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κέρδη από
πρόσφυγες!
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Ο λογαριασμός 
και στον καταναλωτή
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με τον όρο 
αναφοράς της εφημερίδας μας ως πηγή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα όσα διαδραματίστηκαν την Πέμπτη το
βράδυ έξω από το Κοινοβούλιο, με την επί-
θεση που δέχτηκε από τραμπούκους ο βου-
λευτής της Ν.Δ. Γιώργος Κουμουτσάκος,
δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας,
για το πού έχει φτάσει η χώρα. 
Παράλληλα, αφήνουν κι ένα καθαρό μήνυμα
για όσα μπορεί να συμβούν από ’δω και
πέρα. Όσοι πιστεύουν ότι οι γροθιές, που
δέχτηκε ο βουλευτής, αποτελούν ένα τυχαίο
περιστατικό, δεν έχουν καταλάβει το κλίμα
μέσα στο οποίο κινείται και ζει πλέον η κοι-
νωνία μας, δεν έχουν πάρει χαμπάρι για όσα
πρόκειται να ακολουθήσουν.
Όλα τα σημάδια φανερώνουν ότι ουδείς

πλέον και πουθενά μπορεί να αισθάνεται
ασφαλής σε αυτή τη χώρα. Οι κάθε είδους
συμμορίες, βλέποντας τη διάλυση, που επι-
κρατεί σε όλα τα επίπεδα της πολιτείας,
έχουν πάρει το νόμο στα χέρια τους. Θεωρούν
ότι μπορούν να χτυπούν αδιάκριτα τον οποι-
ονδήποτε και οπουδήποτε τον συναντήσουν.
Ορμάνε στα θύματά τους, δίχως να σκέφτονται
ότι μπορούν να υπάρξουν συνέπειες. Φαίνεται
να πιστεύουν ότι ουδείς μπορεί να τους στα-
ματήσει. Και φαίνεται μάλλον ότι έχουν δίκιο
σε αυτό που πιστεύουν. 
Αν μπορούν οι συμμορίτες, όπως μπόρεσαν,
να χτυπούν βουλευτές στο προαύλιο του
Κοινοβουλίου, με την παρουσία μάλιστα
πολλών αστυνομικών, ποιός μπορεί να πει
ότι κάνουν λάθος σε όσα πιστεύουν για τη
δύναμη, που έχουν πάρει αυθαίρετα στα
χέρια τους;
Αν δεν μπορεί το κράτος να προστατεύσει

τον βουλευτή, πώς μπορεί να προστατεύσει
έναν απλό πολίτη; Το ερώτημα αυτό το έχουν
στα χείλη τους πλέον όλοι οι πολίτες της
χώρας. Ζητούν απαντήσεις, ζητούν ασφάλεια,
ζητούν από την πολιτεία να βάλει στη θέση
τους όλων των ειδών τις συμμορίες, που
δρουν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. 

Τελειώστε
τους συμμορίτες

Ο λογαριασμός 
στον αγρότη και 
στον καταναλωτή

«Φωτιές» στις τσέπες μας
ανάβει η αύξηση του φόρου
στο αγροτικό πετρέλαιο. 
Η κατάργηση του ΕΦΚ στο
αγροτικό πετρέλαιο σημαίνει
κατακόρυφη αύξηση του κό-
στους παραγωγής και τη μεί-
ωση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής γεωργίας

Σελ. 6

Αύξηση ΦΠΑ 
στο βοδινό πλήγμα

στην ελληνική 
παραγωγή

Ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ
στο βοδινό κρέας θα πλήξει
περαιτέρω την ανταγωνιστι-

κότητα της ελληνικής κτηνο-
τροφικής παραγωγής, σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο του
ΣΕΚ, Π. Πεβερέτο και τον πρό-
εδρο του Πανελλαδικού Συν-
δέσμου Αγελαδοτρόφων Γα-
λακτοπαραγωγής, Γ. Κεφα-
λά.

Σελ. 8

Συνεταιριστικές τράπεζες:
Προσπάθεια για 
τη διάσωσή τους

Τα περιθώρια για τις συνε-
ταιριστικές τράπεζες έχουν
στενέψει επικίνδυνα και αναγ-
κάζονται πλέον είτε να συγ-
χωνευθούν είτε να αναζητή-
σουν σημαντικά κεφάλαια από
τις αγορές, εκχωρώντας,
όμως, το management σε

στρατηγικούς επενδυτές.
Σελ. 9

Οι τιμές και το κόστος
απειλούν τον ελληνικό 

αμπελώνα
Η αυξημένη ανάγκη για καλ-
λιεργητικές φροντίδες φέτος
εξαιτίας των καιρικών συν-
θηκών, αύξησε το καλλιερ-
γητικό κόστος αλλά, σε συν-
δυασμό με τη μείωση του όγ-
κου παραγωγής και τη στα-
θερότητα των ήδη χαμηλών
τιμών, δημιουργεί ένα εκρη-
κτικό μίγμα. 

Σελ. 12, 37

Και γίδινο 
γάλα μέσω ΑΤΜ 

Τον Φεβρουάριο του 2016

πρόκειται τελικά να λειτουρ-
γήσουν οι δύο αυτόματοι πω-
λητές (ΑΤΜ) γίδινου γάλακτος,
που στήνει σε Αλεξανδρού-
πολη και Κομοτηνή ο Κτηνο-
τροφικός Συνεταιρισμός
«Θρακών Αμνός».

Σελ. 41

Η Ήπειρος «εισβάλει»
στη Σαουδική Αραβία

Η Περιφέρεια της Ηπείρου σε
συνεργασία με τα Επιμελητήρια
Άρτας, Θεσπρωτίας και Ιωαν-
νίνων θα συμμετέχει στη Διε-
θνή Έκθεση Τροφίμων και Πο-
τών «Foodex Saudi 2015»,
που θα πραγματοποιηθεί από
τις 17 έως 20 Νοεμβρίου στη
Ζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Σελ. 43Γιάννης 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 του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗ. 
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





Προς μετωπική σύγκρουση βα-
δίζουν και ο αγροτικός κόσμος
και η κυβέρνηση, η οποία με
non paper δυναμιτίζει το ήδη
εκρηκτικό κλίμα και με αφορμή
την αύξηση της φορολογίας από
το 13% στο 26%, το υπουργείο
Οικονομικών διέρρευσε ότι ένας
στους πέντε αγρότες δηλώνει
μηδενικά εισοδήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρ-
ρευσαν, εννέα στους δέκα αγρότες
δήλωσαν εισόδημα έως 5.000 ευ-
ρώ για το 2014, ενώ ένας στους
πέντε δήλωσε μηδενικό εισόδημα
ή ζημία. Επιπλέον, οι αγρότες φέ-
ρονται να δηλώνουν συνολικό ει-
σόδημα 1,3 δισ. ευρώ -μέσο ει-
σόδημα 2.500 ευρώ- και για όλα
αυτά πλήρωσαν συνολικά φόρο
εισοδήματος 186,4 εκατομμύρια,
που αντιστοιχεί στον καθένα σε
350 ευρώ. 

Η απάντηση 
της ΠΑΣΕΓΕΣ

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, με αφορμή το «non-
paper» που διέρρευσε η Κυβέρνηση
για τη φορολογία των αγροτών
και προκειμένου να μη δημιουρ-
γούνται εσφαλμένες εντυπώσεις
και οδηγούμαστε στον κοινωνικό
αυτοματισμό να στρέφεται η μία
τάξη εναντίον της άλλης, επιση-
μαίνει τα παρακάτω: αποτελεί λαν-
θασμένη εθνική επιλογή, ανακο-
λουθία και αντίφαση όλοι οι εκ-
πρόσωποι των πολιτικών κομμά-
των την τελευταία 5ετία να επι-
σημαίνουν ότι η επανεκκίνηση της
εθνικής οικονομίας θα προκύψει
από την ανάπτυξη του πρωτογενούς
τομέα και να νομοθετούν προς αν-
τίθετη κατεύθυνση με συνέπεια:
8Τη δραματική μείωση της πα-
ραγωγικής βάσης του αγροτο-
κτηνοτροφικού τομέα στη χώρα
μας.
8Τη μείωση της αξίας της αγρο-
τικής παραγωγής.
8Τη μείωση του αγροτικού εισο-
δήματος.
8Την αύξηση της αξίας των εισ-
ροών της αγροτικής παραγωγής.
8Την αύξηση της αξίας των ει-
σαγωγών αγροτικών προϊόντων.
8Τη μείωση της αξίας των εξα-
γωγών των αγροτικών προϊόντων.
Με βάση τα εξής δεδομένα, ότι: 

α) Η αξία της αγροτικής παραγωγής
στη χώρα μας κυμαίνεται μεταξύ
9-10 δισ. ευρώ ετησίως.
β) Η αξία των εισροών της αγρο-
τικής παραγωγής φθάνει τα 5,5
δισ. ευρώ περίπου.
γ) Το ετήσιο αγροτικό εισόδημα
διαμορφώνεται στα 3,5-4,5 δισ.
ευρώ.
δ) Η αξία των εισαγωγών αγρο-
τικών προϊόντων ήταν 6 δις ευρώ
το 2009 και 4,8 δισ. ευρώ το 2013. 
ε) Η αξία των εξαγωγών αγροτικών
προϊόντων μας ήταν 3,8 δισ. ευρώ
το 2009 και αυξήθηκε στα 4,8 δισ.
ευρώ το 2013, είναι βέβαιο ότι με
τα όσα προβλέπονται στα νέα φο-
ρολογικά – ασφαλιστικά μέτρα
των αγροτών και συγκεκριμένα: 
8Φορολόγηση επιδοτήσεων με
κατάργηση του αφορολόγητου

ποσού μέχρι 12.000 ευρώ.
8Επιβάρυνση κόστους των εισ-
ροών με αύξηση του συντελεστή
ΦΠΑ από 13% στο 23%.
8Τριπλασιασμός των ασφαλιστι-
κών εισφορών των αγροτών στον
ΟΓΑ.
8Σταδιακή κατάργηση καταβολής
της επιστροφής του ΕΦΚ πετρε-
λαίου.
8Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης
από 0,7% στο 8% ανάλογα με το
ύψος του εισοδήματος.
8Αύξηση φορολογικού συντελε-
στή από 13% στο 20% για το 2016
και 26% από το 2017 και μετά.
8Αύξηση φορολογικού συντε-
λεστή από 10% στο 13% για τα
αγροτικά αυτοκίνητα.
8Αύξηση της προκαταβολής φό-
ρου.

8Το αγροτικό ΑΕΠ θα μειωθεί,
όπως θα μειωθεί και η συμμετοχή
του ως ποσοστό στο εθνικό ΑΕΠ.
8Η επιδιωκόμενη επάρκεια σε
αγροτικά – κτηνοτροφικά προϊόντα
θα μειωθεί.
8Θα αυξηθούν οι εισαγωγές και
θα μειωθούν οι εξαγωγές αγρο-
τικών προϊόντων.

Θάνατος…
Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι ακόμη
δεν έχουν πληρωθεί καν τις απο-
ζημιώσεις για τις περυσινές κα-
ταστροφές και επισημαίνουν πως
φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά
που θα μπορέσουν να καλλιεργή-
σουν καθώς, εάν ισχύσουν τα νέα
μέτρα, του χρόνου οι περισσότεροι
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Μετωπική σύγκρουση κυβέ        

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι
προειδοποιούν ότι τα μέτρα θα
αποτελέσουν «ταφόπλακα» και, 
εάν εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν σε
εξόντωση τον πρωτογενή τομέα, 
καθώς ο «λογαριασμός» ξεπερνά 
τα 2 δισ. ευρώ

▶

Στις 18 Νοεμβρίου οι αγρότες               



θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν
το επάγγελμα. «Θάνατος είναι, θα
πεινάσουμε», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά στις τηλεοπτικές κάμερες
αγρότης της Ημαθίας. 
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλ-
λόγου Καβάλας Θέμης Καλπακίδης
και ο πρόεδρος του Συλλόγου
Κτηνοτρόφων Καβάλας Νίκος Δη-
μόπουλος επισήμαναν ότι, αν ψη-
φιστεί το νομοσχέδιο, επίκειται
αφανισμός της αγροτιάς. 
«Δεν χρειάζεται να ρωτήσει κανείς
τον λογιστή του», σημείωσε με
έμφαση ο κ. Καλπακίδης, «για να
του πει ότι είναι η ώρα να αρχίσει
να μαζεύει χρήματα και να φύγει
στο εξωτερικό. 
Αν σκεφτεί κανείς ότι τα κέρδη
από τις περισσότερες αγροτικές
εκμεταλλεύσεις στην περιοχή μας

κυμαίνονται μεταξύ 10.000-18.000
€, ίσως και λίγο λιγότερα και με
δεδομένο ότι ο φόρος θ’ ανέβει
στο 26%, θα μπει ένα επιπλέον
10% στα αγροτικά εφόδια, θα δι-
πλασιαστούν οι εισφορές προς
τον ασφαλιστικό φορέα, και θα
πληρώνεται τέλος επιτηδεύματος,
καταλαβαίνετε ότι ο λογαριασμός
θα δείχνει μείον».

Στα 2 δισ.
ο «λογαριασμός»

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προ-
ειδοποιούν ότι τα μέτρα θα απο-
τελέσουν «ταφόπλακα» και, εάν
εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν σε
εξόντωση τον πρωτογενή τομέα,
καθώς ο «λογαριασμός» ξεπερνά
τα 2 δισ. ευρώ. 
Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν είναι
αντίθετοι στη δίκαιη φορολόγηση
του αγροτικού εισοδήματος, υπό
την προϋπόθεση ότι τους δίνεται
η δυνατότητα και να παράγουν και
να επιβιώνουν, στηρίζοντας την
εθνική οικονομία της χώρας. 
Όπως αναφέρουν, το προτεινόμενο
πακέτο μέτρων μεταφράζεται σε
«βαρύ» και δυσβάσταχτο λογα-
ριασμό, τον οποίο ο αγροτικός κό-
σμος αδυνατεί να πληρώσει. Κο-
στολογώντας, δε, τα προτεινόμενα
μέτρα, τα προσδιορίζουν ως ακο-
λούθως: 
Αύξηση φορολογικού συντελεστή
200 εκατ. ευρώ, φορολόγηση επι-
δοτήσεων-προγραμμάτων 510
εκατ. ευρώ, αύξηση ΦΠΑ αγρο-
τικών εφοδίων 285 εκατ. ευρώ,
κατάργηση επιστροφής φόρου πε-

τρελαίου 180 εκατ. ευρώ, τριπλα-
σιασμό εισφοράς ΟΓΑ 1 δισ. ευρώ.
Αθροιστικά, όπως τονίζεται, από
τον αγροτικό κόσμο ζητείται ένα
«βαρύς» λογαριασμός τουλάχιστον
2 δισ. ευρώ, που μεταφράζεται σε
50% και πλέον του εισοδήματός
τους. 
Υπό τις συνθήκες αυτές, οι αγρότες
δηλώνουν ότι αρνούνται να απο-
δεχτούν τα μέτρα, τα οποία οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη
εξαθλίωση και εγκατάλειψη της
γης, και τονίζουν ότι ο μόνος δρό-
μος που τους απομένει είναι ο
αγώνας. «Αν νομίζουν ότι ανακά-
λυψαν τους εφοπλιστές της γης,
τους λέμε ότι εμείς θα υπερασπι-
στούμε με κάθε τρόπο την παρα-
γωγή μας και το δικαίωμα να μεί-
νουμε στη γη μας. Δεν θα μας διώ-
ξουν από τα χωράφια μας», δη-
λώνουν με έμφαση. 
Οι αγρότες αντιδρούν σθεναρά σε
μέτρα όπως: 
8Η φορολόγηση από το πρώτο
ευρώ του αγροτικού εισοδήματος
με συντελεστή 26% και με προ-
καταβολή 100% του φόρου για
την επόμενη χρονιά.
8Η αύξηση στο 23% του ΦΠΑ
στα αγροτικά μέσα και εφόδια.
8Η κατάργηση της επιστροφής
του Ειδικού Φόρου για το αγροτικό
πετρέλαιο και η μεγάλη αύξηση
στην τιμή του αγροτικού ρεύμα-
τος.
8Ο ΕΝΦΙΑ για σπίτια, αποθήκες,
στάβλους και χωράφια.
8Ο τριπλασιασμός των ασφαλι-
στικών εισφορών στον ΟΓΑ.
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        ρνησης - αγροτών

Χριστούγεννα με μπλόκα
Σε τροχιά δυναμικών πανελλαδικών κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και
κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και δεν αποκλείουν
ακόμη και να στηθούν μπλόκα στους δρόμους ακόμη και τα Χριστούγεννα, καθώς
ο αγώνας τους θα κλιμακώνεται. 
Οι Οργανώσεις των αγροτών – κτηνοτρόφων και αλιέων συμφώνησαν να ενώσουν
τις δυνάμεις τους σε κοινό αγώνα για την αντιμετώπιση της εξαθλίωσης που
γίνεται στους παραγωγούς με ρυθμούς-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. 
Συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 18 Νοέμβρη θα πραγματοποιήσει η κίνηση «Πρω-
τοβουλία Αγροτών». Η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με τους Συλλόγους της
στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία και τη νησιώτικη χώρα. Η «Πρωτοβουλία Αγροτών», με ανακοίνωσή
της, καλεί όλους τους αγρότες να δώσουν το παρόν, προκειμένου να μην περάσουν
τα σκληρά μέτρα της κυβέρνησης που ισοπεδώνουν τον πρωτογενή τομέα, όπως
αναφέρει. 
Στις αρχές Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική συνάντηση, όπου
και θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για πανελλαδικό συντονισμό του αγώνα
με τους αγρότες να μην αποκλείουν καμία μορφή αγώνα, ούτε και το στήσιμο
μπλόκων πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

Τριπλασιάζονται οι εισφορές 
για τους αγρότες

Αναπόφευκτες θεωρούνται οι αυξήσεις εισφορών για 620.000 ασφαλισμένους
στον ΟΓΑ, ενώ μεγάλες ανατροπές έρχονται και για τους 680.000 ήδη συνταξιούχους
του Οργανισμού. 
Η αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου ασφάλισης για τους αγρότες φέρνει
ανατροπές σε σχεδόν 1.300.000 συνταξιούχους και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. 
Η αρχή αναμένεται να γίνει με την ουσιαστική κατάργηση του Οργανισμού ως
αυτόνομου ταμείου ασφάλισης και η ένταξη του συνόλου των ασφαλισμένων
και συνταξιούχων υπό την «ομπρέλα» του ενιαίου ασφαλιστικού φορέα που θα
είναι ίδιος για όλους, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. 
Η ένταξη των αγροτών στον ενιαίο αυτό φορέα ασφάλισης, σε συνδυασμό με
τις μνημονιακές δεσμεύσεις για αντιστοίχιση των εισφορών με αυτές που κα-
ταβάλλονται προς το ΙΚΑ και κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης, αναμένεται
να οδηγήσει σε τριπλασιασμό των εισφορών που πληρώνουν σήμερα οι αγρότες
για τη σύνταξή τους, φθάνοντας το 20% από 7% που είναι σήμερα, ενώ ο
υπολογισμός θα γίνει επί του πραγματικού εισοδήματος και όχι του τεκμαρτού. 
Πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρξει κατώτατη κλίμακα για να καλυφθούν
τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, που θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι στα
300 ευρώ τον μήνα, ήτοι 3.600 ευρώ ετήσιο πραγματικό εισόδημα.

Αναπόφευκτες θεωρούνται οι αυξήσεις
εισφορών για 620.000 ασφαλισμένους
στον ΟΓΑ, ενώ μεγάλες ανατροπές
έρχονται και για τους 680.000 ήδη
συνταξιούχους του Οργανισμού

▶
                 «πολιορκούν» την Αθήνα



Τα πάνω-κάτω φέρνουν στην αγροτική
παραγωγή τα νέα μέτρα που απαιτούν
οι δανειστές.
Μετά τη φοροκαταιγίδα οι αγρότες έχουν
να αντιμετωπίσουν και τον τριπλασιασμό
του φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο, το
οποίο δίνει τη χαριστική βολή όχι μόνο
στους αγρότες, αλλά και την τσέπη του
καταναλωτή.
Όσο ανεβαίνει το κόστος καλλιέργειας,
τόσο ανεβαίνει και η τελική τιμή του προ-
ϊόντος στον πάγκο της λαϊκής αγοράς.
Όλα τα ραβδίσματα, η καλλιέργεια, οργώ-
ματα, φρεζαρίσματα, όλα γίνονται με το
τρακτέρ, οπότε όλη η καλλιέργεια έχει πε-
τρέλαιο. Η τιμή της ντομάτας θερμοκηπίου
αυτή την εποχή είναι 80-90 λεπτά, μετά θα
ξεπεράσει αναγκαστικά για τον καταναλωτή
το 1,20-1,30 για να συμφέρει τον παραγωγό
να καλλιεργήσει. 
Οι πατάτες που πουλάνε οι παραγωγή τώρα
0,70 ευρώ, θα φτάσουν 1 ευρώ. 
Τον… ανήφορο παίρνει η τιμή του αγροτικού
πετρελαίου. 
Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
εκτοξεύεται από τα 66 στα 200 ευρώ ανά
1.000 λίτρα από την 1η Οκτωβρίου έως
τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ από τον
Οκτώβριο του 2016 προβλέπεται νέα αύξηση
από τα 200 στα 300 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. 
Με απλά λόγια το αγροτικό πετρέλαιο θα
εξισωθεί με το πετρέλαιο κίνησης! 
Η αύξηση της τιμής του αγροτικού πετρε-
λαίου θα αυξήσει το κόστος παραγωγής
και… αυτές οι αυξήσεις θα φτάσουν στο
τραπέζι του καταναλωτή. Επομένως μιλάμε

για μια νέα αλυσίδα ανατιμήσεων, που θα
επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή του νοικο-
κυριού. 
Από την 01/10/2016 δεν θα υπάρχει ειδικό
καθεστώς για τους αγρότες, οι οποίοι θα
πληρώνουν κανονικά την τιμή του πετρε-
λαίου κίνησης. 
Ο ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης, που χρη-
σιμοποιούν οι αγρότες για την υποστήριξη
της παραγωγικής τους δραστηριότητας,
αυξάνεται από τα 66 στα 200 ευρώ το χι-

λιόλιτρο, δηλαδή από τo 0,066 στo 0,200
ευρώ το λίτρο. Με πιο απλά λόγια ο φόρος
του αγροτικού πετρελαίου τριπλασιάζεται. 
Οι αγρότες, κατά την αγορά του πετρελαίου
κίνησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών
της παραγωγής τους, καταβάλλουν κανονικά
τον ΕΦΚ του 0,33 ευρώ το λίτρο, που
ισχύει για το κανονικό πετρέλαιο κίνησης
και εκ των υστέρων εισπράττουν ως επι-
στροφή φόρου τη διαφορά μεταξύ του
ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου και του

ΕΦΚ του κανονικού πετρελαίου κίνησης. 
Με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα
οι αγρότες εισέπρατταν ως επιστροφή (ως
διαφορά ΕΦΚ μεταξύ αγροτικού πετρελαίου
και κανονικού πετρελαίου κίνησης) το ποσό
του 0,264 ευρώ το λίτρο (0,330 ευρώ –
0,066 ευρώ = 0,264 ευρώ). 
Με την αύξηση του συντελεστή του αγρο-
τικού πετρελαίου από το 0,066 στο 0,200
ευρώ το λίτρο από 1/10/2015, η διαφορά
του ΕΦΚ που θα επιστρέφεται στους αγρότες
θα μειωθεί από το 0,264 στο 0,130 ευρώ
το λίτρο (0,330 ευρώ – 0,200 ευρώ = 0,130
ευρώ). 
Την 1η Οκτωβρίου 2016 ο ΕΦΚ του αγρο-
τικού πετρελαίου θα αυξηθεί περαιτέρω
στο 0,33 ευρώ το λίτρο και θα εξομοιωθεί
πλήρως με τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης
που χρησιμοποιούν όλοι οι άλλοι φορο-
λογούμενοι. 
Έτσι, η διαφορά φόρου μεταξύ αγροτικού
και κανονικού πετρελαίου κίνησης θα μη-
δενιστεί και δεν θα καταβάλλεται πλέον
καμία επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες. 

Η ΠΑΣΕΓΕΣ
Την κατηγορηματική αντίθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ
στην κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, εξέ-
φρασε ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας
Τζανέτος Καραμίχας προς την Διαρκή Επι-
τροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής,
καθώς κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στην κα-
τακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής
και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής γεωργίας.
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Ο λογαριασμός στον αγρότη
και στον καταναλωτή

Ένωση Αγρινίου: Φοροκαταιγίδα με στάση πληρωμών επιδοτήσεων
Αύξηση 300% στο αγροτικό πετρέλαιο… και
ιδιότυπη στάση πληρωμών από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επι-
σημαίνει η Ένωση Αγρινίου. 
Όπως αναφέρει, ο κόμπος της αγανάκτησης
έχει φτάσει στο χτένι της οργής για χιλιάδες
παραγωγούς σε όλη τη χώρα, οι οποίοι και
καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτους

φόρους, που με τη μορφή καταιγίδας έρχονται
από κάθε κατεύθυνση, την ώρα που παρα-
μένουν απλήρωτοι. 
Και το ακόμη χειρότερο: Φτάσαμε στα τέλη
Οκτωβρίου και κανείς δεν γνωρίζει ούτε το
πότε θα πληρωθεί ούτε και το τι έχει λαμβάνειν,
ώστε να κάνει τον προγραμματισμό του. Να
σημειωθεί δε, ότι είναι η πρώτη φορά στα

χρονικά που τέτοια εποχή δεν υπάρχει απο-
λύτως καμία εξέλιξη σε ότι έχει να κάνει με
την Ενιαία Ενίσχυση και την Εξισωτική Απο-
ζημίωση. 
Και μπορεί το τελευταίο διάστημα να γίνονται
διάφορες πληρωμές απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
ωστόσο είναι ελάχιστοι οι παραγωγοί που
είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους και

πολλοί εξ αυτών, μάλιστα, έλαβαν αστεία
ποσά της τάξης των μερικών δεκάδων ευρώ,
ποσά, δηλαδή, που σε καμία των περιπτώσεων
δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες
φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις της
περιόδου. 
Η Ένωση Αγρινίου, το τελευταίο ιδιαίτερα
διάστημα, έχει γίνει αποδέκτης θύελλας πα-

ραπόνων προς το υπουργείο και την τακτική
των χρονοδιαγραμμάτων που δεν τηρούνται
και των ανέξοδων ανακοινώσεών του. Οι
αρμόδιοι οφείλουν, επιτέλους, να αντιληφθούν
ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με υποσχέσεις
και να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι
των χειμαζόμενων απ’ την πρωτοφανούς
έντασης φοροκαταιγίδα παραγωγών.

«Φωτιές» στις τσέπες μας ανάβει η αύξηση του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο

Η κατάργηση του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο σημαίνει
κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής και τη
μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας

▶
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ΟΓΑ: Σενάρια για μετατροπή σε φορέα πρόνοιας
Τρία Ταμεία κύριας ασφάλισης –τον ΟΓΑ
για τους αγρότες, το ΙΚΑ για μισθωτούς
και ελεύθερους επαγγελματίες, και το
ΝΑΤ για τους ναυτικούς– προβλέπει το
τελικό σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του
Ασφαλιστικού, όπως αποκάλυψε ο
υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ.
Κατρούγκαλος.
Παράλληλα, υπογράμμισε, ότι θα ισχύουν
ενιαίοι, για όλους, κανόνες τόσο για τις πα-
ροχές - συντάξεις όσο και για τις εισφορές,
οι οποίες, ειδικά για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες και τους αγρότες, θα είναι ανάλογες
με το πραγματικό (φορολογούμενο) εισόδημα.
Όμως, υπάρχουν και οι πληροφορίες ότι
προωθείται η διατήρηση του ΟΓΑ και του
ΝΑΤ, όχι ως ασφαλιστικών οργανισμών,
αλλά ως φορέων πρόνοιας. 
Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθεί ένας
ενιαίος φορέας ασφάλισης, στον οποίο θα
ενταχθούν τόσοι οι μισθωτοί (δημόσιου και

ιδιωτικού τομέα) όσο και οι αυτοαπασχο-
λούμενοι, καθώς και οι αγρότες και οι ναυ-
τικοί. 
Και ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ θα είναι όχι ασφαλιστικοί
οργανισμοί, αλλά ως φορείς πρόνοιας και
λοιπών παροχών σε αγρότες και ναυτικούς. 
Η λύση αυτή, σύμφωνα με τους υποστηρικτές

της, οδηγεί σε σημαντική αύξηση των
βασικών συντάξεων για τους χιλιάδες συν-
ταξιούχους αγρότες, καθώς από 331 ευρώ,
η βασική σύνταξη που λαμβάνουν θα ανέλθει
σε 384 ευρώ. 
Στον αντίποδα, ειδικοί της κοινωνικής ασφά-
λισης εκτιμούν ότι αυτό θα οδηγήσει σε δι-

εύρυνση του ελλείμματος του νέου, ενιαίου
πλέον, Ταμείου. 
Κι αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε πε-
ριορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης για
τους νέους ασφαλισμένους. 
Οι δύο Οργανισμοί θα παραμείνουν ως αυ-
τοτελή νομικά πρόσωπα για την άσκηση
των μη συνταξιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων,
όπως η καταβολή της προνοιακής σύνταξης
ανασφάλιστων υπερηλίκων, παροχών της
αγροτικής εστίας και η έκδοση ναυτικών
φυλλαδίων. 
Αναφορικά δε με τον καθορισμό των ει-
σφορών και με δεδομένο ότι το Μνημόνιο,
ειδικά για τον ΟΓΑ, προβλέπει ακόμη και
τριπλασιασμό των εισφορών για τους αγρότες
λόγω αλλαγής του συστήματος, αφού μέχρι
τώρα κατέβαλαν βάσει εισοδηματικών κλά-
σεων και στο εξής θα πληρώνουν ανάλογα
με το πραγματικό (όχι το ονομαστικό) εισόδημά
τους, οι αυξήσεις θα γίνουν σε βάθος τριών
έως πέντε ετών. 



Ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στο βο-
δινό κρέας, ως ισοδύναμο, αντί της
αύξησης του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκ-
παίδευση, θα πλήξει περαιτέρω την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
κτηνοτροφικής παραγωγής, που ήδη
συρρικνώνεται, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτη-
νοτροφίας, Παναγιώτη Πεβερέτο (φω-
τό) και τον πρόεδρο του Πανελλαδικού
Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Γαλακτο-
παραγωγής, Γιώργος Κεφαλάς.
Οι δύο εκπρόσωποι του κτηνοτροφικού
κόσμου, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτο-
ρείο, έθιξαν και την παράμετρο αντικρουό-
μενων συμφερόντων σε ευρωπαϊκές χώρες,
από τις οποίες η χώρα μας εισάγει κρέατα. 
«Στην Ελλάδα η ετήσια κατανάλωση του
βοδινού κρέατος είναι περίπου 120.000-
130.000 τόνοι.
Από αυτούς, οι 100.000 τόνοι είναι εισα-

γόμενοι, με πρώτη χώρα εισαγωγής τη
Γαλλία, από την οποία εισάγουμε 50.000
τόνους, δηλαδή το 50% και μετά έρχεται
πολύ χαμηλά η Ολλανδία με 11.000 τόνους,
η Γερμανία με 8.000 κ.λπ. 
Στα χοιρινά έχουμε εισαγωγή 200.000 τόνους.
Από την Ολλανδία εισάγουμε τους 100.000
τόνους, το 50%, από τη Γερμανία 36.000
τόνους και τη Γαλλία πολύ λιγότερους»,
είπε ο πρόεδρος του ΣΕΚ και πρόσθεσε:

«Είχαμε πει από τότε -την προηγούμενη
φορά που το είχανε πάει στο 23%- ότι εδώ
πρόκειται για έναν ενδοκοινοτικό πόλεμο
μεταξύ χωρών που έχουν συμφέροντα στην
αγορά της χώρας μας, τα οποία όμως χτυπάνε
την ντόπια παραγωγή. Τί δηλαδή; Στην ουσία
τί θα γίνει εάν πάμε σε ΦΠΑ 23% στο βοδινό;
Θα αυξηθεί η τιμή του βοδινού κρέατος σε
σχέση με του χοιρινού και ο κόσμος, λογικά,
με τη φτώχεια που περνάει και με την κρίση
που υπάρχει, θα πάει στο πιο φθηνό κρέας.
Άρα, θα έχουμε αύξηση των χοιρινών από

την Ολλανδία, από την οποία εισάγουμε
100.000 τόνους χοιρινού και θα έχουμε μεί-
ωση του εισαγόμενου βοδινού από τη Γαλλία,
οι οποίοι φέρνουν κι εκείνοι το 50% του
βοδινού». 
«Πρόκειται, δηλαδή, κατά την γνώμη μας,
για ένα πόλεμο συμφερόντων, χωρών, οι
οποίες παίζουν πάνω στην καμπούρα μας.
Και το κυριότερο είναι ότι αυτοί δεν έχουν
επιπτώσεις γιατί τα εξαγόμενα δεν πληρώνουν
ΦΠΑ, πληρώνουν στον τελικό καταναλωτή.
Δηλαδή, θα την πληρώσει ο τελικός κατα-

ναλωτής και ο Έλληνας κτηνοτρόφος, γιατί
δεν θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα πια στα
δικά μας βοδινά», συνέχισε ο κ. Πεβερέτος. 
Ο κ. Πεβερέτος αναφέρθηκε σε μια σειρά
από ρυθμίσεις, «με επιμονή της Τρόικας»,
στα χρόνια των μνημονίων (23% στο ΦΠΑ
στα ζώντα ζώα, 23% στις ζωοτροφές,
αύξηση στην ενέργεια, αύξηση στη φορολογία
των κτηνοτρόφων), οι οποίες αύξησαν
ακόμη περισσότερο το κόστος παραγωγής
του ελληνικού κρέατος και συρρίκνωσαν
την ντόπια παραγωγή.
«Οι εισαγωγές είναι πάνω από 70-72% το
χοιρινό και πάνω από 80% το βοδινό. Μιλάμε
τώρα, για εγκατάλειψη της ελληνικής πα-
ραγωγής και άνοιγμα του ισοζυγίου πλη-
ρωμών. Μόνο η εισαγωγή χοιρινών και βο-
δινών είναι κοντά στα 800.000.000 ευρώ,
τον χρόνο. Καταλαβαίνετε, τί σημαίνει αυτό;
Δηλαδή, θα είμαστε σε λίγο πλήρως εξαρ-
τώμενοι για τις βασικές πρωτεϊνούχες
τροφές, όπως είναι το κρέας, από εισαγωγές.
Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικο-
νομικά, έχει να κάνει με την εγκατάλειψη
της υπαίθρου, έχει να κάνει με τον πολιτισμό
μας, έχει να κάνει με την επιβίωση της χώ-
ρας».
Ο κ. Πεβερέτος σημείωσε ότι όχι μόνο δεν
πρέπει να αυξηθεί, αλλά, αντιθέτως, να μει-
ωθεί η φορολογία, ώστε να καταστεί αντα-
γωνιστική η ελληνική κτηνοτροφία.
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Αύξηση ΦΠΑ στο βοδινό πλήγμα
στην ελληνική παραγωγή

Ενδοκοινοτικός πόλεμος μεταξύ χωρών που έχουν συμφέροντα στην εγχώρια αγορά

«Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα κα-
ταβληθεί στους αγρότες μεγάλο μέ-
ρος των οικονομικών εκκρεμοτήτων
της περιόδου 2012-2014 και ως
τις 15 Δεκεμβρίου θα καλυφθούν
όλες οι εκκρεμότητες και η προ-
καταβολή που αφορά την ενιαία
ενίσχυση», ανέφερε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης
Αποστόλου.
Ο υπουργός δήλωσε ότι οι αγρότες
πρέπει να καταλάβουν τη γενικότερη

ασφυκτική πίεση της κοινωνίας
που έχει οδηγήσει σε απώλεια των
εισοδημάτων όλων των τάξεων και
να κατανοήσουν ότι κι αυτοί δε
μπορεί παρά να έχουν κάποια φο-
ρολογική και ασφαλιστική επιβά-
ρυνση. 
Επίσης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση
έχει δεσμευτεί πως θα κάνει ότι
είναι δυνατό για να απαλύνει τα
βάρη στις διαπραγματεύσεις, προ-
σθέτοντας ότι θα μπει το θέμα της

διαφορετικής φορολογικής μετα-
χείρισης των κατά κύριο επάγγελμα
αγροτών (270.000-280.000). Ο
υπουργός τόνισε ότι μέχρι τις 15
Νοεμβρίου, το σχετικό νομοσχέδιο
θα πρέπει να έχει κλείσει. 
Οι δύο βασικοί άξονες είναι οι
κάτωθι σύμφωνα με τον κ. Απο-
στόλου:
Πρώτον, η τήρηση βιβλίων εσόδων
– εξόδων, όπου θα αποτυπωθούν
τα πραγματικά στοιχεία, δηλαδή το

κόστος παραγωγής και τα περιθώρια
κέρδους. Επιπλέον, το εργόσημο
για τους εποχικούς εργάτες με
στόχο τη σύλληψη της φοροαπο-
φυγής. 
Δεύτερον, οι αγροτικές επιδοτήσεις
που δεν φορολογούνται σήμερα
έως τα 12.000 ευρώ. Οι δανειστές
δεν έχουν ζητήσει να αρθεί αυτό
το αφορολόγητο και θα γίνει προ-
σπάθεια στη διαπραγμάτευση με
τους δανειστές να διατηρηθεί.

