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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πόλεμος έχει ξεσπάσει στο πολιτικό σκη-
νικό, λόγω των αποκαλύψεων που έκανε
ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Γιάννης Πανούσης. Κυβέρνηση και αντι-
πολίτευση βρίσκονται στα χαρακώματα. 
Σύσσωμο το κυβερνητικό στρατόπεδο

προσπαθεί να βγάλει ψεύτη και λασπολόγο
έως και μυθιστοριογράφο τον πρώην
υπουργό. Από την πλευρά της η αντιπο-
λίτευση επιχειρεί να στριμώξει με τις απο-
καλύψεις Πανούση στα… σκοινιά την κυ-
βέρνηση. Κάνουν λάθος και οι δυο στον
στόχο που έχουν. 
Το θέμα δεν προσφέρεται για μικροκομ-

ματική αντιπαράθεση και πολιτική εκμε-
τάλλευση. Ο κ. Πανούσης είπε σοβαρά
πράγματα, τα οποία αν ευσταθούν, δείχνουν
ότι η ασφάλεια και η τάξη στη χώρα πατάει
σε σαθρά θεμέλια. 
Πριν «καταδικαστεί» ο κ. Πανούσης, πριν
ρίξει το… ανάθεμα η αντιπολίτευση, οφείλει
ο πρωθυπουργός να ελέγξει ο ίδιος πέρα
από τη Δικαιοσύνη, τις κα ταγγελίες του
πρώην υπουργού. Δεν μπορεί να κλείνει
τα μάτια του, δεν μπορεί να νίπτει τας
χείρας του ως πόντιος πιλάτος. 
Αν είναι αληθινές οι συνομιλίες στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ με ποινικούς και άλλου είδους
κρατουμένους, ο κ. Τσίπρας πρέπει ν’ αφή-
σει στην άκρη τη λογική του κομματικού
κόστους και να καθαρίσει το «γήπεδό»
του από τους ακραίους, απ’ όσους θεωρούν
ότι ήρθε η ώρα το παρακράτος να πάρει
στα χέρια του τις τύχες της πολιτείας. 
Ο κ. Τσίπρας είναι πρώτα πρωθυπουργός
και μετά είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει
να δείξει με τη στάση του ότι κανείς δεν
έχει το δικαίωμα να παίζει με τη δημο-
κρατική ομαλότητα, να βάζει σε κίνδυνο
το κεκτημένο αγαθό της Ασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός 
να πάρει θέση

Πακέτο 6 δισ. για το νέο
αγροτικό μοντέλο

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 είναι
ύψους 4,7 δισ. κοινοτικής
συμμετοχής, που μαζί με την
εθνική και την ιδιωτική συμ-
μετοχή θα κινητοποιήσει συ-
νολικούς πόρους της τάξης
των 6 δισ. ευρώ. 

Σελ. 3

Διπλό χτύπημα στους
ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Διπλό χτύπημα στους χιλιάδες
ασφαλισμένους και συνταξι-
ούχους του ΟΓΑ φέρνει το
νέο ασφαλιστικό που σχεδιάζει
η κυβέρνηση. Αφενός έρχονται
μειώσεις στις συντάξεις των
687.000 συνταξιούχων και

αφετέρου, έρχεται αύξηση ει-
σφορών στους 625.000 ενερ-
γούς αγροτοκτηνοτρόφους.

Σελ. 7

Λάδι και τρόφιμα άντεξαν
στα capital controls

Ανοδικά κινήθηκαν εκ νέου
οι εξαγωγές τροφίμων, με
ποσοστό της τάξης του +7,5%,
καθώς και το ελαιόλαδο, με
+215%, κατά τους πρώτους
9 μήνες του 2015, αποτελών-
τας μαζί με τα χημικά (+5,6%)
και τα εμπιστευτικά προϊόντα
(+15,3%) τα μόνα ελληνικά
προϊόντα που άντεξαν στις
επιπτώσεις των capital con-
trols στις ελληνικές εξαγω-
γές.

Σελ. 8

Το σχέδιο για τις 
συνεταιριστικές τράπεζες
Τα ασφυκτικά πλαίσια για την
ανακεφαλαιοποίηση των συ-
νεταιριστικών τραπεζών,
ύψους 180-220 εκατ., έως
το τέλος του 2015, πιέζουν
για γρήγορες και ξεκάθαρες
αποφάσεις για το μέλλον του
κλάδου στην Ελλάδα. 

Σελ. 9

Στον αστερισμό 
της ευφυούς γεωργίας 

Σε μία νέα, την εποχή της ευ-
φυούς γεωργίας, εισέρχεται
ο αγροτικός τομέας. 
Πρωτοπόρος στη διαδικασία
η Τράπεζα Πειραιώς, συνδυά-
ζει τη συσσωρευμένη εμπειρία
στον αγροτικό τομέα, αλλά

και υψηλά τεχνολογικά stan-
dards που διέπουν ολόκληρη
τη λειτουργία της. 

Σελ. 12, 37

«Κέρδισε» το ελληνικό
κρασί 

Ακόμη ένα σημαντικό βήμα
για την αναβάθμιση της θέσης
του στις αγορές έκανε το ελ-
ληνικό κρασί, περνώντας με
επιτυχία ένα κρίσιμο τεστ
μπροστά στο ειδικό και απαι-
τητικό ακροατήριο που συ-
ναποτελούν οι wine bloggers
απ’ όλο τον κόσμο, ομάδα με
επιρροή στη διαμόρφωση των
καταναλωτικών προτιμήσεων
και των τάσεων της οινικής
αγοράς.

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 ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΒΑΙΟΥ. 
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



Πακέτο 6 δισ. για το νέο αγροτικό μοντέλο

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
είναι ύψους 4,7 δισ. κοινοτικής
συμμετοχής, που μαζί με την
εθνική και την ιδιωτική συμ-
μετοχή θα κινητοποιήσει συ-
νολικούς πόρους της τάξης
των 6 δισ. ευρώ. 
Στο νέο πρόγραμμα προβλέπεται
πριμ έως 100.000 ευρώ για μι-
κρούς Συνεταιρισμούς, 600 εκατ.
για «οικολογική» γεωργία και κτη-
νοτροφία και ενίσχυση 22.000 ευ-
ρώ για 14.000 νέους αγρότες.
Επίσης, προβλέπονται κονδύλια
ύψους 400 εκατ. για προγράμματα
Leader. 
Το νέο επταετές ΠΑΑ, που υπο-
βλήθηκε προς έγκριση από την
Κομισιόν, «ξεκλειδώνει» κοινο-
τικούς πόρους ύψους 4,7 δισε-
κατομμυρίων ευρώ. Με στόχο τη
μετάβαση της ελληνικής αγροτικής
οικονομίας σε ένα ισχυρό και βιώ-
σιμο αγροδιατροφικό μοντέλο,
μπαίνει σε εφαρμογή αναπτυξιακό
σχέδιο για την ενίσχυση της αγρο-
τικής παραγωγής. 
Εντός των επόμενων ημερών
αναμένεται η οριστική έγκριση
του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020,
το οποίο υποβλήθηκε στην Κομι-
σιόν στην τελική του μορφή, αφού
προηγουμένως πραγματοποιήθηκε
συστηματική διαβούλευση με τους
εταίρους και διαπραγμάτευση με
τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ,
προκειμένου να ενσωματωθούν
σχόλια και παρατηρήσεις της Επι-
τροπής επί του αρχικά υποβλη-
θέντος Προγράμματος. 
Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω
από τους δύο στόχους:  
Πρώτον, στη μετάβαση της ελ-
ληνικής αγροτικής οικονομίας σε
ένα ισχυρό και βιώσιμο αγρoδια-
τροφικό μοντέλο και δεύτερον,
στη συνολικότερη ανάπτυξη των
αγροτικών περιοχών της χώρας,
ώστε να δημιουργηθούν οι κα-

τάλληλες συνθήκες για την οικο-
νομική, κοινωνική και περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση της ελληνικής
υπαίθρου. 
Το νέο ΠΑΑ 2014-2020 είναι ύψους
4,7 δισ. κοινοτικής συμμετοχής,
που μαζί με την εθνική και την
ιδιωτική συμμετοχή θα κινητο-
ποιήσει συνολικούς πόρους της
τάξης των 6 δισ. ευρώ. 
Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προ-

γράμματος είναι η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της αγροτική
οικονομίας, η προστασία του πε-
ριβάλλοντος και η δημιουργία
προϋποθέσεων βιώσιμης και αει-
φόρου ανάπτυξης των αγροτικών
περιοχών μέσα από την ταυτόχρονη
αξιοποίηση των φυσικών πόρων,
της πολιτιστικής κληρονομιάς και
της αγροτικής τους παράδοσης. 
Στη νέα ΚΑΠ και στους δύο Πυ-

λώνες, οι εθνικοί και κοινοτικοί
πόροι ανέρχονται στα 20 δισ. ευρώ
για την προγραμματική περίοδο
2014-2020. 
Οι προτεραιότητες της στρατηγικής
αγροτικής ανάπτυξης θα εξυπη-
ρετηθούν από τα νέα Μέτρα και
Δράσεις που προβλέπονται στο
νέο Πρόγραμμα, μέσω αξιοποί-
ησης: 
8Των συνεργειών και της συμ-

πληρωματικότητας που έχουμε
εξασφαλίσει με τα υπόλοιπα επεν-
δυτικά και διαρθρωτικά ταμεία
της Ε.Ε. (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ). 
8Της ισόρροπης εφαρμογής και
εκχώρησης πόρων και αρμοδιο-
τήτων στις ελληνικές Περιφέρειες.
Για τον σκοπό της ολοκληρωμένης
θεώρησης των προοπτικών ανά-
πτυξης των αγροτικών περιοχών
της Περιφέρειας εκπονήθηκαν
συγκεκριμένα επιχειρησιακά πλάνα
και μελέτες (έξυπνης εξειδίκευσης,
ΠΕΠ, CLLD κ.λπ.). 
«Παραλάβαμε ένα σχέδιο Προ-
γράμματος που είχε επιστρέψει
από την Κομισιόν κυριολεκτικά
διάστικτο από παρατηρήσεις και
σχόλια. Το αναμορφώσαμε ριζικά
και το επανυποβάλαμε, έτσι ώστε
να λειτουργήσει ως το βασικό ερ-
γαλείο για την ανάπτυξη του αγρο-
τικού τομέα και της ίδιας της υπαί-
θρου τα επόμενα χρόνια», δήλωσε
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Βαγγέλης Αποστόλου. 
Μέσα από το Πρόγραμμα, συμ-
πλήρωσε, φιλοδοξία είναι να αμ-
βλυνθούν οι επιπτώσεις της μα-
κροχρόνιας ύφεσης και να επιτα-
χυνθεί η αειφόρος ανασυγκρότηση
των αγροτικών περιοχών.
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Το νέο Πρόγραμμα, χωρίζεται σε Μέτρα, μέσα στα
οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Σχέδια Βελτίωσης,
οι Νέοι Αγρότες (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των
μικρών εκμεταλλεύσεων, η μεταποίηση, τα βιολογικά,
η εξισωτική (10 ευρώ/στρέμμα, μέσα και η φυτική πα-
ραγωγή) κ.λπ. Τα χρήματα συνολικά που θα δοθούν,
από Ευρώπη και εθνική συμμετοχή, φτάνουν τα
5.870.466.756,39 ευρώ. 
Τα Μέτρα έχουν ως εξής, όπως υποβλήθηκαν, με τις
πρώτες προσκλήσεις να αναμένονται στις αρχές του 2016:
M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης. 
M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης
γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης
στην εκμετάλλευση. 
M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων. 

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού.
Εμπεριέχονται τα Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποί-
ηση.
Μ05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής πα-
ραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές
και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων
προληπτικών δράσεων.
M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επι-
χειρήσεων. Πριμ Νέων Αγροτών από 22.000 ευρώ,
πριμ για μικρές εκμεταλλεύσεις 14.000 ευρώ, ενίσχυση
για νέες επιχειρήσεις.
M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε
αγροτικές περιοχές. 
M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών
και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών. 
M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

Έως 100.000 ετησίως ενίσχυση για τη σύσταση νέων
Ομάδων.
M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα.
Περιέχεται η νιτρορύπανση, οι σπάνιες φυλές και τα
κλαδέματα.
M11 - Βιολογικές καλλιέργειες. Ενισχύονται και τα
φρουτολαχανικά.
Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της
οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. 
Μ13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται
από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα . Εξισωτική
αποζημίωση.
M14 - Καλή διαβίωση των ζώων 
M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER
(ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων).

Τα μέτρα του νέου Προγράμματος

Πριμ έως 100.000 ευρώ για μικρούς Συνεταιρισμούς • 600 εκατ. για «οικολογική» γεωργία και κτηνοτροφία
Ενίσχυση 22.000 ευρώ για 14.000 νέους αγρότες • Κονδύλια 400 εκατ. για προγράμματα Leader



Την ερχόμενη Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
θα γίνει η μεγάλη αναμέτρηση κυβέρ-
νησης και αγροτών-κτηνοτρόφων. Οι
αγρότες απ’ όλη την Ελλάδα «πολιορ-
κούν» την Αθήνα σε μία ύστατη προ-
σπάθεια να αποτρέψουν τον «θάνατό»
τους. 
Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προειδο-
ποιούν ότι τα μέτρα θα αποτελέσουν
«ταφόπλακα» και 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 ει-
σοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι τους
δίνεται η δυνατότητα και να παράγουν και
να επιβιώνουν, στηρίζοντας την εθνική οι-
κονομία της χώρας. 
Όπως αναφέρουν, το προτεινόμενο πακέτο
μέτρων μεταφράζεται σε «βαρύ» και δυ-
σβάσταχτο λογαριασμό, τον οποίο ο αγροτικός
κόσμος αδυνατεί να πληρώσει. Κοστολο-
γώντας, δε, τα προτεινόμενα μέτρα, τα προσ-
διορίζουν ως ακολούθως: 
Αύξηση φορολογικού συντελεστή 200 εκατ.
ευρώ, φορολόγηση επιδοτήσεων-προγραμ-
μάτων 510 εκατ. ευρώ, αύξηση ΦΠΑ αγρο-
τικών εφοδίων 285 εκατ. ευρώ, κατάργηση
επιστροφής φόρου πετρελαίου 180 εκατ.
ευρώ, τριπλασιασμό εισφοράς ΟΓΑ 1 δισ.
ευρώ. Αθροιστικά, όπως τονίζεται, από τον
αγροτικό κόσμο ζητείται ένα «βαρύς» λο-
γαριασμός τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ, που
μεταφράζεται σε 50% και πλέον του εισο-
δήματός τους. 
Υπό τις συνθήκες αυτές, οι αγρότες δηλώνουν
ότι αρνούνται να αποδεχτούν τα μέτρα, τα
οποία οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην
πλήρη εξαθλίωση και εγκατάλειψη της γης,
και τονίζουν ότι ο μόνος δρόμος που τους
απομένει είναι ο αγώνας. «Αν νομίζουν ότι
ανακάλυψαν τους εφοπλιστές της γης, τους
λέμε ότι εμείς θα υπερασπιστούμε με κάθε
τρόπο την παραγωγή μας και το δικαίωμα
να μείνουμε στη γη μας. Δεν θα μας διώξουν
από τα χωράφια μας», δηλώνουν με έμφαση. 
Οι αγρότες αντιδρούν σθεναρά σε μέτρα
όπως: 
8Η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ του
αγροτικού εισοδήματος με συντελεστή 26%
και με προκαταβολή 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
ρεύματος.
8Ο ΕΝΦΙΑ για σπίτια, αποθήκες, στάβλους
και χωράφια.
8Ο τριπλασιασμός των ασφαλιστικών ει-
σφορών στον ΟΓΑ.

Εκτός επαγγέλματος
το 1/3 των αγροτών

Οι αγρότες επισημαίνουν τον κίνδυνο να
τεθεί εκτός επαγγέλματος το 1/3 του αγρο-
τικού κόσμου, καθώς του χρόνου δεν θα
μπορέσει να καλλιεργήσει. Θα βγει εκτός
επαγγέλματος, αφού κατά βάση οι αγροτικές
επιχειρήσεις είναι «οικογενειακές». 
Μικροί και μεσαίοι αγρότες είναι γύρω στις
600.000 στην Ελλάδα. Αν οι δηλώσεις καλ-
λιέργειας είναι 700.000, από αυτές 25.000

είναι οι αποκαλούμενοι «μεγάλοι αγρότες»,
100.000 είναι οι «μεσαίοι» και όλοι οι υπό-
λοιποι είναι οι «μικρομεσαίοι». 
Αγροτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
ξεκινούν από 30 με 50 στρέμματα και φτάνουν
τα 100 με 150. 

Οι επιπτώσεις 
στην ελληνική οικονομία

Η ελληνική οικονομία, μία χώρα γεωργική
εισάγει αγροτικά προϊόντα ύψους 6,5 δισ.
ευρώ και μετά τα μέτρα αναμένεται να αυ-
ξηθούν σημαντικά καθώς, όπως υποστη-
ρίζουν οι αγρότες, η γεωργική και κτηνο-
τροφική παραγωγή θα μειωθεί σημαντικά
ως ασύμφορη για τους αγρότες και τους
κτηνοτρόφους.
Σύμφωνα με τους αγρότες αποτελεί λαν-
θασμένη εθνική επιλογή, ανακολουθία και
αντίφαση όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών
κομμάτων την τελευταία 5ετία να επιση-
μαίνουν ότι η επανεκκίνηση της εθνικής οι-
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Η τελική αναμέτρηση κυβέρνησης           

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

▶



κονομίας θα προκύψει από την ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα και να νομο-
θετούν προς αντίθετη κατεύθυνση με
συνέπεια: 
8Τη δραματική μείωση της παραγω-
γικής βάσης του αγροτο-κτηνοτροφικού
τομέα στη χώρα μας.
8Τη μείωση της αξίας της αγροτικής
παραγωγής.
8Τη μείωση του αγροτικού εισοδή-
ματος.
8Την αύξηση της αξίας των εισροών
της αγροτικής παραγωγής.
8Την αύξηση της αξίας των εισαγωγών
αγροτικών προϊόντων.
8Τη μείωση της αξίας των εξαγωγών
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 αγροτικής
παραγωγής φθάνει τα 5,5 δισ. ευρώ
περίπου.
γ) Το ετήσιο αγροτικό εισόδημα δια-

μορφώνεται στα 3,5-4,5 δισ. ευ-
ρώ.

δ) Η αξία των εισαγωγών αγροτικών
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 κα-
τάργηση του αφορολόγητου ποσού
μέχρι 12.000 ευρώ.
8Επιβάρυνση κόστους των εισροών
με αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από
13% στο 23%.
8Τριπλασιασμός των ασφαλιστικών
εισφορών των αγροτών στον ΟΓΑ.
8Σταδιακή κατάργηση καταβολής της
επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου.
8Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης από
0,7% στο 8% ανάλογα με το ύψος του
εισοδήματος.
8Αύξηση φορολογικού συντελεστή
από 13% στο 20% για το 2016 και 26%
από το 2017 και μετά.
8Αύξηση φορολογικού συντελεστή
από 10% στο 13% για τα αγροτικά αυ-
τοκίνητα.
8Αύξηση της προκαταβολής φόρου.
8Το αγροτικό ΑΕΠ θα μειωθεί, όπως
θα μειωθεί και η συμμετοχή του ως
ποσοστό στο εθνικό ΑΕΠ.
8Η επιδιωκόμενη επάρκεια σε αγροτικά
8κτηνοτροφικά προϊόντα θα μειωθεί.
8Θα αυξηθούν οι εισαγωγές και θα
μειωθούν οι εξαγωγές αγροτικών προ-
ϊόντων.
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           - αγροτών στην Αθήνα Το διεκδικητικό
πλαίσιο των 

αγροτικών αγώνων
Στο διεκδικητικό πλαίσιο των νέων αγροτικών αγώνων περιλαμ-
βάνονται: 
8 Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της
αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η νέα
ΚΑΠ 2015-2020 της ΕΕ, να μην ισχύσουν τα χειρότερα μέτρα της,
σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο. 
8Φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκ-
μηρίων. Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 30.000 € προσαυξημένο
με 5.000 € για κάθε παιδί. Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον
εισόδημα, για τους μεγαλοαγρότες και τους επιχειρηματίες στο
45%. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων σε φτωχούς αγρότες
με τζίρο ως 40.000 €. 
8Κατάργηση των «χαρατσιών» του ΕΝΦΙΑ, γεωτρήσεων, ΟΣΔΕ
(επιστροφή όλων όσων κρατήθηκαν μέχρι τώρα), πιστοποίησης
ψεκαστικών κ.ά., του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές,
στα τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες. 
8 Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές. Άμεση
μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50% στους μικρο-
μεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους.
8 Καμιά αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ. Μείωση
των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55
για τις αγρότισσες. Συντάξεις αξιοπρέπειας. Να ανακληθεί άμεσα
η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια που ισχύει
σήμερα. Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Υγεία – Πρόνοια. Να
σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ χωρίς όρους και
προϋποθέσεις. 
8 Άμεση και γρήγορη αποζημίωση των ζημιών που έγιναν από
ασθένειες, φυσικές καταστροφές και μέτρα για την αποκατάσταση
του αγροκτηνοτροφικού κεφαλαίου. ΕΛΓΑ, κρατικός φορέας που
θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς από όλες
τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο
κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις.
8 Καμιά κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού,
από δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο» συνολικής αντικειμενικής
αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Διαγραφή των τόκων και «κούρεμα»
του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για επαγγελματικά δάνεια μέχρι
200.000 ευρώ των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων. 
8 Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων
βοσκήσιμων εκτάσεων. Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων, νομιμοποίηση
σταβλικών εγκαταστάσεων, υποδομές για την αντιμετώπιση
ζωονόσων και πρόσληψη γεωτεχνικών. 
8Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα,
που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα
για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Φθηνά
προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων
και βιομηχανιών. 
8Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα σε νέους αγρότες,
καθώς και οι δικαιούχοι (εξισωτικών αποζημιώσεων, επιστροφής
φόρου καυσίμων, νιτρορύπανσης, βιολογικών καλλιεργειών, ανα-
πλήρωση χαμένου εισοδήματος από το εμπάργκο στην Ρωσία
κ.ά.). Το κράτος να εγγυηθεί την άμεση πληρωμή όλων των χρω-
στούμενων προϊόντων από εμπόρους, εξαγωγείς και βιομήχανους,
την παροχή από τις τράπεζες, άτοκων καλλιεργητικών δανείων
σε νέους αγρότες, μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. 
8 Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για εξασφάλιση
επαρκούς άρδευσης, αντιπλημμυρικά έργα. Να μην ιδιωτικοποιηθεί
η διαχείριση των νερών, όπως προβλέπει η οδηγία 60/2000 της
ΕΕ. 
8 Να σταματήσουν τα αγροτοδικεία και η ποινικοποίηση των
αγροτικών και κοινωνικών αγώνων.

