκδικήσουμε
παράταση της προθεσμίας,
η οποία και λήγει στα τέλη
Νοεμβρίου. 
Όπως τονίστηκε στη σύ-
σκεψη, είναι πρακτικά αδύ-
νατο να εκδοθούν όλες
οι άδειες μέχρι τότε. Και
με βάση τα ισχύοντα δε-
δομένα και την εμπειρία
που υπάρχει, απαιτείται
παράταση τουλάχιστον
ενός έτους.
Αυτό είναι και το αίτημά
μας προς το αρμόδιο
υπουργείο. Ήδη, η Ένωση
Αγρινίου έχει θεσμικά
απευθυνθεί στον υπουργό,
εξηγώντας τη σοβαρότητα
του θέματος και ζητώντας
την άμεση παρέμβασή
του». 
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Σε κίνδυνο τα προγράμματα
βιολογικής κτηνοτροφίας

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. και η ΑΞΙΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μ. ΕΠΕ ανακοινώνουν ότι προ-
χωρούν σε μια μεταξύ τους στρατηγική
συνεργασία. 
Σκοπός τους είναι η βελτίωση της θέσης
όσων παράγουν, μεταποιούν και διακινούν,
αγροτικά και ειδικότερα ελαιοκομικά προ-
ϊόντα. 
Ο κ. Γιάννης Κουφουδάκης, Διευθύνων
Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, είπε
ότι: «Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ επιθυμεί να
αποτελέσει το σταθερό σημείο πάνω στο
οποίο θα πατήσουν οι δημιουργικές δυ-
νάμεις για να ανακινήσουν την ελληνική
αγροτική γη. Η ανταποδοτική διαχείριση
των ευρωπαϊκών και εθνικών ενισχύσεων
αποτελεί βασικό στοιχείο για τον αγροτικό

τομέα. Η ανάπτυξη της αγροτικής μας οι-
κονομίας στηρίζεται επομένως σε όσους
διαθέτουν γνώση και εμπειρία στην πα-
ραγωγή και εμπορία των αγροτικών προ-

ϊόντων. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία
αυτή θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη.» 
Από την πλευρά της ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ο
Διευθύνων Σύμβουλoς Βασίλης Ζαμπούνης

δήλωσε: «Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ υπηρετεί
δύο βασικές αρχές: Την έννοια της Συ-
νεργασίας και την τήρηση των κανόνων
μέσα σε ένα ευρύτερα αποδεκτό πλαίσιο
και πάντα προς όφελος της ελληνικής
γεωργίας.
Και οι δύο αυτές αρχές είναι απαραίτητες,
προκειμένου να ξεφύγει η χώρα μας από
τον κλοιό της οικονομικής κρίσης και να
επιτευχθεί μία βιώσιμη παραγωγική ανα-
συγκρότηση του αγροτικού της τομέα. Η
ιστορία της ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ, διαθέτοντας
πολλά παραδείγματα μεγάλων και επι-
τυχημένων συνεργασιών όπως και βαθειά
γνώση των κανόνων που διέπουν την
ενωσιακή γεωργία, συνεχίζει και τώρα
με τις ίδιες βασικές αρχές.»

«Καμπανάκι» από την Ένωση Αγρινίου

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Στρατηγική συνεργασία με ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Τα πρώτα
«Σχολεία
Αγρού»

Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδευ-
τικές συναντήσεις των πρώτων
Σχολείων Αγρού στην Ελλάδα. 
Τα Σχολεία Αγρού είναι ένα ολο-
κληρωμένο μοντέλο γεωργικής
εκπαίδευσης που βασίζεται στην
παρατήρηση και ανάλυση του
αγροοικοσυστήματος από γε-
ωργούς υπό την καθοδήγηση
εξειδικευμένων επιστημόνων. 
Έτσι, το μοντέλο των Σχολείων
Αγρού, αξιοποιώντας τη δυναμική
ομάδων γεωργών, στοχεύει όχι
στην απλή μεταφορά γνώσεων,
αλλά στην ανάπτυξη ενός ολι-
στικού τρόπου θεώρησης της
γεωργίας και στην καλλιέργεια
ενός σταθερού και αυτόνομου
γνωσιολογικού υπόβαθρου στους
γεωργούς, ώστε να μπορούν να
συμβαδίσουν με τις αλλαγές
που συντελούνται στον αγροτικό
χώρο. 
Στα πρώτα Σχολεία Αγρού συμ-
μετείχαν βαμβακοπαραγωγοί
και ορυζοκαλλιεργητές. Οι εκ-
παιδευτικές συναντήσεις ξεκί-
νησαν στις αρχές του καλοκαι-
ριού και συνεχίστηκαν σε όλη
τη διάρκειά του, ώστε οι εκπαι-
δευόμενοι να έχουν τη δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουν
την εξέλιξη των καλλιεργειών
τους. Οι συναντήσεις φιλοξε-
νήθηκαν σε χωριά των Νομών
Καρδίτσας, Λάρισας και Θεσ-
σαλονίκης. 
Η αξιολόγηση των πρώτων Σχο-
λείων Αγρού έδειξε ότι οι γε-
ωργοί που συμμετείχαν κέρδισαν
σημαντικά επίπεδα γνώσης, ιδι-
αίτερα σε θέματα που αφορούν
την τεχνική της καλλιέργειας,
την κατανόηση των αλληλεπι-
δράσεων μεταξύ των παραγόν-
των του αγροοικοσυστήματος
και την εφαρμογή κατάλληλων
τεχνικών λίπανσης και φυτο-
προστασίας. Επίσης, διαπιστώ-
θηκε ότι τόσο οι γεωργοί όσο
και οι γεωπόνοι-εκπαιδευτές
προσαρμόστηκαν εύκολα στη
φιλοσοφία των Σχολείων Αγρού.
Οι περισσότεροι από τους εκ-
παιδευτές συμφώνησαν ότι το
νέο αυτό μοντέλο μπορεί να εν-
ταχθεί στο ισχύον σύστημα γε-
ωργικής εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα και να αντικαταστήσει κά-
ποιες από τις μεθόδους που
εφαρμόζονται.  
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Πριν από σχεδόν δέκα χρόνια,
η Ένωση Αγρινίου, σε συνερ-
γασία με τον Αγροτικό Συνεται-
ρισμό «Αχελώος» σε πολλές
περιπτώσεις, ξεκίνησε, απουσία
του κράτους, την εφαρμογή ενός
ευρύτατου ερευνητικού προ-
γράμματος, με πειραματικούς
αγρούς και πιλοτικές φυτεύσεις,
προκειμένου να υποδείξει νέες,
εναλλακτικές καλλιέργειες, δί-
νοντας έτσι διέξοδο στους αγρό-
τες της περιοχής και δη στους
πρώην καπνοπαραγωγούς. 
Η στέβια αποτελεί ένα τα κυριότερα
προϊόντα από αυτά που μέσω των
ερευνητικών προγραμμάτων ήταν
ως τα πλέον κατάλληλα και προ-
σοδοφόρα για την περιοχή, παρέ-
χοντας, ταυτόχρονα, ολοκληρω-
μένες λύσεις, που εκτείνονται στην
τεχνική υποστήριξη για τη μέγιστη
απόδοση της παραγωγής μέχρι και
την εγγύηση απορρόφησης και εμ-
πορίας του προϊόντος. 
Η Stevia rebaudiana bertoni είναι
ένα βότανο της οικογένειας των
Compositae, που είναι αυτοφυές
στην Παραγουάη και τη Βραζιλία.
Οι γλυκοζίτες στα φύλλα το κάνουν
εξαιρετικά γλυκό, μία ιδιότητα που
το καθιστά μοναδικό ανάμεσα σε
περίπου 300 είδη του γένους stevia.
Το φυτό της στέβιας χρησιμοποιείται
ως γλυκαντικό για πάνω από 400
χρόνια. Πήρε το όνομά του από τον
Moises Santiago Bertoni, που το
ανακάλυψε το 1887. 

Βοτανικά 
χαρακτηριστικά 

Είναι πολυετές ποώδες φυτό ύψους
0,6 μέτρων όταν είναι αυτοφυές
(στα τροπικά θερμά κλίματα). Καλ-
λιεργείται, όμως, ως ετήσιο και σε
διάφορες πιο ψυχρές περιοχές του
κόσμου. Τα φύλλα είναι μικρά, μή-
κους 5 εκατοστών αν και υπάρχουν
και μεγαλόφυλλες ποικιλίες. Φύονται
στο βλαστό σταυρωτά. Τα άνθη ανα-
πτύσσονται σε ταξιανθίες (κορύμ-
βους) χρώματος λευκού. Σαν άνθη
είναι ερμαφρόδιτα και γονιμοποι-

ούνται με σταυρεπικονίαση με τη
βοήθεια εντόμων. Ανθίζει το φθι-
νόπωρο. Οι βλαστοί είναι τρυφεροί
αρχικά και στη συνέχεια γίνονται
ημιξυλώδεις. Το ριζικό του σύστημα
είναι επιφανειακό και επομένως δεν
αντέχει σε έλλειψη νερού, καθώς
και σε ισχυρούς ανέμους. Ο σπόρος
είναι μικρός χρώματος μαύρου όταν
είναι σε καλή κατάσταση. 

Εξάπλωση-
οικονομική σημασία 

Η στέβια καλλιεργείται στη Λατινική
Αμερική, της οποίας είναι αυτοφυές
φυτό, όμως στην παραγωγή της
κυριαρχούν πλέον οι Ασιατικές χώ-
ρες. Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο
καλλιεργητή στέβιας στον κόσμο,
ενώ η Ιαπωνία και η Κορέα διαθέτουν
τη μεγαλύτερη αγορά εκχυλισμάτων
στέβιας. Πρόσφατα οι ΗΠΑ, η Αυ-
στραλία και η Νέα Ζηλανδία ενέ-
κριναν ορισμένα παρασκευάσματα
στέβιας ως συστατικά σε φαγητά
και ροφήματα στις αγορές τους. 

Χρήσεις - Προϊόντα
Η στέβια είναι ένα αρκετά γνωστό
φυτό σε αρκετές περιοχές της Ασίας
και της Λατινικής Αμερικής που χρη-
σιμοποιείται ως γλυκαντική ουσία
σε διάφορα τρόφιμα και αναψυκτικά
(ως πρόσθετο τροφίμων). Επίσης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφέ-
ψημα (φαρμακευτικό τσάι) ή σε σα-
λάτες, φρέσκια ή αποξηραμένη. Οι
γλυκοζίτες του φυτού ονομάζονται
στεβιοσίδη και ρεμπαουντιοσίδη-Α
και περιέχονται στα φύλλα του. 

Απαιτήσεις 
σε κλίμα - έδαφος

Η συγκομιδή γίνεται με μηχανικό
τρόπο. Η στέβια αναπτύσσεται σε
υποτροπικά υγρά κλίματα με ύψος
βροχής πάνω από 700-800 mm το
έτος, ενώ προτιμά τα καλά απο-
στραγγιζόμενα, αμμώδη ή αμμο-
αργιλώδη εδάφη. Ως προς την αν-
τίδραση του εδάφους, καταλληλό-
τερα θεωρούνται τα εδάφη με ελα-
φρώς όξινη αντίδραση, ενώ αν

καλλιεργηθεί σε αλκαλικά εδάφη
(pH≥8) η ανάπτυξη του φυτού θα
είναι περιορισμένη και αργή. Δεν
αναπτύσσεται σε αλατούχα εδάφη.
Αναπτύσσεται σε θερμοκρασία
από 15οC έως 30οC με μέ-
γιστη θερμοκρασία 41οC.
Αναπτύσσεται σε κλίματα
που κυμαίνονται από εύκρατα ως
τροπικά και δεν αντέχει σε χαμηλές
θερμοκρασίες (κάτω από-6οC). Για

Στέβια: Εναλλακτική λύση σε πρώην καπνοπαραγωγικές περιοχές
τον λόγο αυτό, στη χώρα μας, η
σπορά θα πρέπει να γίνεται σε σπο-
ρεία νωρίς την άνοιξη και η μετα-
φύτευση να γίνει μετά την παρέ-
λευση των τελευταίων αναμενό-
μενων παγετών. Είναι φωτόφιλο
φυτό και δεν αναπτύσσεται σε σκιε-
ρές τοποθεσίες. 

Πολλαπλασιασμός 
Ο ιδανικός τρόπος πολλαπλασιασμού
του φυτού είναι με τη χρήση μο-
σχευμάτων στελεχών ή φύλλων
του φυτού, όμως το κόστος παρα-
γωγής τους είναι απαγορευτικό. Για
τον λόγο αυτό η στέβια πολλαπλα-
σιάζεται με σπόρο σε θερμοκήπιο
(σε θερμοκρασία 24-25οC) για την
παραγωγή φυταρίων για περίοδο
8 με 10 εβδομάδων. Στην περίπτωση
καλλιέργειας για παραγωγή φύλλων
είναι απαραίτητος ο συνεχής φω-
τισμός των φυτών, ώστε να απο-
φευχθεί η πρώιμη άνθιση. Η μετα-
φύτευση γίνεται την άνοιξη, ανάλογα
με τις κλιματικές συνθήκες. Στον
Καναδά η μεταφύτευση γίνεται τον
Μάιο, ενώ σε πιο θερμές χώρες,
όπως στη χώρα μας, μπορεί να γίνει
πιο νωρίς. Σπέρνεται σε αποστάσεις
50 έως 70 εκατοστά μεταξύ των
γραμμών με συνολική πυκνότητα
φυτείας 7.500 έως 8.000 φυτών/στρ.
περίπου, η οποία θεωρείται και η
ιδανική. 

Προετοιμασία 
του εδάφους

Πριν τη φύτευση γίνεται
όργωμα του εδάφους και

ακολουθούν 1-2 κατεργασίες
με δίσκο ή φρέζα, ώστε να γίνει

μια λεία κλίνη. 

Λίπανση 
Το φυτό έχει μικρές απαιτήσεις σε
θρεπτικά συστατικά, παρόλα αυτά
όμως, θα πρέπει να διενεργείται
έλεγχος της σύστασης του εδάφους.
Σε πειράματα που έγιναν στο Οντάριο
του Καναδά, διαπιστώθηκε ότι λί-
πανση με το λίπασμα 6-24-24 σε
ποσότητα 10 κιλά/στρ. πριν από τη
μεταφύτευση και με 14 κιλά/στρ.

με ουρία μετά τη μεταφύτευση είναι
ικανοποιητική. Σε πειράματα στη
χώρα μας διαπιστώθηκε ότι η στέβια
αποδίδει καλύτερα όταν γίνει εν-
σωμάτωση κοπριάς στο έδαφος
πριν από τη μεταφύτευση και λί-
πανση, ανάλογα με τις ανάγκες
των κατά τόπους εδαφών. Γενικά
το άζωτο είναι το σημαντικότερο
θρεπτικό στοιχείο για τη στέβια,
καθώς σχετίζεται με την ανάπτυξη
του φυλλώματός της. 

Άρδευση 
Στις τροπικές περιοχές η στέβια
δεν απαιτεί άρδευση. Όμως σε πε-
ριοχές, όπως είναι η Ελλάδα, που
το ύψος βροχής δεν φτάνει τα 700
mm ανά έτος, απαιτείται άρδευση.
Είναι απαραίτητη η συχνή και επι-
φανειακή άρδευση, ώστε να επι-
τυγχάνονται υψηλότερες αποδόσεις.
Σε γενικές γραμμές, η άρδευση
είναι απαραίτητη όταν οι άκρες των
βλαστών αρχίσουν να γέρνουν. Η
καταλληλότερη μέθοδος άρδευσης
θεωρείται η στάγδην.

Ζιζανιοκτονία
Η ζιζανιοκτονία συνιστάται να γίνεται
επαναλαμβανόμενα με τη χρήση
μηχανικών μέσων. Μπορεί να απαι-
τηθεί και συμπληρωματική κατα-
πολέμηση με βοτάνισμα ή ζιζανιο-
κτόνα. 

Εχθροί – ασθένειες 
Η φυτοπροστασία των φυτών δεν
αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς

οι προσβολές από έντομα –εκτός
των σκουληκιών– είναι ελάχιστες.
Προβλήματα μπορεί να δημιουρ-
γήσουν οι μύκητες του γένους Se-
ptoria (Septoria steviae), Sclero-
tinia(Sclerotinia sclerotiorum), κα-
θώς και οι παγετοί και οι δυνατοί
άνεμοι. Επίσης, είδη ζώων όπως
τα κουνέλια και οι λαγοί, έχει πα-
ρατηρηθεί ότι προξενούν ζημιές,
επειδή προτιμούν τα γλυκά φύλλα
του φυτού. 

Συγκομιδή – απόδοση 
Γίνεται συγκομιδή είτε ολόκληρου
του φυτού είτε των φύλλων μόνο

πριν την άνθιση με τα χέρια ή με
μηχανικά μέσα. Ο χρόνος της συγ-
κομιδής εξαρτάται από την ποικιλία,
το γεωγραφικό πλάτος και την καλ-
λιεργητική περίοδο. Γενικά η συγ-
κομιδή γίνεται το φθινόπωρο, όταν
τα φυτά είναι 40-60 εκατοστά σε
ύψος. Η βέλτιστη απόδοση (βιομάζα),
καθώς και η καλύτερη ποιότητα
και ποσότητα στεβιοσίδης (stevio-
side) επιτυγχάνονται λίγο πριν από
την άνθηση. 
Έρευνα του 1995 σε περιοχές του
Καναδά, δείχνει ότι η απόδοση σε
δείγμα φύλλων που ελήφθη κατά
τη βέλτιστη περίοδο συγκομιδής,
είχε δυνατότητα απόδοσης 285 κι-
λών/στρ. σε ξηρά φύλλα. Σε πει-
ράματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα
διαπιστώθηκε ότι η απόδοση σε
ξηρά φύλλα μπορεί να φτάσει και
τα 500 κιλά/στρ., ενώ σε χώρες
όπως η Βραζιλία και η Ινδία μπορεί
να φτάσει και τα 700 κιλά/στρ. ως
αρδευόμενη. 

Ξήρανση
Η αποξήρανση των ξυλοποιημένων
μίσχων, καθώς και των πράσινων
φύλλων ολοκληρώνεται αμέσως
μετά τη συγκομιδή με τη χρήση
κλιβάνους και με έκθεση στον ήλιο,
οπότε και επιτυγχάνεται η καλύτερη
ποιότητα. 
Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
και την πυκνότητα της φόρτωσης,
συνήθως απαιτούνται 24 - 48 ώρες
σε θερμοκρασία 40°C - 50°C. Εκτι-
μάται ότι μια ποσότητα χλωρής μά-
ζας 2.150 κιλών/στρ. αποδίδει έως
600 κιλά/στρ. ξηρού βάρους. Αμέ-
σως μετά την αποξήρανση, ένας
ειδικά σχεδιασμένος αλωνιστής/
διαχωριστής είναι απαραίτητος για
τον διαχωρισμό των ξερών φύλλων
από τον μίσχο. Σαν ξερά φύλλα
αποθηκεύονται με πλαστική επέν-
δυση σε χαρτονένια κουτιά. Περαι-
τέρω επεξεργασία με εκχύλιση
απαιτείται για να εξαχθούν οι γλυ-
κοζίτες στεβιόλης σε εμπορική κλί-
μακα (για χρήση ως πρόσθετο τρο-
φίμων). 

Η καλλιέργεια στην Ελλάδα 
Η καλλιέργεια της στέβιας μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση σε διάφορες
πρώην καπνοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, αφού απαιτεί παρόμοιους
χειρισμούς με την καλλιέργεια του καπνού. Επίσης, πειράματα έχουν δείξει ότι
αποδίδει πάνω από 200 κιλά/στρ. σε ξηρά φύλλα σε διάφορες περιοχές της
χώρας, απόδοση, η οποία θεωρείται το όριο για να είναι οικονομικά βιώσιμη η
καλλιέργεια. Η Ένωση Αγρινίου, ύστερα από μελέτες και πειραματικές καλλιέργειες,
σε συνεργασία με πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς, άνοιξε τον δρόμο για
την καλλιέργεια του φυτού στην Αιτωλοακαρνανία, την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Η συμφωνία με την ινδική SunFruits επέτρεψε το 2014 την είσοδο των πρώτων
1.000 παραγωγών στη νέα και πολλά υποσχόμενη αυτή καλλιέργεια. Ο σχεδιασμός
για τα επόμενα χρόνια προβλέπει μέχρι και τη δημιουργία εργοστασίου στην
περιοχή του Αγρινίου, γεγονός που θα δώσει τεράστιες προοπτικές στο προϊόν
και πραγματικές λύσεις στους αγρότες.

Η καλλιέργεια 
της στέβιας μπορεί
να αποτελέσει 
μια εναλλακτική
λύση σε διάφορες
πρώην
καπνοπαραγωγικές
περιοχές της
Ελλάδας, 
αφού απαιτεί
παρόμοιους
χειρισμούς με 
την καλλιέργεια
του καπνού

▶

Ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια
προβλέπει μέχρι και τη δημιουργία
εργοστασίου στην περιοχή του Αγρινίου,
γεγονός που θα δώσει τεράστιες
προοπτικές στο προϊόν και
πραγματικές λύσεις στους
αγρότες

▶



Δίμηνο… φωτιά
για κυβέρνηση
και οικονομία
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Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου
με τα προαπαιτούμενα, ήταν μόνο
η αρχή. Η Αθήνα έχει μπροστά
της έναν αγώνα δρόμου τις επό-
μενες εβδομάδες και δέκα ση-
μαντικά βήματα που πρέπει να
γίνουν, πριν ανοίξει η συζήτηση
για το χρέος.
Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου
από τη Βουλή η κυβέρνηση συνεχίζει
να «τρέχει», καθώς ακολουθεί το
δεύτερο πακέτο μέτρων που θα ακο-
λουθήσει και θα πρέπει να πάρει την
έγκριση της Βουλής μέχρι τις αρχές
Νοεμβρίου. Θα περιλαμβάνει μέτρα-
«φωτιά», ενώ η εξεύρεση ισοδυνάμων
αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση. 
Έως τις 15 Νοεμβρίου η κυβέρνηση
θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς
τον «κάβο» της πρώτης αξιολόγησης. 
Μέσα στο Νοέμβριο, θα πρέπει να
κατατεθεί το νομοσχέδιο για το ασφα-
λιστικό, ενώ το υπουργείο Οικονο-
μικών, με τη σειρά του, πρέπει να
έχει καταθέσει προς συζήτηση και
ψήφιση στη Βουλή το τελικό σχέδιο
του Προϋπολογισμού.
Ακόμη, αναμένεται να ξεκινήσουν και
οι διαδικασίες για την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών, προκειμένου
να έχει ολοκληρωθεί πριν από το
τέλος του χρόνου για να αποφευχθεί
το bail in, δηλαδή το «κούρεμα» των
καταθέσεων. 
Βασική προϋπόθεση για την ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπεζών είναι η
ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων,
που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
τα μέσα Δεκεμβρίου. Αν η κυβέρνηση
να καταφέρει και «τρέξει» προαπαι-
τούμενα, «κόκκινα» δάνεια και ανα-
κεφαλαιοποίηση τραπεζών, τότε ίσως
υπάρξει δέσμευση από τους εταίρους,
προκειμένου να αρχίσει η συζήτηση
για τη ρύθμιση του χρέους το πρώτο
τρίμηνο του 2016. Κι αυτό μπορεί να
γίνει είτε στο Eurogroup της 7ης Δε-
κεμβρίου είτε στη Σύνοδο Κορυφής. 

Εκκρεμότητες
Με το πολυνομοσχέδιο μόλις το 30%
από τα 49 προαπαιτούμενα καλύφθη-
καν και σε αγώνα δρόμου πρέπει να
επιδοθεί η κυβέρνηση το επόμενο

διάστημα, προκειμένου να υλοποιήσει
πλήρως τα προαπαιτούμενα μέτρα
για την εκταμίευση της δόσης των 2
δισ. ευρώ και να μην καθυστερήσει
περαιτέρω η διαδικασία. 
Για να ολοκληρωθούν οι δράσεις απαι-
τείται τα υπουργεία να προχωρήσουν
στην εφαρμογή της δευτερογενούς
νομοθεσίας, κάτι το οποίο, όμως,
όπως διαπίστωσαν τα τεχνικά κλιμάκια
την περασμένη εβδομάδα, δεν έχει
γίνει ακόμη. 
Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου θα πρέπει να
έχει ψηφιστεί το δεύτερο πακέτο με
προαπαιτούμενα για την εκταμίευση
1 δισ. από τη δόση.
Στις 9 Νοεμβρίου είναι προγραμμα-
τισμένη συνεδρίαση του Eurogroup,
το οποίο θα αξιολογήσει κατά πόσο
η Αθήνα ανταποκρίθηκε στην υλο-
ποίηση των προαπαιτούμενων και τα
βήματα που έχουν γίνει για τον πρώτο
έλεγχο.
Στο πρώτο 10ήμερο Νοεμβρίου ξεκινά
επίσημα η πρώτη αξιολόγηση του
προγράμματος με επικεφαλής των
κλιμακίων της Κομισιόν, της ΕΚΤ, του

ESM και του ΔΝΤ. Στις 11-12 Νοεμ-
βρίου, αν δεν προκύψει πρόβλημα
με την εφαρμογή του δεύτερου πα-
κέτου προαπαιτούμενων, ο ESM εγ-
κρίνει την εκταμίευση του 1 δισ.
ευρώ. 
Στις 7 Δεκεμβρίου είναι προγραμμα-
τισμένη συνεδρίαση του Eurogroup.
Θεωρητικά, έως τότε θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση,
να έχει κλείσει το θέμα της ανακεφα-
λαιοποίησης τραπεζών και να μην
υπάρχει άλλη εκκρεμότητα από την
ελληνική πλευρά.

Η επιστροφή των Θεσμών
Στην Αθήνα βρέθηκαν για λίγες ημέρες
οι επικεφαλής των κλιμακίων των Θε-
σμών και ενημερώθηκαν για την
πορεία στην υλοποίηση των μεταρ-
ρυθμίσεων μετά την υπερψήφιση του
πολυνομοσχεδίου, αλλά και να κα-
θορίσουν την ατζέντα με τις προαπαι-
τούμενες δράσεις και τα ορόσημα που
θα θεσμοθετηθούν στη συνέχεια. 
Οι Ντέκλαν Κοστέλο (Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή), Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ)

και Ράσμους Ρέφερ (ΕΚΤ) είχαν επαφές
με κορυφαίους υπουργούς της κυ-
βέρνησης και αναμένεται να επιστρέ-
ψουν στην Ελλάδα το Νοέμβριο, για
την επίσημη αξιολόγηση της οικονομίας. 

Ηπιότερη ύφεση;
Στοιχεία που δείχνουν ότι η ύφεση
θα είναι ηπιότερη σε σύγκριση με
ό,τι αρχικώς προβλεπόταν «βλέπει»
η κυβέρνηση. 
Κάτι που, σύμφωνα με την ίδια άποψη,
δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για
ουσιαστική ελάφρυνση των μέτρων
που θα κληθεί να πάρει η χώρα το
προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο της
συμφωνίας με τους Θεσμούς. Όπως
ειδικότερα επισημαίνουν κυβερνητικές
πηγές, οι πρώτες εκτιμήσεις για την
ύφεση του 2015 προσδιόριζαν το
μέγεθος στο -4%. 
Ακολούθως η πρόβλεψη αυτή διορ-
θώθηκε. Η εκτίμηση που έχει ενσω-
ματωθεί στον Προϋπολογισμό προ-
βλέπει ύφεση -2,3%.
Νεότερες εκτιμήσεις όμως, προβλέπουν
ύφεση -0,9%. 

Δίμηνο… φωτιά
για κυβέρνηση και οικονομία

Το δεύτερο
«κύμα»
μέτρων

Η δεύτερη λίστα των
προαπαιτούμενων περιέχει
επώδυνα μέτρα και πρέπει να
ψηφιστεί έως τις 4
Δεκεμβρίου, ώστε να
εκταμιευτεί και το υπόλοιπο
δισεκατομμύριο που θα
επιτρέψει το άνοιγμα της
συζήτησης για την
ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. 
Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν
ότι ο πρωθυπουργός θα
αντιμετωπίσει δυσκολίες για να
περάσει τα μέτρα αυτά από τη
Βουλή. 
Τί περιλαμβάνει η δεύτερη
λίστα των προαπαιτούμενων
1. Δεύτερη φάση του
Ασφαλιστικού:
- στενότερη σύνδεση
εισφορών – παροχών, που
οδηγεί σε χαμηλότερες
συντάξεις
- αύξηση εισφορών ΟΓΑ,
-νέος υπολογισμός εισφορών
του ΟΑΕΕ και
- κατάργηση Φόρων Υπέρ
Τρίτων.
2. Ισοδύναμα για απόφαση ΣτΕ
με ετήσιο κόστος 2 δισ. ευρώ.
3. Κατάργηση ΕΚΑΣ - Άμεση
εφαρμογή από Μάρτιο του
2016 για 70.000
συνταξιούχους.
4. Νέα φορολογική κλίμακα για
μισθωτούς, συνταξιούχους -
Ενσωμάτωση έκτακτης
εισφοράς.
5. Αύξηση του φόρου στο
εισόδημα από ενοίκια.
6. Αύξηση του φόρου
εισοδήματος στους αγρότες
από 13% στο 20%.
7. Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο στο
Δημόσιο - Επέκταση στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα.
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Προ των πυλών βρίσκονται
φόροι 5 δισ. ως τα τέλη του
έτους, καθώς μέσα στον
Οκτώβριο πρέπει να πληρω-
θούν μαζί με τις δόσεις φό-
ρου εισοδήματος, τα νέα εκ-
καθαριστικά για ΕΝΦΙΑ, οι
πιο «αλμυρές» δόσεις ρυθ-
μίσεων χρεών εξαιτίας της
αύξησης του επιτοκίου και
ο αυξημένος ΦΠΑ.
Μπορεί ο υπουργός Εργασίας
Γιώργος Κατρούγκαλος να «αδει-
άζει» τον υφυπουργό Εργασίας
Αναστάσιο Πετρόπουλο, ο οποίος
μίλησε για έκτακτη εισφορά υπέρ
του ασφαλιστικού από τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες, όμως όλο
το σκηνικό παραπέμπει σε… φο-
ρολογική παράκρουση, σε φο-
ρολογικό αμόκ. 
Πάντως, άλλες πληροφορίες που
είδαν το φως της δημοσιότητας,
θέλουν το υπουργείο Εργασίας
να εξετάζει την επιβολή μιας ει-
σφοράς σε μισθωτούς που έχουν
εισόδημα πάνω 2.000-2.500
ευρώ, σε συνδυασμό με το ει-
σόδημα που έχουν από άλλες
πηγές, όπως ενοίκια ή μετοχές. 
Η εισφορά ενδέχεται να ξεκινήσει
ακόμη και από τους μισθούς των
1.200 ευρώ, με το βάρος να
«πέφτει» σε μισθούς πάνω από
2.000 ευρώ. Έτσι από τον λο-
γαριασμό της μισθοδοσίας μέσω
του συστήματος taxis θα εισπράτ-
τεται ο φόρος μισθωτών υπη-
ρεσιών που θα πηγαίνει στο δη-
μόσιο ταμείο και ταυτόχρονα οι
κρατήσεις για τα ασφαλιστικά τα-
μεία. 
Την ίδια στιγμή που στην Ιρλανδία
«ρίχνουν» τη φορολογία στο
6,5%, που ο Ρέντσι ρίχνει τους
φορολογικούς συντελεστές για
να αναζωπυρωθεί η οικονομία,
εμείς εδώ καταφεύγουμε και πάλι
στη γνωστή «συνταγή» των φό-
ρων. Αντί να μαζεύουμε τις κρα-
τικές δαπάνες, επιβαρύνουμε για
ακόμη μια φορά τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις με φόρους που
δεν μπορούν να αντέξουν και
επομένως ο φαύλος κύκλος της
κρίσης και της ύφεσης συνεχίζεται
στην αγορά. 
Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν
ότι η κυβέρνηση εξετάζει μία

σειρά από φορολογικά μέτρα
που αποτελούν ουσιαστικά ένα
«χαράτσι» για όλους τους εργα-
ζόμενους του ιδιωτικού τομέα. 
Χαρακτηριστικά:
8 Έχετε εταιρικό κινητό; Θα φο-
ρολογείστε γι’ αυτό!
8Σας πληρώνει η εταιρεία τον
παιδικό σταθμό; Θα προστίθεται
στο εισόδημά σας!
8 Σας παρέχει η εταιρεία θέση
πάρκινγκ; Θα λογίζεται στο ει-
σόδημά σας σαν να το πληρώνατε! 
8 Δίνει δωροεπιταγές το Πάσχα
ή τα Χριστούγεννα η εταιρεία
σας; Θα φορολογείστε και γι’
αυτή την παροχή!
8 Σας μεταφέρει η εταιρεία στην
εργασία με δικά της μέσα; Λογί-
ζεται σαν να είχατε πληρώσει τα

εισιτήρια και λογίζεται στο ει-
σόδημα που φορολογείστε!