Τον Δεκέμβριο οι προκαταβολές ενιαίας ενίσχυσης
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Συνεταιριστικές τράπεζες: 
Προσπάθεια για τη διάσωσή τους

Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα παράλ-
ληλο σύστημα τραπεζών που να μην
είναι υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και που να μην
κάνει το σύστημα τόσο συγκεντρωτικό
όσο είναι σήμερα. 
Απ’ αυτήν την άποψη, έχει σημασία η στήριξη
των συνεταιριστικών τραπεζών και της Τρά-
πεζας Αττικής, έχει σημασία η δημιουργία
της Αναπτυξιακής Τράπεζας γρήγορα, αλλά
και η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων
τραπεζών, αλλά και νέων χρηματοδοτικών
εργαλείων. 
Οι δηλώσεις αυτές ανήκουν στον αντιπρόεδρο
της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη (φωτό) και
μπορεί να προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις
της αντιπολίτευσης, δείχνουν, όμως, το εν-
διαφέρον της κυβέρνησης για την τύχη των
συνεταιριστικών τραπεζών. 
Αλλαγές στις συνεταιριστικές τράπεζες προ-
βλέπει ο Νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση,
καθώς αναζητούνται στρατηγικοί επενδυτές,
σε μια προσπάθεια διάσωσής τους.  Όπως
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, οι ση-
μερινές αμείλικτες οικονομικές συνθήκες
επιβάλλουν την προσέλκυση στους συνε-
ταιρισμούς στρατηγικών εταίρων, σημαντικών
κεφαλαιοδοτών οι οποίοι διαθέτουν τεχνο-
γνωσία. Η προσέλκυση τέτοιων προσώπων
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση στη ζωή
των συνεταιριστικών τραπεζών, γιατί, χωρίς

τα κεφάλαια και την τεχνογνωσία που θα
συνεισφέρουν, οι περισσότερες συνεταιρι-
στικές τράπεζες θα οδηγηθούν σε εκκαθάριση. 
Στον έλεγχο των ιδιωτών επενδυτών που
θα μπουν στις αυξήσεις κεφαλαίου θα πα-
ραδοθούν όσες συνεταιριστικές τράπεζες
επιβιώσουν αντλώντας κεφάλαια. Αυτό το
πλαίσιο περιγράφεται ξεκάθαρα στο νέο

Νόμο που διέπει τις ανακεφαλαιοποιήσεις
και τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας. 
Σύμφωνα με το νέο, αρχικά αίρεται με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της
εκάστοτε συνεταιριστικής τράπεζας ο πε-
ριορισμός του 2% στη συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε

μέτοχο, που κατέχει τουλάχιστον το 10%,
να ορίζει τα ⅔ των μελών του Δ.Σ., απο-
κτώντας κατ’ ουσία τον πλήρη έλεγχο της
τράπεζας. 
Παράλληλα, βάσει του Νόμου, πρόσωπο
που κατέχει στο εξής πάνω από 5% θα επο-
πτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδας,
καθώς είναι σε θέση, με βάση τις νέες ρήτρες
του Νόμου, να ασκεί ουσιώδη διοίκηση.

Τα σενάρια
Τα περιθώρια για τις συνεταιριστικές τράπεζες
έχουν στενέψει επικίνδυνα και αναγκάζονται
πλέον είτε να συγχωνευθούν είτε να ανα-
ζητήσουν σημαντικά κεφάλαια από τις αγορές,
εκχωρώντας όμως το management και αλ-
λάζοντας εκ βάθρων την κουλτούρα λει-
τουργίας τους. 
Σε αυτό το πλαίσιο τα σενάρια που βρίσκονται
στο «τραπέζι» προβλέπουν: αυτόνομη πορεία
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας,
συγχώνευση της Παγκρήτιας με τη Χανίων
ή σε διαφορετική περίπτωση ενσωμάτωση
της πρώτης στην Attica Bank και εκκαθάριση
της δεύτερης και συγχώνευση της Θεσσαλίας
με την Έβρου, Σερρών, Δράμας και Πιερίας.

Εξισωτική Αποζημίωση: Σε μια νύχτα τα ορεινά έγιναν… πεδινά!
Τον αιφνιδιαστικό αποκλεισμό εκατοντάδων
γεωργών και κτηνοτρόφων του Νομού
Πέλλας –αλλά και άλλων Νομών της χώ-
ρας– από τη φετινή Εξισωτική Αποζημίωση
για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές,
στηλιτεύει με ερώτησή του, που κατέθεσε
στη Βουλή προς τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο βουλευτής
Πέλλας της Ν.Δ. Γιώργος Καρασμάνης. 
Παρά τους ισχύοντες κοινοτικούς Κανονισμούς
και Οδηγίες και τα οριζόμενα στην ίδια την

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την Εξισωτική Αποζημίωση του 2015, που
εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων στις 11 Μαΐου, εκατοντάδες
αγρότες που μέχρι τώρα εισέπρατταν τα τε-
λευταία χρόνια νόμιμα και κανονικά την
Εξισωτική Αποζημίωση εξεπλάγησαν αρ-
νητικά, όταν κατά την υποβολή των δικαιο-
λογητικών τους, τους δηλώθηκε ότι από
φέτος δεν είναι δικαιούχοι, γιατί οι αγροτικές
τους εκμεταλλεύσεις μετατράπηκαν από

ορεινές σε πεδινές κατ’ εφαρμογή των συγ-
χωνεύσεων δήμων του Σχεδίου Καλλικράτη,
αναφέρεται στην ερώτηση του κ. Καρασμάνη. 
Όμως, το Σχέδιο Καλλικράτη υφίσταται και
ισχύει από το 2010 και ουδέποτε μέχρι τώρα
δεν υπήρξε με βάση τις συγχωνεύσεις δήμων
και Κοινοτήτων καμία αλλαγή στα κριτήρια
καθορισμού των ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών της χώρας, στις οποίες οι αγρότες
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά δι-
καιούνται την Εξισωτική Αποζημίωση. 

Με την ερώτησή του ο κ. Καρασμάνης ζητά
από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων να ενημερώσει το Κοινοβούλιο
για το τί άλλαξε ξαφνικά και περιοχές που
εδώ και πέντε χρόνια από την εφαρμογή
του Καλλικράτη χαρακτηρίζονταν ορεινές
και μειονεκτικές βρέθηκαν μέσα σε μια
νύχτα να μην ανήκουν στην κατηγορία αυτή
και οι αγρότες που κατοικούν μόνιμα σε
αυτές να στερούνται σημαντικών πόρων
από την ενίσχυση της Εξισωτικής Αποζη-

μίωσης. Παράλληλα, ο κ. Καρασμάνης, ζητά
να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο για το τί
μέτρα προτίθεται να λάβει η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων προκειμένου να αρθεί η εν λόγω
κατάφορη αδικία και να μπορέσουν απρό-
σκοπτα μέχρι το 2020, με βάση το νέο Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας,
οι μέχρι τώρα νόμιμοι δικαιούχοι της Εξι-
σωτικής Αποζημίωσης να εισπράττουν τις
ενισχύσεις τους.

Αναζητούνται στρατηγικοί επενδυτές, στήριξη από
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη

Τα περιθώρια για τις συνεταιριστικές τράπεζες έχουν
στενέψει επικίνδυνα και αναγκάζονται πλέον είτε 
να συγχωνευθούν είτε να αναζητήσουν σημαντικά
κεφάλαια από τις αγορές, εκχωρώντας όμως
το management

▶
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«Χτύπησε» και τη Θεσπρωτία η τριστέτσα
Σφίγγει κι άλλο ο κλοιός του ιού
της τριστέτσας γύρω από την ελ-
ληνική παραγωγή εσπεριδοειδών.
Μετά τα κρούσματα των τελευταίων
ετών στη Νότια Ελλάδα, σημει-
ώθηκε ανάλογο κρούσμα και στην
περιοχή της Θεσπρωτίας. 

Της ANNAΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖ
(arampatzi@paragogi.net)

Προ ημερών επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη
της ασθένειας, καθώς βρέθηκαν δυο μο-
λυσμένα δείγματα από ένα χωράφι. 
Όπως ενημερώθηκε η «Παραγωγή» από
τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ήδη
έχουν ληφθεί τα πρώτα έκτακτα μέτρα,
το ξερίζωμα και η καύση σε ακτίνα 15
μέτρων. Παράλληλα, πάρθηκαν δείγματα
και από το υπόλοιπο κτήμα, με στόχο να
γίνει έλεγχος σε όλη την έκταση. Οριο-
θετούνται ζώνες, επικινδυνότητας και
ουδέτερης περιοχής, όπου θα γίνει έλεγχος
σε όλα τα γύρω κτήματα για τον εντοπισμό
τυχόν προσβολών του ιού και σε άλλα
δείγματα. 
Για την περιοχή της Αργολίδας, ο ιός της
τριστέτσας είναι… παλιός γνώριμος. Έχει
4 με 5 χρόνια που εμφανίζεται στην πε-

ριοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τον διευθυντή
της ΕΑΣ Αργολίδας, κ. Γιάννη Δημάκη,
αφού το φαινόμενο δεν μπλοκαρίστηκε
στην αρχή, τώρα έχει χαθεί το… παιχνίδι.
«Είναι σε τέτοια έκταση πλέον το φαινό-
μενο, που προσωπικά πιστεύω πως δεν
έχει νόημα», σημειώνει ο κ. Δημάκης
στην «Παραγωγή», προσθέτοντας πως
λύση βρίσκεται μόνο στη σταδιακή αντι-
κατάσταση των δέντρων. Σύμφωνα με
τον ίδιο, ο ιός εμφανίζεται πλέον διάσπαρτα
σε δέντρα και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι

παραγωγοί που έκοψαν όλα τα δέντρα
τους για να τα αντικαταστήσουν με νέα
υποκείμενα. 

«Να απαγορευθεί 
η διάθεση»

Για τον διευθυντή της ΕΑΣ Αργολίδας,
εφόσον ήδη η τριστέτσα έχει εμφανιστεί
σε Λακωνία, Αργολίδα και Θεσπρωτία,
πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση για
την αντιμετώπιση του φαινομένου. Εκτιμά
πως θα πρέπει να απαγορευθεί η διάθεση
δενδρυλλίων νεραντζιάς από τα φυτώρια
και οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέξουν
να φυτεύσουν, στη συνέχεια, δέντρα
άλλης ράτσας. Ανάλογη δράση είχε ανα-
ληφθεί στο παρελθόν και στην Ισπανία.
Πάντως, η παραγωγή δεν έχει επηρεαστεί
και η φετινή συγκομιδή έχει ξεκινήσει
δειλά-δειλά. Αντίθετα, στη γειτονική
Ιταλία, ο ιός της τριστέτσας -σε συνδυασμό
και με άλλους παράγοντες, όπως η ξη-
ρασία- έχει επηρεάσει τις παραγόμενες
ποσότητες. 

Με ιδιαίτερη αυστηρότητα μίλησε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ.
Τζανέτος Καραμίχας, σχετικά με τον αρνητικό απολογισμό της
κατάστασης στον αγροτικό τομέα από το βήμα του συνεδρίου για
την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας που συνοδιοργανώθηκε
από τη Gaia Επιχειρείν, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό
«Δήμητρα» και τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).
Όπως ανέφερε ο κ. Καραμίχας, ο απολογισμός δεν είναι αρνητικός
μόνο μεταξύ του περσινού αντίστοιχου συνεδρίου και του φετινού,
αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς κατά την διάρκεια της
35ετούς προσωπικής επαγγελματικής ενασχόλησης με τον
αγροτικό χρόνο. 
Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά πως, προτείνει για το συνέδριο
του επόμενου χρόνου να φύγει η λέξη «ανάπτυξη» από τον τίτλο
και να έχει ως θέμα «Τί φταίει και πηγαίνουμε κάθε χρόνο
χειρότερα από τον προηγούμενο;». 
Στη συνέχεια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει να ερμηνεύονται
ως πολιτικές οι τοποθετήσεις του, επισήμανε πως η «μαγική
λέξη» αυτή την περίοδο είναι η «ανάπτυξη», διότι αν αφήσουμε
την «πίτα» να μικραίνει κάθε χρόνο, στο τέλος θα ρίχνουμε το
φταίξιμο ο ένας στον άλλον. 

Συμπληρώνοντας, ανέφερε πως δεν υπάρχουν πολλές «συνταγές»
για να αλλάξει η κατάσταση και εξήγησε πως πρέπει να δοθούν
κίνητρα στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις και να αλλάξει
το ισοζύγιο των δαπανών στον κρατικό τομέα με τη φορολογία. 
Ειδικά για το θέμα της φορολόγησης, επεσήμανε πως προβλέπονται
ιδιαιτέρως ετεροβαρή μέτρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το 70
με 80% των μέτρων είναι φόροι και το 20% με 30% είναι η
περικοπή των δημοσίων δαπανών. Μάλιστα, μιλώντας με την
ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια
απολογισμού της οικογενειακής του επιχείρησης που έχει
εξαγωγικό προσανατολισμό, διαπίστωσε με τα παιδιά του πως οι
συνολικοί φόροι μιας επιχείρησης αντιστοιχούν στο 60%. 
Με αυτά τα δεδομένα αναρωτήθηκε «ποιός ξένος ή ντόπιος
επενδυτής θα θελήσει να επενδύσει στη χώρα μας;» και συμπλήρωσε
πως πολλοί επιχειρηματίες σκέφτονται να μεταφέρουν την έδρα
τους στη Βουλγαρία ή την Κύπρο και γενικώς να ψάξουν να
βρουν ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς σε άλλη χώρα. Στο
σημείο αυτό τόνισε πως θα πρέπει να αλλάξει δραστικά η σχέση
φόρων - δημοσίων δαπανών, ώστε να πειστούν οι επιχειρήσεις
–συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών– να επενδύσουν.

Καραμίχας: Κάθε χρόνο και χειρότερος ο απολογισμός 

Έχουν ήδη ληφθεί τα πρώτα έκτακτα μέτρα στην περιοχή 

Η τριστέτσα
Ο ιός της τριστέτσας είναι η σοβαρότερη ασθένεια των εσπεριδοειδών. Προκαλείται από τον
ιό Citrus Tristeza Virus (CTV) του γένους Closterovirus. Προσβάλλει όλα τα είδη των
εσπεριδοειδών, αλλά η ένταση και το είδος των συμπτωμάτων ποικίλλει, ανάλογα με το
είδος και τον συνδυασμό υποκειμένου-εμβολίου. 
Το κύριο σύμπτωμα της τριστέτσας είναι ο μαρασμός του φυτού, ο οποίος μπορεί να είναι
ταχύς, που εκδηλώνεται με απότομη ξήρανση, ή βραδύς, με μείωση της παραγωγής, ο οποίος
μπορεί να εκτείνεται σε διάρκεια αρκετών χρόνων, μέχρι τον θάνατο του φυτού. 



Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμ-
βάνει μια νέα πρωτοβουλία,
επενδύοντας στην ανάπτυξη
της ευφυούς γεωργίας. 
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό
έργο, που προβλέπει τη σταδιακή
εγκατάσταση σε βάθος 5ετίας ενός
δικτύου 10.000 τηλεμετρικών
σταθμών, που θα καλύπτει το σύ-
νολο της καλλιεργήσιμης γης της
χώρας για εφαρμογές γεωργίας
ακριβείας με περιβαλλοντικά δε-
δομένα, όπως προειδοποιήσεις
για ασθένειες καλλιεργειών, για
άρδευση, λίπανση, καιρικά φαι-
νόμενα κ.λπ. 
Η Τράπεζα αναλαμβάνει το επεν-
δυτικό κόστος του δικτύου, εκτι-
μώντας ότι η εγκατάσταση και λει-
τουργία του θα συντελέσει στην
ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
της αγροτικής παραγωγής, θα μει-
ώσει το κόστος, θα βελτιώσει το
εισόδημα των αγροτών και θα
εξοικονομήσει και φυσικούς πό-
ρους, που είναι ένα από τα μεγάλα
ζητήματα της εποχής μας. Παράλ-
ληλα, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες
αξιοποίησης επενδυτικών πρω-
τοβουλιών και προσέλκυσης ανά-
λογων κεφαλαίων στην αγροτική
οικονομία, αλλάζοντας την όψη
της αγροτικής περιφέρειας. 
Τη νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας
ανακοίνωσε ο κ. Χριστόδουλος
Αντωνιάδης (φωτό), Σύμβουλος
Διοίκησης Εμπορικής και Αγροτικής
Τραπεζικής της Πειραιώς από το
βήμα του 2ου Συνεδρίου της GAIA
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με θέμα την ανάπτυξη

της ελληνικής γεωργίας. 
Όπως δήλωσε ο κ. Αντωνιάδης,
«η Τράπεζα επενδύει τώρα και
στην ανάπτυξη της ευφυούς γε-
ωργίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης
στρατηγικής της δέσμευσης για
την υποστήριξη του εκσυγχρονι-
σμού του πρωτογενούς και αγρο-
τοδιατροφικού τομέα στη χώρα
μας. Οι τομείς αυτοί διαθέτουν
ανεκτίμητο αναπτυξιακό δυναμικό
και τεράστιες προοπτικές, που
μπορούν να τους καταστήσουν
ισχυρό πυλώνα ενός νέου παρα-
γωγικού μοντέλου λειτουργίας,
που μαζί με άλλα αντίστοιχα, μπορεί
και πρέπει να συμβάλει δυναμικά
στην κατεύθυνση της εξόδου της
ελληνικής οικονομίας από την κρί-
ση». 
Οι φορείς χρηματοδότησης θα πρέ-
πει να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες
του πρωτογενούς τομέα, τον κυ-
κλικό χαρακτήρα της γεωργικής

παραγωγής, τις αδυναμίες στη λει-
τουργία των αλυσίδων εμπορίας,
αλλά και τα κλαδικά και τοπικά
κόστη. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων, στην ομιλία του ο κ. Γιάννης
Χανιωτάκης, διευθυντής Ανάπτυξης
Τραπεζικών Εργασιών Αγροτικού
Τομέα Τράπεζας Πειραιώς, προ-
σθέτοντας, παράλληλα, ότι η ανάγ-
κη για την εφαρμογή μιας νέας
φιλοσοφίας χρηματοδότησης των
αγροτικών επενδύσεων γίνεται
κρίσιμη ενόψει του νέου Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 

Ευκαιρία η νέα ΚΑΠ
Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
(ΚΑΠ) αποτελεί ευκαιρία για την
ελληνική γεωργία, τόνισε ο Κ.
Τάσος Χανιώτης, διευθυντής Οι-
κονομικής Ανάλυσης, Προοπτικών
και Αξιολογήσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, μιλώντας στο συνέδριο. 
Όπως εξήγησε πέραν των 19,5

δισ. ευρώ που θα εισρεύσουν στον
πρωτογενή τομέα, ο γενικός προ-
σανατολισμός της ΚΑΠ, μεταξύ
άλλων, ευνοεί τομείς όπου υπάρ-
χουν ελληνικά συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα και ενισχύει την εξα-

γωγική προσπάθεια ποιοτικών
προϊόντων. Μιλώντας για το σύ-
νολο της ΕΕ, σημείωσε ότι οι μα-
κροπρόθεσμες προτεραιότητες
πρέπει να αναφέρονται σε μια βιώ-
σιμη γεωργία προσανατολισμένη
στην γνώση, προσανατολισμένη
στις αγορές και την ανταγωνιστι-
κότητα, την ανάπτυξη και την απα-
σχόληση στην ύπαιθρο. 
Οι υπεύθυνοι των Ευρωπαϊκών
Συνεταιρισμών επιβάλλεται να μην
αφήνουν την πολιτική να τους εμ-
ποδίζει από την παρουσία τους
στη διεθνοποιημένη αγορά, τόνισε,
μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Κεντρικής Ευρωπαϊκής Συνεται-
ριστικής Οργάνωσης GOGECA,
Christian Pèes, κατά την εισήγησή
του στο συνέδριο. 
Χαρακτήρισε τους Αγροτικούς Συ-
νεταιρισμούς απαραίτητους για τις
αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και επεσήμανε σε σχέση
με την αγορά ότι: «Πρέπει να δώ-
σουμε διαφορετικά, καινοτόμα
προϊόντα στους καταναλωτές».
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Ευφυής γεωργία από την Πειραιώς

Τα Προγράμματα Προώθησης των ελληνικών προ-
ϊόντων αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την
ενίσχυση της θέσης τους στις σημαντικότερες
αγορές της ΕΕ και των τρίτων χωρών, ανέφερε
μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου(φωτό) μιλώντας
στο πολυσυνέδριο Capital+Vision, .
Όπως γνωστοποίησε την τελευταία τριετία βρίσκονται
σε φάση υλοποίησης τριανταπέντε προγράμματα
συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ σε
χώρες όπως ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Καναδάς, Γαλλία

και Γερμανία, ενώ έχουν εγκριθεί άλλα οκτώ νέα
προγράμματα από την Ε.Ε. για την τριετία 2015-
2018, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. Ευ-
ρώ.
Στην προώθηση, πρόσθεσε, εντάσσεται και ένα
σημαντικό μέρος των μέτρων που προτείνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των αγροτών.
«Από το 2016», είπε, «το νέο θεσμικό πλαίσιό
για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων θα
βοηθήσει τους επαγγελματίες του γεωργικού
τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να

ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ’ αυτές με
την διάθεση αυξημένων κονδυλίων και ποσοστού
συγχρηματοδότησης για την προώθηση, από 61
εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2019». 
«Βασικό μας εργαλείο σε αυτή τη στόχευση είναι
η επιμονή στην ποιοτική γεωργία, στην παραγωγή
υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων αγροτικών
προϊόντων, που παράγονται με μεθόδους φιλικές
προς το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα και
παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στους κατανα-
λωτές», τόνισε ο υπουργός. 

Σημαντικό εργαλείο τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Σταδιακή
εγκατάσταση
ενός δικτύου
10.000
τηλεμετρικών
σταθμών, που θα
καλύπτει το
σύνολο της
καλλιεργήσιμης
γης της χώρας
για εφαρμογές
γεωργίας
ακριβείας 

▶
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Τη μικρότερη καταγεγραμ-
μένη σε όγκο εκτίμηση πα-
ραγωγής, βάσει των επίση-
μων στοιχείων του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, συνοδεύει
μια πολύπλοκη και ανομοι-
ογενής εικόνα ανά περιοχή
φέτος, επισημαίνει η Κεν-
τρική Συνεταιριστική Ένωση
Αμπελοοινικών Προϊόντων
(ΚΕΟΣΕ), κρούοντας ταυ-
τόχρονα τον «κώδωνα του
κινδύνου για το εκρηκτικό
μείγμα που δημιουργούν για
το μέλλον του ελληνικού
αμπελώνα οι χαμηλές τιμές
των σταφυλιών και το υψη-
λό κόστος παραγωγής.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει
η ΚΕΟΣΟΕ της, οι βροχοπτώσεις
και η παρατεταμένη υψηλή υγρα-
σία ενέτειναν σε βασικές αμ-
πελουργικές περιοχές την ανά-
πτυξη ασθενειών (περονόσπορο,
ευδεμίδα, ωίδιο), οι οποίες αν-
τιμετωπίστηκαν μεν αποτελε-
σματικά, αλλά συνέτειναν στη
μείωση των εισκομισθεισών
ποσοτήτων σταφυλιών που,
όμως, χαρακτηρίστηκαν από
τον υψηλό σακχαρικό τίτλο και
τις καλές οξύτητες ανά ποικιλία,
χαρακτηριστικά που οφείλονται
κυρίως στην άνοδο της θερ-
μοκρασίας το πρώτο δεκαήμερο
του Σεπτεμβρίου. 

Στα περυσινά 
επίπεδα οι τιμές 
των σταφυλιών

Σύμφωνα με την Κεντρική Αμ-
πελοινική Τριτοβάθμια Συνε-
ταιριστική Οργάνωση, παρά το
ότι τα αποθέματα της 31ης Ιου-
λίου καταγράφηκαν σε ένα από
τα χαμηλότερα ιστορικά επίπεδα
(1.373.049 HL), γεγονός που
σηματοδοτούσε την έντονη
ανάγκη για τροφοδοσία στα-
φυλιών από τα οινοποιεία, και
παρά το ότι ο όγκος παραγωγής

από την αρχή διεφάνη ότι θα
είναι περιορισμένος, οι τιμές
δεν ακολούθησαν τις κλασσικές
αρχές του Νόμου προσφοράς
και ζήτησης και παρέμειναν, με
εξαίρεση τη Σαντορίνη, στα πε-
ρυσινά επίπεδα.

Το κόστος 
παραγωγής απειλεί

τον ελληνικό
αμπελώνα

Επίσης, τονίζεται από τη ΚΕΟ-
ΣΟΕ πως η αυξημένη ανάγκη
για καλλιεργητικές φροντίδες
φέτος εξαιτίας των καιρικών
συνθηκών, αύξησε το καλλιερ-
γητικό κόστος, αλλά σε συν-
δυασμό με τη μείωση του όγκου
παραγωγής και τη σταθερότητα
των ήδη χαμηλών τιμών, δη-
μιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα.
Εξαιτίας της ανύπαρκτης κερ-
δοφορίας των αμπελουργικών
εκμεταλλεύσεων, η αύξηση του
καλλιεργητικού κόστους σε
συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές,
τις ωθεί σε οικονομικό μαρασμό,
ενώ οι τάσεις μείωσης της επι-
φάνειας του ελληνικού αμπε-
λώνα είναι εμφανείς. 
Η διατήρηση των τιμών σε απο-
τρεπτικά για την καλλιέργεια
αμπέλου επίπεδα δεν μπορεί να
ερμηνευθεί από την οικονομική
κρίση ούτε από τα capital con-
trols, αφού με αρκετές εξαιρέ-
σεις υπήρξαν περιοχές στις
οποίες οι τιμές αυξήθηκαν
(Αμύνταιο, Αγχίαλος κ.ά.) παρά
την αύξηση της παραγωγής,
ενώ αντίστοιχα περιοχές στις
οποίες μειώθηκαν παρά τη μεί-
ωση της παραγωγής (Αχαΐα,
Κρήτη κ.ά.). 

Σε άνοδο 
η ευρωπαϊκή

παραγωγή
Η εικόνα της ελληνικής οινο-
παραγωγής (μείωση 13% σε
σχέση με το μέσο όρο πενταε-

τίας) βρίσκεται στον αντίποδα
της ευρωπαϊκής, που καταγρά-
φει φέτος άνοδο κατά 2,7%, με
την Ιταλία να αυξάνει την πα-
ραγωγή της κατά 13% και τη
Βουλγαρία κατά 83% σε σχέση
με την περυσινή χρονιά και κατά
23% σε σχέση με τον μέσο όρο
πενταετίας. 
Η Ιταλία και η Βουλγαρία είναι
παραδοσιακές εισαγωγές χώρες
οίνου στην Ελλάδα και αναμέ-
νεται ένταση των εισαγωγών
από τις χώρες αυτές, δεδομένης
της χαμηλής ελληνικής οινο-
παραγωγής.
Ζητούμενο είναι και πάλι οι
έλεγχοι για τον τρόπο και τη
σήμανση της διάθεσης των ει-
σαγόμενων οίνων στην ελλη-
νική αγορά, καταλήγει η ΚΕΟ-
ΣΟΕ.

Αυξημένη 
η παγκόσμια

παραγωγή οίνου
το 2015

Όσον αφορά την παγκόσμια
παραγωγή οίνου υπολογί-
ζεται πως θα καταγράψει
άνοδο κατά 2% το 2015,
φθάνοντας τα 275,7 εκα-
τομμύρια εκατόλιτρα (Mhl),
με την Ιταλία να επιστρέφει
στην πρώτη θέση στον κα-
τάλογο των οινοπαραγω-
γών χωρών, μπροστά από
τη Γαλλία και την Ισπανία,
όπως ανακοίνωσε την Τε-
τάρτη 28 Οκτωβρίου ο Διε-
θνής Οργανισμός Αμπέλου
και Οίνου (OIV). 
Σύμφωνα με την ίδια πηγή,
η παραγωγή οίνου στην Ελ-
λάδα καταγράφει φέτος

πτώση κατά 9%. «Η παγ-
κόσμια παραγωγή οίνου το
2015 βρίσκεται στον μέσο
όρο», αναφέρει ο OIV σε
ανακοίνωσή του, διευκρι-
νίζοντας ότι η εκτίμησή του
κυμαίνεται από 270,7 έως
280,7 Mhl, επειδή πολλές
χώρες δεν έχουν ακόμη δια-
βιβάσει τις προβλέψεις τους,
μεταξύ των οποίων η Κίνα
και η Ρωσία, που βρίσκονται
αντιστοίχως στην 8η και τη
12η θέση μεταξύ των οινο-
παραγωγών χωρών. 
Στις πρώτες θέσεις, η Ιταλία,
την οποία είχε ξεπεράσει
πέρυσι η Γαλλία, ανακτά την
πρώτη θέση, με 48,9 Mhl
(+10%), έναντι 47,4 εκατ.
εκατόλιτρων για τη Γαλλία
(+1%). Στην τρίτη θέση βρί-

σκεται η Ισπανία με 36,6
εκατ. εκατόλιτρα (-4%). 
Ακολουθούν οι ΗΠΑ, που
καταλαμβάνουν άνετα την
τέταρτη θέση με 22,1 Mhl,
ενώ η παραγωγή της Αρ-
γεντινής σημειώνει πτώση
κατά 12%, στα 13,3 εκατ.
εκατόλιτρα, όταν η Χιλή
«καταγράφει ένα νέο ρεκόρ»
με 12,8 εκατ. εκατόλιτρα
(+23%). 
Στο Νότιο ημισφαίριο, οι
ποσότητες είναι σταθερές
στην Αυστραλία (12 Mhl)
και στη Νότια Αφρική (11,3
Mhl), αλλά καταγράφουν
πτώση κατά 27% στη Νέα
Ζηλανδία (2,3 Mhl) επιστρέ-
φοντας στα συνήθη επίπεδά
τους, αφού σημείωσαν με-
γάλη αύξηση το 2014. 

Στην Ευρώπη, οι προβλέ-
ψεις δείχνουν άνοδο για
την Πορτογαλία (+8%), τη
Ρουμανία (+9%), την Ουγ-
γαρία (+12%) και την Αυ-
στρία (+18%). Μόνο η Γερ-
μανία (-4%) και η Ελλάδα
(-9%) καταγράφουν πτώση
στις παραγωγές τους.
Όπως και πέρυσι, «η ισορ-
ροπία της αγοράς είναι
εξασφαλισμένη» και «η πα-
ραγωγή θα επιτρέψει να
καλυφθούν η κατανάλωση
και οι ανάγκες σε οίνο για
βιομηχανική χρήση», όπως
οι παραγωγές μπράντι, ξυ-
διού και βερμούτ, προσθέ-
τει ο OIV, ο οποίος υπολο-
γίζει σε μια παγκόσμια κα-
τανάλωση από 235,7 έως
248,8 Mhl.

Οι χαμηλές τιμές και το υψηλό κόστος απειλούν τον ελληνικό αμπελώνα
Υπάρχουν πολλά είδη δαμασκηνιάς σε όλο
τον κόσμο. Στην Ελλάδα φαίνεται να ήρθε
από την περιοχή της Δαμασκού. Σήμερα,
καλλιεργείται κυρίως στην Ημαθία, Χαλ-
κιδική, Σκόπελο. Οι εισαγωγές φθάνουν
τους 900 τόνους, ενώ οι εξαγωγές μας
τους 3.900 τόνους ετησίως. 
ΚΛΙΜΑ & ΕΔΑΦΟΣ: Αναπτύσσεται καλά σε
πλούσια γόνιμα εδάφη με ph 6 - 7,5
ανέχεται όμως και τα πολύ υγρά, συνεκτικά
με περίσσεια ασβεστίου σε περιοχές που
έχουν τουλάχιστον 700-1.100 ώρες κρύο
για τη διακοπή του λήθαργου των οφθαλμών
και θερμοκρασίες από -20c έως 370c (ηλιο-
κάματα). Ανθίζει πολύ νωρίς την άνοιξη. 
ΛΙΠΑΝΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ: Συστήνονται 6μονΝ,2
μονΡ,12 μον Κ στρ/έτος. Ελλείψεις ιχνο-
στοιχείων είναι συνήθεις (Fe, Zn, B, Mg).
Πλούσια άρδευση, ακόμα και μετά τη συγ-
κομιδή, είναι απαραίτητη (διαφοροποίηση
οφθαλμών). 
ΕΧΘΡΟΙ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Εχθροί είναι η καρ-
πόκαφα, η αψίδα, η οπλοκάμπη, οι ρυχίτες,
ο τετράνυχος κ.ά. Σοβαρές ασθένειες είναι
η μονίλια και ο εξώασκος. Από ιώσεις η
σάρκα είναι ιδιαίτερα επιζήμια. Ψεκασμοί
(6-7 προληπτικά) κρίνονται αναγκαίοι). 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Κύριο κριτήριο
συλλογής είναι η αλλαγή του βασικού
χρώματος, η απόκτηση επιχρώματος και
μετά η περιεκτικότητα σακχάρων (16%).
Τρώγονται νωπά ή αποξηραμένα, γιατί η
συντήρησή τους στα ψυγεία διαρκεί λίγο,
2 εβδομάδες (Italian), έως 9 εβδομάδες
(President), με καφέτιασμα σάρκας συχνά. 
Η δαμασκηνιά αρχίζει να δίνει καρπό 14
μήνες μετά τη φύτευσή της, που γίνεται
πάντα Φεβρουάριο – Μάρτιο. Ανήκει στην
οικογένεια των ροδιδών. Έχει χνουδωτούς
βλαστούς και φέρει προμήκη, αυτωοειδή,
οδοντωτά και ελαφρώς ρυτιδωμένα φύλλα.
Τα άνθη είναι μεγάλα και λευκά. Εμφανίζονται
σχεδόν ταυτόχρονα με τα φύλλα και φύονται,
συνήθως, ανά δύο. Είναι διγενή λοιπόν,
με υποσφαιρική στεφάνη από πέντε πέταλα
και με πολυάριθμους στήμονες. Ο καρπός,
το γνωστό μας δαμάσκηνο, είναι κρεμαστή,
ωοειδής ή σφαιρική δρύπη, η οποία πλευρικά
διατρέχεται από ένα αυλάκι. Έχει ιώδη,
κοκκινόμαυρο, κεχριμπαρένιο ή χρυσίζοντα
φλοιό και κιτρινωπή, συνήθως, γλυκόξινη,
αρωματική σάρκα με χαρακτηριστική γεύση.
Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται πλέον
στην Αιτωλοακαρνανία είναι η BlackAmber,
η T.C. Sun, η Angeleno, αλλά και η Red
Beauty, η Black Beauty, η Black Star και
η Black Diamond. Το προϊόν διατίθεται σε
ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στη Γερμανία,
την Ιταλία, την Τσεχία και την Ουγγαρία,
εξαγωγές γίνονται ακόμη σε χώρες όπως
η Αίγυπτος και η Ιορδανία. Η περίοδος
των πωλήσεων ξεκινά από τα μέσα Μαΐου
και διαρκεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. 

Η καλλιέργεια 
της δαμασκηνιάς

«Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού» 
η 8η Νοεμβρίου

Η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» συμμετέχει
φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού»
με το δίκτυο επισκέψιμων οινοποιείων «Δρόμοι του Κρασιού της
Βορείου Ελλάδος», την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015. 
Δεκαέξι επισκέψιμα οινοποιεία από τις διαδρομές του κρασιού του
οινοτουριστικού δικτύου «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος»
θα είναι ανοιχτά και θα σας περιμένουν τη συγκεκριμένη ημέρα,
μαζί με πολλά άλλα οινοποιεία στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού πραγματοποιείται και εορτάζεται
από το 2009, τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή
οινοποιείων που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων του
Κρασιού (RECEVIN) ή σε οινοτουριστικά δίκτυα. 
Η «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» συμμετέχει φέτος για τρίτη φορά φι-
λοδοξώντας να θεσμοθετήσει αυτή την ημέρα και στην Ελλάδα,
όπως έχει ήδη πραγματοποιήσει με την αντίστοιχη δική μας εορταστική
δημοφιλή εκδήλωση στα οινοποιεία, τις «Ανοιχτές Πόρτες». 
Τα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος»
που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού είναι: 

Διαδρομή του Κρασιού των θεών Ολύμπου
Κτήμα Κατσαρού, Κρανιά Ολύμπου

Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου
Κατώγι Αβέρωφ, Μέτσοβο Ιωαννίνων
Κτήμα Γκλίναβος, Μοναστήρι, Ζίτσα Ιωαννίνων
Οινοποιείο Ζοίνος, Ζίτσα Ιωαννίνων

Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών
Κτήμα Βογιατζή, Βελβεντό Κοζάνης
Κτήμα Δύο Φίλοι, Σιάτιστα Κοζάνης
Κτήμα Στεργίου, Μεταμόρφωση Καστοριάς
Κτήμα Άλφα, Αμύνταιον Φλώρινας

Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας
Κυρ-Γιάννη, Γιαννακοχώρι Ημαθίας
Κτήμα Φουντή, Νέα Στράντζα Ημαθίας

Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας
Κτήμα Τάτση, Γουμένισσα Κιλκίς 

Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης
Οινοποιείο Στέλιος Κεχρής, Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης*
Κτήμα Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου,
Όσσα Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη
Κτήμα Γεροβασιλείου, Επανομή Θεσ-
σαλονίκης

Διαδρομή του Κρασιού της Χαλ-
κιδικής
Κτήμα Πόρτο Καρράς, Πόρτο Καρράς,
Σιθωνία Χαλκιδικής
Ανοιχτά: 12.00 - 16.00

Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου
Κτήμα Βιβλία Χώρα, Κοκκινοχώρι Καβάλας
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
O Γιάννος, η business woman,

o Nίκος και η Goldman…
Με αφορμή μια δίκη πολυτελείας για κάτι 

«ψιλά» και μια ερώτηση για κάτι «χοντρά»...