Απώλεια αγροτικού εισοδήματος
Στο διάστημα 2006-2013 το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EUROSTAT,
μειώθηκε κατά 27,3%, την ίδια στιγμή που στην Ευρωζώνη καταγράφεται αύξηση αγροτικού
εισοδήματος κατά 6% και στην ΕΕ-28 καταγράφεται αύξηση γεωργικού εισοδήματος κατά
17,7%. Η τάση μείωσης αγροτικού εισοδήματος συνεχίστηκε και το 2014, σύμφωνα με
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (18/09/2014), όπου ο γενικός δείκτης εκροών στη γεωργία μειώθηκε
τον Ιούλιο του 2014 κατά 3,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2013 και δυστυχώς η τάση
αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο τον επόμενο χρόνο
με τη φορολογική επιδρομή των μέτρων του τρίτου Μνημονίου που, εκτός των άλλων, για
πρώτη φορά θα φορολογηθούν οι επιδοτήσεις και οι αποζημειώσεις των αγροτών, όταν
είναι ήδη γνωστό ότι το 87% εισπράττει επιδοτήσεις μικρότερες των 10.000 ευρώ. 

Οι αγρότες
επισημαίνουν 
τον κίνδυνο να τεθεί
εκτός επαγγέλματος
το 1/3 του
αγροτικού κόσμου,
καθώς του χρόνου
δεν θα μπορέσει 
να καλλιεργήσει

▶



Με εκτιμήσεις για σύντομη διεκπεραίωση
των εκκρεμοτήτων και καταβολή των
ενισχύσεων στους δικαιούχους από 1η
Δεκεμβρίου, εμφανίστηκαν οι πολιτικές
ηγεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων στις 11 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια
σχετικής σύσκεψης με εκπροσώπους
της Επιτροπής για θέματα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος.
Η σύσκεψη έγινε με την προεδρία του υπουρ-
γού κ. Βαγγέλη Αποστόλου και τη συμμετοχή
του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου
Καχριμάνη, με την ιδιότητα του Προέδρου
της Επιτροπής για θέματα Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
και του Αντιπροέδρου αυτής κ. Χρήστου
Μιχαλάκη, όπου, σύμφωνα με δηλώσεις
του Περιφερειάρχη, έγινε ένα σημαντικό
βήμα για την επίλυση του προβλήματος με
τη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών και
την καταβολή των ενισχύσεων στους κτη-
νοτρόφους. 

Ειδικότερα, στη σύσκεψη για τους βοσκό-
τοπους, στην οποία παραβρέθηκαν, επίσης,
ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης
Καργιώτης, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ

Νίκος Στουπής και υπηρεσιακοί παράγοντες,
έγινε εκτίμηση της σημερινής κατάστασης
και της προόδου των διαδικασιών που είχαν
συμφωνηθεί τον περασμένο Μάιο μεταξύ

του Υπουργείου και της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος. Από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ, παρα-
σχέθηκε η διαβεβαίωση ότι έχουν προωθηθεί
οι απαιτούμενες ενέργειες για την τακτοποίηση
των εκκρεμοτήτων. Προϋπόθεση για να
προχωρήσει η εκταμίευση των χρημάτων,
είναι η παροχή έγγραφης διαβεβαίωσης εκ
μέρους των Περιφερειαρχών της χώρας
για τη χωρική κατανομή των επιλέξιμων
εκτάσεων βοσκοτόπων. 
Ήδη ο Περιφερειάρχης Ηπείρου υπέγραψε
και παρέδωσε τη βεβαίωση και μετά τη χο-
ρήγησή της από τους άλλους Περιφερειάρχες
θα γίνει η καταβολή των ενισχύσεων στους
δικαιούχους, που σύμφωνα με τις υπηρεσίες
του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται για
τις αρχές Δεκεμβρίου. Ειδικά, μάλιστα για
την Ήπειρο, έχουν ελεγχθεί οι εκτάσεις από
τις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες και δεν
φαίνεται να υπάρχει κανενός είδους άλλο
εμπόδιο. Για το αντικείμενο και τα αποτε-
λέσματα της σύσκεψης ο κ. Καχριμάνης
ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και τους
άλλους Περιφερειάρχες.
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Υποσχέσεις για καταβολή ενισχύσεων
από 1η Δεκεμβρίου

«Φτωχός συγγενής» η Ελλάδα στις
εξαγωγές σε Ιαπωνία - Νότια Κορέα
Αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι εισαγωγές
ελαιολάδου στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.
Και ενώ οι χώρες της ΕΕ είναι οι μεγαλύτεροι ει-
σαγωγείς του «υγρού χρυσού» σε αυτές, η Ελλάδα
αδυνατεί να κερδίσει ένα σεβαστό μερίδιο αγοράς. 
Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου
Ελαιολάδου, στο τέλος της σεζόν 2014-2015, οι
εισαγωγές ελαιολάδου και πυρηνέλαιου στην Ια-
πωνία ανήλθαν στους 61.877 τόνους, σημειώνοντας
άνοδο 10% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο,
ενώ το 96% των εισαγωγών προέρχεται από
χώρες της Ε.Ε. 
Η Ισπανία κρατά τα σκήπτρα με το 54% των ει-
σαγόμενων ποσοτήτων, ακολουθεί η Ιταλία με
41% και τρίτη και... καταϊδρωμένη είναι η Ελλάδα
με μόλις 1%. Για την Ισπανία, το μερίδιο αγοράς
της στην Ιαπωνία έχει ενισχυθεί, από 40% που
ήταν το 2008-2009 στο 54% φέτος. Αντίθετα, το
μερίδιο της Ιταλίας περιορίστηκε από 52% στο
41% κατά την αντίστοιχη περίοδο. 
Το ποσοστό της Ελλάδας είναι… ανύπαρκτο, ενώ

από τις χώρες - εισαγωγείς εκτός ΕΕ, κυριαρχεί
η Τουρκία, αν και το μερίδιο της έχει υποχωρήσει
από το 6% στο 3%. 
Συνολικά, το παρθένο και το έξτρα παρθένο ελαι-
όλαδο αντιστοιχούν στο 71% των εισαγωγών.
Από το 2008-2009 έως και το 2014-2015 οι ει-
σαγωγές έχουν ενισχυθεί κατά 86%, από 33.307
σε 61.877 τόνους. 
Μεγάλη μερίδα καταναλωτών και στη Νότια Κορέα
έχει στραφεί στο ελαιόλαδο τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα, αν και κατά την περίοδο 2014/2015 οι
εισαγωγές ελαιολάδου στη Νότια Κορέα ανήλθαν
σε 16.352 τόνους, παρουσιάζοντας μείωση 7%
σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, παρουσίασαν
σημαντική αύξηση, σε ποσοστό 71%, σε σχέση
με την περίοδο 2008/2009. 
Και σ’ αυτή την αγορά, πρώτη έρχεται η Ισπανία
με ποσοστό 71%, δεύτερη η Ιταλία με 25% και
τρίτη η Τουρκία με 2%. Όσο για την Ελλάδα, το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εισήχθησαν
μόλις 161 τόνοι. 

Ανοίγει η αγορά της Ινδίας για το
ελληνικό ακτινίδιο. Πρόκειται για
μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τους
Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι
έχουν πλέον τη δυνατότητα να δο-
κιμάσουν την τύχη τους σε μια τε-
ράστια αγορά της Ασίας. 
Ειδικότερα, τη δυνατότητα δοκιμα-
στικής αποστολής (trial shipment)
ακτινιδίων με την πραγματοποίηση
ψυχρής μεταχείρισης κατά τη δια-
μετακόμιση, προκειμένου να διαπι-
στωθεί η αποτελεσματικότητα της
μεθόδου και να ενταχθεί στις επίσημες
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της
χώρας, ανακοίνωσαν οι ινδικές
αρχές. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του προέδρου του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής,
Διακίνησης Φρούτων-Λαχανικών

και Χυμών (Incofruit-Hellas), Γ.
Φραγκίστα: Όποιος ενδιαφέρεται
για εξαγωγή ακτινιδίων με την πραγ-
ματοποίηση της ψυχρής μεταχείρισης
κατά τη διαμετακόμιση και δεδομένου
ότι οι αποστολές θα γίνουν μετά από
συνεννόηση σύμφωνα με τα ισχύοντα

Διεθνή Φυτοϋγειονομικά Πρότυπα,
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
με την Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής
Παραγωγής – Δ/νση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ στα
e-mails: stioannidou@minagric.gr
και syg051@minagric.gr. 

Στην αγορά της Ινδίας
το ελληνικό ακτινίδιο
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Διπλό χτύπημα στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ
Διπλό χτύπημα στους χιλιάδες ασφα-
λισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ
φέρνει το νέο ασφαλιστικό που σχε-
διάζει η κυβέρνηση.
Αφενός έρχονται μειώσεις στις συντάξεις
των 687.000 συνταξιούχων και αφετέρου
έρχεται αύξηση εισφορών στους 625.000
ενεργούς αγροτοκτηνοτρόφους.
Το βασικό σενάριο για τις συντάξεις του
ΟΓΑ, προβλέπει μείωση της προνοιακής
σύνταξης κατα 8% από το 2016 έως το
2021, έναντι του 4% που ισχύει σήμερα.
Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές,
το τρίτο Μνημόνιο προβλέπει σε βάθος 3-
5 ετών έως και τριπλασιασμό των εισφορών
για τους αγρότες, καθώς πλέον θα πρέπει
η καταβολή να γίνεται όχι βάσει εισοδημα-
τικών κλάσεων, αλλά ανάλογα με το πραγ-
ματικό εισόδημα. Την ίδια στιγμή, δε, το
κράτος πρέπει να φέρει τη χρηματοδότηση
του ΟΓΑ στα επίπεδα του ΙΚΑ (20%-25%),
όταν αυτή τη στιγμή καλύπτει το 85% των

δαπανών του Οργανισμού για τις συντά-
ξεις.
Εν τω μεταξύ, όπως έγραψε η «Παραγωγή»
στο προηγούμενο φύλλο, η κυβέρνηση σχε-
διάζει ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ να παραμείνουν
όχι ως ασφαλιστικοί οργανισμοί, αλλά ως
φορείς πρόνοιας και λοιπών παροχών σε

αγρότες και ναυτικούςΗ λύση αυτή, σύμφωνα
με τους υποστηρικτές της, οδηγεί σε ση-
μαντική αύξηση των βασικών συντάξεων
για τους χιλιάδες συνταξιούχους 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 περιορισμό του ποσοστού ανα-
πλήρωσης 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. 



Ανοδικά κινήθηκαν εκ νέου οι
εξαγωγές τροφίμων, με ποσο-
στό της τάξης του +7,5%, κα-
θώς και το ελαιόλαδο, με
+215%, κατά τους πρώτους 9
μήνες του 2015, αποτελώντας
μαζί με τα χημικά (+5,6%) και
τα εμπιστευτικά προϊόντα
(+15,3%) τα μόνα ελληνικά
προϊόντα που άντεξαν στις επι-
πτώσεις των capital controls
στις ελληνικές εξαγωγές και
επανεπιβεβαιώνοντας τη ση-
μασία τους για τη βελτίωση
του εμπορικού ισοζυγίου της
χώρας.
Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
(ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών
Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ),
τον περασμένο Σεπτέμβριο, 3ο
μήνα εφαρμογής των capital con-
trols, η συνολική αξία των εξα-
γωγών εμφανίζεται μειωμένη κατά
13% (στα 2,01 δισ. ευρώ από τα
2,31 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο
του 2014), ενώ πλέον εξανεμίζεται
σχεδόν και η όποια αύξηση κατα-
γράφονταν στην αξία των εξαγω-
γών, μετά την εξαίρεση των πε-
τρελαιοειδών (+1,9% ή μόλις +27,3
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα πέρυσι).
Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων
του Σεπτεμβρίου, στο εννιάμηνο
του έτους, προκύπτει μείωση της
τάξης του 4,4% στη συνολική αξία
των εξαγωγών (στα 19,27 δισ.
ευρώ από 20,15 δισ. ευρώ) ή απώ-

λειες της τάξης των 880 εκατ.
ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, εξαιρουμέ-
νων των πετρελαιοειδών, την ίδια
περίοδο προκύπτει αύξηση της τά-
ξης του 11,1%, ήτοι αύξηση κατά
1,35 δισ. ευρώ.
Όπως δήλωσε η πρόεδρος του
ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, «ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγω-

γέων είχε εγκαίρως προειδοποιήσει
για τις μεσομακροπρόθεσμες συ-
νέπειες της επιβολής κεφαλαιακών
ελέγχων στην εξωστρέφεια της
ελληνικής οικονομίας. Ήδη οι δυ-
σκολίες προμήθειας και εξασφά-
λισης πρώτων υλών μεταφρά-
ζονται σε μειωμένη παραγωγή και
μειωμένες εξαγωγές, ενώ συνε-

χίζεται με έντονους ρυθμούς η
«έξοδος» ελληνικών επιχειρήσεων,
που αναζητούν τραπεζικό κατα-
φύγιο και ρευστότητα στις γειτο-
νικές, αλλά και άλλες χώρες της
Ευρώπης.

Η πορεία ανά κλάδο
Ενδεικτικό γεγονός της πορείας
των εξαγωγών κατά τον περασμένο
Σεπτέμβριο, είναι ότι η πλειοψηφία
των κύριων κλάδων εξαγωγών
εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο,
με πρωταγωνιστές ασφαλώς τα
πετρελαιοειδή (-36,4%). Ανοδικά

κινήθηκαν εκ νέου τα τρόφιμα
(+7,5%), το ελαιόλαδο (+215%),
τα χημικά προϊόντα (+5,6%) και
τα εμπιστευτικά προϊόντα (+15,3%).
Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα
του 9μηνου, όπως μόνο ο κλάδος
των πετρελαιοειδών κινείται σε
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με
πέρυσι (-27,2%), ενώ όλοι οι υπό-
λοιποι κλάδοι κινούνται ανοδικά,
με πρωταγωνιστές το ελαιόλαδο
(+204,3%), τα ποτά-καπνός
(+20,7%), τα μηχανήματα (+18%),
τα εμπιστευτικά (+17,6%) και τα
βιομηχανικά προϊόντα (+14,3%).

8 παραγωγή
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Εξαγωγές: Λάδι και τρόφιμα 
άντεξαν στα capital controls

Συνεχίστηκαν με ελάχιστες ποσότητες οι εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών
στις ευρωπαϊκές αγορές.
Συνεχίζονται και οι εξαγωγές μήλων με αυξημένη ζήτηση από Αίγυπτο. Επίσης,
συνεχίζεται με βελτιωμένους ρυθμούς και η εξαγωγή ακτινιδίων, της ποικιλίας
Hayward, ενώ ξεκίνησε η συγκομιδή και εξαγωγή πορτοκαλιών και μανταρι-
νιών.
Από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων –
Λαχανικών και Χυμών, ΙNCOFRUIT – HELLAS, επισημαίνεται πως εξακολουθεί
να παρατηρείται το φαινόμενο φόρτωσης και εξαγωγής κατ’ ευθείαν από τον
αγρό ατυποποίητων προϊόντων, από «Έλληνες και Βαλκάνιους εμπόρους», και
εφιστά την προσοχή στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την αυστηρή τήρηση των
εμπορικών προδιαγραφών και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των προς
εξαγωγή προϊόντων για τη διασφάλιση της φήμης των ελληνικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών οπωρο-
κηπευτικών για την εβδομάδα 31/10 - 6/11/2015, είναι οι εξής: 
8Πορτοκάλια 2.986 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 4.078 τόνων.
8Μανταρίνια 651 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 374 τόνων.
8Λεμόνια 486 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 224 τόνων.
8Ακτινίδια 14.441 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 19.627 τόνων.
8Επιτραπέζια σταφύλια 77.977 τόνοι έναντι αντίστοιχων περσινών 

85.198 τόνων.

Οι εξαγωγές νωπών
οπωροκηπευτικών

Οι κλάδοι των εξαγωγών – 9μηνο 2015/2014
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ
(εκατ. ευρώ)

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ
(εκατ. ευρώ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 2.723,00 2.891,20 6,20%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 410,10 495,00 20,70%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 656,80 685,90 4,40%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 7.858,50 5.723,00 -27,20%
ΛΑΔΙΑ 184,00 559,90 204,30%
ΧΗΜΙΚΑ 1.985,70 2.042,30 2,90%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 2.778,30 3.176,10 14,30%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.563,30 1.845,00 18,00%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.291,50 1.339,30 3,70%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 398,60 468,70 -17,60%

Την αδικαιολόγητη και πρωτοφανή καθυστέρηση της
πληρωμής της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο στους αγρότες και τους
κτηνοτρόφους της χώρας στηλιτεύουν 28 βουλευτές
της Ν.Δ. με πρωτοβουλία της Τομεάρχη Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων της Ν.Δ. και βουλευτή Σερρών
Φωτεινής Αραμπατζή, σε σχετική ερώτησή τους προς

τους υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Η Σερραία Βουλευτής και οι 27 συνυπογράφοντες συ-
νάδελφοί της τονίζουν ότι την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση
τριπλασιάζει τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, από τα
66 ευρώ στα 200 ευρώ το χιλιόλιτρο για την περίοδο
από 1/10/2015 έως 30/9/2016, ενώ από 1η Δεκεμβρίου

2016, τον καταργεί πλήρως, η πλειοψηφία των αγροτών
περιμένει -δυστυχώς χωρίς ανταπόκριση- να πληρωθεί
την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
πετρελαίου για τα έτη 2015, 2014, ακόμη και για το
έτος 2013! Οι 28 βουλευτές της Ν.Δ. ζητούν από τους
αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν σαφή απάντηση για
τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων αγροτών κατ' έτος,

που παραμένουν απλήρωτοι την τριετία 2013-2015, το
συνολικό ύψος του ποσού που τους οφείλεται, καθώς
και να απαντήσουν, επιτέλους, πότε προβλέπεται να
πληρωθούν οι παραγωγοί της χώρας, υπογραμμίζοντας
ότι η συγκεκριμένη επιστροφή φόρου αποτελεί ανάσα
ρευστότητας στην απόλυτη οικονομική ασφυξία που
βιώνουν και οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Να πληρώσει η κυβέρνηση τον ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου
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Το σχέδιο για τις συνεταιριστικές τράπεζες

Τα ασφυκτικά πλαίσια για την
ανακεφαλαιοποίηση των συ-
νεταιριστικών τραπεζών, ύψους
180-220 εκατ., έως το τέλος
του 2015, πιέζουν για γρήγορες
και ξεκάθαρες αποφάσεις για
το μέλλον του κλάδου στην
Ελλάδα. 
Πρωτίστως θα ολοκληρωθεί η
ανακεφαλαιοποίηση. 
Οι συνεταιριστικές τράπεζες μετά
την αλλαγή το Νόμου, που επιτρέπει
πλέον στρατηγικούς επενδυτές,
πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν,
καθώς μπορούν να αποκτήσουν
ποσοστά έως 33% ή 50% υπό
όρους με οριοθετημένο δικαίωμα
ψήφου στο 33% για κάθε μέτοχο. 
Μάλιστα, έχει εξεταστεί η EBRD,
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγ-
κρότησης και Ανάπτυξης, να κα-
λύψει μέρος της ανακεφαλαιοποί-
ησης της Παγκρήτριας τράπεζας,
που μπορεί να προσεγγίσει τα 90
με 100 εκατ. ευρώ. 
Όσες συνεταιριστικές τράπεζες
δεν καταφέρουν να ανακεφαλαι-
οποιηθούν με ιδιωτικά κεφάλαια,
θα έχουν τη δυνατότητα να προ-
σφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). 
Όμως, θα υπάρξει αναλογία συμ-
μετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων με
το ΤΧΣ. 

Με βάση ενδείξεις –καθώς ακόμη
δεν έχει αποφασιστεί– οι ιδιώτες
πρέπει να καλύψουν το 40% των
κεφαλαίων και το ΤΧΣ το 60%. 
Είχε αναφερθεί και μια σχέση ιδιω-
τών προς ΤΧΣ 50% προς 50%,
αλλά δεν επιβεβαιώνεται. 
Μετά την ολοκλήρωση της ανα-
κεφαλαιοποίησης των συνεταιρι-
στικών τραπεζών έως τα τέλη του
2015 θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος
συγχωνεύσεων. 
Έχουν εξεταστεί δύο βασικά στρα-
τηγικά σχέδια. 
Μετά την αντιμετώπιση του κε-
φαλαιακού προβλήματος της Attica

bank, η τράπεζα να συγχωνευθεί
με ορισμένες συνεταιριστικές τρά-
πεζες είτε της Κρήτης είτε άλλες
συνεταιριστικές δημιουργώντας
ένα νέο τραπεζικό σχήμα. 
Το σχέδιο αυτό έχει εξεταστεί και
με εμπλοκή του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων. 
Έχει εξεταστεί ένα σχέδιο με βάση,
το οποίο να δημιουργηθούν δύο
πόλοι συνεταιριστικών τραπεζών. 
Να συγχωνευθούν η Παγκρήτρια
Συνεταιριστική Τράπεζα και η Χα-
νίων και οι Συνεταιριστικές της
Μακεδονίας υπό τη Συνεταιριστική
της Θεσσαλίας. 

Αυτά τα δύο σχήματα θα μπορούσαν
να αποτελέσουν μεγαλύτερο πόλο
ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες,
όπου δραστηριοποιούνται οι συ-
νεταιριστικές τράπεζες.

Πρόβλημα 
ρευστότητας

Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας
και από το σύνολο των δέκα συ-
νεταιριστικών τραπεζών, τέσσερις
με πέντε θα χρειαστούν ανακεφα-
λαιοποίηση, ανέφερε ο πρόεδρος
Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσα-
λίας, Αναστάσιος Λάππας, μιλώντας
στο «Πρακτορείο 104,9 FM». 

Ο κ. Λάππας διευκρινίζει ότι η Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
δεν θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποί-
ηση και κάνει γνωστό ότι πιθανό-
τητα θα προχωρήσει σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου με ομολο-
γιακό δάνειο, ενώ -όπως υπο-
γραμμίζει- όσες από τις 10 τράπεζες
έχουν ανάγκη, αυτή τη στιγμή εκ-
πονούν σχέδια για την κεφαλαιακή
τους ενίσχυση και οι υπόλοιπες
αναζητούν «εργαλεία» για να ενι-
σχυθούν κεφαλαιακά μέσα από
εσωτερικές διαδικασίες.
«Οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι
ανταγωνιστικές. Λειτουργούν χωρίς
να έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ κε-
φαλαιακή κρατική ενίσχυση. Ήταν
έξω από τις δύο προηγούμενες
ανακεφαλαιοποιήσεις και έχουν
επιζήσει», τονίζει. 
Σε ερώτηση για ποιό λόγο κάποιος
κάτοικος επαρχίας να επιλέξει συ-
νεταιριστική αντί για συστημική
τράπεζα, είπε: 
«Μπορεί να είναι μικρότερες, αλλά
υγιέστερες. Και έχει σημασία ότι
σε βάθος χρόνου δεν πήραν ούτε
1 ευρώ, όταν μέχρι σήμερα 30 δισ.
ευρώ ενισχύσεις έχουν πληρωθεί
από τα ταμεία του ελληνικού κρά-
τους και βαρύνουν το ελληνικό
δημόσιο χρέος για να στηριχθούν
οι τράπεζες». 