Η ώρα του ΕΝΦΙΑ
Φτάνουν τα εκκαθαριστικά του
ΕΝΦΙΑ στους ιδιοκτήτες ακινήτων
και να ξεκινήσει η πληρωμή των
δόσεων. Η πρώτη δόση θα πρέπει
να πληρωθεί έως τις 30 Οκτω-
βρίου και στη συνέχεια ακολου-
θούν οι υπόλοιπες τέσσερις. Μά-
λιστα, φέτος, σε σχέση με πέρυσι,
ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε λιγό-
τερες δόσεις και άρα η κάθε δόση
θα είναι μεγαλύτερη από πέρυσι. 
Ωστόσο, για όσους υπολόγιζαν
να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο
και να γλιτώσουν κάποιο ποσό
υπενθυμίζεται πως δεν προβλέ-
πεται καμιά έκπτωση.

Φορολογικό αμόκ…

Χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις ελεύθερων
επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων που υποβλήθηκαν το 2013 και 2014,
που είχαν κάνει χρήση της δυνατότητας αυ-
τοπεραίωσης επανεξετάζονται. 
Με απόφασή της, η Γενική Γραμματέας Δη-
μοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου δίνει
εντολή να ξεκινήσουν δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της κας Σαββαΐδου,
από τις δηλώσεις των ετών 2013 και 2014
που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 13-17 του Ν. 3296/2004
(αυτοπεραίωση), ελέγχονται ως προς τα ει-
σοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις
διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών
σε ποσοστό 0,5% με βάση κατάταξη που θα
προκύψει από μοριοδότηση κριτηρίων ανά-
λυσης κινδύνου. 
Εκτός από τις δηλώσεις, ελέγχονται, επίσης,
για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες
δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και οι δηλώσεις
λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλή-
θηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του 
Ν. 3296/2004 και αφορούν τις ίδιες δια-
χειριστικές περιόδους. 
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών θα βρεθούν
ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στην
υψηλή ζώνη κινδύνου για φοροδιαφυγή

(γιατροί, δικηγόροι κ.ά.), όσοι έχουν υποπέσει
σε φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν,
καθώς και όσοι εμφανίζουν υψηλές επαγ-
γελματικές δαπάνες. 
Κριτήρια για την επιλογή του δείγματος των
φορολογικών δηλώσεων που θα ελεγχθούν,
αποτελούν μεταξύ άλλων: 
• Η δραστηριότητα του φορολογούμενου.
Επαγγέλματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα
της φορολογικής παραβατικότητας (π.χ. για-
τροί, δικηγόροι, συνεργεία αυτοκινήτων
κ.ά.) παίρνουν σειρά προτεραιότητας.
• Οι επαγγελματικές δαπάνες. Φορολογούμενοι
που έχουν εμφανίσει μεγάλα ποσά δαπανών
σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους και
τη δραστηριότητά τους θα μπαίνουν στο
δείγμα.
• Αν ο φορολογούμενος έχει υποπέσει σε
φορολογικές παραβάσεις στο παρελθόν.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ: 
• Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
οικονομικών ετών 2013 και 2014, που
έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 13-17 του Ν. 3296/2004,
ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν
δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις
επιτηδευματιών σε ποσοστό 0,5% με βάση
κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση
κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. 

Κάνατε αυτοπεραίωση; 
Σας περιμένει νέος έλεγχος!

Τη στιγμή που στην Ιρλανδία ρίχνουν
τη φορολογία στο 6,5%, για να
αναζωπυρωθεί η οικονομία, εμείς
εδώ καταφεύγουμε και πάλι στη
γνωστή «συνταγή» των φόρων

▶
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Στο... σφυρί βγαίνει και η πρώτη
κατοικία για τους ασυνεπείς δα-
νειολήπτες! 
Το πρώτο βήμα για την αναθεώρηση
του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας
της Ελλάδος που αφορά τα δάνεια ιδιω-
τών και το πώς θα μπορούσαν να εν-
ταχθούν σε ρύθμιση, έγινε με τη δη-
μοσίευση στο ΦΕΚ της εξάμηνης πα-
ράτασης. 
Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για να
γίνονται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας
(μοναδικής όπως αναφέρει) σε περί-
πτωση που ο δανειολήπτης δεν συμ-
μορφώνεται με τις προειδοποιήσεις
και δεν σπεύδει να συνεργαστεί με την
τράπεζα.
Εκρηκτική είναι η αύξηση των «κόκκι-
νων» δανείων από την αρχή της κρίσης
μέχρι σήμερα, καθώς το 2009 έφταναν
το 7% (περίπου 18 δισ. ευρώ) και σή-
μερα έχουν φτάσει το 39,9%. 
Οι εκτιμήσεις αναφέρουν, μάλιστα, ότι
στο κλείσιμο του 2015 τα «κόκκινα»
δάνεια θα έχουν φτάσει στα 100 δισ.
ευρώ, υπονομεύοντας τις προοπτικές
ανάκαμψης. Όπως προβλέπει η συμ-
φωνία με τους δανειστές, ο «πήχης»
του ποσού των 300.000 ευρώ που
αποτελούσε «ομπρέλα» για την πρώτη
κατοικία των υπερχρεωμένων νοικο-
κυριών πάει πολύ πιο χαμηλά και με
δεδομένη την επικείμενη μείωση των
αντικειμενικών αξιών, το όριο προστασίας
μπορεί να φτάσει το πολύ ως τις 150.000
ευρώ. 
Πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για
όσους βρίσκονται κοντά στο «κόκκινο»,
με δεδομένο ότι λίαν συντόμως αίρεται
η γενική ασυλία από τους πλειστηρια-
σμούς. Στην πραγματικότητα οι τράπεζες
θα κάνουν διευκολύνσεις κατά περί-
πτωση, «πατώντας» κατ' αρχάς στις
αποκαλούμενες εύλογες δαπάνες δια-
βίωσης, δηλαδή πόσα φτάνουν σε ένα
νοικοκυριό για να ζει κάθε μήνα.
Οι «ευκολίες» περιλαμβάνουν μείωση
επιτοκίου, περίοδο χάριτος, μετατροπή
του στεγαστικού δανείου σε ενοίκιο
και «κούρεμα», αλλά μόνο για τις πε-
ριπτώσεις που το αρχικό δάνειο θα
θεωρείται μη εισπράξιμο. 
Ενδεικτικό του πόσο δύσκολα γίνονται
τα πράγματα είναι ότι με αλλαγές της
τελευταίας στιγμής στον αποκαλούμενο
Κώδικα Δεοντολογίας, οι δανειολήπτες

που θα έχουν αφήσει στις 15 Δεκεμβρίου
απλήρωτο δάνειο για πάνω από 30
ημέρες, θα κινδυνεύουν εφεξής να
δουν ακόμα και το σπίτι τους να βγαίνει
στο… σφυρί, αν δεν προσέλθουν εντός
ενός μήνα να ρυθμίσουν με την τράπεζα
τους το χρέος τους.

Η απόφαση της ΤτΕ
Με το ΦΕΚ που υπογράφει ο κ. Γιάννης
Στουρνάρας δίνεται παράταση ενός εξα-
μήνου σε όσους οφειλέτες είναι υπε-
ρήμεροι, ώστε να ενταχθούν στις δια-
δικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας και
να συνεργαστούν με την τράπεζά τους
για τη ρύθμιση του δανείου τους. Ακόμη
και δάνεια που θα βρεθούν σε καθυ-
στέρηση 90 ημερών και άνω στις 15
Δεκεμβρίου 2015, θα υπαχθούν άμεσα
στη διαδικασία της ρύθμισης με την
τράπεζα, αφού η πρώτη ενημερωτική

επιστολή θα τους σταλεί μέχρι τις 30
Δεκεμβρίου 2015. 
Έτσι, με βάση την τροποποίηση του
Κώδικα Δεοντολογίας του Νόμου
4224/2013, που είχε γίνει στις
31/3/2015, οριζόταν ότι η πρώτη
υποχρεωτική ειδοποίηση της τράπεζας
προς τον ληξιπρόθεσμο οφειλέτη μπορεί
να αποσταλεί μέχρι την 30η Ιουνίου
2015 για όλες τις περιπτώσεις δανείων
που συμπληρώνουν οποτεδήποτε πριν
την ημερομηνία αυτή καθυστέρηση με-
γαλύτερη των 45 ημερών, με την από-
φαση 148/10/5.10.2015 προβλέπεται
ότι: 
Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της
υποπαρ. (α) (ββ) του σταδίου 1 (δηλαδή
της επικοινωνίας της τράπεζας με τον
πελάτη) μπορεί να αποσταλεί μέχρι την
30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περι-
πτώσεις δανείων που συμπληρώνουν

Έρχονται πλειστηριασμοί και      

Σενάρια για πώληση 
«κόκκινων» δανείων

σε ξένα funds
Το «καυτό» ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρέθηκε στο επίκεντρο
σύσκεψης του οικονομικού επιτελείου, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Γιάννη Δραγασάκη. 
Aπό το σύνολο των 100 δισ. ευρώ που ανέρχονται τα «κόκκινα» δάνεια, τα
60 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά και τα υπόλοιπα 40 δισ. ευρώ στεγαστικά
και καταναλωτικά δάνεια. 
Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι η προστασία των νοικοκυριών, με τις
πληροφορίες να αναφέρουν πως ήδη η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγμάτευση
με τους δανειστές, ώστε το προστατευτικό όριο να μην πέσει πολύ κάτω από
τις 300.000 ευρώ που προβλέπει ο Νόμος Κατσέλη. 
Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την πώληση «κόκκινων» δανείων σε
ξένα funds. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η διαδικασία θα ακολουθηθεί
για τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια κατ' εφαρμογή μοντέλου άλλων χωρών. 
Η κυβέρνηση επιμένει πως δεν θα συμβεί το ίδιο για τα στεγαστικά δάνεια
και τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που αναμένεται να καθοριστεί
όταν ανακοινωθούν και τα τελικά νούμερα για τα κεφάλαια που θα πρέπει
να καλύψουν οι τράπεζες.

Αλλαγές-σοκ για τα «κόκκινα» δάνεια με την             

/



οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δε-
κεμβρίου 2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη
των 30 ημερολογιακών ημερών. 
Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προ-
θεσμία 15 εργάσιμων ημερών στον
δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο
στάδιο της διαδικασίας, υποβάλλοντας
στην τράπεζα: 
-(αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο,
την "Τυποποιημένη Κατάσταση Οικο-

νομικής Πληροφόρησης", συμπληρω-
μένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα
στην από 5/12/2014 διευκρινιστική
εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος.
-(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό
πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται
από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της
βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμ-
φωνα με τη μεθοδολογία που το πι-
στωτικό ίδρυμα ακολουθεί για την αξιο-
λόγηση αυτή. 
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του
οφειλέτη αποστέλλεται εντός 15 ημε-
ρολογιακών ημερών από τη λήξη της
ταχθείσας προθεσμίας η προειδοποιητική
επιστολή της τράπεζας στις περιπτώσεις
δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτη-
ρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί
να έχει συνέπεια το εκπλειστηρίασμα
της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές
διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει
το ίδρυμα. Για τα δάνεια που περιέρχονται
σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30
ημερολογιακών ημερών μετά την 15η
Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική
ειδοποίηση αποστέλλεται από την τρά-
πεζα εντός 15 ημερολογιακών ημερών
από τον χρόνο συμπλήρωσης της κα-

θυστέρησης των 30 ημερολογιακών
ημερών. 

Κατσέλη: Οι 
συνεργάσιμοι δεν έχουν
τίποτα να φοβηθούν
«Κανείς συνεργάσιμος δανειολήπτης
που έχει αντικειμενική αδυναμία απο-
πληρωμής των δανείων του, δεν έχει
να φοβάται τον πλειστηριασμό της κα-
τοικίας του», τόνισε η πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Λούκα
Κατσέλη. 
Συγκεκριμένα, η κα Κατσέλη δήλωσε: 
«Η πρόσφατη τροποποίηση του κώδικα
δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
καθιερώνει μια σειρά διαδικασιών που
διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες
συνεργασίας μεταξύ τραπεζών και οφει-
λετών. Αφορά μη συνεργάσιμους δα-
νειολήπτες που δεν ανταποκρίνονται
σε αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις τραπεζών
για υποβολή της αναγκαίας πληροφό-
ρησης για την οικονομική τους κατάσταση.
Συγκεκριμένα, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου
θα αποσταλεί σε όλους τους δανειολήπτες
που συμπληρώνουν καθυστέρηση με-
γαλύτερη των 30 ημερών μια πρώτη
ειδοποίηση να υποβάλουν τα απαραίτητα
στοιχεία που προβλέπει ο κώδικας δε-
οντολογίας. Με τον τρόπο αυτόν, δίνεται
παράταση για την εφαρμογή του κώδικα
δεοντολογίας μέχρι το τέλος του έτους. 
Εφόσον οι δανειολήπτες υποβάλλουν
τα απαραίτητα στοιχεία στην τράπεζά
τους, θα ξεκινήσει η προβλεπόμενη
διαδικασία ρύθμισης των δανείων τους
με αντικειμενικές διαδικασίες». 
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Ανοίγει ο δρόμος για να γίνονται
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας 
(και μοναδικής) σε περίπτωση που 
ο δανειολήπτης δεν συμμορφώνεται με
τις προειδοποιήσεις και δεν σπεύδει να
συνεργαστεί με την τράπεζα

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στο κλείσιμο 
του 2015 τα «κόκκινα» δάνεια θα έχουν
φτάσει στα 100 δισ. ευρώ, υπονομεύοντας 
τις προοπτικές ανάκαμψης

      της 1ης κατοικίας!

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ), που καθορίζει ποια δικαιολογητικά πρέπει να
συγκεντρώσει ένας δανειολήπτης, ο οποίος είναι ήδη στο «Νόμο
Κατσέλη» και θέλει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της εκκρεμούς
αίτησής τους. 
Τα δικαιολογητικά ορίζονται ως ακολούθως:
α) Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015.
δ) Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του
έτους 2015. 
ε) Τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).
στ)Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς
συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015. 
ζ) Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης με-
ταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015. 
η) Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων
περιουσίας και μεταβιβάσεων.
θ) Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκο-
μίζονται και για τον ή τη σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση
ανήλικων τέκνων με περιουσία. Ακόμη με την ίδια απόφαση, «κα-
θορίζεται το υπόδειγμα της τυποποιημένης αίτησης (αίτησης συμ-
πλήρωσης οφειλών) για τους οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλλει
αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει και οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ή επί των
οποίων δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές, όπως η
αίτηση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 3 της Υποπαραγράφου
Α4 "Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010" του Ν. 4336/2015». 
Υπενθυμίζεται ότι ο Νόμος υποχρεώνει όλους όσοι έχουν υποβάλει
αίτηση του Νόμου Κατσέλη, η οποία δεν έχει ακόμη εκδικασθεί -
ακόμη και αν έχουν ήδη λάβει προσωρινή διαταγή προστασίας της
περιουσίας τους- να προσκομίσουν επικαιροποιημένα στοιχεία για
την οικονομική τους κατάσταση.

Αλλαγές-σοκ για τα «κόκκινα» δάνεια με την        αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ

Είσαι στο «Νόμο Κατσέλη»;
Δες ποια δικαιολογητικά

πρέπει να μαζέψεις



Από 6 μήνες έως 17 χρόνια
(σε ακραίες περιπτώσεις)
αυξάνονται έως το 2022 τα
όρια ηλικίας συνταξιοδότη-
σης για χιλιάδες ασφαλι-
σμένους που μέχρι πριν από
την ψήφιση του 3ου μνη-
μονίου μπορούσαν να συν-
ταξιοδοτηθούν με πλήρη ή
μειωμένη σύνταξη, νωρίτερα
από τα 67 έτη.
Σταδιακή αύξηση στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης, που αφορά
όλους όσοι θα συνταξιοδοτηθούν
λόγω γήρατος από φορείς κοι-
νωνικής ασφάλισης συμπεριλαμ-
βανομένης της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, οι οποίοι πριν από την
έναρξη ισχύος του τρίτου Μνη-
μονίου (Ν. 4336/2015) δεν είχαν

θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή
μειωμένης σύνταξης, προβλέπει
Υπουργική Απόφαση. 
Σύμφωνα με την Απόφαση, τα
νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
αυξάνονται σταδιακά, έως την
1η Ιανουαρίου 2022, προκειμένου
να εναρμονιστούν με το νέο όριο
ηλικίας που διαμορφώνεται στα
67 ή στα 62 με την απαραίτητη
προϋπόθεση της συμπλήρωσης
40 ετών ασφάλισης. 
Ο βηματισμός της αύξησης των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
είναι αργός (από 6 μήνες έως 2
και 5 χρόνια) για όσους βρίσκονται
πιο κοντά στη σύνταξη και θεω-
ρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι,
ενώ ο βηματισμός αυξάνεται για
τους σημερινούς πενηντάρηδες
και σε ακραίες περιπτώσεις η

παράταση του εργάσιμου βίου
μπορεί να φτάσει και τα 17 χρόνια. 
Όπως φαίνεται και από τους πί-
νακες (1 και 2), τα νέα όρια
ηλικίας αφορούν: 
1. Όσους με ειδικές διατάξεις
θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα με τη συμπλήρωση
10.000 ημερών ασφάλισης (33,3
έτη) και πάνω, όσο και για τους
υπόλοιπους για τους οποίους
απαιτούνταν λιγότερα ένσημα,
με όριο ηλικίας το 67ο έτος.
2. Την ηλικία θεμελίωσης πλήρους
ή μειωμένης σύνταξης, όπως
αυτή προβλεπόταν από τις γενικές,
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις
πριν από την ισχύ του Ν.
4336/2015.
3.Στο νέο κατά περίπτωση όριο
ηλικίας πλήρους ή μειωμένης

σύνταξης από την ισχύ του Ν.
4336/2015 από το 2015 και
μέχρι 31.12.2021.
4.Επίσης, στην Υπουργική Από-
φαση διευκρινίζεται ότι «κατο-
χυρωμένο συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα υφίσταται όταν ο ασφα-
λισμένος έχει τη δυνατότητα να
συνταξιοδοτηθεί με τις προϋπο-
θέσεις που διαμορφώνονται και
ισχύουν κατά το έτος συμπλή-
ρωσης του απαιτούμενου κατά
περίπτωση χρόνου ασφάλισης
ή ορίου ηλικίας, σύμφωνα με το
προγενέστερο του Ν. 4336/2015
νομοθετικό πλαίσιο». 
Oι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν
το -σύμφωνα με τους Πίνακες 1
ή 2- νέο όριο ηλικίας συνταξιο-
δότησης που αντιστοιχεί στο ημε-
ρολογιακό έτος κατά το οποίο

συμπληρώνεται το ισχύον, κατά
περίπτωση ασφαλισμένου, όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης βάσει
του προγενέστερου του Ν.
4336/2015 νομοθετικού πλαι-
σίου. Για παράδειγμα, ασφαλι-
σμένος που το 2018, βάσει του
Πίνακα 1, θα μπορούσε να συν-
ταξιοδοτηθεί στα 56, πλέον θα
συνταξιοδοτηθεί στα 59. 
5. Όπως προκύπτει από το σχέδιο
Υπουργικής Απόφασης και τους
πίνακες, οι ασφαλισμένοι για
τους οποίους, βάσει του προγε-
νέστερου του Ν. 4336/2015 νο-

μοθετικού πλαισίου, δεν προ-
βλεπόταν όριο ηλικίας για θεμε-
λίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος λόγω γήρατος, αποκτούν
δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη
συμπλήρωση του μεταβατικού
νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδό-
τησης της στήλης «ηλικία συν-
ταξιοδότησης» του Πίνακα 1 που
αντιστοιχεί στο ημερολογιακό
έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν
το 58ο έτος της ηλικίας τους,
εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος
προβλέπεται με τη συμπλήρωση
τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης,
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Ασφαλιστικό: Τα νέα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά των συντάξεων
ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με
όριο ηλικίας το 55ο έτος.
Σε περίπτωση που το προβλε-
πόμενο από τους Πίνακες 1 και
2 μεταβατικό όριο ηλικίας συμ-
πληρώνεται μετά την 1/1/2022,
η σύνταξη καταβάλλεται κατά το
έτος που συμπληρώνεται το νέο
αυτό όριο ηλικίας.

Ποιοί εξαιρούνται
Σύμφωνα με την Υπουργική Από-
φαση, από τις νέες ρυθμίσεις
των ορίων ηλικίας συνταξιοδό-
τησης, εξαιρούνται: 

1.Οι υπαγόμενοι στα βαρέα και
ανθυγιεινά επαγγέλματα.
2. Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται
σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές
διατάξεις συνταξιοδότησης ως
μητέρες και χήροι πατέρες ανί-
κανων για κάθε βιοποριστική ερ-
γασία τέκνων.
3. Όπως αναφέρεται στο άρθρο
4 της Απόφασης, «θεμελιωμένα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι
την έναρξη της ισχύος του Ν.
4336/2015, ήτοι μέχρι και
18/8/2015, στους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπε-

ριλαμβανομένης της ΤτΕ, λόγω
συμπλήρωσης των προϋποθέ-
σεων του απαιτούμενου χρόνου
ασφάλισης και ορίου ηλικίας,
όπου αυτό προβλέπεται, δεν θί-
γονται και δύναται να ασκηθούν
οποτεδήποτε».

Πώς θα υπολογίζονται οι συντάξεις
Τα νέα ποσά συντάξεων θα υπολογιστούν ως εξής:
1) Μέσος όρος αποδοχών της τελευταίας 5ετίας για όλους.
2) Συντελεστής αναπλήρωσης 1,714% (ή και χαμηλότερος αν κριθεί ότι η
παρέμβαση δεν εξοικονομεί επαρκείς πόρους).
3) Σύνταξη με αναπλήρωση μισθού στο 60% ή και χαμηλότερα.
Με το νέο σύστημα, π.χ. ένας ασφαλισμένος που αποχωρεί από ΔΕΚΟ ή τράπεζα
με 35 έτη και μισθό τελευταίας 5ετίας 2.000 ευρώ, θα πάρει 1.200 ευρώ σύνταξη,
που αντιστοιχεί σε αναπλήρωση 59,9%.
Επίσης, υπάλληλος με 30 έτη και μισθό «5ετίας» 1.700 ευρώ θα πάρει σύνταξη
874,14 ευρώ, δηλαδή θα έχει αναπλήρωση 51,42%. 
Δημόσιος υπάλληλος με 35 έτη και μισθό κλιμακίου 1.666 ευρώ, θα βγάλει
σύνταξη 999,43 ευρώ, δηλαδή ποσοστό αναπλήρωσης 59,98%. Με το σημερινό
σύστημα η τελική σύνταξη, μετά τις περικοπές του Μνημονίου, διαμορφώνεται
στα 1.340 ευρώ. 
Μισθωτός με ασφάλιση ΙΚΑ και 28 χρόνια που έχει μέσο όρο αποδοχών τελευταίας
5ετίας 1.400 ευρώ, βγάζει σύνταξη 671,88, δηλαδή το ποσοστό αναπλήρωσης
«πέφτει» στο 48%. 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Έτη
Πλήρης (ως

31/8)
Πλήρης 

(μετά 1/9)
27 1.070 992
29 1.209 1.115
35 1.523 1.448
37 1.589 1.567

Έτη

Μειωμένη 
5 έτη

(ως 3/8/2015)

Μειωμένη
5 έτη

(μετά 1/9/2015)
27 749 625
29 846 702
30 970 727

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

Έτη
Πριν 

31/8/2015
Μετά 

1/9/2015
15 486 467
17 486 474
20 578 578

Έτη Μισθός
Πριν
31/8/2015

Μετά
1/9/2015

35 1.500 1.031 954
35 2.500 1.661 1.588
37 1.500 1.107 1.145
37 2.500 1.780 1.711

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

Έτη Πριν 31/8/2015 Μετά 1/9/2015
25 1.125 1.059
37 1.585 1.295

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Βασική σύνταξη στα 390 ευρώ, τέλος οι επικουρικές
Το τέλος των επικουρικών συντάξεων με το νέο ασφαλιστικό σύστημα που
θα ψηφιστεί εντός του Νοέμβριου προανήγγειλε ο Γιώργος Κατρούγκαλος,
δηλώνοντας ότι εισήγησή του είναι ο ασφαλισμένος να λαμβάνει διπλή σύνταξη. 
Όπως εξήγησε, η μία σύνταξη θα είναι η εθνική ή βασική, ίδια για όλους τους
πολίτες, ύψους περί τα 390 ευρώ, που δεν θα συνδέεται με τις εισφορές αλλά
θα χρηματοδοτείται από το κράτος, ενώ η δεύτερη σύνταξη θα συνδέεται με
τις εισφορές με τον ασφαλισμένο να παίρνει έξτρα ποσό, ανάλογα με τα
χρόνια εργασίας του και τις εισφορές του.
Ο κ. Κατρούγκαλος απέρριψε κάθε πρόταση σύνδεσης της σύνταξης με
εισοδηματικά κριτήρια και είπε ότι θα εισηγηθεί να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. 
Σε ό,τι αφορά το ύψος αυτής της σύνταξης, διευκρίνισε ότι θα προτείνει να
ανέρχεται στο 60% του μέσου εισοδήματος, που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται
σε 390 ευρώ.

«Πέναλτι» 10% στις πρόωρες
Τέλος, η Υπουργική Απόφαση για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με μειωμένη
σύνταξη καθορίζει το επιπλέον «πέναλτι» 10%. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, το επιπλέον ποσοστό
μείωσης θα υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά τις μειώσεις που ήδη
προβλέπονται και επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου
ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης (Πίνακες 1 και 2).
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τα ράσα κρύβουν μεγάλα 
πάρε δώσε με το Νόμο…

Χρυσά(βουλα) κόλπα 
στο Άγιο Όρος και στην Ύδρα

Σχέδιο Σόιμπλε 
για κατάληψη 
της Ελλάδας!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

>6-7

Ευρωπαίοι 
ηγέτες
κατά Τσίπρα

παραπολιτικα
>8

>9, 10-11

παρασκηνιο

Η Γαλλία αγοράζει 
ελληνικούς
κολοσσούς! 

Ο Ολάντ ήρθε με 70 υπουργούς και θέλει να αγοράσει ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ και άλλα φιλέτα >3

«Μαχαιριά»
Σαμαρά 
στη Ντόρα!

> 5
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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, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΛΑΙΝΟΥ

Kορωνάκης –
Νεκτάριος –

Πολυκατοικία…

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Με συνοπτικές διαδικα-
σίες, που από πολλούς
κρίθηκαν ως απαράδε-
κτες, η κυβέρνηση προ-
χώρησε σε αποπομπή

της ΓΓΔΕ, Κατερίνας Σαβ-
βαϊδου. Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν «κεραυνός
εν αιθρία». Εδώ και καιρό όλοι περίμεναν
τη σύγκρουση, καθώς είχε διαφανεί ότι
η κυβέρνηση δεν την «άντεχε» κι εκείνη
από την πλευρά της δεν είχε μπορέσει να
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Το ερώ-
τημα που προκύπτει από πολλούς είναι,
πώς θα αντιδράσουν στην απομάκρυνση
της κυρίας Σαββαΐδου οι δανειστές μας.
Μέχρι στιγμής οι ίδιοι κρατούν παθητική
στάση. Θυμίζουμε ότι στην απομάκρυνση
του κ. Θεοχάρη επί κυβέρνηση Σαμαρά,

είχαν αντιδράσει πολύ έντονα.

ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
Στο επίκεντρο των επι-
θέσεων των κομμάτων
της αντιπολίτευσης βρί-
σκεται ο υπουργός Επι-
κρατείας, Νίκος Παππάς,

για τη ρύθμιση που επιχειρεί να κάνει
για το τηλεοπτικό πεδίο. Ο υπουργός
κατηγορείται ότι προσπαθεί να στήσει
το «παιχνίδι» προς όφελος της κυβέρ-
νησης. Σύμφωνα με τα στελέχη της αν-
τιπολίτευσης και όχι μόνο, ο κ. Παππάς
με το νομοσχέδιό του θέλει να βάλει
στο «παιχνίδι» νέους παίκτες, να δημι-
ουργήσει νέα «τζάκια» στα media. O
υπουργός από την πλευρά του θέλει να
σπάσει το σύστημα της διαπλοκής, που
κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην Ελ-

λάδα.

ΦΡΑΝΣΟΥΑ
ΟΛΑΝΤ
Με τα βαΐων και κλά-
δων υποδέχτηκε στην
Αθήνα τον Γάλλο πρό-
εδρο Φρανσουά Ολάντ
η ελληνική κυβέρνηση.

Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην επίσκεψη,
καθώς ο κ. Ολάντ ήταν το μοναδικό
στήριγμα του Έλληνα πρωθυπουργού
στην περίοδο, όπου ο κ. Τσίπρας ήταν
απομονωμένος από τους υπόλοιπους
Ευρωπαίους ηγέτες. Όλα όσα έχει πει
εναντίον του κ. Ολάντ ο κ. Τσίπρας,
έχουν μπει, όπως φαίνεται, στο χρο-
νοντούλαπο της ιστορίας. Οι δύο άντρες
φαίνεται πως έχουν αναπτύξει ξεχω-
ριστή σχέση μεταξύ τους. Το θέμα είναι,
ποιό και εάν θα υπάρξει όφελος για

τη χώρα από τη σχέση αυτή. 