Φόβοι στη Ν.Δ.
για τη γελoιοποίηση
των εσωκομματικών
εκλογών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

>3

ερευνα
>10-11

>8-9

Καταθέσεις-μαμούθ Σύριων και μια νέα γενιά στα κέρδη της «φιλανθρωπίας» > 12

«Καυτές» 
επιταγές 
στην υπόθεση
Σαββαΐδου 

> 6-7

80 δισ. κέρδη
από πρόσφυγες! 

ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ Η ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΗΝΕΙ ΜΑΓΟΥΛΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΕΚΕΙ... 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ-

ΨΕΜΜΑΤΑ



Σάββατο
7 Νοεμβρίου 2015ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ14

/2
www.ntokoumenta.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 35 | Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ.: 210 7256 050, 210 9249 571 -2 | FAX: 210 9249 573 | email: info@xrimaonline.gr

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

ΝΙΚΟΣ 
ΦΙΛΗΣ
Μπάχαλο έκανε το κυ-
βερνητικό στρατόπεδο
από τη μια πλευρά και
αναστάτωσε την ελλη-

νική κοινωνία από την
άλλη, με τις δηλώσεις του για τη γενο-
κτονία των Ποντίων, ο υπουργός Παιδείας
Νίκος Φίλης. Οι δηλώσεις που έκανε,
προκάλεσαν την οργή του ποντιακού ελ-
ληνισμού, αλλά και την αγανάκτηση όλων
των Ελλήνων, Μικρασιατών και όχι μόνο,
που έχουν πληρώσει βαρύ φόρο αίματος
από τις τουρκικές κτηνωδίες. Ο κ. Τσίπρας
ένιψε τας χείρας του, ως Πόντιος Πιλάτος.
Αν και βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη
θέση δια της σιωπής τους, ο πρωθυ-

πουργός στήριξε τον υπουργό.

ΠΙΕΡ
ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ

Τα όσα είπε ο Γάλλος Επί-
τροπος Οικονομικών Υπο-
θέσεων κατά την επίσκεψή
του στη χώρα μας, δεί-

χνουν ότι οι δανειστές μας
δεν πρόκειται να συγχωρήσουν νέες ανα-
βολές, για όσα πρέπει να γίνουν το επόμενο
διάστημα. Το ξεκάθαρο μήνυμα που ο Πιερ
Μοσκοβισί μας έστειλε με τις δηλώσεις του,
είναι πως οι εταίροι μας δεν θα συμμετάσχουν
σε ενδεχόμενο «παιχνίδι» καθυστερήσεων,
που κάποιοι ενδεχομένως σκέφτονται να
«στήσουν», προκειμένου να πάνε όσο το
δυνατόν πιο πίσω την υλοποίηση των υπο-
σχέσεων, τις οποίες έχουμε αναλάβει με
το τρίτο Μνημόνιο. Τα ψέματα, όπως φαί-

νεται, τέλειωσαν για όλους.

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
Ελάχιστοι περίμεναν
ότι βουλευτής θα μπο-
ρούσε να δεχτεί επί-
θεση, όπως αυτή που
δέχτηκε ο κ. Κουμου-

τσάκος. Το μένος, με το
οποίο επιτέθηκαν εναντίον του οι τραμ-
πούκοι, φανερώνει ότι το ποτήρι του
φανατισμού στην Ελλάδα έχει πλέον
ξεχειλίσει. Το καλό είναι ότι οι πολιτικές
δυνάμεις καταδίκασαν ομαδικά τον
τραμπουκισμό εναντίον του βουλευτή.
Ο ίδιος αντιμετώπισε με ψυχραιμία το
συμβάν. Το ζήτημα που τίθεται από
’δω και πέρα, είναι να υπάρξει παρα-
δειγματική τιμωρία για τους ενόχους.
Εάν δεν πληρώσουν τα όσα έκαναν, οι
επόμενοι θα είναι πιο θρασείς και πιο
επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια. 

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Ας δούμε ψύχραιμα τις πλευρές του κόσμου στον οποίο ζούμε. 
Από τη μια μεριά η Ρωσία. Εκεί απόλυτος κυρίαρχος εδώ και χρόνια και
για χρόνια θα είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρώην αξιωματικός της KGB, επι
κομμουνιστικού καθεστώτος. Μετά την εξ αδυναμίας κατάρρευση του
κομμουνιστικού καθεστώτος αποκαλύφθηκε η εσωτερική του κενότητα.
Οι άνθρωποι έτρεξαν στις θρησκείες, τις οποίες είχε «καταργήσει» η
Ένωση των Σοβιετικών. 
Ο ίδιος ο Πούτιν ήρθε στην Ελλάδα και φρόντισε να κυκλοφορήσει μια
φωτογραφία του, την ώρα που γεμάτος κατάνυξη σκύβει και ασπάζεται
ελληνική θρησκευτική εικόνα στο Άγιο Όρος. 
Στη συνέχεια γέμισε ο κόσμος με περισσότερες φωτογραφίες του σε
ασπασμούς Ευαγγελίου, εικόνων, σε προσευχή κ.λπ. 
Στη Ρωσία το κομμουνιστικό κόμμα... εκκλησιάζεται σχεδόν για να μην
φτάσουν τα ποσοστά του σε μηδενικό μέγεθος. 
Στην Πολωνία το κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπήκε στη Βουλή πρόσφατα. 
Στην άλλη πλευρά είναι οι ΗΠΑ. Ο Ομπάμα δεν χάνει καμία ευκαιρία να
μιλήσει για τον εκκλησιασμό της οικογένειάς του, τα (διαφορετικά) εκ-
κλησιαστικά δόγματα των υπουργών του κ.λπ. 
Στη Ρωσία του Πούτιν και προ αυτού βρίσκονται παντού μνημεία,
αφιερωμένα σε επετείους και ονόματα που θυμίζουν θυσίες Ρώσων και
ο ίδιος ο Πούτιν φροντίζει να προβάλλεται η τιμή που αποδίδει σε κάθε
τέτοιο γεγονός ή πρόσωπα.
Στην Αμερική κάθε γωνιά και μνημείο, κάθε κτίριο και σημαία, κάθε
μέρα και μια επέτειος μνήμης θυσιών Αμερικανών. Και όλοι οι πρόεδροι
παρόντες. 
Στην επέτειο της 25ης Μαρτίου οι Έλληνες τιμώνται, είτε από τον
Αμερικανό πρόεδρο είτε τον αντιπρόεδρο κ.λπ. 
Στο αμερικάνικο Καπιτώλιο υποδέχθηκαν τον τότε Πατριάρχη Δημήτριο
με το «Τη Υπερμάχω στρατηγώ...» 
Στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός ψήφισε σε ποσοστά 40 % την σημερινή
κυβέρνηση «για να μην χρεοκοπήσει και διαλυθεί η Ελλάδα». 
Ένα ποσοστό 3-5% ψήφισε τη σημερινή κυβέρνηση «γιατί είναι Αριστερή
και η Αριστερά υπερέχει των πάντων». 
Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου παντρεύτηκε το
2014 στην Εκκλησία της Αιδηψού και μέσα στο ναό ήταν ο (μετά από
λίγο) πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος άκουσε τον ιερέα που
τελούσε το μυστήριο να πλέκει το εγκώμιο του συζύγου της για τη
σταθερή προσήλωσή του στην Εκκλησία και (στα μικρά του χρόνια) στο
Κατηχητικό. 
Στην Ελλάδα του 2015 ο Νίκος Φίλης γίνεται υπουργός Παιδείας & Θρη-
σκευμάτων και επί των ημερών του προπηλακίζεται και χτυπιέται βάναυσα
ο βουλευτής Γ. Κουμουτσάκος. Μπείτε στο διαδίκτυο να μάθετε (αν δεν
ξέρετε ήδη) γιατί και ύστερα κάντε σκέψεις για το ποιοί είμαστε, σε
ποιούς μοιάζουμε και ποιά... κορυφή πάμε να κατακτήσουμε. 

ΝΙΚΟΣ 
ΔΕΝΔΙΑΣ
Βουλευτής Ν.Δ.

«Τα μη εξυπηρετούμενα

δάνεια αποτελούν ένα

σύνθετο κοινωνικό και

οικονομικό πρόβλημα,

που επηρεάζει βαθιά

τον προγραμματισμό,

επιτείνει την αβεβαιότη-

τα των επιχειρήσεων,

υπονομεύει το τραπεζι-

κό σύστημα».

Η εικόνα δείχνει ότι ο φανατισμός έχει «ριζώσει» στην Ελλάδα του 2015. Τραμπούκοι
και συμμορίες παίρνουν το νόμο στα χέρια τους σε μία πολιτεία… υπό διάλυση.

Είπε

Πούτιν-Ομπάμα-Φίλης
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Φόβοι στη Ν.Δ. για τη γελιοποίηση
των εσωκομματικών εκλογών      

Σε οριακό σημείο έχουν φτάσει
οι σχέσεις μεταξύ των υποψηφίων
της ΝΔ για την προεδρία του κόμ-
ματος.

Σε κλίμα ρήξης οδηγούνται οι σχέσεις
των τεσσάρων υποψηφίων για την
ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. 
Το κλίμα έχει ηλεκτριστεί επικίνδυνα
τις τελευταίες ημέρες μετά τις επιθέσεις
των κ.κ. Τζιτζικώστα και Μητσοτάκη
κυρίως, αλλά και εν μέρει του κ.
Γιωργιάδη κατά του κ. Μεϊμαράκη. 
Ο ένας μετά τον άλλο οι υποψήφιοι
που επιτίθενται στον κ. Μεϊμαράκη
προσπαθούν να τον εμφανίσουν ως
εκφραστή του «παλιού» και του «κα-
τεστημένου», επιχειρώντας να τον
σπρώξουν σε μια τηλεοπτική αναμέ-
τρηση. Την τηλεοπτική αυτή αναμέ-
τρηση αρνείται η πλευρά Μεϊμαράκη
με τρία επιχειρήματα. 
Πρώτον, η τηλεμαχία δεν έχει να

προσφέρει τίποτε ως προς την ενη-
μέρωση των πολιτών, αφού είναι
γνωστοί από την πολιτική τους δια-
δρομή στο ευρύ κοινό.
Δεύτερον, μια τηλεοπτική αναμέτρηση
θα διχάσει την εκλογική βάση του
κόμματος σε μια κρίσιμη περίοδο,
που ζητά σύμπνοια και ενότητα.
Τρίτον, μια τηλεοπτική αναμέτρηση

μπορεί να προσφέρει υλικό, το οποίο
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σίγουρο ότι θα το
χρησιμοποιήσει για να πλήξει τη Νέα
Δημοκρατία στη συνέχεια, στις εκλο-
γικές αναμετρήσεις που θα ακολου-
θήσουν. 
Το όλο κλίμα έχει ανησυχήσει τον

πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
μανλή, που παρακολουθεί από κοντά
τις εξελίξεις. Μέσα από τις συζητήσεις
που κάνει, εκφράζει φόβους για γε-
λιοποίηση της διαδικασίας, που μπορεί
να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Στην
ίδια γραμμή κινούνται και αλλά στε-
λέχη, όπως ο κ. Νίκος Δένδιας, που
έχει κάνει λόγο για κίνδυνο διάσπασης
του κόμματος. 

Οι αψιμαχίες 
Ενδεικτικό του κλίματος στη Ν.Δ.
είναι πολλά μικρά επεισόδια ανάμεσα
στα αντίπαλα στρατόπεδα. Ένα από
αυτά ήταν όταν οι εκπρόσωποι του
Κυριάκου Μητσοτάκη και του Άδωνι
Γεωργιάδη έθεσαν, για ακόμα μια
φορά ζήτημα χρησιμοποίησης, από
το περιβάλλον του Βαγγέλη Μεϊμαράκη,
των υποδομών του κόμματος στη Λε-
ωφόρο Συγγρού, καταγγέλλοντας
τηλεφώνημα που έγινε από τα κεντρικά
γραφεία στον πρώην βουλευτή Αχαΐας
κ. Μπεκίρη και του ζητήθηκε να στη-
ρίξει την υποψηφιότητα του Βαγγέλη
Μεϊμαράκη. 
Η πλευρά Μεϊμαράκη έκανε λόγο για
μεμονωμένο περιστατικό, που το κα-
ταδίκασε. Ο εκπρόσωπος του Άδωνι
Γεωργιάδη κατήγγειλε, επίσης, ότι ο
πρώην γ.γ. Εθελοντών και εν ενεργεία
μέλος της Π.Ε. κ. Σιάνης προσπάθησε
να πάει στα γραφεία του κόμματος
στη Συγγρού, αλλά του απαγόρευσαν
αρχικά την είσοδο και τελικά του επε-
τράπη να εισέλθει μετά από παρέμβαση

του διευθυντή του κόμματος κ. Τσι-
μάρα. 
Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος δήλωσε

άγνοια του περιστατικού και ανακοί-
νωσε ότι θα ζητήσει να γίνει ΕΔΕ,
προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος
έδωσε εντολή στους άντρες της ασφά-
λειας να εμποδίσουν την είσοδο στον
κ. Σιάνη. 
Η πλευρά Μεϊμαράκη πάντως και σε
αυτή την περίπτωση δήλωσε άγνοια
για το γεγονός, σημειώνοντας πα-
ράλληλα ότι ο συγκεκριμένος άνθρω-
πος τη δουλειά που είχε την τελείωσε
και η γραμματεία του δεν υπάρχει
πια. 
Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης με επιστολή του, στους άλ-
λους τρεις υποψηφίους για την προ-
εδρία της Ν.Δ., ζητά σε πιο σκληρό
ύφος τη διεξαγωγή debate ή εθνικών
συνδιασκέψεων, αφήνοντας αιχμές
και για την παραμονή του Βαγγέλη
Μεϊμαράκη στη θέση του προέδρου
του κόμματος, παρότι είναι υποψήφιος. 
Συνεργάτες του κ. Μεϊμαράκη, απαν-

τώντας στην επιστολή του Άδωνι Γε-
ωργιάδη, ανέφεραν ότι όλοι είναι
υποχρεωμένοι να τηρήσουν το κα-
ταστατικό. «Το καταστατικό της Ν.Δ.,
το οποίο δεν είναι και το καλύτερο
δυνατό και πρώτος ο Β. Μεϊμαράκης
έχει θίξει το συγκεκριμένο ζήτημα,
είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρή-
σουμε όλοι.  Καμία αντικαταστατική
ενέργεια δεν θα γίνει αποδεκτή. Θα
τηρήσουμε μέχρι κεραίας το κατα-
στατικό παρά τις προφανείς προεκλο-
γικές σκοπιμότητες ορισμένων. Δεν
θα φέρουμε στο προσκήνιο ζητήματα
παραπολιτικής και όλα όσα ανατρο-
φοδοτούν την εσωτερική ένταση»,
τονίζουν χαρακτηριστικά. 

Η «φωτιά» 
Τη… φωτιά στο εσωτερικό της Νέας
Δημοκρατίας άναψαν οι «βολές» που
εξαπέλυσε κατά του Αντώνη Σαμαρά,
του Κώστα Καραμανλή, αλλά του συ-
νυποψηφίου του για την ηγεσία της
Ν.Δ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο κ. Απο-
στόλος Τζιτζικώστας. 

Μιλώντας στην «Ανατροπή» του
Mega, τόνισε ότι τον πολεμά το σύ-
στημα των βολεμένων στη Ν.Δ., προ-
σθέτοντας ότι «τo σύστημα ΣΥΡΙΖΑ
και το σύστημα Τσίπρας δεν θέλει να
προχωρήσει σε αλλαγές η Ν.Δ.». 
Ο κ. Τζιτζικώστας άφησε αιχμές κατά
των πρώην πρωθυπουργών, Κώστα
Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ση-
μειώνοντας ότι «από το 2004 το
κόμμα έχει πάρει την κατηφόρα». 
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Από το

2004 έχουμε χάσει πάνω από 2 εκατ.
ψηφοφόρους. Όταν η Ν.Δ. κλήθηκε
να κυβερνήσει, δεν εφάρμοσε την
ιδεολογία της στον βαθμό που έπρεπε.
Οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. δεν εφάρ-
μοσαν την ιδεολογία μας». 
«Το ζητούμενο δεν είναι αν πάλιωσε
το κόμμα αλλά αν πάλιωσε η νοοτροπία
της. Είναι σε τελείως λάθος κατεύ-
θυνση», πρόσθεσε. 
«Τον ΣΥΡΙΖΑ τον συμφέρει η επι-

κράτηση του κ. Μεϊμαράκη. Όταν ψά-
χνεις έναν αντίπαλο θες έναν εύκολο
αντίπαλο». 

ΣΚΟΤΩΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Την «πέφτουν» στην κα Θεανώ για τα γεμιστά και τις πίτες; 

Ο ένας μετά τον άλλο οι σύντροφοι της κας Θεανώς Φωτίου
της την «πέφτουν» για μια σειρά θέματα της αρμοδιότητάς της.
Τελευταίο θέμα που της ζήτησαν εξηγήσεις ήταν το θέμα της
στέγασης των χιλιάδων αστέγων. Τώρα, κάνοντας αναφορά
στις τότε εξαγγελίες της, 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή
τους, αφού την κατηγορούν για την καθυστέρηση της υλοποίησης
των εξαγγελιών που είχε κάνει πριν από 8 μήνες περίπου,
«κρούουν τον κώδωνα» του κινδύνου λόγω της έναρξης της
χειμερινής περιόδου και υποστηρίζουν ότι για οποιαδήποτε
απώλεια ζωής των ανθρώπων που δεν έχουν στέγη λόγω
κρύου ευθύνη θα έχει ο κρατικός μηχανισμός. 

Υπενθυμίζουν, μάλιστα, τις προγραμματικές δηλώσεις της κυρίας
Φωτίου στις 9/2/2015, που δεσμευόταν για αντιμετώπιση
των αναγκών στέγασης με διαμερίσματα για άπορες οικογένειες
(ενδεικτικά 30.000 διαμερίσματα) και για διεύρυνση του θεσμού
της εργατικής κατοικίας, ώστε να μιλάμε για κοινωνική κατοικία. 
Καταλήγοντας, την ρωτούν για τις ενέργειες που έχουν γίνει
μέχρι τώρα για την εξεύρεση στέγης στους αστέγους. Όπως
μάθαμε, η κα Θεανώ έχει γίνει «τούρμπο με την ερώτηση που
κατέθεσαν οι δικοί της. Θεωρεί ότι την έχουν βάλει στο μάτι.
Λέτε λόγω των συνταγών που έχει δώσει για τα γεμιστά και
τις πίτες;

Μόνο για έλλειμμα φαντασίας δεν μπορεί να κατηγορήσει
κανείς τους Σκοπιανούς. Αυτό φαίνεται από τη νέα προσπάθεια
να καπηλευτούν τον  Μέγα Αλέξανδρο.Θέλοντας να ενισχύουν
το παιχνίδι της προπαγάνδας τους, μετονόμασαν σε «Ανάκτορο
Αλέξανδρος ο Μακεδόνας» (Alexander of Macedon Palace) το
νέο αρχαιολογικό μουσείο των Σκοπίων, το οποίο βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης. 
Στο κτίριο του μουσείου τοποθετήθηκαν πλακέτες στη σλαβο-
μακεδονική γλώσσα (μητρική της πλειονότητας των πολιτών
της χώρας) και στα αγγλικά, στις οποίες αναγράφεται, μεταξύ
άλλων, ότι «ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας είναι ο μεγαλύτερος
και γνωστότερος Μακεδόνας βασιλιάς, ηγεμόνας του συνόλου

του τότε παγκόσμιου πο-
λιτισμού». 
Η ενέργειά τους αυτή κα-
ταγράφηκε από το ελλη-
νικό υπουργείο Εξωτερι-
κών χωρίς να υπάρξει αν-
τίδραση.   

«Αν η Ευρώπη δεν έχει εξωτερικά
σύνορα θα καταστραφεί» δήλωσε ο
Γερµανός Υπουργός Οικονοµικών Β.
Σόιµπλε, βοηθώντας την Τουρκία που
αναγνωρίζει εξωτερικά σύνορα µε
κοινές περιπολίες. Ωραία χερ… Μι-
λήστε λίγο για τα «εξωτερικά σύνορα»
στις καταθέσεις Σύριων… Πώς έφτα-
σαν σε σας 80 δισ.;

«Θα τσακωνόµαστε τώρα για 10 χιλιόµετρα
θαλάσσιου πλάτους; Πρότεινα κοινές πε-
ριπολίες. Οι Τούρκοι συµφωνούν, οι Έλ-
ληνες όχι», δήλωσε ο κ. Γιούνκερ και εκ-
βίασε µε κλειστά σύνορα και στο εσωτερικό
της Ευρώπης. Και αναφώνησε: «Πού ζού-
µε;» Ζούµε λίγα χιλιόµετρα βορειοδυτικά
της κατεχόµενης Κύπρου µίστερ…

ZAN KΛONT ΓΙΟΥΝΚΕΡ

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟΪΜΠΛΕ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...
Περίσσευμα φαντασίας 
από τους Σκοπιανούς

Το κόμμα του Ταγίπ Ερντογάν πέτυχε μεγάλη νίκη στην
Τουρκία. Όλα τα ξένα Μέσα αποθέωσαν τον πρόεδρο
της Τουρκίας για την εκλογική του επιτυχία. Η συντριπτική
πλειοψηφία εξ’ αυτών υπογραμμίζει την ηγετική του
φυσιογνωμία, τονίζοντας ότι ο Ερντογάν θα είναι ο κυ-
ρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού για πολλά χρόνια στη
χώρα του. Αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος. Η θεατή
όψη. Δυστυχώς μένουν μόνο σε αυτή, εκτός από τα
διεθνή Μέσα και πολλοί από τους ξένους ηγέτες. Από
εκείνους τους ηγέτες που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο
στην παγκόσμια σκηνή, που πρέπει να έχουν αποστολή
τη διαφύλαξη της διεθνούς δημοκρατικής νομιμότητας
και της ειρήνης. Για να υπηρετηθούν τα αγαθά της Δη-
μοκρατίας και της σταθερότητας σε όλον τον κόσμο,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η περιθωριοποίηση των
ακραίων στοιχείων σε όλον τον πλανήτη. Όλων των
φανατικών που παίζουν παιχνίδια με τη θρησκεία και
με άλλου τύπου ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Ένας απ’
αυτούς τους ακραίους είναι ο Ταγίπ Ερντογάν. Η ενδυνάμωσή
του η πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό
ως ανησυχία. Όσοι αγνοούν ότι ο Τούρκος πρόεδρος
είναι ένας φανατικός ισλαμιστής που στόχο έχει εδώ
και πολλά χρόνια να κρύψει το πραγματικό του πρόσωπο,
κάνουν σοβαρό σφάλμα, ένα σφάλμα που αν συνεχίσουν
να το κάνουν όσοι κάνουν αναλύσεις και αποφασίζουν
σε παγκόσμιο επίπεδο για τις γεωπολιτικές συμμαχίες,
θα το πληρώσουν ακριβά. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι ο
υπ’ αριθμόν ένας κίνδυνος καταρχήν για την περιοχή
μας και στη συνέχεια για τον υπόλοιπο κόσμο. Η τακτική
του στο εσωτερικό της χώρας του, αλλά και το παιχνίδι
που παίζει με μια σειρά σοβαρά θέματα, όπως το μετα-
ναστευτικό που ζούμε τους τελευταίους μήνες, αποκα-
λύπτουν το πραγματικό του πρόσωπο. Δείχνουν ότι δεν
θ’ αργήσει η στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν θα επιχειρήσει
να βάλει «φωτιά» σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα
ΗΠΑ και Ευρώπη τον «χαϊδεύουν». Τον προσεγγίζουν
ως τον κυρίαρχο του παιχνιδιού σε μια περιοχή που
είναι εύφλεκτη, αλλά και παίζονται πάρα πολύ μεγάλα
συμφέροντα. Πιστεύουν ότι αν τα χουν καλά μαζί του,
μπορούν να κερδίσουν αρκετά πράγματα από εκείνα
που έχουν βάλει στόχο. Έτσι έκαναν οι αμερικανοί και
σε άλλες χώρες. Χάιδεψαν ακραίους, οι οποίοι στο τέλος
εξελίχθηκαν σε μεγάλο πρόβλημα για την υφήλιο, αλλά
και για τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον που τους στήριζε.
Θυμηθείτε τί είχε συμβεί με την ανατροπή του Σάχη στην
Περσία και το σφιχταγκάλιασμα των ΗΠΑ με τον Αγιατολάχ
Χομεϊνί. Τον βοήθησαν να πάρει την εξουσία, κάποιοι
μάλιστα έλεγαν τότε ότι πρόκειται για έναν ηγέτη που
είναι σε ευθεία γραμμή με τους Αμερικανούς. Χρειάστηκε
λίγος χρόνος για να καταλάβουν την πλάνη τους. Την
πλάνη τους αυτή την πλήρωσαν πολύ ακριβά οι Αμερικανοί,
αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος την πληρώνει ακόμα,
καθώς είχαμε έξαρση του φαινομένου των ακραίων Ισ-
λαμιστών σε όλη την περιοχή. Δεν θ’ αργήσει η στιγμή
που θα καταλάβουν όλοι ότι ο Αγιατολάχ Χομεϊνί δεν
έχει πολλές διαφορές με τον Ταγίπ Ερντογάν. 

Λάθος 
οι εκτιμήσεις 

για τον Ερντογάν

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

4
www.ntokoumenta.gr
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Τυχερός ο Φίλης

«Ξέσκισαν» τον υπουργό Παιδείας Νίκο
Φίλη για τις δηλώσεις του για τη γενοκτονία
των Ποντίων, οι κυρίες Ζωή Κωνσταντο-
πούλου και Ραχήλ Μακρή. Βρίσκοντας την
ευκαιρία να καταχεριάσει τον υπουργό η
κα Κωνσταντοπούλου, αφού επεσήμανε
την ανάγκη της παιδείας για ανθρώπους
με μόρφωση, καλλιέργεια, αίσθημα ευθύνης,
συνείδηση, έκανε λόγο «για προχειρολόγους
που μαθαίνουν στην πλάτη των παιδιών». 
Από την πλευρά της η κα Μακρή, αφού

είπε ο Υπουργός ότι επιλέγει τον δρόμο
της πρόκλησης για να δημιουργήσει ένα
«αριστερούλη» προπέτασμα καπνού κά-
λυψης της αναποτελεσματικότητας του
κυβερνητικού σχήματος. 
Τα όσα είπαν οι δύο κυρίες δικαίωσαν
εκείνους που λένε στην πιάτσα ότι
είναι πολύ τυχερός ο κ. Φίλης που
δεν είναι στη Βουλή οι κυρίες Κωνσταν-
τοπούλου και Μακρή. Ούτε ψύλλος στον
κόρφο του, όπως λέει  ο λαός μας. 

Ποιός
πιέζει τον

πρωθυπουργό
για αποπομπή 

του Νίκου Φίλη;

Από έκρηξη έπεσε το αερο-
πλάνο είπε ο Οµπάµα και µας
δικαίωσε όταν από την πρώτη
στιγµή µόνο δολιοφθορά είδα-
µε… Η 10 µηνών Νταρίνα, το
κορµάκι της οποίας βρέθηκε
20 µίλια(!) µακριά από το σηµείο
πτώσης, είναι το «κλειδί» της
έρευνας.

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος πουλάει «τρέ-
λα» αθυροστοµίας. Την έχει µόνο
όταν τον βοηθάει. Στο ραδιόφωνο
(ΒΗΜΑ) µε αυτά που λέει, τον αντέ-
χουν οι στενοί συγγενείς του; Μούτρα
έκαναν συγγενείς του Ανδρέα στην
παρουσίαση του βιβλίου της Μαρ-
γαρίτας από τις εναντίον του Αν-
δρέα… σεξ-αθυροστοµίες του.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΝΤΑΡΙΝΑ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  

 

Qui
Z

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
www.ntokoumenta.gr

Το πρώτο του ταξίδι ως πρωθυπουργός θα κάνει
απ’ ό,τι φαίνεται στην Άγκυρα μέχρι τα Χριστούγεννα
ο κ. Αλέξης Τσίπρας. 
Ήδη οι δικοί του, μετά το τηλεφώνημα που είχε
το βράδυ της περασμένης Τρίτης με τον κ. Ντα-
βούτογλου για να τον συγχαρεί για την εκλογική
νίκη, ψάχνουν να βρουν ημερομηνία της επίσκεψης
που θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση
του Τούρκου πρωθυπουργού στον Έλληνα
ομόλογό του. 
Το ταξίδι αυτό του κ. Τσίπρα θεωρείται ιδιαίτερης
σημασίας γιατί πραγματοποιείται κάτω από
την σκιά του προσφυγικού-μεταναστευτικού.
Πέρα όμως από το θέμα αυτό, στην επίσκεψη
αυτή  θα μπουν και πολλά άλλα στο τραπέζι
των συζητήσεων. 
Στόχος του κ. Τσίπρα είναι να φανεί ότι η
ελληνοτουρκική συνεργασία μπορεί να έχει
θεαματικά αποτελέσματα και για τους δύο
λαούς.

Πάει Άγκυρα 
ο πρωθυπουργός

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, σύμφωνα με μαρτυρία στενού
του συνεργάτη, όταν ρωτήθηκε κάποτε πώς θα υλοποιηθούν
οι υπερβολικές προεκλογικές του εξαγγελίες, απάντησε:
«Νομίζεις πως αν πίστευαν πως θα πραγματοποιήσουμε
αυτά που λέμε, θα μας ψήφιζαν;» Προφανώς ο Αλέξης
Τσίπρας, που δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον
ιστορικό ηγέτη της κεντροαριστεράς, αντιγράφοντας
ακόμα και τον τόνο της φωνής του, γνωρίζει καλά αυτές
τις απόψεις. Και συνεχίζει, σα να γύρισε ο χρόνος
δεκαετίες πίσω, μια τακτική που σίγουρα η ιστορία δεν
την κατατάσσει στα θετικά στοιχεία της περιόδου εκείνης,
που κυριαρχούσε  ο λαϊκιστικός λόγος σε όλο το πολιτικό
φάσμα. Θα πίστευε κάποιος ότι η εμπειρία της κρίσης τα
τελευταία χρόνια, θα μας έκανε όλους, πολιτικό σύστημα
και πολίτες, σοφότερους και περισσότερο προσεκτικούς
και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που πράττουμε και σε
αυτά που προσμένουμε. Δυστυχώς φαίνεται πως ο ορ-
θολογισμός, που υποτίθεται κληρονομήσαμε από την
αρχαία ελληνική παράδοση, έχει πάρει και αυτός, μαζί
με τα καλύτερα μυαλά της χώρας, τον δρόμο της μετα-
νάστευσης. Οι εναπομείναντες, είτε λόγω αδιαφορίας
είτε λόγω απελπισίας είτε λόγω οργής, έχουμε περιπέσει
στην αδρανή εκείνη ακαμψία της αποδοχής των πραγμάτων
όπως έρχονται. Έτσι κανένας δεν φαίνεται να ενοχλείται
πως οι επίδοξοι σταυροφόροι που θα άλλαζαν την
Ευρώπη, ακολουθώντας την πεπατημένη που κατάγγελλαν,
καθυβρίζοντας και απειλώντας τους πρώην, πράττουν
τα ίδια και χειρότερα. Κανένας δεν φαίνεται να ενοχλείται
πως το «περήφανο» όχι που εντέχνως εκμαιεύτηκε από
τους πολίτες, έγινε σε λίγες ώρες ναι, τα κατηργημένα
Μνημόνια επανήλθαν δριμύτερα και σκληρότερα και η
Ευρώπη αντί να την αλλάξουμε, προσπαθεί για μια ακόμη
φορά να μας αλλάξει, θεωρώντας μας «ειδική περίπτωση».
Είναι απορίας άξιο μάλιστα, ενώ όλα αυτά τα μέτρα που
όλοι κατ’ ιδίαν αποδέχονται πως έπρεπε να είχαν ληφθεί
από τις ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και χρόνια, η σημερινή
που τα υπέγραψε και υποσχέθηκε να τα εφαρμόσει, τα
θεωρεί αναποτελεσματικά και σε λάθος κατεύθυνση. Με
λίγα λόγια δηλαδή, πως το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Και
πως υπέγραψε ότι υπέγραψε υποκύπτοντας στον εκβιασμό
των Ευρωπαίων. Ας αντιπαρέλθουμε την επικίνδυνη καλ-
λιέργεια αντιευρωπαϊσμού, που γίνεται για να δικαιολο-
γηθούν τα αδικαιολόγητα στους οπαδούς εκείνους του
ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν πιστέψει κάποια προεκλογικά πυρο-
τεχνήματα και τώρα βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή
θέση και απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι στην οι-
κογένειά τους και απέναντι στο κοινωνικό τους περιβάλλον
και ας αναρωτηθούμε. Πώς το πρόγραμμα απέδωσε σε
τόσες χώρες που εφαρμόστηκε και στην περίπτωσή μας,
δεν αποδίδει; Μήπως στην πραγματικότητα, όχι μόνο
δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αλλά και σήμερα που φτάσαμε
στο χείλος της καταστροφής, λίγο πριν από την εκδίωξή
μας από την Ευρωζώνη, εξακολουθούμε την ίδια τακτική,
προσπαθώντας να υλοποιούμε τα ανώδυνα και να
στέλνουμε στο απώτερο μέλλον την υλοποίηση των επώ-
δυνων μέτρων; Και πώς μπορεί να μακροημερέψει μια
κυβέρνηση όταν υπόσχεται να κάνει αλλαγές που δεν τις
πιστεύει, αντιπολιτευόμενη τον εαυτό της και καταγγέλλοντας
τους εταίρους ως εκβιαστές; 

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Αντιπολιτευόμενη
κυβέρνηση
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Τυχερός ο Φίλης

«Ξέσκισαν» τον υπουργό Παιδείας Νίκο
Φίλη για τις δηλώσεις του για τη γενοκτονία
των Ποντίων, οι κυρίες Ζωή Κωνσταντο-
πούλου και Ραχήλ Μακρή. Βρίσκοντας την
ευκαιρία να καταχεριάσει τον υπουργό η
κα Κωνσταντοπούλου, αφού επεσήμανε
την ανάγκη της παιδείας για ανθρώπους
με μόρφωση, καλλιέργεια, αίσθημα ευθύνης,
συνείδηση, έκανε λόγο «για προχειρολόγους
που μαθαίνουν στην πλάτη των παιδιών». 
Από την πλευρά της η κα Μακρή, αφού

είπε ο Υπουργός ότι επιλέγει τον δρόμο
της πρόκλησης για να δημιουργήσει ένα
«αριστερούλη» προπέτασμα καπνού κά-
λυψης της αναποτελεσματικότητας του
κυβερνητικού σχήματος. 
Τα όσα είπαν οι δύο κυρίες δικαίωσαν
εκείνους που λένε στην πιάτσα ότι
είναι πολύ τυχερός ο κ. Φίλης που
δεν είναι στη Βουλή οι κυρίες Κωνσταν-
τοπούλου και Μακρή. Ούτε ψύλλος στον
κόρφο του, όπως λέει  ο λαός μας. 

Ποιός
πιέζει τον

πρωθυπουργό
για αποπομπή 

του Νίκου Φίλη;

Από έκρηξη έπεσε το αερο-
πλάνο είπε ο Οµπάµα και µας
δικαίωσε όταν από την πρώτη
στιγµή µόνο δολιοφθορά είδα-
µε… Η 10 µηνών Νταρίνα, το
κορµάκι της οποίας βρέθηκε
20 µίλια(!) µακριά από το σηµείο
πτώσης, είναι το «κλειδί» της
έρευνας.

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος πουλάει «τρέ-
λα» αθυροστοµίας. Την έχει µόνο
όταν τον βοηθάει. Στο ραδιόφωνο
(ΒΗΜΑ) µε αυτά που λέει, τον αντέ-
χουν οι στενοί συγγενείς του; Μούτρα
έκαναν συγγενείς του Ανδρέα στην
παρουσίαση του βιβλίου της Μαρ-
γαρίτας από τις εναντίον του Αν-
δρέα… σεξ-αθυροστοµίες του.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΝΤΑΡΙΝΑ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  
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Το πρώτο του ταξίδι ως πρωθυπουργός θα κάνει
απ’ ό,τι φαίνεται στην Άγκυρα μέχρι τα Χριστούγεννα
ο κ. Αλέξης Τσίπρας. 
Ήδη οι δικοί του, μετά το τηλεφώνημα που είχε
το βράδυ της περασμένης Τρίτης με τον κ. Ντα-
βούτογλου για να τον συγχαρεί για την εκλογική
νίκη, ψάχνουν να βρουν ημερομηνία της επίσκεψης
που θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση
του Τούρκου πρωθυπουργού στον Έλληνα
ομόλογό του. 
Το ταξίδι αυτό του κ. Τσίπρα θεωρείται ιδιαίτερης
σημασίας γιατί πραγματοποιείται κάτω από
την σκιά του προσφυγικού-μεταναστευτικού.
Πέρα όμως από το θέμα αυτό, στην επίσκεψη
αυτή  θα μπουν και πολλά άλλα στο τραπέζι
των συζητήσεων. 
Στόχος του κ. Τσίπρα είναι να φανεί ότι η
ελληνοτουρκική συνεργασία μπορεί να έχει
θεαματικά αποτελέσματα και για τους δύο
λαούς.