Πειραιώς: Υπέγραψε το «Μανιφέστο Θετικών Επιδράσεων»
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα
που συνυπέγραψε, μαζί με άλλες 9 μεγάλες τράπεζες
από διάφορες χώρες, το «Μανιφέστο Θετικών Επι-
δράσεων (Positive Impact Manifesto) για τη μετάβαση
χωρίς αποκλεισμούς στην πράσινη οικονομία», στο
πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Περι-
βαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών
για τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (UNEP FI). 
Το Μανιφέστο καλεί τράπεζες και άλλους φορείς
του χρηματοπιστωτικού τομέα να σκεφτούν περισσότερο
ολιστικά αναφορικά με τον ρόλο τους στην οικονομία,
την κοινωνία και το ευρύτερο περιβάλλον και προτείνει
έναν «οδικό χάρτη» προς τον καθορισμό ενός νέου
παραδείγματος: τη χρηματοδότηση Θετικών Επιδρά-
σεων, δηλαδή επενδύσεων που «εξακριβωμένα πα-

ράγουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία
ή το περιβάλλον, εφόσον οποιαδήποτε πιθανή αρνητική
επίπτωση έχει έγκαιρα εντοπιστεί και αμβλυνθεί». 
Η Πειραιώς ήδη καινοτομεί, καθώς έχει θέσει τη
χρηματοδότηση της πράσινης οικονομίας ως μία από
τις προτεραιότητές της. Ωστόσο, η μετάβαση σε μία
πράσινη οικονομία απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση
σε παγκόσμιο επίπεδο: σύμφωνα με έρευνα της αμε-
ρικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης CERES, εκτι-
μάται ότι χρειάζονται ετησίως 1 τρισεκατομμύριο
δολάρια πρόσθετων επενδύσεων μέχρι το 2030,
ώστε οι νέες υποδομές να αναπτυχθούν με πράσινα
κριτήρια. Παράλληλα, η συμβουλευτική εταιρεία
Trucost υπολογίζει το ετήσιο κόστος υποβάθμισης
του φυσικού κεφαλαίου και των αρνητικών εξωτε-

ρικοτήτων στο περιβάλλον στα 7,3 τρισ. δολάρια. 
Οι δέκα τράπεζες που συνυπέγραψαν το «Μανιφέστο»
δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τις καθαρές επενδύσεις,
σε μία περίοδο που η διαθεσιμότητα ιδιωτικών κε-
φαλαίων παραμένει περιορισμένη. Επιπροσθέτως,
μέσα στα επόμενα δύο έτη θα καταγραφούν οι Αξίες
των Θετικών Επιδράσεων (Positive Impact Principles),
οι οποίες θα κατευθύνουν τους χρηματοπιστωτικούς
φορείς στις προσπάθειές τους για αύξηση των θετικών
επιδράσεών τους στην οικονομία, την κοινωνία και
το ευρύτερο περιβάλλον. 
Μαζί με την Πειραιώς το «Μανιφέστο Θετικών Επι-
δράσεων» συνυπέγραψαν οι τράπεζες BCME Bank,
ING Bank, Nedbank, Société Générale, SEB, Standard
Bank, Triodos Bank, Westpac και YES Bank. 

Χρειάζονται 180-220 εκατ. – Συγχωνεύσεις μεταξύ κλάδου ή με Attica bank;
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Σαντορίνη οινοτουρισμός: Η άλλη            

Στη Σαντορίνη καλλιεργείται σε ποσοστό
80% το λευκό Ασύρτικο, η πιο γνωστή
ποικιλία του Μεσογειακού αμπελώνα.
Σε μικρότερες ποσότητες καλλιεργείται
Αθήρι και Αϊδάνι, μαζί με άλλες γηγενείς
ποικιλίες. Από τις ερυθρές ξεχωρίζουν
οι ποικιλίες Μαντιλάρι και Μαυροτράγανο. 
Από Ασύρτικο και Αϊδάνι, που το λιάζουν
μετά τον τρύγο και το παλαιώνουν σε
ξύλινα βαρέλια, βγαίνει το περίφημο
Vinsanto.
Η ανανέωση του αμπελώνα, από την
αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας, γίνεται
με τον ίδιο τρόπο, τον λεγόμενο «κα-
ταβολάδι». Υπάρχουν δύο τύποι κλα-

δέματος: η «γυριστή», που θα τη δείτε
στα μέρη όπου φυσάει περισσότερο και
το «κουλούρι» ή «κλάδα». 
Στο νησί λειτουργούν επισκέψιμα οι-
νοποιεία και οργανώνονται wine tours
με γευσιγνωσία. 
Οι αμπελώνες της Σαντορίνης είναι χω-
ρισμένοι σε περίπου 1.000 ιδιοκτησίες. 
Η μεγαλύτερη έκταση καλλιεργείται στις
Κοινότητες Πύργου, Εμπορείου, Μεγα-
λοχωρίου και Επισκοπής-Γωνιάς. Στη
Νήσο Θηρασία καλλιεργούνται 41,3 ha. 
Ειδικότερα, η συνολική παραγωγή λευ-
κών σταφυλιών ανέρχεται σε 22.230
hKg και μεταφράζεται σε περίπου 1.600
tn (16.000 hl) οίνου (το 2015), νούμερο
που αντιστοιχεί σε μόλις 2.100.000 φιά-
λες ξηρού οίνου. Η ποσότητα φιαλών
όμως είναι πολύ μικρότερη, καθώς η
παραγωγή του λιαστού οίνου έχει πολύ

πιο μικρές αποδόσεις. Χαρακτηριστικά
1 Kg νωπό σταφύλι δίνει 250 ml λιαστού
οίνου. Το 85% καλύπτεται από λευκές
ποικιλίες και το υπόλοιπο 15% από
ερυθρές. 
Η αμπελοκαλλιέργεια έχει δώσει πολύ
μεγάλη ώθηση στον οινοτουρισμό. 
Το 1990 η Ι. Μπουτάρης& Υιός Οινο-
ποιητική Α.Ε. άνοιξε το πρώτο σύγχρονο
επισκέψιμο οινοποιείο της Ελλάδας στη
Σαντορίνη.
Βέβαια, η οικογένεια Ρούσσου δεχόταν
επισκέπτες στην παραδοσιακή κάναβα
στη Μέσα Γωνιά από τη δεκαετία του
’70, οι οποίοι συμμετείχαν και στο πα-
ραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών. 
Το 2000 από τα 11 οινοποιεία του νησιού
τα 8 ήταν επισκέψιμα. 
Σήμερα και οι 15 οινοποιοί του νησιού
υποδέχονται τους επισκέπτες σε ειδικά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
στο Συνεδριακό Κέντρο Πέ-
τρος Μ. Νομικός, στη Σαν-
τορίνη, το διεθνές συμπόσιο
της UNESCO, με τίτλο «Η
κληρονομιά και η αξιοποί-
ηση των αμπελοοινικών
περιοχών». Εξαιρετικά εν-
διαφέρουσες ήταν οι τοπο-
θετήσεις με εναρκτήρια την
ομιλία της Joselyne Perard,
καθηγήτριας στην έδρα της
UNESCO στο Πανεπιστήμιο
της Βουργουνδίας, η οποία
αναφέρθηκε διεξοδικά στην
προοπτική της Σαντορίνης
να περιληφθεί στον παγ-
κόσμιο κατάλογο πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της UNE-
SCO. 
Από την πλευρά της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργά-
νωσης Αμπέλου και Οίνου,
ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ
Γιάννης Βογιατζής, ανέφερε
ότι «το συμπόσιο διοργα-
νώνεται σε μια περίοδο κρί-
σιμη για το ελληνικό κρασί
και πιστεύουμε ότι θα βοη-
θήσει στην ανάπτυξη προ-
βληματισμού και τη διαμόρ-
φωση θέσεων σε τομείς

που έχουν μεγάλο αντίκτυ-
πο, βοηθώντας την προ-
σπάθεια των Ελλήνων αμ-
πελουργών και οινοποιών
για έξοδο από την κρίση και
ανάπτυξη». Ο κ. Βογιατζής
έδωσε έμφαση στη σημασία
που έχει η ανάπτυξη του οι-
νοτουρισμού, η οποία πρέπει
να γίνει οργανωμένα και
συλλογικά σε τοπικό, πε-
ριφερειακό και κεντρικό
επίπεδο, ως μέσο για την
προώθηση των ελληνικών
κρασιών. 
Από την πλευρά του ο δή-
μαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρ-
ζος, υπογράμμισε την οινική
παράδοση της Σαντορίνης
και την οινική εμπειρία που
προσφέρει στους επισκέπτες
της τα τελευταία χρόνια. Ο
κ. Ζώρζος κατέληξε, λέ-
γοντας ότι «ο αμπελοοινικός
κλάδος διαχρονικά ισχυρός
πυλώνας της οικονομίας
του νησιού, αποτελεί και
σήμερα πυλώνα ανάπτυξης,
ενταγμένος στο τουριστικό
προϊόν του τόπου. Η δια-
τήρηση της ηκμάδας του
βρίσκεται στις προτεραι-

ότητες της Δημοτικής Αρ-
χής, αφού αποτελεί, εκτός
όλων των άλλων, ανασχε-
τικό παράγοντα στην κα-
τασπατάληση φυσικών πό-
ρων. Ο επόμενος στόχος
όλων μας είναι να αποτε-
λέσει ο αμπελώνας της Σαν-
τορίνης μέρος της παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της UNESCO και η
διαχείριση του πολιτιστικού
αυτού πλούτου αποτελεί με-
γάλο στοίχημα για εμάς». 

Η Ελλάδα, κοιτίδα
της αμπελοκαλλιέργειας

και της οινοποιίας Επιμέλεια: KΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (adamopoulos@paragogi.net)

Του ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής 

Το συμπόσιο διοργανώνεται σε μια περίοδο κρίσιμη για το ελληνικό κρασί και πιστεύουμε
ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη προβληματισμού και τη διαμόρφωση θέσεων σε τομείς
που έχουν μεγάλο αντίκτυπο, βοηθώντας την προσπάθεια των Ελλήνων αμπελουργών
και οινοποιών για έξοδο από την κρίση και ανάπτυξη.
Πράγματι ο τομέας μας, παρόλη την βαθειά και παρατεταμένη οικονομική κρίση που
αντιμετωπίζει η χώρα, φαίνεται να ανθίσταται και να αντιδρά θετικά, βελτιώνοντας,
μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις τις επιδόσεις του. Αυτό οφείλεται σε δύο κύριους
παράγοντες, οι οποίοι είναι: 
1. Τα ιδιαίτερα αμπελοτόπια, οι γηγενείς ποικιλίες, τα σύγχρονα οινοποιεία και οι
οινολόγοι μας. Όλα αυτά που οδηγούν σε μια ποιοτική οινοπαραγωγή με ιδιαιτερότητες
που μας διαφοροποιούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και
2. Το στρατηγικό σχέδιο που υλοποιήσαμε πριν μια πενταετία και ακολουθούμε για την
ανάπτυξή μας στις αγορές. 
Συμπληρωματικό πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη περίοδο αποτελεί το αυξημένο
τουριστικό ρεύμα και οι μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του οινοτουρισμού, σε συνδυασμό
με την μεγάλη ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας γύρω από το αμπέλι και το κρασί,
θέματα που πραγματεύεται το συμπόσιο που ξεκινά. 
Η Ελλάδα, κοιτίδα της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας, έχει τεράστιο πλούτο
μνημείων και παραδόσεων, η αξιοποίηση των οποίων είναι ζητούμενο για την ανάπτυξη
των αμπελοοινικών περιοχών και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και της διαφορετικότητας
του ελληνικού κρασιού. Η διοργάνωση του συνεδρίου στη Σαντορίνη είναι συμβολική,
αλλά και ουσιαστική, διότι συμπίπτει με την ιστορικότητα του αμπελώνα της που διατηρεί
καλλιεργητικές πρακτικές που έρχονται από την αρχαιότητα και συνδυάζεται με τη μεγάλη
σύγχρονη ανάπτυξη του τουρισμού και του οινοτουρισμού.
Βρισκόμαστε σε μια ευλογημένη από τη φύση περιοχή του ευρύτερου αιγαιοπελαγίτικου
χώρου, σε ένα από τα πολυάριθμα κέντρα πολιτικής και πολιτισμικής ζωής του ελλαδικού
χώρου, όπου διαμορφώθηκε ο ελληνικός πολιτισμός που επηρέασε όλες τις εκφάνσεις
και τα επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος. Ένας πολιτισμός που επηρεάστηκε βαθειά
από τον Διόνυσο, τον θεό της Αμπέλου και του Οίνου, από τον οποίο άντλησαν έμπνευση
οι φιλόσοφοι, οι ποιητές, οι γλύπτες και οι ζωγράφοι της αρχαιότητας. Η θέση όμως του
οινικού πολιτισμού στην κοινωνία και οι αξίες που μας μεταφέρονται από την ιστορική
αρχαιότητα είναι ανεκτίμητες και αξίζουν προσοχής και μελέτης. 
Στόχος της ΕΔΟΑΟ στον τομέα του πολιτισμού παραμένει η υποστήριξη ερευνητικών
εργασιών και η διοργάνωση και άλλων συμποσίων «Ο ίνον Ιστορώ», ώστε να καλυφθούν
οι περισσότερες αμπελοοινικές περιοχές, η υποστήριξη έκδοσης σχετικών βιβλίων και
η οργάνωση εκθέσεων, καθώς και η σύνδεση όλων αυτών με την αξιοποίησή τους από
την οινοποιία στην προώθηση των οίνων και τον οινοτουρισμό. 
Το 2014, μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων νομοθετήθηκε η έννοια του Οινοτουρισμού
και τα πεδία εφαρμογής του. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση των
επισκέψιμων οινοποιείων στη χώρα μας καθώς και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος,
δημιουργούν μια νέα κατάσταση, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε οργανωμένα και
συλλογικά σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 
Ο Οινοτουρισμός θα αποτελέσει στα επόμενα χρόνια μια δυναμική δραστηριότητα του
τομέα μας, η οποία θα προσφέρει οικονομικό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην προώθηση των προϊόντων μας. Πρέπει, επομένως, να επαναδιατυπώσουμε το
όραμα και την προοπτική, περιγράφοντας συγχρόνως τα βήματα που πρέπει να γίνουν
για την επίτευξή του.
Όραμα: «Ανάπτυξη του Οινοτουρισμού με αποτέλεσμα τη βελτίωση των πωλήσεων των
οινοποιείων, την προβολή του εθνικού οινικού προϊόντος σύμφωνα με την εθνική
στρατηγική, τη βελτίωση της ελκυστικότητας των προορισμών με εκπαίδευση, πληροφόρηση,
συνεργασίες, επενδύσεις, δικτύωση». 
Γενικές κατευθύνσεις για την οργάνωση και ανάπτυξη του οινοτουριστικού προϊόντος: 
1. Ενημέρωση και εκπαίδευση των οινοποιείων.
2. Ανάπτυξη των περιφερειακών «δρόμων του κρασιού» και δικτύωση – συνεργασία
σε εθνικό επίπεδο. Δημιουργία και υποστήριξη εκδηλώσεων και ενεργειών σε Εθνικό
επίπεδο.
3. Προβολή του εθνικού Οινοτουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4. Συνέργειες με τον κλάδο του τουρισμού και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Η αμπελοκαλλιέργεια

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ 
Οινολόγου 



11ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΘΕΜΑπαραγωγή
www.paragogi.net

           πλευρά… της καλντέρας 

διαμορφωμένους χώρους, παρέχοντας
πλήθος υπηρεσιών. 
Παραπλεύρως δραστηριοποιούνται πολλά
τουριστικά γραφεία, τα οποία πραγμα-
τοποιούν εκδρομές οινικού ενδιαφέ-
ροντος. 
Διαθέτοντας το άριστο αμπελοοινικό
δυναμικό της Σαντορίνης, οι παραγωγοί
είναι έτοιμοι να δεχτούν την πρόκληση
για τη θέσπιση των όρων επιστημονικών,
τεχνικών ή πολιτικών, που θα εξασφα-
λίσουν τη διατήρηση και ανάδειξη της
μοναδικής αυτής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. 
Οι οινοποιοί συμφωνούν ότι μέσα από
ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, με έμ-
φαση στο Ασύρτικο, θα πετύχουν υψη-
λότερες παραγωγές, ικανοποιητικότερο
εισόδημα για τον αμπελουργό και ποι-
οτική αναβάθμιση του τελικού προϊόντος. 

Στόχος της Σαντορίνης είναι να επιτευχθεί
η συνεργασία όλων των φορέων με
τους οποίους θα οριστούν οι απαιτού-
μενες μακροχρόνιες δράσεις, πρώτον
για τη διαφύλαξη της παράδοσης και
δεύτερον για να μη διαταραχθεί το οι-
κοσύστημα. Χρειάζονται σ’ αυτή την
κατεύθυνση ερευνητικές, επιστημονικές
και τεχνολογικές μελέτες που θα πα-
ρέχουν τεχνική στήριξη στους αμπε-
λοκαλλιεργητές.
Και όπως λέει και η Επίτιμη Πρόεδρος
του OIV κα Σταυρούλα Κουράκου «όσο
θα υπάρχουν Σαντορινιοί αμπελουργοί
να σκύβουν πάνω στα αμπέλια με αγάπη
και να υποτάσσουν τις κληματίδες με
τα έμπειρα χέρια τους, οι αμπελιές θα
εξακολουθήσουν να αποτελούν μέρος
της αμπελουργικής κληρονομιάς ολό-
κληρης της Ευρώπης». 

Ο αμπελώνας της Σαντορίνης
μέρος της παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς

Στη Σαντορίνη ο αμπελοοινικός κλάδος είναι ο μοναδικός που μπορεί να συγκριθεί
σε δυναμισμό με τον τουριστικό. Οι δράσεις του εκτείνονται στον πρωτογενή,
δευτερογενή και τριτογενή τομέα, αποτελώντας εγγύηση για μία σταθερή οικονομική
δομή. Η αμπελοκαλλιέργεια, η οινοπαραγωγή και το εμπόριο αποτέλεσαν από την
αρχαιότητα σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης του νησιού μας,
επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τη φυσιογνωμία του, τόσο στο δομημένο όσο και
στο αδόμητο περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι παραδοσιακές κάναβες –τα οινοποιεία
στην τοπική διάλεκτο– αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής
τέχνης, ενταγμένες πλήρως στους οικισμούς και συνήθως υπόσκαφες, μια και τις
περισσότερες φορές αποτελούσαν μέρος του σπιτιού του οινοπαραγωγού. Επιπλέον,
καπετανόσπιτα, ξερολιθιές και πεζούλες μαζί με το μοναδικό αμπελώνα συνθέτουν
ένα ειδυλλιακό τοπίο. 
Η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή είναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, το σπουδαιότερο όνομα
του ελληνικού κρασιού. Τα εκπληκτικά κρασιά μας με τα στοιχεία του ιδιόμορφου
και μοναδικού τόπου στον χαρακτήρα τους, αναδεικνύονται μέσα στο απαράμιλλης
ομορφιάς τοπίο. Δεν είναι τυχαίο πως τα κρασιά της Σαντορίνης έχουν την
υψηλότερη μέση τιμή στις αγορές του εξωτερικού από κάθε άλλη ελληνική
Ονομασία Προέλευσης. Τα κρασιά της Σαντορίνης, είτε λευκά ξηρά είτε τα Vinsanto
είτε τα ερυθρά ξηρά, μπορούν αποδεδειγμένα να παλαιώσουν για δεκαετίες,
δίνοντας έτσι την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια σημαντική γευστική κληρονομιά.
Η κληρονομιά της αμπέλου και του οίνου, τόσο υλική όσο και άυλη, ενσωματώνεται
πλέον στην αξιοποίηση των αμπελώνων σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία μόλις 15
χρόνια έχουν μπει 9 αμπελώνες στην παγκόσμια κληρονομιά της Unesco, γεγονός
που αποδεικνύει τη σημαντικότητα του αμπελώνα σε επίπεδο οικονομικό, τουριστικό,
αλλά και κοινωνικό. 
Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της αμπέλου και του οίνου αποτελεί
μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού μας.
Μαζί με τη λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων και τον σεβασμό στην
ιδιαιτερότητα της μορφολογίας του τοπίου αποτελούν τους βασικούς άξονες πάνω
στους οποίους οφείλουμε και πρέπει να κινηθούμε.
Στο νησί μας, ο αμπελοοινικός κλάδος ίσως είναι ο μόνος που μπορεί να συγκριθεί
με τον τουριστικό σε δυναμισμό και εξωστρέφεια. Η αρμονική συνεργασία τους
έχει αποφέρει
τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη και εξέλιξη στο προσφερόμενο προς τον
επισκέπτη «προϊόν». Σήμερα πλέον ο ταξιδιώτης αποζητά την εμπειρία και όχι την
απλή κατανάλωση τουριστικών προϊόντων που μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις
έχουν ξεπεραστεί. Επιλέγουν «ταξίδια εμπειριών», αναζητούν νέες ιδιότητες
στους προορισμούς, πολυθεματικές ψυχαγωγικές προτάσεις, περισσότερα ενεργητικά
στοιχεία που να τον ωθούν σε δράση και συμμετοχή μέσα από την περιπέτεια, το
βίωμα και τη διάδραση, προκειμένου να δώσει διεξόδους στην προσωπική του
έκφραση και τον αυτοπροσδιορισμό του.
Η Σαντορίνη προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια «ταξίδια εμπειριών», με την οινική
εμπειρία να βρίσκεται στις πρώτες αναζητήσεις του επισκέπτη. Σήμερα τα 15
οινοποιεία της Σαντορίνης, όλα επισκέψιμα και με κατάλληλα διαμορφωμένους
χώρους, προσφέρουν ολοκληρωμένη οινική εμπειρία. Παραπλεύρως, δραστη-
ριοποιούνται πολλά τουριστικά γραφεία, τα οποία διοργανώνουν εκδρομές οινικού
ενδιαφέροντος. 
Ο αμπελοοινικός κλάδος, διαχρονικά ισχυρός πυλώνας της οικονομίας του νησιού,
αποτελεί και σήμερα πυλώνα ανάπτυξης, ενταγμένο στο τουριστικό προϊόν του
τόπου. Η διατήρηση της ικμάδας του βρίσκεται στις προτεραιότητες της Δημοτικής
Αρχής, αφού αποτελεί, εκτός όλων των άλλων, ανασχετικό παράγοντα στην κα-
τασπατάληση φυσικών πόρων. 
Ο επόμενος στόχος όλων μας είναι να αποτελέσει ο αμπελώνας της Σαντορίνης
μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και η διαχείριση
του πολιτιστικού αυτού πλούτου αποτελεί μεγάλο στοίχημα για εμάς.