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Πλείστοι όσοι πολιτικοί και τα παιδιά τους, πλείστοι όσοι επιχειρηματίες
και τα παιδιά τους, πλείστοι όσοι δημοσιογράφοι και τα παιδιά τους
απαλλάχθηκαν με ΑΠΑΤΗΛΑ μέσα από τη στρατιωτική τους θητεία. 
Κατά καιρούς διάφοροι υπουργοί
Άμυνας υποστήριζαν ότι θα υπάρ-
χει ισονομία και ισοπολιτεία στην
στρατιωτική θητεία. 
Γεγονός είναι ότι κάποιοι από

αυτές τις κατηγορίες υπηρέτησαν
κανονικά τη θητεία τους. 
Ο σημερινός Υπουργός Άμυνας,
Πάνος Καμμένος, διαβεβαίωσε ρητά ότι κανείς δεν θα εξαιρείται από
τον κανόνα να υπηρετήσει τη θητεία του, σύμφωνα με την εξειδίκευση
που έχει και ισότιμα ως προς τις μονάδες παραμεθορίου και κέντρου. 
Αναμένουμε, λοιπόν, να δούμε με ποιούς όρους υπηρέτησε τη θητεία
του ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κορωνάκης, ο οποίος πιάστηκε στα
πράσα και ντύθηκε άρον-άρον στο χακί. Τέλειωσε, λέει, τη θητεία και
αμέσως ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ παραμένοντας
ενεργός στους αγώνες της ριζοσπαστικής Αριστεράς. 
Ο ίδιος ο κ. Καμμένος έχει πολύ σοβαρά στοιχεία για τη θητεία ορισμένων
στελεχών της πολιτικής, επιχειρηματιών και μεγαλοδημοσιογράφων.
Ωστόσο, δεν αρκεί να τα έχει, αλλά να τα χρησιμοποιεί σωστά και
κατάλληλα. 
Γιατί είναι βέβαιο ότι τα κορόιδα (όπως η αφεντιά μας) κάποια στιγμή
ξυπνάνε. Και μπορεί να λάβει μια αίτηση «παρακαλώ να υπηρετήσω
μια θητεία όπως ακριβώς ο κ. Κορωνάκης».Θα είναι σχεδόν αδύνατο
να απαντήσει νόμιμα και ηθικά... 
Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να δείχνει από την πρώτη στιγμή, με το δικό
της παράδειγμα, ότι έχει διαφορά από τις προηγούμενες. 
Η επιλογή του καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριου στην Επιτροπή Σοφών
είναι μια ηθική και νομική τραγωδία. Χαιρόμαστε που ο Νικ. Νικολόπουλος
χρησιμοποίησε αρκετά από τα στοιχεία που ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ αναδείξαμε
για το παρελθόν του κυρίου αυτού που ΥΠΗΡΕΤΕΙ την ιδιωτική ασφάλιση
προς την οποία κατευθύνουν ανήθικα και παράνομα τις συντάξεις. 
Κάναμε σε αυτό το φύλλο μια ανάπαυλα για τον σοφό αυτό και βάζουμε
ερωτήματα: 
Έχει σχέση με τον Κάλαμο και μια βιλάρα; Έχει σχέση με φωτοβολταϊκά;
Έχει σχέση με τον επιχειρηματία Μπράβο; Γνωρίζει κάτι για διαγωνισμό
τραπεζών,μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών; Έχει σχέση φιλίας ή
ανταγωνισμού με εκείνον τον Λυσιμάχου, που έγραψε σελίδες δόξας
στο νηογνώμονα με κατορθώματα τύπου «IRON ANTONIS»;
Αυτά δεν πρέπει να περνούν, όπως περνούσαν με τις κατάπτυστες

τακτικές μη απάντησης, που ακολουθούσαν τα δύο προηγούμενα
κόμματα εξουσίας. 
Όπως δεν πρέπει να περάσει έτσι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στο
Καματερό. Ήταν χτισμένη στην κοίτη ποταμού ναι ή όχι; 
Ήταν αυθαίρετη ναι ή όχι; Σε κάθε περίπτωση κάποιοι έπρεπε να είναι
στις κάμερες με χειροπέδες σήμερα... 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Πρόεδρος της Ν.Δ.

«Δεν μπορεί να έχουμε
κοινή φύλαξη των ευρω-
παϊκών συνόρων με χώρες
που δεν ανήκουν στην Ευ-
ρώπη. Αυτό δημιουργεί
ένα ζήτημα και γι’ αυτό
ζητήσαμε να υπάρξει ευ-
ρωπαϊκή ακτοφυλακή. Και
η Ελλάδα ταυτόχρονα να
αναλάβει τη φύλαξη των
συνόρων της με τη βοή-
θεια, βέβαια, της Ευρώ-
πης».Άνοιξαν οι ουρανοί, άνοιξε και η... γη!

Είπε
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Τί ψώνισε ο Ολάντ από την Αθήνα
Όλα τα έβαλε στο «τραπέζι» ο
Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά
Ολάντ. Μας έδωσε τη στήριξή του,
μας εξέφρασε την αλληλεγγύη
του στα όσα περνάμε και στα όσα
θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια,
μας έδωσε το στίγμα των φιλικών
αισθημάτων, που τρέφει για τον
Αλέξη Τσίπρα και για τον ελληνικό
λαό. 

Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Άλλωστε, στις δύσκολες ώρες, όπως
ομολόγησε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός,
ο κ. Ολάντ τον έπεισε για τον δρόμο,
που ακολούθησε και τον στήριξε. 
Όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις πε-
ριπτώσεις, η φιλία και η συμπαράσταση
δεν δίνεται, δίχως ανταλλάγματα. Η
Γαλλία, εξάλλου, είναι ένας μεγάλος
«παίκτης», που διαθέτει επιχειρημα-
τικούς κολοσσούς, που είχαν και έχουν
συμφέροντα στη χώρα μας. Αυτό απο-
δεικνύει μάλιστα και η πολυπληθής
επιχειρηματική ομάδα Γάλλων, η οποία
συνόδευε τον κ. Ολάντ κατά τη διάρκεια
της διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα.
Οι περισσότεροι εξ' αυτών ήρθαν να
δουν, να ψάξουν για ευκαιρίες στη
χώρα μας. Μόνο για μεγάλες ευκαιρίες,
γιατί παρά την πρόσκληση που συνεχώς
κάνουμε για επενδύσεις στην Ελλάδα,

εντούτοις αυτές δεν αποδίδουν τον τε-
λευταίο καιρό, λόγω του γενικότερου
οικονομικού κλίματος που κυριαρχεί
στη χώρα. 
Η γαλλική πλευρά πριν έρθει στην

Αθήνα, όπως φάνηκε και στις συζητή-
σεις, ήξερε, τί ήθελε να ζητήσει για
λογαριασμό των επιχειρηματικών της
συμφερόντων. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο κ. Ολάντ και οι δικοί του ζή-
τησαν από την ελληνική πλευρά να
μπουν σε μία σειρά επιχειρηματικής
δράσης, που έχει να κάνει πρώτον, με
την εκμετάλλευση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την
εταιρεία λειτουργίας των ελληνικών
σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με το χρο-
νοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει το
ΤΑΙΠΕΔ, η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των δεσμευτικών προσφορών
για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι ως τα τέλη Δε-
κεμβρίου. Το Παρίσι ενδιαφέρεται για
τη θυγατρική εταιρεία της κρατικής
εταιρείας σιδηροδρόμων της χώρας.
Όπως είναι γνωστό, υπάρχει και ρωσικό
ενδιαφέρον, το οποίο όμως μπαίνει
σε δεύτερη μοίρα, με τους Γάλλους
πλέον να εμφανίζονται ως το μεγάλο
φαβορί. 
Δεύτερον, σε συζητήσεις που έγιναν
στην Αθήνα η γαλλική πλευρά έθεσε
επί τάπητος και το ζήτημα της διαχείρισης
των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Το ενδιαφέρον
των Γάλλων για αυτές τις δύο είναι

μεγάλο, καθώς η Suez Enviroment κα-
τέχει ήδη το 5,46% της ΕΥΑΘ και
«φλερτάρει» επίμονα, για να πάρει
ένα ακόμη 23%, έτσι ώστε να φτάσει
έτσι στο 28,46%. 
Για την ΕΥΔΑΠ οι πληροφορίες ανα-

φέρουν ότι η γαλλική πλευρά θέλει να
εξαγοράσει το 11%. Ενδιαφέρον από
γαλλικής πλευράς υπάρχει και για τον
κατασκευαστικό τομέα. Ο γαλλικός κα-
τασκευαστικός όμιλος Vinci, ο οποίος
έχει παρελθόν στη χώρα μας με την
κατασκευή του μετρό της Αθήνας, θέλει
να ξαναμπεί στο «παιχνίδι». Είχε κάνει
στο παρελθόν συμμαχία με τον όμιλο
Μπόμπολα και στην εκμετάλλευση της
γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Η συνεργασία
είχε προχωρήσει και σε άλλα έργα,
όπως στην κατασκευή και εκμετάλλευση
της Ολυμπίας Οδού, αλλά και τμήματος
του αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός - Κλει-
δί. Όταν «έσκασε» η κρίση, ο γαλλικός
κολοσσός εγκατέλειψε τον κατασκευα-
στικό κλάδο και έμεινε μόνο στο σχήμα
της εκμετάλλευσης των έργων. Τώρα,
όπως φαίνεται, ο γαλλικός αυτός κο-
λοσσός αναζητεί νέους συμμάχους στον
κατασκευαστικό χώρο, γνωρίζοντας
ότι ο όμιλος Μπόμπολας δεν έχει την
επιρροή, που είχε στο παρελθόν, στα
κέντρα εξουσίας. 
Τρίτον, οι επαφές που έγιναν μεταξύ
των δύο πλευρών, έβαλαν στην ατζέντα

και το θέμα της διαχείρισης των
αποβλήτων νερού και ενέργειας.
Ιδιαίτερο μέρος των συζητήσεων
αφιερώθηκε και στα
εξοπλιστικά, στα
οποία η γαλλική
πλευρά αποτε-
λούσε μέχρι
πρότινος έναν
από τους με-
γαλύτερους
τροφοδότες
των ελληνι-
κών δυνάμε-
ων. Οι Γάλλοι
θέλουν η χώ-
ρα μας, αφού
δεν μπορεί να
αγοράσει λό-
γω δύσκο-
λων οικονο-
μικών συγκυ-
ριών, να νοι-
κιάσει δύο
φρεγάτες με το
σύστημα του
leasing. Θυμίζουμε
ότι, σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία από την πε-
ρίοδο 1974-2010, η Ελ-
λάδα σε εξοπλιστικά αγόρασε
από τη Γαλλία όπλα αξίας
4,1 δισ. δολ.

ΗΡΘΕ ΜΕ 70 ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΙΛΕΤΑ

Ως ένα ειδύλλιο συμφέροντος, το οποίο μάλιστα «έδεσε με τη
διακριτική ευχέρεια των Βρυξελλιώτικων διανυκτερεύσεων, όπως
συνηθίζει η ευρωπαϊκή διπλωματία», χαρακτηρίζει τη σχέση των
δύο πολιτικών αρχηγών, του Αλέξη Τσίπρα και του Φρανσουά
Ολάντ, η Le Monde, επικαλούμενη τη στήριξη που δήλωσε ο Γάλλος
πρόεδρος στην αριστερή ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του στην Αθήνα και στην ευγνωμοσύνη που εξέφρασε
ο Έλληνας πρωθυπουργός στο πρόσωπο του κ. Ολάντ, αναφερόμενος
στη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής του περασμένου Ιουλίου, όπου
επήλθε συμφωνία. 
Το δημοσίευμα, το οποίο έχει τίτλο «Τσίπρας και Ολάντ, η ιστορία
ενός γάμου συμφέροντος», αναφέρεται στην πρώτη προσπάθεια
επαφής την άνοιξη του 2012, όταν ο κ. Τσίπρας ήλθε στο Παρίσι,
αλλά δεν έγινε δεκτός από τον κ. Ολάντ, γεγονός για το οποίο
κράτησε μια σχετική πικρία. Μετά την εκλογή του τον περασμένο
Ιανουάριο, ήρθε στην Γαλλία, με την ελπίδα ότι με τη βοήθεια του
κ. Ολάντ θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέτωπο των χωρών
του Νότου κατά της λιτότητας. 
Δεύτερη απογοήτευση και γρήγορη συνειδητοποίηση ότι υπερίσχυε

ο Γάλλο-γερμανικός άξονας. Εκείνη την περίοδο και για πολλούς
μήνες - υποστηρίζει το δημοσίευμα - «δεν υπήρξε από ανθρώπινη
άποψη, συνάντηση των δύο ανδρών. Ο κ. Τσίπρας ήλπιζε σε
μεγαλύτερη υποστήριξη από τον κ. Ολάντ και κ. ο Ολάντ μεγαλύτερο
ρεαλισμό από την ελληνική πλευρά». Είναι η κρίση των καλοκαιρινών
μηνών και η απειλή του Grexit, που έφερε κοντά τους δύο άντρες,
αν και η ξαφνική ανακοίνωση για το δημοψήφισμα βιώθηκε άσχημα
από τον κ. Ολάντ, που τη θεώρησε ως «έλλειψη εμπιστοσύνης». 
Παρ' όλα αυτά, ο κ. Ολάντ συνέχισε να παίζει το ρόλο του μεσολαβητή
και ισορροπιστή - και όταν την περίφημη νύχτα της 12 Ιουλίου ο κ.
Τσίπρας ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τη διαπραγμάτευση, ο κ.
Ολάντ ήταν εκείνος, που τον αναζήτησε προσωπικά και τον έπεισε
να επανέλθει. «Από αυτά τα βράδια του Ιουλίου, παρέμεινε ένα
αίσθημα σιωπηρής συμφωνίας ανάμεσα στους δύο άνδρες, οι οποίοι
διατηρούν κάποια διακριτική απόσταση στις προσωπικές τους
σχέσεις, αλλά είναι δύο ηγέτες που σέβονται ο ένας τον άλλον», ση-
μειώνεται στο δημοσίευμα. 
Από πολιτικής πλευράς, η Le Monde θεωρεί ότι ο κ. Ολάντ «με την
παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ και με έναν Αλέξη Τσίπρα στο πλευρό του, ο

οποίος τον φροντίζει ιδιαίτερα ως τον καλύτερο Ευρωπαίο εταίρο
του, στέλνει ένα μήνυμα στη γαλλική αριστερά. Είναι το είδος της
αμοιβαία ωφέλιμης συμφωνίας win-win, που και οι δύο ηγέτες καλ-
λιεργούν». 
Διότι -και ίσως αυτό τους φέρνει πιο κοντά- μιλούν μεταξύ τους την
ίδια γλώσσα, που είναι αυτή των πολιτικών ελιγμών, δηλώνει Γάλλος
διπλωμάτης που προσθέτει: «Γνωρίζετε πολλούς ηγέτες που
εκλέγονται σε ένα πρόγραμμα του Ζαν Λυκ Μελανσόν ( επικεφαλής
του γαλλικού Αριστερού Μετώπου), που οργανώνουν ένα δημοψήφισμα,
που το κερδίζουν, που παραμένουν στην εξουσία εφαρμόζοντας
μια πολιτική τύπου Ζαν Φρανσουά Κοπέ (γαλλική δεξιά) και
κατορθώνουν να επανεκλεγούν; 
Ο κ. Τσίπρας είναι ένας πραγματικός Μακιαβέλ - και αυτό αρέσει
στον κ. Ολάντ» καταλήγει ο διπλωμάτης. Η Le Monde εκτιμά ότι
αυτό ακριβώς, αλλά με άλλα λόγια, εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος
με τις δηλώσεις του στις 14 Ιουλίου, λέγοντας για τον Αλέξη Τσίπρα:
«Εκλέχθηκε με ένα πολύ αριστερό πρόγραμμα και βρέθηκε να
εφαρμόζει πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις, υπήρξε γενναίος (θαρ-
ραλέος)». 

Le Monde: Τσίπρας και Ολάντ, η ιστορία ενός γάμου συμφέροντος
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Γιατί στηρίζει Τσίπρα ο Αρχιεπίσκοπος

Απέδωσε καρπούς, απ’ ότι φαίνεται, το τραπέζι που είχε
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Αρχιεπίσκοπο κ.
Ιερώνυμο. Αυτό δείχνουν οι θέσεις που διατύπωσε με
δήλωση του ο Αρχιεπίσκοπος, αναφερόμενος στην
οικονομική κρίση και τη στάση του λαού. Χαρακτηριστικά
είπε «είναι δύσκολα, αλλά δεν έχουμε κάτι καλύτερο να
κάνουμε. Δεν μπορεί ο λαός τη μια μέρα να ψηφίζει και
την άλλη να επαναστατεί». 
Η δήλωση αυτή που έκανε, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα
Μega» ο Αρχιεπίσκοπος, προκάλεσε πολλές συζητήσεις
και ερωτηματικά, γιατί ερμηνεύτηκε ως δήλωση στήριξης
προς τον πρωθυπουργό και αποδοκιμασία σε όσους

αντιδρούν στην πολιτική του. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι
ξεπέρασε με τη δήλωση του στα όρια που πρέπει να έχει
ένας εκκλησιαστικός ηγέτης. Το παρασκήνιο λέει, πάντως,
ότι το αυτί του Αρχιεπίσκοπου δεν ιδρώνει από αυτές τις
αντιδράσεις. Στόχος αποκλειστικός του, απ’ ότι φαίνεται,
είναι να εξομαλύνει τις σχέσεις του με την κυβέρνηση για
να μπορέσει προστατεύσει τα κεκτημένα της Εκκλησίας,
που φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας, παρά τους αλαλαγμούς
κάποιων υπουργών του, έχει αποφασίσει να τα διατηρήσει.
Άλλωστε, γνωρίζει ότι όσοι πήγαν κόντρα στην Εκκλησία
στο παρελθόν, πλήρωσαν αυτή την επιλογή τους πολύ
ακριβά. 

Επειδή δεν έπιασε η σύσταση που έκανε ο κ. Τσίπρας
στους υπουργούς του, κατά το Υπουργικό Συμ-

βούλιο, να μην εμφανίζονται στα τηλεοπτικά
παράθυρα και δημιουργούν πρόβλημα στην
κυβέρνηση με δηλώσεις τους, οι οποίες ερ-

μηνεύονται και ως θέσεις της κυβέρνησης,
την υπενθύμισε τηλεφωνικώς. Οι συ-

νεργάτες του επικοινώνησαν με τους
τηλεμαϊντανούς υπουργούς του και
τους είπαν ότι εάν συνεχιστεί η

εικόνα αυτή, ο πρωθυπουργός
θα αναγκαστεί να κάνει δη-
μόσια αποδοκιμασία. Δεν
γνωρίζουμε ποιοί υπουρ-
γοί πήραν τη θέση του

πολύ σοβαρά. Η ισχνή πλει-
οψηφία που έχει ο κ. Τσίπρας στη

Βουλή, δεν του αφήνει πολλά περιθώρια για πειθαρχικά
μέτρα εναντίον των απείθαρχων υπουργών του.   

Έσπευσε να «καρφώσει» τη
διάδοχό του στη ΓΓ∆Ε, Κα-
τερίνα Σαββαΐδου, ο κ. Χάρης
Θεοχάρης. Είπε σε σχετική
ερώτηση ότι αν υπουργός τη-
λεφωνούσε στον ΓΓ∆Ε στην
Ολλανδία για να τον ρωτήσει
για µια υπόθεση, τότε αυτός
θα είχε παραιτηθεί. 

Άγριο κράξιµο έφαγε από τους εργα-
ζόµενους στα Ταµείο, ο υπουργός Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος. Τον κατηγόρησαν
για νεοφιλελεύθερο παροξυσµό. Κάποτε
πολλοί από αυτούς είχαν περάσει ως
πελάτες από το γραφείο του. Πάντως,
απ’ ότι φαίνεται, για τον κ Κατρούγκαλο
αρχίζουν τώρα τα πολύ δύσκολα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...
Δεν παίρνουν χαμπάρι

οι υπουργοί

Πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει, έχουμε
διαβάσει, ότι η Τουρκία κερδίζει στο διπλωματικό
τραπέζι όσα χάνει στο πεδίο των μαχών. Η άποψη αυτή
επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά τις τελευταίες μέρες. Οι
Τούρκοι πόνταραν πάνω στο «χαρτί» του μεταναστευτικού
για να εισπράξουν τα οφέλη από την Ευρώπη που τρο-
μοκρατήθηκε από το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των
τελευταίων μηνών. Ο κ. Ερντογάν μεθοδευμένα έπιασε
τους Ευρωπαίους από τον λαιμό. Aφού έκανε τα στραβά
μάτια για το μεγάλο ρεύμα των μεταναστών που ήθελαν
να φτάσουν στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ευρώπη,
εμφανίστηκε στην κα Άνγκελα Μέρκελ ως προστάτης
της Ευρώπης! Της είπε ξεκάθαρα ότι μπορεί να σταματήσει
το ρεύμα μετακίνησης των πληθυσμών προς την Ευρώπη,
αφού πάρει, βέβαια, τα σχετικά ανταλλάγματα. 
Η Γερμανίδα καγκελάριος, έχοντας και την εσωτερική
πίεση στη χώρα της αλλά και τις διαμαρτυρίες των
άλλων Ευρωπαίων ηγετών, έδωσε όσα ζητούσε ο νέος
«σουλτάνος» της Τουρκίας. Δέχθηκε να τον προσκαλεί
στις Συνόδους Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, δε-
σμεύτηκε για χαλάρωση της Συνθήκης Σέγκεν και του
υποσχέθηκε ότι θα «τρέξει» πολύ πιο γρήγορα τις εν-
ταξιακές διαδικασίες της χώρας του. 
Το ανατολίτικο παζάρι, γιατί περί αυτού πρόκειται,

έπιασε τόπο. Έβγαλε τον κ. Ερντογάν και την Τουρκία
με μεγάλα οφέλη από τη δοκιμασία που πέρασε και
περνά όλη η Ευρώπη από το προσφυγικό πρόβλημα. Το
σχέδιο που εκπόνησε ο κ. Ερντογάν και ο τρόπος που
το εκτέλεσε, πρέπει να «ταρακουνήσει» την Αθήνα και
ειδικότερα την πολιτική ηγεσία της χώρας μας. Την ώρα
που η τουρκική κυβέρνηση προετοιμαζόταν μεθοδικά
για να πάρει όσα ήθελε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, εμείς, η Ελλάδα, αν και μέλος της Ε.Ε., άφησε
ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που παρουσιάστηκε. Δεν
έβαλε στους Ευρωπαίους ηγέτες το πρόβλημα στις δια-
στάσεις που πραγματικά ήταν. Δεν τους απέδειξε στην
πράξη ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα.
Παρακολουθούσαμε την Τουρκία να στέλνει τους παρά-
νομους μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας.
Βγάλαμε κάτι άναρθρες κραυγές, ψελλίσαμε 2-3 παράπονα
για τη στάση των Τούρκων και των Ευρωπαίων σ’ αυτό
το ζήτημα και κάτσαμε στ’ αυγά μας. Τώρα με το
«παιχνίδι» που έπαιξε ο Ερντογάν, μπορούμε να κατα-
λάβουμε τί χάσαμε, τί θα μπορούσαμε να κερδίσουμε
απ’ όλη αυτή την ιστορία. Το πουλάκι όμως πέταξε... Η
Τουρκία πήρε όσα ήθελε, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα
στα μάτια των Ευρωπαίων -και όχι μόνο- τον ρόλο που
παίζει στην περιοχή. 
Το μάθημα που μας έδωσε η Τουρκία, δεν πρέπει να το
ξεχάσουμε. Αν δεν κινηθούμε γρήγορα, θα υποχρεωθούμε
στο τέλος να κάνουμε και μαζί με τους Τούρκους
περιπολίες στο Αιγαίο, που μέχρι σήμερα η ελληνική
πλευρά αρνείται. 

Μας έδωσε 
μάθημα 

η Τουρκία

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
(info@xrimaonline.gr)
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Σκληρός παίκτης ο Βαγγέλης

Την εικόνα σκληρού παίκτη έδωσε ο πρόεδρος
της Ν.Δ., Βαγγέλης Μεϊμαράκης, στους Ευ-
ρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
στο ΕΛΚ, που έγινε στη Μαδρίτη. Ο κ. Μεϊ-
μαράκης αντέδρασε έντονα στο κείμενο του
προσχεδίου για το μεταναστευτικό. Η ελληνική
αντιπροσωπεία από τη Ν.Δ. πήρε εντολή να
κάνει σκληρή διαπραγμάτευση, προκειμένου
να αφαιρεθούν τα σημεία του κειμένου του
προσχεδίου που πλήττουν τα συμφέροντα της
χώρας. Σύμφωνα με όσα έλεγαν συνεργάτες
του κ. Μειμαράκη, ο πρόεδρος της Ν.Δ. δεν

θα είναι θεατής των αποφάσεων του
ΕΛΚ στο οποίο συμμετέχουν, όπως είναι
γνωστό, ηγέτες και κόμματα που κυ-
βερνούν την Ευρώπη. Θα αντιδρά εκεί
που πρέπει χωρίς θόρυβο και φασαρία,
όπως έκαναν άλλοι, όταν ήταν στην
αντιπολίτευση. Και οι συνεργάτες
του κ. Μεϊμαράκη κατέληγαν:
Άλλο η ιδεολογική συγγένεια με τα
κόμματα στο ΕΛΚ, άλλο τα συμφέροντα
της χώρας που τα βάζουμε πάνω απ’ όλα
τα άλλα… 

Ποιό με-
γάλο έργο ζή-

τησαν να πάρουν
οι γαλλικές κατα-

σκευαστικές εταιρείες
από την Ελλάδα, με αφορ-

μή την επίσκεψη Ολάντ
στη χώρα μας;

Έξαλλοι είναι στην κυβέρνηση
µε τις αποκαλύψεις του Πιερ
Μοσκοβισί, ο οποίος είπε ότι η
επιβολή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική
εκπαίδευση δεν ήταν ευρωπαϊκή
ιδέα, αλλά ελληνική. Μη έχοντας
τί να απαντήσουν στον κ. Μο-
σκοβισί, κυβερνητικοί έλεγαν
ότι ο Επίτροπος δεν ξέρει τί
λέει. 

Σε πολύ δύσκολη θέση βρέθηκε ο
υπουργός Νίκος Φίλης από τις δη-
λώσεις του αδερφού του, δικηγόρος
στο επάγγελµα, για την αντίδραση
µε τα όπλα που πρέπει να έχουν οι
πολίτες, όταν θα παν να τους πάρουν
τα σπίτια οι τράπεζες. Αν και ο αδερ-
φός του υπουργού «µάζεψε» τις
δηλώσεις, ο υπουργός Παιδείας δεν
σταµάτησε να δίνει εξηγήσεις.

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΠΙΕΡ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  

 

Qui
z

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
www.ntokoumenta.gr

Αναζωπύρωσε την παλιά κόντρα Σαμαρά -
Μπακογιάννη η ιστορία με την αντιπροεδρία
του ΕΛΚ, που διεκδικούσε η πρώην υπουρ-
γός. Η αποκάλυψη που έγινε, παρά τις
διαψεύσεις Σαμαρά, ότι η κα Μπακογιάννη
δεν έβαλε υποψηφιότητα λόγω των πα-
ρεμβάσεων Σαμαρά, ξεκίνησε νέο γύρο
αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.
Πέρα όμως από τα πρόσωπα και την
αξία που μπορεί να έχουν
αυτά, η μεγάλη ζημία που
έγινε, είναι ότι η χώρα μας
δεν πήρε αντιπροεδρία στο
ΕΛΚ, που θα ενίσχυε πάρα
πολύ τη θέση μας στα κέν-
τρα λήψης των αποφά-
σεων. Γι’ άλλη μια φορά
τα προσωπικά παιχνί-
δια θυσιάζουν το καλό
της πατρίδας.

Ζημιώθηκε
η χώρα

Δεν είναι εύκολο μια πολιτική ομάδα που επί χρόνια
βρισκόταν στη θέση της ελάσσονος και ως εκ τούτου και
της πλέον ανεύθυνης αντιπολίτευσης, να συνηθίσει ούτε
τα βάσανα της διακυβέρνησης, ούτε τις αντιδράσεις στις
αποφάσεις της. Όταν μάλιστα μπήκε πολύ νωρίς στον κα-
ταιγισμό των διαψεύσεων των προσδοκιών που είχε
καλλιεργήσει και εμφανίζεται καθημερινά, σε κάθε
απόφαση που λαμβάνει ή κάθε μέτρο που εξαγγέλλει,
εντελώς ανακόλουθη, να θυμίζει μάλιστα τους προηγού-
μενους κυβερνώντες στις χειρότερες εκδοχές τους. Και
ακόμα είμαστε στην αρχή του Γολγοθά, καθώς μόλις αυτή
την εβδομάδα ήρθαν τα κλιμάκια των δανειστών στην
Αθήνα και με πρώτο «βραχυκύκλωμα» τη ματαίωση της
συνεδρίασης του euroworking-group, που σημαίνει κα-
θυστέρηση της επόμενης δόσης. Ένα έργο που έχει χι-
λιοπαιχτεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια της κρίσης
και οι μόνοι που φαίνεται πως ζούσαν σε άλλη χώρα και
ιδίως σε άλλη Ευρώπη ήταν οι σημερινοί κυβερνώντες,
αν κρίνουμε από το πρώτη βραχύβια επτάμηνη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και τον τρόπο που αντιπολιτευόταν τον εαυτό της
και το μέλλον του τόπου. Έως ότου είδε κι αυτή φως και
ανένηψε, δανειζόμενη τα διπλάσια απ’ όσα ήταν αναγκαία
πριν από έναν χρόνο. Τώρα η ανησυχία και η αμηχανία
στο Μαξίμου είναι διάχυτη, καθώς οι ρόλοι έχουν αλλάξει
και οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες με επικεφαλής
τους αγρότες και τους συνταξιούχους, -προνομιακούς
συμμάχους του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς την εξουσία,
που βλέπουν ότι η υποσχεσιολογία αποδείχθηκε πουκάμισο
αδειανό, να ετοιμάζονται να κατέβουν στους δρόμους. Η
συνέχεια μοιάζει τόσο προφανής, ως προς την κυβερνητική
αντίδραση, που ίσως για πρώτη φορά η «συνταγή» να
αποδειχθεί αναποτελεσματική. Δηλαδή, ο κοινωνικός αυ-
τοματισμός, η καλλιέργεια αντιπαλότητας της μιας κοινωνικής
ομάδας εναντίον της άλλης, η πρόκληση εμφυλίου και
διάσπασης μέσα στην ίδια επαγγελματική ομάδα. Ωστόσο,
τα προαπαιτούμενα που θα έρχονται κατά κύματα και δεν
θα αφήσουν κανένα επίπεδο διαβίωσης άθικτο, είναι
απολύτως βέβαιο πως θα προκαλέσουν κλιμακούμενες
αντιδράσεις, ιδίως στο κομμάτι εκείνο των πολιτών που
πήραν τοις μετρητοίς το σκίσιμο των Μνημονίων, την
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, την επαναφορά της 13ης σύνταξης,
τη διατήρηση των φοροαπαλλαγών των αγροτών και
τόσα άλλα αναρίθμητα. Και όπως φαίνεται από το
υποβόσκων βαρύ κλίμα στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες
των συγκυβερνώντων κομμάτων, σύντομα η οριακή κυ-
βερνητική πλειοψηφία τους μπορεί να απειληθεί. Είναι
προφανές ότι, ούτε η χαρακτηριστική ανεπάρκεια της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, που αντί να δίνει μάχες στη
Βουλή και στην κοινωνία, αναλώνεται σε μια εσωκομματική
διαδικασία που κινδυνεύει να μοιάζει με οπερέτα, ούτε
η άλωση του κράτους από τους γνώστες της μεθόδου,
κρατικοδίαιτους πρώην πασόκους, που έσπευσαν να ξα-
νανέβουν στο άρμα της εξουσίας, ούτε ο έλεγχος της
ενημέρωσης μπορεί να λύσει το πρόβλημα της κυβέρνησης.
Ούτε και το πρόβλημα της οικονομίας που είναι το μείζον
εθνικό θέμα θα λυθεί με επικοινωνιακή διαχείριση. Δυ-
στυχώς, για μια ακόμη φορά, μεταρρυθμίσεις και αναγκαίες
αλλαγές που χρόνια έπρεπε να έχουν προχωρήσει και
λαϊκίστικα πολεμήθηκαν από τους νυν κυβερνώντες -
σαν μια θεία δίκη να το μεθόδευσε έτσι- ώστε να κληθούν
οι ίδιοι να εφαρμόσουν εκείνα που χρόνια πολεμούσαν. 

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Επικοινωνιακή
διακυβέρνηση
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Οι Βρετανοί τώρα ξαναχτυπούν. 
Η έγκυρη εφημερίδα «Γκάρντιαν», η
οποία πήρε πέρυσι το βραβείο ΠΟΥ-
ΛΙΤΖΕΡ για... αντιβρετανικό και αν-
τιαμερικανικό ρεπορτάζ γύρω από τις
παρακολουθήσεις (δημοσιογράφος ...)
αποκάλυψε προχθές το (γερμα-
νικό) σχέδιο για την ολοκλη-
ρωτική κατάληψη της Ελλά-
δας από τους Γερμανούς. 

Συντονιστής του σχεδίου ο ίδιος ο
Σόϊμπλε και το κόλπο ήταν ένας εκ-
βιασμός για GREXIT. 
Το σχέδιο ήταν κυνικό. 
Εάν η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ
πάλι θα έκαναν κουμάντο οι Γερμανοί,

μέσω «βοήθειας» που θα έδιναν
και θα έβγαζαν από την Ελλάδα
κάθε άλλο ανταγωνιστή. 
Εάν έμενε η Ελλάδα με τους
δικούς της όρους, τότε και
πάλι θα ήταν υπό κατάληψη

και το σχέδιο θα
ήταν «πιλότος»

και για άλλες
ευρωπαϊκές
χώρες. 