Πάει Άγκυρα 
ο πρωθυπουργός

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, σύμφωνα με μαρτυρία στενού
του συνεργάτη, όταν ρωτήθηκε κάποτε πώς θα υλοποιηθούν
οι υπερβολικές προεκλογικές του εξαγγελίες, απάντησε:
«Νομίζεις πως αν πίστευαν πως θα πραγματοποιήσουμε
αυτά που λέμε, θα μας ψήφιζαν;» Προφανώς ο Αλέξης
Τσίπρας, που δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον
ιστορικό ηγέτη της κεντροαριστεράς, αντιγράφοντας
ακόμα και τον τόνο της φωνής του, γνωρίζει καλά αυτές
τις απόψεις. Και συνεχίζει, σα να γύρισε ο χρόνος
δεκαετίες πίσω, μια τακτική που σίγουρα η ιστορία δεν
την κατατάσσει στα θετικά στοιχεία της περιόδου εκείνης,
που κυριαρχούσε  ο λαϊκιστικός λόγος σε όλο το πολιτικό
φάσμα. Θα πίστευε κάποιος ότι η εμπειρία της κρίσης τα
τελευταία χρόνια, θα μας έκανε όλους, πολιτικό σύστημα
και πολίτες, σοφότερους και περισσότερο προσεκτικούς
και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που πράττουμε και σε
αυτά που προσμένουμε. Δυστυχώς φαίνεται πως ο ορ-
θολογισμός, που υποτίθεται κληρονομήσαμε από την
αρχαία ελληνική παράδοση, έχει πάρει και αυτός, μαζί
με τα καλύτερα μυαλά της χώρας, τον δρόμο της μετα-
νάστευσης. Οι εναπομείναντες, είτε λόγω αδιαφορίας
είτε λόγω απελπισίας είτε λόγω οργής, έχουμε περιπέσει
στην αδρανή εκείνη ακαμψία της αποδοχής των πραγμάτων
όπως έρχονται. Έτσι κανένας δεν φαίνεται να ενοχλείται
πως οι επίδοξοι σταυροφόροι που θα άλλαζαν την
Ευρώπη, ακολουθώντας την πεπατημένη που κατάγγελλαν,
καθυβρίζοντας και απειλώντας τους πρώην, πράττουν
τα ίδια και χειρότερα. Κανένας δεν φαίνεται να ενοχλείται
πως το «περήφανο» όχι που εντέχνως εκμαιεύτηκε από
τους πολίτες, έγινε σε λίγες ώρες ναι, τα κατηργημένα
Μνημόνια επανήλθαν δριμύτερα και σκληρότερα και η
Ευρώπη αντί να την αλλάξουμε, προσπαθεί για μια ακόμη
φορά να μας αλλάξει, θεωρώντας μας «ειδική περίπτωση».
Είναι απορίας άξιο μάλιστα, ενώ όλα αυτά τα μέτρα που
όλοι κατ’ ιδίαν αποδέχονται πως έπρεπε να είχαν ληφθεί
από τις ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και χρόνια, η σημερινή
που τα υπέγραψε και υποσχέθηκε να τα εφαρμόσει, τα
θεωρεί αναποτελεσματικά και σε λάθος κατεύθυνση. Με
λίγα λόγια δηλαδή, πως το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Και
πως υπέγραψε ότι υπέγραψε υποκύπτοντας στον εκβιασμό
των Ευρωπαίων. Ας αντιπαρέλθουμε την επικίνδυνη καλ-
λιέργεια αντιευρωπαϊσμού, που γίνεται για να δικαιολο-
γηθούν τα αδικαιολόγητα στους οπαδούς εκείνους του
ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν πιστέψει κάποια προεκλογικά πυρο-
τεχνήματα και τώρα βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή
θέση και απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι στην οι-
κογένειά τους και απέναντι στο κοινωνικό τους περιβάλλον
και ας αναρωτηθούμε. Πώς το πρόγραμμα απέδωσε σε
τόσες χώρες που εφαρμόστηκε και στην περίπτωσή μας,
δεν αποδίδει; Μήπως στην πραγματικότητα, όχι μόνο
δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αλλά και σήμερα που φτάσαμε
στο χείλος της καταστροφής, λίγο πριν από την εκδίωξή
μας από την Ευρωζώνη, εξακολουθούμε την ίδια τακτική,
προσπαθώντας να υλοποιούμε τα ανώδυνα και να
στέλνουμε στο απώτερο μέλλον την υλοποίηση των επώ-
δυνων μέτρων; Και πώς μπορεί να μακροημερέψει μια
κυβέρνηση όταν υπόσχεται να κάνει αλλαγές που δεν τις
πιστεύει, αντιπολιτευόμενη τον εαυτό της και καταγγέλλοντας
τους εταίρους ως εκβιαστές; 

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)
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και η εταιρεία
την εγκλώβι-
σαν τοκογλυ-
φικά για πολύ
σοβαρά πο-
σά, που ανα-

φέρονται στο βούλευμα. 
Τότε ο κ. Ανθόπουλος μας είχε δηλώσει
ότι είναι παντελώς αθώος, ότι είχε
στεναχωρηθεί μέχρις αυτοκτονίας και
ανέβαλε την αυτοκτονία για να προ-
λάβει να αθωωθεί από τα δικαστήρια,
χάρη των παιδιών του. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν έμεινε ευχα-
ριστημένος από το ρεπορτάζ μας στην
«Ελευθεροτυπία» και μας είπε, μετά
τη δημοσίευση, ότι έχει τη βεβαιότητα
πως θα αθωωθεί και άρα έπρεπε να
δεχθούμε, χωρίς τις επιφυλάξεις της
δικαιοσύνης, την πλήρη αθωότητά
του. 
Η δίκη αναβλήθηκε, ύστερα ξανα-
προσδιορίστηκε και εν τέλει η κρίσιμη
ημέρα της ήταν η 3η Νοεμβρίου 2015. 
Και τις παραμονές αυτής της κρίσιμης
ημέρας αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Σαββαΐδου. 
Η εν λόγω είχε ως αρμόδια επί
των εσόδων δεχθεί αιτήματα
επανελέγχου της υπόθεσης,
δηλαδή αυτό που βολεύει νομικά
τους κατηγορουμένους για να
αποφύγουν προς το παρόν τη
δίκη και ίσως και να τεθεί η υπόθεση
στο αρχείο αν ο επανέλεγχος τους
δικαιώσει. 
Ακριβώς αυτό θεωρείται από τη δι-
καιοσύνη αμάρτημα και η κα Σαββαΐδου
τυλίχθηκε στο ίδιο χαρτί από το οποίο
η πράξη της θα ξετύλιγε τους ισχυρούς
κατηγορουμένους... 
Μπορεί αυτό να έχει συμβεί με… δά-
χτυλο Κόκκαλη προς την κα Σαββαΐδου
και με… δάχτυλο Θεοχάρη εναντίον
της κας Σαββαίδου; 
Εάν το δεχθεί κανείς περιορίζει την
υπόθεση, την αποστεώνει πολιτικά
και την θέτει εκτός του κεντρικού
πυρήνα της σημιτικής εξουσίας, κάτι
που θεωρούμε εσφαλμένο... 
Πυρήνας εξουσίας χωρίς το τραπεζικό

σύστημα στην Ελλάδα δε νοείται. Και
το τραπεζικό σύστημα είναι συνδε-
δεμένο με την πολιτική εξουσία σε
τόσο απόλυτο βαθμό, ώστε υγιέστατη
επιχείρηση και μεγάλη σε μέγεθος
δεν έχει καμία τύχη να προηγηθεί
εταιρείας-μαϊμού με πλαστά στοιχεία
εάν η δεύτερη κινείται από το πολιτικό
σύστημα, πράγμα σύνηθες στην Ελλάδα. 
Σήμερα αποκαλύπτουμε την τραπεζική
πλευρά του σκανδάλου αυτού και δη-
μοσιεύουμε επιταγές εκατομμυρίων
ευρώ που αφορούν την «καρδιά» της
υπόθεσης. 
Η τύχη αυτών των ποσών είναι από-
λυτη κρίσιμη για την έκβαση της υπό-
θεσης και άρα δίνει άλλη διάσταση
στην πρωτοβουλία «φρένου με επα-
νέλεγχο» που πήρε η ευρισκόμενη
στην «καρδιά» του οικονομικού κύκλου
Κατ. Σαββαΐδου... 

Κοντολογής οι επιταγές αυτές δείχνουν
ότι ξεπλύθηκαν μέσω του τραπεζικού
συστήματος 8 εκατομμύρια ευρώ!!! 
Ο κίνδυνος λοιπόν ήταν και είναι

μέγας αν ακολουθηθεί το follow the
money και αυτή είναι η λογική εξήγησή
του γιατί η κα Σαββαΐδου παρενέβη
στην υπόθεση αυτή με τέτοιο τρόπο,
που ουσιαστικά ακύρωνε τη δίκη. 
Ερώτημα δημιουργεί αν η ίδια γνώριζε
και το θέμα αυτών των επιταγών που
αποκαλύπτουμε σήμερα και εάν είχε
αντιληφθεί αυτές τις πλευρές ή πίστευε

(καλόπιστα) ότι χρειαζόταν επανέ-
λεγχος της υπόθεσης. 
Ανεξάρτητα από το τί πιστεύουμε
εμείς ότι συνέβαινε και συμβαίνει, η
δικαστική έρευνα που ξεκίνησε θα
έχει σημασία για την αξία ή την απαξία
της πράξης της κας Σαββαΐδου.
Για να αντιληφθείτε την ουσία της

υπόθεσης δημοσιεύουμε απόσπασμα
από το πολυσέλιδο βούλευμα με το
οποίο παραπέμφθηκαν για τοκογλυφία
τόσο ο πρώην υπουργός Γ. Ανθόπου-
λος, όσο και ο Γ. Τσουκαλίδης. 
Γράφει το βούλευμα (σελ 34 επ.)

μεταξύ άλλων: 
Mε πρόθεση παρείχε άμεση συνδρομή
στους… κατά τη διάρκεια της άδικης
πράξης της τοκογλυδίας από κοινού,
κατ” εξακολούθηση, κατ” επάγγελμα
και στην εκτέλεση της πράξης αυτής,
την οποία διέπραξαν για λογαριασμό
της εδρεύουσας στην Aθήνα… εταιρείας
με την επωνυμία σε βάρος της ανώ-
νυμης εταιρείας με την επωνυμία ｫ
OΔETTH NIKOY ΠETPIΔH ANΩNYMOΣ
KAΠNEMΠOPIKH ETAIPEIA AEｻ,…τον
προσέγγισε κατά μήνα Mάρτιο έτους
2001 προκειμένου να μεσολαβήσει,
με την επιρροή που μπορούσε να
ασκήσει λόγω της ιδιότητός του
ως βουλευτή Σερρών και πρώην
υφυπουργού, για να χρηματοδοτηθεί

η εγκαλούσα από την ｫAΓPOTIKH
TPAΠEZA THΣ EΛΛAΔOΣｻ ή οποιαδή-
ποτε άλλη Tράπεζα, καθόσον αυτή
αντιμετώπιζε σοβαρό οικονομικό πρό-
βλημα τραπεζικής χρηματοδότησης,
μετά από σχετικές άκαρπες προσπά-
θειές του προς τούτο, την έφερε σε
επαφή με την εταιρεία…
Έχουν δει το φως της δημοσιότητας
πληροφορίες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
ζήτησε ενημέρωση για την υπόθεση
αποκεφαλισμού με Νόμο της κας Σαβ-
βαΐδου.
Αυτή η κίνηση είναι οφειλόμενη και
εάν δεν την βαρύνει κανένας δόλος
και καμία αμέλεια με ζημιά του δημό-
σιου ταμείου και εμείς στο πλευρό
της. 
Περιμένουμε λοιπόν… 

Μεγάλο βάθος και σημαντικά πρό-
σωπα στη δημόσια και επιχειρη-
ματική σκηνή της χώρας αφορά η
υπόθεση για την οποία διώκεται
η αρμόδια των εισπράξεων, Κα-
τερίνα Σαββαΐδου.

Ορισμένοι θεωρούν ότι πίσω από την
αποκάλυψη της υπόθεσης βρίσκεται
ο προκάτοχός της και βουλευτής του
ΠΟΤΑΜΙΟΥ σήμερα, Χάρης Θεοχάρης. 
Δεν είναι η πραγματικότητα και τον
κ. Θεοχάρη «βολεύονται» να βλέπουν
εκείνοι που θεωρούν ότι η υπόθεση
δεν είναι παρά μια ακόμα πλευρά της
σύγκρουσης των δύο «αιωνίων» επι-
χειρηματικών αντιπάλων, από το 1978
- 80 και μετά. Δηλαδή, του Παναθη-
ναϊκού και του Ολυμπιακού με τις
ανάλογες προσαρμογές σε πρόσωπα
και χώρους. 
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης

είναι ένας χαμηλών τόνων πολιτικός
και δικηγόρος, ο οποίος όμως κατά-
φερε να θεωρείται «συντονιστής»
στο μεγάλο σκάνδαλο του «Πόρτο
Καρράς» για το οποίο ο Γιώργος Πα-
πανδρέου αναγκάστηκε να διαγράψει
11 βουλευτές και να διαταράξει πολύ
σοβαρά το εσωτερικό της οικογένειάς
του, διαγράφοντας μεταξύ αυτών και
τον επί χρόνια γαμπρό του και βου-
λευτή Θόδωρο Κατσανέβα. 
Το «έγκλημά» τους ήταν η συνυπο-
γραφή μιας (ν)τροπολογίας για το
αμαρτωλό ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. 

Ουσιαστικά οι συνυπογράφοντες,
εάν είναι πολλοί, απλά εμπιστεύονται
κάποιον που προτείνει την τροπολογία. 
Στην υπόθεση αυτή «γνώστες» θε-
ωρήθηκαν ο πρώην υπουργός Οικο-
νομικών επί Σημίτη, Χρήστος Πάχτας
και ο πρώην επίσης υφυπουργός Παι-
δείας, αλλά και δικηγόρος Γιάννης
Ανθόπουλος. 
Όλοι φυσικά αρνήθηκαν ότι υπήρξε
σκάνδαλο, επικαλέσθηκαν την απουσία
ποινικών συνεπειών για όλους, αλλά
γεγονός είναι ότι ο «νοικοκύρης»
του ΠΑΣΟΚ δεν τους αποκατέστησε
ποτέ μετά την απομάκρυνσή τους. 
Η υπόθεση ξεχάστηκε, ο κ. Πάχτας

κατάφερε να επανέλθει νικητής και
τροπαιούχος σε τοπικό επίπεδο, ως
δήμαρχος στην «περιοχή του χρυσού»
στη Χαλκιδική, ο κ. Κατσανέβας που
είχε χωρίσει τη Σοφία Παπανδρέου
κάνει δική του πολιτική πορεία, οι
άλλοι διαγραφέντες πήγαν σε άλλες
πολιτείες. 
Αίφνης στις αρχές του 2014 πληρο-
φορηθήκαμε την έκδοση
ενός βουλεύματος με
πρωταγωνιστή τον
Γιάννη Ανθόπου-
λο και την εται-
ρεία GENNET,
η οποία λό-
γω του (και
κατηγορου-
μένου στην
υπόθεση 
Γ. Τσουκαλίδη
συνδέεται με τον

ευρύ φιλικο-επιχειρημα-
τικό περίγυρο του Σω-
κράτη Κόκκαλη, του επι-
χειρηματία που κυριάρχησε
στα πάντα στην περιόδο
διακυβέρνησης Σημίτη. 
Οι κατηγορίες του βου-

λεύματος (τοκογλυφία)
προφανώς και δεν συν-
δέονται με την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα του
πρώην ουσιαστικού αφεν-
τικού της χώρας (Κόκκα-
λη),αλλά παραπέμπουν
στη «δυναμική» του κύ-
κλου εξουσίας. 
Τότε αναδείξαμε την υπό-
θεση με πρωτοσέλιδο στην
«Κυριακάτικη Ελευθερο-
τυπία», κάνοντας κεντρικό
πρόσωπο τον κ. Ανθό-
πουλο, την εταιρεία-θύμα
κατά το βούλευμα και μια
σούπερ βίλα που απέκτησε
ο κ. Ανθόπουλος στο Πανόραμα Βού-

λας, εκεί, όπου και άλλοι
αστέρες της πολιτικής,

της επιχειρηματι-
κότητας και των

ΜΜΕ έσπευ-
σαν για να
επιβεβαι-
ώνουν τη
δύναμή
τους αγναν-

τεύοντας
το... Σούνιο,

λόγω της υπέ-

ροχης θέας.  Η βίλα αυτή έχει μια ιδι-
αιτερότητα, καθώς ο κ. Ανθόπουλος
τη συνέδεσε με την... κουμπάρα του
με την οποία θα συγκατοικούσε η οι-
κογένεια Ανθόπουλου και η οικογένεια
της κουμπάρας. 
Φυσικά σε διαφορετικούς ορόφους.
Η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι η
κουμπάρα είναι η μηνύτρια-θύμα, έμ-
πορος καπνών με σοβαρή επιχειρη-
ματική δραστηριότητα. 
Η κουμπάρα υπέβαλε μήνυση στον

κ. Ανθόπουλο και στα στελέχη της
εταιρείας και έπεισε ως αυτή την ώρα
τους δικαστές ότι ο κ. Ανθόπουλος

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΧΕΙ  ΜΕΓΑ ΒΑΘΟΣ,  ΜΕΓΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ  ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ  ΤΗΝ «ΚΑΡΔΙΑ» ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επιταγές-ξέπλυμα «καίνε» στην υπόθεση Σαββαΐδου…

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Ερώτημα 
δημιουργεί αν

η ίδια γνώριζε και 
το θέμα αυτών των επιταγών

που αποκαλύπτουμε
σήμερα

�Είτε η Κατερίνα πιάστηκε στον... ύπνο είτε πήγε να κάνει το «κόλπο γκρόσο» � Η… τυχαία παρέμβαση έγινε την παραμονή μιας δίκης που θα πήγαινε... περίπατο!

Οι επιταγές 
αυτές δείχνουν 

ότι «ξεπλύθηκαν» μέσω
του τραπεζικού

συστήματος 8 εκατομμύρια
ευρώ!



Βαρύς 
ο Νοέμβριος 
για την οικονομία

www.xrimaonline.gr   info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 n ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 185ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

>8

>2

ΔΝΤ vs ΕΕ 
και Ντράγκι
vs Σόιμπλε

> 2

Ποιοί
κινδυνεύουν με
κατασχέσεις και
πλειστηριασμούς
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Θα
κληρονομούνται
και τα…
δάνεια!
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12+1
προγράμματα
για 254.000
ανέργους

>10

Η ανακεφαλαιοποίηση δεν φέρνει ρευστότητα στην αγορά
Στα 107 δισ. ευρώ 
τα «κόκκινα» δάνεια

Στο επόμενο 8μηνο η άρση
των capital controls

Τo 2034 θα
επιστρέψει η Ελλάδα
στο... 2008! Μείωση έως και 30% και στις συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ! >6-7

Συντάξεις: Ποιοί
γλιτώνουν

το «τσεκούρι»
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Το ΔΝΤ πιέζει τους Ευρωπαίους:
Δεσμευτείτε για επίσημη ελά-
φρυνση του ελληνικού χρέους
για να δώσουμε λεφτά. Την ίδια
ώρα ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο
Ντράγκι, πάει κόντρα στον Γερ-
μανό υπουργό Οικονομικών Β.
Σόιμπλε προσπαθώντας να απο-
συνδέσει την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών από την αξιολό-
γηση της ελληνικής οικονομίας,
κάτι που δεν επιθυμεί η γερμανική
πλευρά. 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) ξεκάθαρα δεν θέλουν απλά η
ανακεφαλαιοποίηση να έχει τελειώσει
το αργότερο μέσα στον Δεκέμβριο.
Θέλουν οι διαδικασίες για τις αυξήσεις
μετοχικών κεφαλαίων (ΑΜΚ) να έχουν
προχωρήσει τόσο έγκαιρα μέσα στο
Νοέμβριο, ώστε πριν από το τέλος
του χρόνου κανείς πλέον να μην αμ-
φιβάλει ότι για την κεφαλαιακή επάρ-
κεια των τεσσάρων ελληνικών τρα-
πεζών. 
Η γερμανική πλευρά προσπαθεί να
συνδέσει την αξιολόγηση με την ανα-
κεφαλαιοποίηση, τη διαδικασία των
ΑΜΚ και να τις συμπιέσει σε ένα ελά-
χιστο χρόνο, λίγο πριν από το τέλος
του έτους, δημιουργώντας πάλι άσχημο
οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον
για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Το ΔΝΤ πιέζει για το χρέος 
Οι χώρες της Ευρωζώνης πρέπει να
δεσμευθούν για μία αποδεκτή ανα-
διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας,
πριν το ΔΝΤ χρηματοδοτήσει εκ νέου
τη χώρα, δήλωσε ο πρώτος αναπλη-
ρωτής γενικός διευθυντής του, Ντέιβιντ
Λίπτον, σε συνέντευξη που έδωσε
στο πρακτορείο Bloomberg. 
Οι υποσχέσεις για την επανεξέταση
του κόστους εξυπηρέτησης του ελ-
ληνικού χρέους θα είναι επαρκείς,
μόνο αν συνοδεύονται από συγκε-
κριμένους όρους για τη μείωση του
βάρους δανεισμού, δήλωσε ο κ. Λίπτον
στην Ουάσιγκτον.
Ο κ. Λίπτον σημείωσε ότι το ΔΝΤ έχει
τέσσερις προτεραιότητες για ένα νέο
πρόγραμμα: Την εφαρμογή των πο-
λιτικών για τις οποίες υπάρχει δέ-
σμευση, διαρθρωτικές δημοσιονομικές

πολιτικές που απαιτούνται για τη με-
σοπρόθεσμη βιωσιμότητα, τη σταθε-
ροποίηση του τραπεζικού τομέα και
την αντιμετώπιση του χρέους. Πέραν
των συζητήσεων για την ελάφρυνση
του χρέους, ο χρηματοπιστωτικός το-
μέας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ση-
μασία και αποτέλεσε κορυφαίο θέμα
συζήτησης στην ετήσια Σύνοδο Κο-
ρυφής του ΔΝΤ στη Λίμα του Περού
τον Οκτώβριο, σημειώνει το Bloom-
berg. «Οι Ευρωπαίοι δελεάζουν το
ΔΝΤ», αναφέρει το περιοδικό Der
Spiegel, στο τεύχος του που κυκλο-
φορεί, επισημαίνοντας ότι προκειμένου
να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του

ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα στήριξης,
οι Ευρωπαίοι θέλουν να υπολογίσουν
διαφορετικά τη βιωσιμότητα του ελ-
ληνικού χρέους. 
«Αποφασιστικής σημασίας θα είναι
στο μέλλον η λεγόμενη μικτή ανάγκη
χρηματοδότησης της Ελλάδας, δηλαδή
η σχέση μεταξύ της καταβολής των
τόκων και της αποπληρωμής χρέους
και της οικονομικής ισχύος της χώρας»,
αναφέρει το γερμανικό περιοδικό. 
Kαι υπενθυμίζει ότι εδώ και πολύ
καιρό η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ, έχει συνδέσει την περαιτέρω
συμμετοχή με την ελάφρυνση μέρους
του ελληνικού χρέους.

D.B.: Αναπόφευκτο
το «κούρεμα»
κατά 200 δισ. 
Αναπόφευκτο θεωρεί το «κούρεμα»
του ελληνικού χρέους έως το τέλος
του έτους η Deutsche Bank, όπως
γράφει η Bild. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που -
κατά την Bild- στηρίζεται σε εσωτερικό
απόρρητο έγγραφο της Deutsche
Bank, το «κούρεμα» του χρέους πρέπει
να είναι της τάξεως των 200 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. 
«Το κούρεμα χρέους για την Αθήνα
θα έρθει και θα είναι ακριβό», αναφέρει

η Bild σε μεταμεσονύκτια δημοσίευση
στην ιστοσελίδα της, επικαλούμενη
τις εκτιμήσεις αναλυτών της Deutsche
Bank, που η εφημερίδα υποστηρίζει
ότι έχει στη διάθεσή της. 
Το έγγραφο της γερμανικής τράπεζας,
όπως γράφει η Bild, αναφέρει ότι
«βάσει εσωτερικών υπολογισμών της
τράπεζας, οι οικονομολόγοι της D.B.
εκτιμούν ότι θα πρέπει να χαριστούν
στην Ελλάδα ως το τέλος του έτους
περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ
χρέους». 
Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε περίπου
700 ευρώ για κάθε κάτοικο της Ευ-
ρωζώνης, σύμφωνα με το απόρρητο
έγγραφο της τράπεζας, αναφέρει το
δημοσίευμα της Bild. 
«Ως το τέλος του έτους το χρέος της
Ελλάδας θα φθάσει περίπου τα 340
δισεκατομμύρια, δηλαδή το 200%
του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ θα είναι
140% περισσότερο απ’ ό,τι επιτρέπουν
οι ευρωπαϊκές συνθήκες και σημαντικά
περισσότερο απ’ ό,τι μπορεί η χώρα
να αποπληρώσει στο μέλλον», συνε-
χίζει το δημοσίευμα και υποστηρίζει
ότι κανένας οικονομολόγος δεν πιστεύει
πλέον ότι η Ελλάδα μπορεί να το απο-
πληρώσει με τις δικές της δυνάμεις.

ΔΝΤ vs Ε.Ε και Ντράγκι vs Σόιμπλε

Τo 2034 θα επιστρέψει η Ελλάδα στο... 2008!
Μόλις το 2034 θα επιστρέψει η Ελλάδα σε επίπεδα
προ κρίσης! Αυτό αναφέρει έκθεση της εταιρείας
Prognos AG που δημοσιοποιεί η γερμανική Die Welt.
Μέχρις ότου το ποσοστό ανεργίας κατέβει στο 10%,
που είναι κι αυτό υψηλό, θα περάσουν 25 ολόκληρα
χρόνια, ενώ μέχρι τις αρχές του 2020 η ελληνική οι-
κονομία θα συρρικνώνεται κατά 0,8% ετησίως, ενώ
το ποσοστό ανεργίας θα είναι στα ύψη. Κι αυτό θα

ισχύσει υπό το αισιόδοξο σενάριο ότι δεν πρόκειται
να επισυμβούν άλλα σοκ και ότι η χώρα θα παραμείνει
στο ευρώ. 
Στην έκθεση γίνεται ειδική μνεία στο υψηλό ποσοστό
χρέους. «Από το 2008 ως σήμερα η αναλογία του
χρέους ως προς το ΑΕΠ της χώρας διπλασιάστηκε και
έφτασε το 200%. Μέχρι το 2022 θα αγγίξει το 245%»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Λαγκάρντ προς Ε.Ε.: Κάντε γενναίο «κούρεμα» - Ντάισελμπλουμ: Τα λέμε σε… 15 χρόνια!





Με τα «κόκκινα» δάνεια να ανέρ-
χονται σε 107 δισ. ευρώ, όπως
έδειξαν τα stress tests, οι τρά-
πεζες αναζητούν λύση για να
ξεφύγουν από την επικίνδυνη
κατάσταση, προτείνοντας τέσ-
σερις λύσεις στους δανειολήπτες
τους, έτσι ώστε τα δάνεια να
εξυπηρετούνται ξανά. 
Ήδη στο «τραπέζι» υπάρχουν τέσσερις
πιθανές λύσεις: 
Το «σπάσιμο» του δανείου σε δύο
μέρη. Το πρώτο με βάση τις δυνατό-
τητες του δανειολήπτη θα εξυπηρε-
τείται, ενώ το δεύτερο μέρος του
ποσού θα «παγώνει», μετά από συμ-
φωνία με τον δανειολήπτη θα «πα-
γώνει» για ένα διάστημα ως και πέντε
ή και δέκα χρόνια. 
Η επιμήκυνση του χρόνου αποπλη-
ρωμής του δανείου ακόμη και πέραν
του προσδόκιμου ορίου ζωής με με-
ταφορά των υποχρεώσεων στους εγ-
γυητές ή κληρονόμους του δανειολήπτη. 
Η μεταβίβαση της κυριότητας στην
τράπεζα απ' την οποία έχουν πάρει
το δάνειο, η παραμονή στο ίδιο σπίτι
και η πληρωμή ενός είδους ενοικίου,
το οποίο θα καθορίζεται με βάση τις
τρέχουσες τιμές της αγοράς στην πε-
ριοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. 
Επίσης, η λύση που μελετάται θέλει
τις τράπεζες αντί να προχωρούν σε
εξώσεις και πλειστηριασμούς να προ-
σφέρει στον δανειολήπτη ένα νέο
σπίτι μικρότερης αξίας. Αυτό σημαίνει
ότι ο δανειολήπτης θα δέχεται να εγ-
καταλείψει το σπίτι που έχει αγοράσει
με το δάνειο που δεν μπορεί να απο-
πληρώσει με όφελος τη διαγραφή
του χρέους που έχει ή μέρους του
χρέους, ανάλογα με τα ποσά που έχει
καταβάλει ως τώρα και την αξία του
νέου σπιτιού που θα του παραχωρεί
η τράπεζα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποθέσεις
δανειοληπτών που δεν μπορούν να
εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους φτάνουν
τις 130.000 συνολικά και θα χρει-
αστούν ως και 15 ή και παραπάνω
χρόνια μέχρι να εκδικαστούν και να
ξεκαθαρίσει η υπόθεση.
Το δεύτερο σενάριο που εξετάζουν
τα επιτελεία των τραπεζών είναι η
επέκταση της διάρκειας των δανείων
ακόμα και ως τα 80 έτη του δανειολήπτη
από τα 75 που είναι σήμερα. Με αυτό

τον τρόπο, οι δόσεις ειδικά των νέων
σε ηλικία δανειοληπτών, θα μειωθούν
σημαντικά και πολλά δάνεια θα είναι
εφικτό να εξυπηρετηθούν. 
Σε μία πιο ακραία εκδοχή του, το πα-
ραπάνω σενάριο θέλει να υπάρχει
και μία ρήτρα κληρονομικότητας που

θα καθιστά τη διάρκεια του δανείου
μεγαλύτερη. Με αυτό τον τρόπο η
δόση του δανείου θα είναι μικρότερη
και την εξυπηρέτηση του δανείου θα
αναλάβουν και οι κληρονόμοι του δα-
νειολήπτη, οι οποίοι θα έχουν συμ-
φωνήσει και θα κάνουν αποδοχή της

κληρονομιάς. Μία ακόμα ιδέα θέλει
τα σπίτια όσων αδυνατούν να εξυ-
πηρετήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια
να περιέρχονται στην ιδιοκτησία των
τραπεζών και οι δανειολήπτες να
έχουν πλέον μόνο τη χρήση πληρώ-
νοντας ένα ενοίκιο.

Χιλιάδες είναι οι πολίτες που αδυνατούν να εξοφλήσουν
τα καταναλωτικά τους δάνεια. 
Προκειμένου να πουλήσουν τα καταναλωτικά τους
δάνεια στα ξένα funds στο 10% της αξίας τους, οι
τράπεζες έχουν αρχίσει να τα «κουρεύουν». 
Όλο και περισσότεροι δανειολήπτες καταναλωτικών
δανείων που δεν εξυπηρετούνται, δέχονται τηλεφω-
νήματα από τράπεζες και συνεργαζόμενα δικηγορικά

γραφεία, που τους καλούν να καταβάλλουν ένα μικρό
ποσοστό της οφειλής τους και να πάρουν εξοφλητική
απόδειξη. 
Kυρίως πρόκειται για δανειολήπτες χωρίς ακίνητη πε-
ριουσία ή με περιουσία πολύ χαμηλής αξίας.
Πρόκειται για δάνεια, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί με
πολύ μεγάλο ποσό τόκων, λόγω των υψηλών επιτοκίων,
και ουσιαστικά αυτό το ποσό διαγράφεται. 
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Θα κληρονομούνται και τα… δάνεια!
Ποιοί κινδυνεύουν
με πλειστηριασμό 
α’ κατοικίας
Με πλειστηριασμούς ακόμη και
της... πρώτης κατοικίας κινδυ-
νεύουν όσοι δανειολήπτες χα-
ρακτηριστούν ως «μη συνερ-
γάσιμοι». 
Σύμφωνα με ενημερωτικό ση-
μείωμα της Τράπεζας της Ελλά-
δος, σε περίπτωση μη ανταπό-
κρισης του δανειολήπτη στις
υποχρεώσεις του, αποστέλλεται
εντός 15 ημερολογιακών ημερών
από τη λήξη της σχετικής προ-
θεσμίας, προειδοποιητική επι-
στολή, καθώς ο αποχαρακτη-
ρισμός του ως «συνεργάσιμος»
μπορεί να έχει συνέπεια τον
πλειστηριασμό της μοναδικής
του κατοικίας. 
Της διαδικασίας αυτής προηγείται
η πρώτη υποχρεωτική ειδοποί-
ηση προς τους δανειολήπτες, η
οποία μπορεί να αποσταλεί,
μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015,
για τις περιπτώσεις δανείων
που συμπληρώνουν (οποτεδή-
ποτε μέχρι και την 15η Δεκεμ-
βρίου του 2015) καθυστέρηση
μεγαλύτερη των 30 ημερολο-
γιακών ημερών. 
Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει
προθεσμία 15 εργασίμων ημε-
ρών στον δανειολήπτη να εν-
ταχθεί στο δεύτερο στάδιο της
διαδικασίας επίλυσης καθυστε-
ρήσεων. 
Για τα δάνεια που περιέρχονται
σε καθυστέρηση μεγαλύτερη
των 30 ημερολογιακών ημερών,
μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015,
η πρώτη υποχρεωτική ειδοποί-
ηση αποστέλλεται από το τρα-
πεζικό ίδρυμα εντός 15 ημερο-
λογιακών ημερών από τον χρόνο
συμπλήρωσης της καθυστέρησης
των 30 ημερολογιακών ημερών. 
Για την ιεράρχηση του επείγοντος
της αποστολής ειδοποιήσεων,
τα πιστωτικά ιδρύματα θα λαμ-
βάνουν υπόψη την κατηγοριο-
ποίηση των δανείων που έχουν
πραγματοποιήσει.

«Κουρεύουν» καταναλωτικά δάνεια
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Η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών εκτιμάται ότι θα
απελευθερώσει το «ελα-
τήριο» της οικονομίας κα-
θώς, σε συνδυασμό με την
τακτοποίηση των εκκρε-
μοτήτων της αξιολόγησης,
θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να
άρει τους περιορισμούς την
αποδοχή ελληνικών ομο-
λόγων ως ενέχυρο και να
ανάψει «πράσινο φως»
στη συμμετοχή της Ελλάδας
στο πρόγραμμα αγοράς κρα-
τικών ομολόγων (QE), ενι-
σχύοντας τη δυναμική που
έχει δημιουργηθεί με την
άρση των capital controls
στο β' εξάμηνο του 2016.
Και φυσικά απομακρύνεται
ο κίνδυνος να «κουρευ-
τούν» οι καταθέσεις. 
Όμως η ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών δεν συνεπάγεται αυ-
τόματα πως η ρευστότητα θα
φτάσει στην αγορά, κάτι που
παραδέχεται και η διοικητής της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
Λούκα Κατσέλη. 

Στα 107 δισ. ευρώ 
τα «κόκκινα» δάνεια
Στα 107 δισ. (52%) ανέρχονται
τα «κόκκινα» δάνεια, όπως
προέκυψε από τα stress tests. 
Ο έλεγχος που πραγματοποίησε
η ΕΚΤ στη διάρκεια της αξιο-
λόγησης έφερε στο φως πρό-
σθετα δάνεια ύψους 7 δισ. ευ-
ρώ, τα οποία θα πρέπει να
αθροιστούν με τα λεγόμενα
«κόκκινα» δάνεια, καθώς η
εξυπηρέτησή τους εμφανίζει

προβλήματα. Τα δάνεια αυτά
προέρχονται κυρίως από τις
επιχειρηματικές χορηγήσεις,
καθώς ποσοτικά τα περισσό-
τερα από αυτά -περίπου τα
4,3 δισ. ευρώ- αφορούν μικρές
και μεγάλες επιχειρήσεις. 
Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, ο
έλεγχος της ποιότητας των
στοιχείων ενεργητικού είχε ως
αποτέλεσμα συνολικές προ-
σαρμογές ύψους 9,2 δισ. ευρώ
όσον αφορά τη λογιστική αξία
των στοιχείων ενεργητικού
των συμμετεχουσών τραπεζών
στις 30 Ιουνίου 2015. Επι-
προσθέτως, το ύψος των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(non-performing exposure -
NPE) των τεσσάρων τραπεζών
αυξήθηκε κατά 7 δισ. ευρώ,
με τις σχετικές προβλέψεις να
έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στις
ως άνω προσαρμογές που προ-
έκυψαν από τον έλεγχο της
ποιότητας των στοιχείων ενερ-
γητικού. Πέραν των άμεσων
προσαρμογών της τρέχουσας
λογιστικής αξίας, το αποτέλεσμα
του ελέγχου της ποιότητας των
στοιχείων ενεργητικού αντα-
νακλάται, επίσης, στην προβολή
για την κεφαλαιακή επάρκεια
των τραπεζών, σύμφωνα με
τα υποθετικά σενάρια που χρη-
σιμοποιήθηκαν στην άσκηση
προσομοίωσης ακραίων κα-
ταστάσεων. 