Του ΝΙΚΟΥ ΖΩΡΖΟΥ
Δημάρχου Θήρας 

στη Σαντορίνη
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Σε μία νέα, την εποχή της ευ-
φυούς γεωργίας, εισέρχεται ο
αγροτικός τομέας. 
Πρωτοπόρος στη διαδικασία η
Τράπεζα Πειραιώς, συνδυάζει
τη συσσωρευμένη εμπειρία
στον αγροτικό τομέα, αλλά και
υψηλά τεχνολογικά standards
που διέπουν ολόκληρη τη λει-
τουργία της. 
Έτσι, για άλλη μία φορά, η τράπεζα
προχωρεί σε μία ευφυή παραγω-
γική επένδυση.
Γεγονός αποτελεί πως τα πιστωτικά
ιδρύματα μπορούν να αξιολογή-
σουν περισσότερο από κάθε άλλη
«βιομηχανία» την αξία των προ-
ειδοποιήσεων στις εργασίες τους,
αφού η φιλοσοφία της λειτουργίας
τους είναι απολύτως συνυφασμένη
με τις ευχέρειες που μπορεί να
τους παρέχει η τεχνολογία. 
Την ανάληψη μιας νέας πρωτο-
βουλίας, επενδύοντας στην ανά-
πτυξη της ευφυούς γεωργίας,
ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. 
Πρόκειται για ένα έργο που προ-
βλέπει τη σταδιακή εγκατάσταση
σε βάθος πενταετίας ενός δικτύου
10.000 τηλεμετρικών σταθμών
που θα καλύπτει το σύνολο της
καλλιεργήσιμης γης της χώρας,
για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας
με περιβαλλοντικά δεδομένα,
όπως προειδοποιήσεις για ασθέ-
νειες καλλιεργειών, για άρδευση,
λίπανση, καιρικά φαινόμενα κ.λπ. 
Η τράπεζα αναλαμβάνει το επεν-
δυτικό κόστος του δικτύου, εκτι-
μώντας ότι η εγκατάσταση και
λειτουργία 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, Σύμβουλος Διοίκησης
Εμπορικής και Αγροτικής Τραπε-
ζικής της Τράπεζας 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 ανεκτί-
μητο αναπτυξιακό δυναμικό και
τεράστιες προοπτικές, που μπορούν
να τους καταστήσουν ισχυρό πυ-
λώνα ενός νέου παραγωγικού
μοντέλου λειτουργίας, που μαζί
με άλλα αντίστοιχα, μπορεί και
πρέπει να συμβάλει δυναμικά στην
κατεύθυνση της εξόδου της ελ-
ληνικής οικονομίας από την κρί-
ση».
Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει

το επενδυτικό κόστος
ανάπτυξης του δι-
κτύου, εκτιμώντας ότι
η εγκατάσταση και λει-
τουργία του θα συν-
τελέσει στην ποιοτική
και ποσοτική βελτίωση
της αγροτικής παρα-
γωγής, θα βελτιώσει
το εισόδημα των
αγροτών και θα εξοι-
κονομήσει, εκτός από κεφάλαια,
και φυσικούς πόρους που είναι
ένα από τα μεγάλα ζητήματα της
εποχής μας. 
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει υλοποι-
ήσει ήδη και εξελίσσει διαρκώς
πρόσθετες υπηρεσίες που αφορούν
την ιχνηλασιμότητα των αγροδια-
τροφικών προϊόντων, τη γεωργία
ακριβείας, την κτηνοτροφία ακρι-
βείας, την ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση γεωργικών και κτηνοτροφι-
κών εκμεταλλεύσεων, την απο-
τελεσματική διάγνωση και δια-
χείριση των κινδύνων της παρα-
γωγής, την ορθή και ευφυή δια-
χείριση των εδαφικών και υδατι-
κών πόρων και τη διαχείριση πα-
ραγωγής σε επίπεδο ομάδων πα-
ραγωγών. 

Για να μπορέσει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
να επιτύχει αυτούς τους στόχους
έχει ήδη δημιουργήσει μια τεχνο-
λογική υποδομή υπηρεσιών, η
οποία, σε συνδυασμό με το δίκτυο
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγρο-
τών (ΚΕΑ), καθώς και το δίκτυο
των συνεργαζόμενων ερευνητικών
κέντρων, βάζουν τις προϋποθέσεις
για να αναπτυχθούν και να προ-
σφερθούν στις αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις υπηρεσίες που βοηθούν
στην αξιοποίηση της επιστημονικής
γνώσης στο χωράφι και τον στά-
βλο.

Υπηρεσίες αγροτικής
παραγωγής και ευ-

φυούς γεωργίας 
Οι υπηρεσίες GAIA INFARM από

την Πειραιώς απευθύνονται σε
όσους ασχολούνται με την αγροτική
παραγωγή (φυτικό και ζωικό κε-
φάλαιο). Δίνουν λύσεις σε καθη-
μερινά αλλά και σε πιο εξειδικευμένα
προβλήματα και ικανοποιούν ανάγ-
κες της αγροτικής δραστηριότητας
κάνοντάς την πιο εύκολη, πιο απο-
δοτική και πιο ουσιαστική.

Ιχνηλασιμότητα 
φυτικής παραγωγής

(GI- PLANT)
Προϊόντα φυτικής παραγωγής υψη-
λής ποιότητας που να ανταποκρί-
νονται στις σύγχρονες απαιτήσεις
των καταναλωτών και κατά συνέ-
πεια των αγορών, είναι τα προϊόντα
που καλούνται να παράγουν όλες
οι αγροτικές επιχειρήσεις. 

Η χρήση της δίνει υπε-
ραξία στο προϊόν και προ-
στατεύει κάθε «παραγω-
γό» από οικονομικές ή
άλλου είδους επιβαρύν-
σεις που μπορεί να επι-
φέρει μια προβληματική
παρτίδα προϊόντος, σε
όποιο στάδιο κι αν βρί-
σκεται. Χάρη στην υπη-

ρεσία αυτή γίνεται γρή-
γορη και αποτελεσματική ανάκληση
των μη συμμορφούμενων προϊόν-
των, εντοπίζονται όλες οι παράμετροι
που προκάλεσαν το πρόβλημα. 
Το σύστημα ιχνηλασιμότητας κι-
νείται σε δυο άξονες: 
Προς τα εμπρός, όπου από μια
συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης,
μας δίνεται η δυνατότητα να εντο-
πίσουμε όλες τις παρτίδες των τε-
λικών προϊόντων που παρήχθησαν
και περιέχουν την πρώτη ύλη. 
Προς τα πίσω, όπου από μια συγ-
κεκριμένη παρτίδα τελικού προ-
ϊόντος, μας δίνεται η δυνατότητα
να εντοπίσουμε όλες τις παρτίδες
των πρώτων υλών που απαρτίζουν
το τελικό προϊόν. 
Το προϊόν παρακολουθείται και κα-
ταγράφεται σε όλο του το «ταξίδι».

Ενώ, παράλληλα, παρακολουθούν-
ται όλες οι παράμετροι σε κάθε
φάση της παραγωγής, από την δια-
χείριση των πρώτων υλών, τη μέ-
τρηση της φύρας, της απόδοσης
του προσωπικού και των μηχανη-
μάτων. 
Προσφέρει, αναλυτικά, πληροφορίες
για την εσωτερική ιχνηλασιμότητα
(διακίνηση και μετασχηματισμός
των προϊόντων), για την ιχνηλα-
σιμότητα μεταξύ επιχείρησης και
προμηθευτών, καθώς και την ιχνη-
λασιμότητα διακίνησης προς τους
πελάτες. 
Η υπηρεσία αυτή διαφοροποιείται
για τους αγρότες που είναι εγγε-
γραμμένοι στο Master αρχείο των
πυλών εισαγωγής, προσφέροντάς
τους πρόσθετες πληροφορίες, λόγω
της σύνδεσης με συγκεκριμένες
εφαρμογές, που αφορούν τα στοιχεία
των αγροτεμαχίων, καθώς και τη
χαρτογραφική τους αποτύπωση. 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από έμ-
πειρα στελέχη, τα οποία παρέχουν
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και
τεχνική υποστήριξη, αναβαθμίσεις
και προσαρμογές σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες του χρήστη.

Ιχνηλασιμότητα 
ζωικής παραγωγής

(GI- ANM)
Προϊόντα ζωικής παραγωγής υψη-
λής ποιότητας που να ανταποκρί-
νονται στις σύγχρονες απαιτήσεις
των καταναλωτών και κατά συνέ-
πεια των αγορών, είναι τα προϊόντα
που καλούνται να παράγουν όλες
οι αγροτικές επιχειρήσεις. 
Η χρήση της δίνει υπεραξία στο
προϊόν και προστατεύει κάθε «πα-
ραγωγό» από οικονομικές ή άλλου
είδους επιβαρύνσεις που μπορεί
να επιφέρει μια προβληματική παρ-
τίδα προϊόντος, σε όποιο στάδιο
και αν βρίσκεται. 
Χάρη στην υπηρεσία αυτή γίνεται
γρήγορη και αποτελεσματική ανά-
κληση των μη συμμορφούμενων
προϊόντων, εντοπίζονται όλες οι

παράμετροι που προκάλεσαν το
πρόβλημα. 
Το σύστημα ιχνηλασιμότητας κι-
νείται σε δυο άξονες: 
Προς τα εμπρός, όπου από μια
συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης,
μας δίνεται η δυνατότητα να εντο-
πίσουμε όλες τις παρτίδες των τε-
λικών προϊόντων που παρήχθησαν
και περιέχουν την πρώτη ύλη.
Προς τα πίσω, όπου από μια συγ-
κεκριμένη παρτίδα τελικού προ-
ϊόντος, μας δίνεται η δυνατότητα
να εντοπίσουμε όλες τις παρτίδες
των πρώτων υλών που απαρτίζουν
το τελικό προϊόν. 
Το προϊόν παρακολουθείται και κα-
ταγράφεται σε όλο του το «ταξίδι»,
ενώ παράλληλα παρακολουθούνται
όλες οι παράμετροι σε κάθε φάση
της παραγωγής, από τη διαχείριση
των πρώτων υλών, τη μέτρηση της
φύρας, της απόδοσης του προσω-
πικού και των μηχανημάτων. 
Προσφέρει, αναλυτικά, πληροφορίες
για την εσωτερική ιχνηλασιμότητα
(διακίνηση και μετασχηματισμός των
προϊόντων), για την ιχνηλασιμότητα
μεταξύ επιχείρησης και προμηθευτών,
καθώς και την ιχνηλασιμότητα δια-
κίνησης προς τους πελάτες. 
Η υπηρεσία αυτή διαφοροποιείται
για τους κτηνοτρόφους που είναι
εγγεγραμμένοι στο Master αρχείο
των πυλών εισαγωγής, προσφέ-
ροντάς τους πρόσθετες πληροφο-
ρίες, λόγω της σύνδεσης με συγ-
κεκριμένες εφαρμογές, που αφο-
ρούν τα στοιχεία των σταβλικών
εγκαταστάσεων, του ζωικού κε-
φαλαίου του παραγωγού καθώς
και στη χαρτογραφική τους απο-
τύπωση. 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από έμ-
πειρα στελέχη, τα οποία παρέχουν
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, τε-
χνική υποστήριξη και προσαρμογές
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγ-
κες του χρήστη, ενώ το cloud πε-
ριβάλλον της διασφαλίζει άμεση
επικαιροποίηση και αναβαθμίσεις
σε πραγματικό χρόνο (on line). 

Στον αστερισμό της ευφυούς γεωργίας με πρωτοπόρο την Πειραιώς Κινητή ελληνική
εφαρμογή για επιλογή
των ιδανικών 
καλλιεργειών
Κινητή ελληνική εφαρμογή ανοίγει τον
δρόμο για την επιλογή των ιδανικών καλ-
λιεργειών. 
Ο λόγος για τo OCGC (Optimal Crop
Growing Conditions) της εταιρείας ProMIS
Sustainable, μια επαναστατική ελληνική
αγροτική εφαρμογή λογισμικού για κινητά
τηλέφωνα και tablets, μια έξυπνη επιλογή
για τους σύγχρονους αγρότες για μια
βιώσιμη γεωργία που συνεχώς εξελίσσεται. 
Η απλή αυτή εφαρμογή στο κινητό ή στην
ταμπλέτα, δίνει τη δυνατότητα στους
αγρότες να ενημερώνονται οποιαδήποτε
στιγμή για τις καλλιέργειες που είναι ιδα-
νικές για τα χωράφια της περιοχής τους
ή αντίστροφα να αναζητήσουν τις ιδανικές
περιοχές για τις καλλιέργειες που τους
ενδιαφέρουν. 
Μέσα από ένα απλό και φιλικό περιβάλλον
η εφαρμογή, χωρίς καμία ανάμειξη του
αγρότη ή του γεωργικού συμβούλου, βρί-
σκει αυτόματα όλα τα υπάρχοντα δεδομένα
για το έδαφος και την κλίση του, καθώς
και για το κλίμα κάθε περιοχής, ψάχνοντας
μόνη της σε όλες τις διαθέσιμες βάσεις
δεδομένων στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια,
αυτά τα δεδομένα τα ταιριάζει με τα προφίλ
καταλληλότητας, που η ίδια η εφαρμογή
περιέχει για περισσότερες από 100 μον-
τέρνες καλλιέργειες και προτείνει στον
αγρότη και στον γεωπόνο λίστα με κα-
τάλληλες καλλιέργειες για κάθε περιοχή. 
Και δεν μένει μόνο σε αυτά, καθώς το
OCGC δίνει αναλυτικές καλλιεργητικές
οδηγίες και προγραμματισμό-ημερολόγιο
γεωργικής φροντίδας για κάθε μία από
τις καλλιέργειες που προτείνει, ενώ πα-
ράλληλα παρέχει στοιχεία για το κόστος
κάθε καλλιέργειας. Για να ολοκληρώσει
την υπηρεσία που προσφέρει, το OCGC
παρέχει και ενδεικτικές τιμές πώλησης,
καθώς και το πόσο μεγάλη ζήτηση έχει
κάθε καλλιέργεια. 
Συμπληρωματικά η εφαρμογή επιτρέπει
σε κάθε χρήστη να βάλει -αν έχει- τα
δικά του αναλυτικά εδαφολογικά δεδομένα
κατευθείαν από το εργαστήριο που έχει
δώσει δείγμα εδάφους και να προτείνει
με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια τις κα-
τάλληλες καλλιέργειες. 
To OCGC επιλέχθηκε για χρηματοδότηση
από τον Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FIWARE
Accelerator FINODEX μεταξύ πολλών άλ-
λων προτάσεων. Το πρόγραμμα FIWARE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει την
υλοποίηση ανταγωνιστικών εφαρμογών
σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων.

Το σχέδιο 
της Τράπεζας
Πειραιώς
προβλέπει την
εγκατάσταση
10.000
τηλεμετρικών
σταθμών που θα
καλύπτουν το
σύνολο της
καλλιεργήσιμης
γης, για εφαρμογές
γεωργίας
ακριβείας με
περιβαλλοντικά
δεδομένα, όπως
προειδοποιήσεις
για ασθένειες,
άρδευση, λίπανση,
καιρικά φαινόμενα

▶
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Πρόταση-σοκ για το ασφαλιστικό
«Κόβουν» τη μισή σύνταξη οι δανειστές Πότε συμφέρει να βγείτε σε σύνταξη

350.000 οικογένειες
χωρίς εργαζόμενο
μέλος!

Σε καταθέσεις, κινητή και ακίνητη περιουσία, 
που δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε >3

Φόρος –
τρόμος



www.xrimaonline.gr

Σάββατο 14 Nοεμβρίου 2015ΘΕΜΑΧΡΗΜΑplus214

/

Στην τελική ευθεία για
επίτευξη συμφωνίας με
τους θεσμούς βρίσκεται
η κυβέρνηση. Κατά τη σύ-
σκεψη του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Οικονομικής
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) δια-
πιστώθηκε ότι ο στόχος
της ολοκλήρωσης των
διαπραγματεύσεων εντός
των ημερών είναι από-
λυτα εφικτός. 
Έτσι, όπως όλα δείχνουν, την
Κυριακή θα πραγματοποιηθεί
τηλεδιάσκεψη του EuroWor-
king Group προκειμένου να
εγκριθεί η εκταμίευση των
2+10 δισ. ευρώ. Αυτό θα
σημάνει επώδυνο συμβιβασμό
για μία σειρά από «καυτά»

ζητήματα. «Αγκάθια» για να
θεσμοθετηθεί στο σύνολό
της η πρώτη δέσμη και να
καταστεί εφικτή η εκταμίευση
της υποδόσης των 2 δισ. ευ-
ρώ, αποτελούν τα «κόκκινα»
δάνεια και η προστασία της
πρώτης κατοικίας από πλει-
στηριασμούς (για τους δα-
νειολήπτες που υπάγονται
στο «Νόμο Κατσέλη»), τα
ισοδύναμα για τον ΦΠΑ 23%
στην ιδιωτική εκπαίδευση,
η ρύθμιση των 100 δόσεων
και οι τιμές των γενόσημων
φαρμάκων. 
Επίσης, το υπουργείο Οικο-
νομικών πρέπει να επανα-
φέρει στη Βουλή τις διατάξεις
για τα ανείσπρακτα ενοίκια

και τη φορολόγηση των ει-
σοδημάτων από αυτά. 
Κομβική ημερομηνία είναι η
ερχόμενη Δευτέρα 16 Νοεμ-
βρίου, καθώς, εάν έχει προ-
ϋπάρξει συμφωνία με τους
Θεσμούς, θα δοθεί από το
EuroWorking Group το «πρά-
σινο φως» για τα 2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα πρέπει να υπάρ-
ξουν αποφάσεις και για την
εκταμίευση των 10 δισ. ευρώ,
τα οποία συνδέονται με την
ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών. 
Κατά την παραμονή των εκ-
προσώπων των Θεσμών
στην Αθήνα, πρέπει να ορι-
στικοποιηθεί και η δεύτερη
δέσμη των προαπαιτούμε-

νων, προκειμένου να εκτα-
μιευθεί η υποδόση του 1
δισ. ευρώ, αλλά και να αρ-
χίσει η διαδικασία για την
1η αξιολόγηση της οικονο-
μίας. Έως την 21η Νοεμβρίου
πρέπει, βάσει συνταγματικής
υποχρέωσης, να κατατεθεί
στη Βουλή ο Προϋπολογισμός
για το 2016 και στη συνέχεια
το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο 2016 - 2019.

Ξεχάστε τη μείωση 
του ΦΠΑ 

στον τουρισμό
«Φρένο» στο αίτημα για μεί-
ωση του ΦΠΑ στον ελληνικό
τουρισμό βάζουν Ντάισελμ-
πλουμ και Ρέγκλινγκ. Σε ερώ-

τηση του ευρωβουλευτή της
Ν.Δ. Γιώργου Κύρτσου, Γε-
ρούν Ντάισελμπλουμ και Κλά-
ους Ρέγκλινγκ, όσον αφορά
την αύξηση του ΦΠΑ στην
εστίαση και τα ξενοδοχεία,
ο πρόεδρος του Eurogroup
και ο επικεφαλής του ΕΜΣ
αντίστοιχα, υπογράμμισαν
μεταξύ άλλων πως «η αύξηση
του ΦΠΑ στην εστίαση και
στα ξενοδοχεία οφείλεται στο
έλλειμμα φορολογικών εσό-
δων που χαρακτηρίζει την
Ελλάδα». 
Ο κ. Ντάισελμπλουμ υπο-
γράμμισε ότι το να μειωθεί
ο ΦΠΑ θα οδηγήσει σε με-
γάλες δυσχέρειες στη διαδι-
κασία προσαρμογής. 

Προς επώδυνο συμβιβασμό για τη δόση
Στις αγορές 
το β’ 6μηνο
του 2016

Η Ελλάδα σχεδιάζει να επιστρέψει
στις αγορές κεφαλαίου το α'
6μηνο του 2016. 
Σκοπός της Αθήνας είναι η επι-
στροφή της στις αγορές ομολόγων
το δεύτερο μισό του 2016, τόνισε
ο Έλληνας υπουργός των Οικο-
νομικών, Ευκλείδως Τσακαλώτος. 
Στο περιθώριο ομιλίας του στο
Λονδίνο υπογράμμισε ότι είχε
συναντηθεί με διαχειριστές αμοι-
βαίων κεφαλαίων υψηλού κιν-
δύνου για να συζητήσει διάφορα
θέματα, μεταξύ των οποίων και
μια πιθανή επιστροφή στις αγορές. 
«Υπάρχουν, ασφαλώς, πολλοί
επενδυτές που ενδιαφέρονται
να επενδύσουν αλλά τους φοβίζει
το Grexit, καθώς και ότι το πρό-
γραμμα μπορεί να μην πετύχει»,
πρόσθεσε. 
Συμπλήρωσε ότι αμφιβάλλει για
το εάν θα υπάρξει ελάφρυνση
του χρέους τους αμέσως επόμε-
νους μήνες, αλλά ότι η ελάφρυνση
είναι καθοριστικής σημασίας για
να επιστρέψουν οι επενδυτές. 
Εκτίμησε, μάλιστα, ότι δεν θα
επιτευχθεί συμφωνία ελάφρυνσης
του χρέους πριν τα Χριστούγεννα,
τονίζοντας ότι «είναι απολύτως
αναγκαίο να ανοίξει ο δρόμος,
ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι
οι επενδυτές μπορούν να επεν-
δύσουν για επτά, οκτώ, ή εννιά
χρόνια». 
Υπογράμμισε την ίδια ώρα ότι η
ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει
να περιλαμβάνει περιόδους χά-
ριτος, όπου δεν πληρώνονται
τόκοι για 15 με 20 χρόνια, ώστε
να βελτιωθούν τα οικονομικά
της Ελλάδας και να ενθαρρυνθούν
οι μακροχρόνιες επενδύσεις από
ιδιωτικούς επενδυτές. 
Υποστήριξε, δε, ότι αν υπάρχει
καλή θέληση, υπάρχουν πολλοί
τρόποι για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα.

Τεράστιες μειώσεις στα ποσά που λαμβάνουν οι συν-
ταξιούχοι που δεν βρίσκονται κοντά στο όριο ηλικίας
των 67 ετών ζητούν οι δανειστές, λόγω των χαμηλών
εσόδων των Ταμείων. 
Όπως όλα δείχνουν, οι Θεσμοί διαπιστώνουν ότι
παρά τα επώδυνα μέτρα του νέου ασφαλιστικού, τα
νούμερα δεν βγαίνουν και έτσι ζητούν επιπλέον πε-
ρικοπές, οι οποίες θα επηρεάσουν εκατοντάδες

χιλιάδες ασφαλισμένους που είτε έχουν βγει στη
σύνταξη είτε πρόκειται να βγουν στο επόμενο
διάστημα. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρότασή
τους είναι οι δικαιούχοι να λαμβάνουν έως το 60%
της σύνταξης που τους αναλογεί μέχρι ένα όριο
ηλικίας και από εκεί και πέρα αυτό το ποσό να
αυξάνεται συστηματικά. Αυτό μέχρι ένα όριο, των
65 ετών, για παράδειγμα, όταν και θα ξεκινούν να

λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξης. 
Σημαντικός παράγοντας πάντως, για το αν πραγμα-
τοποιηθεί η παραπάνω πρόταση, είναι το ποσοστό
αναπλήρωσης κύριας και επικουρικής που θα συμ-
φωνηθεί με τους δανειστές, χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει ότι αν τελικά καταλήξουν σε συμφωνία,
δεν θα είναι «κουρεμένα» τα ποσά που θα λάβουν
οι συνταξιούχοι.