Ο αστάθμητος
παράγων ήταν
προφανώς
και για τη
Γερμανία,

όπως τότε για
τη Βρετανία ο αμε-

ρικανικός. 
Την τελευταία στιγμή
παρενέβησαν και
άμεσα, μέσω του
υπουργού Οικονομι-
κών Λιου και του ίδι-

ου του προέδρου Ομπά-
μα, αλλά και έμμεσα μέσω

της πιστής και στη στρα-
τιωτική συμμαχία Γαλλίας. 

Ο «Γκάρντιαν» γράφει ότι το
περασμένο καλοκαίρι χρειάστηκαν

τρεις δραματικές ημέρες για να απο-
κρουστεί το γερμανικό σχέδιο. Μεταξύ
άλλων, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Το σχέδιο
«Ο Σόιμπλε παρουσίασε (το βράδυ της
10ης Ιουλίου 2015) στους εταίρους
του το σχέδιο σε μία σελίδα, σε μορφή
non paper. Εκτός του τάιμ-άουτ (σ.σ.
ευγενική μετονομασία του GREXIT), η
πρόταση του Γερμανού υπουργού Οι-
κονομικών περιελάμβανε και το Ταμείο
Αποκρατικοποιήσεων με έδρα το Λου-
ξεμβούργο. Ο Σόιμπλε ήθελε να επα-
ναλάβει αυτό που έγινε στη Γερμανία
μετά την Πτώση του Τείχους το 1989
και τα περιουσιακά στοιχεία της τότε
ανατολικής Γερμανίας πέρασαν στα
χέρια των δυτικών (σ.σ. εννοεί δυτι-
κογερμανών) σε μία νύχτα. Ένας υπουρ-
γός χώρας της Ευρωζώνης όταν πήρε
στα χέρια του την επίμαχη σελίδα είπε:
‘‘Κατά 60% είμαστε κοντά στο Grexit’’.
Ένας άλλος διπλωμάτης παραδέχεται
πως η συγκεκριμένη πρόταση σκαν-
δάλισε πολλούς, καθώς ήταν σαν να
ζητούσε απ’ όλους να διαβούν τον Ρου-
βίκωνα και να δεχθούν την αποχώρηση
της Ελλάδας. Ο πρώτος που αντέδρασε
ήταν ο Ιταλός πρωθυπουργός, Ματέο
Ρέντσι. Σίγουρα ο Σόιμπλε δεν μπλό-
φαρε, όπως νόμιζαν πολλοί στην αρχή.
Εννοούσε και πίστευε κάθε λέξη. Μά-
λιστα, πολλοί κατάλαβαν πως είχε το
σχέδιο στο μυαλό του εδώ και έναν
χρόνο, πριν αναλάβει ο Τσίπρας τα ηνία
της Ελλάδας. Ο ελιγμός που έκανε ήταν
τέτοιος, που ανάγκασε τους άλλους να
κρατήσουν την ανάσα τους, Για πρώτη
φορά το Βερολίνο έδειξε ξεκάθαρα
πως πιστεύει ότι η συμμετοχή στο κοινό
νόμισμα δεν είναι αιώνια. Κάτι τέτοιο
φυσικά τρόμαξε πολιτικούς και τεχνο-
κράτες, με τον Ρέντσι να σκέφτεται
ότι είναι το επόμενο θύμα. Επίσης, ο
Σόιμπλε έλεγε ανοιχτά στην Αθήνα:
‘‘Σου δίνουμε λεφτά για να φύγεις’’
και επιπλέον έριχνε ως… δέλεαρ στο
‘‘τραπέζι’’ την πρόταση περί διαγραφής
χρέους. Όλοι ήθελαν να κρατήσουν

την Ελλάδα στο ευρώ, αλλά φοβούνταν
μήπως η Μέρκελ ταχθεί στο πλευρό
του Σόιμπλε. Αμέσως μετά τις κινήσεις
του Γερμανού υπουργού, ο Γιούνκερ
συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο με τον
Ντομπρόβσκις και τον Μοσκοβισί και
ζητάει ραντεβού με τον Ολάντ στο
Παρίσι. Ο Γιούνκερ έμαθε την πρόταση
Σόιμπλε το απόγευμα της Παρασκευής.
Το ίδιο συνέβη με τους Τουσκ, Ντράγκι
και Ντάισελμπλουμ. Ακόμη και η Μέρκελ
το έμαθε πολύ αργά. Ο Σόιμπλε την
ενημέρωσε εκείνη την Παρασκευή,
όπως και τον αντικαγκελάριο της Γερ-
μανίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, τον οποίο
πήρε τηλέφωνο. Οι επόμενες τρεις
ημέρες από την αποκάλυψη της πρότασης
Σόιμπλε ήταν δύσκολες και περιελάμ-
βαναν μαραθώνιες συναντήσεις πολι-
τικών και τραπεζιτών». 
Και συνεχίζει η εφημερίδα δια χειρός
του δημοσιογράφου Ίαν Τρέινορ: 
«Οι ειδικοί υποστηρίζουν εκ των υστέ-
ρων πως δεν έχουν συναντήσει τόσο
έντονες, εκρηκτικές και δραματικές
συζητήσεις για ένα θέμα της Ευρω-
ζώνης. Εν συνεχεία, το θέμα μετατέθηκε
στη Σύνοδο Κορυφής που συνεδρίαζε
την Κυριακή. Το θέμα έμενε ανοιχτό
σαν μια βαθιά πληγή: η Ελλάδα ήταν
πολύ κοντά στην έξοδο από το ευρώ.
Μα, πώς να μείνει η Ελλάδα, ακόμη
και αν πάρα πολλοί ήθελαν να την
κρατήσουν, από τη στιγμή που τα οι-
κονομικά της ήταν σε άσχημη κατάσταση
και οι συζητήσεις του Τσίπρα και του
Βαρουφάκη με τους Ευρωπαίους ήταν
σαν να κολυμπούσαν σε βραστό νερό;
Ειδικά ο Γ. Βαρουφάκης ήταν πλέον
"κόκκινο πανί" για όλους. Το ΔΝΤ
μέσω της Λαγκάρντ άρχισε να σκληραίνει
τη στάση του και η Μέρκελ δεν μπορούσε
να βρει τρόπο για να λύσει το πρόβλημα.
Ακολούθησε το δημοψήφισμα στην
Ελλάδα δυσχεραίνοντας περισσότερο
τα πράγματα. Ωστόσο, η αντικατάσταση
του Βαρουφάκη με τον Τσακαλώτο
έδειξε ότι ο Τσίπρας επιθυμεί να ακο-
λουθήσει πλέον άλλη τακτική. Στο με-
ταξύ, ο Τσίπρας έλαβε το ‘‘πράσινο

φως’’ από την ελληνική Βουλή που
του έδωσε το δικαίωμα να διαπραγ-
ματευτεί, αλλά κανείς δεν υπολόγισε
τα «γεράκια» του Eurogroup που δεν
έβαζαν το ‘‘όπλο στη θήκη’’. Ο μόνος
που έδειχνε να αντιτίθεται σθεναρά
στο σχέδιο Σόιμπλε ήταν ο Μισέλ Σαπέν.
Από τη Φρανκφούρτη, ο Ντράγκι συ-
νέχιζε να πιστεύει ότι θα κάνει ό,τι
πρέπει για το ευρώ. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, ό,τι πρέπει για να μην φύγει
η Ελλάδα από το ευρώ. Στη Σύνοδο
Κορυφής, αμέσως μετά την αποκάλυψη
του σχεδίου Σόιμπλε, ο Τουσκ έπαιξε
καθοριστικό ρόλο, καθώς αυτός που
ήταν που είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει
μια συμφωνία και να μην φύγει κανείς
από την αίθουσα. Η Μέρκελ κλείστηκε
σε ένα γραφείο με τον Τσίπρα, με-
τρώντας τις ‘‘κόκκινες γραμμές’’ τους.
Ο Ολάντ συναντήθηκε με τον Ρέντσι
και συμφώνησαν ότι η Ελλάδα πρέπει
να μείνει στο ευρώ, με τον Τουσκ να
συνεχίζει τη δουλειά μυρμηγκιού για
να λύσει το γόρδιο δεσμό. Αυτό και
έγινε με την Αθήνα και τον Τσίπρα να
υποκύπτουν υπογράφοντας το τρίτο
Μνημόνιο». 
Ο Βαρουφάκης τί είχε καταλάβει απ’

όλα αυτά; Ήταν «λαγός» των Αμερι-
κανών; Έπαιζε εκών-άκων το παιχνίδι
του Σόϊμπλε;
Απλά τόσα καταλάβαινε, τόσα έκανε; 
Σε αυτή την ιστορία στη μεριά της Ελ-
λάδας υπάρχει κάποιος αντίστοιχος
του… Ντέιβιντ Μπά- μΕ ΤΟ ��ννδΑ ΚΑ-
ΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ! Ολφούρ; 
Μια πολύ καλά πληροφορημένη πηγή,
μας είπε ότι η αμερικανική απάντηση
στο σχέδιο Σόϊμπλε δεν ήταν η αντίδραση
της Γαλλίας και το «στοπ» στο GREXIT,
όπως πίστεψαν κάποιοι. 
Η απάντηση θα είναι, λέει, η πηγή μα-
κροσκελής και η πρώτη σελίδα της
είναι η αποκάλυψη μέσω των ΗΠΑ του
σκανδάλου της VOLKSWAGEN. 
Oι επόμενες σελίδες τι θα περιέχουν; 
Υ.Γ. Καθόλου τυχαία δεν είναι η φαν-
τασμαγορική αναβάθμιση των σχέσεων
με τη Γαλλία και η αντίστοιχη υποδοχή
και επίσκεψη του προέδρου Ολάντ
στην Αθήνα, αυτή τη χρονική στιγμή
της παρουσίας των «Θεσμών»... 

Oι Βρετανοί κυριαρχούσαν στην
Ελλάδα μετά τον πόλεμο με τους
Γερμανούς και έκαναν κουμάντο
στην Ελληνική Διοίκηση.
Ο μεγαλύτερος πράκτοράς τους
στην Ελλάδα ήταν ο παπά- Δημήτρης
του Ευαγγελισμού. Έτσι τον ήξεραν
οι πολιτικοί και η γειτονιά του
Κολωνακίου.

Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Στον Ευαγγελισμό έμπαινε μερικές φο-
ρές για «να εξομολογήσει έναν σοβαρό
άρρωστο Υπουργό, έναν σοβαρά άρ-
ρωστο ανώτατο υπάλληλο, ακόμα και
τον άρρωστο πρωθυπουργό». 
Στην πραγματικότητα ήταν για να γίνουν
αθέατα συνεννοήσεις με την αγγλική
πλευρά.
Ο παπά-Δημήτρης δεν ήταν προδότης
Έλληνας. Το πραγματικό του όνομα
ήταν Ντέιβιντ Μπάλφουρ. 
Στη δίκη των δοσίλογων πήγε ως μάρ-
τυρας και αθώωσε με τη μαρτυρία του
τον (πρώην) γαμπρό του ίδιου του
Φον Ζίμενς, ιδρυτή και ιδιοκτήτη της
διαβόητης ή περίφημης εταιρείας. Ο
Βρετανός αρχιπράκτορας είπε ότι στην
πραγματικότητα ο γαμπρός, αφού χώ-
ρισε με την κόρη του Ζίμενς, συνέχισε
μεν να κουμαντάρει την εταιρεία, αλλά
είχε πολύτιμη κρυφή συνεργασία με
τους Βρετανούς και με τον ίδιο. 
Πέρασαν τα χρόνια και οι ΗΠΑ εξε-
δίωξαν, τους Βρετανούς, όταν το 1957
πήγαν στον τότε πρωθυπουργό Κα-
ραμανλή και στον τότε Υπουργό Άμυνας
Αβέρωφ, αποδείξεις ότι τους παρα-
κολουθούσαν τα τηλέφωνα ΜΕΣΑ από
τη βρετανική πρεσβεία! 
Οι Έλληνες ηγήτορες τους ανέθεσαν
τη δημιουργία ελληνικής μυστικής υπη-
ρεσίας, που ως τότε ΔΕΝ υπήρχε! 
Έτσι εκείνη τη χρονιά έφτιαξαν την
ΚΥΠ και, με υπόδειξη των Αμερικανών,
πρώτος διοικητής έγινε κάποιος Νά-
τσινας. Κύριος στόχος της ΕΥΠ η...
αποι-βρετανοποίηση της ελληνικής πο-
λιτικής και κρατικής μηχανής. 
Για να μην «καρφώνονται» οι Αμερι-
κανοί στους συμμάχους τους Βρετανούς
προέβαλαν την ανάγκη να βοηθηθεί η

Γερμανία οικονομικά, ώστε να κάνει
επενδύσεις στην Ελλάδα και να μπορεί
να εμφανίζεται ως «νοικοκυρεμένη»
στο ανατολικό μπλοκ, το οποίο βοη-
θούσε με τον ίδιο τρόπο την Ανατολική
Γερμανία ως «βιτρίνα». 
Ο ανταγωνισμός αυτός έκανε την (τότε
Δυτική) Γερμανία να απλωθεί τόσο
πολύ, ώστε να φτάσουμε στη σημερινή
εποχή να χρειαστεί «κλάδεμα» για να
σταματήσει η χυδαία και ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΤΙΚΗ
επέλασή της. Η Γερμανία αισθάνθηκε
τόσο δυνατή κα με τόσο θερμή αμερι-
κανική στήριξη, ώστε ο βρετανός στρα-
τιωτικός ακόλουθος Σόντερς αισθάνθηκε
την ανάγκη να «αναχωρήσει» εσπευ-
σμένα από αυτή τη ζωή με «διαβατήριο»
που του προμήθευσε η 17 Νοέμβρη.
Ο Σόντερς είχε φτάσει κοντά στην

επαναφορά της Βρετανίας στην Ελλάδα

μέσω πώλησης
αρμάτων μάχης
τύπου «ΒΙΚΕΡΣ»
αντί των γερμα-
νικών ΛΕΟΠΑΡΝΤ. 
Η «αναχώρησή» του ματαί-
ωσε τα πάντα, αλλά πολλοί
λένε ότι ήταν η «παγίδα»,
ώστε να αρχίσει η αντίστρο-
φη πορεία και για τη γερ-
μανική διείσδυση, τύπου
Βρετανίας στην Ελλάδα. 
Υπουργός Οικονομικών εκείνη
την περίοδο στη Γερμανία ήταν
ο Βόλφγκαγκ Σόϊμπλε, ο οποίος
δύο χρόνια νωρίτερα από τον
Σόντερς είχε δεχθεί σφαίρες που
συνδέθηκαν με «οπλάδες», αλλά
δεν επιβεβαιώθηκε και επέζησε
της απόπειρας.

ΤΙ  ΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ «ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ» ΚΑΙ  ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ  ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΞΕΚΑΡΦΩΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ…

� ΤΟ GREXIT και το NO GREXIT ήταν παιχνίδι που θα κέρδιζαν οι Γερμανοί � Η αντίδραση των Αμερικανών με πρώτο «πιάτο» το σκάνδαλο VOLKSWAGEN

Οι Βρετανοί αποκαλύπτουν το σχέδιο Σόιμπλε για κατάληψη της Ελλάδας!
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Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ, Πιερ Μοσκοβισί και
Βολφγκανγκ Σόιμπλε, η ελληνική
πλευρά έπαιξε ένα επικίνδυνο «παι-
χνίδι» χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο
σχέδιο. Μάλιστα, κατηγορούν τον κ.
Τσίπρα ότι η κατάληξη που είχε η
στρατηγική του ήταν να πάρει στο
τέλος μια πολύ χειρότερη συμφωνία
από αυτή που αρχικά του είχαν προ-
σφέρει! Αίσθηση με όσα είπαν έκανε,
όσα υποστήριξαν για το ρόλο που
έπαιξε ο υπουργός κ. Νίκος Παππάς
στη διαπραγμάτευση. Όπως αποκά-
λυψαν, ο κ. Τσίπρας ήθελε να συμ-
φωνήσει, αλλά δεν τον άφηνε ο κ.
Παππάς. Οι αποκαλύψεις αυτές προ-
κάλεσαν την έντονη δυσφορία της
κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.
Αναλύοντας την επίθεση αυτή των
Ευρωπαίων στον κ. Τσίπρα πολιτικοί
απ’ όλα στρατόπεδα, κατέληγαν στα
εξής συμπεράσματα: 
Πρώτον: Οι σχέσεις του πρωθυπουρ-
γού και πολλών Eυρωπαίων ηγετών
είναι σε οριακό σημείο. Η συμφωνία,
τα χαμόγελα και οι φωτογραφίες
μαζί τους δεν μπορούν να καλύψουν
την απόσταση που χωρίζει τον κ.
Τσίπρα με τους ομολόγους τους.
Όπως δείχνουν τα όσα είπαν με τις
δηλώσεις τους, μία σπίθα αρκεί για
ν’ ανάψει νέα φωτιά. 
Δεύτερον: Η εξαπόλυση επίθεσης σε
έναν πρωθυπουργό που ξεκινά τώρα
τη θητεία του, δείχνει ότι θεωρούν
πως δεν θα μπορέσει κρατηθεί στην
εξουσία για πολύ καιρό. 

Τρίτον: Εκτιμούν, πιθανότατα, ότι ο
πρωθυπουργός όσα υπέγραψε δεν
θα μπορέσει να τα εφαρμόσει. 

Το κατηγορώ 
των Ευρωπαίων
Έκπληκτος με τις κινήσεις της ελλη-
νικής κυβέρνησης... κατά την περίοδο
του δημοψηφίσματος και της συμ-
φωνίας με τους εταίρους δηλώνει ο
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, μιλώντας στη
γαλλική τηλεόραση. 
Ο πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε

στο γαλλο-γερμανικό δίκτυο ARTE,
στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ για
την Ελλάδα και αναφέρθηκε σε πολύ
σημαντικές λεπτομέρειες της περιόδου
που οδήγησε στο τρίτο Μνημόνιο. 
Ο κ. Γιούνκερ, εκφράζοντας τις πιο
βαθιές του σκέψεις, χαρακτηρίζει

«κυνική» την ελληνική κυβέρνηση,
καθώς, όπως λέει με έντονα σκωπτική
διάθεση, απέρριψε τη δική του πρό-
ταση, οδήγησε τον ελληνικό λαό σε
ένα δημοψήφισμα με «φόντο μια αν-
τιευρωπαϊκή προπαγάνδα» και ένα
μήνα αργότερα πρότεινε η ίδια μια
πολύ χειρότερη συμφωνία με τους
εταίρους. Αυτό λέει, με μια δόση ει-
ρωνείας ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, είναι
ένα «εκπληκτικό κατόρθωμα»! 
Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο επι-
κεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
δεν μπορεί να διακρίνει «σχέδιο»
πίσω από τις κινήσεις των Ελλήνων
πολιτικών κατά τις διαπραγματεύσεις.
«Πιστεύω πολύ ειλικρινά, μετά απ’
όσα ζήσαμε πως η Ελλάδα δεν είχε
στρατηγική, την σχεδίαζαν μέρα με
τη μέρα», επισημαίνει ο κ. Γιούνκερ,

«σφάζοντας με το βαμβάκι», μόλις
τρεις μήνες μετά την υπογραφή του
τρίτου Μνημονίου, την πολιτική στρα-
τηγική που ακολούθησε ο Αλέξης
Τσίπρας και οι υπουργοί του. 
Στο ίδιο ντοκιμαντέρ ο Πιερ Μοσκοβισί
αποκαλύπτει ποιό ήταν το σχέδιο της
ελληνικής κυβέρνησης, όπως απο-
δείχθηκε από τις κινήσεις της κατά
το εξάμηνο των διαπραγματεύσεων:
«Ήθελαν να εξαντλήσουν τον χρόνο,
θεωρώντας ότι το Grexit θα μας τρο-
μάξει και θα υποχωρήσουμε. Ο Βα-
ρουφάκης δεν ερχόταν για να δια-
πραγματευτεί», σημειώνει ο Επίτροπος
Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ,
ένας από τους πρωταγωνιστές των
ημερών, που στέκεται ιδιαίτερα και
στον ρόλο του υπουργού Επικρατείας
Νίκου Παππά, επισημαίνοντας πως

ήταν εκείνος που δεν «άφηνε» τον
Τσίπρα να διαπραγματευτεί. 
Ο Γάλλος επίτροπος Οικονομικών
υποστήριξε, επίσης, ότι ο ρόλος Βα-
ρουφάκη από ένα σημείο και μετά
ήταν διακοσμητικός, ενώ έριξε ευθύνες
στον Νίκο Παππά για τη μη επίτευξη
συμφωνίας στο τέλος Ιουνίου. 
«Νόμιζαν ότι θα μας τρομάξει το

Grexit, θυμάται ο Πιερ Μοσκοβισί,
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήθελαν
να μας οδηγήσουν έως το τέλος Ιου-
νίου με το ρολόι στο χέρι, ελπίζοντας
ότι το Grexit να μας τρομάξει αρκετά,
ώστε να κάνουμε υποχωρήσεις στο
χρέος και σε κάποιες εμβληματικές
μεταρρυθμίσεις. Αυτή ήταν η τακτική
τους και ο Βαρουφάκης ήταν εδώ
για να μη διαπραγματευτεί». 
«Περάσαμε σχεδόν 24ωρες κλεισμένοι
κι εδώ χάσαμε σίγουρα μια ευκαιρία.
Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν
πρόθυμος να διαπραγματευτεί, όμως
κάθε φορά ο Παππάς του έλεγε 'όχι
κύριε πρωθυπουργέ δεν μπορείτε
να υποχωρήσετε εδώ, δεν μπορείτε
ξεκινήσετε απ' αυτή τη βάση". Επα-
νέρχονταν λέγοντας: "Δεν μπορώ
ξεκινάω απ' αυτή τη βάση"», λέει ο
Μοσκοβισί.
Από την πλευρά του ο Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε υποστηρίζει ότι στην κρίσιμη
συνεδρίαση του Eurogroup που προ-
ηγήθηκε της τελικής συμφωνίας, 15
κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ είχαν
ταχθεί υπέρ της εξόδου της Ελλάδας. 
«Για την Ελλάδα η καλύτερη λύση
θα ήταν να βγει από το ευρώ για
συγκεκριμένο διάστημα και στη συ-
νέχεια να επανέλθει, αφού θα έχει
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά
της. Πάνω σε αυτό το ζήτημα 15
υπουργοί Οικονομικών είχαν την
ίδια γνώμη στο τέλος, που ήταν
επίσης και η δικιά μου, ενώ τρεις
είχαν άλλη γνώμη. Αλλά δεν μπορούμε
να μιλάμε για γερμανική υπαγόρευση
όταν 15 χώρες του Eurogroup συμ-
φωνούν», αναφέρει ο Γερμανός
υπουργός. 

«Ψυχρά» έδωσαν Ευρωπαίοι
ηγέτες τον Έλληνα πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον Γιάν-
νη Βαρουφάκη για την τακτική
που ακολούθησαν κατά τη διάρ-
κεια της διαπραγμάτευσης μαζί
τους, η οποία μας οδήγησε στο
τρίτο Μνημόνιο.

BAΡΥ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Του 
ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Γιατί «χτύπησαν» Ευρωπαίοι ηγέτες
τώρα τον Τσίπρα;
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Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς συναντά
κανείς και αγίους αλλά και κάποιους που
ανήκουν σε εκείνους που φοβούνται το...
λιβάνι! Μερικοί από αυτούς έχουν μπει
στους Οργανισμούς για να κρυφτούν από
το... Νόμο, μερικοί για να κρύψουν διάφορα
κουσούρια και να ζήσουν ως αξιοσέβαστες
προσωπικότητες ενώ, στην πραγματικότητα,
είναι αρρωστημένοι οργανισμοί.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Γεγονός είναι ότι η Εκκλησία υπήρξε άξονας
διατήρησης της λαϊκής συνοχής και μετά την
εκδίωξη των Τούρκων, με θεμιτά και αθέμιτα
μέσα, μεγάλες εκτάσεις βρέθηκαν στην ιδιοκτησία
εκκλησιαστικών οργανισμών. 
Η Εκκλησία της Ελλάδας έχει προσφέρει

τεράστιες υπηρεσίες στη δημιουργία του Ελ-
ληνικού Κράτους και προεπαναστατικά και κατά
την επανάσταση και μετά από αυτή. 
Οι αποκαλύψεις για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις
κατά σύστημα και «κατ’ επάγγελμα» από
πρόσωπα που έκρυψαν την «αρρώστια» τους
κάτω από ράσα, υπογραμμίζουν αυτή την
πλευρά, της οποίας η έκταση είναι πολύ μεγάλη. 
Άλλοι προσπάθησαν με τα ράσα να καλύψουν
μεγάλα οικονομικά εγκλήματα και διαπλοκή με
«στοές» της πολιτικής και της παραεξουσίας. 
Το λάθος των ευάριθμων ενάρετων στους κόλ-
πους της Εκκλησίας είναι ότι δεν καταγγέλλουν
αυτού του είδους τους ρασοφόρους, είτε από
κακή αντίληψη του πραγματικού συμφέροντος
της Εκκλησίας είτε από φόβο. 
Το Βατοπέδι ήταν ένα τέτοιο μεγάλο σκάνδαλο

οικονομικό και πολιτικό, αλλά κυρίως επιχει-
ρηματικό. 
Το μεγάλο κόλπο που προσπάθησε να κάνει το
Βατοπέδι ήταν να αναγνωριστούν από το «πα-
ράθυρο» τα λεγόμενα «αυτοκρατορικά χρυσό-
βουλα»,τα οποία αποτελούν για πολλούς απα-
τεώνες μοχλούς αρπαγής δημόσιας περιουσίας. 
Η γνησιότητα των χρυσόβουλων δεν αποδει-
κνύεται σχεδόν με τίποτα, αφού δεν υπάρχει
το «πρωτότυπο» με ακλόνητες αποδείξεις προ-
έλευσης. 
Έτσι εμφάνισαν διάφοροι απατεώνες δήθεν

χρυσόβουλα και προσπαθούσαν να εκβιάσουν
με το δίλλημα ότι "αν δεν αναγνωριστούν,
είναι σαν να αναγνωρίζεται η τουρκική κυ-
ριαρχία». 
Όλα τα χρυσόβουλα στόχευσαν τεράστιες δημόσιε
εκτάσεις και σχεδόν όλα εμφανίστηκαν από
εκκλησιαστικά ή παρεκκλησιαστικά πρόσωπα,
με στόχο τη διεκδίκηση όχι κάποιων μικρών
εκτάσεων για να στεγαστούν. Μονές και λίγα
χωράφια για την επιβίωσή τους, αλλά χιλιάδες
στρέμματα με χωράφια, παραθαλάσσια θέρετρα,
λίμνες και γενικά πανάκριβες εκτάσεις. Εμφανής
ο στόχος της εμπορίας έξω από κάθε καλώς
νοούμενο εθνικό χαρακτήρα. 
Κάπου-κάπου έκαναν και χοντρές συναλλαγές
με «ομάδες δικαστικών» για ευνόητους λόγους. 
Πολύ πριν από το Καταπόδι είχαν αρχίσει άλλες
Μονές να προωθούν διεκδίκηση εκτάσεων με
χρυσόβουλα. 
Οι δίκες βρίσκονταν και βρίσκονται σε εξέλιξη
σκανδαλώδη αφού, αν και θα έπρεπε να έχουν
τελειώσει σε 2-3 χρόνια και για εθνικούς
λόγους, κρατούν δεκαετίες. Προφανής ο στόχος:

Να βρουν την ευκαιρία και να γίνουν τα χρυ-
σόβουλα των οποίων η γνησιότητα δεν επιβε-
βαιώνεται ακλόνητα τίτλος ιδιοκτησίας. 
Πριν λίγες ημέρες έγιναν γνωστές δύο σημαντικές
εξελίξεις: 
1. Η Ελληνική Δικαιοσύνη ενεργώντας, όπως
και στο Βατοπέδι, απέρριψε διεκδικήσεις της
Μονής Μεγίστης Λαύρας για έκταση χιλιάδων
στρεμμάτων στη Σκύρο. Η δίκη κράτησε χρόνια
και προφανώς θα συνεχιστεί για χρόνια σε
άλλους βαθμούς. 
2. Παραπέμπει έναν άλλο Εφραίμ, τον Μητρο-
πολίτη Ύδρας, για κακούργημα που αφορά
εκτάσεις στην Αίγινα. 
Η δικαστική έρευνα φαίνεται να κράτησε οκτώ
ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος εντοπίστηκε η
δίωξη σε ένα μόνο «φιλέτο» της Αίγινας. Η
υπόθεση πάντως της Μητρόπολης Ύδρας είναι
σοβαρή και μοιάζει με το Βατοπέδι κατά το
μέρος εκείνο, στο οποίο εμφανίζεται η Μητρόπολη
να θεωρεί δικά της όχι 2-3 οικοπεδάκια, αλλά
2-3 δεκάδες χιλιάδες στρέμματα... 
Η Μητρόπολη Ύδρας βρίσκεται σε περιοχή-θέ-
ρετρο και οι εκτάσεις στην περιοχή της είναι
«φιλέτα». 
Εκεί πρωταγωνίστησε για χρόνια ένας δασάρχης,
ο οποίος εκδιώχθηκε, όταν αποκαλύφθηκε ότι
είχε μετατραπεί σε επιχειρηματία με δισ. δραχμές
και κυνηγούσε μικροκτηματίες, ευνοώντας με-
γαλοσυμφέροντα επιχειρηματιών και πολυε-
θνικών. 
Ο θόρυβος για τις προσπάθειες της Μητρόπολης
Ύδρας να βάλει στο… χέρι τεράστιες εκτάσεις,
χιλιάδων στρεμμάτων, κρατάει χρόνια με ρε-
πορτάζ, ερωτήσεις στη Βουλή κ.λπ. 

Το γεγονός ότι αψηφούσαν επί χρόνια κάθε
θόρυβο και ότι εμφανίζονταν και εμφανίζεται
ακόμα σε παρόμοιες διεκδικήσεις, πολλοί εκ-
κλησιαστικοί οργανισμοί δείχνει συντονισμένο
από παλαιά σχέδιο. 
Το σχέδιο προφανώς είχε κεντρικό άξονα να
διεκδικήσουν πολλοί και ισχυροί εκκλησιαστικοί
οργανισμοί εκτάσεις με παρόμοιους τίτλους
ιδιοκτησίας, ώστε να κάμψουν τις αντιστάσεις
των δικαστικών και των τοπικών κοινωνιών. 
Ένας αν καταφέρει να αναγνωρίσει τα χρυσόβουλα
που δεν έχουν γνησιότητα επιβεβαιωμένη, τότε
όλες οι δημόσιες εκτάσεις θα είναι ευάλωτες
και όταν έρθει το Κτηματολόγιο δεν θα τους
προλάβει. 
Γι’ αυτό, άλλωστε, καθυστερεί το Κτηματολόγιο
και στην Ευρώπη, μόνο η Ελλάδα και η Αλβανία
δεν έχουν. Οι ισχυροί να προλάβουν να αρπάξουν
«φιλέτα», όπως ήδη έχουν κάνει σε πολύ
μεγάλη έκταση με άλλους τρόπους... 
Δεν είναι αιφνιδιασμός για τους φύλακες του
Νόμου και της ηθικής, μηδέ των Μητροπολιτών
εξαιρουμένων. 
Γιατί κάποιοι από εμάς στα ΜΜΕ τα γράφαμε
και τα λέγαμε επί χρόνια. 
Εμείς για το Βατοπέδι, τον Όλυμπο, τη Χαλκιδική,
την Κρητη, τη Μύκονο και αρκετές ακόμα Μονές.
Και είχαμε βρει τον μπελά μας με πολιτικούς
και εκκλησιαστικούς που μας κυνηγούσαν και
συνεχίζουν ακόμα... 
Στη σημερινή μας έρευνα για τη Μητρόπολη
των «επωνύμων» ανατρέξαμε στα προηγούμενα
χρόνια, όταν βρίσκονταν σε ανελέητο κυνηγητό
οι «ανώνυμοι» της περιοχής αγρότες και πολίτες,
οι υποτιθέμενοι υπό την προστασία της Εκκλησίας. 
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Η «Ελευθεροτυπία»
Χαρακτηριστικό ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας
του 2010 και ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή: 
«...Πρόκειται για 34 οικογένειες αγροτών-ενοι-
κιαστών γης, 60 μόνιμων αγροτοεργατών με
κανονικές ασφαλιστικές κρατήσεις και 60
εποχικών που ‘‘αξιοποιούνται’’ στη σπορά και
συγκομιδή και εκβιάζονται με εξώδικα-τελεσί-
γραφα να φύγουν από τη γη τους, γιατί η μη-
τρόπολη αποφάσισε να φέρει επενδυτές και να
κάνει μπίζνες, στα πρότυπα του Βατοπεδίου.
Ως υπεύθυνους για την κατάσταση που επικρατεί
δείχνουν όλοι τον πρωτοσύγκελο Ακίνδυνο
Δάρδανο και τη μητρόπολη, η οποία από το
2007 συνήψε συμφωνία με την Ανώνυμη Εταιρεία
Επενδύσεων - Διαχείρισης και Ανάπτυξης ‘‘Hydra
Mare-D Α.Ε.’’ του Ομίλου ‘‘Apollo Capital Group’’,
επενδυτή και συνέταιρό της. 
Ενδεικτικές για την οργή και την αποφασιστικότητα
των αγροτών είναι η δήλωση των Βασίλη, Βαγ-
γέλη, Αριστείδη και Αντώνη Δημαράκη και των
Τάσου, Δημήτρη και Γιώργου Πλατανίτη από

τους 34 ενοικια-
στές - καλλιερ-
γητές, παραλή-
πτες εξωδί-
κων.