Στο επόμενο 8μηνο
η άρση των capital
controls
Μέσα στο επόμενο 8μηνο θα
αρθούν πλήρως οι κεφαλαιακοί

περιορισμοί στις ελληνικές τρά-
πεζες. 
Σύμφωνα με πηγές της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, τα capital
controls θα αρθούν περίπου
τον Ιούνιο. Με βάση τραπεζικές
πηγές αρχές του 2016, αμέσως

μετά την ολοκλήρωση της ανα-
κεφαλαιοποίησης θα υπάρξει
ένα πρώτο ισχυρό κύμα άρσης
των capital controls, ειδικά
για τις συναλλαγές στο εξω-
τερικό, ενώ δεν αποκλείεται
να αυξηθεί το ημερήσιο και

εβδομαδιαίο όριο ανάληψης
μετρητών στα 80 και 560 ευρώ. 
Το δεύτερο ισχυρό «κύμα» θα
έρθει όταν θα ξεκινήσουν οι
ουσιαστικές εισροές καταθέ-
σεων στις τράπεζες που υπο-
λογίζονται μεταξύ του τέλους

του πρώτου και στο β’ τρίμηνο
του 2016. 
Με τις πρώτες εισροές κατα-
θέσεων, προφανώς θα εξετα-
στεί σοβαρά η περαιτέρω ελα-
στικοποίηση των capital con-
trols.

Η ανακεφαλαιοποίηση 
δεν φέρνει ρευστότητα στην αγορά



Βαρύ είναι το τίμημα για όσους
απέκτησαν το συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα από 1/1/2015 και απο-
χώρησαν μέχρι 31/8/2015, αφού
θα επηρεαστούν εξίσου από τον
νέο τρόπο υπολογισμού με όσους
συνταξιοδοτούνται από 1/9/2015
και μετά. Τί σημαίνει αυτό; 
Ότι όσοι πήραν ήδη σύνταξη θα έχουν
εκ νέου υπολογισμό και θα λάβουν μι-
κρότερο ποσό με συμψηφισμό από τα
αναδρομικά που δικαιούνται, εφόσον
βγήκαν με προσωρινή σύνταξη στο
60% του μισθού τους. Όσων δε η
σύνταξη εκδόθηκε ολόκληρη, θα κληθούν
να επιστρέψουν τα επιπλέον ποσά που
πήραν με ατομικές ειδοποιήσεις. 
Τις μειώσεις από το νέο σύστημα γλι-
τώνουν όσοι είχαν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2014
και αποχώρησαν μέχρι 31/8/2015,
καθώς δεν τους επηρεάζει ο νέος τρόπος.
Η σύνταξή τους θα υπολογιστεί με το
παλιό σύστημα, δηλαδή με τις μέσες
αποδοχές της καλύτερης 5ετίας από τα
10 τελευταία χρόνια της εργασίας τους.
Αν όμως η αίτηση υποβλήθηκε μετά
την 1/9/2015, θα έχουν μειώσεις.

Πώς υπολογίζονται 
οι συντάξεις
Το νέο τρόπο υπολογισμού των συν-
τάξεων για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα
πριν και μετά το 2015, περιέχει η εγ-

κύκλιος του υπουργείου Εργασίας. 
Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται
ότι οι ασφαλισμένοι που θεμελίωσαν
δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2014,
αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει
από 1/9/2015, όπως και ασφαλισμένοι
που θεμελίωναν δικαίωμα σύνταξης
από 1/1/2015, θα συνταξιοδοτούνται

www.xrimaonline.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΧΡΗΜΑplus
www.xrimaonline.gr

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΧΡΗΜΑplus 7 25/624

/

Συντάξεις: Ποιοί γλιτώνουν από το «τσεκούρι» του νέου υπολογισμού
με το Νόμο Λοβέρδου (3863/2010),
δηλαδή με αναλογική και βασική σύνταξη,
καθώς και μέρος της σύνταξης υπολο-
γισμένη με το παλαιό σύστημα. 
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι με το
Νόμο 4337/2015 (μέτρα για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων) προστίθεται μία ακόμα κατη-
γορία. Πρόκειται για τους ασφαλισμένους
που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης
μέχρι 31/12/2014, αλλά η συνταξιο-
δότησή τους αρχίζει από 1/9/2015. 
Επομένως, με την τροποποίηση που
εισάγεται με το Ν. 4337/2015, οι ρυθ-
μίσεις του Ν. 3863/2010 θα αφορούν
στους ασφαλισμένους που θεμελίωσαν
δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2015 ή
στους ασφαλισμένους που θεμελίωσαν
δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2014,
αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει
από 1/9/2015. 
Παρακάτω αναλύονται οι συγκεκριμένες
διατάξεις που τροποποιούνται: 

1) Αναλογική σύνταξη
8Η αναλογική σύνταξη αντιστοιχεί στο
ποσό που αναλογεί στο ύψος των ασφα-
λιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης,
από 1/1/2011 και εφεξής (για τα έτη
προ 1/1/2011 ισχύει το παλιό σύστημα). 
8Προ της τροποποίησης, που εισάγεται
με το Ν. 4337/2015, η αναλογική σύν-
ταξη αφορούσε μόνον όσους ασφαλι-
σμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης
από 1/1/2015. 
8Με το Ν. 4337/2015 προστίθεται η
εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι
θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι
31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή
τους αρχίζει από 1/9/2015. 

2) Βασική σύνταξη
8Προ της τροποποίησης, που εισάγεται
με το Ν. 4337/2015, η βασική σύνταξη
αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους
θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από
1/1/2015. 
8Με το Ν. 4337/2015 προστίθεται η
εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι
θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι
31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή
τους αρχίζει από 1/9/2015.

3) Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά 
από 1/1/2011 και εφεξής
8Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δικαιούνται
αναλογικού ποσού σύνταξης με βάση

το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους. 
8Προ της τροποποίησης, που εισάγεται
με το Ν. 4337/2015, η αναλογική σύν-
ταξη αφορούσε μόνον όσους ασφαλι-
σμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης
από 1/1/2015.
8Με το Ν. 4337/2015 προστίθεται η
εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι
θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι
31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή
τους αρχίζει από 1/9/2015.

4) Ασφαλισμένοι 
πριν την 1/1/2011
8Οι εν λόγω ασφαλισμένοι εισπράττουν:
α) τμήμα σύνταξης για τα έτη προ
1/1/2011 βάσει του παλιού συστήματος
και β) τμήμα σύνταξης για τα έτη μετά
την 1/1/2011 βάσει του καινούργιου
συστήματος. 
8Προ της τροποποίησης, που εισάγεται
με το Ν. 4337/2015, ο ως άνω διττός
υπολογισμός αφορούσε μόνον τους
ασφαλισμένους των οποίων η συντα-
ξιοδότηση άρχιζε από 1/1/2015.
8Με το Ν. 4337/2015 τροποποιείται
η διάταξη και πλέον καλύπτει όσους
ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα
σύνταξης από 1/1/2015 ή όσους θε-
μελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι
31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή
τους αρχίζει από 1/9/2015.

«Όλοι κάτω από 1.000 ευρώ
και κυρίως κάτω από 800 ευρώ
θα έχουν μείωση τουλάχιστον
30% στη σύνταξή τους», απο-
κάλυψε ο κ. Αλέξης Μητρόπου-
λος, επισημαίνοντας ότι το μέτρο
αφορά και συνταξιούχους που
παίρνουν ήδη σύνταξη. 
Η ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπε-
ράσπιση της Εργασίας και του
Κοινωνικού Κράτους), αποκα-
λύπτει επτά ρυθμίσεις που ψη-
φίστηκαν πρόσφατα και πλήτ-
τουν μόνο τους χαμηλοσυντα-
ξιούχους που παίρνουν ή θα
πάρουν σύνταξη κάτω των 800
ευρώ: 

1) Μείωση του κατώτατου ορίου
σύνταξης από 486 € σε 392
€! 

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ανα-
δρομικά από 1/1/2015 και αφορά
όλους τους νέους συνταξιούχους
που η συνταξιοδότησή τους ξε-
κίνησε από την ανωτέρω ημε-
ρομηνία.
2)Μείωση του τμήματος μεταξύ

οργανικού και κατώτατου πο-
σού (προνοιακού) σύνταξης! 

Με το τρίτο Μνημόνιο (Ν.
4336/2015, άρθρο 2 παρ. Ε.
2, περ. 1α) προβλέπεται ότι όσοι
συνταξιοδοτούνται από 1/7/2015
και εφεξής λόγω γήρατος από

τους Οργανισμούς Κύριας ή Επι-
κουρικής Ασφάλισης, λαμβάνουν
ΜΟΝΟ το ποσό της σύνταξης που
προκύπτει βάσει των οικείων
καταστατικών και γενικών δια-
τάξεων («οργανικό ποσό»). 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μια γυναίκα με
20 χρόνια ασφάλισης μπορούσε
να λάβει σύνταξη 550 €. Με την
εφαρμογή τώρα, πλέον του ορ-
γανικού ποσού και τη μη χορή-
γηση των κατώτατων ορίων
(αναδρομικά από 1-7-2015) και
επειδή είναι μειωμένη η σύνταξη,
το ποσό που θα παίρνει είναι
κάτω από τα 300 €, ήτοι 250-
260 €! Δηλαδή, θα λαμβάνει πε-

ρίπου τη μισή σύνταξη μέχρι να
γίνει 67 χρονών! 
3)Αύξηση της εισφοράς περί-

θαλψης στις κύριες συντάξεις
από 4 σε 6% και επιβολή ει-
σφοράς 6% στις επικουρικές! 

4)Άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ
για το 20% των δικαιούχων
και οριστική κατάργησή του
έως το 2019!

Η προβλεπόμενη στο τρίτο Μνη-
μόνιο (Ν. 4336/2015) σταδιακή
κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το
2019 και ειδικά η άμεση κατάρ-
γηση του ΕΚΑΣ για το 20% των
δικαιούχων με τα αναλογικά με-
γαλύτερα εισοδήματα, συνεπά-

γεται επιπλέον μείωση συντάξεων
193 € μηνιαίως και κατά μέσο
όρο. Το μέτρο αυτό, σε πρώτη
φάση, αφορά 60.000 δικαιούχους
για το 2016 και μέχρι το 2019
θα πληγούν άλλοι 300.000 συν-
ταξιούχοι! 
5)«Πάγωμα» της κατώτερης σύν-

ταξης στη σημερινή ονομαστική
της αξία ως το 2021! 

Το μέτρο αυτό θεσπίστηκε με το
τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015,
άρθρο 2, περ. 3, υποπαρ. Ε2)
και αφορά στο «πάγωμα»
509.000 συντάξεων του ΙΚΑ! 
6)Κατάργηση χορήγησης σύνταξης

ανασφάλιστου υπερήλικα! 

Καταργήθηκε, δηλαδή, η επα-
ναφορά της σύνταξης ανασφά-
λιστου υπερήλικα, που αφορούσε
30.000 χαμηλοσυνταξιούχους
και προέβλεπε τη σταδιακή επα-
ναχορήγηση ποσού σύνταξης
260 € αρχικά και έπειτα 360 €. 
7)Επιπλέον μείωση 10% σε όλους

όσοι επιλέγουν να συνταξιο-
δοτηθούν με μειωμένες συν-
τάξεις λόγω ορίου ηλικίας! 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένη με
700 € πλήρη σύνταξη και 20 έτη
ασφάλισης, αν επιλέξει να συν-
ταξιοδοτηθεί σε ηλικία 57 ετών,
θα λάβει 420 € κύρια σύνταξη
(μείωση 40%)!

Μείωση έως και 30% και στις συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ!

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για
την εφαρμογή του Νόμου που ψηφίστηκε
τον Αύγουστο αναφορικά με τη σταδιακή
αύξηση, μέχρι την 1/1/2022, των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62
χρόνια με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα
67 χρόνια με λιγότερα ένσημα. 
8Καταργούνται όλες οι πρόωρες συν-
ταξιοδοτήσεις στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ
και το ΙΚΑ, πλην των βαρέων και αν-
θυγιεινών επαγγελμάτων. 
8Δεν θίγονται οι συντάξεις μέχρι τα
1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ η μετάβαση
στα νέα αυξημένα όρια ηλικίας θα ολο-
κληρωθεί μέχρι το 2022. 
8Σαρωτικές μειώσεις 15%-50% σε
880.000 συνταξιούχους που παίρνουν
σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ. 
Βαρύτερο πλήγμα από την αλλαγή του
τρόπου υπολογισμιού των συντάξεων,
θα δεχτούν οι καταβαλλόμενες πολλαπλές
συντάξεις, οι συντάξεις ΔΕΚΟ, τραπεζών,
γιατρών και μηχανικών, αλλά και μεγάλες
κατηγορίες συντάξεων του ΙΚΑ και του
πρώην ΤΕΒΕ. Ειδικά οι ασφαλισμένοι
πριν από το 1993 που δικαιούνται
υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης -σε αρ-

κετές περιπτώσεις πάνω από το 100%
του μισθού- θα υποστούν δραματικές
μειώσεις -έως και 50% από το αρχικό
ποσό που εισέπρατταν πριν από τις
μνημονιακές περικοπές. 
Κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η 18η
Αυγούστου. Όσοι έχουν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τη συγ-
κεκριμένη ημερομηνία, δεν επηρεάζονται
και μπορούν να παραμείνουν στην ερ-
γασία τους για όσο χρονικό διάστημα
επιθυμούν. 

Όσοι όμως δεν θεμελίωσαν δικαίωμα
για σύνταξη στις 18 Αυγούστου, θα
διαπιστώσουν αύξηση στο όριο ηλικίας.
Το χρονικό διάστημα που θα προστεθεί,
προκύπτει μέσα από τους αναλυτικούς
πίνακες που δημοσιεύονται στην Από-
φαση. 
Επίσης, προκύπτει από το 2022 και
μετά, θα υπάρχουν μόνο δύο όρια: το
62ο για όσους έχουν συμπληρώσει 40
χρόνια ασφάλισης και το 67ο για όλους
τους υπόλοιπους.

Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας

Τις μειώσεις από 
το νέο σύστημα
γλιτώνουν όσοι είχαν
τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης
μέχρι 31/12/2014
και αποχώρησαν
μέχρι 31/8/2015,
καθώς δεν τους
επηρεάζει ο νέος
τρόπος



Η κυβέρνηση πήρε ανάσα από
την έκβαση των stress tests των
τραπεζών, την υπερψήφιση του
νομοσχεδίου για την ανακεφα-
λαιοποίησή τους. 
Η κυβέρνηση πρέπει να «τρέξει» ό,τι
έχει σχέση με τις εκκρεμότητες των
προαπαιτουμένων, θέτοντας ως dead
line την 15η Νοεμβρίου. 
Αυτό που θέλει είναι μετά και την ψή-
φιση του νέου ασφαλιστικού (σχε-
διάζεται για το τέλος του μήνα) να
ανοίξει επισήμως τη συζήτηση για
την ελάφρυνση του χρέους, το οποίο
θεωρεί «καθοριστικό παράγοντα» για
τις επενδυτικές συζητήσεις. 
Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται: 
8Το «καυτό» θέμα των «κόκκινων»
δανείων και των πλειστηριασμών
πρώτης κατοικίας. 
8Οι σκληρές δεσμεύσεις των 48
προαπαιτούμενων, χωρίς την ολο-
κλήρωση των οποίων δεν μπορούν
να εκταμιευθούν τα 2 δισ. ευρώ της
υποδόσης. 
8Η διαδικασία για την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών. 
Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα και ημε-
ρομηνία - ορόσημο θεωρείται η 15η
Νοεμβρίου. Παρόλα αυτά, με δεδομένες
τις έως τώρα καθυστερήσεις, όλα δεί-
χνουν πως η ολοκλήρωση της αξιο-
λόγησης δεν θα έχει καταστεί εφικτή
και θα πάει πιο πίσω. 
Σε κάθε περίπτωση, ο νέος –προσω-
ρινός;– στόχος από το Μαξίμου είναι
να δοθεί το «πράσινο φως» για την
πρώτη εκταμίευση, ώστε στο Euro-
group της 9ης Νοεμβρίου να έχει κα-
ταγραφεί κάποια πρόοδος.

Ο κρίσιμος Νοέμβριος
Ο Νοέμβριος θα είναι βαρύς μήνας
για την κυβέρνηση, καθώς πρέπει να
φέρει ολοκλήρωση της πρώτης αξιο-
λόγησης. 
Σε αγώνα δρόμου για να κλείσουν
όλα τα ανοιχτά μέτωπα επιδίδεται η
κυβέρνηση, αναφορικά με τις δεσμεύ-
σεις της χώρας για μεταρρυθμίσεις,
όπως αυτές ορίζονται στη συμφωνία
της 12ης Ιουλίου. Προκειμένου να
επισπεύσει τις διαδικασίες για την
εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισ.
ευρώ, η κυβέρνηση δρομολογεί, όπως
είχε προαναγγελθεί, δύο νομοσχέδια:
αυτό για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών και το νομοσχέδιο με διορ-
θώσεις και προσθήκη μέτρων που

περιλαμβάνονται στην πρώτη αξιο-
λόγηση και δεν είχαν περιληφθεί στο
πρώτο πολυνομοσχέδιο. Σε σχέση με
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των
«κόκκινων» δανείων και οι ρυθμίσεις
για την προστασία πρώτης κατοικίας,
που συναρτώνται άμεσα με αυτό. 
Το χάσμα μεταξύ της κυβέρνησης και
των δανειστών παραμένει μεγάλο,
καθώς το νομοσχέδιο για τα προαπαι-
τούμενα δεν κατέστη ικανό να κάμψει
τις ενστάσεις του Euro Working Group,
το οποίο κατά τη συνεδρίασή του
εστίασε στα «αγκάθια» των «κόκκινων»

δανείων και του ΦΠΑ στην ιδιωτική
εκπαίδευση. Στο επίκεντρο των τε-
χνοκρατών βρέθηκαν τα «κόκκινα»
δάνεια, με το θέμα των πλειστηριασμών
της πρώτης κατοικίας και το όριο
πάνω από το οποίο θα βγαίνουν τα
ακίνητα στο… σφυρί να αποτελεί το
μεγαλύτερο σκόπελο των διαπραγ-
ματεύσεων, η επιβολή ΦΠΑ στην ιδιω-
τική εκπαίδευση, με τους δανειστές
να απορρίπτουν το σενάριο για κλι-
μακωτές επιβαρύνσεις που προτείνει
η κυβέρνηση και να ζητούν ή γενική
επιβολή αυξημένου ΦΠΑ ή ισοδύναμα
και το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων. 

Η αρνητική εισήγηση του Euro Working
Group ουσιαστικά παραπέμπει τις
όποιες αποφάσεις στο Eurogroup της
9ης Νοεμβρίου, με την ελληνική κυ-
βέρνηση να επιδιώκει να φτάσει ακόμα
και σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για
το θέμα των «κόκκινων» δανείων,
ώστε να δοθεί λύση στον γόρδιο
δεσμό των πλειστηριασμών πρώτης

κατοικίας μέσα από πολιτική διαπραγ-
μάτευση σε επίπεδο κορυφής, όπου
θα έχει στο πλευρό της τον Φρανσουά
Ολάντ και τον Ματέο Ρέντσι. Ως εκ
τούτου, πιθανό θεωρείται να «σέρ-
νεται» η δόση των 2 δισ. ευρώ μέχρι
να ληφθεί πολιτική απόφαση για την
εκταμίευσή της ακόμα και από κάποια
έκτακτη Σύνοδο Κορυφής. 
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Βαρύς ο Νοέμβριος για την κυβέρνηση

Φόροι 13,5 δισ. σε δύο μήνες
Το ποσό των 13,5 δισ. αναμένει να εισπράξει από τους φορολογούμενους
μέχρι το τέλος του χρόνου για να βγει ο Προϋπολογισμός το υπουργείο Οι-
κονομικών.
Γι' αυτό οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν 2 δισ. και 1,6 δισ., από τις
δόσεις του ΕΝΦΙΑ στα τέλη του Δεκεμβρίου, ενώ από τις αγορές προϊόντων
και υπηρεσιών περιμένει τουλάχιστον 7,6 δισ.
Οι επόμενοι φόροι, που ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ, περιλαμβάνουν: 
8Αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας που πρέπει να εξοφληθούν ως το τέλος
του έτους.
8Τη νέα φορολογική κλίμακα με αυξήσεις συντελεστών για μεσαία και
υψηλότερα εισοδήματα, στην οποία θα ενσωματωθεί μάλιστα η έκτακτη ει-
σφορά.
8Την αύξηση του φόρου εισοδήματος των αγροτών από το 13% στο
20%. 
8Αυξήσεις στον φόρο εισοδήματος από ενοίκια που πρέπει να αποδώσουν
200 εκατ. 

«Καίει» το Ασφαλιστικό
Το μέγεθος του προβλήματος με το Ασφαλιστικό παραδέχονται και τα ίδια
τα κυβερνητικά στελέχη, όπως ο κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο οποίος
τονίζει ότι Ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό απειλούν την κυβέρνηση. 
Την ίδια ώρα στο κυβερνητικό επιτελείο, εξετάζονται λύσεις, όπως η
επιβολή ενός «πράσινου φόρου» στις επιχειρήσεις που ρυπαίνουν, ενός
φόρου σε τραπεζικές συναλλαγές, όπως τα εμβάσματα του εξωτερικού,
τέλος στα κέρδη από τυχερά παιχνίδια αλλά και στις συμβάσεις παραχώρησης
των δημοσίων έργων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του
συστήματος. Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα να προκύψουν έσοδα
από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και αποκρατικοποιήσεις. 
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Ποιοί κινδυνεύουν με κατασχέσεις
και πλειστηριασμούς

Απελευθερώνονται όλες οι πρά-
ξεις «αναγκαστικής εκτέλε-
σης», μεταξύ των οποίων και
οι πλειστηριασμοί, όπως απο-
φάσισε το υπουργείο Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρώπινων Δικαιωμάτων.
Κατά συνέπεια, γίνονται όλες οι
πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης
που δεν αφορούν σε πρώτη κατοι-
κία.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη
διάταξη, η ισχύς της οποίας δεν πα-
ρατείνεται, προέβλεπε την αναστολή
έως 31 Οκτωβρίου διενέργειας κάθε
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης,
ιδίως τη διενέργεια πλειστηριασμών,
κατασχέσεων, εξώσεων και προ-
σωπικών κρατήσεων. 
Σημειώνεται, πάντως, ότι σε ισχύ
βρίσκεται το άτυπο μορατόριουμ
που έχει συμφωνηθεί με τις τράπεζες
για την πρώτη κατοικία και με συγ-
κεκριμένα εισοδηματικά και περι-
ουσιακά κριτήρια. 
Επίσης, ισχύει και μία ακόμα διαδι-
κασία, η οποία όμως βάζει στο στό-
χαστρο τα περιουσιακά στοιχεία
λόγω οφειλών μια και ξεπαγώνουν
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
(πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και
εξώσεις από σπίτια) για όσους έχουν
σε βάρος τους σχετικές δικαστικές
αποφάσεις. 

Στο στόχαστρο
πάνω από 100.000
οφειλέτες
Στο στόχαστρο θα μπουν πάνω από
100.000 οφειλέτες, οι οποίοι είτε
δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους
είτε έχουν χάσει τη ρύθμιση στην

οποία είχαν ενταχθεί. 
Ενδεικτικό είναι ότι στο ΚΕΑΟ έχουν
μεταφερθεί από τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς χρέη, ύψους 12,9 δισ.,
από 275.000 οφειλέτες. 
Από αυτούς, οι 268.000 χρωστούν
ακόμα, ενώ το συνολικό ποσό των
οφειλών αγγίζει πια με τα πρόσθετα
τέλη τα 14,8 δισ. Οι 62.000 έχουν
ενταχθεί σε ρύθμιση και την τηρούν
με αποτέλεσμα να παραμένει ενεργή
μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο. 
Αντίθετα, περίπου 60.000 έχουν
χάσει τη ρύθμιση και βρίσκονται
πάλι στο «κόκκινο». 
Ενδεικτικό είναι ότι ένας στους δύο
οφειλέτες, από τους 130.000 που
έχουν μπει σε κάποια ρύθμιση,
έχουν πια χάσει τη ρύθμιση αυτή. 
Πάνω από ένας στους δύο οφειλέτες
που είναι εγγεγραμμένοι στο «μη-
τρώο» του Κέντρου Είσπραξης Ανε-
ξοφλήτων Οφειλών προς τα Ταμεία
θα πρέπει να αναμένουν ηλεκτρονικά
κατασχετήρια το αμέσως επόμενο
διάστημα. 
Παράλληλα, κινδυνεύουν με εγγραφή
υποθήκης της περιουσίας τους ακόμα
και οι οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει
τα χρέη τους, εφόσον αυτά ξεπερνάν
τα 200.000 ευρώ. 
Και αυτό γιατί στην κυβέρνηση εξε-
τάζουν την άμεση ενεργοποίηση
διάταξης που πέρασε τον περασμένο
Ιούνιο. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
του ΚΕΑΟ, στη συγκεκριμένη κα-
τηγορία των μεγαλοφειλετών ανή-
κουν πάνω από 8.000 άτομα, τα
οποία χρωστούν... 6 δισ. ευρώ. 
Με άλλα λόγια, στο 3% των οφει-
λετών των Ταμείων που χρωστούν

πάνω από 5.000 ευρώ ανήκει το...
40% των συνολικών χρεών, τα
οποία έχει καταγράψει το ΚΕΑΟ. 

Οι οργανώσεις 
των καταναλωτών
«Ενέργειες για την υπεράσπιση του
βασικού δικαιώματος στη στέγαση»,
προαναγγέλλουν οι Οργανώσεις
των καταναλωτών «στην περίπτωση
μη ευνοϊκών ρυθμίσεων από τη
διαπραγμάτευση με τους εκπρο-
σώπους των Θεσμών». 
Με κοινή ανακοίνωσή τους, η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Κα-
ταναλωτών και η Ένωση Κατανα-
λωτών Ποιότητα Ζωής καλούν την
κυβέρνηση: 
� Να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της
για προστασία της κύριας κατοικίας
όλων των νοικοκυριών, που χωρίς
δόλο βρέθηκαν σε αδυναμία να απο-
πληρώσουν τα χρέη τους. 
� Να αποτρέψει την απαξίωση του
Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοι-
κοκυριά.
� Να προστατέψει χιλιάδες οφειλέτες
που θα κινδυνεύσουν να χάσουν
τη στέγη τους. 
Οι Οργανώσεις των καταναλωτών
σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους
ότι η τροποποίηση του Νόμου Κα-
τσέλη (3869/2010) τον περασμένο
Αύγουστο, «άφησε στον αέρα τα
κριτήρια για την προστασία της
κύριας κατοικίας, μεταθέτοντας
τον ορισμό τους με την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης. Πρόβλεψε,
όμως, ότι θα σχετίζονται με την
αξία του ακινήτου, το εισόδημα
του οφειλέτη και το ύψος των

οφειλών». Με το προηγούμενο κα-
θεστώς, λοιπόν, όπως εξηγούν, ο
οφειλέτης μπορούσε να σώσει το
σπίτι του, εφόσον η αντικειμενική
του αξία δεν υπερέβαινε το αφο-
ρολόγητο όριο συν 50%. «Παράλ-
ληλα, είχε την υποχρέωση να κα-
ταβάλει μέχρι το 80% της αξίας σε
ορισμένο χρονικό διάστημα».
Όμως, όπως υπογραμμίζουν οι
Οργανώσεις, «οι απαιτήσεις
των δανειστών σχετικά με τα
παραπάνω όρια, σύμφωνα
με τις πληροφορίες που δη-
μοσιεύονται, στην ουσία
οδηγούν στην πλήρη απα-
ξίωση του Νόμου».
Κι αυτό διότι, όπως εξη-
γούν, το όριο των 120.000
ευρώ, όταν οι αντικειμενικές αξίες
παραμένουν ψηλά και τα εισοδήματα
είναι πολύ χαμηλά, θα έχει ως απο-
τέλεσμα την προστασία
της κύριας κατοικίας
μόνο ελάχιστων
οφειλετών. 

Ένα στα τρία νοικοκυριά χρωστάει πάνω από 200.000 ευρώ!
Συνάντηση με την κυβέρνηση επιδιώκει η Ένωση
Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), για
να βρεθεί, όπως σχολιάζει, μία «δίκαιη λύση
για την προστασία της πρώτης κατοικίας», ενώ
μαζεύει και υπογραφές για το θέμα. 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της
ότι οι τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν,
αναφέρουν ως προτεινόμενο από την κυβέρνηση
όριο οφειλών το ποσό των 200.000 ευρώ.
«Από μία πρώτη επεξεργασία ενός μέρους των

στοιχείων της ΕΚΠΟΙΖΩ, προκύπτει ότι τουλάχιστον
1 στα 3 νοικοκυριά έχει οφειλές που ξεπερνούν
τις 200.000 ευρώ». Αν ληφθούν υπόψη και τα
άλλα δύο κριτήρια (ετήσιο εισόδημα, αντικειμενική
αξία της κατοικίας), τα οποία υποχρεωτικά συ-

νυπολογίζονται, όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ,
τότε είναι προφανές ότι με πλειστηριασμό θα
κινδυνεύσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφειλετών,
ακόμα κι αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάγονται
στις λοιπές διατάξεις του Νόμου.
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Ευκαιρίες κατάρτισης και προ-
σωρινής απασχόλησης σε
254.000 ανέργους θα δώσει η
κυβέρνηση έως το τέλος του
2016 με βάση τα 13 νέα προ-
γράμματα που ανακοίνωσε η ανα-
πληρώτρια υπουργός Εργασίας,
Ρ. Αντωνοπούλου.
Τα προγράμματα -στα οποία περιλαμ-
βάνεται και η κοινωφελής εργασία
150.000 ανέργων για 8 έως 12 μήνες,
από τον Μάρτιο του 2016, σε δημό-
σιους φορείς- συνδέονται με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας σε κλαδικό
και τοπικό επίπεδο, προβλέπουν επι-
δοτήσεις του μισθού ή των εισφορών
με εγγυημένα εργασιακά δικαιώματα
και ελάχιστο μισθό 495 ευρώ, υπο-
χρέωση απασχόλησης ενός ποσοστού
ανέργων μετά τη λήξη των επιδοτή-
σεων και ειδικά για την κατάρτιση και
τη μαθητεία πιστοποίηση των γνώσεων
και απασχόληση για 6 έως 12 μήνες. 
Για την εφαρμογή περισσότερων δρά-
σεων υποστήριξης των ανέργων, η
κυβέρνηση θα διεκδικήσει επιπλέον
κονδύλια 1,2 δισ.-2 δισ. ευρώ κατά
τη διαδικασία επικαιροποίησης του
ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα προγράμματα
που θα προκηρυχθούν στους επόμε-
νους έξι μήνες (σε παρένθεση ο μήνας
της προκήρυξης) είναι:
1.10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης
διάρκειας με έμφαση στους μακρο-
χρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω
των 50 ετών (Δεκέμβριος 2015).
2.Προώθησης της αυτοαπασχόλησης
5.000 νέων ανέργων έως 18-24 ετών,
με επιδότηση των εισφορών κοινω-

νικής ασφάλισης έως 12 μήνες από
την έναρξη της δραστηριότητάς τους
(Ιανουάριος 2016).
3. Προώθησης της αυτοαπασχόλησης
5.000 νέων ανέργων έως 25-29 ετών,

με επιδότηση των εισφορών κοινω-
νικής ασφάλισης έως 12 μήνες από
την έναρξη της δραστηριότητάς τους
(Ιανουάριος 2016).
4. «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμ-

βασης» για 8.000 νέους ανέργους
έως 24 ετών που θα ενταχθούν σε
προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη
12μηνη απασχόληση (Φεβρουάριος
2016).
5. Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης
για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας
18-24 ετών σε επιχειρήσεις, με επί-
βλεψη στον χώρο εργασίας και, στη
συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις ερ-
γασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις
για επιδοτούμενη απασχόληση διάρ-
κειας 12 μηνών (Φεβρουάριος 2016).
6. Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης
για 3.000 άνεργους νέους ηλικίας
25-29 ετών σε επιχειρήσεις, με επί-
βλεψη στον χώρο εργασίας και, στη
συνέχεια, ένταξη σε νέες θέσεις ερ-

γασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις
για επιδοτούμενη απασχόληση διάρ-
κειας 12 μηνών (Φεβρουάριος 2016).
7. Συμβουλευτικής, επαγγελματικής
Κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων
και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις
του ιδιωτικού σε συνεργασία με κλα-
δικούς φορείς. 15.000 άνεργοι (Μάρ-
τιος 2016). 
8. Προώθηση της νεανικής επιχει-
ρηματικότητας για 1.000 ανέργους
για τη δημιουργία startups από νέους
18-29 ετών (Μάρτιος 2016).
9. Προώθηση της επιχειρηματικότητας
για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών
για τη δημιουργία startups (Μάρτιος
2016).
10. Απασχόλησης για ΑΜΕΑ σε κοι-
νωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
(Μάρτιος 2016).
11. «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση»
για 26.000 ανέργους ηλικίας 29-64
ετών.
12. Επιδότησης μισθολογικού κό-
στους για την ενίσχυση της πλήρως
ασφαλισμένης εργασίας σε Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Μάρτιος
2016) στο πλαίσιο της απόφασης για
την ενίσχυση, με τροποποίηση του
νόμου 4019/2011, της κοινωνικής
οικονομίας στον αγροτοδιατροφικό
τομέα, στον τουρισμό, στο περιβάλλον
αλλά και την ανάληψη πτωχευμένων
επιχειρήσεων από συνεταιρισμούς
εργαζομένων.
13.Νέο, κοινωφελούς εργασίας για
8-12 μήνες, αντί των 5μηνών (Μάρτιος
2016).

12+1 προγράμματα για 254.000 ανέργους

Καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ
Από την Πέμπτη άρχισαν να καταβάλλονται τα οικογενειακά
επιδόματα του γ' τριμήνου από τον ΟΓΑ, στους δικαιούχους που
υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου και πληρούν τις
προϋποθέσεις. Η καταβολή των επιδομάτων είχε καθυστερήσει
σημαντικά γιατί η κυβέρνηση δεν είχε βρει το απαραίτητο κονδύλι. 
Η πληρωμή αφορά 643.290 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 223.481.455,65 ευρώ. 
Ο ΟΓΑ διευκρινίζει ότι, όσοι από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους
των οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση Α21 έως τις
4/9/2015 και δεν τους έχει καταβληθεί το επίδομα μπορούν να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr),
στην ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων»,
προκειμένου να ενημερωθούν για τον λόγο μη πληρωμής τους

και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ. 
Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων σε αυτούς τους δι-
καιούχους θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των δι-
καιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού. 
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων κυμαίνεται από 13 έως 40
ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων
και το οικογενειακό εισόδημα. Το ειδικό επίδομα στήριξης
τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ανέρχεται στο ποσό
των 500 ευρώ τον χρόνο και χορηγείται σε τρεις ισόποσες
δόσεις. Τα επιδόματα χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια σε
όσους έχουν παιδιά κάτω των 18 ή 19 ετών εφόσον φοιτούν
στη μέση εκπαίδευση ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν
πάνω από 67% ποσοστό αναπηρίας.

Για την εφαρμογή περισσότερων δράσεων
υποστήριξης των ανέργων, η κυβέρνηση 
θα διεκδικήσει επιπλέον κονδύλια 
1,2 δισ.-2 δισ. ευρώ κατά τη διαδικασία
επικαιροποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020
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Φόροι και εισφορές «τρώνε»
το 60% του μισθού

Αβάσταχτο είναι το βάρος για
τα ελληνικά νοικοκυριά από την
απίστευτη φοροεπιδρομή που
δέχεται τον τελευταίο καιρό,
καθώς σύμφωνα με τον Σύνδε-
σμο Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών (ΣΕΒ), μισθωτός με μικτές
αποδοχές ύψους 2.400 ευρώ
το μήνα και δύο παιδιά, πλη-
ρώνει το 60% του μισθού του
σε φόρους και εισφορές.
Το ποσοστό μάλιστα αυτό είναι σχεδόν
20% μεγαλύτερο από αυτό που πλη-
ρώνουν οι φορολογούμενοι στη Γερ-
μανία και 70% από τον μέσο όρο
του ΟΟΣΑ. 
Αντίστοιχα, για μισθωτό με μέσες
μικτές αποδοχές 1.440 ευρώ τον
μήνα, η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες
ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό
των μισθών σε σύγκριση με την Ολ-
λανδία, τη Φιλανδία, την Ισπανία,
την Πορτογαλία και την Ιταλία, ενώ
μόλις τρεις χώρες έχουν αισθητά
υψηλότερες εισφορές από τις ελλη-
νικές. 
Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι οι χώρες που

έχουν αντίστοιχα υψηλές εισφορές
με την Ελλάδα είναι όλες χώρες με
χαμηλότερη γραφειοκρατία, χωρίς
capital controls, με λιγότερη πολιτική

αβεβαιότητα και τις οποίες εμπι-
στεύονται οι αγορές. 
Σημειώνει, μάλιστα, ότι οι προτάσεις
για αύξηση των ασφαλιστικών ει-

σφορών είναι ανεδαφικές και θα
επιτείνουν την ύφεση, οδηγώντας
σε μεγαλύτερη ανεργία. 
Η Ελλάδα είναι σήμερα μία ακραία
περίπτωση υποεπένδυσης, με τις
καθαρές (μετά τις αποσβέσεις) επεν-
δύσεις το 2014 να είναι αρνητικές
και να διαμορφώνονται σε -8,3%
του ΑΕΠ. 
Ενδεικτικό είναι ότι στη χώρα μας
για κάθε ένα ευρώ παραγωγή και
εισόδημα απαιτούνται επενδυτικά
κεφάλαια πενταπλάσιας αξίας, όταν
στον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο
απαιτούνται τα μισά περίπου από τα
κεφάλαια αυτά. 
Το γεγονός ότι η χώρα μας είναι τε-
λευταία στη σχετική κατάταξη σημαίνει
ότι λειτουργεί με τεράστια εμπόδια
στην οικονομική δραστηριότητα, τα
οποία, αν δεν αρθούν, την καταδι-
κάζουν σε διαρκή ύφεση ή, στην κα-
λύτερη των περιπτώσεων, σε ένα
αναπτυξιακό τέλμα χαμηλών επιδό-
σεων, μη ικανών να δημιουργήσουν
ευκαιρίες για την αύξηση της απα-
σχόλησης και των εισοδημάτων. 