Πρόταση-σοκ για το ασφαλιστικό

«Κόβουν» τη μισή σύνταξη οι δανειστές 
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Σε περιουσιακά στοιχεία (κινητή ή
ακίνηση περιουσία οποιασδήποτε
μορφής) που αποκτήθηκαν μετά την
1η Ιανουαρίου 2014 και για τα οποία
ο φορολογούμενος δεν μπορεί να
δικαιολογήσει την προέλευση των
χρημάτων, θα επιβάλλεται φόρος
σα να επρόκειτο για εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα, ο
οποίος θα υπολογίζεται με συντε-
λεστή 33%.
Αυτό ορίζει νέα εγκύκλιος του υπουργείου
Οικονομικών με διευκρινίσεις για θέματα
προσαύξησης περιουσίας και ανάλωσης
κεφαλαίου προηγουμένων ετών, που
υπογράφεται από τον αναπληρωτή γ.γ
Δημοσίων Εσόδων Ι. Μπάρκα και δημο-
σιεύτηκε στη «Διαύγεια».
Η εγκύκλιος αναφέρεται σε όλα τα περι-
ουσιακά στοιχεία και όχι μόνο στις κατα-
θέσεις. Αναφέρεται, δηλαδή, σε «προ-
σαύξηση της περιουσίας, η οποία μπορεί
να αναφέρεται σε κινητή ή ακίνητη περι-
ουσία οποιασδήποτε μορφής, όπως οι-
κόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αε-
ροσκάφη, τραπεζικές καταθέσεις και πάσης
φύσεως χρεόγραφα, (μετοχές, τοκομερίδια,
ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.), η
οποία δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα
που δηλώνει ο φορολογούμενος».
Ειδικά για τις καταθέσεις, δίνονται λε-
πτομερείς οδηγίες στους ελεγκτές, προ-
κειμένου να διαπιστώνουν αν υπάρχει
αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας
ή όχι.

Τί θα ισχύει
για τις καταθέσεις
Ειδικά για τις καταθέσεις, στην εγκύκλιο
ορίζεται ότι:
Η προσαύξηση της περιουσίας που προ-
κύπτει από τον έλεγχο τραπεζικών λο-
γαριασμών πρέπει να τεκμηριώνεται επαρ-
κώς, καθόσον αναλήψεις/καταθέσεις
μπορεί να αφορούν συναλλαγές-κινήσεις
που δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη φορολο-
γητέο εισόδημα.
Περαιτέρω μεταφορές χρηματικών ποσών
μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών εξετά-
ζονται και διερευνάται ο λόγος που πραγ-
ματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς
των ποσών αυτών, αφού προσκομίσει ο
φορολογούμενος τα σχετικά έγγραφα.
Δηλαδή, το θέμα που πρέπει να εξετάζεται
δεν είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ
ανάληψης και κατάθεσης στον ίδιο ή άλλο

τραπεζικό λογαριασμό, αλλά αν τα ανα-
ληφθέντα ποσά υπερκαλύπτουν δαπάνες
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή
λοιπών δαπανών, έτσι ώστε να μη δι-
καιολογούνται μεταγενέστερες καταθέσεις
ίσου ή άλλου ποσού στον ίδιο ή άλλο λο-
γαριασμό.
Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορεί να απο-
δειχθεί και να τεκμηριωθεί από τον έλεγχο
ότι, οι συγκεκριμένες αναλήψεις που
έγιναν από τον φορολογούμενο από έναν
ή περισσότερους λογαριασμούς δαπανή-

θηκαν για την απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων ή λοιπών δαπανών, οπότε δεν
μπορεί να θεωρηθεί εφικτή η επανακα-
τάθεση των ποσών αυτών σε ίδιους ή
άλλους λογαριασμούς.
Επιπλέον ο έλεγχος κρίνει και τεκμηριώνει
εάν πρόκειται ή όχι για «πρωτογενείς κα-
ταθέσεις», δηλαδή για ποσά που προέρ-
χονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη
σταθερή πηγή ή αιτία και δεν προέρχονται
από αναλήψεις από άλλους τραπεζικούς
λογαριασμούς.

Φόρος – τρόμος 33%

Το οικονομικό επιτελείο διαπιστώνοντας ότι οι καταθέσεις δεν
επιστρέφουν στις τράπεζες, έσπευσε να καθησυχάσει τους
πολίτες, διαβεβαιώνοντας ότι το μετρητό που θα βγει από
τα... στρώματα δεν κινδυνεύει με φορολόγηση, εκτός αν
πρόκειται για «μαύρο» χρήμα.
Στην πραγματικότητα, με ειδική εγκύκλιο που έστειλε στις
ελεγκτικές υπηρεσίες η ΓΓΔΕ, προσπαθεί να προλάβει τους
ελεγκτές, που θα σπεύσουν να επιβάλουν φόρο 33% σε όσες
καταθέσεις χαρακτηριστούν με ευκολία «προσαύξηση περιουσίας»,
χωρίς να ελεγχθεί ποια είναι η προέλευσή τους ήτοι αν αυτά
τα χρήματα που μπαίνουν στην τράπεζα είχαν βγει υπό τον
φόβο της κρίσης και των capital controls.
Ποιό είναι το σημείο-«κλειδί» στους ελέγχους που έχουν
ξεκινήσει στις τραπεζικές καταθέσεις, αρχής γενομένης από
τη λίστα των μεγαλοκαταθετών και των εμβασμάτων; Εάν
πρόκειται ή όχι για «πρωτογενείς καταθέσεις», δηλαδή για
ποσά που προέρχονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή
πηγή ή αιτία και δεν προέρχονται από αναλήψεις από άλλους
τραπεζικούς λογαριασμούς.
Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ, η
προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από τον έλεγχο
τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς,
καθόσον αναλήψεις/καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλ-
λαγές-κινήσεις που δεν συνιστούν κατ' ανάγκη φορολογητέο
εισόδημα. Τί σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι αυτό που πρέπει να
εξετάζεται είναι αν τα αναληφθέντα ποσά υπερκαλύπτουν
δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών,
έτσι ώστε να μη δικαιολογούνται μεταγενέστερες καταθέσεις
ίσου ή άλλου ποσού στον ίδιο ή άλλο λογαριασμό.

ΥΠ.ΟΙΚ:
Δεν θα φορολογηθούν

τα μετρητά στο «στρώμα»

Το οικονομικό επιτελείο έσπευσε να καθησυχάσει
διαβεβαιώνοντας ότι το μετρητό που θα βγει από
τα... στρώματα δεν κινδυνεύει με φορολόγηση,
εκτός αν πρόκειται για «μαύρο» χρήμα

▶

Σε καταθέσεις, κινητή και ακίνητη περιουσία που δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε 



Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
ξεκινά να «τρέχει» το νέο
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο
«Ενίσχυση της ρευστότητας
και της απασχόλησης»Μ που
δίνει επίδομα έως και 10.000
ευρώ σε κάθε νέο ελεύθερο
επαγγελματία, αλλά και επι-
δότηση έως 450 ευρώ μηνι-
αίως σε επιχειρήσεις και Συ-
νεταιρισμούς που προσέλαβαν
ανέργους.
Ο προϋπολογισμός του προγράμ-
ματος είναι 65 εκατ. ευρώ και έχει
στόχο την επιδότηση πρώην ανέρ-
γων που άνοιξαν τη δική τους
επιχείρηση, αλλά και εταιρείες ή
Συνεταιρισμούς που κάνουν προσ-
λήψεις. 
Στόχος της δράσης που υλοποιεί
ο ΟΑΕΔ είναι να στηριχθούν 12.700
εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγ-
γελματίες. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε:
1. Νέους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, πρώην ανέργους, που έκα-
ναν έναρξη επαγγέλματος από την
1/1/2014. 
2. Ιδιωτικές επιχειρήσεις ή Συ-
νεταιρισμούς που πραγματοποί-
ησαν καθαρή αύξηση των θέσεων
εργασίας τους μετά την 1/1/2015,
προσλαμβάνοντας έναν ή περισ-
σότερους ανέργους. 
Η δράση προβλέπει την αναδρομική
κάλυψη για το 2015 δαπανών
νέων ελεύθερων επαγγελματιών
(ενοίκια, αποσβέσεις παγίων,
ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες
δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού)
και την επιδότηση με 450 ευρώ
μηνιαίως των καθαρών νέων θέ-
σεων εργασίας που δημιουργή-
θηκαν από επιχειρήσεις ή Συνε-
ταιρισμούς εντός του 2015, με
δέσμευση των τελευταίων για δια-
τήρηση των επιδοτούμενων θέ-
σεων για ισόποσο χρονικό διά-
στημα. 
Το ποσό της επιχορήγησης για

κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία
που υπάγεται στο πρόγραμμα
ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα
10.000 ευρώ, σύμφωνα με τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
των καθαρών επιλέξιμων δαπανών
που έχουν πραγματοποιηθεί από
την ημερομηνία έναρξης της δρα-
στηριότητας μέχρι και την ημερο-
μηνία διεξαγωγής του επιτόπιου
ελέγχου. 
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη
διατήρηση λειτουργίας της επι-
χείρησης για χρονικό διάστημα
12 επιπλέον μηνών από την ημε-
ρομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Η διατήρηση της λειτουργίας θα
διαπιστώνεται μέσα από τη δια-
δικασία του επιτόπιου ελέγχου
από εκπροσώπους του Οργανι-
σμού.
Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις
που έκαναν προσλήψεις για να
επιδοτηθούν, θα πρέπει να έχουν
προβεί στη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας σε σχέση με τον
ανώτατο αριθμό των θέσεων που
είχαν τον Δεκέμβριο του 2014.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν
προσλάβει πρώην ανέργους κατά
το χρονικό διάστημα από 1/1/2015
έως και 31/8/2015, με συμβάσεις

εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου πλήρους ή και μερικής
απασχόλησης, τις οποίες και δια-
τηρούν κατά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης και για όλη τη
συνολική διάρκεια του προγράμ-
ματος. Επίσης, δεν θα πρέπει να
έχουν μειώσει το προσωπικό που
είχαν τον Δεκέμβριο. 
Στο πρόγραμμα εντάσσονται ερ-
γοδότες για την επιχορήγηση, κατ’
ανώτατο όριο, 20 θέσεων πλήρους
απασχόλησης ή 40 θέσεων μερικής
απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν
να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην
πλατφόρμα του ΟΑΕΔ την αίτηση
υπαγωγής τους στο πρόγραμμα
από: 
8Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου για
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες με έδρα στις Περιφέρειες
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βο-
ρείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.
8Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου για επι-
χειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες με έδρα στις Περιφέρειες
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αι-
γαίου και Στερεάς Ελλάδας.
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«Δώρο» 10.000 ευρώ 
σε ελεύθερους επαγγελματίες

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για «ρευστότητα και απασχόληση»

65.000 
«λουκέτα» μέχρι
τέλος του χρόνου

Τη φωνή αγωνίας τους για την πορεία της
αγοράς και γενικότερα της χώρας ένωσαν έμ-
ποροι, βιοτέχνες και εργαζόμενοι, στο πλαίσιο
της 24ωρης απεργίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, ζητώντας
μέτρα για την έξοδο από την κρίση και την
ύφεση. 
Προειδοποίησαν βάσει στοιχείων ότι το β' εξά-
μηνο του 2015 65.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
θα βάλουν λουκέτο, ενώ 138.000 εργαζόμενοι
θα απολυθούν, 55.000 από τους οποίους είναι
μισθωτοί. Όπως τόνισαν, η μείωση των συν-
τάξεων που αναμένεται, θα έχει δυσμενέστερα
αποτελέσματα στην κοινωνία και από την
αύξηση των φορολογικών συντελεστών. 
Ο εμπορικός κόσμος τονίζει ότι η κατάσταση
στην αγορά γίνεται πιο δύσκολη, καθώς και οι
μισθοί έχουν υποστεί μείωση κατά 40%, ενώ
μαζί με την επιβάρυνση της φορολογίας το
πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικο-
κυριών έχει περικοπεί κατά 60%.

1.069 νέοι 
διορισμοί στο 

Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ
Το «πράσινο φως» για 1.069 διορισμούς στο
Δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ, έδωσε η κυβέρνηση. 
Πρόκειται για μόνιμες θέσεις του Δημοσίου
στις εξής υπηρεσίες:
α) 226 θέσεις στον χώρο της Υγείας. Οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις
τους μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου. Ο εν λόγω
διαγωνισμός αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ και υπο-
ψήφιους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ενώ
από τις 17 Νοεμβρίου και ως την 1η Δεκεμβρίου
θα «τρέξει» άλλος διαγωνισμός για την πρόσ-
ληψη πτυχιούχων ΤΕΙ και απόφοιτους Λυ-
κείου.
β) 112 θέσεις τεχνιτών και διοικητικών στη
ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι αιτήσεις των ενδια-
φερομένων πρέπει να υποβληθούν έως τις
16 Νοεμβρίου. 
γ) Στις 20 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή αι-
τήσεων για τον διαγωνισμό της ΥΠΑ για
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. 
δ) 318 εργάτες, γυμναστές, καθηγητές μουσικής
θα κληθούν να καλύψουν 318 κενές θέσεις
που υπάρχουν σε 47 δήμους της χώρας. 
ε) Στις 16 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υπο-
βολής αιτήσεων για την πρόσληψη 154 επο-
χικών υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ. 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος
είναι 65 εκατ. και έχει στόχο την
επιδότηση πρώην ανέργων που άνοιξαν
τη δική τους επιχείρηση, αλλά και
εταιρείες που κάνουν προσλήψεις
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Μικρές αυξήσεις στο 55% των
δημοσίων υπαλλήλων από 1η
Ιανουαρίου 2016, σταδιακή
απομείωση της λεγόμενης «προ-
σωπικής διαφοράς», συγχώ-
νευση ειδικών μισθολογίων
και δημιουργία εθνικού μητρώου
προσοντούχων υπαλλήλων,
προανήγγειλε  ο αναπληρωτής
υπουργός Διοικητικής Ανασυγ-
κρότησης Χριστόφορος Βερ-
ναρδάκης 
Όπως αναφέρει, με το νέο μισθολόγιο
αποσυνδέεται η σχέση του μισθού
με το βαθμολόγιο και πλέον η μι-
σθολογική εξέλιξη θα συναρτάται με
τις ωριμάνσεις, που θα είναι κάθε 2
χρόνια για τους υπαλλήλους Πανε-
πιστημιακής Εκπαίδευσης και ανά
τριετία για τους υπόλοιπους. Αυτό
συνεπάγεται μικρές αυξήσεις για πε-
ρίπου 315.000 υπαλλήλους επί συ-
νόλου 570.000.
Ο κ. Βερναρδάκης δήλωσε ότι για
τους 90.000 υπαλλήλους που αμεί-
βονται με την «προσωπική διαφορά,
δεν θα μειωθεί ο μισθός που παίρ-
νουν, αλλά με την επανακατάταξη
δεν θα πάρουν τις αυξήσεις από τις
ωριμάνσεις, αντιθέτως θα μείνει στα-
θερός ο μισθός τους, ώστε σε βάθος
πενταετίας- εξαετίας να απομειωθεί
η προσωπική διαφορά και όταν απο-
μειωθεί θα ξαναρχίσουν να παίρνουν
τις τριετίες, διετίες κανονικά».
Στον σχεδιασμό του υπουργείου,
όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι η συγ-
χώνευση ομοειδών μισθολογίων,
κυρίως των πανεπιστημιακών κα-
θηγητών και ερευνητών, ώστε από
20 να μειωθούν στα 6- 7. Τέλος,
στο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση

προβλέπεται η δημιουργία εθνικού
μητρώου, όπου θα εγγράφονται όσοι
προσοντούχοι δημόσιοι υπάλληλοι
επιθυμούν και από αυτό θα επιλέ-
γονται οι διοικήσεις όλων των Ορ-
γανισμών, των ανεξάρτητων Αρχών,
εταιρειών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ.

«Ξεπάγωμα» 
των τριετιών 
Το νέο ενιαίο μισθολόγιο, που θα
εφαρμοστεί από την 1/1/2016, θα
προβλέπει «ξεπάγωμα» των τριετιών
(μισθολογικών ωριμάνσεων) που
παραμένουν «παγωμένες» από το
2011 για 314.000 δημοσίους υπαλ-

λήλους Υποχρεωτικής και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Το «ξεπάγωμα»
θα οδηγήσει σε αυξήσεις έως 50
ευρώ μηνιαίως, οι οποίες θα δοθούν
σταδιακά. 
Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ και
5 χρόνια είχε «κολλήσει» στον ει-
σαγωγικό μισθό των 858 ευρώ, κα-
θώς δεν μπορούσε να αλλάξει κλι-
μάκιο. 
Με το νέο μισθολόγιο ο μισθός του
θα διαμορφωθεί στα 883 ευρώ, θα
έχει, δηλαδή, μια αύξηση της τάξης
των 25 ευρώ τον μήνα. Αντίθετα,
ένας υπάλληλος Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης με «παγωμένες» απο-

δοχές 1.225 ευρώ με το νέο μισθο-
λόγιο θα καταταγεί στο πρώτο κλιμάκιο
και θα πάρει 1.124 ευρώ. Διατηρεί
τα 101 ευρώ ως προσωπική διαφορά
η οποία δεν θα χαθεί, αλλά θα μει-
ώνεται σταδιακά έως ότου μηδενιστεί
το 2021. Αυτό σημαίνει ότι τον 6ο
χρόνο ο συγκεκριμένος υπάλληλος
θα έχει χάσει συνολικά 7.272 ευρώ
αλλά και τις αυξήσεις που δικαιούνταν,
καθώς θα ανέβαινε κλιμάκια.
Το νέο μισθολόγιο θα επιφέρει μείωση
των τελικών αποδοχών όλων των
δημοσίων υπαλλήλων συνολικά κατά
2,8 δισ. ευρώ, καθώς καταργούνται
100 από τα 104 υφιστάμενα επιδό-
ματα. 

Τί αλλάζει στους μισθούς στο δημόσιο
Αυξήσεις στο 55% των δημοσίων υπαλλήλων από το νέο έτος

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Μισθολο-
γικό κλι-

μάκιο
Μισθός

Διαφορά
2ετίας

1 803,40 23,40
2 827,50 24,10
3 852,33 24,83
4 877,90 25,57
5 904,23 26,34
6 931,36 27,13
7 959,30 27,94
8 988,08 28,78
9 1.017,72 29,64
10 1.048,25 30,53
11 1.079,70 31,45
12 1.112,09 32,39
13 1.145,46 33,36

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Μισθολο-
γικό κλι-

μάκιο
Μισθός

Διαφορά
2ετίας

1 1.124,76 32,76
2 11.158,50 33,74
3 1.193,26 34,76
4 1.229,06 35,80
5 1.265,93 36,87
6 1.303,91 37,98
7 1.343,02 39,12
8 1.383,31 40,29
9 1.424,81 41,50
10 1.467,56 42,74
11 1.511,58 44,03
12 1.556,93 45,35
13 1.603,64 46,71
14 1.651,75 48,11
15 1.701,30 49,55
16 1.752,34 51,04
17 1.804,91 52,57
18 1.859,06 54,15
19 1.914,83 55,77

Η αποσύνδεση του μισθολογίου με
το βαθμολόγιο και η διαμόρφωση 19
μισθολογικών κλιμακίων που θα απο-
δίδουν αυξήσεις ανά διετία για τους
υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ και ανά τριετία
για τους ΔΕ και ΥΕ σε συνδυασμό με
τη δέσμευση της κυβέρνησης να μην
υπερβεί το σημερινό μισθολογικό κό-
στος, οδηγούν στη διαμόρφωση ενός
συστήματος αποδοχών στο Δημόσιο

όπου η πλειοψηφία των υπαλλήλων
θα δει τις αποδοχές του να «παγώνουν»
για αρκετά χρόνια ακόμα. 
Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης με 24 χρόνια
προϋπηρεσίας, λαμβάνει σήμερα βασικό
μισθό 1.590 ευρώ μικτά. Με το νέο
θα καταταγεί στο 11ο Μισθολογικό
Κλιμάκιο και θα έχει ονομαστικό βασικό
μισθό 1.435 ευρώ. Η διαφορά των

155 ευρώ θα διατηρηθεί ως προσω-
πική, χωρίς να μειωθούν οι αποδοχές
του υπαλλήλου.  Το συγκεκριμένο
ποσό των 155 ευρώ θα συμψηφίζεται
τα επόμενα χρόνια με τις μισθολογικές
ωριμάνσεις, οπότε ο υπάλληλος δεν
θα λάβει αύξηση στον μισθό του για
τα επόμενα 6 χρόνια οπότε θα έχει...
εξαφανιστεί η προσωπική διαφορά.
Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσ-

σονται περισσότεροι από 350.000
υπάλληλοι όλων των εκπαιδευτικών
κατηγοριών.
Αντίστοιχα κερδισμένοι από το νέο
μισθολόγιο θα είναι όσοι έχουν μέχρι
και 10 χρόνια προϋπηρεσίας ή όσοι
έχουν «κολλήσει» σε έναν βαθμό τα
τελευταία 5 χρόνια λόγω του «πα-
γώματος» της βαθμολογικής εξέλιξης,
οι οποίοι θα δουν τις αμοιβές τις να

αυξάνονται έστω και οριακά.
Για παράδειγμα, υπάλληλος Τεχνολο-
γικής Εκπαίδευσης που το 2012 στα-
μάτησε στο τελευταίο κλιμάκιο του
βαθμού Ε με 8 χρόνια προϋπηρεσία,
λαμβάνει βασικό μισθό 1.187 ευρώ.
Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί
στο 5ο μισθολογικό κλιμάκιο και θα
λάβει βασικό μισθό 1.202 ευρώ και
αύξηση 15 ευρώ.

Ποιοί θα χάσουν χρήματα με το νέο μισθολόγιο



γεγονός που από μόνο του θα
οδηγήσει σε μεγάλη μείωση όλες
τις συντάξεις μετά την 1/1/2022. 
Προ της τροποποίησης, που ει-
σάγεται με το Ν. 4337/2015, η
αναλογική σύνταξη αφορούσε μό-
νον όσους ασφαλισμένους θεμε-
λίωσαν δικαίωμα σύνταξης από
1/1/2015. 
Με το Ν. 4337/2015 προστίθεται
η εξής κατηγορία ασφαλισμένων:
όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύν-
ταξης μέχρι 31/12/2014, αλλά η
συνταξιοδότησή τους αρχίζει από
1/9/2015. 
δ) Ασφαλισμένοι πριν την
1/1/2011
Οι εν λόγω ασφαλισμένοι εισπράτ-
τουν:
i)Τμήμα σύνταξης για τα έτη προ

1/1/2011 βάσει του παλιού συ-
στήματος. 

ii)Τμήμα σύνταξης για τα έτη μετά
την 1/1/2011 βάσει του και-

νούριου συστήματος. 
Προ της τροποποίησης που εισά-
γεται με τον Ν. 4337/2015, ο ως
άνω διττός υπολογισμός αφορούσε
μόνον τους ασφαλισμένους των
οποίων η συνταξιοδότηση άρχιζε
από 1/1/2015. 
Με το Ν. 4337/2015 τροποποιείται
η διάταξη και πλέον καλύπτει:
όσους ασφαλισμένους θεμελίωσαν
δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2015
ή όσους θεμελίωσαν δικαίωμα
σύνταξης μέχρι 31/12/2014, αλλά
η συνταξιοδότησή τους αρχίζει
από 1/9/2015. 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι
μειώσεις στις συντάξεις με την
εφαρμογή του Ν. 3863/2010 για
όσους κάνουν χρήση τα επόμενα
πέντε έτη θα είναι σχετικά μικρές
(από 2 έως 5%), ενώ μεγαλύτερες
μειώσεις θα έχουν όσοι συντα-
ξιοδοτούνται από το 2020 και
μετά. 