‘‘Τούτη τη γη, την έχουμε ποτίσει με ιδρώτα και
αίμα. Κάποιοι από μας τη δουλεύουν από μικρά
παιδιά, όταν ήρθαμε εδώ, με τους βοσκούς-γε-
ωργούς πατεράδες μας. Ήταν ενοικιαστές των
εκτάσεων στο Μετόχι Ερμιονίδας, από το ναό
της Κοίμησης της Θεοτόκου της Ιεράς Μητρόπολης
Ύδρας. Είμαι 54 ετών. Με διώχνουν. Πού να
πάω; Τί να κάνω; Αυτοί στη Μητρόπολη νομίζουν
ότι η γη, που ‘ημερέψαμε’, αξίζει χρυσάφι και
μας αντιμετωπίζουν σαν κουνούπια!
Ε, λοιπόν, αυτό τον πλούτο που νοίκιασαν παίρ-
νοντας από τη μπίζνα 4 εκατ. ευρώ, δεν τους
τον χαρίζουμε. Θα παλέψουμε. Θα γίνει Κιλελέρ». 

Επενδύσεις
Για να πάρουμε το νήμα από την αρχή, το 2006
η Εταιρεία «Hydra Mare-D Α.Ε.» του Σπ. Ρασόλυμου
-μία εκ των 5 θυγατρικών του Ομίλου «Apollo
Capital Group» (ασχολείται με Real Estate, επεν-
δύσεις γης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε
Ελλάδα και εξωτερικό με υπεύθυνο τον κ. Κ.
Ευσταθίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του),
σχεδίασε να επενδύσει στο Μετόχι Ερμιονίδας
και να συνεταιριστεί με τη μητρόπολη. 
Το θέμα έφεραν στη Βουλή με τρεις διαδοχικές
ερωτήσεις τους (από 18/3/2009 μέχρι σήμερα)
οι βουλευτές του ΚΚΕ Αχ. Κανταρτζής, Αντ.
Σκυλλάκος, Δ. Μανωλάκου, Ν. Καραθανασόπουλος
και Γ. Πρωτούλης, συνδυάζοντας τις «μπίζνες»
της Ι.Μ. Ύδρας με την υπόθεση Βατοπεδίου και
τον ηγούμενο Εφραίμ. 
Κατά σύμπτωση, και ο Μητροπολίτης Ύδρας ονο-
μάζεται Εφραίμ και για την ιδιοκτησία της
έκτασης, στο Μετόχι Ερμιονίδας, γίνονται επι-
κλήσεις αυτοκρατορικών εγγράφων, χρυσό-
βουλων σουλτάνων και τίτλων του 1743. (σ.σ.
Η Ι.Μ. Ύδρας για να έχει τα νώτα της καλυμμένα
«περί των τίτλων κυριότητας» έχει πάρει γνω-
μοδότηση και από τη Νομική Υπηρεσία της Συ-
νόδου). Βάσει του Συμφωνητικού Διακήρυξης,
η μητρόπολη προτίθεται και να πουλήσει και
να εκμισθώσει γη 32.148 στρεμ. στην «Hydra
Mare-D Α.Ε.» για 30 χρόνια! (ΙΙ, παράγ. 4).
(Σ.σ. Βάσει της κανονιστικής διάταξης 4/1969
αρ. 3 «Περί εκμίσθωσης κτημάτων Εκκλη-
σιαστικής περιουσίας», ο χρόνος μίσθωσης

ορίζεται αρχικά 5 χρόνια και πέραν αυτής
απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού

Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ),
που σήμερα έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί
από την ΕΚΚΟ. Αν αυτή η έγκριση δεν έχει

ζητηθεί, η υπόθεση προκαλεί πολλές
και διαφορετικές νομικές ερμηνείες). 
Στο συμφωνητικό μίσθωσης, τα

όρια της έκτασης προσδιορίζονται
από «κορυφογραμμές, οροπέδια
μέχρι τη θάλασσα». Αναφέρεται,
επίσης, ότι το «μετόχι διασχίζεται
από ποτάμια και ρέματα, περιλαμβάνει
καλλιεργούμενες εκτάσεις, περιβόλια,
φρεάτια άρδευσης, γεωτρήσεις, ελαιώνες, βουνά
και δάση, δασώδεις εκτάσεις, δημόσιους δρόμους
(επαρχιακή οδός Ερμιονίδας - Γαλατά), αποβάθρες,
αιγιαλό, έλη. 
Περιλαμβάνει τρεις ναούς (Αγίων Νικολάου,

Χαραλάμπους και Βλασίου), κτίσματα παλιάς
Μονής και οικία φύλακα». Οι δασικές εκτάσεις,
αναφέρεται στη σύμβαση, «καταχωρήθηκαν
νόμιμα στα βιβλία του δασονομείου Σπετσών -
Ερμιονίδας (7/2/1892) περιερχόμενα στη Ι.Μ.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας με τακτική και
έκτακτο χρησικτησία, αφού σε αυτές ασκείται
νομή συνεχώς και καλόπιστα από τον 18ο αιώνα
μέχρι σήμερα». 
Η «Hydra Mare-D Α.Ε.» πλειοδότησε μεταξύ
τριών επενδυτικών κατασκευαστικών εταιρειών
και ενός ιδιώτη από την περιοχή, κατέθεσε δε
στη μητρόπολη 2.999.839,80 ευρώ και εγγύηση
άλλα 999.946,60 ευρώ. Δηλαδή, συνολικά, πε-
ρίπου 4 εκατ. ευρώ. Θα κατασκευάσει ξενοδο-
χειακά συγκροτήματα, αιολικά πάρκα και άλλες
εγκαταστάσεις για τουριστικές δραστηριότητες,
εκτός από χρήσεις ρυπαίνουσες το περιβάλλον
και τη θάλασσα και κέντρα γυμνιστών (άρθρο

9§ & 9.1). Στη σύμβαση, η Μητρόπολη εκχωρεί
τα δικαιώματα τον ενοικιαστών-αγροτών στην
εταιρεία και ζητεί αναδρομικά από το 2007 με
εξώδικα.

Θέση Μητρόπολης
Η «Ε» ζήτησε, δύο φορές προφορικά και με
φαξ (17/9/2010), από το νομικό σύμβουλο
της «Hydra Mare-D Α.Ε.» Κων. Βλάχο τη νομική
θέση της εταιρείας για τη σύμβαση και το μέλλον
των καλλιεργητών. Μάλλον το φαξ... χάθηκε,
γιατί μέχρι σήμερα απάντηση δεν λάβαμε. 
Φυσικά ζητήσαμε, τη θέση της Μητρόπολης.

Μας δέχθηκε ο πρωτοσύγκελος Ακίνδυνος Δάρ-
δανος. 
«Ναι, έχουμε εκχωρήσει τα δικαιώματα των
αγροτών στην "Hydra Mare-D Α.Ε." για να μπει
μια τάξη. Η εταιρεία προπλήρωσε σε μας τα μι-
σθώματά τους και τώρα "τρέχει" για να εισπράξει
από τους αγρότες όσα μας κατέβαλλε». Και συ-
νέχισε: 
«Το 2001 άρχισαν τις καταπατήσεις. Έτσι, ο σε-
βασμιώτατος σκέφθηκε την αξιοποίηση του κτή-
ματος. Οι αγρότες πιστεύουν ότι η γη είναι δική
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τους. Δεν έχουν την αίσθηση ότι είναι ενοικιαστές.
Υπολογίζουμε ότι έχουν γίνει 5.000 καταπατήσεις.
Δεν σκοπεύουμε να τους εκδιώξουμε, αλλά και
εμείς, ως εκκλησία, πληρώνουμε 20% εφορία. 
Εκεί, θα γίνουν εγκαταστάσεις αγρο-τουρισμού
και αιολικά πάρκα. Η φορολογική μας ενημέρωση
είναι άριστη. Εγώ, κοιμάμαι ήσυχος. 
Επιπλέον, δημοπρατήσαμε και νοικιάσαμε στον
ιδιώτη, Δημ. Παγάνη, χώρο για πάρκινγκ και
λιμενικές εγκαταστάσεις στο Μετόχι, αντί 46.000
ευρώ. 
Από τα συνολικά χρήματα που πήραμε, περισσότερα
από 600.000 ευρώ διατέθηκαν σε κοινωφελή
έργα (γηροκομείο, κατασκηνώσεις, νοσοκομείο,
έργα αναστηλώσεων κ.λπ.). Στο τέλος του 2010
θα εκδοθεί λεπτομερής κατάλογος των έργων». 
Η άποψη του δήμαρχου Ύδρας Κωνσταντίνου

Αναστόπουλου είναι: «Ναι, η Μητρόπολη προ-
σπάθησε να πουλήσει το Μετόχι, έγινε κινητο-
ποίηση και η Μητρόπολη αναδιπλώθηκε και

προχώρησε στην εκμίσθωση. Δεν ξέρω τί θέλει
να κάνει στην περιοχή. Τα λεφτά που πήρε
είναι πάρα πολλά. Θα 'θελα να δρομολογήσει
ένα "Σκάφος Πρώτων Βοηθειών για μεταφορά
ασθενών". Και στις περασμένες εκλογές και
τώρα, ο π. Ακίνδυνος κατέβασε υποψήφιο
δήμαρχο - αντίπαλό μου, τον αρχιτέκτονα των

έργων τους. Την απάντηση... έδωσαν οι Υδραίοι,
ελπίζω και τώρα. Ο δεσπότης υποσχέθηκε ότι
το 2007 θα συγκροτήσει τριμελή διαχειριστική
επιτροπή. Περιμένω να τη δω. Συμπάσχω με
τους αγρότες».

Θέση Τσακίρη
Υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής του
Μετοχίου, εφόσον δεν θίγει αναντικατάστατα
στοιχεία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής, τάσσεται ο πρόεδρος του Συλλόγου
Οικολόγων Ύδρας - υποψήφιος δήμαρχος,
Μανόλης Τσακίρης. 
«Ανεξαρτήτως της έκβασης της επένδυσης», δι-
ευκρινίζει, «είμαστε υπέρ του να γίνει το ασφαλές
λιμάνι στο μετόχι. Θα επιδιώξουμε δωρεάν πάρ-
κινγκ για τους δημότες της Υδρας, όπως και δε-
ξαμενή πετρελαιοειδών στα 1.000 μ. από τον
αιγιαλό, γιατί ο αιγιαλός είναι δημόσια ιδιοκτη-
σία».
«Με το λιμάνι, το νησί θα εξασφαλίσει όλες τις
αναγκαίες προδιαγραφές, τουρισμό για ολόκληρο
το χρόνο. Η κοινοπραξία των Υδραίων ναυτικών
για τις θαλάσσιες μεταφορές από το μετόχι στην
Υδρα θα εξασφαλίσουν χαμηλό εισιτήριο και
σταθερό αριθμό διαδρομών.

Επιδιώκουμε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων
των αγροτών, διότι είναι εκεί πάνω από έναν
αιώνα.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 32.000, στρεμ-
μάτων στο μετόχι είναι αρμοδιότητα άλλων. Αν
έγιναν λάθη, επιζήμιες υπαναχωρήσεις των
ενοικιαστών, ή από όπου αλλού, είναι θέμα των
αρμοδίων ελεγκτικών αρχών».

Τί λένε οι αγρότες;
«Ο πατέρας μου -αφηγείται ο Τάσος Πλατανί-
της- ήρθε εδώ το 1952. Εγώ γεννήθηκα το
1956. Ήταν βοσκός και καλλιεργητής. Τότε, οι
αγρότες δούλευαν με "μεσιακά". Υπήρχαν 10ετή
συμβόλαια με τη Μητρόπολη, με όρους, να φυ-
τεύουμε ελιές για εξημέρωση του τόπου κ.λπ.
Έτσι συνέχισαν μέχρι το 1982, εποχή που ο
Ανδ. Παπανδρέου και ο Αν. Τρίτσης προσπάθησαν
να ελέγξουν τη μοναστηριακή περιουσία. Έτσι
η Μητρόπολη αναγκαστικά νοίκιασε εκτάσεις
στους ακτήμονες, με κανονικά συμβόλαια (1984). 
»Με τα συμβόλαια, πήραμε επιδοτήσεις από την
ΕΟΚ, κάναμε εγγειοβελτιωτικά έργα. Είμαστε
εντάξει με τις συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά
το 1992 τα συμβόλαια έληξαν. Ο πρωτοσύγκελος
της Μητρόπολης (ο σημερινός μητροπολίτης
Ύδρας Εφραίμ) έκανε τότε μια θεαματική κίνηση.
Μηδένισε τα χρέη όσων δεν πλήρωναν και
σύναψε νέα συμβόλαια. Ίσως να ξύπνησε μέσα
του το αριστερό παρελθόν του. Λένε εδώ ότι
είχε πρωτοστατήσει στα γεγονότα της Νομικής.
Η κίνησή του έδωσε ανάσα ζωής στους μικρο-
καλλιεργητές που αδυνατούσαν να πληρώσουν». 
- Ήταν πολλοί αυτοί;
«Είναι το 1/3. Συνταξιούχοι-αγρότες που φυ-
τοζωούν. Παράγουν λίγο λάδι και καλλιεργούν
κάνα στρέμμα με κηπευτικά για το χαρτζιλίκι
τους», απαντά ο κ. Βασ. Δημαράκης, ο «καπε-
τάνιος» όπως τον αποκαλούν, 70άρης αγρότης-
επιχειρηματίας, όπως και τα παιδιά και τα εγγόνια
του, μετά τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.
Διαθέτουν ψυγεία, συσκευαστήριο συμφώνα
με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. και τριαξονικά για
τη μεταφορά των εμπορευμάτων στην Κεντρική
Λαχαναγορά Αθηνών. 
«Εδώ εμείς στην αγροτο-επιχείρηση και
πάλι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Μεσάζοντες
και αγροτικές πολιτικές καταδικάζουν σή-
μερα τον αγρότη», λέει χαρακτηριστικά. 
Ο κ. Γιώργος Πλατανίτης έχει μείνει στην
κουβέντα για να προσθέσει: «Όλα πήγαιναν

μια χαρά μέχρι το 2007. Μετά, έπεσε πολύ
χρήμα, 4 εκατ. ευρώ. Άνοιξε η όρεξη στους πα-
πάδες με την εμπλοκή της "Hydra Mare-D Α.Ε.".
Παλαιότερα έρχονταν εδώ, τους δίναμε το ενοίκιο
και προϊόντα από τη γη, πίναμε το κρασάκι μας
και χωρίζαμε σαν φίλοι και συνεργάτες. Από
τότε που έπεσε η "χαρτούρα" δεν θέλουν να
μας ξέρουν. Μας αντιμετωπίζουν σαν πολυεθνική». 
Η έρευνά μας θα συνεχιστεί φυσικά. Προς το
παρόν το ερώτημα στη Μονή Ύδρας είναι: 
Ποιός είναι ο επενδυτής Ροσόλυμος; 
Μήπως έχει σχέση με τον επενδυτή Ροσόλυμο
που πήγε μετά τις φωτιές στην Πάρνηθα να
επενδύσει και να κάνει... αναδάσωση;
Η απάντηση έχει αξία γιατί εκείνος ο επενδυτής
της Πάρνηθας ήταν θύμα ενός... λάθους. Κάποιος
στα χαρτιά του, με τα οποία ανέφερε την περιουσία
του, πρόσθεσε κατά λάθος (...) ένα μηδενικό
και εμφανιζόταν ιδιοκτήτης τεράστιας περιουσίας... 
Θα επανέλθουμε συνολικά στην έρευνά μας, για
να δείτε πώς φτάσαμε την Ελλάδα στο σημερινό
σημείο... 

ΚΑΙ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

                             Δικαιοσύνη στη Μονή Μεγίστης Λαύρας για χιλιάδες στρέμματα. �Κι όμως... Κάποιοι τα λέγαμε και τα γράφαμε επί χρόνια...

Απορία:
Πώς συνέβη και

εκκλησιαστικοί οργανισμοί
συντονίστηκαν τόσο στη διεκδίκηση

με χρυσόβουλα πανάκριβων εκτάσεων;
Ποιός θα κάνει μια έρευνα για το ποιοί

είναι υποστηρικτές και "πελάτες"
του real estate στα

πανάκριβα; 
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Εφαρμόστε την πρόταση Σόιμπλε στη… Γερμανία!
«Ο Γάλλος φίλος» είναι ο τίτλος ενός
ρεπορτάζ γερμανικής εφημερίδας για την
επίσκεψη Ολάντ στην Αθήνα. Το ρεπορτάζ
κάνει τη διαπίστωση ότι οι Γερμανοί
έχασαν την προτίμηση των Ελλήνων πο-
λιτών, οι οποίοι στράφηκαν στη Γαλλία
και τους Γάλλους «τους οποίους σχεδόν
αγαπούν».

Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Η εφημερίδα γράφει ότι αυτό συνέβη γιατί οι
Έλληνες θεωρούν τους Γερμανούς ως υπεύ-
θυνους για την πολιτική λιτότητας. 
Ο ίδιος ο Σόϊμπλε σε δηλώσεις του σε έρευνα
τηλεοπτικού σταθμού είπε, μεταξύ άλλων: 
«Αν η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία γίνει
«μοντέλο» για όλη την Ευρώπη, τότε η Ευρώπη
δεν θα έχει σχέση με αυτό που περιέγραψα
προηγουμένως. Τότε η Ευρώπη δεν θα μπορεί
να τηρεί τις δεσμεύσεις της και δεν θα μπορεί
να βοηθήσει την Ελλάδα. Δεν θα μπορεί να
είναι η Ευρώπη της παγκοσμιοποίησης του
21ου αιώνα, αν επιτρέψουμε στην Ελλάδα να
γίνει μοντέλο για την Ευρώπη». 
Κάπως έτσι κρύβονται τα πραγματικά προ-
βλήματα και οι πραγματικές αιτίες. 
Δεν είναι πολιτική λιτότητας, αλλά πολιτική

διαφθοράς αισχρής η επίθεση στις συντάξεις
και τα δεδουλευμένα με κρατήσεις την ίδια
ώρα που προστατεύονται τα προϊόντα εγκλή-
ματος, δηλαδή το κλεμμένο βρώμικο χρήμα
σε καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους. 
Δεν είναι πολιτική λιτότητας, αλλά πολιτική
διαφθοράς το να «κουνάει το δάχτυλο» ο
υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας στην
Ελλάδα γιατί «δεν έχει κανόνες χρηστής δι-
οίκησης»,την ώρα που η Γερμανία επέβαλε
κανόνες δωροδοκίας και στημένων διαγωνι-
σμών για τα τεράστια ποσά των οπλικών συ-
στημάτων... 
Δεν είναι πολιτική λιτότητας, αλλά πολιτική
διαφθοράς η αφαίμαξη ενός κράτους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την κερδοφορία ενός
άλλου κράτους της ίδιας Ένωσης. 
Δεν μπορούν να μιλούν για κανόνες εκείνοι
που επέβαλαν με κανόνες διαφθοράς την
SIEMENS και τη VOLKSWAGEN. 
Προφανές, λοιπόν, είναι ότι αφού έστειλαν

τον Σόιμπλε στη γωνιά του (θυμάστε τον καιρό
που έβγαινε 3-4 φορές την ημέρα με δηλώσεις
ακόμα και για το… κατούρημα του παπαγάλου;)
τώρα άρχισαν τις διπλωματικές αοριστίες,
ώστε να μην καταλαβαίνουν οι πολίτες τι ακρι-
βώς είχε συμβεί και είχε παιχτεί... 

Έτσι και ελληνικά ΜΜΕ παρουσίασαν αυτή
την… μπούρδα ως έρευνα, κατά την οποία
«λοιδορούν τον Τσίπρα οι Μοσκοβισί και Γι-
ούνκερ». 
Η πραγματικότητα είναι ότι ο Σόιμπλε θεώρησε
ότι είχε έρθει η ώρα να γερμανοποιήσει την
Ευρώπη με την επιβολή μιας γερμανικής οι-
κονομικής πολιτικής. 
Τίποτα δεν είναι πιο ψευδές από τον ισχυρισμό
του ότι ο ίδιος είχε μια άποψη, αλλά την ίδια
άποψη είχαν και 15 άλλοι υπουργοί Οικονο-
μικών. 
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Σαπέν είχε
χαρακτηρίσει αυτή τη στάση Σόιμπλε και των
άλλων 15 ως «θεατρινισμούς». 
Ο Σόιμπλε δήλωσε θεατρινίστικα ότι μόνο
τρεις υπουργοί Οικονομικών είχαν διαφορετική
γνώμη από τους 15 και εννοούσε τον Γάλλο,
τον Ιταλό και τον Έλληνα. 
Στην πραγματικότητα ο Σόιμπλε είχε υποτιμήσει
την αποφασιστικότητα των Αμερικανών να
βάλουν δια των Γάλλων και των Ιταλών βέτο
στην προσπάθεια της γερμανοποίησης της Ευ-
ρώπης δια της πολιτικής της λιτότητας, η οποία
εξασθένιζε τους πάντες και ισχυροποιούσε
τους Γερμανούς και την γνωστή σφαίρα επιρροής
τους. 
Μεταξύ των ασχημιών του Σόιμπλε κατά της
Ελλάδας, ήταν η πρόταση που έκανε σ’ ένα
Συμβούλιο Κορυφής: «Να εκδιωχθούν όλοι
οι Έλληνες υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά όργανα

ως… άριστοι».Πρότεινε να γυρίσουν πίσω
στην Ελλάδα, να πληρώνονται από το ελληνικό
κράτος και να το νοικοκυρέψουν γιατί έδειξαν
με τη θητεία τους στα ευρωπαϊκά όργανα ότι
είναι άριστοι... 
Στην πραγματικότητα δεν ήταν μόνο πολιτική
λιτότητας, είναι πολιτική του τρόμου για όλους. 
Το δυστύχημα είναι ότι θα συνεχιστεί αν ΗΠΑ
και Γαλλία δεν… ξαναεφαρμόσουν τη συμφωνία
της Γιάλτας και δεν αποστερήσουν από τη Γερ-
μανία την επιθετικότητα κατάληψης της Ευ-
ρώπης. 
Αν χρειαστεί να διαλύσουν αυτή την Ευρωπαϊκή
Ένωση και να την φτιάξουν από την αρχή με

«οδηγό» την πρόταση… Σόιμπλε! 
Να εκδιώξουν από κάθε ευρωπαϊκό όργανο
κάθε Γερμανό, όχι μόνο διοικητικό υπάλληλο
αλλά ευρωβουλευτές, επιτρόπους, τους πάντες. 
Να τους πουν “επειδή είστε άριστοι πηγαίνετε
στην πατρίδα σας, εργαστείτε για το καλό της
SIEMENS, της VOLKSWAGEN και αφήστε την
Ευρώπη να… βολοδέρνει χωρίς γερμανικούς
“κανόνες”… 
Μην ξεχνάμε τα γερμανικά δείγματα γραφής
στην Ελλάδα: Γεωργίου στην ΕΛΣΤΑΤ, Θεοχάρης
και Σαββαΐδου στα έσοδα. Οι… άριστοι των
αρίστων. Ας τους πάρει και αυτούς η Γερμανία
να δούμε αν θα κάνουν και εκεί αυτά…

ΑΣ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΟΣΙΩΘΟΥΝ ΣΕ SIEMENS-VOLKSWAGEN

Κορυφαίοι και ικανοί δικαστικοί προήχθησαν και συμπληρώθηκαν τα κενά στις
ανώτατες δικαστικές βαθμίδες. 
Ο κ.Σακελλαρίου και η κα Θεοτοκάτου με άριστο όνομα έγιναν πρόεδροι στο

Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ ικανότατοι έγιναν και
αντιπρόεδροι στον Άρειο Πάγο. Όπως, π.χ., οι κ.κ. Καρέλου, Λαμπροπούλου,
Μπουρνάκα, Φουρλάνος, Γιαννακόπουλος. Αντίστοιχα ικανότατοι είναι οι νέοι
Αντιπρόεδροι στο Συμβούλιο Επικρατείας, οι κ.κ. Ράμμος, Μαρκουλάκης, Καραμανώφ, Σα-
κελλαροπούλου, Γράβαρης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.κ. Μαραγκού και Μαυρουδή, η
Γενική Επίτροπος κα Φουντουλάκη και οι δικαστές κ.κ. Γρατσίας και Ηλιόπουλος στο Γενικό
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους 17 προαχθέντες στην κορυφή οι 9 είναι γυναίκες και οι 8 άντρες…
Από τις νέες θέσεις τους ας αποδείξουν την αξία τους… 

«Δυνατές» προαγωγές δικαστών! 



Ακριβότερη γίνεται η ρύθμιση
των 100 δόσεων, με την ενερ-
γοποίηση των αλλαγών που προ-
βλέπονται στο Μνημόνιο.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουρ-
γείου Οικονομικών: 
Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ,
που έχουν ρυθμιστεί με τις 100 δόσεις,
το επιτόκιο αυξάνεται από το 3% στο
5,05%. Η αύξηση αυτή ισχύει για το
ανεξόφλητο υπόλοιπο από τις 15
Οκτωβρίου 2015 και μετά. 
Οφειλές έως 5.000 ευρώ, που ρυθ-
μίστηκαν με τις 100 δόσεις, εξακο-
λουθούν να μην επιβαρύνονται με
προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
8 Ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο

που δεν ασκεί επιχειρηματική δρα-
στηριότητα.

8Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη,
όπως προκύπτει από την τελευταία
δήλωση περιουσιακής κατάστασης
(Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας
μέχρι 150.000 ευρώ.

8Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική
οφειλή υπερβαίνει το 50% του δη-
λωθέντος ετήσιου εισοδήματος του
οφειλέτη, δηλαδή άνω των 10.000
ευρώ. 

Επιπλέον, ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση

των 100 δόσεων στην περίπτωση
που δεν εξοφλήσει ή δε ρυθμίσει νέα
φορολογική οφειλή εντός τριών μηνών
από την ημερομηνία που αυτή κατέστη
ληξιπρόθεσμη. 

Το ΙΚΑ
Μέσω e-mail έχει στείλει η διοίκηση
του ΙΚΑ σε 11.000 οφειλέτες τις πλη-
ροφορίες για τις αλλαγές στη ρύθμιση
για τις 100 δόσεις. 
Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του
Οργανισμού εφιστά την προσοχή σε

όσους εκ των οφειλετών πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, να προ-
σκομίσουν άμεσα στις αρμόδιες τα-
μειακές υπηρεσίες του Ιδρύματος τα
κάτωθι δικαιολογητικά, για να εξαι-
ρεθούν της επιβολής του επιτοκίου:
• Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου Φορολογικού έτους 2014 (Εκ-
καθαριστικό φόρου εισοδήματος οι-
κονομικού έτους 2014).
• Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής
Κατάστασης (Ε9).
• Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ φορολογικού έτους 2014). 

ΕΣΕΕ: Οι αλλαγές θα
οδηγήσουν σε μείωση
των εσόδων 
Οι αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δό-
σεων θα έχουν τα αντίθετα από τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα και θα
οδηγήσουν σε δραματική μείωση των
εσόδων του κράτους, εκτιμά η ΕΣΕΕ. 
Σημειώνει, δε, ότι οι αλλαγές που
προτείνονται, μετατρέπουν τις 100

δόσεις αυτεπάγγελτα σε μικρότερο
αριθμό που, σε συνδυασμό με το
υψηλότερο επιτόκιο, φτάνει έως και
τον τριπλασιασμό του μηνιαίου ποσού
οφειλής. 
Εάν το ΥΠΟΙΚ και οι δανειστές δεν λά-
βουν σοβαρά υπόψη τους τις χρονικές
ιδιαιτερότητες των οικονομικών δυ-
σκολιών, όπως τονίζει η ΕΣΕΕ, οι
λίγοι μεγαλοφειλέτες (250 από τους
6.500) που οφείλουν άνω του 1 εκατ.
ευρώ και ίσως να εκμεταλλεύτηκαν
τη ρύθμιση, θα συνεχίσουν με τις
100 δόσεις και αυτοί που τις έχουν
πραγματικά ανάγκη θα τις χάσουν,
λόγω φοροδοτικής αδυναμίας. Οι δυ-
σμενείς αλλαγές εκτιμάται ότι θα επη-
ρεάσουν περίπου 1.100.000 οφει-
λέτες, εκ των οποίων τουλάχιστον
300.000 (140.000 στον ΟΑΕΕ) με
ρύθμιση χρεών στα ασφαλιστικά
ταμεία. 
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών, στη ρύθμιση εντάχθηκαν
περίπου 880.000 οφειλέτες, κυρίως
φυσικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό
που εντάχθηκε στη ρύθμιση ανήλθε
στα 6,2 δισ. από τα οποία έχουν ήδη
εισπραχθεί πάνω από 900 εκατ. και
εάν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικό στη
ρύθμιση, τότε εκτιμάται ότι μέχρι
τέλος του 2015 θα εισπραχθεί συνολικά
1,2 δισ. 

www.xrimaonline.gr
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Τί αλλάζει στις 100 δόσεις

Δώρον άδωρον είναι για
πολλούς φορολογούμενους
η δυνατότητα ένταξης των
οφειλών τους προς το δη-
μόσιο, στο Νόμο Κατσέλη
για τα υπερχρεωμένα νοι-
κοκυριά. Συγκεκριμένα, τον
Αύγουστο, με διάταξη που
πέρασε από τη Βουλή, δό-
θηκε η δυνατότητα στα υπερ-
χρεωμένα νοικοκυριά να
διαγράφουν όχι μόνο οφει-
λές προς τις τράπεζες, αλλά
και οφειλές προς το δημόσιο. 
Με εγκύκλιο του υπουργείου
Οικονομίας όμως μπήκαν
πολλοί περιορισμοί, που
ουσιαστικά ακυρώνουν αυτό

το δικαίωμα! Στα… ψιλά
γράμματα εγκυκλίου της
σχετικής ρύθμισης ορίζεται
ότι για να μπορέσει ένας
υπερχρεωμένος φορολο-
γούμενος να διαγράψει
οφειλές του προς το δημόσιο
θα πρέπει: 
8Αυτές να μην αφορούν
ΦΠΑ, καθώς η μη απόδοσή
τους αποτελεί αδίκημα. 
8Εκτός από οφειλές προς
το δημόσιο θα πρέπει να
υπάρχουν υποχρεωτικά και
οφειλές προς τράπεζες ή
άλλους ιδιώτες που ζητείται
η διαγραφή τους.
8Ο φορολογούμενος δεν

πρέπει να έχει ενταχθεί σε
άλλη ρύθμιση διευκόλυνσης,
όπως για παράδειγμα στις
100 δόσεις. 
Το ερώτημα βεβαίως είναι
αν υπάρχει άραγε κάποιος
με οφειλές που δεν έχει
μπει στις 100 δόσεις; 
Εκτός από τις ειδικές προ-
ϋποθέσεις που υπάρχουν
για τη διαγραφή οφειλών
προς το δημόσιο, υπάρχουν
και οι γενικές προϋποθέσεις: 
8Θα πρέπει ο φορολογού-
μενος να μην διαθέτει οποι-
αδήποτε ακίνητη περιουσία,
ούτε καν πρώτη κατοικία.
8Να μην έχει κανένα κινητό

περιουσιακό στοιχείο και
οι καταθέσεις να μην ξε-
περνούν τα 1.000 ευρώ.
8Να έχει μηδενικό εισό-
δημα τους τελευταίους δώ-
δεκα μήνες.
8Να μην έχει ενυπόθηκο
δάνειο. 
8Το χρέος προς τράπεζες
και δημόσιο να μην ξεπερνά
τα 20.000 ευρώ.
8Να είναι συνεργαζόμενος
δανειολήπτης, δηλαδή να
έχει καλή πρόθεση ως προς
την αποπληρωμή των χρεών
του σύμφωνα με τον σχετικό
κώδικα συμπεριφοράς δα-
νειοληπτών των τραπεζών.