ΟΑΕΔ: 12.700 εισιτήρια για εργασία
Έρχεται νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ
«Ενίσχυση της ρευστότητας και της
απασχόλησης» με αριθμό ωφελού-
μενων 12.700 άτομα/επιχειρήσεις,
το οποίο αναμένεται να ξεκινήσουν
οι αιτήσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα για την
αίτηση του νέου προγράμματος επι-
δότησης ενίσχυσης της ρευστότητας
και της απασχόλησης αναμένεται να
ενεργοποιηθεί μέσα στο πρώτο δε-
καπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ποιοί είναι δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα,
εφόσον πληρούν τις παρακάτω προ-
ϋποθέσεις:
1) Έχουν προβεί στη δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας σε σχέση με τον
ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας
που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014,
με την πρόσληψη πρώην ανέργων
κατά το χρονικό διάστημα από
1/1/2015 έως και 31/8/2015, με
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αο-

ρίστου χρόνου πλήρους ή και μερικής
απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν
κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης και για όλη τη συνολική διάρ-
κεια του προγράμματος όπως ορίζεται
παρακάτω.
2) Δεν έχουν προβεί σε μείωση του

προϋπάρχοντος προσωπικού που
είχαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο. 
Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες
για την επιχορήγηση, κατ’ ανώτατο
όριο, είκοσι θέσεων πλήρους απα-
σχόλησης ή σαράντα θέσεων μερικής
απασχόλησης, για θέσεις. 
Επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν αυξο-
μειώσεις του προσωπικού τους κατά
το χρονικό διάστημα από 1/1/2015
έως και 31/8/2015, σε σχέση με τον
ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας
που είχαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο,
θα επιχορηγηθούν για τον επιπλέον
αριθμό των θέσεων εργασίας που
έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε χρο-
νική στιγμή κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστημα και διατηρούν μέχρι την
υποβολή της αίτησης για υπαγωγή
στο πρόγραμμα και για όλη τη διάρκεια
του προγράμματος. 

Νέα 
ρύθμιση-
ανάσα 
για τις

100 δόσεις

Να καθησυχάσει τους πολίτες
που έχουν ενταχθεί στο καθε-
στώς των 100 δόσεων και
έχουν… τρομοκρατηθεί, λόγω
ενδεχόμενης δυσκολίας να αν-
ταποκριθούν στη πληρωμή του
ΕΝΦΙΑ, θέλει το υπουργείο Οι-
κονομικών. 
Σε ανακοίνωσή του, κάνει λόγο
για επίθεση «παραπληροφόρη-
σης» όσον αφορά τον συσχετι-
σμό της καταβολής της πρώτης
δόσης του ΕΝΦΙΑ με ενδεχόμενη
απώλεια της ρύθμισης των 100
δόσεων. 
«Θέλουμε να ενημερώσουμε
τους πολίτες πως δεν υπάρχει
καμία τέτοια περίπτωση, αφού
κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται
από κανένα Νόμο», επισημαίνει
το ΥΠΟΙΚ. 
Εν τω μεταξύ το πολυνομοσχέδιο
με τα προαπαιτούμενα έχει και
μια θετική αλλαγή για τους μι-
κροοφειλέτες. Διάταξη τους
δίνει ανάσα για ληξιπρόθεσμα
χρέη προς το Δημόσιο και τη
ρύθμιση των 100 δόσεων για
χρέη μέχρι 5.000 ευρώ. 
Mε το προηγούμενο καθεστώς
μια προϋπόθεση ήταν η αντι-
κειμενική αξία της περιουσίας
του οφειλέτη να είναι οι 150.000
ευρώ. Στην περιουσία αυτή υπο-
λόγιζαν τα κτίσματα, τα εντός
αλλά και τα εκτός σχεδίου οι-
κόπεδα και αγροτεμάχια και
έπαιρναν σαν βάση τα ακίνητα,
όπως είναι στο Ε9. 
Με τη νέα διάταξη όμως οι δόσεις
παραμένουν άτοκες, αν η περι-
ουσία δεν ξεπερνά τις 150.000
ευρώ, αλλά με βάση τα ακίνητα
του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή την αξία
των κτισμάτων και μόνο των
εντός σχεδίου οικοπέδων του
οφειλέτη.

Δεν βγαίνει εκτός
ρύθμισης όποιος χάσει

την 1η δόση του ΕΝΦΙΑ!





Σάββατο 
7 Νοεμβρίου 2015ΡΕΠΟΡΤΑΖ32

/8
www.ntokoumenta.gr

Η δίκη κρατάει καιρό με διακοπές κ.λπ., αν
και ο Γιάννος είναι πια μόνο... περατιανός και
όχι παντοδύναμος Υπουργός. 
Έτσι, τουλάχιστον, φαίνεται στην κοινωνία. 
Η δίκη αφορά όμως ένα πολύ σοβαρό θέμα,

το οποίο «γεννήθηκε» όταν αποκαλύφθηκε η
λίστα Λαγκάρντ. 
Μέχρι τότε ο Γιάννος διακήρυττε «σύντροφοι
για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι» και
ιδιαίτερα δυνατή ήταν η φωνή του όταν ήταν
Υπουργός ο ίδιος και στενός συνεργάτης του
στο Υπουργείο ο (και) κουμπάρος του, κ. Καν-
δαλέπας. 
Όταν κυκλοφόρησε η λίστα Λαγκάρντ ανακα-
λύφθηκε σε αυτήν η «μπίζνεσγούμαν», κα
Σταυρούλα Κουράκου. 
Ανακαλύφθηκε, επίσης, ο κ. Κανδαλέπας και
η κα Κανδαλέπα. 
Με όχι και τόση ταχύτητα επιβεβαιώθηκε ότι
η κα Κουράκου ήταν η (δεύτερη στη σειρά)
και τότε ο κ. Γιάννος Παπαντωνίου είπε ότι
«δεν τα πήρε από πουθενά, αλλά αυτά είναι
χρήματα που αγωνιζόταν ο ίδιος και η σύζυγός
του να «περάσουν» στα παιδιά που είχε η σύ-
ζυγός του από τον πρώτο της γάμο. Δικαιο-
λογήθηκαν ότι τα χρήματα δεν έχουν σχέση
με τον Γιάννο, αλλά με τον πρώτο σύζυγο,
αναγκάζοντας ρεπόρτερς να τρέξουν αιφνι-
διαστικά στον πρώτο σύζυγο και να διερωτώνται
στα ρεπορτάζ αν ο σύζυγος αυτός, που εμφα-
νιζόταν με συνεργείο αυτοκινήτων, μπορούσε
να έχει τόσα χρήματα. 
Αυτό περίπου είναι και το αντικείμενο της

δίκης με το οποίο ασχολήθηκαν ελάχιστα έως
καθόλου τα ΜΜΕ, αν και θα μπορούσαν να
ερευνήσουν αν άλλες δίκες με τέτοιο αντικείμενο
κράτησαν για κοινό θνητό πάνω από μία
δικάσιμο και αυτή όχι ολόκληρη... 
Ο Γιάννος ήταν «τσάρος» της Οικονομίας από
το 1994 επί «Ανδρέα του Μεγάλου του Οικο-
νομολόγου» και στη θέση αυτή τον διατήρησε
και ο Κ. Σημίτης μέχρι το φθινόπωρο του
2001. 

Τότε τον έστειλε στο υπουργείο Άμυνας γιατί
παραείχε αρχίσει να βρωμάει… από το Επιτελείο
του «Άκη, συζύγου της Μεγάλης Μάνας Βίκυς». 
Τότε οι Μπιστικοί, που ήταν ολόκληρη στρατιά
στην ηγεσία των Τραπεζών και στην ηγεσία
των ΜΜΕ «πέρασαν» την εντύπωση ότι ο
Γιάννος πήγε στο Υπουργείο γιατί ήταν καθαρός. 
Τον Άκη και τον Γιάννο, τους περιέλαβαν
αρνητικά όμως μεγάλα ξένα ΜΜΕ, όπως το
Σπίγκελ και η Λιμπερασιόν αντίστοιχα. 
Ούτε λίγο ούτε πολύ έφτασαν στο σημείο να
γράψουν ότι «τα πήραν» από τα εξοπλιστικά
στα οποία η κυβέρνηση Σημίτη έκανε ρεκόρ
με πληρωμές κονδυλίων 17 τρισ. δραχμών
στην οκταετία 1997-2004,όλα με δανεικά. 
Ο Άκης και ο Γιάννος ανακοίνωσαν ότι δι-

καιώθηκαν στα γερμανικά και γαλλικά δικαστήρια
και εκεί αποδείχθηκε ότι «δεν τα πήραν». 
Στη δίκη του Άκη όσο κι αν ψάξαμε το Σπίγκελ
δεν το βρήκαμε να αναζητά δικαίωσή του,
αφού τα ελληνικά δικαστήρια έκριναν ότι «ο
Άκης τα πήρε». 
Είναι δυνατόν να πλήρωσε αποζημίωση στον
Άκη και να είναι τόσο γαλαντόμο το διάσημο
περιοδικό, ώστε και λεφτά να έχασε και με τη
ρετσινιά του συκοφάντη να πορεύεται;
Στη δίκη του Γιάννου αναζητήσαμε την παρουσία
της Λιμπερασιόν και δεν την διαπιστώσαμε.
Τώρα αναζητούμε το αν η πλευρά του Γιάννου
προσκόμισε στο Δικαστήριο την απόφαση δι-
καίωσης με τη Λιμπερασιόν για την ύπαρξη
της οποίας καμία απόδειξη δεν έχουμε εμείς,
πέραν από τη δημόσια διαβεβαίωση του Γιάννου
ότι δικαιώθηκε... 
Υπενθυμίζουμε ότι οι Γάλλοι δια του κ. Ζοσράν
είχαν δηλώσει ότι «έχασαν δουλειές στην
Ελλάδα διότι αυτοί χρημάτιζαν χαμηλά, ενώ
άλλοι ψηλά» και αναφέρονταν στην κυβέρνηση
Σημίτη... 
Στο ερώτημα εάν υπάρχουν έγγραφα που να
εμπλέκουν και την περίοδο Υπουργίας Γιάννου
στα εξοπλιστικά, η απάντηση είναι ότι υπάρχουν,
αλλά δεν είναι αυτό θέμα του παρόντος ρεπορτάζ. 
Το θέμα μας είναι η περίοδος Γιάννου στο

«τσαριλίκι» της Οικονομίας και τι σπουδαίο
συνέβη... 
Ένα λοιπόν από τα σπουδαία συμβάντα της

περιόδου είναι η ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ
με τη συνδρομή της διαβόητης «Γκόλντμαν
Σακς». 
Όπως λοιπόν είναι σήμερα γνωστό, ο οικο-

νομικός αυτός Οίκος έκανε
μια κομπίνα απόκρυψης
οικονομικών στοιχείων της
Ελλάδας και έτσι μας έβαλαν
στο ευρώ. 
Στην Αμερική έγινε έρευνα
για τις κομπίνες της «Γκόλντμαν Σακς» και, σε
μία έρευνα, στέλεχός της κατέθεσε ότι η αμοιβή
συνολικά για την «εργασία» της Γκόλντμαν
ήταν 1 δισ. δολάρια, από τα οποία η Γκόλντμαν
κράτησε τα 735 εκατομμύρια. 
Στην ερώτηση που πήγαν τα άλλα, απάντησε
ότι πρέπει να ερωτηθεί η ελληνική κυβέρνηση. 

Τότε αρμόδιος Υπουργός ήταν ο Γιάννος.
Γράψαμε γι’ αυτή την υπόθεση, ξαναγράψαμε...
κανένα ενδιαφέρον. 
Κάποια στιγμή τα δώσαμε στη Δικαιοσύνη για
έρευνα. Αυτή την έρευνα την ανέλαβε ο κ.
Αγγελής μαζί με άλλο σκέλος που αφορούσε
άλλη υπόθεση. 
Έκτοτε ουδέν νεώτερο... Πήγε στο αρχείο με

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΔΙΚΗ «ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» ΚΑΙ  ΜΙΑ 

Ο Γιάννος, η buziness woman,
Mε κάθε πολυτέλεια χρόνου η ελληνική
Δικαιοσύνη θα ανακοινώσει την ποινή
για ένα μικρό πλημμεληματάκι του Γιάννου
Παπαντωνίου και της συζύγου του στις
17 Νοέμβρη

Τoυ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

� Η... άχρηστη λίστα Λαγκάρντ άνοιξε «πόρτα»               � Τί απέγινε η έρευνα του εισαγγελέα Αγγελή;
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η Goldman και ο «κακός» Πέτρος

τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν στοιχεία;
Είναι ακόμα σε εξέλιξη; 
Την περασμένη εβδομάδα, εκεί που νομίζαμε
ότι κανείς πολιτικός δεν ακουμπάει αυτό το
θέμα, εκτός της παλαιότερης αναφοράς που
είχε κάνει ο κ. Πέτρος Δούκας και βρήκε τον...
μπελά του με χτυπήματα εκεί που ακόμα δεν
φαίνονται, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημο-
κρατικού Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος με
τους «κινηματίες» της Υπέρβασης Κυρ. Τόμπρα
και Γ. Νούλα το συζήτησαν. 
Και κατέληξαν σε μια ερώτηση στη Βουλή, για
την οποία προφητεύουμε... μέλλον. 
Ιδού απόσπασμά της: 
Τα swaps του 2000, 2001 και 2002 ήταν στην
πράξη δομημένα προϊόντα που επινόησε η
Goldman Sachs, τα οποία εξασφάλισαν την
απόκρυψη αρκετών δισ. ευρώ στο ελληνικό
δημόσιο, επιτρέποντας έτσι να παρουσιάσει
μικρότερο χρέος και έλλειμμα στη Eurostat σε
σχέση με τα πραγματικά δημοσιονομικά μεγέ-
θη.
Η Goldman Sachs  από τη μεριά της φέρεται

ότι κέρδισε 400 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ
μόνο από την τελευταία συναλλαγή του έτους
2002, ως αμοιβή της για την εξυπηρέτηση και
περίπου 5 δις σε βάθος χρόνου από τόκους
260 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, με λήξη

αποπληρωμής της συμφωνίας το 2019. 
Με απλά λόγια, η Goldman Sachs φέρεται να
«μαγείρεψε» το χρέος της Ελλάδας με αντάλλαγμα
μια αδρή μελλοντική πληρωμή. Επιπλέον, ασφά-
λισε την έκθεσή της έναντι του ελληνικού
χρέους και στοιχημάτισε ουσιαστικά εναντίον
της Ελλάδας, αγοράζοντας παράλληλα ασφά-
λιστρα κινδύνου (CDS) μέσω της γερμανικής
τράπεζας Depfa. 
Για το διπλό αυτό παιχνίδι που έπαιξε η

Goldman Sachs, δανείζοντας από τη μια μεριά
την Ελλάδα και, ταυτόχρονα, στοιχηματίζοντας
εναντίον του χρέους της από την άλλη, κατη-
γορήθηκε ευθέως στις ΗΠΑ, όπου ευθαρσώς
ομολόγησε πως είναι πάγια πρακτική ένα επεν-
δυτικό και πιστωτικό ίδρυμα να προχωρεί στην
εξασφάλιση του ρίσκου από τις συναλλαγές
του και ότι αυτό είναι γνωστό στους πελάτες
του, όπως ήταν άλλωστε γνωστό και στις τότε
ελληνικές κυβερνήσεις.
Μάλιστα, για του λόγου το αληθές, είναι

ευρέως γνωστό ότι, η Goldman Sachs, με μια
ακόμη σειρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως
η JP Morgan, είναι μέτοχοι στη Markit Group,
με την οποία έχουν δημιουργήσει έναν ειδικό
χρηματιστηριακό δείκτη προκειμένου να εμ-
πορεύονται οι επενδυτές τα ασφάλιστρα κινδύνου
που αφορούν ακριβώς στο χρέος χωρών της

ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία
και η Ιρλανδία. Ο δείκτης ονομάζεται iTraxx
SovX και πολλοί επενδυτές τονίζουν ότι οι
συναλλαγές που αφορά ο δείκτης επιβαρύνουν
σε μεγάλο βαθμό την επιδείνωση του χρέους
μιας χώρας. Ανάμεσα δε στους αγοραστές CDS
συγκαταλέγονται κατά κύριο λόγο οι Deutsche
Bank, UBS, Credit Suisse, Societe Generale
και ΒΝΡ Paribas, δηλαδή τα κορυφαία χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα στον πλανήτη...
Ακόμη και μετά την είσοδο στην Ευρωζώνη,
η Ελλάδα συνέχισε αυτού του είδους τις συ-
ναλλαγές με τη Goldman Sachs, συμβάλλοντας
έτσι στην εμφάνιση χαμηλού χρέους. To
Bloomberg μάλιστα έχει δημοσιεύσει αναφορά
της Eurostat, κατά την οποία η Ελλάδα προ-
χώρησε σε 13 συναλλαγές τύπου swap από το
2001 και, όλες, με τη Goldman Sachs, συνολικού
ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Είναι προφανές ότι, η πρακτική των ανταλλαγών
νομίσματος, αν και δε συνιστά ευθέως δανειακή
σύμβαση, χρεώνει τελικά το ελληνικό δημόσιο
με τόκους και αποζημιώσεις ρίσκου τεράστιων
ποσών σε βάθος χρόνου, πέρα από τις όποιες
εμπράγματες εγγυήσεις, εξασφαλίσεις και ενέ-
χυρα, που παρέχονται με αυτές τις συμφω-
νίες.
Τις ανταλλαγές νομίσματος (currency swaps)
μέχρι το 2005 συνόδευσε μια σειρά από αν-

ταλλαγές επιτοκίου (interest-rate swaps). Οι
δεσμεύσεις δηλαδή της Ελλάδας να αποδώσει
έσοδα από τον ΟΠΑΠ, τα αεροδρόμια και τα
διόδια στη Goldman Sachs,  συνοψίστηκαν σε
ένα πακέτο ανταλλαγής επιτοκίου, σύμφωνα
με το οποίο: 
•Η Goldman Sachs θα απέδιδε στο Ελληνικό
Δημόσιο το συμφωνηθέν ποσό με σταθερό
επιτόκιο 4%, ήτοι το δάνειο καταβαλλόταν
στην Ελλάδα σε τοκιζόμενες δόσεις   και
•Το Ελληνικό Δημόσιο θα επέστρεφε στη Gold-
man Sachs το συμφωνηθέν ποσό, εκτός της
αρχικής αμοιβής, με κυμαινόμενο επιτόκιο
6,6%+, το λεγόμενο Libor, που σε αυτού του
είδους τις συναλλαγές μπορούσε μεν να αυξηθεί,
αλλά δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να
πέσει κάτω από 6,6%.
Έτσι, το 2001, υπήρχε ένα δάνειο 10 δις ευρώ
σε γεν, το οποίο η κυβέρνηση επιθυμούσε να
εμφανίσει μικρότερο για να μην φανεί το πραγ-
ματικό ύψος του συνολικού δημοσίου χρέους.
Τότε η Goldman Sachs πρότεινε τη μετατροπή
του δανείου από γεν σε ευρώ, όχι με βάση τις
τρέχουσες ισοτιμίες, αλλά με κάποιες παλιότερες,
που εμφάνισαν το δάνειο μειωμένο κατά 2,8
δισ. Η διαφορά αυτή των 2,8 δισ. καλύφθηκε
με ένα έμμεσο δάνειο της Goldman  Sachsπρος
στην Ελλάδα, ως ένα ακόμη swap, που δεν θα
φαινόταν στο χρέος και θα αποπληρωνόταν
το 2019. Το swap περιελάμβανε την ανταλλαγή
ελληνικού δημόσιου χρέους από γεν και δολάρια
ΗΠΑ, εκτιμώμενο σε 10 δισ. ευρώ περίπου,
με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες
εκείνης της εποχής, σε ένα ποσό που υπολειπόταν
των 10 δισ. ευρώ με την διαφορετική ισοτιμία
off market στην οποία  έγινε η συναλλαγή. Τα
κόστη των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί
του swap αυξήθηκαν διότι η συμφωνία είχε
θεωρητική αξία που ξεπερνούσε τα 15 δις
ευρώ, ποσό υψηλότερο του ίδιου του δανείου.
Λόγω δε του μεγέθους και της περιπλοκότητας
της συμφωνίας, η Goldman Sachs χρέωσε ανα-
λογικά υψηλότερες προμήθειες χρηματιστη-
ριακών συναλλαγών από ότι χρέωνε για συμ-
φωνίες μικρότερου μεγέθους και απλούστερης
δομής...» 
Η  ερώτηση γράφει και πολλά άλλα πολύ-

πολύ σοβαρά... Το θέμα μόλις ξανάνοιξε και
είναι ΕΝΑ μόνο από τα θαυμαστά της περιόδου
του συζύγου της «μπίζνεςγούμαν» που εμ-
φανίζεται στη λίστα Λαγκάρντ...

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ  ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΛΠΑ 

                     � Τί απέγινε η έρευνα του εισαγγελέα Αγγελή;
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Αυτό είναι απόσπασμα από το ημερολόγιο
της Μαργαρίτας Παπανδρέου και το είχε
γράψει στις 23 Ιανουαρίου 1986. 
Τί συνέβαινε τότε; 
Ο κ. Δραγώνας, συμμαθητής του γιου της
Μαργαρίτας, Γιώργου, στο Κολλέγιο, ήταν
πρόεδρος σε κάποιον Οργανισμό σχετικά
με το Θέατρο κ.λπ. 
Ο κ. Δραγώνας είχε και μια σύζυγο που την
’λεγαν Θάλεια και την είχε χωρίσει. 
Η Θάλεια εμφανιζόταν με ένα μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. 
Την επομένη ημέρα από αυτής που γράφει η
Μαργαρίτα, δηλαδή στις 24 Γενάρη του 1986
το διαβόητο ΔΙΚΑΤΣΑ αναγνωρίζει τον μετα-
πτυχιακό τίτλο της κας Δραγώνα, γράφοντας
ότι «στερείται βασικού τίτλου σπουδών»!!! 
Παγκόσμια ευρεσιτεχνία να πάρει κανείς τέτοια
αναγνώριση χωρίς βασικό τίτλο. 
Η κα Δραγώνα στη συνέχεια έγινε και Υπουργός
στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου,
φίλου και συμμαθητή του Δραγώνα. 
Όπως είναι γνωστό, η Μαργαρίτα είχε πάντα
τα παιδιά της. 
Όπως διαβάζουμε στο ημερολόγιο, είχε και

τότε ΕΞΟΥΣΙΑ και γνώμη για τις αλλαγές στο
ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Ελλάδας, αν και από πουθενά
δεν πηγάζουν τέτοιες εξουσίες. 
Είχε και τον χώρο της, όπως η ίδια γράφει

στο ημερολόγιο. 
Αυτό το ημερολόγιο, το έγραφε τότε η Μαρ-

γαρίτα με την αίσθηση της παντοδυναμίας που
είχε και την περιγράφει η ίδια άλλωστε στο
απόσπασμα αυτό. 
Σήμερα η Μαργαρίτα στα 90 –βάλε– της χρόνια
(ου γαρ έρχεται μόνον...) δημοσίευσε βιβλίο
για τα «πλυμένα και τα άπλυτα» του Ανδρέα
και τα δικά τους. 

Για την «πόρνη» του Ανδρέα κάνει λόγο και,
προφανώς αυτό το απόσπασμα του ημερολογίου,
το έκρινε ικανό να κάνει τη διαφορά μαζί με
άλλα πολλά που γράφει. Να δείξει, δηλαδή,
ότι η ίδια ήταν «ΜΥΑΛΟ» και όχι σώμα και ότι
αυτόν που διάλεξε η «πόρνη» τον είχε δημι-
ουργήσει το ΜΥΑΛΟ. Η σοβαρότητα δηλαδή
απέναντι στην «αεροσυνοδό». 
Το βιβλίο της Μαργαρίτας που εξέδωσε ο

Οίκος Πατάκη (μεγάλη επιτυχία του) είναι
εξαιρετικά σημαντικό. 
Πρώτον, το εξέδωσε στα 92 της χρόνια, ηλικία

στην οποία βρίσκεται σε αδυναμία να «φιλ-
τράρει» τις αφηγήσεις της και άρα είναι, και
άθελά της, πιο αποκαλυπτική και ειλικρινής. 
Δεύτερον, οι αποκαλύψεις αυτές καθ’ αυτές
δείχνουν πόσο δίκιο είχαν εκείνοι που μιλούσαν
για πολλά άπλυτα… μιας οικογένειας που,

εξαγοράζοντας τα πάντα στην κρατική,
μιντιακή και επιχειρηματική μηχανή,
εμφανιζόταν μόνο με… φωτοστέφανο.
Είχε φιλοτεχνήσει εικόνα του «πιο
φτωχού πρωθυπουργού που ήταν
αφοσιωμένος μόνο στο καλό της χώ-
ρας». 
Η σοβαρή Μαργαρίτα έγραψε εκείνη
την ημέρα στο ημερολόγιο τη δύναμη

της εξουσίας που είχε ο Ανδρέας. 
Την επομένη τελείως συμπτωματικά οι επι-
στήμονες του ΔΙΚΑΤΣΑ «ανέβασαν στα ουράνια»
μια φίλη της οικογένειας και μετά χρόνια όταν
πια ο γιος της Μαργαρίτας και του Ανδρέα,
που τότε ήταν υφυπουργός Πολιτισμού (οι-
κογένεια στα πόστα...) έγινε πρωθυπουργός
πήρε από το πουθενά της πολιτικής αυτήν
ακριβώς τη Δραγώνα και την έκανε βουλευτίνα
Επικρατείας και στη συνέχεια Υφυπουργό στο
Υπουργείο... Παιδείας! 
Τίποτα δεν είναι τυχαίο... 
Η Μαργαρίτα ήταν σύζυγος και σύντροφος

του Ανδρέα από τα 25 της χρόνια (1948),
όταν τον γνώρισε σε ένα οδοντιατρείο και

Η  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΓΑΖΕΙ  «ΠΛΥΜΕΝΑ ΚΑΙ  

Από μικρό και από την... 92χρονη
� Πώς από την Αμερική έφτιαξαν ένα παντοδύναμο δίδυμο εξουσίας � Πώς κυβέρνησαν, πώς έκαναν την                                    

«...Αξιολογήσαμε με την Αγγέλα την
ομιλία του Ανδρέα σχετικά με τις συν-
ταγματικές αλλαγές... Θεωρώ τον εαυτό
μου έναν από τους καλύτερους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
συμβούλους του Ανδρέα, ένα είδους καλού
ακροατή με κοινό νου για τις ιδέες και
τις δράσεις του... Ελπίζω να κρίνουν
πως έπαιξα κύριο ρόλο στην επιτυχία
του... Με από τη δική του επιτυχία
προστατεύω το δικό μου χώρο, το
δικό μου συμφέρον. Αν υπολογίσω
αυτή την έμμεση εξουσία του σαν
χρήσιμη για μένα για ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΣΚΟΠΟ, θα προσπαθήσω να διατη-
ρήσω τη δημοτικότητα του συζύγου
μου ψηλά...»

Τoυ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Μόλις εκείνος

πέθανε, εκείνη

χόρευε...

Μόλις
γέννησαν...



Σάββατο 
7 Nοεμβρίου 2015 11 35/ΡΕΠΟΡΤΑΖ

www.ntokoumenta.gr

Μαργαρίτα μαθαίνεις την αλήθεια!

τον χώρισε από την τότε σύζυγό του, τη
Χριστίνα Ρασιά. 
Τον χαρακτηρίζει στο βιβλίο αετό και... πιστό
σύζυγο, τον έρωτα της ζωής της! 
Τον πρόλογο έγραψε ο γιος της Νίκος και

εκεί υπάρχει και το ανέκδοτο. Γράφει ότι το
βιβλίο μετέφρασε στα ελληνικά η νύφη της,
συζύγου του Αντρίκου, η Μαριάνθη Αλεξίου...
Από τα 25 της μέχρι τα 65 της έζησε με τον
Ανδρέα και τα πιο πολλά από αυτά τα χρόνια
στην Ελλάδα. Τα ελληνικά της είναι τέτοια που
το βιβλίο το έγραψε στα αγγλικά. Η κατά τα
λοιπά στυλοβάτης των Ελληνίδων και της Ελ-
λάδας, όπως αυτοπαρουσιάζεται... 
Μάλιστα, ο γιος της γράφει ότι ζει φτωχά

στην Αλμυρή Κορινθίας, στο κτήμα της και
ψωνίζει στη λαϊκή, προσπαθώντας να αντέξει
τα ψέματα ότι μετέχει στον λογαριασμό του
μισού δισ. ευρώ της λίστας Λαγκάρντ, όπως

ισχυρίζεται (γιατί
άραγε τόση εμπά-
θεια;) ο δημιουρ-
γός της λίστας, Ερ-
βέ Φαλσιανί... 
Ο Νίκος αναφέ-

ρεται σε άλλα ήθη
και έθιμα της
Μαργαρίτας. Σε-
βαστό. Αλλά για
εξηγείστε με όποια
ήθη και έθιμα μια σκηνή που αποκαλύπτει ο
Νίκος Παπανδρέου για να δείξει τα άλλα ήθη
και έθιμα (ή μήπως για να «καρφώσει»;) της
Μαργαρίτας: 
Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1996 και

λίγη ώρα νωρίτερα η Μαργαρίτα είχε πληρο-
φορηθεί τον θάνατο του Ανδρέα στην αγκαλιά
της «αεροσυνοδού»/Και γράφει ο Νίκος: 

«...Αφού φάγαμε,
την άφησα και έφυ-
γα. Βγαίνοντας στα-
μάτησα και κοίταξα
μέσα από το παρά-
θυρο. Περίμενα να
τη δω σκυμμένη, να
την έχει καταπλακώ-
σει η στεναχώρια της
γιατί μόλις είχε φύγει
ο άντρας της ζωής της.
Είδα κάτι άλλο. Είχε
σηκωθεί και χόρευε-
ολομόναχη. Όχι έξαλλα,
αλλά με αργές συρτές
κινήσεις. Ίσως σκεφτό-
ταν τον άντρα της. Μπο-
ρεί και να χόρευε μαζί
του.» 
Ο Νίκος Παπανδρέου

στον πρόλογο, υπόσχεται
στον αναγνώστη πολλές αποκαλύψεις και
πράγματι το βιβλίο «ανοίγει τα μάτια των Ελ-
λήνων για το ποιά είναι και ήταν η οικογένεια
που κυριάρχησε στην Ελλάδα από το 1944
και μετά...» 
Αλλά δεν τα γράφει όλα. Ίσως σε επόμενο... 
Για παράδειγμα, η Μαργαρίτα δεν αναφέρεται

καθόλου στην Αιμιλία Παπανδρέου-Νίμπλουμ,
την εκτός γάμου κόρη που απέκτησε ο Ανδρέας
κατά τον «αντιστασιακό αγώνα του» στη
Σουηδία με τη Σουηδέζα δημοσιογράφο, Νίμ-
πλουμ. 
Το αναζητήσαμε, καθώς είχαμε συμβολή στην
αποκάλυψη της ύπαρξης του παιδιού αυτού,
τον Μάη του 1985 από τον Ελεύθερο Τύπο...
Ούτε λέξη. 
Αποκαλυπτική είναι η Μαργαρίτα για την

πρώτη γνωριμία της και την έναρξη της σχέσης
με τον «πιστό» Ανδρέα. 
Τον γνώρισε στο οδοντιατρείο της Μινεσότα,
βγήκαν αμέσως μαζί, σύναψαν αμέσως σχέση
ερωτική και θυελλώδη, αν και δεν υπήρχε
κανένα νέφος στο γάμο του Ανδρέα με τη
Ρασιά. Χώρισαν μετά τις πρώτες «αρπαχτές»
τους, εκείνη παντρεύτηκε κάποιον Ρόμπερτ
Χολ, όπως είχε... προγραμματίσει, συνέχισε
η αλληλογραφία με τον Ανδρέα και μετά 5
χρόνια από την πρώτη ερωτική τους περιπέτεια
χώρισαν και παντρεύτηκαν...  Το βιβλίο είναι
εξαιρετικά αποκαλυπτικό και σε πολιτικό και
σε προσωπικό επίπεδο και επειδή μόλις κυ-
κλοφόρησε είναι αυτονόητο ότι και στα επόμενα
φύλλα μας θα παρουσιάσουμε άλλες πολύ σο-
βαρές πτυχές με τον δικό μας ερευνητικό σε
σχέση με άλλα γεγονότα τρόπο...

ΑΠΛΥΤΑ» ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ  ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ

                              Ελλάδα, τη ζωή τους και τη δική μας άνω-κάτω. � Μην το χάσετε, για να μάθετε πώς μας έφτασαν εδώ... 

Μόλις χωρισαν,
μόλις
παντρεύτηκαν
και παίζουν...

Μόλις πήρε
εκδίκηση
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80 δισ. κατέθεσαν οι πρόσφυγες στη Γερμανία!
Κάθε άλλο παρά μια αθώα και αυθόρμητη
εκδήλωση ανθρωπιστικής πλευράς και
διάθεσης ήταν (και είναι) η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
της γερμανικής ηγεσίας στους Σύρους
πρόσφυγες να πάνε με ρυθμό 500.000
τον χρόνο στη Γερμανία. 

Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Η παγκόσμια κοινότητα έδειξε έκπληξη και
θετικά αισθήματα όταν αιφνιδίως η σκληρή
και αποστασιοποιημένη από τα ανθρώπινα
δράματα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ πήγε
σε χώρο συγκέντρωσης Σύρων προσφύγων
και δεν πρόσφερε απλά το χέρι της για χειραψία
υποδοχής, αλλά και υποδοχή ζεστή, μάγουλο
με μάγουλο και μπροστά στους φωτογράφους!!! 
«Μπράβο στην ανθρωπιά της» διέδιδαν οι

μηχανισμοί επιρροής της Γερμανίας, ανά την
Ευρώπη και τον κόσμο. 
«Κάτι μαγειρεύει… η Άνγκελα. Αυτή δεν αγ-
κάλιασε ποτέ παιδάκι γείτονά της και ξαφνικά
άνοιξε τέτοιες αγκαλιές σε πρόσφυγες από
την ασιατική Ήπειρο, χωρίς να υπάρχει, μάλιστα,
ρατσιστική έξαρση στη Γερμανία;», αναρωτή-
θηκαν κάποιοι που παρακολουθούν την πορεία
της από την εποχή των... λουλουδιών της,
τότε δηλαδή που ως 20χρονη έκανε ολόγυμνη
δημόσιες βόλτες με τις επίσης ολόγυμνες φίλες
της. 
Εντύπωση προκαλούσε, επίσης, το γεγονός

ότι ο έχων την εικόνα του «σκρούτζη» υπουργός
Οικονομικών Βόλφ. Σόιμπλε δεν διατύπωνε
όχι μόνο αντίρρηση, ούτε καν επιφύλαξη για
το πόσο θα στοίχιζαν και οικονομικά τόσοι
άνθρωποι σε μετεγκατάσταση στη Γερμανία. 
Η απορία μεγάλωνε ακόμα περισσότερο όταν
η ηγεσία του σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος,
το οποίο συγκυβερνά με τη Μέρκελ, όχι μόνο
δεν είχε άλλη θέση, αλλά ο ίδιος ο ηγέτης
τους, ο ευτραφούλης Ζίγκμαρ Γκάμπριελ δήλωνε
δημόσια ότι «θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε
ίσως και πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες πρό-
σφυγες τον χρόνο με μόνιμη εγκατάσταση».
Σε δυο χρόνια, όσο αναμένεται να διατηρηθούν
οι μετακινήσεις Σύρων, θα μπορούσε η Γερμανία
να μαζέψει ένα εκατομμυριο Σύρους και λογικά
να απαιτήσει και άλλο μισό εκατομμύριο να
διαμοιραστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι κ.κ. Σόιμπλε και Γκάμπριελ, στη διάρκεια

της έντασης με την ελληνική κρίση, έκαναν
δημόσιους υπολογισμούς πόσο πληρώνει κάθε
Ευρωπαίος και άρα και Γερμανός πολίτης για
τους «Έλληνες μπαταχτσήδες». 
Στον Σόιμπλε ανήκει το επιχείρημα ότι για να

βγει η Ελλάδα από την κρίση χρέους, πρέπει
κάθε Ευρωπαίος πολίτης να πληρώσει 700
ευρώ εφάπαξ, ποσό πολύ σημαντικό. 
Σήμερα από αυτή τη στήλη εισφέρουμε μια

πληροφορία που και αγνοούν οι άλλοι των
ΜΜΕ, αλλά και αν την έψαχναν και την δια-
σταύρωναν δεν θα την ανακοίνωναν στους
Έλληνες πολίτες. 
Η πληροφορία είναι ότι η γερμανική ηγεσία

έκανε τόσο θερμή υποδοχή στους Σύρους πρό-
σφυγες γιατί λειτουργεί ως δουλέμπορος στον
οικονομικό τομέα. 
Από τα 2 εκατομμύρια Σύρους που υπολογίζει
ότι θα εντάξει στη γερμανική επικράτεια, θα
έχει κέρδος μέσο όρο και άμεσα 40.000 ευρώ. 
Σήμερα στις γερμανικές τράπεζες υπάρχουν

80 δισ. ευρώ καταθέσεις από Σύρους της
μεσαίας και ανώτερης τάξης, αυτής ακριβώς
που πάει στη Γερμανία. 
Τα χρήματα είναι εκεί, τα επενδύουν οι ευρι-
σκόμενες σε μεγάλη ανάγκη γερμανικές τράπεζες,

κερδίζουν πολλαπλάσια και κάθε Σύρος ήδη
έχει πληρώσει τα πάντα. 
Πλέον των χρημάτων, οι Γερμανοί με την ένταξη
γιατρών, μηχανικών και άλλων αυτής της κα-
τηγορίας Σύρων θα κερδίσουν πολλαπλάσια,
καθώς με την υπογεννητικότητα που έχουν
δεν θα χρειαστεί να επιδοτήσουν προγράμματα
για να αποκτήσουν οι Γερμανοί παιδιά, τα
οποία θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτές
τις δομές μετά μια 25ετία. 
Αγοράζουν μια «καθαρή» οικονομικά και

«πνευματικά» γενιά... 
Έλληνας αξιωματούχος είπε σε Γερμανούς συ-
ναδέλφους του ότι η Ελλάδα έχει συλλάβει
τον τελευταίο χρόνο 300 δουλεμπόρους-δια-
κινητές Σύρων κ.λπ. προσφύγων και αυτό
«πρέπει να αξιοποιηθεί για αρνητικό παρα-
δειγματισμό»... 
Ακόμα περιμένει το γερμανικό ενδιαφέρον... 
Προς το παρόν, τουλάχιστον η Ελλάδα, δεν

αντιμετωπίζει το πρόβλημα της συσσώρευσης

μεταναστών, αλλά είναι πολύ πιθανόν να ασκη-
θούν προσεχώς πιέσεις για να αφήσει δίοδο
να μπαίνουν από τον Έβρο για να γλιτώσουν
οι ευρωπαίοι τις Ερινύες από τους συνεχείς
πνιγμούς παιδιών στο Αιγαίο. 
Δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή που επέλεξαν
Τούρκοι διακινητές, να πιέσουν ακόμα και με
πυροβολισμούς στον Έβρο, ώστε να «χαλα-
ρώσουν» εκεί τα ασφυκτικά μέτρα. 
Ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία η περίφημη
γαλλική εφημερίδα «LIBERATION» έκανε ένα
συγκινητικό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ με τίτλο
ότι κάθε μέρα πνίγονται δυο «Αϊλάν» (σ.σ.
το μικρό παιδάκι από τη Συρία που είχε συγ-
κινήσει πρώτο με τον τραγικό πνιγμό του
στην τουρκική ακτή) στο Αιγαίο και η Ευρώπη
αδιαφορεί... 
Η Ευρώπη δεν αδιαφορεί. Η Ελλάδα, τα Βαλ-
κάνια, η Ουγγαρία, η Αυστρία υποφέρουν και
η Γερμανία, όπως πάντα, κερδοσκοπεί από
τον πόνο των άλλων...

ΑΓΡΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ…
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γάλα γαϊδουρίτσας, Νιγρίτα

Σερρών. Τηλ. 6945/852378, 23220/24409. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αποξηραμένα αρωματικά
φυτά και βότανα, σε συσκευασία των 20
γραμμαρίων. Τηλ. 6970/025577, e-mail:
georgemichaloudis@gmail.com. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτάρι Ζέας, βιολογικής καλ-
λιέργειας, πιστoποιημένο. Τηλ.
6980/061445.

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. 

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

Νέος ζητάει να εργαστεί στη σεζόν 2016
σε εστιατόριο, με αντικείμενο εργασίας
την αύξηση πελατείας. Τηλ. 6949/939885. 

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. 

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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Στην εκπόνηση συγκεκριμέ-
νου σχεδίου κεφαλαιακής ενί-
σχυσης από την Τράπεζα Πει-
ραιώς, αναφέρθηκε ο κ. Άν-
θιμος Θωμόπουλος (φωτό),
CEO της Τράπεζας Πειραιώς,
εκφράζοντας την πεποίθησή
του ότι αυτό μπορεί να ολο-
κληρωθεί με επιτυχία σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα. 
«Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός
και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ολοκλήρωσαν τη συνολική αξιο-
λόγηση για τις τέσσερις συστημικές
τράπεζες, ανακοινώνοντας τις κε-
φαλαιακές απαιτήσεις για κάθε
τράπεζα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει
εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο
κεφαλαιακής ενίσχυσης, ώστε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές,
θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισο-
λογισμό της. 
Με δεδομένη την ηγετική μας θέση
στην Ελλάδα, η ενίσχυση της κε-
φαλαιακής μας θέσης θα επιτρέψει
στην τράπεζα να αξιοποιήσει τις
ευκαιρίες που δημιουργούνται από
την επιστροφή της χώρας στην
ανάπτυξη, προς όφελος των με-
τόχων, των πελατών και των ερ-
γαζομένων της. 
Πέρα από την άσκηση διαχείρισης
παθητικού που βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη, το σχέδιο κεφαλαιακής

ενίσχυσης της τράπεζας περιλαμ-
βάνει αύξηση κεφαλαίου από ιδιώ-
τες μετόχους και άλλες ενέργειες.
Με βάση τις πρόσφατες επαφές
μας με διεθνείς θεσμικούς επεν-
δυτές, είμαστε πεπεισμένοι ότι το
σχέδιο μας μπορεί να ολοκληρωθεί
με επιτυχία σε σύντομο χρονικό
διάστημα.», δήλωσε ο CEO της
Τράπεζας Πειραιώς.

Αισιοδοξία 
για την ΑΜΚ

Αισιοδοξία υπάρχει στην Τράπεζα
Πειραιώς ότι θα καλυφθούν από
ιδιώτες τα 2,2 δισ. ευρώ του βα-

σικού σεναρίου. 
Οι αυστηρές παραδοχές όσον αφο-
ρά τα δάνεια προς μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις βάσει των οποί-
ων διενήργησε τα stress tests η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) οδήγησαν σε υψηλότερο 
–έναντι του κλάδου– επίπεδο της
κεφαλαιακές ανάγκες της Πειραι-
ώς, οι οποίες ανήλθαν σε 4,9 δισ.
στο δυσμενές σενάριο και 2,2 δισ.
στο βασικό. 
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας,
η μεθοδολογία των φετινών stress
tests στην Ελλάδα, θεώρησε (αδι-
καιολόγητα) υψηλού κινδύνου τα

δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα να προκύψουν με τη με-
θοδολογία αυτή περισσότερα νέα
κεφάλαια προς άντληση, με δε-
δομένο ότι η Πειραιώς διαθέτει
με διαφορά πολύ μεγαλύτερο χαρ-
τοφυλάκιο δανείων προς μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις (περίπου
40% μερίδιο αγοράς). 
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πει-
ραιώς, ως μεγαλύτερη τράπεζα
στην Ελλάδα, έχει σαφώς μεγα-
λύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων
έναντι των άλλων τραπεζών, ξε-
περνώντας από μόνη της το 30%
της εγχώριας αγοράς. Αναλογικώς
λοιπόν, προκύπτουν και μεγαλύ-
τερες νέες κεφαλαιακές ανάγκες,
μετά από τα stress tests. Άλλωστε,
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες
αναδιάρθρωσης της οικονομίας
που «γέννησε» η κρίση, τα τελευταία
3 χρόνια η Πειραιώς απορρόφησε
άλλες 6 τράπεζες, με διαφορετικά
χαρτοφυλάκια δανείων και πι-
στωτικών κριτηρίων και διαφο-
ρετική έως τότε διοικητική στρα-
τηγική. 
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι
η Τράπεζα Πειραιώς, πριν από 2
χρόνια, αποπλήρωσε προς το ελ-
ληνικό Δημόσιο τις προνομιούχες
μετοχές που είχε λάβει ως κεφα-

λαιακή ενίσχυση το 2008, με το
ξέσπασμα της κρίσης, στο πλαίσιο
της κυβερνητικής στήριξης προς
όλες τις τράπεζες. Τα κεφάλαια
αυτά δεν έχουν επιστραφεί στο
Δημόσιο απ’ όλες τις τράπεζες. Η
Τράπεζα Πειραιώς τα επέστρεψε
αποπληρώνοντας εγκαίρως την
υποχρέωσή της, ύψους 750 εκατ.
ευρώ. Εάν δεν είχαν επιστραφεί,
οι κεφαλαιακές ανάγκες θα ήταν
σήμερα μικρότερες κατά 750 εκατ.
ευρώ, αλλά η συμμετοχή του Δη-
μοσίου στα κεφάλαιά της μεγα-
λύτερη.

Αυξημένα τα προ
προβλέψεων κέρδη

Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ
φόρων και προβλέψεων για το
εννιάμηνο του 2015 αυξημένα
κατά 17% σε ετήσια βάση στα 875
εκατ., ανακοίνωσε ο Όμιλος της
Τράπεζας Πειραιώς. 
Σε τριμηνιαία βάση, το τρίτο τρίμηνο
του 2015 ανήλθαν σε 330 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 20% έναντι
του δευτέρου τριμήνου του 2015.
Το δεύτερο τρίμηνο αντίστοιχα τα
επαναλαμβανόμενα κέρδη προ
φόρων και προβλέψεων διαμορ-
φώθηκαν στα 275 εκατ. ευρώ
(εξαιρουμένων των εκτάκτων εσό-
δων και εξόδων). 

Πειραιώς: Πιο ισχυρή με νέα
κεφαλαιακή ενίσχυση

Tο Εναλλακτικό Σχολείο Οικο-
λογικής Γεωργίας, συνεχίζει
ακάθεκτο για 4η χρονιά να πα-
ραδίδει δωρεάν μαθήματα «θε-
ωρίας και πράξης» για την ορ-
γάνωση ενός ολοκληρωμένου
οικονομικά βιώσιμου αγροκτή-
ματος! 
Στο κτήμα του βιοκαλλιεργητή
Θοδωρή Αρβανίτη, στα Κιούρκα,
έμπειροι βιοκαλλιεργητές και
επιστήμονες ενώνουν τις δυνά-
μεις τους ανιδοτελώς, με σκοπό
την προώθηση της οικολογικής

γεωργίας και τη διάδοση της τε-
χνογνωσίας σε όσους θέλουν
να ασχοληθούν επαγγελματικά
ή ακόμη και ερασιτεχνικά. 
Οι κύριοι άξονες των μαθημάτων
είναι:
8 Έδαφος - Κομποστοποίηση
με τον Καβασίλη Σταμάτη.
8Κηπευτικά με τον Θανάση
Τσάκωνα.
8Φυτοπροστασία με τους Άρη
Ηλία και Δημήτρη Κοντοδήμα.
8Οικονομική του Αγρού με τον
Ανδρέα Βαρώτσο.

8Πρακτική: Ο Θοδωρής Αρβα-
νίτης για τις ανάγκες πρακτικής
στα μαθήματα του Οικοσχολείου
παραχωρεί 3 στρέμματα από το
κτήμα, με άρδευση, όπου οι μα-
θητές εφαρμόζουν στην πράξη
τη θεωρία που διδάσκονται,
έχουν τη δυνατότητα να δουν
τον κόπο και τη χαρά της βιο-
λογικής γεωργίας και να γευτούν
τους καρπούς της δουλειάς τους,
αφού τα προϊόντα που παρά-
γονται, τα μοιράζονται μεταξύ
τους. 

Στείλτε τις αιτήσεις σας μ' ένα
μικρό βιογραφικό, περιγράφοντας
συνοπτικά τους λόγους για τους
οποίους θέλετε να παρακολου-
θήσετε τα μαθήματα! Τα μαθήματα
θα ξεκινήσουν στις 18 του Γενάρη,
θα πραγματοποιούνται κάθε Κυ-
ριακή μέχρι τέλος του Ιούνη και
θα είναι περίπου 20. 
Αιτήσεις στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο: oikosxoleio@gmail.com
Περισσότερες πληροφορίες στο
oikosxoleio.wordpress.com και
στο τηλ. 6945/263929. 

Εναλλακτικό Σχολείο Οικολογικής Γεωργίας



Το πρώτο ουσιαστικό ρήγμα
στον κυβερνητικό συνασπισμό
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προκάλεσε το
άρθρο του πολυνομοσχεδίου
με τα νέα προαπαιτούμενα,
που προβλέπει αύξηση του φό-
ρου στις ελληνικές ζυθοποιίες. 
Πρόκειται για το άρθρο 52 που
καταψηφίστηκε από την πλειοψη-
φία των μελών της Επιτροπής
Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς
δεν το ενέκρινε η Κοινοβουλευτική
Ομάδα των ΑΝΕΛ και αποσύρεται
από το τελικό κείμενο του νομο-
σχεδίου που θα εισαχθεί στην
Ολομέλεια για συζήτηση. 
Υπέρ της αύξησης του φόρου στις
ελληνικές ζυθοποιίες τοποθετή-
θηκαν μόνο οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. 
Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο
διάστημα τόσο οι βουλευτές όλων
των κομμάτων (πλην ΣΥΡΙΖΑ)
όσο και οι εκπρόσωποι των φο-
ρέων εξήγησαν στους αρμόδιους
υπουργούς πως η προωθούμενη
διάταξη θα οδηγήσει σε κλείσιμο
των ελληνικών εταιρειών, μια εκ
των οποίων δραστηριοποιείται

και στηρίζει την περιοχή της Θρά-
κης. Στο μεταξύ, καταγγελίες κατά
του προέδρου και των μελών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού διατύ-
πωσε η βουλευτής Θεσσαλονίκης
με "Το Ποτάμι", Κατερίνα Μάρκου,
η οποία υποστήριξε ότι εδώ και
δέκα χρόνια εκκρεμεί και δεν κα-

θαρογράφεται απόφαση της επι-
τροπής για τις δραστηριότητες
μεγάλης πολυεθνικής ζυθοποιίας
που ελέγχει το 86% της ελληνικής
αγοράς. 
Όπως είπε η κα Μάρκου, μιλώντας
στο "Πρακτορείο 104,9 FM", σε
βάρος της πολυεθνικής προσέ-

φυγε ελληνική ζυθοποιία που
εδρεύει στη Θράκη, αλλά -όπως
υποστηρίζει- η απόφαση δεν έχει
ακόμα καθαρογραφεί, προκειμένου
να δημοσιοποιηθεί. 
"Εδώ και 10 χρόνια εκκρεμεί η
έκδοση απόφασης από την Επι-
τροπή Ανταγωνισμού για το γε-

γονός, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία
καλύπτει το 86% της ελληνικής
αγοράς. Η απόφαση είναι έτοιμη,
δεν καθαρογράφεται και η απί-
στευτη δικαιολογία του προέδρου
της επιτροπής είναι ότι βρίσκεται
σε λοχία η υπάλληλος", καταγ-
γέλλει η βουλευτής. 
Όπως είπε, ο εκπρόσωπος της
ελληνικής εταιρείας κατέθεσε
στην επιτροπή ακροάσεων της
Βουλής την αλληλογραφία που
είχε με την Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού και προανήγγειλε ότι το "
Το Ποτάμι" προτίθεται θα παρέμβει,
προκειμένου να δοθεί τέλος στην
υπόθεση. 
Αναφερόμενη στο θέμα της εξο-
μοίωσης του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης στην μπίρα, η κα Μάρ-
κου υποστήριξε ότι αυτή η ρύθμιση
πλήττει τις μικρές και μεσαίες εγ-
χώριες ζυθοποιίες και υπογράμ-
μισε ότι από το 2003 μέχρι σήμερα
-που είχε εφαρμοστεί μειωμένος
συντελεστής- δημιουργήθηκαν
γύρω στις 30 μικρές ελληνικές
ζυθοποιίες σε ολόκληρη την Ελ-
λάδα και κυρίως σε νησιά.

40 παραγωγή
www.paragogi.net
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Διασώθηκαν οι ελληνικές ζυθοποιίες

Είναι αδύνατο να ξεπεραστεί η επιμή-
κυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου
γάλακτος έως τις 11 ημέρες, τόνισε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, μι-
λώντας για τις αλλαγές που θα γίνουν
όσον αφορά το φρέσκο γάλα και για
τη φορολόγηση των αγροτών. 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά το φρέσκο
γάλα είπε: «Από την ώρα που υπάρχει
συγκεκριμένη πλέον δέσμευση και
είναι ξεκάθαρη εκεί ότι δυστυχώς η
ημερομηνία λήξης θα έχει άμεση σχέση
με τη μέθοδο της παστερίωσης, που
σημαίνει ότι αυτό που λέμε φρέσκο
γάλα μπορεί να είναι από 5 ημερών
μέχρι 10-11 ημερών, αντιλαμβάνεστε
ότι εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα,
δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
Απλά εγώ κάνω μια έκκληση στις βιο-
μηχανίες του χώρου επειδή υπάρχει

ένας κανονισμός που δίνει τη δυνατότητα,
προαιρετικά βέβαια, να αναγράφεται
πάνω στη συσκευασία η χώρα προ-
έλευσης του γάλακτος, χώρα παρα-
γωγής, εκεί λοιπόν αν θέλουν να στη-
ρίξουν την ελληνική βιομηχανία τότε
στο γάλα το ελληνικό να μπαίνει η συγ-
κεκριμένη ετικέτα πάνω η οποία ου-

σιαστικά θα βοηθήσει τον χώρο».  Στο
ερώτημα από πότε θα αρχίσει να ισχύει
το νέο καθεστώς απάντησε: «Άμα υπο-
γραφεί η συμφωνία, αντιλαμβάνεστε
από την επομένη μέρα θα αρχίσει να
ισχύει. Ιδιαίτερα για το γάλα διότι άλλου
είδους ζητήματα θα πάνε από την
01/01/16.». 

«Αναπόφευκτες οι αλλαγές για τη διάρκεια
του φρέσκου γάλακτος» Τις ευεργετικές ιδιότητες γνωστών βοτάνων

της Κρήτης στις λοιμώξεις του ανώτερου ανα-
πνευστικού αλλά και στην καταπολέμηση της
κοινής γρίπης, θα έχουμε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε με την κυκλοφορία του σκευάσματος
«Κρητικόν Ίαμα» εντός του Νοεμβρίου. 
Πρόκειται για ένα μη συνταγογραφούμενο
φαρμακευτικό σκεύασμα που αποτελείται από
δίκταμο, θυμάρι και φασκόμηλο, μαζί με ελαι-
όλαδο, αποτέλεσμα μελέτης χρόνων από ερευ-
νητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο σε
λίγες μέρες θα βρίσκεται στα ράφια των φαρ-
μακείων. 
Την ευθύνη για την παραγωγή του σκευάσματος
έχει αναλάβει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
Gallenica, η οποία πήρε και τα δικαιώματα για
την εμπορική κυκλοφορία του «Κρητικού Ιά-
ματος». 
Σκοπός από την αρχή της έρευνας είναι να δη-
μιουργηθεί ένα φυσικό προϊόν με φτηνή
δραστική ουσία και προσιτή τιμή.

Το «Κρητικόν Ίαμα» θα διατεθεί σε μορφή κά-
ψουλας και η τιμή του θα ανακοινωθεί στην
επίσημη παρουσίαση που θα γίνει στο Ρέθυ-
μνο.
Το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει πάρει την
άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για
την κυκλοφορία στην Ελλάδα. 
Στην παρασκευή του «Κρητικού Ιάματος» εμ-
πλέκεται και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Ρεθύμνου, καθώς ανάλογα με την κυκλοφορία
και τη ζήτησή του θα αυξηθεί το ενδιαφέρον
και για οργανωμένη καλλιέργεια των τριών
βασικών βοτάνων της κρητικής γης.

Στα φαρμακεία «Κρητικόν ίαμα»
από βότανα και ελαιόλαδο
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Και γίδινο γάλα μέσω ΑΤΜ 
σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή

Τον Φεβρουάριο του 2016
πρόκειται τελικά να λειτουρ-
γήσουν οι δύο αυτόματοι πω-
λητές (ΑΤΜ) γίδινου γάλα-
κτος, που στήνει σε Αλεξαν-
δρούπολη και Κομοτηνή ο
Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός
«Θρακών Αμνός», όπως δή-
λωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρό-
εδρός του, κ. Χρήστος Παρα-
σχούδης. 
Οι δύο αυτόματοι πωλητές (ΑΤΜ)
γίδινου γάλακτος ήρθαν από το
Ισραήλ και ο αρχικός σχεδιασμός
αφορούσε σε λειτουργία τους
στις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο
τα «capital control» φρέναραν…
ελαφρώς τη διαδικασία. 
Στόχος της πιλοτικής προσπάθειας
είναι τα μηχανήματα αυτά να απο-
τελέσουν τον ενδιάμεσο κρίκο
μεταξύ του παραγωγού και του
καταναλωτή στην ευρύτερη πε-
ριοχή, ενώ, μακροπρόθεσμα, οι
άνθρωποι του Συνεταιρισμού

σκοπεύουν, σε συνεργασία με
αγρότες και κτηνοτρόφους της
Β. Ελλάδας, να προχωρήσουν
στη δημιουργία μίνι μάρκετ, μέσω
των οποίων θα διανέμονται φθη-
νά, ποιοτικά προϊόντα, με την

προστιθέμενη αξία να την καρ-
πώνονται οι ίδιοι. 
«Φιλοδοξία μας είναι να εφοδιά-
σουμε με παστεριωμένο γίδινο
γάλα τουλάχιστον όλες τις πρω-
τεύουσες Νομών στη Β. Ελλάδα»

υπογράμμισε ο κ. Παρασχούδης,
προσθέτοντας ότι το εγχείρημα
μακροπρόθεσμα αφορά και σε
παστερίωση και τυποποίηση και
άλλων προϊόντων, όπως το γι-
αούρτι. 
Ο Συνεταιρισμός «Θρακών Αμνός»
ιδρύθηκε το 2012, έχει 160 μέλη
αιγοπροβατοτρόφους, εκ των
οποίων οι 60 γιδοτρόφοι, ενώ η
ετήσια παραγωγή γίδινου γάλα-
κτος ανέρχεται σε 1 εκατ. λίτρα.
Μέσω των ΑΤΜ γίδινου γάλακτος
θα πωλούνται αυτόνομα 400 λίτρα
ημερησίως. 
Πάντως, το μεγάλο «στοίχημα»
για τους ανθρώπους του Συνε-
ταιρισμού είναι να πείσουν τους
καταναλωτές να γυρίσουν «πίσω
στις παραδόσεις τους και να ξε-
κινήσουν και πάλι την αγορά και
κατανάλωση γίδινου γάλακτος».
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον
κ. Παρασχούδη, μέχρι τη δεκαετία
του 1980 η βοοτροφία δεν ήταν

ανεπτυγμένη και η κατσίκα, που
οι κτηνοτρόφοι παρομοιάζουν με
την "κατσαρίδα των μηρυκαστι-
κών», αποτελούσε τη βασική
πηγή για την προμήθεια γάλα-
κτος.
«Ο Δίας μεγάλωσε, πίνοντας γί-
δινο γάλα» λέει χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού,
υπογραμμίζοντας ότι οι επιστή-
μονες θεωρούν πως «το γίδινο
γάλα είναι πιο υγιεινό και ανεπι-
φύλακτα μπορούν να το πίνουν
τα παιδιά και οι μεγάλοι». 
Την παστερίωση του προϊόντος
θα αναλάβει η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ,
«εταιρεία με την οποία υπάρχει
ήδη συνεργασία για την απορρό-
φηση του γάλακτος των μελών
μας», όπως διευκρίνισε ο κ. Πα-
ρασχούδης, ενώ την ημερήσια
τροφοδοσία των μηχανημάτων
θα κάνει ο Συνεταιρισμός, που
θα αγοράσει φορτηγό προς αυτό
τον σκοπό. 

Αυτοψία της Ε.Ε. για την οζώδη δερματίτιδα
Τις επιπτώσεις της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών
στη χώρα μας ήρθε να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τε-
τραμελής αντιπροσωπεία της ΕΕ, που μετά τη σύσκεψη
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετέβη στη
Χαλκιδική, προκειμένου να επισκεφθεί τις δύο
μονάδες που επλήγησαν σε Ιερισσό και Συκιά. 
Τονίζεται ότι μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη ζωονόσος
δεν είχε εμφανιστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος και γι'
αυτό και δεν υπάρχει καμία θεραπεία ούτε και εμβόλιο. 
Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ιωάννης Ταχματζίδης,
επισήμανε ότι η επίσκεψη της αντιπροσωπείας από
την ΕΕ έγινε προκειμένου να ενημερωθούν για τον
τρόπο που μεταδίδεται η συγκεκριμένη ζωονόσος
και πώς αντιμετωπίζεται. 
Η δε πρόταση που τους κατατέθηκε από ελληνικής
πλευράς, είναι, «όταν σε ένα εμβολιασμένο κοπάδι
παρουσιαστεί ζώο να νοσεί, τότε να μην θανατώνεται
όλο το κοπάδι, όπως είθισται, αλλά μόνο το προσβε-
βλημένο ζώο». 
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου ανερχόταν
σε 63 οι εστίες οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών
στον Έβρο, με τη συντριπτική πλειοψηφία να βρίσκεται
στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού και γύρω από

αυτόν, ενώ υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για την εκ-
δήλωση της νόσου και σε άλλες εκτροφές. Ο αριθμός
των θανατώσεων στις 12 Οκτωβρίου έφτανε τις
4.170, αυξημένος κατά 662 σε σχέση με τα στοιχεία
της 17ης Σεπτεμβρίου. Υπογραμμίζεται ότι η ζωονόσος,
πέραν των ορίων του Νομού Έβρου, πλήττει και

εκτροφές στους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας. 
Στη Χαλκιδική, η οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών
παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα και συγκεκριμένα
στην Ιερισσό Χαλκιδικής σε εκτροφή 120 βοοειδών,
αλλά και στη Συκιά Χαλκιδικής (Σιθωνία), σε εκτροφή
200 βοοειδών.

Έρχονται στην Αθήνα
οι οίνοι 

της Πελοποννήσου
Για μία ακόμα χρονιά, την 9η, οι οινοπαραγωγοί
της Πελοποννήσου έρχονται στην Αθήνα, την Κυριακή
15 Νοεμβρίου 2015, για να παρουσιάσουν τα κρασιά
τους σε όλους τους φίλους του καλού κρασιού. 
Η γνωστή και καθιερωμένη εκδήλωση γευσιγνωσίας
θα γίνει στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 13:00-
20:00. Κατά τη διάρκειά της, οι επισκέπτες της θα
μπορούν να δοκιμάσουν τα περισσότερα κρασιά
της Πελοποννήσου από τους αμπελώνες και τα οι-
νοποιεία 32 οινοπαραγωγών.
Κρασιά κάθε τύπου, με προεξάρχοντα εκείνα των
κορυφαίων ονομασιών προέλευσης: Μαντινεία,
Νεμέα, Μαυροδάφνη Πατρών, Πάτρα, Μοσχάτος
Ρίου Πατρών, αλλά και δεκάδες άλλα, Προστα-
τευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (πρώην Τοπικοί
Οίνοι), καθώς και κρασιά από εξαιρετικές ελληνικές
και ξένες ποικιλίες αμπέλου, θα βρίσκονται εκεί
για να ικανοποιήσουν τη γευστική περιέργεια κάθε
οινολάτρη. 
Ο αμπελοοινικός πλούτος της Πελοποννήσου κα-
ταδεικνύεται και από την αρχαία ονομασία της ως
«αμπελόεσσα Πελοπόννησος».



Μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
καλούνται οι βιοκαλλιεργητές όλης
της χώρας να δηλώσουν συμμετοχή
στη διαδικασία διεκδίκησης διαφυ-
γόντων κερδών για τα έτη 2012,
2013 και 2014 και ενίσχυσης για
τα ελαιόδεντρα ύψους 90 ευρώ το
στρέμμα ετησίως. 
Τα παραπάνω αποφασίστηκαν κατά τη
διάρκεια της δεύτερης Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της Ένωσης Βιοκαλλιερ-
γητών της Περιφερειακής Ενότητας Λα-
κωνίας, που πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 1η Νοεμβρίου. 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 
α) Τη διεκδίκηση διαφυγόντων κερδών
λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης
για τα έτη 2012, 2013, 2014 όλων των
βιοκαλλιεργητών. 
β) Τη διεκδίκηση της ενίσχυσης για τους
βιοκαλλιεργητές ελαιοδέντρων, βάση
της Κοινοτικής Οδηγίας 1698/2005 που
διέπει το πρόγραμμα, καθώς και της
Εθνικής Νομοθεσίας, ήτοι το ποσό των
90 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως. 
Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος
βιοκαλλιεργητής στη διαδικασία, θα
πρέπει ο ίδιος ατομικά να αποφασίσει
τη συμμετοχή του, ενώ τα έξοδα θα επι-
μεριστούν αναλογικά στους ίδιους τους
συμμετέχοντες στη διαδικασία διεκδί-
κησης. 
Ο αριθμός των δηλώσεων συμμετοχής
των βιοκαλλιεργητών στη διαδικασία
διεκδίκησης έως σήμερα κρίνεται ικα-
νοποιητικός, ενώ η διαδικασία δηλώσεων

συμμετοχής θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη
11 Νοεμβρίου 2015. Επισημαίνουμε ότι
τα οποιαδήποτε οφέλη των διεκδικήσεων
θα αφορούν αποκλειστικά τους συμμε-
τέχοντες στη διαδικασία. Στη διαδικασία
μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά, βιο-
καλλιεργητές όχι μόνο της Λακωνίας
αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. 
Η προσφυγή μας στη δικαιοσύνη απο-
σκοπεί να βάλει τέλος στην αυθαίρετη
και ενάντια στην Ελληνική και Κοινοτική
Νομοθεσία, πρακτική των εκάστοτε Δι-

οικούντων τον Αρμόδιο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και τις Υπηρεσίες του. Οι ενι-
σχύσεις που δίνονται είναι 100% ευ-
ρωπαϊκές και οφείλουν να αποδίδονται
στους δικαιούχους στο ακέραιο και στην
ώρα τους, όπως ορίζει η Κοινοτική Νο-
μοθεσία. Ο Αγώνας μας συνεχίζεται και
ήρθε η ώρα της δικαίωσης.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχής καλέστε στο 6936/363268. Δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν και οι βιο-
καλλιεργητές απ’ όλη την Ελλάδα.
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Βιοκαλλιεργητές: Προσφυγή κατά
του ΥΠΑΑΤ για διαφυγόντα κέρδη

Η κακοκαιρία 
«πιέζει» τις τιμές

του βάμβακος
Τιμές κάτω από τα 43 λεπτά το κιλό στην πύλη του εκ-
κοκκιστηρίου, προτίθενται να προσφέρουν οι εκκοκκιστές,
παρά τις αρχικές προβλέψεις για 45 λεπτά το κιλό. Αιτία
η επιδείνωση των παγκόσμιων οικονομικών δεικτών,
αλλά και η κακή ποιότητα του συλλεχθέντος βαμβακιού,
το οποίο σχεδόν κατά 90% είναι μεταβροχικό και σκούρου
χρώματος. 
Βέβαια, επειδή η φετινή χρονιά είναι κρίσιμη για τη
συνέχιση της καλλιέργειας, καθώς οι παραγωγοί βλέπουν
το κόστος να παραμένει σε απαγορευτικά επίπεδα, γίνεται
μία προσπάθεια το ελληνικό βαμβάκι να αποκτήσει σήμα
ποιότητας. Ωστόσο, όπως τονίζουν, αυτό δεν μπορεί να
γίνει όσο συνεχίζουν κάποιοι να το μαζεύουν με «στρίπερ»
που κόβει την ίνα και ενσωματώνει πολλές ξένες ύλες. 
Σε γενικές γραμμές, αναμένεται αυτή την εβδομάδα τα
εκκοκκιστήρια να ανακοινώσουν τιμές και να αρχίσουν
να εξοφλούν τους παραγωγούς. Ορισμένοι αγρότες
πάντως, που αντέχουν από πλευράς ρευστότητας, ήθελαν
να αποθηκεύσουν το προϊόν, προσδοκώντας προς το
τέλος της χρονιάς αύξηση των τιμών, αφού βλέπουν ότι
στο τέλος η ζήτηση θα υπερισχύσει της προσφοράς (φέτος
η παραγωγή αναμένεται κατά 40% λιγότερη από πέρυσι,
λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων του Οκτωβρίου).
Ωστόσο, ακριβώς λόγω των βροχών, το προϊόν είναι
αδύνατο να αποθηκευτεί κάτω από τα νάιλον, αφού είναι
βρεγμένο και «ανάβει», υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο
την ποιότητά του. 
Η παγκόσμια τάση πάντως για τους προσεχείς μήνες
δείχνει να είναι αμυντική σε ό,τι αφορά τα αγροτικά εμ-
πορεύματα, χωρίς να μπορεί κανείς να αποκλείσει ένα
χρηματιστηριακό παιχνίδι ανόδου και πάλι από την προσεχή
άνοιξη.

Ο κύκλος εκπομπών με θέμα «ΤΑΞΙΔΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ» συνεχίζεται. Ο Βασίλης Λάππας
και οι συνεργάτες του, κάθε Τετάρτη στις 19.30 με
21.30, μας ταξιδεύουν μέσα από τη διαδικτυακή  συ-
χνότητα του STAR CLASSIC RADIO (http://www.star-
classic.gr) στα μονοπάτια της Ελλάδας, αποκαλύπτοντας
τη φυσική ομορφιάς της, αλλά και τον πολιτισμό της
και πάντα συντροφιά μας σε κάθε ταξίδι μας έχουμε
τον ήχο, αλλά και το όραμα… 
Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 
Ένα ταξίδι στην πανέμορφη κωμόπολη, Βυτίνα Αρκαδίας,
μέσα στη φυσική της ομορφιά, όπου και εδώ με τις

δικές τις  πινελιές, δημιούργησε έργα τέχνης μέσα
στο χρόνο, αλλά και στο χώρο. Θα αποδράσουμε μέσα
από τις εναλλακτικές αποδράσεις με την περιηγήτριά

μας, Βασιλική Σκορδάκη, θα ανασύρουμε από το
μπαούλο της μουσικής την Ιστορία (ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ) με
την KORINA NEMESI όλα τα σημαντικότερα γεγονότα

της εβδομάδος από το χώρο της μουσικής σκηνής και
όχι μόνο. Αυτά και άλλα πολλά ακόμη, εδώ στο δικό
σας σταθμό, τον STAR CLASSIC RADIO. 
Παρακολουθείτε τις εκπομπές μας, ενημερωθείτε για
το νέο μας πρόγραμμα, κάντε μας τα σχόλιά σας, τις
δικές σας προτάσεις, ακόμη ανεβάστε τις δικές σας
φωτογραφίες στην ομάδα μας στο fb https://www.fa-
cebook.com/groups/starwalkersclassic/ και κερδίστε
δώρα, ταξίδια κ.λπ.
StarClassic Radio – www.starclassic.gr
Για απευθείας σύνδεση με τον player εδώ: www.star-
classic.gr/listen

Σχήματα και χρώματα ελληνικά με τον Β. Λάππα
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«Σιτίζοντας τον πλανήτη, ενέργεια
για ζωή», ήταν ο τίτλος της Παγκόσμιας
Έκθεσης του Μιλάνου, στην οποία με-
τείχε η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο
του Ελληνικού Περιπτέρου. 
Η συμμετοχή αυτή έγινε δυνατή, χάρη στη
στήριξη και τη συνεργασία της Ελληνικής
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece). 
Η Περιφέρεια Αττικής είχε την ευκαιρία να
παρουσιάσει σε διεθνές επίπεδο τα μοναδικά
χαρακτηριστικά της: την ιστορία, τον πο-
λιτισμό, το φυσικό της περιβάλλον, το ιδι-
αίτερο κλίμα της, τα πανέμορφα νησιά της,
την τουριστική της εικόνα και τη ξεχωριστή
ποιοτικά παραγωγή της σε προϊόντα όπως
το λάδι, το μέλι, το κρασί, το φιστίκι κ.ά.
Στη διάρκεια της έκθεσης, οι παραγωγοί
της Περιφέρειας Αττικής με τους εκπρο-
σώπους τους είχαν τη δυνατότητα να πα-
ρουσιάσουν τα προϊόντα τους, να έρθουν
σε επαφή με συναδέλφους τους απ’ όλο
τον κόσμο και να γνωρίσουν τις σύγχρονες
τεχνολογίες. 