Συμβουλή 5η: Ψύχραιμη ανα-
μονή του νέου τρόπου υπο-
λογισμού των συντάξεων
Πολλοί είναι οι υποψήφιοι συν-
ταξιούχοι που καταθέτουν αίτηση
για σύνταξη χωρίς να έχει ανα-
κοινωθεί ακόμα το νέο Ασφαλιστικό
(αναμένεται έως 15/11/2015),
ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμα τις
ακριβείς διατάξεις του υπολογισμού
των νέων συντάξεων (ποσοστά
αναπλήρωσης, εύρος μειώσεων
κ.λπ.). 
Η ΕΝ.Υ.Π.Ε.Κ.Κ. θεωρεί ότι βασικό
κριτήριο στην επιλογή προς τη
σύνταξη είναι οι ασφαλισμένοι να

γνωρίζουν τις ανωτέρω διατάξεις
για να μην ανατραπεί αιφνιδιαστικά
ο οικογενειακός προγραμματισμός
τους, όπως συνέβη την τελευταία
πενταετία (ξαφνικές μειώσεις έως
και 40%!). 
Συνεπώς συνιστούμε την ΠΑΡΑ-
ΜΟΝΗ στην ασφάλιση και στην ερ-
γασία μέχρι να αποσαφηνιστούν
οι βασικές παράμετροι που θα κα-
θορίσουν τη συνταξιοδότηση. Είναι
σημαντικό να υπάρξει ψυχραιμία
και οι ασφαλισμένοι να «οχυρω-
θούν» πίσω από την εργασιακή
τους σχέση μέχρι να καθαρίσει το
τοπίο στις συντάξεις.

Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΝΥ-
ΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπεράσπιση
της Εργασίας και του Κοινωνικού
Κράτους) προβαίνει σήμερα σε δη-
μόσια έκκληση, ανακοινώνοντας
πέντε κομβικές συμβουλές-συ-
στάσεις προς τους ασφαλισμένους,
θέλοντας με συντομία να παρου-
σιάσει έναν χρήσιμο Οδηγό-Χάρτη
για τον κάθε πολίτη, που θα τον
οδηγήσει με ασφάλεια, μέσα από
τις δαιδαλώδεις διαδρομές της
Νομοθεσίας, στην πολυπόθητη
έξοδο προς τη σύνταξη». 

Συμβουλή 1η: Όχι βεβιασμένη
απόφαση για συνταξιοδότηση
Σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο (Ν.
4336/2015) και τον εφαρμοστικό του
Νόμο (Ν. 4337/2015) που ρυθμίζουν
το ασφαλιστικό καθεστώς όλων των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ,
ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κ.λπ.) και του Δημοσίου,
θεμελιωμένα δικαιώματα μέχρι και
18/8/2015 δεν θίγονται ως προς τα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, όποτε
κι αν υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδό-
τησης (ακόμα και μετά την ημερομηνία
αυτή). 
Συνεπώς, για χιλιάδες ασφαλισμένους
δεν υπάρχει λόγος φυγής προς τη σύν-
ταξη, αφού η βεβιασμένη έξοδος με
λίγες ημέρες ασφάλισης και με «ποινή»
(«πέναλτι») λόγω ηλικίας (έως και
40%!) μπορεί να οδηγήσει σε συντά-
ξεις-«φιλοδωρήματα»! 

Συμβουλή 2η: Χρήση πλασματικών
χρόνων
Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, ισχύουν
μεταβατικά (και πιο ευνοϊκά) όρια
ηλικίας για όσους μπορούν με τη χρήση
πλασματικών ετών (όπως ορίζονται
στο Ν. 3996/2011) να βγουν στη σύν-
ταξη σε μικρότερα όρια ηλικίας (από
55 έως και τα 62 έτη). 
Συνεπώς, όσοι μπορούν να κατοχυ-
ρώσουν δικαίωμα με χρήση χρόνου
στρατού, ανεργίας (επιδοτούμενης και
μη), τέκνων, σπουδών κ.λπ., οφείλουν
να εξετάσουν τις δυνατότητες που τους
δίνει ο Ν. 4093/2012, προκειμένου
να αποφύγουν τις γενικές διατάξεις
συνταξιοδότησης που, συχνά, προβλέ-
πουν ακόμα και 12.000 ημέρες ασφά-
λισης (40 χρόνια) για να λάβουν σύνταξη! 

Συμβουλή 3η: Καλή γνώση του
θεσμικού πλαισίου
Με τις πρόσφατες αλλαγές που εισήγαγε
ο Ν. 4337/2015 και η σχετική εγκύκλιος
του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που δημοσιεύτηκε στις 27/10/2015,
παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
3863/2010. 
Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι πλέον,
υπό την ισχύ του ν. 4337/2015, όσοι
ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα
σύνταξης έως την 31/12/2014 και
συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2015
έως 31/8/2015, διέπονται από το προ
του Ν. 3863/2010 καθεστώς, το οποίο
άλλωστε και γνώριζαν ως ισχύον όταν
υπέβαλαν την αίτηση συνταξιοδότησης. 
Με άλλα λόγια, με τις ρυθμίσεις του
άρθρου 14 του Ν. 4337/2015, όπως
εξηγεί και η σχετική εγκύκλιος, «θε-
ραπεύτηκε» η αναδρομικότητα που
είχε δοθεί στις διατάξεις του άρθρου
4 του Ν. 3863/2010 και δεν επηρεά-
ζονται οι ασφαλισμένοι που υπέβαλαν
αίτηση συνταξιοδότησης στο μεσοδιά-
στημα από 1/1/2015 έως 31/8/2015,
πριν δηλαδή από τη θέση σε ισχύ του
Ν. 4336/2015. 
Οι λοιποί ασφαλισμένοι, που ΔΕΝ έχουν
έναρξη συνταξιοδότησης πριν την
1/9/2015, υπάγονται υποχρεωτικά
στις διατάξεις του Ν. 3863/2010 και
ο υπολογισμός της σύνταξης, όποτε
και αν αποχωρήσουν από την εργασία
τους, θα γίνει με βάση τις διατάξεις
αυτές. 
Συνεπώς, δεν υφίσταται λόγος άμεσης
αποχώρησης από τον εργασιακό βίο,
αφού, ούτως ή άλλως, όλοι καταλαμ-
βάνονται από τον νέο τρόπο υπολογι-
σμού της σύνταξης. Συμβουλεύουμε
γενικά τους ασφαλισμένους αυτούς να
επιλέξουν, δηλαδή, την παραμονή στην
εργασία και τον μισθό. 
Για όλους αυτούς θα ήταν καλύτερο να
κατοχυρώσουν μεν τα δικαιώματά τους,
αλλά να παραμείνουν στη θέση εργασίας
τους, αφού οι περιοδικές-τακτικές πε-
ρικοπές των συντάξεων τούς αναμένουν
με κάθε βεβαιότητα.

Συμβουλή 4η: Γνώση ορθού υπο-
λογισμού βασικής-αναλογικής
σύνταξης
Με βάση τα ανωτέρω δημιουργούνται

οι εξής διαφοροποιήσεις, ανάλογα με
τον χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος
σύνταξης, ως προς τον τρόπο υπολο-
γισμού: 
α) Αναλογική σύνταξη
Η 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). 
Προ 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.
Με 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. 
β) Βασική σύνταξη
Προ της τροποποίησης που εισάγεται
με το Ν. 4337/2015, η βασική σύνταξη
αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους
θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από
1/1/2015. 
Με τον 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.
γ) Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά
από 1/1/2011 και εφεξής
Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δικαιούνται
αναλογικού ποσού σύνταξης με βάση
τον συνολικό χρόνο ασφάλισής τους,
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Πότε συμφέρει να βγείτε σε σύνταξη

Μεσοσταθμική μείωση 6% στις υψηλές επικουρικές συντάξεις και
αύξηση 1% στις ασφαλιστικές εισφορές (που σήμερα είναι 3% για
τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη) προβλέπει το plan b
για τη διατήρηση της αυτοτέλειας και της βιωσιμότητας της επικουρικής
ασφάλισης υπό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). 
Το σχέδιο -το οποίο υποστηρίζουν κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
και των Ταμείων- προβλέπει:
-Τον εξορθολογισμό των παροχών με επανυπολογισμό όσων επι-
κουρικών συντάξεων έχουν εκδοθεί με υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης.
Επαρκές θεωρείται, ως ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού, το 20%
που ισχύει για τους νέους (από την 1/1/93 και μετά) ασφαλισμένους,
καθώς και για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ασφαλισμένους
στο ΙΚΑ. 
Ο μέσος όρος σύνταξης ανά κλάδο στο ΤΕΑΔΥ (Δημόσιο) δεν ξεπερνά
τα 177,32 ευρώ και του πρώην ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ) τα 165,20 ευρώ, σε
αντίθεση με άλλους κλάδους, όπως τους δημοτικούς και κοινοτικούς
υπαλλήλους (225,36 ευρώ), το ΤΕΑΠ της ΔΕΗ (243,65 ευρώ),
τους εμποροϋπαλλήλους (230,67 ευρώ), την ΕΡΤ (312,43 ευρώ)
και τους προερχόμενους από τράπεζες (έως 525,81 ευρώ). 
-Την περικοπή κατά 6% των υψηλών συντάξεων. Να σημειωθεί ότι
οι επικουρικές συντάξεις 1.090.000 συνταξιούχων έχουν μειωθεί
από το πρώτο ευρώ, σε εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος,
κατά 5,20% από την 1/7/2014, ενώ από τον περασμένο Ιούλιο
χάνουν επιπλέον 6% λόγω της επιβολής εισφοράς ασθενείας. 
-Τη μικρή αύξηση των εισφορών (έως 1%) ασφαλισμένων και ερ-
γοδοτών για την ενίσχυση των εσόδων που έχουν απομειωθεί
λόγω της κατάργησης κοινωνικών πόρων και της περιορισμένης
αναλογίας ασφαλισμένων και συνταξιούχων (2,02 προς 1). Παρά
τις απώλειες εσόδων (2,5 δισ. ευρώ σε ονομαστικές αξίες από το
PSI και 200 εκατ. ετησίως από τόκους, 1 δισ. ευρώ από εθελούσιες
- Προσυνταξιοδοτικά τραπεζών, 125 εκατ. ετησίως από κατάργηση
κοινωνικών πόρων) το ΕΤΕΑ έχει αποθεματικά 2,22 δισ. ευρώ.

Μείωση στις υψηλές 
συντάξεις και αύξηση
στις εισφορές
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ν.Δ.: Αναζητούν το εκλογικό

σώμα οι υποψήφιοι
Χαμηλή συμμετοχή στη διαδικασία 

δείχνουν οι εκτιμήσεις

Κυρίαρχος ο Μεϊμαράκης 

Aθώοι 
(φυσικά…) 
οι δήμαρχοι! 

ΜΥΚΟΝΟΣ

>12

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

>10-11

>3

Άνοιξε ο ασκός που είχε κλείσει με «επιλογές» >6-7

Αυθεντικός
της...
ελληνικής 
μιζέριας

> 8-9

Βόμβες Πανούση,

ρουκέτες εισαγγελέων 

EXEI ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕΛΛΟΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ-

Βυζαντινό
παρασκήνιο για 
την εκτός γάμου
κόρη του Ανδρέα

ΨΕΜΜΑΤΑ
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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Όλγα-Μανώλης - Mega 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Τάραξε τα νερά με όσα κα-
τήγγειλε ο πρώην υπουρ-
γός, Γιάννης Πανούσης.
Όσοι τον γνωρίζουν από
κοντά δεν ξαφνιάστηκαν

από τον τρόπο της αντίδρασής
του. Κανείς απ’ όσους τον έχουν συναντήσει
και τον έχουν «ακτινογραφήσει» δεν περίμεναν
ότι θα κρατήσει κλειστό το στόμα του. Μάλιστα,
οι προβλέψεις λένε ότι θα τραβήξει το…
σκοινί για να προστατεύσει όχι μόνο τον
εαυτό του απ’ όσους τον έχουν στοχοποιήσει,
αλλά και για όσα πιστεύει σε σχέση με το
πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργεί
η χώρα. Θα είναι πολύ «καυτές» οι εξελίξεις
γι’ αυτό το θέμα, αναμένονται ραγδαίες,
καθώς συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή της
Βουλής και προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς

η δικαστική έρευνα.

ΝΤΕΪΒΙΝΤ
ΚΑΜΕΡΟΝ
Κομβικό σημείο για την πο-
ρεία της Ευρώπης θεω-
ρούνται οι διαπραγματεύ-
σεις που εξελίσσονται στο
Λονδίνο αυτή την ώρα ανά-

μεσα σε Βρετανία και ΕΕ. Ο
Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον
και η κυβέρνηση του είναι αποφασισμένοι
να φτάσουν στα άκρα, αν δεν γίνουν δεκτές
οι αξιώσεις που έχουν θέσει προς τους Ευ-
ρωπαίους ηγέτες. Από την πλευρά του ο
Βρετανός πρωθυπουργός βάζει τις εθνικιστικές
του απόψεις στο «τραπέζι» και ξεκαθαρίζει
ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στο
δημοψήφισμα που έχει προαναγγείλει, με
το ερώτημα της παραμονής της χώρας ή όχι
στην ΕΕ. Αν τελικά υλοποιήσει τις απειλές
του, η Ευρώπη απ’ ό,τι εκτιμάται θα μπει σε
μια νέα φάση που κανείς δεν μπορεί να προ-

βλέψει που θα την οδηγήσει. 

ΠΕΔΡΟ 
ΠΑΣΟΣ ΚΟΕΛΙΟ
Ανησυχία σε όλη την Ευ-
ρωζώνη και γενικότερα
στην Ευρώπη προκάλεσε
η πτώση του κεντροδεξιού
πρωθυπουργού της Πορ-

τογαλίας. Με μια παράδοξη
συμμαχία των Σοσιαλιστών, των Κομουνιστών
και του λεγόμενου Αριστερού μπλοκ, η κυ-
βέρνηση Κοέλιο έχασε με κοινοβουλευτικό
πραξικόπημα την εξουσία. Ο σχηματισμός
της νέας κυβέρνησης έχει θορυβήσει τους
επενδυτές και έχει προκαλέσει γενικότερες
ανησυχίες, καθώς όλοι θεωρούν ότι κινδυνεύει
η δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα και
υπάρχει ενδεχόμενο αθέτησης όλων των
συμφωνιών που είχαν γίνει από το τελευταίο
διάστημα. Το ζήτημα που προκύπτει, είναι
η πορεία που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση

μετά τον σχηματισμό της. 

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Είναι δύσκολο να διαχειριστούν οι πολίτες που δεν ανήκαν στο 3% του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο 30% αυτού, υπουργικές δράσεις σαν αυτές του Νίκου
Φίλη (π.χ. εικόνα, βλακεία και αγραμματοσύνη για τη γενοκτονία κ.ά.),
αλλά υπάρχει φάρμακο. 
Μια ματιά στο απέναντι «πεζοδρόμιο» φτάνει για να πει κανείς διαφωνώ
με τον Φίλη, αλλά μπροστά στο Mega καλύτερα με τον Φίλη... 
Ο Μανώλης Καψής, δηλαδή το Μega δια χειρός Καψή, έκανε κάτι που
δεν το έχει αποτολμήσει ούτε ο Μουγκάμπε. 
Αρνήθηκε να δώσει τον λόγο στην κυβερνητική εκπρόσωπο σε

σοβαρότατο θέμα για το οποίο ασκούσε κριτική και παρουσίαζε
ΓΕΓΟΝΟΤΑ σαν αληθινά. 
Η εκπρόσωπος ήθελε να διαψεύσει γεγονότα και από το Mega τής
απάντησαν ότι δεν της δίνουν τον λόγο... Πού και ποιοί; Σε δημόσια
συχνότητα, ιδιώτες εκμεταλλευτές της συχνότητας... 
Δεν είναι προσωπική παραξενιά του εν λόγω δημοσιογράφου. Είναι η
καθεστωτική νοοτροπία. Δικό μας το κράτος (του Μega), δική του η
συχνότητα, δικά του τα κρατικά ταμεία με τα λεφτά μας, δικά τους
όλα... 
Η δυστυχής Όλγα έμεινε κατάπληκτη; Δεν νομίζουμε. Ούτε θεωρούμε
πως αποκοιμήθηκε επειδή ήπιε καφέ με την Όλγα Τρέμη στη Μεγάλη
Βρετάνια. 
Νομίζουμε ότι τώρα μόλις αρχίζει το «πάρτι» μεταξύ του καθεστώτος
και της λαϊκής εντολής «να πέσει το καθεστώς». 
Αυτή την ανάγνωση κάνουμε (και) στη δήλωση της κας Γεροβασίλη, η
οποία, μεταξύ άλλων, είπε ότι «στη διάρκεια του κεντρικού δελτίου
ειδήσεων του Mega παρουσιάστηκαν ως γεγονότα υποτιθέμενοι
διάλογοι, τους οποίους, σύμφωνα με τον διευθυντή ειδήσεων, έδωσε
ο κ. Πανούσης. Το Mega αρνήθηκε να δώσει τον λόγο στην κυβερνητική
εκπρόσωπο, Όλγα Γεροβασίλη, προκειμένου να παρέμβει στο δελτίο
ειδήσεων για να διατυπώσει την άποψη της κυβέρνησης, με την
προκλητική απάντηση «γιατί να σας βγάλουμε στο δελτίο, για να βγάλετε
λόγο;» Η συνέχεια σε άλλες αίθουσες, όπου τον έλεγχο δεν έχει το
Mega, αλλά μόνο εκείνοι που, σύμφωνα με το Νόμο, έχουν την εξουσία
να αποφασίζουν...». 
Στις «άλλες» αίθουσες, δηλαδή τις δικαστικές να δούμε τα ποινικά

αδικήματα, δηλαδή τα διαχειριστικά των θαλασσοδανείων κ.λπ. και
όχι αδικήματα τύπου «τόπες, δεν τόπες». 
Να μην κρυφτούν πίσω από διαμάχες αυτής της κατηγορίες και καφέδες
στο Χίλτον τα χέρια που πήραν τα θαλαασοδάνεια και τα μετέτρεψαν
μέσω παχυλών συμβολαίων και μισθών σε βίλες. 
Αυτά τα χέρια δεν ήταν δικά μας, δεν έγραφαν το όνομά μας. Αλλά τα
χρήματα των δανείων στο Mega τους και τα Μέγαρά τους, ήταν τα
λεφτά μας... 
Για τον Μανώλη ας ρωτήσει η Όλγα τον... Μητσικώστα!

ΓΕΡΟΥΝ 

Πρόεδρος Εurogroup

«Πρέπει να
αντιμετωπιστεί 
στην Ελλάδα

η γραφειοκρατία, 
η διαφθορά και 

να υπάρξει ένα δίκαιο
σύστημα 

φορολόγησης».Με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και την απόδοση τιμών πραγματοποιήθηκε
και φέτος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στο λιμάνι
της Χίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της απελευθέρωσης.

Είπε

ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ
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Ν.Δ.: Αναζητούν το εκλογικό σώμα οι υποψήφιοι

Το εκλογικό σώμα, που θα προ-
σέλθει στις κάλπες για να ανα-
δείξει το νέο αρχηγό της Ν.Δ.,
αναζητούν οι υποψήφιοι για την
ηγεσία. 

Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Οι εκτιμήσεις, που έχουν γίνει μέχρι
στιγμής από τα επιτελεία των υπο-
ψηφίων, οδηγούν σε δύο συμπερά-
σματα: Πρώτον, ο αριθμός των πολιτών
που θα προσέλθει στις κάλπες, θα
είναι πολύ μικρότερος από εκείνον,
που είχε προσέλθει στην προηγούμενη
εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στον
Αντώνη Σαμαρά και την Ντόρα Μπα-
κογιάννη. Τότε είχαν ψηφίσει πάνω
από 700.000 πολίτες. Για την τωρινή
αναμέτρηση υπολογίζεται ότι οι πολίτες
που θα προσέλθουν για να ψηφίσουν,
θα είναι κοντά στις 300.000. 
Δεύτερον, ο κύριος όγκος των ψη-
φοφόρων αυτή τη φορά αναμένεται
να είναι νεοδημοκρατικός, δηλαδή
μέλη και οπαδοί του κόμματος θα
είναι το κυρίαρχο σώμα. Την προ-
ηγούμενη φορά, σύμφωνα με τις
αναλύσεις που έχουν γίνει, οι «πε-
ραστικοί» ήταν η πλειοψηφία του
εκλογικού σώματος. Όπως έχει κα-
ταγγελθεί, στις εκλογές του 2009,
στις οποίες διοικητής ήταν ο Αντώνης
Σαμαράς, είχαν ψηφίσει σε μεγάλο
βαθμό οπαδοί άλλων κομμάτων, κυ-
ρίως από το ΠΑΣΟΚ. 

Νικητής ο Μεϊμαράκης
Η μεγάλη συμμετοχή, που προβλέπεται
ότι θα υπάρξει από νεοδημοκράτες,
θεωρείται ότι είναι επιτυχία της τα-
κτικής που έχει ακολουθήσει ο πρό-
εδρος και υποψήφιος της Ν.Δ. για
την ηγεσία της, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
Απευθυνόμενος συνεχώς προς τους
ψηφοφόρους του κόμματος και απο-
φεύγοντας τη μετωπική αντιπαράθεση
με τους συνυποψηφίους του, ο ίδιος
έχει καταφέρει να περιορίσει τον κίν-

δυνο να προσέλθουν και να ψηφίσουν
στις κάλπες «περαστικοί» ψηφοφόροι
από άλλα κόμματα. 
Η τακτική που ακολούθησε, σύμφωνα
με όλους τους αναλυτές αλλά και τους
δημοσκόπους, του δίνει προβάδισμα
νίκης. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά
στα «Ντοκουμέντα» στέλεχος εταιρείας
δημοσκοπήσεων, στο κομματικό ακρο-
ατήριο ο κ. Μεϊμαράκης συγκεντρώνει
ποσοστά γύρω στο 60%. Συνεχίζοντας,
ο ίδιος παράγοντας πρόσθεσε ότι όσο
το κλίμα παραμένει χαμηλά και το
«παιχνίδι» παίζεται μέσα στο νεο-
δημοκρατικό γήπεδο, ο κ. Μεϊμαράκης
αυξάνει σοβαρά τις πιθανότητες να
«καθαρίσει το παιχνίδι» από τον
πρώτο γύρο. 