Δώρον άδωρον η ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο

Πώς θα γλιτώσετε την αύξηση επιτοκίου
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Η κατάρρευση της μεσαίας τάξης
Η μεσαία τάξη, η «ραχοκοκαλιά»
της ελληνικής οικονομίας, έχει
υποστεί μεγάλο πλήγμα από το
ξέσπασμα της οικονομικής κρί-
σης.
Η αποκαλυπτική έκθεση της Credit
Suisse αποτυπώνει ανάγλυφα το τί
υπέστησαν τα μεσαία «στρώματα»
της Ελλάδας, που μέχρι το 2007 θε-
ωρούνταν από τα πλουσιότερα του
κόσμου. Συγκεκριμένα, από το 2008
έως σήμερα περίπου 1,2 εκατομμύρια
Έλληνες υποβαθμίστηκαν σε χαμηλό-
τερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ η
αξία των περιουσιακών τους στοιχείων
μειώθηκε κοντά στα 500 δισεκατομ-
μύρια ευρώ. Πρόκειται για μείωση
της τάξης του 43% και άνω, αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι η σημερινή αξία
των περιουσιακών στοιχείων της με-
σαίας τάξης στην Ελλάδα αγγίζει τα
678 δισ. δολάρια, από σχεδόν 1,2
τρισ. δολάρια που άγγιζε στην κορυφή
του 2007. 
Η κατάρρευση της αξίας των ακινήτων,
η «βουτιά» του χρηματιστηρίου και
της κεφαλαιοποίησης των μετοχών,
αλλά και το σημαντικό έδαφος που
έχασε το ευρώ είναι οι βασικοί «υπεύ-

θυνοι» για τον αφανισμό του πλούτου
του Έλληνα της μεσαίας τάξης. 
Η μεσαία τάξη το 2008 αριθμούσε

5,8 εκατομμύρια πολίτες και σήμερα
έχουν «εξαφανιστεί» 1,2 εκατ. από
αυτούς, αφού ο αριθμός του αγγίζει

τα 4,6 εκατομμύρια. Το 2000, τη με-
ταβατική χρονιά ένταξης της Ελλάδας
στο ευρώ, τη μεσαία τάξη διαμόρφωναν

4,7 εκατομμύρια Έλληνες. Ο πλούτος
των Ελλήνων υπέστη τεράστια μείωση
μεταξύ του 2007 και του 2008 κατά
216 δισ. δολάρια και μεταξύ του 2008
έως και τα μέσα του 2015 «βυθίστηκε»
κατά 272 δισ. δολάρια περαιτέρω.

Πόσο υποχώρησε 
ο μέσος πλούτος 
του κάθε Έλληνα 
Ο μέσος πλούτος κάθε Έλληνα υπο-
χώρησε στα 81.300 δολάρια φέτος,
όταν το 2007, διαμορφωνόταν στα
136.800 δολάρια. 
Αξίζει να σημειώσουμε πως στα τέλη
του 2007 η αποτίμηση του ελληνικού
χρηματιστηρίου ήταν στα 196,390
δισ. ευρώ, ενώ τώρα η κεφαλαιοποί-
ηση διαμορφώνεται στα 40 δισ. ευρώ.
Ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν χαθεί 157
δισεκατομμύρια ευρώ. 
Την ίδια στιγμή, η αξία των ακινήτων
σε κάποιες κατηγορίες έχει μειωθεί
ακόμη και κατά 60-65% από το 2008
έως σήμερα, σύμφωνα με τα πλέον
πρόσφατα στοιχεία της Ομοσπονδίας
Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλά-
δος.

Στερείται βασικά αγαθά
1 στους 3 Έλληνες!

Χρειάζεται να το αποτυπώσει κανείς
με όρους καθημερινότητας για να
αντιληφθεί πόσο σοκαριστικό είναι:
1 στους 3 ανθρώπους που συναν-
τάμε ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας! 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat
για το 2014, 1 στους 3 Έλληνες
είτε είναι φτωχός (δηλαδή έχει ει-
σοδήματα μικρότερα από το  60%
του μέσου εθνικού εισοδήματος)
είτε ζει σε κατάσταση ένδειας. 
Ειδικότερα, σε συνθήκες φτώχειας
βρίσκεται το 22,1% του πληθυσμού,
σε συνθήκες ένδειας το 21,5%,
ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη
με τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή

χωρίς να έχει κάποιο μέλος της κα-
νονική απασχόληση) το 17,2% του
πληθυσμού! Την ίδια ώρα, ο ευ-
ρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο
17,2%, 8,9% και 11,1% αντίστοιχα. 
Πώς προκύπτει το «1 στους 3»;
Στη χώρα μας είναι αντιμέτωπο με
τουλάχιστον μία από τις προανα-
φερθείσες καταστάσεις το 36% του
πληθυσμού… 
Σε χειρότερη κατάσταση από την
Ελλάδα, είναι μόνο η Ρουμανία
(40,2%) και η Βουλγαρία (40,1%).
Στον αντίποδα (με ποσοστά μικρό-
τερα του 20%) βρίσκονται η Τσεχία,
η Σουηδία, η Ολλανδία, η Φινλανδία
και η Δανία. 

1,2 εκατομμύρια υποβαθμίστηκαν σε χαμηλότερα στρώματα και έχασαν 500 δισ.

Ρουμανία και Βουλγαρία μόνο σε χειρότερη θέση

Μπορεί ο αριθμός των ασφα-
λισμένων να είναι αυξημένος
όμως τα επίσημα στοιχεία
του ΙΚΑ για τον μήνα Απρίλιο
του 2015, αποκαλύπτουν
ότι η κατρακύλα των μισθών
συνεχίζεται με αμείωτο ρυθ-
μό. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΙΚΑ για τον μήνα Απρίλιο
του 2015, στο σύνολο των
κοινών επιχειρήσεων, σε
ασφαλισμένους με πλήρη
απασχόληση, το μέσο ημε-
ρομίσθιο ανήλθε σε 52,50
ευρώ και ο μέσος μεικτός
μισθός σε 1.211,88 ευρώ. 
Αντίστοιχα στη μερική απα-
σχόληση ανήλθαν σε 23,88
ευρώ και 412,62 ευρώ. 
Στα οικοδομοτεχνικά έργα
το μέσο ημερομίσθιο είναι

42,11 ευρώ και ο μέσος μι-
σθός 545,32 ευρώ.
Στις επιχειρήσεις με λιγό-
τερους από δέκα μισθωτούς,
το μέσο ημερομίσθιο πλήρους
απασχόλησης ανήλθε στο
61,91% του μέσου ημερο-
μισθίου των ασφαλισμένων
σε επιχειρήσεις με πάνω

από δέκα μισθωτούς, ενώ
ο μέσος μισθός ανήλθε σε
58,88%. 
Η μέση απασχόληση στις
κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε
κατά 1,69%, στα οικοδο-
μοτεχνικά έργα μειώθηκε
κατά 1,97% και στο σύνολο
των επιχειρήσεων μειώθηκε

κατά 1,76%. 
To μέσο ημερομίσθιο στις
κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε
κατά 0,56% και στα οικο-
δομοτεχνικά έργα μειώθηκε
κατά 0,61%. 
Ο μέσος μισθός στις κοινές
επιχειρήσεις μειώθηκε κατά
2,25% και στα οικοδομο-
τεχνικά έργα μειώθηκε κατά
2,57%. 
To μέσο ημερομίσθιο στις
κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε
κατά 1,93%, στα οικοδο-
μοτεχνικά έργα μειώθηκε
κατά 3,31% και στο σύνολο
κατά 1,95%. 
Στις κοινές επιχειρήσεις με
πλήρη απασχόληση το μέσο
ημερομίσθιο μειώθηκε κατά
1,11%, ενώ ο μέσος μισθός
μειώθηκε κατά 1,34%.

Κατρακυλούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα 
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Στο ταμείο της εφορίας φαίνεται
πως θα φτάσουν οι ιδιοκτήτες
Ι.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολο-
γίας καθώς, όπως φαίνεται, κυ-
βέρνηση και δανειστές εξετάζουν
σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο.
Οι ιδιοκτήτες των «καθαρών» Ι.Χ.
έως 1.800 κυβικά, που μέχρι σήμερα
δεν επιβαρύνονταν με το τέλος κυ-
κλοφορίας, θα πρέπει να πληρώσουν
50 ευρώ, ενώ από τα 18.00 κυβικά
και πάνω το τέλος αυξάνεται κατά
50%. Ο αρμόδιος αναπληρωτής
υπουργός, Τρύφων Αλεξιάδης, ξε-
καθάρισε ότι η πρόθεση της κυβέρ-
νησης είναι να μην επιβαρυνθούν οι
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μικρού και
μεσαίου κυβισμού. 
Η κυβέρνηση εξετάζει όμως και επι-
πρόσθετο τέλος, για τη χρήση του
μικρού δακτυλίου για τα παλαιάς τε-
χνολογίας και ως εκ τούτου ρυπογόνα
αυτοκίνητα, το οποίο θα κυμαίνεται
από 20 έως 70 ευρώ και θα υπολο-
γίζεται με βάση την οδηγία των ρύπων. 
Το ίδιο τέλος για τα φορτηγά θα είναι
περίπου στα 350 ευρώ, ενώ δεν έχει
ξεκαθαριστεί τί θα γίνει για τους μό-
νιμους κατοίκους του κέντρου. 
Το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυ-
βέρνηση προβλέπει επιβάρυνση για
αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας που έχουν ταξινομηθεί μετά
την 1/1/2010. Ένα από τα σενάρια
που εξετάζονται είναι η κατάργηση
των μηδενικών τελών που υπολογί-

ζονται με βάση τους ρύπους. (Σήμερα
δεν καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας
τα αυτοκίνητα που εκπέμπουν διοξείδιο
του άνθρακα έως 100 γραμμάτια ανά
χιλιόμετρο). 
Ακόμη, εξετάζεται η μείωση του ορίου
των 99 γραμμάτια CO2 στα 80 γραμ-
μάτια. Αυτό, αν τελικά εφαρμοστεί,
θα επηρεάσει 50.000 ιδιοκτήτες αυ-
τοκινήτων, οι οποίοι θα κληθούν να
πληρώσουν 50 ευρώ τέλη κυκλοφο-
ρίας για το 2016.

Τα τέλη κυκλοφορίας
του 2015
Την 1η του Νοεμβρίου θα αναρτηθούν
στο taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας
του 2015, αλλά ακόμη επικρατεί ένα
αλαλούμ για το τί θα ισχύσει. 
Ο κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης έχει ξεκα-
θαρίσει ότι το υπουργείο Οικονομικών
από φέτος κιόλας θέλει να φέρει αλ-
λαγές, που θα ελαφρύνουν τα μικρά
και φθηνά αυτοκίνητα και θα επιβα-
ρύνουν τα μεγάλα και ακριβά. 

«Αυτό που κοιτάζει αυτή τη στιγμή
το υπουργείο Οικονομικών και εξετάζει
διάφορες λύσεις είναι να μεταφέρουμε
φορολογικό βάρος από τα φθηνά αυ-
τοκίνητα. 
Αυτά τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί
όλος ο κόσμος και αναγκάζεται να
καταθέσει πινακίδες γιατί δεν μπορεί
να τα βγάλει πέρα, και να μεταφερθεί
φορολογικό βάρος στα ακριβά αυ-
τοκίνητα […]», είπε χαρακτηριστι-
κά.

«Χαράτσι» και στα αντιρρυπαντικά Ι.Χ.

Η ΕΠΑ Αττικής ξεκινάει τη φετινή χειμερινή περίοδο προ-
σφέροντας στους καταναλωτές της φυσικό αέριο στη χα-
μηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί τις δύο τελευταίες
χειμερινές περιόδους. 
Ενδεικτικά, για τον μήνα Οκτώβριο, η τιμή είναι μειωμένη
κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
και διαμορφώνεται στα 5,6 λεπτά ανά KWh (συμπ. ΦΠΑ),
μετά και την πτώση των διεθνών τιμών. Αξίζει δε να
σημειωθεί ότι σε αντίστοιχα χαμηλά επίπεδα εκτιμάται ότι
θα κινηθεί και το υπόλοιπο διάστημα. 
Η σταθερά πτωτική πορεία των τελευταίων ετών έχει
οδηγήσει σε μείωση της τάξεως του 30% από τον Σεπτέμβριο
2012. 
Επιπλέον, η ΕΠΑ Αττικής προσφέρει άτοκη χρηματοδότηση
για τη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης, θέλοντας

στη δύσκολη οικονομική συγκυρία να δώσει τη δυνατότητα
σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά που το επιθυμούν να
στραφούν στο φυσικό αέριο. Η προσφορά ισχύει για όλες
τις κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις και προβλέπει
χρηματοδότηση που ανέρχεται ακόμη και στο ποσό των
12.300 ευρώ. 
Προχωρώντας, μάλιστα σε άλλη μια κίνηση έμπρακτης
υποστήριξης των καταναλωτών, η ΕΠΑ Αττικής προσφέρει
σε όλες τις κατηγορίες πελατών λιανικής, οικιακών ή επαγ-
γελματιών, σημαντικές εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης για
συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου. Το
ποσοστό έκπτωσης ξεκινάει από 50% και μπορεί να φτάσει
μέχρι και το 100%. Οι προσφορές ισχύουν για όσους κα-
ταναλωτές υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής
φυσικού αερίου μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου 2015.

Φυσικό αέριο: Η χαμηλότερη τιμή των δύο τελευταίων χειμώνων

Τέλη κυκλοφορίας: Έρχεται φόρος δακτυλίου

Έρχονται 
τα ειδοποιητήρια 

για τα ανασφάλιστα
οχήματα

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να ξε-
κινήσει η αποστολή των ειδοποιητηρίων
στους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων. 
Τα ανασφάλιστα οχήματα υπολογίζονται
ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο, τα
οποία στερούν περίπου 100 εκατ. ευρώ
από το Δημόσιο, ενώ με βάση τα απο-
τελέσματα της νέας εφαρμογής του Επι-
κουρικού Κεφαλαίου περίπου ένα στα
πέντε οχήματα είναι ανασφάλιστο. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο
Νόμος, όταν εντοπίζονται, με τη δια-
σταύρωση των στοιχείων, τα ανασφάλιστα
οχήματα θα αποστέλλεται ειδοποίηση
και ο πολίτης θα έχει 8 ημέρες για να
πληρώσει 250 ευρώ παράβολο υπέρ
Δημοσίου και να κάνει το συμβόλαιο. 
Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ανα-
σφάλιστων οχημάτων δεν «υπακούσουν»,
κινδυνεύουν με αφαίρεση πινακίδων
και αδειών από 10 μέρες μέχρι και για
3 χρόνια, με τις βαρύτερες ποινές να
προβλέπονται για όσους εμπλέκονται σε
ατυχήματα ή υποτροπιάζουν. Επιπλέον,
προβλέπεται και φυλάκιση 2 μηνών,
καθώς και η επιβολή και χρηματικού
προστίμου, που ανέρχεται σε 500 ευρώ
για τα επιβατικά Ι.Χ. και 250 ευρώ για
τα δίκυκλα. 
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Απασχόληση: Κλάδοι και ειδικότητες
με τις μεγαλύτερες προοπτικές

Μπορεί το κλίμα στις επιχειρήσεις
σήμερα να είναι ιδιαίτερα αρνη-
τικό, μπορεί οι βραχυπρόθεσμες
προβλέψεις για τις δυνατότητες
εύρεσης εργασίας να είναι απο-
γοητευτικές, μπορεί οι όποιες
τάσεις στην αύξηση της απασχό-
λησης να μην ξεπερνούν το 2%
στους πιο ελπιδοφόρους τομείς,
τίποτα όμως δεν εμποδίζει όσους
βρίσκονται στην ανεργία να σχε-
διάσουν το εργασιακό τους «αύ-
ριο». 
«Παρότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε
ότι υπάρχει σήμερα ειδικότητα στην
Ελλάδα που να εξασφαλίζει εργασία,
διαφαίνονται προοπτικές στην απα-
σχόληση ανά ειδικότητα με την προ-
ϋπόθεση ότι θα επιλυθούν ζητήματα,
όπως τα capital controls στο τραπεζικό
σύστημα, θα υπάρξει κάποια σταθε-
ρότητα στο πολιτικό σύστημα και θα
ακολουθήσει η ανάκαμψη στην αγορά»
επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σύμβουλος
Επιχειρήσεων, Γιάννης Μουρατίδης. 
Παρουσιάζοντας μια «ακτινογραφία»
των κλάδων και των ειδικοτήτων,
μέσα από τις οποίες πιθανότατα θα
προκύψουν νέες θέσεις εργασίας και
δυνατότητες απασχόλησης, εκτιμά
πως τις μεγαλύτερες προοπτικές επι-
φυλάσσει ο κλάδος των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών. 
«Ειδικά αυτός ο τομέας είναι πολύ
σημαντικός γιατί υπάρχει η δυναμική
να αναπτυχθούν θέσεις εργασίας που
δεν είναι απαραίτητο να απευθύνονται
σε εσωτερική κατανάλωση», σχολιάζει
ο κ. Μουρατίδης.
Όπως εξηγεί, στην κορυφή της λίστας
των ειδικοτήτων με τη μεγαλύτερη
ζήτηση βρίσκονται εκείνες των web
designers, διαδικτυακού μάρκετινγκ,
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικών
ανάπτυξης εφαρμογών για smartph-
ones και tablets, τεχνικών σε υπηρεσίες
cloud. «Πρόκειται για ειδικότητες με
τρομερή ανάπτυξη και ταχύτατη εξέλιξη,
ωστόσο δεν υπάρχει ανταπόκριση σε
τεχνογνωσία και καταρτισμένο προ-
σωπικό», λέει χαρακτηριστικά.

«Συγγενής» χώρος είναι εκείνος των
εφαρμοσμένων τεχνών, όπως το video
editing, το animation και διάφορα
άλλα. Τέτοιου είδους υπηρεσίες έχουν
το φοβερό πλεονέκτημα ότι μπορούν
να απασχολήσουν προσωπικό που
θα απευθύνεται και σε πελατεία εκτός
ελληνικών συνόρων. Είναι υπηρεσίες
που παρέχονται εύκολα διαδικτυακά
από μια εταιρεία πέντε ατόμων ή
ακόμη και ενός ατόμου που μπορεί
να πουλάει υπηρεσίες στην πιο μακρινή
πλευρά του κόσμου χωρίς να υπάρχει
ταυτόχρονα το λεγόμενο braindrain,
η «διαρροή» στο εξωτερικό επιστη-
μονικού δυναμικού της χώρας με με-
γάλες δυνατότητες.

Ο τουρισμός
Στη δεύτερη θέση της λίστας των ει-
δικοτήτων με μεγάλες προοπτικές
απασχόλησης βρίσκεται ο τουρισμός,
που έχει ήδη έναν σημαντικό όγκο
πωλήσεων για την οικονομία, διαθέτει,
όμως, περιθώρια ανάπτυξης σε τομείς
πέραν των συμβατικών του μορφών.
Τέτοιοι είναι ο αρχαιολογικός, ο εκ-
κλησιαστικός, ο ιατρικός τουρισμός
αλλά και ο αγροτουρισμός και ο του-
ρισμός πόλης. Ειδικά στο χώρο της
υγείας, περιθώρια ανάπτυξης στο

μέλλον υπάρχουν για τα κέντρα απο-
κατάστασης, την εργοθεραπεία, την
αντιμετώπιση ειδικών παθήσεων, τη
διαιτολογία και τη μαιευτική. 

Η ψηφιακή εκπαίδευση
Τρίτη από πλευρά ενδιαφέροντος είναι
η εκπαίδευση, δεδομένου ότι πάγιες
ανάγκες υπάρχουν στους χώρους της
ειδικής αγωγής (τόσο στο δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα), της δι-
οικητικής και γραμματειακής υποστή-
ριξης εκπαιδευτικών μονάδων, και
της ψηφιακής εκπαίδευσης, που απο-
τελεί πολλά υποσχόμενο κλάδο. 
«Τα ψηφιακά μέσα είναι πλέον επαρκή
για εξ αποστάσεως διδασκαλία με τα
πολυμέσα που παρέχουν και το γρή-
γορο internet. Άρα εκεί χρειάζονται
άνθρωποι με γνώσεις και εξειδίκευση
και τεχνικοί που είναι εξειδικευμένοι
σε ψηφιακά συστήματα εκπαίδευσης»,
σχολιάζει ο κ. Μουρατίδης. Διευκρι-
νίζει, πάντως, πως και σε ό,τι αφορά
τον συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης με
τη φυσική παρουσία μαθητών και κα-
θηγητών, τα ψηφιακά μέσα είναι απα-
ραίτητα, συνεπώς και εκεί χρειάζονται
άνθρωποι με κατάρτιση στον εν λόγω
τομέα. 
Ακολουθεί ο κλάδος της αγοράς ακι-
νήτων (real estate), όπου διαφαίνονται
ανάγκες για άτομα με εξειδικευμένες
γνώσεις στη διαχείριση χαρτοφυλακίου
ακινήτων. 

Ενέργεια
Τη «σκυτάλη» των προοπτικών απα-
σχόλησης παίρνουν στη συνέχεια η
ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας
και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ). Για την ανακύκλωση ο Σύμ-
βουλος Επιχειρήσεων εκτιμά ότι αν
και δεν δημιουργήθηκαν ως τώρα αρ-
κετές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα,
εφόσον αλλάξει η κουλτούρα στη
χώρα και εφαρμοστεί το σύστημα της
«διαλογής στην πηγή» αυτομάτως θα
προκύψει ανάπτυξη, θα παραχθεί
πλούτος από τα σκουπίδια και θα 
«ανοίξουν» θέσεις για τεχνικούς, χη-
μικούς μηχανικούς, εργαζόμενους στη
διαλογή, τις μεταφορές και τα logistics.
Αντίστοιχο παράδειγμα από τη χρήση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
είναι τα φωτοβολταϊκά, καθώς είναι
λογικό ότι όσο περνά ο καιρός πέφτει
η απόδοσή τους και υπάρχει ανάγκη
για συντήρηση, επισκευή ή αντικα-
τάσταση από τεχνικούς που έχουν
αποκτήσει εμπειρία στον τομέα.

Οι τεχνικοί 
φυσικού αερίου
Τη λίστα των ειδικοτήτων με ζήτηση
συμπληρώνουν οι τεχνικοί φυσικού
αερίου για υποδομές θέρμανσης με
φυσικό αέριο, αλλά και οι τομείς του
κατασκευαστικού κλάδου για την εγ-
κατάσταση συστημάτων μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια
και όχι μόνο κτίρια (θερμομόνωση,
μόνωση στις στέγες, σκίαστρα, εκπόνηση
μελετών και εφαρμογές μελετών).

Ο πρωτογενής τομέας
Οι προοπτικές απασχόλησης στον
αγροτικό και τον πρωτογενή τομέα
αφορούν την παραγωγή αγροτικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων, αρω-
ματικών φυτών, αλλά κυρίως τη με-
ταποίηση, τη συσκευασία, το μάρκε-
τινγκ και τις εξαγωγές παραδοσιακών,
αλλά και νέων προϊόντων, όπως για
παράδειγμα τα καλλυντικά που γίνονται
από αρωματικά φυτά.

Στην κορυφή των ειδικοτήτων βρίσκονται εκείνες των web designers, ειδικών ανάπτυξης εφαρμογών για smartphones και tablets

Οι προοπτικές
απασχόλησης
στον πρωτογενή
τομέα αφορούν
κυρίως τη
μεταποίηση, τη
συσκευασία, το
μάρκετινγκ και
τις εξαγωγές
παραδοσιακών
αλλά και νέων
προϊόντων, όπως
για παράδειγμα
τα καλλυντικά
που γίνονται από
αρωματικά φυτά

▶
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Διαμέρισμα 68 τ.μ., πλησίον πλατείας Ιλίου,
1oυ ορόφου, φρεσκοβαμμένο, φωτεινό,
διαμπερές, σε καλή τιμή. Τηλ. 697/0398675. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Οικόπεδο-αγροτεμάχιο 100 μέτρα από τη
θάλασσα στην Αμάρυνθο (Εύβοια) Οικισμός
Ασωμάτων, συνολικής έκτασης 470 μ.
Λογική τιμή. Τηλ. 6944/036753 - 697558478
κ. Βασίλης (απογευματινές ώρες).  

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΖHTEITAI προς αγορά από 10 έως 20
στρέμματα στον κεντρικό δρόμο Αιτωλι-
κό– Μεσολoγγίου. Τηλ. 6980/505080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αγροτεμάχιο
4 στρεμμάτων, πρώην αμπελώνας, στο
Μαρκόπουλο Αττικής, πλησίον Ολυμπιακού
Κέντρου Ιππασίας. Τηλ. 6944/655467.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο, 5 στρεμμάτων,
άρτιο, στα όρια Συντριάδας και Αγ. Γεωργίου
Πύργου, του Νομού Ηλείας. Τηλ.
6945/751981. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Οκτώ στρέμματα, με πολύ νερό, στην πε-
ριοχή Μαρκόπουλου, Βραυρώνα, Αττική.
Τηλ. 210/6644208 και 6944/157737. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -

ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ την Αιτωλοακαρνανία 11
στρέμματα ή τα μισά, ποτιστικά εντός οι-
κισμού, κοντά στον εθνικό δρόμο Αγρινίου
- Αμφιλοχίας. Κατάλληλο και για αποθήκη.
Τηλ. 6979/727117. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό ελαιοτριβείο, πλή-
ρως εξοπλισμένο, σε ενδιαφέρουσα τιμή,
στην Αρκαδία. Τηλ. 6973/055085.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαιοτριβείο έτοιμο για λειτουργία
δεν χρειάζεται καμία επισκευή. Τιμή 30.000
ευρώ. Τηλ 6983/393632. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξάρτητο διαμέρισμα,
πρώτου ορόφου, με δική του είσοδο και
αέριο, για επαγγελματική στέγη, φροντιστήριο
ελληνικών-ξένων μαθημάτων. Έτοιμο για
λειτουργία. Στο κέντρο κάτω Ηλιούπολης,
Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310/689705. 

MANH: Αγρόκτημα 30 στρεμμάτων με 200
ελιές, πάνω σε δρόμο, ιδανικό για ελαιώνα
λαδιού-κτηνοτροφία-παραγωγή βοτάνων.
Ενοίκιο: 3.500 ευρώ τον χρόνο (ή πωλείται).
Τηλ. 210/8815110, 6978/ 058098.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ: Πωλείται πέτρινη μονοκατοικία,
80 τ.μ. εντός αγροκτήματος 17.000 μέτρων,
με πρόσοψη 130 μέτρων, επί της Εθνικής
οδού Λαμίας-Καρπενησίου-Αγρινίου, στο
51χλμ. μεταξύ Αγίου Γεωργίου και νέας
σήραγγας Καρπενησίου. Κατάλληλο για
αγροτική ή τουριστική επιχείρηση(επιδο-
τείται). Τηλ. 6932/347152. 

ΔΙΑΦΟΡA

Αποστακτήρας αιθέριων ελαίων, επαγ-

γελματικός, σούπερ ευκαιρία, αποτελείται
από ένα λέβητα 1.000 λίτρων, καλάθι διά-
τρητο, ψύκτη, ανυψωτικό παλάγκο, όλα
ανοξείδωτα τροφίμων, δωρεάν εκπαίδευση.
Τιμή 5.000 ευρώ. Τηλ. 6977/743404 (κ.
Κώστας).

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δικαιώματα αμπέλου για
κρασί. Τηλ. 6972/760156. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο αερόθερμα, μάρκας
Vergina, 250.000 θερμίδων το καθένα,
κατάλληλα για θερμοκήπια, στάβλους ή
πτηνοτροφεία. Τιμή: 2.500 ευρώ το καθένα.
Τηλ. 6932/472323. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ρολά νάιλον, θερμοκηπίου,
κατασκευής 8/2015, διαστάσεις 7,5 μ. x
73 μ. Τηλ. 69324/72323.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ζέα βιολογικής καλλιέργειας
(Triticum dicoccum) προς σπορά και αλεύρι,
από χειροποίητο πετρόμυλο, για κάθε
χρήση. Τηλ. 6977/673262.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ενσίρωμα καλαμποκιού σε σά-
κους των 40 κιλών από παραγωγό, περιοχή
Καρδίτσας. Τηλ. 6974/320030.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ μπουλντόζα
με δύο μαχαίρια και τρίφυλλο ρίττερ. Τηλ.
6970/925055.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια, λίγα ή πολλά. Τηλ.
6974/180636.

Μελισσοκόμος διαθέτει μελίσσια για επι-
κονίαση σε βιολογικά κτήματα, δωρεάν.
Τηλ. 6949/205132. 

Διατίθεται προς πώληση ΖΕΑ, βιολογικής
καλλιέργειας, τύπου farro, προς σπορά ή
αλεύρι. Τηλ. 6977/673262. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτάρι δίκοκκο (ζέα). Πληρο-
φορίες κ. Αθανάσιος Μωρόπουλος, Τρί-
πολη. Τηλ. 2710/232115 και 697/4714592. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφυλλόσπορος σε τιμή σοδειάς,
τριαρισμένος, ποικιλία υλίκη. Αποστολή
σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6947/070942

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πολυτελή νυφικά, 285 ευρώ
και η επιδιόρθωση στα μέτρα σας δωρεάν.
Τηλ. 2310/244787. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ειδικά και εκτατικά δικαιώματα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εκτατικό δικαίωμα. Τηλ.
6976/141565. 

Από τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου πω-
λούνται μέλι δάσους, βασιλικός πολτός
και σπιτικές κεραλοιφές. Τηλ. 6977/780800. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ποικιλίες φυτών και τριαν-
ταφυλλιάς για παραγωγή σε αιθέρια έλαια
και ξηρά. Tηλ. 69807/47059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά, τσάι, σιδερίτης και
σπόροι χαμομηλιού. Tηλ. 69807/47059.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοσχοφίλερο βιολογικής καλ-
λιέργειας, Τρίπολη. Τηλ. 2710/232115 και
6974/714592.