Η Ανατολική, η Δυτική Αττική, τα νησιά
της είχαν ουσιαστική παρουσία μέσα από
τα προϊόντα τους, ενώ διανεμήθηκαν 2.000
ενημερωτικά φυλλάδια για την Αττική. 
Στις 26 και 27 Οκτωβρίου η αντιπροσωπεία
της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησε
σειρά συναντήσεων με παράγοντες της
Έκθεσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η ανα-

γκαιότητα για συγκεκριμένες και οργα-
νωμένες διαπεριφερειακές συνεργασίες
κυρίως στο Μεσογειακό χώρο. 
Συγκεκριμένα, στις συναντήσεις με τους
εκπροσώπους των Περιφερειών του ιτα-
λικού Νότου τονίστηκε η ανάγκη δημι-
ουργίας στενών σχέσεων μεταξύ των Πε-
ριφερειών και η προώθηση κοινών δρά-
σεων για την ευαισθητοποίηση και τον

επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
προς τον πρωτογενή τομέα. 
Την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου δόθηκε η συναυλία
με κύριο θέμα «Ανάμεσα σε Δύση και Ανα-
τολή» με τη συμμετοχή του βιρτουόζου
πιανίστα, συνθέτη και αρχιμουσικού, Βασίλη
Τσαμπρόπουλου και της μοναδικής ερμη-
νεύτριας βυζαντινής μουσικής, Νεκταρίας
Καρατζή.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρακολού-
θησαν εκατοντάδες επισκέπτες, οι οποίοι
είχαν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν την
ελληνική παραδοσιακή μουσική. 
Το απόγευμα της ίδιας μέρας δόθηκε συ-
νέντευξη Τύπου από τον εντεταλμένο πε-
ριφερειακό σύμβουλο, σε θέματα Τουρισμού,
Θεόδωρο Αγγελόπουλο, τη γραμματέα του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Φω-
τεινή Βρύνα και τη διευθύντρια της Ένωσης
Οινοποιών Ανατολικής Αττικής (ΕΝΟΑΑ),
Ελένη Μπλούχου. Στη συνέντευξη τονίστηκε
ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής, που
υλοποίησε αυτή τη δράση προκειμένου να
προβληθούν τα προϊόντα της Αττικής γης. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα προϊόντα της Αττικής γης
κέρδισαν τις εντυπώσεις

Περιφέρεια Αττικής: Επιτυχημένη συμμετοχή στην Expo του Μιλάνου

Παράταση
δηλώσεων

Περιθώριο έως το τέλος του 2015 για όσους
παραγωγούς με φωτοβολταϊκά δεν έχουν υπο-
βάλει ακόμα τη δήλωση διατήρησης ή μη της
ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, δίνεται
με ρύθμιση που περιλήφθηκε στο νέο νομοσχέδιο
με τα προαπαιτούμενα. 
Συγκεκριμένα, η ρύθμιση έχει περιληφθεί στο
εν λόγω νομοσχέδιο ως άρθρο 29 και, όπως
αναφέρεται, η προθεσμία θα ξεκινήσει να ισχύει
από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ ο Νόμος.
Σημειώνεται ότι κανονικά η δήλωση έπρεπε
να υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συ-
στήματος του ΛΑΓΗΕ στο πρώτο τρίμηνο του
2015. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική
έκθεση, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει φέτος
παράταση, καθώς «λόγω ελλιπούς ενημέρωσης
ή εξοικείωσης με την τεχνολογία» πολλοί πα-
ραγωγοί δεν μπόρεσαν να κάνουν τη δήλωση
εγκαίρως.

Η Ήπειρος «εισβάλει» στη Σαουδική Αραβία
H Περιφέρεια της Ηπείρου σε συνεργασία
με τα Επιμελητήρια Άρτας, Θεσπρωτίας
και Ιωαννίνων θα συμμετέχει στη Διεθνή
Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «Foodex
Saudi 2015», που θα πραγματοποιηθεί
από τις 17 έως 20 Νοεμβρίου στη Ζέντα
της Σαουδικής Αραβίας. 
Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη
προσπάθεια από την Ήπειρο για την
είσοδο επιχειρήσεων στην αραβική αγορά
και για τον λόγο αυτό επικεφαλής της
αποστολής θα είναι ο Περιφερειάρχης,
Αλέξανδρος Καχριμάνης. 
Στο περίπτερο της Περιφέρειας θα φι-
λοξενηθούν οι εξής επιχειρήσεις: ΒΙΟΚΗΠ
Α.Ε. (Βιολογικά φρούτα και λαχανικά),
Μονολίθι (ζυμαρικά), Αγροτικός Συνε-
ταιρισμών Ακτινιδίων Άρτας, Ελιές «ΦΙ-
ΛΙΠΠΟΣ» Άρτας, ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. Τυρο-
κομικά, Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών
Θεσπρωτίας, Συσκευαστήριο Αγροτικών
Προϊόντων «Γκίκας» Θεσπρωτίας, Αρω-

ματικά φυτά και βότανα «Κομίνης» Θε-
σπρωτίας, Ελαιόλαδο Unique Άρτας,
ΜΠΑΦΑΣ Α.Ε. Τυροκομικά, ΒΙΚΟΣ Α.Ε.,
KROP φρούτα, «Σιαπλαούρας» αρνιά. 
«Η Περιφέρεια Ηπείρου θα συνδράμει
κάθε πρωτοβουλία για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των Ηπειρωτικών προ-

ϊόντων», δήλωσε αναφορικά με τη συμ-
μετοχή στην Έκθεση της Σαουδικής Αρα-
βίας ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ζη-
τώντας να στραφούν στην κατεύθυνση
αυτή και άλλες επιχειρήσεις της Ηπείρου.
«Μόνο έτσι, πρόσθεσε, θα προκύψουν
οφέλη για τις ίδιες και την τοπική οικο-

νομία», αναφέροντας ως παράδειγμα
τα θετικά εν γένει αποτελέσματα που
είχαν οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν
στην πρόσφατη έκθεση Anuga της Κο-
λωνίας. 
Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη έκθεση,
με τη συνεργασία της Περιφέρειας, με-
τείχαν οι επιχειρήσεις: Ελιές Άρτας, ΚΑ-
ΡΑΔΗΜΑΣ Α. και ΠΥΡΙΑΛΑΣ Φ. -ελαι-
όλαδο, ΤΑΣΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -λουκάνικα
ελαφιού, ΓΕΙΤΟΝΑΣ -καπνιστή πέστροφα
& καπνιστό χέλι, Komini Maria-Organic
Herbs και Κomini Sofia -Verum Herb -
Αρωματικά φυτά και βότανα, ΚΑΡΑΛΗΣ
γαλακτοκομικά, ΖΟΙΝΟΣ κρασιά, ΝΤΑ-
ΛΙΤΣΑΣ κρασιά, ΧΑΒΕΛΑΣ παραδοσιακό
φύλλο πίτας, ΒΙΟLAB Εργαστήριο ανα-
λύσεων, ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ πα-
ραδοσιακά ζυμαρικά, ΜΕΤΣΟΒΙΤΑ λου-
κάνικα, ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ κρασιά, ΒΙΚΗ Αλ-
λαντικά, ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Μπα-
κλαβαδάκια, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ.



Το ελληνικό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας και Θά-
λασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020,
οι πόροι του οποίου ανέρχονται
σε 388.777.914 ευρώ, ενέκρινε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως αναφέρει το υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, το εν λόγω πρόγραμμα απο-
τελεί έναν από τους σημαντικό-
τερους μοχλούς ανάπτυξης για
τη χώρα, εξασφαλίζοντας για το
διάστημα αυτό τη βιώσιμη ανά-
πτυξη του τομέα της αλιείας με
παράλληλη ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας, της προστασίας
του περιβάλλοντος, καθώς και
της διατήρησης της κοινωνικής
και οικονομικής συνοχής των πα-
ράκτιων και νησιωτικών περιοχών. 
Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 οικοδομείται
γύρω από τις 6 βασικές προτε-
ραιότητες της Ένωσης για την
ανάπτυξη της αλιείας. Συγκεκρι-
μένα:
1. Tον τομέα της αλιείας: Συμ-
πράξεις μεταξύ αλιέων και επι-
στημόνων με γνώμονα την και-
νοτομία, επενδύσεις επί των αλι-
ευτικών σκαφών, προστασία και
αποκατάσταση της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας, καθώς και επεν-
δύσεις σε υποδομές όπως αλι-

ευτικοί λιμένες, αλιευτικά κατα-
φύγια, ιχθυόσκαλες και τόποι εκ-
φόρτωσης (186,2 εκατ. €). 
2.Tον τομέα της υδατοκαλλιέρ-
γειας: Ανάπτυξη νέων ή βελτιω-
μένων προϊόντων, διαδικασιών
και τεχνολογιών, μέτρα ίδρυσης
και εκσυγχρονισμού παραγωγικών
μονάδων με στόχο την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας του κλά-
δου και την δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας (89,7 εκατ. €).
3. Τον τομέα της μεταποίησης

και εμπορίας προϊόντων αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας: Ίδρυση
και εκσυγχρονισμός των τομεακών
επιχειρήσεων, εκστρατείες προ-
ώθησης και εξεύρεσης νέων αγο-
ρών καθώς και στήριξη σχεδίων
παραγωγής και εμπορίας Ομάδων
Παραγωγών (78,2 εκατ.€). 
4.Την ανάπτυξη των αλιευτικών
περιοχών: Εφαρμογή στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με πρωτο-
βουλία των τοπικών κοινοτήτων
(54,1 εκατ. €).

5. Την ενίσχυση της εφαρμογής
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
(ΚΑλΠ): Συλλογή αλιευτικών δε-
δομένων και υλοποίηση του συ-
στήματος ελέγχου, επιθεώρησης
και επιβολής (92 εκατ. €). 
6. Την ενίσχυση της εφαρμογής
της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας
Πολιτικής: λειτουργία του Κοινού
Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πλη-
ροφοριών για την επιτήρηση του
θαλάσσιου τομέα της Ένωσης (6
εκατ. €)
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Κομισιόν: «Πράσινο φως» για
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας

Η πραγματοποίηση έξι δωρεάν επιμορ-
φωτικών σεμιναρίων βραχείας εκπαί-
δευσης (διάρκειας 50 ωρών το καθένα),
τα οποία θα υλοποιηθούν στην Αθήνα με
τη συνεργασία του Τμήματος Επιστήμης
Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώθηκε
από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Νέας Γενιάς
στην προσπάθεια ενημέρωσης και υπο-
στήριξης των νέων που θέλουν να δρα-
στηριοποιηθούν επαγγελματικά στον
πρωτογενή τομέα της οικονομίας.  Τα
σεμινάρια αφορούν τους εξής τομείς:
8 Ελαιοκομία
8Αμπελουργία

8Κηπευτικές καλλιέργειες, Θερμοκήπια,
Υδροπονία
8Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
8Άνυδροι Κήποι
8Φυτοδώματα (ταρατσόκηποι) Αγρο-
τουριστικών Μονάδων
8Εδώδιμα Μανιτάρια: Καλλιέργεια –
αξιοποίηση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και
νέες, ηλικίας 24 έως και 40 ετών, άνεργοι
και εργαζόμενοι.
Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς, αναγνωρίζοντας ότι η
εκπαίδευση και η επιμόρφωση των νέων
αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό, θα
χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το πρό-

γραμμα από τις πιστώσεις του τακτικού
Προϋπολογισμού έτους 2015. 
Η έναρξη των σεμιναρίων θα πραγμα-
τοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου
2015. 
Τα σεμινάρια, στα οποία θα συμμετέχουν
20 άτομα ανά αντικείμενο εκπαίδευσης,
θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά
Οδός 75, Αθήνα. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται
μόνο ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή
15/11/2015, ως εξής:
α) Για τα σεμινάρια Ελαιοκομία, Αμπε-
λουργία, Κηπευτικές καλλιέργειες, θερ-
μοκήπια, υδροπονία και Αρωματικά και

Φαρμακευτικά φυτά, οι αιτήσεις θα υπο-
βάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
akatsarou@minedu.gov.gr
β) Για τα σεμινάρια Άνυδροι Κήποι – Φυ-
τοδώματα (ταρατσόκηποι) Αγροτουριστικών
Μονάδων και Εδώδιμα μανιτάρια: καλ-
λιέργεια – αξιοποίηση, οι αιτήσεις θα
υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
kthanopoulos@minedu.gov.gr
Κατά τη συμπλήρωση των θέσεων συμ-
μετοχής θα δοθεί προτεραιότητα στους
ανέργους νέες/νέους. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός
των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον
αριθμό των προβλεπομένων θέσεων, θα
πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Δωρεάν εκπαίδευση σε καλλιέργειες

Ανεξάρτητο 
ενεργειακά 

το οικοχωριό
«Σκάλα»

«Φαντάσου, δεν μπαίνεις στην καθημε-
ρινότητα αλλά στη δημιουργία». Μ' αυτή
την επιγραφή υποδέχονται τους επισκέπτες
οι κάτοικοι του οικοχωριού «Σκάλα», που
βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από
τη Θεσσαλονίκη, κοντά στο Ζαγκλιβέρι,
στις παρυφές ενός δάσους από βελανιδιές. 
Το οικοχωριό «Σκάλα», όπως λένε οι
ίδιοι οι δημιουργοί του, είναι μια προσπάθεια
διαμόρφωσης και υλοποίησης ενός οι-
κολογικού και κοινοτικού τρόπου ζωής.
Αυτή τη στιγμή στον χώρο, έκτασης 20
στρεμμάτων, ζουν μόνιμα, σε δύο σπιτάκια
και δύο τροχόσπιτα, 7 ενήλικες και 4
παιδιά, οι οποίοι χρησιμοποιούν για τις
ομαδικές συγκεντρώσεις τους, ένα τρίτο
σπίτι - πυρήνα, όπου μαγειρεύουν σε
κοινή κουζίνα και τρώνε, συνήθως, όλοι
μαζί. Το οικοχωριό, συνολικής έκτασης
60 στρεμμάτων, είναι ανεξάρτητο ενερ-
γειακά, καθώς ηλεκτροδοτείται από φω-
τοβολταϊκά πάνελς, χρησιμοποιεί πόσιμο
νερό από πηγές και βρόχινο για τις αρ-
δεύσεις, έχει δημιουργήσει αγωγούς
νερού και φυτά έχουν αναλάβει τον ρόλο
του.. .βιολογικού καθαρισμού. Οι κατα-
σκευές είναι όλες με υλικά, φιλικά στο
περιβάλλον και με ελάχιστες ενεργειακές
ανάγκες. 
Η προμήθεια των τροφίμων γίνεται μόνο
από τοπικούς παραγωγούς, εκτός φυσικά
από τα προϊόντα που παράγονται στο οι-
κοχωριό, όπως μήλα, φράουλες, κυδώνια,
βερίκοκα, ροδάκινα και λαχανικά. 
Στο οικοχωριό «Σκάλα», ως μέλος του
Global Eco Village Network, έχουν φι-
λοξενηθεί δεκάδες εθελοντές απ' όλο τον
κόσμο, που θέλησαν να μάθουν από κοντά
τον τρόπο λειτουργίας του και να βοηθήσουν
στη δημιουργία διαφόρων υποδομών.
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Ταξιδεύουμε μέσα σ’ ένα καταπράσινο,
ορεινό τοπίο, στον δρόμο 111, Τρίπο-
λης-Πάτρας και βρισκόμαστε στο σημείο
που ενώνονται οι Νομοί Ηλείας, Αχαΐας
και Αρκαδίας.Μετά από μια απότομη
στροφή, μια από τις αρκετές αυτής της
διαδρομής, εμφανίζεται μπροστά μας
ξαφνικά, απλωμένη στη βουνοπλαγιά,
χτισμένη αμφιθεατρικά, η νύμφη του
Ερύμανθου, η Λάμπεια ή Δίβρη.

Κείμενα:  ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφία:  ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ

Το χωριό αποτελείται από επτά ξεχωριστές
γειτονιές και τα σπίτια κατεβαίνουν μέχρι
την καταπράσινη ρεματιά που συγκεντρώνει
τα νερά των πολλών πηγών που αναβλύζουν
στις πλαγιές του μυθικού Ολωνού και σχη-
ματίζουν τον Διβριώτικο χείμαρρο, ο οποίος
εκβάλει στον ποταμό Ερύμανθο ή Ντοάνα. 
Ο Παυσανίας αλλά και ο Στράβων αναφέρει
πως «Εν Λαμπεία είχε τας πηγάς ο ποταμός
Ερύμανθος ην δε το όρος τούτο ιερόν του
Πανός και μοίρα του όρους Ερυμάνθου». 
Στην περιοχή υπήρχε κατά την αρχαιότητα
η αρχαία κώμη Λαμπεία, της οποίας ελάχιστα
λείψανα έχουν βρεθεί. 
Σήμερα, ανάμεσα στα λίγα σπίτια που κα-
τοικούνται ακόμα, «ξεφυτρώνουν» οι σκυ-
θρωποί όγκοι των ερειπωμένων σπιτιών,
άψυχα κουφάρια θύματα του νόστου και
της αστυφιλίας. 
Οι έξη κοντινοί στην αγορά συνοικισμοί,
Γκρουστάδες, Καρυανάδες, Λαζαράδες,
Βασιλαίους, Περδικαράδες και Πέρα Μα-
χαλάς, καθώς και ο απόμακρος της Αμυ-
γδαλής, έχουν ο κάθε ένας δική του ενορία
και δικό του ναό. 
Στο κέντρο της κωμόπολης, κάτω από τον
κεντρικό δρόμο, θαυμάζουμε το νεοκλασικό

κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου της
Δίβρης, στο οποίο σήμερα στεγάζεται το
Πνευματικό Κέντρο.
Η Δίβρη, λόγω του ορεινού και δύσβατου
εδάφους της, απομονωμένη, όπως είναι
και οχυρωμένη φυσικά, σύμφωνα με την
παράδοση δεν διοικήθηκε από Τούρκο Αγά.
Στο καφενείο της αγοράς, οι λιγοστοί θα-
μώνες μας το τεκμηριώνουν με στίχους
δημοτικού τραγουδιού: «Τούρκου ποδάρι
δεν την πάτησε και γιαταγάνι τούρκικο δεν
έκοψε διβριώτικο κεφάλι». 
Σύμφωνα με μαρτυρίες, καθ’ όλη τη διάρκεια
της Ελληνικής Επανάστασης, το χωριό ήταν
το φυσικό καταφύγιο των αγωνιστών και
διέθετε μπαρουτόμυλους και αναρρωτήριο
για τους πληγωμένους. 
Η απελευθέρωση της Ελλάδας βρίσκει τη
Δίβρη μια αρκετά αναπτυγμένη κωμόπολη. 

Δεν είναι τυχαίο γεγονός ασφαλώς, ότι
εδώ λειτούργησε ένα από τα πρώτα Ελληνικά
Σχολεία, η Ελληνική Σχολή της Δίβρης. 
Τα σημερινά σχολεία στεγάζονται στα δύο
υπέροχα νεοκλασικά κτίρια, το Αρρένων
και το Παρθεναγωγείο, δωρεάς Ανδρέα
Συγγρού, τα οποία χτίστηκαν το 1905-1907
και έχουν κριθεί διατηρητέα. 
Οι λιθόκτιστες κατοικίες της Λάμπειας, είναι
δομημένες από πέτρα πελεκητή. Οι γωνιές,
οι παραστάδες των εισόδων και των πα-
ραθύρων είναι σκαλισμένες με ξεχωριστή
τέχνη και φροντίδα. Χαρακτηριστικά δείγματα
λαϊκής αρχιτεκτονικής, εκτός από τα παλιά
πέτρινα διώροφα και τριώροφα αρχοντικά
του 19ου αιώνα που στέκουν ακόμα όρθια,
είναι το βυζαντινό Εκκλησάκι της αγίας
Τριάδας στις Γκρουστάδες, πολλά καμπα-
ναριά, οι βρύσες του Γαβραβίκου και του
Μοριού και οι ακανόνιστα στρωμένες πλα-
κόστρωτες αυλές. 
Το διβριώτικο τοπίο με την άγρια και τραχειά
φύση, τις κακοτράχαλες και απόκρημνες
βουνοκορφές του Ολωνού, τα έλατα, τα
πλατάνια και τους κέδρους, τα πουρνάρια,
τα φαράγγια και τους ορμητικούς χειμάρρους,
είναι ο τόπος που γεννήθηκαν οι αρκαδικοί
μύθοι και οι θρύλοι, οι θεοί και οι ημίθεοι. 
Εδώ κυνηγούσε η θεά Άρτεμης, με τα τόξα,
τα βέλη της και τον κοντό της χιτώνα. 
Εδώ έπιασε ο Ηρακλής τον Ερυμάνθειο
κάπρο και σ’ αυτόν τον τόπο ο τραγοπόδαρος,
ερωτιάρης Πάνας, αγάπησε τις νύμφες
Ηχώ, Σύριγγα και έτρεχε στις σπηλιές με
τις Ναϊάδες, στα δάση με τις Δρυάδες, στα
δέντρα με τις Αμαδρυάδες και στα όρη με
τις Ορειάδες. 
Στο ρέμα της Δίβρης, τον χείμαρρο που κα-
τεβαίνει στον Πέρα Μαχαλά, περνάει από
τη Λαγκάδα και εκβάλλει στον Ερύμανθο,
υπάρχουν υπολείμματα οκτώ νερόμυλων,

όπου οι Διβριώτες άλεθαν σιτηρά, μπαρούτι
ή ταμπάκο. Στα προεπαναστατικά χρόνια,
αλλά και μετά την απελευθέρωση, στην
περιοχή καλλιεργείτο σε μικρές βέβαια πο-
σότητες, αλλά καλής ποιότητας καπνός,
τον οποίο έκοβαν και μετέτρεπαν σε ταμπάκο. 
Για να επεξεργαστούν τον καπνό οι καλόγεροι
της Κάτω Μονής Δίβρης, κατασκεύασαν
τον μύλο στο ποτάμι, όπου και σήμερα
λέγεται «καλογερικός». 
Ο μύλος αυτός δούλευε πότε ως αλευρό-
μυλος, πότε ως ταμπακόμυλος και αναφέ-
ρεται σ’ ένα κατάστιχο καταγραφής των
περιουσιακών στοιχείων της Μονής το
1830. 
Σήμερα στο Διβριώτικο ρέμα υπάρχουν σε
καλή κατάσταση δύο μύλοι που μας ταξι-
δεύουν σ’ ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν,
γεμάτο πάντως νοσταλγία για τους παλαι-
ότερους. 
Η Μονή της Κάτω Δίβρης βρίσκεται στην
είσοδο της γραφικής κωμόπολης, δεξιά
του κεντρικού δρόμου και κάτω από αυτόν,
σε περιοχή με άφθονα και κρυστάλλινα
νερά και είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση
της Θεοτόκου. 
Η Μονή χτίστηκε σύμφωνα με την παράδοση,
από μοναχούς της Άνω Μονής Δίβρης λίγο
μετά το 1700. 
Η Άνω Μονή, σύμφωνα με μια αναφορά,
ιδρύθηκε περίπου στα μέσα του 12ου αιώνα. 
Το καθολικό της Μονής είναι παλαιότατο
κτίσμα, ίσως του 15ου αιώνα. Πρόκειται
για βασιλική με μια στοά, το εσωτερικό της
οποίας είναι καλυμμένο με σπάνιες τοιχο-
γραφίες-αγιογραφίες. Σημαντικό μνημείο
της περιοχής της Δίβρης είναι και ο βυζαντινός
ναός της Αγίας Τριάδος στους Γκρουστάδες,
ο οποίος χρονολογείται στο τέλος του 12ου,
αρχές του 13ου αιώνα και διατηρείται σε
αρκετά καλή κατάσταση.

ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ

ΛΑΜΠΕΙΑ - ΔΙΒΡΗ: Μυθικό τοπίο 
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Πολλαπλές και σημαντικές αναβαθ-
μίσεις στους κινητήρες και τον εξο-
πλισμό του Citan, που πλέον θα προ-
σφέρεται σε εκδόσεις Euro6 και με
νέο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, ανα-
κοίνωσε η Mercedes-Benz. 

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Από το καλοκαίρι είναι γνωστό ότι όλες
οι επιβατικές εκδόσεις Tourer του Mer-
cedes-Benz Citan, που προσφέρονται
και στην ελληνική αγορά, είναι διαθέσιμες
με μηχανικά σύνολα πετρελαίου ισχύος
75, 90 ή 110 ίππων, που καλύπτουν τις
προδιαγραφές της Euro6 αναφορικά με
τις εκπομπές ρύπων τους. 
Παράλληλα, χάρη στο πακέτο «Blue-
EFFICIENCY», οι συγκεκριμένες εκδόσεις
του Citan Tourer (προαιρετικά και οι
επαγγελματικές –Van– εκδόσεις), δεν
απαιτούν τη χρήση της τεχνολογίας SCR
(Selective Catalytic Reduction) κατά
την επεξεργασία των καυσαερίων, επο-
μένως, δεν απαιτείται η προσθήκη δια-
λύματος AdBlue. 
Επιπρόσθετα, η μέγιστη ροπή των πε-
τρελαιοκίνητων εκδόσεων του Citan
έχει αυξηθεί κατά 20 Nm και κυμαίνεται
από τα 200 – 260 Nm ανά περίπτωση. 
Euro6 και ο βενζινοκινητήρας με νέο
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 
Όλα τα παραπάνω ήταν μέχρι πρότινος
λίγο-πολύ γνωστά σε όσους ενδιαφέ-
ρονταν για την απόκτηση ενός Mer-
cedes-Benz Citan, ωστόσο, τα σημαντικά
νέα που ανακοίνωσε η γερμανική αυ-
τοκινητοβιομηχανία, αφορούν πλέον
και τον βενζινοκινητήρα των εκδόσεων
«112» του δημοφιλούς ελαφρού επαγ-
γελματικού. 
Συγκεκριμένα, το μηχανικό σύνολο των
1,2 λτ., που αποδίδει ισχύ 114 ίππων,
θα είναι πλέον διαθέσιμο σε εκδόσεις
Euro6 ενώ, η μέγιστη αποδιδόμενη ροπή
του θα αυξάνεται –πρόσκαιρα– από τα
175 Nm στα 205 Nm, προκειμένου να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του οδηγού,
όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Η
συγκεκριμένη αύξηση της αποδιδόμενης

ροπής του εν λόγω βενζινοκινητήρα θα
είναι διαθέσιμη στην 2η, την 3η και την
4η σχέση μετάδοσης για μέγιστη διάρκεια
20 δλ. 
Παράλληλα όμως, οι εν λόγω εκδόσεις
του Mercedes-Benz Citan θα μπορούν
να αποκτηθούν προαιρετικά και με ένα
νέο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμ-
πλέκτη. 
Το «6G-DCT» κιβώτιο με έξι σχέσεις
μετάδοσης, είναι σε θέση να συνδυάσει
τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου
που επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός χει-
ροκίνητου κιβωτίου με την άνεση στον
χειρισμό ενός αυτόματου. 
Πληρέστερος εξοπλισμός και διπλό κά-
θισμα για το συνοδηγό
Πέραν των αναβαθμίσεων στα μηχανικά

του μέρη, το Mercedes-Benz Citan απο-
κτά και αρκετά ακόμη χαρακτηριστικά
που στόχο έχουν να βελτιώσουν την
αποδοτικότητα και την αποτελεσματι-
κότητά του στην καθημερινή χρήση. 
Συγκεκριμένα, στις εκδόσεις Van θα
προσφέρεται πλέον διπλό κάθισμα για
τον συνοδηγό, ενώ αμφότερες οι θέσεις
εφοδιάζονται με ρυθμιζόμενα προσκέ-
φαλα, αναδιπλούμενες πλάτες και ζώνες
ασφαλείας τριών σημείων. 
Παράλληλα, κάτω από τη βάση των εν
λόγω καθισμάτων έχει προβλεφθεί ένας
μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, ενώ
αξίζει να αναφέρουμε πως έχει επανα-
σχεδιαστεί και ο λεβιές του χειρόφρενου. 
Το νέο σύστημα πλοήγησης που προ-
σφέρει η Mercedes-Benz περιλαμβάνει,

Η Euro6 εποχή του Merce         Το «αθόρυβο» θηρίο
της ασφάλτου 

το DAF LF
Μετά το λανσάρισμα των «αθόρυβων» εκδόσεων
των μοντέλων CF και XF, η DAF Trucks πα-
ρουσίασε μια αντίστοιχη έκδοση για τον μικρότερο
εκ των εκπροσώπων της γκάμας της, το LF.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «DAF Transport
Efficiency», μιας φιλοσοφίας που αποσκοπεί
στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας
των οχημάτων της, μέσω της μείωσης του κό-
στους χρήσης τους και κατά επέκταση του λει-
τουργικού κόστους των πελατών της, η DAF
Trucks ανακοίνωσε την παρουσίαση των νέων
εκδόσεων «Silent Truck» για τη σειρά φορτηγών
LF.
Οι εν λόγω εκδόσεις του DAF LF προορίζονται
για χρήση σε αστικές και προαστιακές διανομές
προϊόντων, σε περιοχές όπου –σε διάφορες
χώρες της ΕΕ– ισχύουν ζώνες με ειδικά κριτήρια
για την αθόρυβη λειτουργία των οχημάτων
(περιορισμένες εκπομπές ρύπων). Χάρη σε έναν
ειδικό διακόπτη στο ταμπλό του οχήματος, ο
οδηγός του DAF LF «Silent Truck» είναι σε
θέση να ενεργοποιήσει την «Silent Mode» λει-
τουργία του οχήματός του, με τα επίπεδα του
θορύβου που εκλύονται κατά τη λειτουργία
του κινητήρα του να μην υπερβαίνουν τα 72
dB. 
Διαθέσιμο σε εκδόσεις με μεικτό βάρος 7,5 τ.,
το DAF LF Silent Truck εφοδιάζεται με τον
αποδοτικό πετρελαιοκινητήρα PACCAR PX-5
των 4,5 λτ., που αποδίδει ισχύ 152 ή 184 ίππων
και φυσικά καλύπτει τις προδιαγραφές ρύπων
της Euro6. 
Ο εν λόγω κινητήρας μάλιστα, συνδυάζεται με
το αυτοματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων AS
Tronic της ZF, 6 σχέσεις. 
Να αναφέρουμε πως το νέο DAF LF Silent
Truck θα είναι διαθέσιμο άμεσα σε εκδόσεις
πλαισίου φορτηγού (4x2) με τρεις τύπους καμ-
πίνας (Day Cab, Extended Day Cab και Sleeper
Cab) και με πολλαπλές επιλογές ως προς το
μήκος του μεταξονίου. 
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           des-Benz Citan 
Η Honda ανακοίνωσε τον ερχομό δύο νέων
υπερτροφοδοτούμενων βενζινοκινητήρων
φιλοσοφίας downsizing στην Ευρώπη. Οι
μονάδες 1L & 1.5L VTEC TURBO θα εν-
ταχθούν στην οικογένεια κινητήριων συνόλων
που προορίζονται για τη 10η γενιά Civic, η
οποία αναμένεται στην Ευρώπη από τις
αρχές του 2017. Οι νέοι κινητήρες θα απο-
τελέσουν μέλη της συνεχώς επεκτεινόμενης
οικογένειας Earth Dreams Technology της
Honda και θα προσφέρουν ένα συνδυασμό
δυναμικών επιδόσεων, κορυφαίας απόδοσης
και άριστης οικονομίας καυσίμου. Ο πρώτος
νέος VTEC TURBO, ένας δίλιτρος κινητήρας,
παρουσιάστηκε φέτος στο τρέχον Civic Type
R, αποδίδει 310 ps και έχει επιτάχυνση 0-
100 sec σε 5,7 δεύτερα. 
Βασισμένοι σε μία εντελώς νέα δομή και
αξιοποιώντας συστήματα turbo νέας γενιάς,
οι νέοι κινητήρες διαθέτουν τεχνολογία με-

ταβλητής κίνησης βαλβίδων, με σκοπό τη
μείωση των τριβών και την επίτευξη κορυ-
φαίας απόδοσης ισχύος και περιβαλλοντικής
συμβατότητας. Οι νέοι κινητήρες χρησιμο-
ποιούν έναν υψηλής απόκρισης υπερσυμ-
πιεστή με χαμηλή ροπή αδράνειας, ενώ με
την τεχνολογία άμεσου ψεκασμού πετυχαί-
νουν βέλτιστη ισορροπία υψηλής ισχύος
και ροπής, υπερτερώντας έναντι των συμ-
βατικών, ατμοσφαιρικών κινητήρων.
Το νέο Civic προγραμματίζεται να φτάσει
στην Ευρώπη στις αρχές του 2017, αφού
παρουσιαστεί πρώτα στην Έκθεση Αυτοκι-
νήτου της Φρανκφούρτης. Πεντάθυρες εκ-
δόσεις θα παράγονται αποκλειστικά στο
βρετανικό εργοστάσιο της Honda (HUM)
στο Swindon. Η Honda έχει επιβεβαιώσει
επένδυση €270 m σε νέες τεχνολογίες και
διαδικασίες παραγωγής εν όψει της προ-
ετοιμασίας για το νέο μοντέλο. 

Civic: Δύο νέοι κινητήρες
VTEC TURBO για

την επόμενη γενιά 2017

Το Fiat 500X, το μοντέλο που από
την πρώτη στιγμή συγκέντρωσε
πάνω του το ενδιαφέρον των οπα-
δών της crossover κατηγορίας,
ολοκληρώνει την γκάμα των κι-
νητήρων του με τον νέο 1.3 MTJ
95hp Diesel Ε6. 
Η προσθήκη του νέου κινητήρα πε-
τρελαίου ενισχύει ακόμα περισ-
σότερο τον πολύπλευρο χαρακτήρα
του, καθιστώντας το 500X το πρώτο
μοντέλο στην κατηγορία του που
διαθέτει τόσο μικρού κυβισμού κι-
νητήρα diesel. Τα πλεονεκτήματα
αυτής της έκδοσης είναι αξιοση-
μείωτα, καθώς η απόκτησή του γί-
νεται ακόμα πιο οικονομική, ενώ
το κόστος χρήσης μειώνεται ση-
μαντικά, χάρη στην πολύ χαμηλή
κατανάλωση καυσίμου. 
Η ξεχωριστή urban crossover προ-
σωπικότητα του 500X City Look
και το μοναδικό του στιλ συμπλη-
ρώνονται υποδειγματικά από την
ευχρηστία στην καθημερινότητα,
με το αποτέλεσμα να δικαιώνει
κάθε προσδοκία, φέρνοντάς το στην
κορυφή της κατηγορίας του. 
Ο νέος πετρελαιοκινητήρας 1.3
MTJ 95hp συμμορφώνεται πλήρως

με τις προδιαγραφές εκπομπών
ρύπων Εuro 6, διατηρώντας χαμηλές
και τις εκπομπές CO2, στα 107
gr/km. Παράλληλα, οι καταναλώσεις
του παραμένουν σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, με τη μέση κατανάλωση
σε μικτό κύκλο να περιορίζεται στα
4,1 λίτρα/100 km και ο κύκλος κα-
τανάλωσης εκτός πόλης στα 3,8
λίτρα/100 km. Ταυτόχρονα, το 500X
διατηρεί το δυναμικό crossover
χαρακτήρα του σε όλες τις συνθήκες,
καθώς αποδίδει σημαντική ροπή
από τις χαμηλές στροφές, με τη
μέγιστη ροπή να φτάνει τα 200 Nm
στις 1500 σ.α.λ.
Οι διαθέσιμες εκδόσεις του νέου
diesel κινητήρα είναι οι αντίστοιχες

Pop και Pop Star του 500X City
Look, που συνδυάζουν στιλ και
ουσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
και ικανοποιούν κάθε απαίτηση για
ασφάλεια, κομψότητα, αλλά και
άνεση. Τομείς πάνω στους οποίους
το 500X ξεχώρισε από την αρχή
για τις υψηλές του επιδόσεις. Η
τιμή του 500X 1.3 MTJ 95hp Pop
Star διαμορφώνεται στα 18.570 €,
με όφελος 2.500 €, το οποίο πε-
ριλαμβάνει την ισχύουσα προωθη-
τική ενέργεια και όφελος απόσυρσης
και ευνοϊκή χρηματοδότηση 5,25%
(αφορά περιορισμένο αριθμό αυ-
τοκινήτων) ή 0% επιτόκιο. Όλη η
γκάμα του 500X προσφέρεται με 5
χρόνια δωρεάν service. 

μεταξύ άλλων, οθόνη αφής 3,5 ιντσών,
καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με εξω-
τερικές πηγές μέσω θυρών USB, SD-Card,
Aux-in ή μέσω Bluetooth, ενώ η κάμερα
οπισθοπορείας που εδράζεται πάνω από

την πίσω πινακίδα κυκλοφορίας, ενεργο-
ποιείται αυτόματα όταν ο οδηγός επιλέξει
την όπισθεν στο κιβώτιο ταχυτήτων και οι
ενδείξεις της προβάλλονται στον εσωτερικό
καθρέπτη. 

1st BEST BUY MOTO: Στο Στάδιο Ειρήνης  & Φιλίας, 
7 και 8 Nοεμβρίου 
Το μεγαλύτερο BAZAAR με προϊόντα μοτοσικλέτας που έγινε ποτέ, ανοίγει
τις πόρτες του σήμερα, Σάββατο, στις 10 το πρωί. 
Εκεί θα βρείτε αυτό που ψάχνετε και, κυρίως, στην τιμή που το ψάχνετε! 
Κράνη, μπουφάν, μπότες, εξατμίσεις, σχάρες, βαλίτσες και ότι άλλο μπορείτε
να φανταστείτε, σας περιμένουν το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου,
από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. 
Η είσοδος είναι δωρεάν ! 

Νέος κινητήρας 1.3 MTJ 95hp Diesel
για το Fiat 500X
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χειροπέδες για
επιχειρηματίες

σελ. 4

Ο πρωτογενής τομέας
πυρήνας εξωστρέφειας
της οικονομίας

σελ. 12-37

σελ. 8

σελ. 3

σελ. 6-7

σελ. 4

Με την  υπογραφή των Γ.  ΝΤΑΣΚΑ και  Γ.  ΤΑΣΣ ΙΟΠΟΥΛΟΥ

σελ. 5

σελ. 3

Ρουμάνικη
απειλή για
τα οπωροκηπευτικά

Και οι μικρές
αγροδιατροφικές
επιχειρήσεις
στο νέο ΕΣΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ

σελ. 4

Σοκ για όρια συνταξιοδότησης,
ύψος συντάξεων και ταμεία

Το πλαστικό χρήμα το νέο
νόμισμα της Ελλάδας!

σελ. 6-7

ντορα-επιτροποσ

παραπολιτικα

Ανήσυχος ο Πρόεδρος

σελ. 3, 5

Σοκ και δέος!
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