Οι άλλοι υποψήφιοι
Η τακτική που έχει ακολουθήσει ο κ.
Μεϊμαράκης, έχει φέρει σε δύσκολη
θέση τους άλλους υποψήφιους για
την ηγεσία. Αντιλαμβανόμενοι ότι η

εξέλιξη του προεκλογικού αγώνα και
ειδικότερα το κλίμα μέσα στο οποίο
διεξάγεται αυτός, ευνοούν τον υπη-
ρεσιακό πρόεδρο, οι ίδιοι εξαπολύουν
συνεχώς επιθέσεις εναντίον του. Επι-
χειρούν με κάθε τρόπο να τον πιέσουν,
ώστε να προσέλθει σε ένα τηλεοπτικό
debate. 
Στην πίεση αυτή ο κ. Μεϊμαράκης δεί-
χνει να μη «λυγίζει». Σε όλες του τις
εμφανίσεις ξεκαθαρίζει ότι δεν πρό-
κειται να συναινέσει στη διεξαγωγή
ενός τηλεοπτικού διαλόγου, ό,τι κι
αν πουν εναντίον του οι άλλοι υπο-
ψήφιοι, γιατί θεωρεί ότι αυτό θα
βλάψει τη Ν.Δ. και τους στόχους που
έχει θέσει. 
Η συμβιβαστική λύση που βρέθηκε
για τη διεξαγωγή μιας εθνικής συν-
διάσκεψης φαίνεται να «ναυαγεί»,
καθώς δεν βρίσκεται ημερομηνία για
τη διοργάνωσή της, η οποία θα είναι
αποδεκτή απ’ όλους τους υποψηφίους. 
Όπως όλα δείχνουν, θα πάμε στις

κάλπες, χωρίς να έχουν συναντηθεί
σε οποιοδήποτε «γήπεδο» για να αν-
ταλλάξουν «πυρά» οι τέσσερις υπο-
ψήφιοι. Η αίσθηση πλέον που υπάρχει,
αν δεν υπάρξουν γεγονότα για την
αλλαγή του κλίματος, είναι ότι ο κ.
Μεϊμαράκης θα έχει διαφορά τουλά-
χιστον 10 μονάδες από τον δεύτερο
υποψήφιο, η οποία, αν είναι μεγα-
λύτερη, μπορεί τελικά να μην πάμε
καθόλου στη διοργάνωση ενός δεύ-
τερου γύρου. 
Τη μάχη για τη δεύτερη θέση δίνουν,
όπως φαίνεται, οι κ.κ. Μητσοτάκης
και Τζιτζικώστας, ο οποίος δημοσκοπικά
τον τελευταίο καιρό χάνει συνεχώς
έδαφος. Μάλιστα, κάποιοι στοιχημα-
τίζουν πως μετά το βατερλό της τη-
λεοπτικής συνέντευξης, που έδωσε
στο Νίκο Χατζηνικολάου την περασμένη
Δευτέρα, θα «ξεφουσκώσει» και θα
καταλάβει τελικά την τρίτη θέση. 
Άγνωστος Χ σε σχέση με το ποσοστό
που θα συγκεντρώσει, παρά την καλή

καμπάνια που κάνει κατά γενική ομο-
λογία, είναι ο πρώην υπουργός Άδωνις
Γεωργιάδης. Πέρα από τον κ. Μεϊμα-
ράκη, οι τρεις άλλοι υποψήφιοι για
να μπορέσουν να διεισδύσουν στο
κομματικό ακροατήριο, επιχειρούν
τις τελευταίες μέρες να εμφανιστούν
ως οι καλύτεροι υποψήφιοι πρωθυ-
πουργοί από την πλευρά του κόμματος
της Ν.Δ. για την αντιμετώπιση του
Αλέξη Τσίπρα. 
Για τον λόγο αυτό δεν χάνουν την
ευκαιρία να επιτίθενται συνεχώς με
χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυ-
πουργού και των μελών της κυβέρ-
νησης. Για να δείξουν την αντίθεσή
τους και την υπεροχή τους, ως πιθανοί
υποψήφιοι απέναντι στον κ. Τσίπρα,
έχουν «πυκνώσει» τις τηλεοπτικές
τους και ραδιοφωνικές τους συνεν-
τεύξεις, τις οποίες έχει αποφύγει να
δώσει, παρά τα αιτήματα που έχει, ο
κ. Μεϊμαράκης. 
Αφορμή για επιθέσεις κατά του πρω-
θυπουργού και της κυβέρνησης έδω-
σαν οι αποκαλύψεις από τον πρώην
υπουργό, κ. Πανούση. Σχολιάζοντας
τις αποκαλύψεις αυτές, οι τρεις νε-
ότεροι υποψήφιοι, που δίνουν μάχη
για τη δεύτερη θέση, έχουν επιχειρήσει
να κινητοποιήσουν υπέρ τους το κομ-
ματικό ακροατήριο. 
Από την πλευρά του στο θέμα αυτό,
ο κ. Μεϊμαράκης παρεμβαίνει μόνο
με ανακοινώσεις ή με τις δηλώσεις
του στις ομιλίες που κάνει σε διάφορες
πόλεις της Ελλάδας. 
Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι πληρο-
φορίες για αποχώρηση από την «κούρ-
σα» κάποιου από τους τρεις υποψη-
φίους, που ακολουθούν τον κ. Μεϊ-
μαράκη. Οι πληροφορίες αυτές δεί-
χνουν προς την πλευρά του κ. Γεωρ-
γιάδη, ο οποίος μέχρι στιγμής φαίνεται
αποφασισμένος να συνεχίσει τον
αγώνα του. Εξάλλου, ο ίδιος διέψευσε
με κατηγορηματικό τρόπο ότι σκέφτεται
να αποχωρήσει από την «κούρσα»
της εκλογής. 

ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ 2009, ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

� Κυρίαρχος ο Μεϊμαράκης στους ψηφοφόρους του κόμματος
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Ανησυχεί και στηρίζει Μεϊμαράκη

Παρέλαση συνεχίζεται να γίνεται στο γραφείο του τέως πρω-
θυπουργού στην οδό Παναγή Κυριακού, από βουλευτές και
στελέχη της Παράταξης. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρώην
πρωθυπουργός με όσους συνομιλεί, εκθέτει καθαρά τις απόψεις
του για την κούρσα εκλογής του νέου προέδρου της Ν.Δ.,
βάζοντας στο «τραπέζι» ως υπ’ αριθμόν ένα θέμα τη διαφύλαξη
της ενότητας της παράταξης, δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του
για τις δηλώσεις ορισμένων υποψηφίων που ξεχνούν ότι
πρέπει να συνυπάρξουν όλοι μέσα στη Ν.Δ. την επόμενη μέρα
της εκλογής. Πάντα σύμφωνα με συνομιλητές του πρώην πρω-
θυπουργού, ο κ. Καραμανλής θεωρεί ότι κάποιοι από τους
υποψηφίους και ειδικότερα ο εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενος,

έχουν χάσει το μέτρο. Με βάση όσα υποστηρίζει, φαίνεται να
προκρίνει ως λύση για τη Ν.Δ. τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη,
θεωρώντας ότι η διαδρομή του αποτελεί εγγύηση για μια
ενωτική πορεία του κόμματος. Τις απόψεις αυτές του πρώην
πρωθυπουργού τις έχουν λάβει σοβαρά υπόψιν τους όλη η λε-
γόμενη καραμανλική ομάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των
στελεχών της έχει πάρει πολύ σοβαρά τον αγώνα εκλογής του
Βαγγέλη Μεϊμαράκη και μάχεται σ’ όλη την Ελλάδα για τη νίκη
του. Δίπλα συνεχώς στον κ. Μεϊμαράκη, οι κύριοι Στυλιανίδης
και Βλάχος, από τους πιο ακραιφνείς καραμανλικούς. Δημόσια,
πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός, δεν σκοπεύει να τοποθετηθεί,
εκτός εάν «τα πάρει κρανίο» που λένε κάποιοι.

Σε… τεντωμένο σκοινί είναι πλέον οι σχέσεις
του Νίκου Νικολόπουλου με τον Πάνο Καμμένο
και τους AΝΕΛ. Μετά την αντικατάστασή του
από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας,
όπου έχει κληθεί να καταθέσει ο πρώην

υπουργός, Γιάννης Πανούσης, ο κ. Νικολόπουλος
δεν κρατιέται. Έβγαλε ανακοίνωση, χαρακτη-
ρίζοντας ακατανόητη την απόφαση αυτή, ενώ

διερωτήθηκε σε τί εξυπηρετεί η αντικα-
τάστασή του. Σύμφωνα με όλους, ο κ.
Καμμένος έδωσε εντολή για την αντι-
κατάσταση, γιατί ο κ. Νικολόπουλος
μια μέρα νωρίτερα είχε βγει εκτός κυ-
βερνητικής γραμμής, λέγοντας ότι
έπρεπε να διερευνηθούν σε βάθος

οι δηλώσεις Πανούση. Το επεισόδιο
αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά
άλλα… μετεκλογικά γεγονότα και τα
οποία έχουν προκαλέσει χάσμα στη
σχέση Νικολόπουλου - Καμμένου.   

Μάθαµε όλοι ότι υπάρχει Πάνος
Λάµπρου, µέλος του πολιτικού
γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, µετά τις
καταγγελίες που έκανε ο Γιάν-
νης Πανούσης. Αυτό που εξέ-
πληξε τους περισσοτέρους,
είναι ότι είπε πως είχε συνο-
µιλίες µε ποινικούς λόγω της
θεσµικής του ιδιότητας. Μας
κούφανε…

Ικανοποίηση έχει προκαλέσει στο ελ-
ληνικό ΥΠΕΞ η δήλωση που έκανε ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτµεντ,
Μαρκ Τόνερ, ο οποίος είπε ότι δεν ανα-
γνωρίζεται από τις ΗΠΑ η τουρκική κα-
τοχή στην Κύπρο. Η στήριξη των Αµε-
ρικανών αυτή τη στιγµή προς την κυ-
βέρνηση έχει ιδιαίτερη αξία.

ΜΑΡΚ ΤΟΝΕΡ

ΠΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...
Στα... κάγκελα
ο Νικολόπουλος

Την ώρα που ο ελληνικός λαός κάνει αιματηρές θυσίες
για να τα βγάλει πέρα, την ώρα που η ελληνική κοινωνία
τα δίνει όλα ή τα χάνει όλα, για να μπορέσει η χώρα να
σταθεί και πάλι όρθια, η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση,
όπως θέλετε ονομάστε το, συνεχίζει να μην ξέρει η δεξιά
τι ποιεί η αριστερά.
Αυτό φαίνεται από την αποκάλυψη, ότι είναι άγνωστος
ακόμα ο αριθμός των Οργανισμών και των φορέων του
Δημοσίου, καθώς και των υπαλλήλων, που απασχολούνται
σε αυτούς. 
Ειδικότερα, πέντε χρόνια μετά από την εντολή για τη

χαρτογράφησή τους, δεν ξέρουμε, πόσοι υπάρχουν και
πόσο μας στοιχίζουν. Το 2011, θυμίζω, η απογραφή των
Οργανισμών και των φορέων του Δημοσίου ήταν μνημονιακή
δέσμευση, η οποία φυσικά δεν εκπληρώθηκε. Η πρώτη
προσπάθεια για την απογραφή έγινε το 2010 από τον
αντιπρόεδρο Θεόδωρο Πάγκαλο.
Το εγχείρημα ουδέποτε ολοκληρώθηκε, ενώ το αποτέλεσμα
ήταν η κατάργηση 80 Οργανισμών. Στη συνέχεια, νέα
απόπειρα έκανε προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Μανιτάκης.
Τα ίδια πάλι Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Καταρ-
γήθηκαν και συγχωνεύτηκαν 17 φορείς και 46 δημοτικές
επιχειρήσεις. 
Τη σκυτάλη παρέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ

είχαμε κατάργηση 23 φορέων. Το ερώτημα που προκύπτει
είναι γιατί, αφού υπήρξε πολιτική εντολή, η απογραφή
δεν ολοκληρώθηκε. Ήταν ανίκανοι και οι τρεις υπουργοί;
Ή μήπως έκρυψαν τους φορείς κα τους Οργανισμούς από
την απογραφή συνδικαλιστές και άλλες συμμορίες του
δημόσιου τομέα;
Έτσι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, το πιθανότερο
είναι ότι τα οργανωμένα συμφέροντα μέσα στον δημόσιο
τομέα, τα οποία δρουν ανενόχλητα και τρώνε τις σάρκες
μας, σταμάτησαν με τους μηχανισμούς τους το έργο της
απογραφής. Τα ίδια συμφέροντα, που ζουν και δρουν
ανενόχλητα και τώρα, είναι έτοιμα να σαμποτάρουν τη
νέα προσπάθεια, που ξεκίνησε για την καταγραφή των
φορέων και των οργανισμών ο αρμόδιος υπουργός Χρι-
στόφορος Βερναδάκης. 
Για να μην αποτύχει και ο κ. Βερναδάκης, που αποτυχία
σημαίνει οικονομική «αιμορραγία» των Ελλήνων πολιτών,
σε μία περίοδ, που δεν έχουν τίποτα άλλο να δώσουν,
πρέπει να υπάρξει σύγκρουση με εκείνους που σταματούν
μεθοδικά και συστηματικά κάθε κίνηση περιορισμού της
σπατάλης στον δημόσιο τομέα. 
Η απογραφή πρέπει να ολοκληρωθεί, πρέπει να μάθουμε
επιτέλους, πόσος είναι ο συνολικός αριθμός των φορέων
του Δημοσίου. Τώρα τον υπολογίζουμε κατά προσέγγιση.
Οι αρμόδιοι λένε ότι περίπου ο αριθμός τους ανέρχεται
στους 1.500. Μάλιστα υπολογίζουν ότι δεν έχουν
απογραφεί πάνω από 400 φορείς, με αποτέλεσμα αυτά
τα νομικά πρόσωπα να παίρνουν χρήματα από τον κρατικό
προϋπολογισμό ή από άλλες πηγές, τις οποίες ουδείς
γνωρίζει. 
Το ανέκδοτο εδώ και τώρα πρέπει να τελειώσει. Δεν

γελάμε πλέον, κλαίμε από την έλλειψη σοβαρότητας, που
μας στοιχίζει πανάκριβα. 

Δεν γελάμε
πλέον, κλαίμε!

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
(info@xrimaonline.gr)
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Στο «εδώλιο» η Αυλωνίτη

Σε «μπλακ λιστ» έχει μπει η βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλωνίτη, για την εμ-
φάνισή της στο Μega και στην εκπομπή
του Γιάννη Πρετεντέρη. Όπως είναι γνωστό,
για τη συγκεκριμένη εκπομπή είχε μπει
βέτο να μην εμφανίζονται οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω άρθρου που είχε δημο-
σιεύσει κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου
ο κ. Πρετεντέρης. Η εμφάνισή της δημι-
ούργησε έντονες αντιδράσεις στην Κου-
μουνδούρου, γι’ αυτό την κάλεσαν να

δώσει εξηγήσεις στα αρμόδια κομματικά
όργανα. Η κα Αυλωνίτη δεν φαίνεται να
μετανιώνει για την επιλογή της αυτή, θε-
ωρώντας ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα
για την ίδια. Πάντως, οι σύντροφοί της
δεν φαίνονται διατεθειμένοι να της χα-
ριστούν. Κάποιοι ήδη ζητούν να παρ-
θούν εναντίον της πειθαρχικά μέτρα,
αφού αμφισβήτησε με την εμφάνισή της,
μια συλλογική απόφαση που μέχρι τώρα
την έχουν σεβαστεί όλοι οι βουλευτές.

Ποιός
φανατικός

υποστηρικτής
του Απόστολου Τζι-

τζικώστα έχει στείλει
προξενιά στον Βαγγέ-

λη Μεϊμαράκη;

«Έφυγε» πλήρης ηµερών σε ηλικία 96
ετών ο πρώην καγκελάριος της Γερµανίας,
Χέλµουτ Σµιθ. Κορυφαίος ευρωπαϊστής,
αγαπήθηκε από τους συµπατριώτες του,
ενώ δεν έπαψε ποτέ να µιλά για θέµατα
που αφορούσαν τη χώρα του και όχι µόνο.
Κατάφερε να αντιµετωπίσει µε επιτυχία
την τροµοκρατία, της φράξιας - κόκκινου
στρατού στη Γερµανία. Ήταν ηγέτης και
το απέδειξε σ’ όλη του τη διαδροµή.

Το ταξίδι του πρωθυπουργού στην
Άγκυρα στις 18 Νοεµβρίου προ-
ετοιµάζεται από οµάδα του Μαξίµου
και του ΥΠΕΞ. Θεωρούν στην κυ-
βέρνηση ότι το ταξίδι αυτό δεν είναι
µια απλή επίσκεψη. Μπορεί, όπως
λένε, να σηµατοδοτήσει εξελίξεις
σε µια σειρά ζητήµατα µε πρώτο το
µεταναστευτικό.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΧΕΛΜΟΥΤ ΣΜΙΘ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Πανηγυρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ορισμένοι από τη Λαϊκή
Ενότητα για την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση του πρώην
υπουργού κ. Γιάννη Πανούση. Θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας πληρώνει
τις επιλογές του και ειδικότερα το «ναι» που είπε σε εκείνους
που του «φύτεψαν» τον Γιάννη Πανούση μέσα στην κυβέρνηση.
Πιστεύουν ότι ο λογαριασμός στο τέλος θα είναι πολύ βαρύς για
τον πρωθυπουργό, καθώς ο κ. Πανούσης έχει και πολλά άλλα
«χαρτιά» στα χέρια του. Το πόσο
δικαιωμένοι νιώθουν
όσοι είχαν πει όχι στην
υπουργοποίηση
Πανούση φαί-
νεται και
από τις σχε-
τικές δηλώσεις
των στελεχών
της ΛΑΕ που είναι
πιο ελεύθεροι να
μιλήσουν για το θέ-
μα.

Τρίβουν τα χέρια τους
από ικανοποίηση

Οι αντιδράσεις που προκάλεσαν οι καταγγελίες Πανούση
πριν καλά-καλά εξετασθούν από τη δικαιοσύνη, δημι-
ούργησαν την εντύπωση πως κάποιοι βρήκαν πεδίο
για να ασκήσουν αντιπολίτευση, ασχολούμενοι επιδερμικά
με το θέμα και άλλοι, από την πλευρά της κυβέρνησης,
ότι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Και στη μέση ο
πρώην υπουργός να δείχνει τρομοκρατημένος από τα
στοιχεία που έχει στην κατοχή του και που του τα πα-
ρέδωσαν συνεργάτες του στην πρώτη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία θήτευσε στο υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επτάμηνης
διαμονής του, είχε ενοχλήσει πολλούς συναδέλφους
του, είτε επειδή δεν ήταν σαρξ εκ της σαρκός του
κόμματός τους και δεν ελεγχόταν από τον μηχανισμό
της Κουμουνδούρου είτε επειδή, έχοντας τη στήριξη
του Αλέξη Τσίπρα, έλεγε πράγματα που έρχονταν σε
ευθεία αντίθεση με τις ιδεοληψίες των φανατικών.
Κατά γενική ομολογία πάντως, είτε συμφωνεί κάποιος
με τις απόψεις του κ. Πανούση είτε διαφωνεί, πρόκειται
για έναν πανεπιστημιακό που χαίρει ευρύτατης εκτίμησης
και στον ακαδημαϊκό κόσμο και στην κοινωνία και στην
πολιτική, διότι έχει επιδείξει μια προσωπικότητα που
δεν υποκύπτει σε σκοπιμότητες και που συνηθίζει να
λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα εκ πρώτης
όψεως πρέπει να εξεταστούν οι αποκαλύψεις του με
τη δέουσα σοβαρότητα, πόσο μάλιστα όταν τον αφορούν
προσωπικά και απ’ ό,τι φαίνεται τις έκανε αυτή τη
χρονική στιγμή, για να «κάψει» το σενάριο της απειλής
κατά του ιδίου και της οικογένειάς του. Και τις έκανε
μετεκλογικά, για να μη διακινδυνεύσει να κατηγορηθεί
ότι υπονόμευσε την πορεία του κόμματος, στην κυβέρνηση
του οποίου συμμετείχε, προς την εξουσία, καθώς είχε
αναγγείλει από καιρό πως δεν είχε πρόθεση να συνεχίσει
να πολιτεύεται. Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορά μόνο
έναν συμπολίτη μας που απειλείται, όπως εμφανίζεται
στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, κάποιων φε-
ρόμενων ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τρομοκράτες, κατά
τις οποίες φαίνεται να υπαγορεύεται από φυλακισμένους
τρομοκράτες και η κυβερνητική πολιτική για τα θέματα
αυτά, αλλά η οσμή παρακράτους που αναδίδει η όλη
υπόθεση. Η πιστοποίηση των ατόμων που συνομιλούν
με τους «Πυρήνες της φωτιάς» φανταζόμαστε πως
δεν θα είναι δύσκολη για τη δικαιοσύνη, αφού υπάρχουν
οι απομαγνητοφωνήσεις, άρα υπάρχουν και οι μαγνη-
τοταινίες, που ελήφθησαν από την ΕΥΠ, με τις οποίες
προφανώς στα πλαίσια των νόμιμων καθηκόντων της
να αναζητούσε στοιχεία για την πάταξη της τρομοκρατίας.
Αν, λοιπόν, βγει αληθινός ο κ. Πανούσης στην ερμηνεία
των στοιχείων που παρέδωσε και τα χαρακτήρισε ως
αποδείξεις ποινικών αδικημάτων, άλλωστε ο ίδιος είναι
επιστήμων εγκληματολόγος, και αν αποδειχθεί ότι
κάποιοι στην κυβέρνηση γνώριζαν και ουδέν έπραξαν,
τότε ο σεισμός στο πολιτικό σκηνικό θα είναι ισχυρός.
Και αυτό αποδεικνύεται και από τις πρώτες σπασμωδικές
αντιδράσεις των κυβερνητικών στελεχών που δύσκολα
κρύβουν την αμηχανία τους. Αν, μάλιστα, προσθέσουμε
και τη διεθνή διάσταση, που αφορά την ευαισθησία
που αντιμετωπίζουν οι πέραν του ατλαντικού σύμμαχοί
μας τα θέματα τρομοκρατίας, είναι βέβαιο πως η
καχυποψία απέναντι στη χώρα μας θα «φουντώσει»
για μια ακόμη φορά. 