ΖΩΑ

Από κτηνοτροφική μονάδα Θεσσαλονίκης
πωλούνται 100 γερμανοχιώτικα πρόβατα,
υψηλής γαλακτοπαραγωγής και αρμεκτήριο
24 θέσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένο,
λόγω μεταφοράς. Τηλ. 2310/696366 και
6976/390777.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παπιά πρασινοκέφαλα, άγρια,
με πολύ ωραία χρώματα, μηνών, 10 ευρώ,
στο Βόλο. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ.
24210/56010, 6977/876175. 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Grand Vitara Suzuki μοντέλο
2008, 28.000 χλμ., 19.000, 2.000 κυβικά,
αυτόματο, ατρακάριστο, δίδεται προμήθεια.
Τηλ. 6970/686129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ Mc Kormick τύπου
Cmax 105. Μοντέλο 2007, ώρες λει-
τουργίας 1.410. Σε καινούρια κατάσταση,

τιμή ευκαιρίας λόγω αναχωρήσεως στο
εξωτερικό. Τηλ. 6973/059840.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παρελκόμενα τρακτέρ, φρέζα
μετατοπιζόμενη 1.30, φρέζα απλή 1.30,
καταστροφέας continental 1.35, αλέτρι
τρίγωνο 10άρι, καλλιεργητής 7άρης, ψε-
καστικό 500αρι με λάστιχο καινούριο και
γερανάκι με γάντζο. Τηλ. 6932/947000.
Περιοχή Ρέθυμνο. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρέζα 8σειρη terra nova Ιταλίας.
Τιμή 2.300 ευρώ συζητήσιμη. Περιοχή
Γρεβενά. Τηλ. 6977/820490. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ εισαγωγής κατά πα-
ραγγελία από δημοπρασίες εξωτερικού.
Ενδεικτικές τιμές:
-Same-Case 80-90 ίππους, 4Χ4 από
12.000-17.000 ευρώ.
-New Hollande 90-110 ίππους από 17.000-
20.000 ευρώ
-John Deere 90-140 ίππους από 17.000-
28.000 ευρώ
Τηλ. επικοινωνίας: 6997/712111. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι ποτίσματος στο Κιλκίς,
τύπου Πατενίδη, Φ90, 300 μέτρα, δύο
χρόνων, με πολυμπέκ, φάρδους 54 μέτρων
και έξτρα καρότσι γιαπεκ. Τιμή: 6.900
ευρώ. Τηλ. 6976/760915. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούριο ραντιστικό 500 κιλών
με μεταλλική ράμπα. Πληροφορίες: κ.
Αθανάσιος Μωρόπουλος, Τρίπολη. Τηλ.
2710/232115 και 697/4714592. 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΖΗΤΗΣΗ

Άρμεξις νέας γενιάς, τεχνικός με εξειδι-
κευμένη εκπαίδευση στο εξωτερικό, παρέχει
σε όλη την Ελλάδα ολοκληρωμένο σέρβις
και βελτιστοποίηση παντός είδους αρμε-
κτικών και θηλαστικών μηχανημάτων, με
στοχοποίηση την αύξηση παραγωγής γά-
λακτος με μηδενικές μαστίτιδες και ελάχιστα
σωματικά κύτταρα και μικροβιακούς ορ-
γανισμούς. Τηλ. 6984/330100.

Νεαρός ζητεί να εργαστεί σε εστιατόριο
τη σεζόν 2016, με αντικείμενο εργασίας
τη συγκέντρωση πελατείας στο υπάρχον
κατάστημα. Τηλ. 6949/939885. 

Έλληνας με εμπειρία κατασκευάζει κε-
ραμοσκεπές, πέργκολες, χαγιάτια κ.λπ.
σε Αργολίδα και Αττική. Χαμηλές τιμές.
Τηλ. 6984/290116.

Η προσφορά παρέχεται στους αναγνώστες μας 

με δημοσίευση απλού κειμένου μέχρι 30 λέξεις. 

ΔHMOΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας στην

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
•Τηλ.: 210/9249571-72 -210/7256050 •Fax: 210/9249573 •Ε-mail: info@paragogi.net.
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Πάνω από δέκα μήνες, ανε-
νεργό εξακολουθεί να παρα-
μένει το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,
προϋπολογισμού 6,2 δισ. ευ-
ρώ, με συνέπεια οι Έλληνες
αγρότες και η αγροτικής μας
οικονομία να στερούνται ση-
μαντικών πόρων για επενδύ-
σεις, υποδομές, εκσυγχρονισμό
και ανάπτυξη. 
Για την καθυστέρηση εφαρμογής
του ΠΑΑ 2014-2020 ο βουλευτής
Πέλλας της Ν.Δ. Γιώργος Καρα-
σμάνης (φωτό) θέτει, με ερώτησή
του στο Κοινοβούλιο προς τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, μια σειρά ερωτη-
μάτων για την πορεία του Προ-
γράμματος και τις διαδικασίες
που έχουν ακολουθηθεί μέχρι
τώρα στον κρίσιμο τομέα της
αγροτικής ανάπτυξης στην ύπαι-
θρο. 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης
του κ. Καρασμάνη έχει ως ακο-
λούθως: 
«Τόσο κατά την ομιλία σας στη
Βουλή, στις 6 Οκτωβρίου 2015,

στη διάρκεια των προγραμματικών
δηλώσεων της νέας κυβέρνησης,
όσο και στις δηλώσεις σας, στις 5
Αυγούστου 2015, κατά την επί-
σκεψη του Πρωθυπουργού στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, αναφερόμενος στο
ΠΑΑ 2014-2020 επισημάνατε ότι,
«βρήκατε ως κυβέρνηση ένα Πρό-
γραμμα που δόθηκε στις υπηρεσίες

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον
Δεκέμβριο του 2014 και το οποίο
σας επιστράφηκε ως απαράδεκτο».
Επίσης, τονίσατε ότι, «με δική σας
παρέμβαση, ουσιαστική και καθο-
ριστική σε πολλά σημεία, το Πρό-
γραμμα αναθεωρήθηκε και τώρα
βρίσκεται στη φάση της τελικής
του έγκρισης από την Κομισιόν. 
Επειδή από τη θέση μου ως υπουρ-

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων (ως τα τέλη του περασμένου
Ιανουαρίου), αλλά και ως μέλος
του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
είμαι σε γνώση του περιεχομένου
του εν λόγω Προγράμματος, αλλά
και των διαδικασιών που ακο-
λουθήθηκαν και οι οποίες δεν συ-
νάδουν με τα όσα δηλώσατε, σας
παρακαλώ να μου διευκρινίσετε

επακριβώς τα εξής: 
Την ακριβή ημερομηνία υποβολής
προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων του ελ-
ληνικού Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020.
Την ακριβή ημερομηνία ‘‘επιστρο-
φής’’ από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ως απαράδεκτου όπως
υποστηρίζετε, του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(να κατατεθεί στη βουλή το σχετικό
έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής). Την ακριβή ημερομηνία
της εκ νέου υποβολής προς έγ-
κριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
από τις υπηρεσίες του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων του νέου –αναθεωρημένου
από εσάς– Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020 (να
κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό
έγγραφο του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης). 
Πότε αναμένετε να εγκριθεί τελικά
το νέο –αναθεωρημένο από εσάς–
ελληνικό ΠΑΑ 2014-2020.»

Σε αδράνεια το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Στροφή στις εξαγωγές και περαιτέρω
επενδύσεις υπήρξε απάντηση στην κρίση
για την καπνοβιομηχανία «Παπαστράτος
ΑΒΕΣ», θυγατρικής της Philip Morris
Int., σύμφωνα με το νέο διευθύνοντα
σύμβουλο της εταιρείας, Χρήστο Χαρ-
παντίδη. 
«Από το 2009 έως σήμερα η εταιρεία
έχει προχωρήσει σε στρατηγικό επανα-
προσανατολισμό διάθεσης της παραγωγής
της», επεσήμανε ο κ. Χαρπαντίδης, ση-
μειώνοντας ότι ενώ το 2009 οι εξαγωγές
της Παπαστράτος αφορούσαν ποσοστό
της τάξης του 10-20% ετησίως, πλέον
αφορούν άνω του 50-55% της συνολικής
ετήσιας παραγωγής της, 12-13 δισ. τε-
μαχίων τσιγάρων. 
Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται στο
καταληκτικό στάδιο ολοκλήρωσης της
τελευταίας επένδυσης της, ύψους 25
εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της στον
Ασπρόπυργο Αττικής, αυξάνοντας την

παραγωγική της ικανότητα στα 20 δισ.
τεμάχια ετησίως. 
Συνολικά η επένδυση της Philip Morris
Int. από το 2003, οπότε εξαγόρασε την
«Παπαστράτος», υπερβαίνει τα 650 εκατ.
ευρώ, που αφορούν το τίμημα της εξα-
γοράς, (500 εκατ. ευρώ), τη δημιουργία
νέας μονάδας στον Ασπρόπυργο (100
εκατ. ευρώ), την τελευταία επένδυση
επίσης στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου
(25 εκατ. ευρώ), καθώς και σειρά άλλων
μικρότερων επενδύσεων που αθροιστικά
κυμαίνονται περί τα 25 εκατ. ευρώ. 
Και τούτο ενώ η αγορά καπνικών στην
Ελλάδα συρρικνώθηκε εξαιτίας της κρίσης
κατά περίπου 50%, από το 2009 έως
σήμερα, καθώς διαμορφωνόταν τότε σε
32 δισ. τεμάχια ετησίως έναντι 16 δισ.
τεμαχίων το 2014. Την ίδια περίοδο, δε,
η φορολογία στο τσιγάρο αφορούσε το
70% της τιμής του προϊόντος και σήμερα
αφορά το 84%. 

Παπαστράτος: Με επενδύσεις 
και εξαγωγές απαντά στην κρίση

Την άμεση απεξάρτηση της ελληνικής γεωργίας από τοξικά φυτοφάρμακα ζητά η Greenpeace.
Σύμφωνα με νέα έκθεση της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης, η βιομηχανική γεωργία, ούσα
εξαρτημένη από χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα, δηλητηριάζει το νερό και το χώμα, καταστρέφει
τη βιοποικιλότητα και θέτει σε κίνδυνο την άγρια ζωή και τα φυσικά οικοσυστήματα. 
Μάλιστα, σε προηγούμενη έκθεσή της είχε επισημάνει ότι οι πλέον εκτεθειμένοι στις σοβαρές επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων
είναι οι αγρότες, οι οικογένειές τους και οι άνθρωποι που ζουν σε
περιοχές βιομηχανικής γεωργίας, παρουσιάζοντας, παράλληλα,
στοιχεία που συνδέουν συγκεκριμένα φυτοφάρμακα με διάφορες
μορφές καρκίνου και νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως
πάρκινσον και αλτσχάιμερ. 
Η Greenpeace καλεί τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, να καταργήσει τη
χρήση των συνθετικών-χημικών φυτοφαρμάκων
που δηλητηριάζουν το περιβάλλον, την τροφή
και την υγεία μας και να στηρίξει πολιτικά και
οικονομικά τη στροφή της χώρας στη βιώσιμη
γεωργία. 
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, σήμερα
στην Ευρώπη απειλείται σχεδόν το ένα
τέταρτο (24,5%) των ειδών που είναι
ευάλωτα ή κινδυνεύουν, ενώ απειλούνται
βασικές λειτουργίες του οικοσυστήματος,
όπως η επικονίαση.

Greenpeace: Απεξάρτηση της 
γεωργίας από τοξικά φυτοφάρμακα 



Με τη συμμετοχή 20 ελλη-
νικών επιχειρήσεων του κλά-
δου των τροφίμων, από την
Περιφέρεια της Ηπείρου,
πραγματοποιείται η φετινή
διεθνή κλαδική έκθεση τρο-
φίμων FOODEX SAUDI 2015,
στην Τζέντα, από 17 έως και
20 Νοεμβρίου. 
Οι πωλήσεις τροφίμων στη Σα-
ουδική Αραβία καλύπτουν το
ήμισυ σχεδόν του συνόλου των
λιανικών πωλήσεων στην επι-
κράτεια της χώρας, ενώ έως το
2017 προβλέπεται ότι θα φτάσουν
περίπου στα 70 δισ. δολάρια, με
τη μέση ποσοστιαία αύξηση της
κατανάλωσης να αγγίζει το 2,6%,
στο χρονικό διάστημα 2012-
2017. 
Επίσης, ενώ η σαουδαραβική
αγορά τροφίμων είναι η μεγα-

λύτερη στη χώρα του Συμβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου (GCC),
είναι απολύτως εξαρτώμενη από

τις εισαγωγές, προκειμένου να
καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες
ζήτησης. 

Η σαουδαραβική αγορά τροφίμων
θεωρείται η περισσότερο δυνα-
μική και απαιτητική αγορά στην
περιοχή της Αραβικής Χερσο-
νήσου και παρουσιάζει τις με-
γαλύτερες δυνατότητες και ευ-
καιρίες για οποιαδήποτε ελληνική
επιχείρηση, ακολουθώντας και
εφαρμόζοντας σωστή στρατηγική
προώθησης και διαφήμισης των
προϊόντων, οργάνωση και συ-
νεχείς προσπάθειες, να ξεκινήσει
επιχειρηματικές συνεργασίες και
να αποκτήσει μόνιμη και σταθερή
παρουσία στην εγχώρια αγορά
τροφίμων. Οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να εκμεταλ-
λευθούν, κατά τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο, τον έντονο δυνα-
μισμό που παρουσιάζει ο κλάδος
των τροφίμων στη χώρα. Η Σα-
ουδική Αραβία είναι μία ασφαλής

χώρα, με χαμηλό εξαγωγικό κό-
στος και με συνεχόμενη αύξηση
της εσωτερικής ζήτησης και κα-
τανάλωσης. 
Ο τομέας των τροφίμων στη Σα-
ουδική Αραβία παρουσιάζει έν-
τονα στοιχεία συνεχούς ανάπτυ-
ξης με ετήσια αύξηση 18,5% πε-
ρίπου. 
Οι εισαγωγές της Σαουδικής
Αραβίας ανά έτος σε τρόφιμα
και ποτά ανέρχονται στα 14,2
δισ. δολάρια και βαίνουν συνεχώς
αυξανόμενες. 
Η αύξηση του πληθυσμού και η
σταθερή και συνεχής ανάπτυξη
της οικονομίας αναμένεται να
επηρεάσουν θετικά την κατανά-
λωση, η οποία προβλέπεται να
αυξηθεί έως και 55,3% τα επό-
μενα 4 χρόνια και να φθάσει στα
70 δισ. δολάρια ανά έτος.
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Η Ήπειρος στη διεθνή έκθεση
τροφίμων FOODEX SAUDI 2015

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει δυναμικά, μέσω του
προγράμματος της Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτη-
νοτροφίας, την προσπάθεια ενίσχυσης της αγροτικής
οικονομίας και τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος
σε όλη την παραγωγική διαδικασία και, όπως ανα-
κοίνωσε, προχώρησε σε μία νέα συμφωνία συμ-
βολαιακής κτηνοτροφίας με την Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Νάξου A.Ε.Σ., που αφορά σε
τυροκομικά προϊόντα. 
Όπως σημειώνεται, η ΕΑΣ Νάξου ιδρύθηκε το 1926
από μία μικρή ομάδα παραγωγών του νησιού με
σκοπό την υποστήριξη των αγροτικών τους δρα-
στηριοτήτων και το 1961 ίδρυσε το πρώτο τυροκομείο
στο νησί για την τυροκόμιση μικρών ποσοτήτων
γάλακτος. Σταδιακά η Ένωση εξελίχθηκε δυναμικά
και προχώρησε σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών
της, σε διεύρυνση της δραστηριότητάς της και
αύξηση της παραγωγής και της γκάμας των προϊόντων
της, διατηρώντας, όμως, ταυτόχρονα την προσήλωσή
της στην ποιότητα και τις παραδοσιακές αξίες. 
Σήμερα στα βασικότερα προϊόντα της Ένωσης συγ-
καταλέγονται μία μεγάλη γκάμα τυριών (γραβιέρα,
κεφαλοτύρι, λευκό τυρί, σκληρό τυρί, ξινότυρο, ξι-

νομυζήθρα κ.ά.), εκ των οποίων η γραβιέρα Νάξου
έχει αποσπάσει βραβεία από ελληνικούς και διεθνείς
φορείς, καθώς και η πιστοποιημένη-τυποποημένη
πατάτα Νάξου. Τα τυροκομικά προϊόντα της Ένωσης
διατίθενται στην εταιρεία Leader, ενώ οι πατάτες
προωθούνται από την Ένωση στην κεντρική λαχα-
ναγορά Αθηνών και σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ
μάρκετ. 
Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας
της Τράπεζας Πειραιώς, ο κτηνοτρόφος έχει στη

διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως
ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται,
αλλά και εγγυημένη τη πληρωμή της παραγωγής
που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην Ένωση. 
Η νέα αυτή συμφωνία Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας
αφορά σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική πρόταση
και πιστοποιεί την σταθερή βούληση της Τράπεζας
Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε
υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή
τομέα της οικονομίας. 

Σε συμβολαιακή κτηνοτροφία προχώρησε η ΕΑΣ Νάξου Εξαιρετική χρονιά 
για τους οίνους 
του Αμυνταίου

Η καλλιεργητική περίοδος 2014-2015 υπήρξε ιδιαίτερα ευνοϊκή
για την παραγωγή της χρονιάς στο Αμύνταιο. 
Η επάρκεια νερού, κατά τα πρώτα στάδια της βλάστησης και
της ανάπτυξης της αμπέλου και μέχρι την καρπόδεση, ήταν
καθοριστική τόσο για την παραγωγή όσο και για την ικανοποιητική
ανάπτυξη του φυλλώματος. Ο αναμενόμενος όγκος παραγωγής
προϋπολογίζεται περίπου στους 700 τόνους σταφύλι. 
Οι ασθένειες δεν αποτέλεσαν πρόβλημα για τη φετινή χρονιά
και οι χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις των αμπελώνων, σε
συνδυασμό με το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης
που εφαρμόζεται, οδήγησαν στην παραγωγή οίνων με συμ-
πυκνωμένο άρωμα, υπογραμμίζοντας την ποιότητά τους και
αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. 
Από πλευράς οινικής παραγωγής, το 2015 μπορεί να χαρακτηριστεί
ιδανική για την παραγωγή αφρωδών οίνων ποιότητας. 
Ο ερυθρωπός οίνος ΠΟΠ Αμύνταιο 2015 θα είναι πολύ
ευχάριστος, αρωματικότατος και δροσερός. Το ελκυστικό
χρώμα του σε συνδυασμό με το συναρπαστικό του άρωμα θα
προσδώσουν ιδιαίτερη αξία στον οίνο αυτό, που θεωρείται
από πολλούς η κορωνίδα των ελληνικών ερυθρωπών οίνων.

Η σαουδαραβική αγορά τροφίμων η περισσότερο δυναμική στην Αραβική Χερσόνησο
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Πλήγμα στο ευρωπαϊκό ελαιόλαδο
Αυστηρή προειδοποίηση για
σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο
στην αγορά ελαιολάδου της
ΕΕ, ο οποίος θα απειλήσει την
ανάπτυξη και την απασχόληση
στα νότια κράτη-μέλη της, απη-
ύθηναν, οι Κεντρικές Αγροτο-
συνεταιριστικές Οργανώσεις
Copa και Cogeca με σχετική
επιστολή προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με αφορμή τα σχέδιά
της να αυξήσει σημαντικά τις
αδασμολόγητες ποσοστώσεις
εισαγωγών ελαιολάδου από
την Τυνησία. 
Αναλυτικότερα, επί του θέματος
ο Γενικός Γραμματέας των δύο
Οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen,
τόνισε: «Είναι απαράδεκτο το γε-
γονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρότεινε να δοθεί στην Τυνησία
πρόσθετη προσωρινή πρόσβαση
στην αγορά της ΕΕ με αδασμολό-
γητη δασμολογική ποσόστωση
35.000 τόνων ελαιολάδου ανά
έτος για μια περίοδο δύο ετών,
όταν η αγορά είναι ήδη κορεσμένη
και οι τιμές το 2014 ήταν 43%
κάτω από τα επίπεδα που παρα-
τηρήθηκαν το 2005. Παρά τη μικρή

ανάκαμψη των τιμών το 2015, ο
τομέας δεν κατόρθωσε να στα-
θεροποιηθεί και οι τιμές παραγωγού
έχουν για άλλη μια φορά υποχω-
ρήσει, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προέβη στην ανακοίνωση
αυτή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θα αυξήσει τη συνολική
αδασμολόγητη ποσόστωση της

Τυνησίας στους 91.700 τόνους,
τοποθετώντας τη στο ίδιο επίπεδο
με τη συνολική παραγωγή μιας
χώρας, όπως η Πορτογαλία. Γε-
γονός που δεν δικαιολογείται,
ιδίως όταν η πρόταση ισχύει για
όλους τους ποιοτικούς τύπους
ελαιολάδου, υπονομεύοντας τις
προσπάθειες που καταβάλλονται

από τους Eυρωπαίους παραγωγούς
να βελτιώσουν την ποιότητα της
παραγωγής τους. Επίσης, είναι
αδικαιολόγητη, όταν η ΕΕ εξακο-
λουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές
δυσκολίες στην είσοδο, για πα-
ράδειγμα, στην αγορά των ΗΠΑ
λόγω γραφειοκρατίας και μη δα-
σμολογικών φραγμών στο εμπό-

ριο».  «Επιπλέον, τα νότια κράτη-
μέλη εξαρτώνται από την παρα-
γωγή ελαιολάδου ως κύρια πηγή
εισοδήματος και η πρόταση αυτή
θα απειλήσει την ανάπτυξη και την
απασχόληση σε αυτές τις περιοχές,
όπου συχνά δεν υπάρχει άλλη πηγή
απασχόλησης. Αντιτιθέμεθα, επίσης,
στην πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να εξαλείψει τη μηνιαία
διαχείριση των πιστοποιητικών ει-
σαγωγής. Το σημερινό σύστημα
δεν σταμάτησε τους φορείς της
Τυνησίας από την πλήρωση της
δασμολογικής ποσόστωσης, όταν
ήθελαν να το πράξουν. Χωρίς μη-
νιαία διαχείριση πιστοποιητικών
εισαγωγής, δεν είναι δυνατόν να
αποφευχθούν υψηλά επίπεδα ει-
σαγωγών κατά τη διάρκεια μιας
σύντομης χρονικής περιόδου, η
οποία θα μπορούσε να οδηγήσει
στην κατάρρευση των Ευρωπαϊκών
τιμών κατά το υπόλοιπο της πε-
ριόδου εμπορίας. Αυτό το σύστημα
βελτιώνει, επίσης, τη διαφάνεια
στην αγορά της ΕΕ που επιτρέπει
στους φορείς να προσαρμόσουν
τις οικονομικές τους στρατηγικές
τους», πρόσθεσε. 

Κέρδισε τις εντυπώσεις η «marm eλλada»
Εξαιρετική παρουσίαση, κερδί-
ζοντας τις εντυπώσεις στον Ευ-
ρωπαϊκό Ecotrophelia Europe
2015, ο οποίος πραγματοποιήθηκε
στις 4-6 Οκτωβρίου 2015 στο
Μιλάνο της Ιταλίας, στο πλαίσιο
της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων
Food expo- πραγματοποίησε η
ελληνική ομάδα από το ΤΕΙ Θεσ-
σαλίας, Τμήμα Τεχνολογίας Τρο-
φίμων, στην Καρδίτσα, η οποία
κατέλαβε την πρώτη θέση στον
ελληνικό διαγωνισμό Ecotrophelia
2015, συμμετέχοντας με το προϊόν
«marm eλλada». 
Η «marm eλλada» είναι μια μο-
ναδική βιολογική μαρμελάδα λα-
χανικών με υψηλή διατροφική
αξία, με ιδιαίτερο άρωμα και έν-
τονο πορτοκαλί χρώμα. Η ομάδα

αυτή των φοιτητών, με τον επι-
βλέποντα καθηγητή Θεοφάνη Γε-
ωργόπουλου, απευθύνει παράλ-
ληλα ευχαριστίες για την άμεση
υποστήριξη του προϊόντος, το
ΤΕΙ Θεσσαλίας, την εταιρεία ζα-

χαροπλαστικής Στεργίου (Μετα-
μόρφωση Αττικής), το εργαστήριο
γραφικών τεχνών «Δημιουργία»
στην Καρδίτσα, τον τοπικό πα-
ραγωγό αγροτικών προϊόντων
στην Καρδίτσα κ. Όμηρου Ντάφου,

το εργαστήριο αναλύσεων τρο-
φίμων «Foodallergenslab», την
εταιρεία μαζικής εστίασης «Broth-
ers» στην Καρδίτσα και το εκ-
παιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ
Θεσσαλίας, την κα Γλυκερία Κα-
ραγκούνη και τον κ. Θανάση Μα-
νούρα. 
Το προϊόν της ελληνικής συμ-
μετοχής, για το οποίο υπάρχει
ήδη ενδιαφέρον από εταιρείες
να κυκλοφορήσει άμεσα στην
αγορά, συνδυάζει την υπέροχη
γεύση και χρώμα με την καινοτόμο
χρήση λαχανικών αντί φρούτων,
των φυτικών ινών (ινουλίνης
από αγγινάρα) και φυσικών γλυ-
καντικών της στέβιας ως υπο-
κατάστατων της ζάχαρης, κατα-
λήγει ο κ. Γεωργόπουλος. 

Από την αύξηση εισαγωγών από Τυνησία

Απομακρύνονται οι μαθητές
από τη μεσογειακή διατροφή

Μεγάλη μείωση καταγράφει τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαθητών στην
Ελλάδα που ακολουθεί «ικανοποιητικές» διατροφικές συνήθειες, σύμφωνες δηλαδή
με το μεσογειακό πρότυπο δίαιτας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 25% των παιδιών
δεν τρώει πρωινό, ενώ η διατροφή τους υποβαθμίζεται με το πέρασμα στην εφηβεία,
όπως δείχνουν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΥΖΗΝ έπειτα
από τρία χρόνια υλοποίησής του. 
Πρόκειται για πρόγραμμα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου που υλοποιείται με τη
συνεργασία των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού
και Αθλητισμού και καταγράφει και αξιολογεί διαχρονικά διάφορες παραμέτρους
της υγείας των μαθητών. 
Το έτος 2014-2015 το ποσοστό των μαθητών με ικανοποιητικές διατροφικές
συνήθειες διαμορφώνεται στο 25,4%, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 35%
σε σχέση με το 2012-2013, οπότε το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 43,4%, ενώ
το 2013-2014 σε 36,4%. Ένα μικρό ποσοστό των μαθητών της Ελλάδας εμφανίζει
ικανοποιητική προσκόλληση στο διατροφικό πρότυπο της μεσογειακής δίαιτας.
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ΕΣΠΑ: Τέσσερα νέα προγράμματα          

Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού
50 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε υφι-
στάμενες (έως 31/12/2013) πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον
τουρισμό. 
Ενισχύονται επενδύσεις από 15.000
έως 150.000 ευρώ. 
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης είναι
στο 40% των επιλέξιμων δαπανών, το
οποίο προσαυξάνεται κατά 10% στην
περίπτωση πρόσληψης νέου προσω-
πικού. 
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής
μέχρι του 40% της δημόσιας δαπάνης
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 
Επιλέξιμες δαπάνες θα είναι, μεταξύ
άλλων, ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών
και άλλων εγκαταστάσεων, οι παρεμ-
βάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και

κατανάλωσης νερού, οι παρεμβάσεις
εμπλουτισμού των υπηρεσιών, η προ-
βολή σε αγορές στόχους, οι πιστοποι-
ήσεις υποδομών, το μισθολογικό κόστος
και οι αμοιβές τρίτων. 
Από τα 52 εκατ. ευρώ της πρώτης φάσης
προγραμματίζεται να διατεθούν ανά Πε-
ριφέρεια: 
832,560 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ηπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
811,2 εκατ. ευρώ στην Αττική.
84,8 εκατ. ευρώ στη Δυτική Μακεδονία,
Ιόνιο, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και
Κρήτη
82 εκατ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα.
81,440 εκατ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο.
Στόχος είναι η ενίσχυση 600-700 επι-
χειρήσεων και η δημιουργία 500 νέων
θέσεων εργασίας.

Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους

Πώς μπορείτε να πάρετε επιδότηση έως 100% από                    

Με την προδημοσίευση των
τεσσάρων πρώτων δράσεων
χρηματοδότησης συνολικού
προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ,
άνοιξε επίσημα το νέο ΕΣΠΑ 2014-
2020. 
Οι δράσεις που ξεκίνησαν να
«τρέχουν» απευθύνονται σε
τουριστικές επιχειρήσεις,
υφιστάμενες μικρομεσαίες και
start up εταιρείες, καθώς και σε
πτυχιούχους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που θα μπορούν να
υποβάλουν αιτήσεις σε περίπου
ένα μήνα από σήμερα,
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν
τις δραστηριότητές τους. 
Στόχος είναι τα χρήματα να
μοιραστούν σε μέχρι και 7.700
δικαιούχους και μέσω των
επενδύσεων να δημιουργηθούν
περίπου 7.000 νέες θέσεις
εργασίας. 
Οι προδημοσιεύσεις θα
παραμείνουν σε διαβούλευση για
ένα μήνα, ενώ στη συνέχεια θα
ακολουθήσει προκήρυξη των
οριστικών προσκλήσεων, οι
οποίες θα παραμείνουν ανοιχτές
για τουλάχιστον ένα δίμηνο, ώστε
να δοθεί χρόνος στους
ενδιαφερόμενους να
προετοιμαστούν. 
Επιπλέον, για να αντιμετωπιστούν
τα προβλήματα ρευστότητας, στα
νέα προγράμματα υπάρχει
πρόβλεψη για προκαταβολή στους
δικαιούχους έως και του 40% της
ενίσχυσης έναντι ισόποσης
προκαταβολής εγγυητικής
επιστολής.
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          για ανέργους και επιχειρήσεις

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 120
εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους και θα ενισχύει
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους
τομείς αγροδιατροφής, ενέργειας, πολι-
τιστικής-δημιουργικής βιομηχανίας, εφο-
διαστικής αλυσίδας, περιβάλλοντος, τε-
χνολογίας, υγείας και κατασκευών. 
Εξαιρούνται το λιανικό εμπόριο και η
εστίαση. 
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που
έχουν γεννηθεί πριν από το 1991 και είτε
είναι άνεργοι είτε ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα. 
Τα εισοδηματικά κριτήρια θα καθοριστούν
στην τελική προκήρυξη. 
Ενισχύονται επενδύσεις μέχρι και 60.000
ευρώ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται
στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού
της επένδυσης. 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι, μεταξύ άλλων,

ο επαγγελματικός και γενικός εξοπλισμός,
το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας
(ενοίκια, ΔΕΚΟ κ.λπ.), τα έξοδα θερμο-
κοιτίδας για 2 χρόνια, οι δαπάνες προβολής
και το κόστος μισθωτής εργασίας, οι αμοι-
βές τρίτων κ.ά. 
Από τα 48 εκατ. ευρώ του πρώτου κύκλου
θα δοθούν: 
828,960 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
88,520 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία,
Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο
και Κρήτη.
87,360 εκατ. ευρώ στην Αττική.
81,840 εκατ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα.
81,32 εκατ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο.
Στόχος είναι η ενίσχυση 2.500 νέων επι-
χειρήσεων και η δημιουργία 4.500 θέσεων
εργασίας.

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα με προ-
ϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ. 
Θα χρηματοδοτεί υφιστάμενες επιχειρήσεις
από τους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων,
των δημιουργικών βιομηχανιών, υλικών–
κατασκευών, εφοδιαστικής αλυσίδας, ενέρ-
γειας, περιβάλλοντος, τεχνολογίας και
υγείας. 
Επιλέξιμες θα είναι οι μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις και επενδύσεις από
15.000 έως 200.000 ευρώ. 
Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται
σε 40% και στην περίπτωση πρόσληψης
προσωπικού μπορεί να φτάσει στο 50%. 
Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι ο εκ-
συγχρονισμός κτιριακών και άλλων υπο-
δομών, η αυτοματοποίηση παραγωγικών

δραστηριοτήτων, η πιστοποίηση λειτουργιών
και προϊόντων, η συμμετοχή σε εκθέσεις-
συνέδρια, η μετεγκατάσταση σε επιχειρη-
ματικά πάρκα, το μισθολογικό κόστος κ.ά. 
Από την πρώτη φάση των 52 εκατ. ευρώ
προβλέπονται να δοθούν ανά Περιφέρεια: 
832,65 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρο,
Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
811,2 εκατ. ευρώ στην Αττική.
84,8 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία,
Ιόνιο, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και
Κρήτη.
82 εκατ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα.
81,440 εκατ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο.
Στόχος είναι να ενισχυθούν 1.600-1.800
επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 1.500
νέες θέσεις εργασίας.

Αναβάθμιση πολύ μικρών 
και μικρών υφιστάμενων 

επιχειρήσεων

                     350 εκατ. - Ποιες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι, επιδοτούνται

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
Αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. 
Θεωρείται από τα σημαντικότερα προ-
γράμματα του νέου ΕΣΠΑ, καθώς δίνει τη
δυνατότητα σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης να ξεκινήσουν τη δική τους
επαγγελματική δραστηριότητα. 
Ο προϋπολογισμός του είναι 50 εκατ. ευρώ
και αφορά δύο κύκλους, των 17 εκατ.
ευρώ και 32,5 εκατ. ευρώ. 
Αφορά τόσο ανέργους γεννημένους προ
της 1/1/1991 που ασκούν συναφή με το
πτυχίο τους δραστηριότητα, όσο και φυσικά
πρόσωπα που δεν έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας, αλλά ασκούν το επάγγελμα που
σπούδασαν. 
Προϋπόθεση είναι να μη διαθέτουν εισόδημα
από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Ενδεικτικά οι επαγγελματικές δραστηριό-
τητες που θα χρηματοδοτηθούν από το
πρόγραμμα είναι μεταξύ άλλων: γιατροί,
οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσικοθεραπευτές,
βιολόγοι, ψυχολόγοι, μαίες, δικηγόροι,
αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, χη-
μικοί, γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι,
σχεδιαστές, δημοσιογράφοι, συγγραφείς,
διερμηνείς, ξεναγοί, μεταφραστές, καθη-
γητές, δάσκαλοι, γλύπτες, ζωγράφοι, σκι-
τσογράφοι, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές,
χορογράφοι, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι,
ενδυματολόγοι, διακοσμητές, οικονομο-
λόγοι, αναλυτές, προγραμματιστές, σύμ-
βουλοι επιχειρήσεων, λογιστές, φοροτέχνες,

αναλογιστές, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί κ.ά.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα προ-
ϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ. 
Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100%
του συνολικού προϋπολογισμού και αφορά
μεταξύ άλλων απόκτηση επαγγελματικού
εξοπλισμού, λειτουργικό κόστος δραστη-
ριότητας (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές,
ΔΕΚΟ κ.ά.), έξοδα φιλοξενίας σε θερμο-
κοιτίδες, δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
κόστος μισθωτής εργασίας, γενικό εξο-
πλισμό, αμοιβές τρίτων κ.ά. 
Επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για
παραγωγικό εξοπλισμό θα πρέπει να δια-
τηρηθούν τουλάχιστον τρία χρόνια μετά
την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους
σχεδίου. 
Από τα 17,5 εκατ. ευρώ των χρηματοδο-
τήσεων του πρώτου κύκλου θα διατεθούν
ανά Περιφέρεια: 
810,5 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρο,
Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
83,115 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία,
Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο
και Κρήτη.
82,730 εκατ. ευρώ στην Αττική.
8679 χιλ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα.
8476 χιλ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο.
Στόχος είναι να ενταχθούν στο πρόγραμμα
2.200 πτυχιούχοι και να δημιουργηθούν
500 θέσεις εργασίας.



Τα πρώτα… αποκαλυπτήρια
του νέου ΕΝΦΙΑ έκανε ο κ.
Τρύφωνας Αλεξιάδης. 
Ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών (φωτό) τόνισε ότι ο
ΕΝΦΙΑ θα αντικατασταθεί από
ένα δικαιότερο φόρο, που θα
επιβάλλεται στο σύνολο της πε-
ριουσίας και όχι ξεχωριστά σε
κάθε ακίνητο. 
Όπως διευκρίνισε, ο νέος φόρος
θα έχει τα χαρακτηριστικά του
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
(ΦΑΠ) με μικρό αφορολόγητο
όριο! 
«Ο ΕΝΦΙΑ είναι μία λανθασμένη
φορολογική διαδικασία. Θεωρώ
λάθος να υπάρχουν δύο φόροι
ενσωματωμένοι σε έναν για το
ίδιο αντικείμενο. Μπορούμε να
κάνουμε αυτό που κάνουν άλλες
χώρες και να είναι πιο δίκαιος
και πιο αναλογικός. Πρέπει να
θεσπιστεί ένα αφορολόγητο,
έστω και πολύ χαμηλό. Για πα-
ράδειγμα, για ακίνητο εμπορικής
αξίας 50.000 ευρώ δεν χρειάζεται
να πληρώνεις φόρο στο Δημόσιο,
ας υπάρχουν μόνο τα τέλη αυ-
τοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα,
ο νέος φόρος πρέπει να έχει
προοδευτική κλίμακα και να επι-
βάλλεται στο σύνολο της περι-
ουσίας. 
Να μεταφέρει το φορολογικό
βάρος στις υψηλές και πολύ
υψηλές περιουσίες. Επιστρέ-
φουμε, δηλαδή, στη βασική ιδέα
του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας:
φόρος στο σύνολο της περιου-

σίας και όχι σε κάθε ακίνητο»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Αλεξιάδης. 
Όπως αναφέρει ο υπουργός, δεν
έχουμε καμία υποχρέωση για
ΕΝΦΙΑ το 2016. Η συμφωνία
μάς υποχρεώνει στην εφαρμογή
τριών πραγμάτων: Πρώτον, στην
είσπραξη από τα ακίνητα 2,65
δισ. ευρώ. Δεν μας υποχρεώνει
σε βεβαίωση 3,3 δισ. ευρώ. Δεύ-
τερον, στον φόρο στην ακίνητη
περιουσία και τρίτον, στην εναρ-
μόνιση μέσα στο 2016 και εφαρ-
μογή από το 2017 νέου συστή-
ματος που θα προβλέπει την αν-
τικατάσταση των αντικειμενικών

αξιών από εμπορικές τιμές. Ωστό-
σο, η δική μας πρόταση είναι ότι
πρέπει να εφαρμοσθεί το Σύν-
ταγμα χωρίς διακρίσεις και να
συμμετέχουμε στα φορολογικά
βάρη αναλογικά με τις δυνάμεις
μας. Δεν είναι δυνατόν ένα ακί-
νητο κατασκευής του 1970 στη
Νίκαια, εμπορικής αξίας 50.000
ευρώ, να πληρώνει ΕΝΦΙΑ και
το ακίνητο ενός Έλληνα φορο-
λογουμένου στο Λονδίνο αξίας
3 εκατ. ευρώ να μην πληρώνει
συμβολικά ένα ευρώ ΕΝΦΙΑ». 
Αναφορικά με τη φορολόγηση
των εισοδημάτων, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός επισημαίνει ότι

μία καλή λύση θα είναι η ενσω-
μάτωση να μην επιβαρύνει το
κάτω μέρος της σημερινής ει-
σφοράς αλληλεγγύης και να με-
ταφερθεί περισσότερο βάρος
στο πάνω μέρος της εισφοράς.  
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Φεύγει ο ΕΝΦΙΑ, έρχεται νέος ΦΑΠ
για όλη την περιουσία

Ακόμα τέσσερις πρωτεύουσες Νομών, η Κατερίνη, η Έδεσσα, η Κοζάνη και
η Φλώρινα, εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι ιδιοκτήτες στις
περιοχές αυτές έχουν προθεσμία πέντε ετών για τυχόν διορθώσεις, καθώς
στη συνέχεια οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο θα γίνουν οριστικές. Με τις
τέσσερις νέες πόλεις, τα κτηματολογικά γραφεία που έχουν αντικαταστήσει

υποθηκοφυλακεία ανέρχονται σε 111. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
«Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ Α.Ε.), στις τέσσερις
πόλεις που εντάχθηκαν από τις 14 Οκτωβρίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο
έχουν καταγραφεί σχεδόν 284.000 δικαιώματα, που αντιστοιχούν σε
142.000 δικαιούχους. Όπως γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, στην

Κατερίνη, την Έδεσσα, την Κοζάνη και τη Φλώρινα τα αντίστοιχα υποθη-
κοφυλακεία καταργούνται, τα βιβλία τους μεταφέρονται στα κτηματολογικά
γραφεία ως αρχείο και πλέον όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλε-
κτρονικά, μέσω του Συστήματος Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολο-
γίου.

Στο Κτηματολόγιο Κατερίνη, Έδεσσα, Κοζάνη, Φλώρινα

Ακίνητα: 
Νέα πτώση

τιμών βλέπει
η Eurobank

Property 
Services

Νέα πτώση στην αγορά κατοικίας, η
οποία για την τριετία 2015-2017 θα
φθάσει σωρευτικά το 10,7%, προβλέπει
η Eurobank Property Services, θυγατρική
του ομίλου της Eurobank. 
Το ποσοστό αυτό έρχεται να προστεθεί
στη μεγάλη μείωση που έχουν ήδη
υποστεί οι αξίες των σπιτιών στην
Ελλάδα κατά την περίοδο από το 2009
έως και το 2014 και ανέρχεται, με βάση
τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, κατά μέσο όρο στο 36,5%.
Έτσι, από την αρχή της κρίσης έως και
το 2017, με βάση τις προβλέψεις των
αναλυτών του ομίλου της Eurobank,
οι τιμές των κατοικιών θα έχουν χάσει
ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν το 50%
της αξίας τους. 
H Eurobank παραθέτει στοιχεία και για
τις ελάχιστες και ανώτατες τιμές σε
καλές περιοχές της Αθήνας . Για τις
περιοχές του Κολωνακίου - Ανακτόρων
η ελάχιστη τιμή είναι στα 1.900 ευρώ
και η ανώτατη στα 7.500 ευρώ ανά τ.μ.,
ενώ στα 5.000 ευρώ ανά τ.μ. διαμορ-
φώνονται αυτήν τη στιγμή οι ανώτατες
τιμές σε Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη.
Στα νότια και τα βόρεια προάστια οι
υψηλότερες τιμές αντιστοιχούν στα
πέριξ των 4.000 ευρώ ανά τ.μ. και οι
κατώτατες για μεν τη βόρεια περιοχή
της Αθήνας στα 1.500 ευρώ, για δε τη
νότια στα 1.300 ευρώ ανά τ.μ. 
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Το δρυοδάσος που μας αγκαλιάζει, έχει
πάρει το χαλκοκίτρινο χρώμα του χει-
μώνα και ο δρόμος πυκνό χαλί από υγρά
φύλλα απορροφά τους θορύβους των
τροχών.

Κείμενα: ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ

Το μόνο που ακούγεται είναι ο ήχος της
φύσης. Πριν από λίγο αφήσαμε την οδό
Τριπόλεως-Πατρών, την γνωστή 111, η
οποία διασχίζει την περιοχή του Παϊου και
κατευθυνόμαστε προς το κεφαλοχώρι της
περιοχής, τη Δάφνη που πολλοί εξακολου-
θούν να την αναφέρουν Στρέζοβα από το
Σλάβικο της όνομα. 
Ο οικισμός βρίσκεται σε υψόμετρο 620 μέ-
τρων, φωλιασμένος μέσα στο καταπράσινο
δάσος στους πρόποδες του Αγίου Μάμα,
έχοντας στην κορυφή του το μυθικό Αφρο-
δίσιο όρος και στα ριζά του την κοιλάδα
του Λάδωνα στα σύνορα των Νομών Αχαΐας
και Αρκαδίας. 
Άλλωστε, από το δάσος αυτό που από την
αρχαιότητα λεγόταν δάσος του Σόρωνα, οι
Σλάβοι κάτοικοι της περιοχής της έδωσαν
το όνομα Στρέζοβα που στη γλώσσα τους
σημαίνει δάσος με βαλανιδιές.
Το σημερινό κεφαλοχώρι, αν και ακολουθεί
τη φθίνουσα πορεία των περισσότερων
ορεινών οικισμών της κεντρικής Πελοπον-
νήσου, διατηρεί αρκετά ίχνη της αρχοντιάς
και της παρελθούσης ακμής του. 
Οι κάτοικοι που συναντήσαμε στην πλατεία
του χωριού δεν κουράζονται να μιλούν για
τις εκκλησίες της Στρέζοβας, όπως ο ναός
της Παναγιάς που έχει χτιστεί πριν το 1500
μ.Χ., το γραφικό μοναστήρι της Ευαγγελί-
στριας σε απόσταση τριών χιλιομέτρων
πάνω από το χωριό και σε υψόμετρο 1.000
μ. ο επιβλητικός Άγιος Χαράλαμπος που
εποπτεύει από την κορυφή της Δάφνης όλη
την περιοχή, η μεγάλη πέτρινη Αγία Τριάδα
που είναι και μητρόπολη των δύο ενοριών
του χωριού, οι γραφικοί μικροί ναοί της
Αγίας Παρασκευή ς-ο πιο παλιός της περιοχής
με βυζαντινή αγιογραφία, της Αγίας
Μαρίνας,του Αγίου Ανδρέα, του Αγίου Παν-

τελεήμονα, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου
Νικολάου και του Αγίου Αθανασίου. 
Κατεβαίνοντας από το βουνό προς την κοι-
λάδα του μυθικού Λάδωνα ένας φίλος, κά-
τοικος της Δάφνης, μάς οδήγησε σε ένα
άλλο αξιοθέατο της περιοχής, το περίφημο
της «Κυράς το γεφύρι» νότια του χωριού
Μουριά που συνδέει τη βορεινή με τη νότια
όχθη. Η κατασκευή του τοποθετείται στον
13ο αιώνα μ.Χ. και χτίστηκε για να συνδέει
το βόρειο τμήμα του τότε φράγκικου τιμαρίου
της Κερπινής Γορτυνίας που αντιστοιχούσε
στη Στρέζοβα και το οποίο ανήκε στη Βα-
ρωνεία της Άκοβας, με το νότιο τμήμα του
τιμαρίου προς τη μεριά της Κερπινής.
Μάλιστα, στο Γαλλικό Χρονικό του Μορέως
(1265 μ.Χ.) αναφέρεται ότι παραχωρείται
το μισό τμήμα της Στρέζοβας στην κυρά

Μαργαρίτα του
Πασσαβά. Από αυ-
τήν πήρε το γεφύρι
το όνομά του. Το γε-
φύρι έχει μήκος 54,6
μ., πλάτος 2,15 μ. και
5 τόξα. Από αυτό περ-
νούσε παλαιότερα ο δρόμος
από τη Θέλπουσα στο Λάδωνα.
Μετά την κατασκευή του φράγματος του
Λάδωνα, το 1954, το γεφύρι κατακλύστηκε
από τα νερά του φράγματος και μόνον κατά
τους θερινούς μήνες που αποσύρονται τα
νερά εμφανίζεται. Δίπλα από της Κυράς το
γεφύρι κατασκευάστηκε τo 2002 και λει-
τουργεί νέα σύγχρονη γέφυρα που συνδέει
τα χωριά της περιοχής. Η περιοχή του
Λάδωνα έχει συνδεθεί με πολλούς αρχαίους

μύθους και οι πλούσιες αναφορές της ελ-
ληνικής μυθολογίας στον Λάδωνα δίκαια
τον χαρακτηρίζουν σαν ένα από τα μυθικά
ποτάμια της Αρχαίας Ελλάδας. Ένας από
τους κορυφαίους μύθους είναι αυτός του
τραγοπόδαρου θεού Πάνα και της νύμφης
Σύριγγας. Ο Πάνας περιφερόταν συχνά στην
περιοχή του Λάδωνα. Όταν είδε εκεί την
ωραία νύμφη άρχισε να την κυνηγά και την
πλησίασε. Τότε αυτή εξαντλημένη έφτασε
στις όχθες του ποταμού και παρακάλεσε
τον Λάδωνα να την βοηθήσει. Εκείνος μόλις
είδε τον Πάνα να την πλησιάζει, την μετα-
μόρφωσε σε καλαμιά. Τότε ο Πάνας έκοψε
μερικά καλάμια, τα ένωσε μεταξύ τους και
σχημάτισε το δικό του χαρακτηριστικό σε
μορφή και ήχο μουσικό όργανο που ονο-
μάστηκε σύριγγα. 
Εδώ, επίσης, λουζόταν η θεά Δήμητρα και
εδώ κυνηγούσε η θεά του κυνηγίου Άρτεμις.
Στο μέρος αυτό διαδραματίστηκε ο μύθος
του Λεύκιππου που ντύθηκε γυναίκα, για
να βρίσκεται κοντά στη αγαπημένη του
νύμφη Δάφνη, πράξη που πλήρωσε με τη
ζωή του, όταν αποκαλύφτηκε. 

Ο ποταμός Λάδων, όπως και οι
παραποταμοί του Πάιος,

Αροάνιος και Τράγος,
προσφέρονται για

κατάβαση με
canoe-kayak
και rasting.
Λόγω της
ήρεμης ροής
του η κατά-

βαση προσφέ-
ρεται ειδικά για

αρχάριους και μι-
κρά παιδιά, αλλά και

για πεζοπορία, κολύμπι και
ψάρεμα. Πολλές παραλαδώνιες πε-

ριοχές προσφέρονται για ορειβασία, ποδη-
λασία και κυνήγι. Μάλιστα, σε μερικά σημεία
του ποταμιού κατεβαίνουν αγριογούρουνα.
Οι επισκέψεις γίνονται από ομίλους εναλ-
λακτικού τουρισμού, όπως και από ιδιώτες.
Αλλά και η λίμνη του Λάδωνα προσφέρεται
για κωπηλασία, ιστιοσανίδα, ψάρεμα, κολύμπι
και βαρκάδα.

ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ

Δάφνη Λάδωνος:
Εναλλακτικός τουρισμός
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Σύμφωνα με το πλάνο της Volvo Trucks
και τις τεχνολογικές καινοτομίες που
προωθεί, στο προσεχές μέλλον τα φορ-
τηγά θα διαθέτουν την απαραίτητη τε-
χνική νοημοσύνη για την πραγματο-
ποίηση πολλαπλών λειτουργιών.

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Με τα όσα ανακοινώνει η Volvo Trucks,
στην παρούσα φάση περισσότερα από
175.000 φορτηγά της σουηδικής εταιρείας
που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της
Ευρώπης, είναι συνδεδεμένα με το δια-
δίκτυο.
Εξ αυτών, αρκετά είναι σε θέση να στείλουν
πληροφορίες που αφορούν την συντήρηση
τους σε πραγματικό χρόνο, ενώ σε αρκετές
περιπτώσεις, ορισμένες από τις εργασίες
συντήρησης που απαιτούνται, μπορούν
να πραγματοποιηθούν μέσω του διαδι-
κτύου, από απόσταση. 
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της εται-
ρείας, σε λίγα μόλις χρόνια από τώρα,
ένα φορτηγό θα είναι σε θέση να ελέγχει
την κατάστασή του χωρίς εξωτερικές πα-
ρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλίζει

πως οι διαδικασίες για την επισκευή και
τη συντήρησή του, θα είναι πιο αποδοτικές
και λιγότερο χρονοβόρες. 
Χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφέρουμε
πως το φορτηγό θα είναι σε θέση να προ-
γραμματίζει… μόνο του τις επισκέψεις
του σε κάποιο συνεργείο, να ενημερώνει
για την ανάγκη ύπαρξης –συγκεκριμένης
ειδικότητας– τεχνικών (ηλεκτρονικά συ-
στήματα, ελαστικά κ.ο.κ.), καθώς να πα-
ραγγέλνει τα απαιτούμενα αναλώσιμα και
ανταλλακτικά που θα χρειαστεί. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι εργασίες συντή-
ρησης ή επισκευής του οχήματος θα μπο-
ρούν να ενταχθούν καλύτερα στο χρονο-
διάγραμμα χρήσης του οχήματος, π.χ. κατά
τη διάρκεια που οδηγός επιβάλλεται να
πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο
διάλλειμα του κ.ο.κ. 
Επιπρόσθετα, το ίδιο το φορτηγό θα μπορεί
να επιλέξει και να πραγματοποιήσει συγ-
κεκριμένες διαδικασίες συντήρησής του,
όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση του
λογισμικού σε κάποιο από τα ηλεκτρονικά
του συστήματα. 
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο των φορ-
τηγών του –όχι και τόσο μακρινού– μέλ-
λοντος θα είναι η ακόμη μεγαλύτερη ποι-

κιλία εκδόσεων και η απόλυτη συμβατότητα
με τη χρήση για την οποία προορίζονται,
τον τρόπο οδήγησης του εκάστοτε οδηγού
κ.ο.κ. 
Παράλληλα, η χρήση της τηλεματικής
(συνδυασμός πληροφορικής και επικοι-
νωνιών) θα παρέχει στα φορτηγά οχήματα
τη δυνατότητα να επικοινωνούν σε πραγ-
ματικό χρόνο με τους υπολοίπους χρήστες
του δρόμου, ανταλλάσσοντας σημαντικές
πληροφορίες. 
Για παράδειγμα, θα μπορούν να ενημε-
ρώνονται άμεσα για τις υπάρχουσες κυ-
κλοφοριακές συνθήκες και να μεταβάλλουν
το δρομολόγιο που ακολουθούν, προκει-
μένου να αποφύγουν σημεία με έντονο
κυκλοφοριακό φόρτο, θα μπορούν να
στείλουν μηνύματα με υποδείξεις σημείων
που εμφανίζουν πιθανούς κινδύνους στα
άλλα οχήματα κ.ά.
Εν κατακλείδι, το μεγαλύτερο στοίχημα
που οι υπεύθυνοι της Volvo Trucks κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν ήδη στην πα-
ρούσα φάση, είναι η διαχείριση του ολοένα
και αυξανόμενου μεγέθους των δεδομένων
και πληροφοριών που συλλέγονται από
τη λειτουργία των οχημάτων τους, σε
όλο τον κόσμο.

Τα «σκεπτόμενα» φορτηγά
του μέλλοντος!

Peugeot: 
Eπαγγελματικά

από 14.620 ευρώ 
Tο κόστος αγοράς της πληρέστατης γκάμας ελαφρών
επαγγελματικών της Peugeot Professionnel με τα
πολλά νέα μοντέλα, ξεκινά από τα 14.620 ευρώ,
σύμφωνα με το νέο τιμοκατάλογο της εταιρείας. 
Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική αντιπροσωπεία της
Peugeot Professionnel ανακοίνωσε πως η γκάμα
των ελαφρών επαγγελματικών της, που περιλαμβάνει
τα οχήματα 208 PRO, Bipper, Partner, Expert και
Boxer, είναι διαθέσιμη με κόστος από 14.620 ευρώ,
αν συνυπολογιστεί το όφελος λόγω του μέτρου
της κρατικής απόσυρσης. Αναλυτικά, οι τιμές
λιανικής των διαφόρων εκδόσεων των συγκεκρι-
μένων μοντέλων διαμορφώνεται ως εξής:
Για το 208 Business
-1,4 HDI 68hp Pro από 15.200 ευρώ
Για το νέο 208 PRO
-1,6 BlueHdi 75 ACCESS Pro EURO 6 από 14.620
ευρώ
-1,6 BlueHdi 75 ACTIVE Pro EURO 6 από 15.760
ευρώ
Για το Bipper Van
-1,3 HDI 75hp CLASS I από 14.800 ευρώ
-1,3 HDI 75hp CLASS II από 14.800 ευρώ
Για το Partner Van
-1,6 HDI 90hp L1 (ΑΜ30) από 17.230 ευρώ
-1,6 HDI 90hp L2 (ΑΜ30) από 17.860 ευρώ
Για το Expert Van
-1,6 HDI 90hp 10 L1H1 (AM82) από 20.860 ευρώ
-2,0 HDI 125hp 12 L1H1 (AM82) από 23.970 ευ-
ρώ
-2,0 HDI 125hp 12 L2H1 (AM82) από 24.930 ευ-
ρώ
-2,0 HDI 125hp 12 L2H2 (AM82) από 25.890 ευ-
ρώ
Για το Boxer (εκδόσεις Van, Pick-Up, Ch-
assis)
-Van 2,2 HDi 130hp 30 L1H1 από 24.560 ευρώ
-Van 2,2 HDi 130hp 33 L2H1 από 25.980 ευρώ
-Van 2,2 HDi 130hp 33 L2H2 από 26.300 ευρώ
-Van 2,2 HDi 130hp 35 L2H2 από 27.100 ευρώ
-Van 2,2 HDi 130hp 35 L3H2 από 27.850 ευρώ
-Van 2,2 HDi 130hp 35 L3H3 από 28.210 ευρώ
-Pick-up 2,2 HDi 130hp 35 L2 από 25.130 ευρώ
-Pick-up 2,2 HDi 130hp 35 L3 από 26.250 ευρώ
-Chassis 2,2 HDi 130hp 35 L2S από 24.210 ευρώ
-Chassis 2,2 HDi 130hp 35 L3 από 24.730 ευρώ
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Στην προσεχή Διεθνή Έκθεση AutoRAI
2015 του Άμστερνταμ, η DAF Trucks
αναμένεται να παρουσιάσει την πλήρως
ανανεωμένη έκδοση του DAF LF με
πολλαπλές αναβαθμίσεις σε όλους
τους τομείς. 
Η Διεθνής Έκθεση Ελαφρών & Βαρέων
Επαγγελματικών Οχημάτων «AutoRAI 2015»
παρουσίασε τα σημαντικότερα εκθέματα και
ένα από αυτά ήταν και  το πλήρως ανανε-
ωμένο DAF LF 2016 Edition. 
Υιοθετώντας μια σειρά από τεχνολογικές
καινοτομίες που, μεταξύ άλλων, αφορούν
στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης, την
αεροδυναμική του αλλά και γενικότερα τα
μηχανικά του μέρη, το DAF LF 2016 Edition
επιδεικνύει σημαντικά βελτιωμένη αποδο-
τικότητα την ίδια στιγμή που, μια σειρά από
προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ασφά-
λειας, όπως τα AEBS, FCW, ACC και LDWS,
συγκαταλέγονται πλέον στον βασικό του
εξοπλισμό. 
8Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου έως
και 5% χάρη στις βελτιώσεις στους κινητήρες
του. 
8Νέο αυτοματοποιημένο κιβώτιο AS-Tronic
με 12 σχέσεις.
8Νέες επιλογές μακρύτερων μεταξονίων
για αυξημένο χώρο φόρτωσης.
8Νέα αεροδυναμικά βοηθήματα που συμ-
βάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης έως
και κατά 4%.
8Δεξαμενές καυσίμων με χωρητικότητα
έως και 1.240 λτ. (καινοτομία στην κατηγορία
του).
8Νέο σύστημα προβολής των στοιχείων
του ταχογράφου και των ωρών οδήγησης.
8Νέα πίσω φωτιστικά σώματα με λυχνίες
LEDs για αυξημένη διάρκεια ζωής και μι-
κρότερο κόστος επισκευής.
Στο σύνολό τους, οι αναβαθμίσεις που έχει
δεχθεί το νέο DAF LF κινούνται στο πλαίσιο
της πολιτικής «DAF Transport Efficiency»
που βασικό της γνώμονα έχει την αύξηση
της αποδοτικότητας και τη μείωση του λει-
τουργικού κόστους των πελατών της.

Αναβαθμισμένοι
κινητήρες
Το νέο LF 2016 Edition έχει να επιδείξει
βελτιωμένο λογισμικό στο σύστημα διαχεί-
ρισης των καυσαερίων, γεγονός που καθιστά
τον πετρελαιοκινητήρα PACCAR PX-5 των
4,5 λτ. (ισχύς από 152-213 ίππους), πιο…
ολιγαρκή σε καύσιμο έως και κατά 5%. 

Αντίστοιχα, ο PACCAR PX-7 των 6,7 λτ.
(ισχύς από 223-314 ίππους) είναι πλέον
διαθέσιμος σε συνδυασμό με το αυτοματο-
ποιημένο κιβώτιο AS-Tronic με 12 σχέσεις.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο υπάρχον
κιβώτιο των 6 σχέσεων, η νέα αυτή επιλογή
προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης αυ-
ξημένου μεικτού βάρος έως και 32 t., ενώ,
την ίδια στιγμή, χάρη στη μείωση των στρο-
φών λειτουργίας του κινητήρα, επιτυγχάνεται
μείωση της μέσης κατανάλωσης καυσίμου
αλλά και του θορύβου που παράγεται κατά
τη λειτουργία του. 
Μεταξόνια έως και 6,90 μ. και δεξα-
μενές καυσίμου έως και 1.240 λτ.
Μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις
που έχει δεχθεί το LF 2016 Edition είναι η
δυνατότητά του να σχεδιαστεί ακόμη πιο
αναλυτικά, με βάση τις ακριβείς ανάγκες
του ιδιοκτήτη του και της χρήσης για την
οποία προορίζεται. 
Σε αυτό αποσκοπεί άλλωστε και η προσθήκη

7 νέων εκδόσεων μεταξονίου με μήκος έως
και 6,90 μ. στην γκάμα του, γεγονός που
διασφαλίζει ωφέλιμο μήκος ακόμη και άνω
των 9 μ. για την υποστήριξη υπερκατασκευών
και φορτίων επί του πλαισίου. 
Παράλληλα, όμως, το αυξημένο μήκος του
μεταξονίου έχει ως αποτέλεσμα και τη δυ-
νατότητα υποστήριξης δεξαμενών καυσίμου
μεγαλύτερης χωρητικότητας. Στην προκειμένη
περίπτωση, ο όγκος τους ανέρχεται έως
και στα 1.240 λτ., που είναι και η κορυφαία
επίδοση για τα δεδομένα της κατηγορίας
των φορτηγών διανομών.
Βελτιωμένη αεροδυναμική: Μειώσεις
στην κατανάλωση έως και 4%
Τα διάφορα αεροδυναμικά βοηθήματα της
καμπίνας του νέου DAF LF 2016 Edition
μειώνουν σημαντικά την αντίσταση που δέ-
χεται από τον αέρα και επομένως τη μέση
κατανάλωσή του έως και κατά 4%. 
Βασικότερο εξ αυτών είναι η αεροτομή στην
οροφή της καμπίνας στις εκδόσεις «Day

Cab» (καμπίνα ημέρας). 
Αυξημένες επιλογές με γνώμονα τη βελ-
τίωση της αποδοτικότητας
Επίσης, η DAF Trucks προσφέρει αρκετές
ακόμη επιλογές με το νέο της ελαφρύ φορ-
τηγό προκειμένου να βελτιώσει την απο-
δοτικότητα του. Μεταξύ αυτών αξίζει να
αναφέρουμε την νέα εισαγωγή αέρα στο
πίσω μέρος της καμπίνας, γεγονός που επι-
τρέπει την παράλληλα επιλογή λύσεων
όπως βελτιωμένα αεροδυναμικά βοηθήματα
στην οροφή της καμπίνας κ.ά.
Επιπρόσθετα, το DAF LF 2016 Edition μπορεί
να αποκτηθεί με μια νέα –υγρόψυκτη– γεν-
νήτρια Frigobox (22,5 kW) σε συνδυασμό
με το PACCAR PX-5.
Τέλος, τα νέα πίσω φωτιστικά σώματα με
λυχνίες LEDs είναι διαθέσιμα ως επιλογή. 
Μέσω του συστήματος «DAF Driver Per-
formance Assistant» στα οχήματα LF, CF
και XF, η ολλανδική εταιρεία προσφέρει ση-
μαντικές και λεπτομερείς πληροφορίες στον
οδηγό αναφορικά με την οικονομία καυσίμου,
τις «επιδόσεις» του κατά την επιβράδυνση
του οχήματος, καθώς και τη δυνατότητά
του να προβλέπει τις διάφορες εξελίξεις
που σχετίζονται με την κίνηση του οχήματος
ανάλογα με τις οδικές συνθήκες που επι-
κρατούν. 
Παράλληλα, στο νέο LF 2016 Edition, οι
πληροφορίες που αφορούν τον ταχογράφο
του οχήματος θα είναι πλέον διαθέσιμες
στον πίνακα οργάνων. 
Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον οδηγό να
ελέγχει άμεσα τις ώρες οδήγησης που έχει
συμπληρώσει ανά πάσα στιγμή. Επίσης, θα
προσφέρονται και πληροφορίες αναφορικά
με την επερχόμενη συντήρηση του οχήματος,
ενώ, με βάση την εκάστοτε κάρτα ταχογρά-
φου, όλες οι ενδείξεις στον πίνακα οργάνων
και όχι μόνο, θα μεταφράζονται αυτόματα
στην μητρική γλώσσα του οδηγού! 
Προηγμένα συστήματα ελέγχου της
οδικής του συμπεριφοράς
Καταλήγοντας, στον βασικό εξοπλισμό όλων
των εκδόσεων του νέου DAF LF 2016
Edition θα περιλαμβάνονται πλέον τα εξής
συστήματα:
8«AEBS»: Advanced Emergency Braking
System
8«FCW»: Forward Collision Warning
8«ACC»: Adaptive Cruise Control
8«LDWS»: Lane Departure Warning Sy-
stem.
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