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Φανταστικά 
σενάρια ή θλιβερή
πραγματικότητα;
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ότι πρέπει να αναζητηθεί η παντελώς
«άγνωστη» ως τότε 17 Νοέμβρη στον
ελληνικό Πανεπιστημιακό χώρο. 
Οι πληροφορίες που διακινούνταν

τότε στο παρασκήνιο «έδειχναν» τον
καθηγητή του Πανεπιστημίου «Μακε-
δονία», Γιάννη Τσεκούρα. 
Με περιπετειώδη τρόπο επικοινωνούμε
με τον καθηγητή Τσεκούρα, έρχεται
στα χέρια μας μια επιστολή του προς
τον Ανδρέα Παπανδρέου, τη δημοσι-
εύουμε και γίνεται σαματάς. 
Ο κ. Τσεκούρας στην επιστολή του

αποκάλυπτε ότι την παραμονή της δο-
λοφονίας Γουέλς πήγε στο σπίτι των
Παπανδρέου στο Ψυχικό, διαφώνησε
με τον Ανδρέα, ο οποίος του είπε «να
φύγει στο εξωτερικό» και μετά μερικά
χρόνια ο Ανδρέας τον «έδωσε» έμμεσα
από την Κίνα για τη 17 Νοέμβρη. 
Μόλις δημοσιεύθηκε η επιστολή, με

τα ερωτήματα ποιός ξέρει τί για τη
δολοφονία της επόμενης ημέρας, άρχισε
η περιπέτεια του Γιάννη Τσεκούρα. Ο
μηχανισμός εξουσίας τον κυνήγησε
ως «αντιγραφέα βιβλίου», λογοκλόπο
δηλαδή και τον έστειλε στον Εισαγγελέα. 
Έγινε δίωξη, συντάχθηκε κατηγορητήριο
λογοκλοπής, αλλά έγινε ένα πρώτο

«θαύμα». Αυτό κοινοποιήθηκε στον
κατηγορούμενο ΔΥΟ ημέρες ΜΕΤΑ την
παραγραφή και έτσι δεν είχε καμία
συνέπεια, ούτε ποινική ούτε πανεπι-
στημιακή για τον κ. Τσεκούρα. 
Μετά από λίγα χρόνια έγινε και δεύτερο
«θαύμα». Ο κ. Τσεκούρας εξελέγη πρύ-
τανης και επί των ημερών του έγινε
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο «Μακε-
δονία» ο Αντρίκος Παπανδρέου, μέσα
σε αμφισβήτηση ότι δεν έχει τα απα-
ραίτητα προσόντα κ.λπ. 
Ύστερα από λίγο με τρίτο «θαύμα» ο
κ. Τσεκούρας εξελέγη (το 2000) βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ και με ένα τέταρτο
«θαύμα» ο Αντρίκος Παπανδρέου με-
τατέθηκε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας,
κάτι σπάνιο. 
Σε συνέντευξή του το 2001 στην

«Ελευθεροτυπία» ο κ. Τσεκούρας, ο
οποίος στο επίμαχο διάστημα (1974-
1976) ήταν και μέλος του Εκτελεστικού
Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, απέδωσε την
κόντρα του με τον Ανδρέα σε «καλο-
θελητές μικρόνοες». 
Ο κ. Τσεκούρας από το 1971 μέχρι το
1974 εργαζόταν στην Ελβετία. 
Ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη κατηγο-
ρήθηκε ο κ. Γιωτόπουλος και καταδι-

κάστηκε. Το μεγαλύτερο διάστημα
ζούσε στη Γαλλία. 
Κατά τη δίκη της 17 Νοέμβρη ο δικαστής
κ. Ζαΐρης (είχε τη φήμη κάθε άλλο
παρά δεξιού) είχε πει από την έδρα
ότι «στο εδώλιο δεν κάθονται ηγετικά
στελέχη, τα οποία απολαμβάνουν τις
βίλες τους και κάνουν βόλτες κ.λπ.». 
Μέσα από πληθώρα στοιχείων απο-

δεικνύεται ότι έγινε με κάποιο μαγικό
τρόπο «επιλογή» των ατόμων που συ-
νελήφθησαν και «φορτώθηκαν» ολό-
κληρη την κατηγορία κατά της 17 Νο-
έμβρη και άλλων Οργανώσεων, αν και
υπάρχουν στοιχεία ότι είναι αδύνατον
να ήταν σε όλα παρόντες και μετέχον-
τες… 
Ο αείμνηστος εκδότης του «ΚΑΚΤΟΥ»
Οδυσσέας Χατζόπουλος είχε αγοράσει
το σπίτι δίπλα από το οποίο έγινε η
δολοφονία Γουέλς και στο οποίο ει-
κάζεται ότι κρύφτηκαν οι δράστες. 
Το σπίτι χρησιμοποιούσε τότε ο πρε-
σβευτής της Ανατολικής (τότε) Γερμανίας
στην Ελλάδα. 
Μας είχε εκμυστηρευτεί ότι το κτίριο
είχε ενσωματωμένο με ειδική κατασκευή
στα τσιμεντένια μέρη του καλώδια με
προφανή χρήση την καταγραφή, τις

παρακολουθήσεις κ.λπ. 
Κατά σύμπτωση αυτές τις ημέρες υπάρ-
χει υπόγεια ένταση στις σχέσεις της
Ελλάδας με τη Γερμανία διότι αποκα-
λύφθηκε από το περιοδικό «Spiegel»
ότι το κτίριο και τα γραφεία της ελλη-
νικής πρεσβείας ήταν υπό παρακο-
λούθηση όλο το διάστημα των τελευ-
ταίων ετών… 
Είναι βέβαιο ότι ο γλωσσοδέτης που
έπιασε τους τελευταίους μήνες τον λα-
λίστατο εναντίον της Ελλάδας χερ Σόιμ-
πλε οφείλεται στην αποκάλυψη ότι
έκαναν στην Ελλάδα οι Γερμανοί, αυτά
που έκαναν στους Γερμανούς οι Αμε-
ρικανοί για να είναι βέβαιοι ότι η Γερ-
μανία δεν ετοιμάζεται για νέο «ντου»
στην Ευρώπη… 
Τί λέει ο κ. Πανούσης τις τελευταίες

ημέρες και γίνεται σαματάς; 
Κοντολογής, ότι υποκλαπείσες συνο-
μιλίες ανοίγουν πάλι θέματα που είχαν
κλείσει με κάποιο τρόπο. 
Τί δείχνουν όσα ανασκαλίσαμε από το
μακρινό παρελθόν;
Ότι στην πραγματικότητα τα θέματα
αυτά δεν είχαν κλείσει και ανοίγουν
τώρα ξανά. 
Δεν είναι τυχαία η αντίδραση του

Νίκου Ρωμανού από τις φυλακές, ο
οποίος βάζει με την παρέμβασή του
έναν σοβαρό προβληματισμό. 
Παιδιά ηλικίας 20-23 χρόνων έχουν
καταδικαστεί σε 30ετείς καθείρξεις
«ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων»
και τα στοιχεία που τους βαρύνουν
είναι «αποτυπώματα σε κατσαρόλες»
ή «στρακαστρούκες» και όχι δολοφονίες
ή καταστροφές οικονομικών στοιχείων. 
Την ίδια στιγμή η Βίκυ Σταμάτη και

άλλοι οικονομικοί εγκληματίες με ποι-
νές-«χάδια» και σύντομα πικ-νικ στις
φυλακές απολαμβάνουν την ελευθερία
τους και γίνονται και τιμητές. 
Καταδικάζουμε την τρομοκρατική δρά-
ση, αλλά δεν θεωρούμε ότι ήταν λι-
γότερο επικίνδυνη η συμμορία Τσο-
χατζόπουλου για τη χώρα, ούτε οι
άλλες συμμορίες πολιτικών και δημο-
σιογράφων και επιχειρηματιών που

έχουν ρημάξει τα ταμεία και είναι υπεύ-
θυνες για χιλιάδες αυτοκτονίες η θα-
νάτους από στρες ή από εγκλήματα
(πλαστογραφίες και άλλα) σε βάρος
τους... 
Εκείνοι που αφήνουν ατιμώρητα αυτά
τα εγκλήματα είναι οι ηθικοί αυτουργοί
αυτής της δράσης, η οποία, λόγω της
διαμάχης μυστικών υπηρεσιών και για
τον ελληνικό ζωτικό χώρο και για την
περιοχή, παραμένει με μοναδικά χα-
ρακτηριστικά στην Ευρώπη και μπορεί
να έχει, επίσης, συνέχεια-κόντρα στα
συμβαίνοντα σε άλλες χώρες... 
Ο κ. Πανούσης δεν είναι ούτε τυχαίος
ούτε απροστάτευτος από τα «παγκόσμια
μάτια». 
Ακριβώς γι’ αυτό το θέμα που θέτει,
ο κ. Πανούσης ανοίγει έναν ασκό που
είχε κλείσει, αλλά δεν είχε αδειάσει
με απόλυτη ευθύνη του πολιτικού συ-
στήματος. 
Στο επόμενο διάστημα έχουν κληθεί

στη Δικαιοσύνη πάνω από 120 μεγα-
λοεπιχειρηματίες για θαλασσοδάνεια
με πρώτο που άνοιξε τον χορό τον κ.
Στ. Ψυχάρη, στα χέρια του οποίου
βρέθηκε ολόκληρος ο ΔΟΛ και η τεράστια
εξουσία που ασκούσε στην Ελλάδα.
Ακολουθούν όλα τα ονόματα, όπως
του Κυριακού, του Κοντομηνά, του
Αλαφούζου κ.λπ. 
«Δεν υπάρχει κανένα όνομα από τον
χώρο των δανεικών που δεν είχαν
κανονική εξυπηρέτηση, το οποίο δεν
θα ελεγχθεί. Δεν υπάρχει κανένας με-
γαλοδημοσιογράφος που δεν θα ελεγχ-
θεί αν ασκεί παράλληλη επιχειρηματική
δραστηριότητα και ο έλεγχος θα φτάσει
μέχρι το τέλος. Τα όποια αποτελέσματα
θα ανακοινωθούν. Αυτή την εντολή
έχουμε, αυτή θα υπηρετήσουμε όσο
είμαστε στην κυβέρνηση», μας είπε
με δήλωσή του κορυφαίο στέλεχος
του υπουργείου Οικονομικών. 
Ελπίζουμε να μη σκεπαστούν από τις
«βόμβες» Πανούση,  οι «βόμβες» των
εισαγγελέων και όσα άλλα σοβαρά
συμβαίνουν, άλλα και εν τέλει να μη
ματαιωθούν οι έλεγχοι...

Είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ ιστορία στα ελληνικά
δεδομένα και ίσως και για τα παγκόσμια. 
Ποτέ στη σύγχρονη, αλλά και παλαιότερη
ιστορία της ελληνικής κυβερνητικής
σκηνής δεν έχει συμβεί να τηλεφωνεί
ένας πρωθυπουργός σε έναν καθηγητή
Πανεπιστημίου, πρώην βουλευτή άλλου

Κόμματος, να τον διορίζει τηλεφωνικά
υπουργό σε ένα από τα πιο κρίσιμα

Υπουργεία, αυτό της Προστασίας
του Πολίτη, να τον κρατάει επί

9 μήνες, όσο η κυβερνητική
θητεία 

όλων, Υπουργό και να μην τον συναντά
ΠΟΤΕ από κοντά. 
Δεν έχει συμβεί ούτε στα παγκόσμια κυ-
βερνητικά χρονικά. Κάποια στιγμή τον
συναντά στα υπηρεσιακά ή στα πολιτικά
η στα ιδιωτικά πλαίσια, καθώς τα θέματα
που χειρίζεται ο υπουργός αυτός είναι
πιο κρίσιμα ακόμα και από εκείνα του
υπουργού Άμυνας... 
Ο κ. Πανούσης και ο κ. Τσίπρας ΔΕΝ

έχουν ούτε μια  κατ’ ιδίαν συνάντηση
στο διάστημα της υπουργίας Πανούση. 
Άρα το εύλογο (και ρητορικό για μας)
ερώτημα είναι: ποιός πρότεινε τον κ.
Πανούση στον κ. Τσίπρα για το κρίσιμο
Υπουργείο; 
Και το αμέσως επόμενο ερώτημα: Όταν
ο κ. Πανούσης άνοιξε σοβαρή πολιτική

κόντρα με την Πρόεδρο της Βουλής και
προσωπική δικηγόρο της οικογένειας
Τσίπρα γιατί ο πρωθυπουργός ουσιαστικά
κάλυψε τον κ. Πανούση; 
Ας πάμε πίσω τον χρόνο, στο μακρινό

1975. 
Στις 22 Δεκεμβρίου 1975 γίνεται ένα
ραντεβού στο σπίτι των Παπανδρέου στο
Ψυχικό. Μετείχαν περισσότεροι, αλλά
βέβαιο είναι ότι μετείχε ο καθηγητής Πα-
νεπιστημίου Γιάννης Τσεκούρας και ο
Ανδρέας Παπανδρέου. Το ραντεβού τε-
λειώνει αρκετά πριν τα μεσάνυχτα με
διαφωνίες. 
Την επομένη ακριβώς ημέρα 3 ένοπλοι,
σε μικρή απόσταση από το σπίτι αυτό,
δολοφονούν τον Σταθμάρχη της CIA στην
Ελλάδα Ρίτσαρντ Γουέλς. 
Μετά από λίγες ημέρες ένα «πνευματικό
άτομο» παραδίδει στην εφημερίδα «Li-
beration» της Γαλλίας και προσωπικά
στον διευθυντή της Σερζ Ζυλί ένα φάκελο
με την προκήρυξη μιας άγνωστης ως
τότε Oργάνωσης. 
Μεταξύ άλλων, η προκήρυξη γράφει: 
«...Αποφασίσαμε να εκτελέσουμε πα-
ραδειγματικά τον αρχιπράκτορα της CΙΑ
κι αρχηγό του κλιμακίου της στην Ελλάδα
Ρίτσαρντ WΕLCΗ που κάτω από διπλω-
ματική κάλυψη, και με τη βοήθεια των
πέντε αρχηγών τομέων της CΙΑ στην Ελ-
λάδα, διευθύνει ένα πελώριο δίκτυο,
αληθινή στρατιά ντόπιων έμμισθων πρα-
κτόρων, μέσα στην Κυβέρνηση, τα Υπουρ-
γεία, το Στρατό, την Ασφάλεια, μέρος
απ’ τα κόμματα και μέρος του Τύπου,
πέμπτη φάλαγγα του ιμπεριαλισμού στη
χώρα μας…» 
Υπογραφή 17 Νοέμβρη. 
Κατά σύμπτωση ο Γιάννης Πανούσης

έχει απολυθεί Νοέμβρη του 1975 από
τον στρατό, παντρεύεται και πάει στη
Γαλλία για σπουδές. Επέστρεψε το 1978
και εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ. 
Περνούν τα χρόνια, ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου γίνεται πρωθυπουργός και πάει
ένα ταξίδι στην Κίνα, που αρχίζει να κα-
λοβλέπει μια «πόρτα» στην Ευρώπη
μέσω της Ελλάδας. 
Από εκεί ο Ανδρέας κάνει έναν υπαινιγμό

EXEI  ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ  ΘΑ ΕΧΕΙ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕΛΛΟΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ Ο –ΟΧΙ  ΤΥΧΑΙΑ– ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Βόμβες Πανούση, ρουκέτες εισαγγελέων
Η ιστορία που έχει να διηγηθεί ο κ. Πανούσης κάποια στιγμή στον ιστορικό του
μέλλοντος, έρχεται από πολύ μακριά στο παρελθόν και πάει, επίσης, πολύ μακριά
στο... μέλλον!  Δεν είναι μια συνηθισμένη, δεν είναι ούτε μια σπάνια ιστορία.

Στον ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Ο κ. Πανούσης
αποτελεί μοναδική

περίπτωση υπουργού
στα παγκόσμια χρονικά. 

Ποιός τον πρότεινε
στον κ. Τσίπρα;

� Άνοιξε ο ασκός που είχε κλείσει με «επιλογές» � Άνοιξε και ο χορός των «Ιερών Τεράτων» προς τη Δικαιοσύνη 
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Των ΘΟ∆ΩΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ-
ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ονομά-
στηκε «Αυθεντικός Μαραθώνιος» για
έναν πολύ ουσιαστικό λόγο. 
Για να ξεχωρίζει ανάμεσα σε χιλιάδες
άλλους αγώνες που έχουν την ονο-
μασία «Μαραθώνιος Δρόμος» ή «Ημι-
μαραθώνιος» και γίνονται από την
Αλάσκα μέχρι την Παταγωνία σχεδόν
όλες τις εποχές του χρόνου και ΟΛΑ
τα Σαββατοκύριακα του χρόνου. 
Στην αφετηρία του «Αυθεντικού»

είχαν δηλωθεί φέτος 16.000 αθλητές
και μη αθλητές. Τερμάτισαν παρά με-
ρικές δεκάδες, 12.000. 
«Φώναξε» και φέτος όμως ότι είναι
ένας μίζερος, φτωχός Μαραθώνιος.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν
ήταν, ο πρωθυπουργός το ίδιο, ο αρ-
μόδιος για τον αθλητισμό υπουργός
επίσης. Ένας γραμματέας ούτε. Ένας
σημαντικός του Αθλητισμού ξανά ού-
τε... Η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου
έκανε την… αγγαρεία, λόγω της εκλο-
γής της και φαινόταν, αφού δεν
υπήρχε πουθενά πριν και κατά τον
αγώνα. Ο Δήμαρχος Μαραθώνα ήταν
δεν ήταν, ποιός νοιάζεται; 
Πανηγύριζαν για τον αριθμό συμμε-
τοχής, αλλά αυτό είναι ευθεία αναλογία
της τεράστιας αύξησης των Μαρα-
θωνίων και Ημιμαραθωνίων παγκο-
σμίως. 
Κι όμως... Είναι μια νέα βιομηχανία,
καθαρά ελληνική και αφήνουμε τα
τεράστια κέρδη, που θα ήταν πολύτιμα
αυτή την εποχή σε ρευστό και υπε-
ραξία, να περνούν μπροστά μας... 
Αντί να είναι γιορτή «έσπρωχναν»
με την παντελή απουσία κάθε «ση-
μαδιού» γιορτής τους μη αθλητές στη
λογική του «λάβατε θέσεις». 
Αν στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

χωρούν 50.000, στην αφετηρία στην
Αθήνα μοιάζουν οι 16.000 να δημι-
ουργούν το αδιαχώρητο. Κι όμως.
Και οι 50.000 είναι εύκολα διαχειρί-
σιμος αριθμός και μεγάλα τα κέρδη
και από τη φήμη παγκοσμίως, αλλά
και τα τουριστικά παράπλευρα. 
Ο αγώνας περνάει από τον Τύμβο,

δηλαδή το ιστορικότατο σημείο της
μάχης. Ούτε μια ένδειξη... Ούτε μια
οθόνη, ένας επίσημος της πολιτικής,
του αθλητισμού... Αν το είχε η Βο-
στώνη, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βε-
ρολίνο, η Νέα Υόρκη μπορείτε να
φανταστείτε τι θα συνέβαινε σε γι-
γαντοοθόνες, σε αναπαραστάσεις, σε
σημεία για αναμνηστικές εικόνες και
βίντεο. 
Η φτώχεια και η μιζέρια των υπευ-
θύνων της εξουσίας φαίνεται πολύ
όταν την συγκρίνει κανείς με τον
πλούτο του κόσμου... Οι γύρω κάτοικοι
είχαν σχηματίσει αψίδες με την πα-
ρουσία τους σε διάφορα σημεία και
τα παιδικά χεράκια που ήταν απλωμένα
για «παλάμη» με τους Μαραθωνο-
δρόμους πιο πολλά από κάθε άλλη
φορά. Η συμμετοχή εθελοντών επίσης,
δυσανάλογη προς την εθελοντική
απουσία του κράτους. 
Μόνο όσοι σταμάτησαν για πρώτη
βοήθεια σε αλοιφή ή κάτι παραπλήσιο
αναγνώριζαν τους εκατοντάδες άγνω-
στους εθελοντές και τυχαία μέσα σε
μια φόρμα εθελοντική αναγνωρίσαμε
τη κα Χριστίνα Βαληνάκη, σύζυγο
του πρώην υπουργού Εξωτερικών,
δικηγόρο στο επάγγελμα. 
Άρα δεν είναι όλοι της πολιτικής αναί-
σθητοι και μίζεροι ψυχικά και «μη-
νυματικά». Πώς θα μπορούσαμε να
τους χρησιμοποιήσουμε έτσι, ώστε
να αποδώσει τα πολλά που μπορεί η
βιομηχανία αυτή; 
Όσοι νομίζετε ότι υπερβάλλουμε,

δείτε τη φτώχεια και τη μιζέρια που

επικρατεί σε σημαντικά κομμάτια του
ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Αν,
λοιπόν, ορισμένοι θεωρήσουν ότι
«είμαστε άρρωστοι με τον αθλητισμό,
ας δουν τη μιζέρια ιστορικών μνημείων
για να συμφωνήσουν μαζί μας ότι
είμαστε φτωχοί πνευματικά και όχι
σωματικά... 
Αν σκεφτεί κανείς όμως, τον πλούτο
που φέρνει τους Έλληνες στις κορυ-
φαίες θέσεις σε καταθέσεις σε φο-
ρολογικούς παραδείσους και τον
πλούτο σε εκπομπές τύπου Τσιφτελή
στα πρωϊνάδικα και... βραδινάδικα,
τότε αντιλαμβάνεται ότι το ψάρι της
μιζέριας βρωμάει από το ΠΟΛΙΤΙΚΟ
του κεφάλι... 
Όχι λοιπόν... Ήταν και πάλι μίζερος
ο αυθεντικός μαραθώνιος από πολ-
λές-πολλές πλευρές του. Και ας με-
τείχαν σε αριθμό Έλληνες και ξένοι
απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας
αλλά και από 105 χώρες του πλανήτη... 

Συνηθίζουμε στην Ελλάδα, για να είμαστε αρεστοί... μεταξύ μας να
λέμε μετά από κάθε αγώνα ότι στέφθηκε «από επιτυχία». Μόνο και
μόνο γιατί είχε συμμετοχή, χρώματα και αρώματα μετά μουσικής
στους δρόμους. 
Όχι λοιπόν...

ANTI  NA EINAI  O KΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,

Αυθεντικός μαραθώνιος 
� Ούτε ένα «μεγάλο» όνομα φέτος, αλλά όχι για καλό...                    � Μόνοι νικητές οι εθελοντές και οι απλοί πολίτες...

Ο Χριστόφορος Μερούσης (Κ) που τερμάτισε πρώτος, ο Δημήτρης
Θεοδωρακάκος (Δ) που τερμάτισε δεύτερος και ο Δημοσθένης
Ευαγγελίδης (Α) που τερμάτισε τρίτος, φωτογραφίζονται μετά το
τέλος τερματισμού του Μαραθώνιου ανδρών, στο Καλλιμάρμαρο.
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στην ελληνική μιζέρια… 

Πρώτος νικητής ήταν ο Χιώτης, Χρι-
στόφορος Μερούσης, γιατί δεν ήρθαν
καλοί ξένοι. Και δεν ήρθαν γιατί η
ελληνική μιζέρια της πολιτικής δεν
μπόρεσε να νικήσει τους «μανατζα-
ραίους» και να πείσει διάσημους
ξένους ότι στον ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Μαρα-
θώνιο και αν είσαι μεγάλος αθλητής
δεν ζητάς αμοιβή, αλλά άδεια να τρέ-
ξεις... 
Αν σου βρουν και ένα δωμάτιο κοντά
στον Παρθενώνα, να είσαι ευτυχής... 
Αυτό όμως θέλει δουλειά και μεράκι.
Πρέπει ο πρωθυπουργός, οι αρχηγοί
κομμάτων, ο υπουργός Αθλητισμού
να βγαίνει στα διεθνή δίκτυα και να
προσκαλεί τους αθλητές ενώπιον του
κοινού και να καταγγέλλει τον βρώμικο
μη κερδοσκοπικό αθλητισμό, ο οποίος
εμφανίζεται (βλέπε τι συμβαίνει τώρα
με τους Ρώσους αθλητές και το ντό-
πινγκ) ως δήθεν αθλητισμός της ευ-
γενούς άμιλλας... Αποκλείεται να

έπαιρνε ένα τέτοιο γράμμα ένας αριθ-
μός 100 διάσημων αθλητών και να
μην έτρεχαν οι μισοί, πληρώνοντας
οι ίδιοι... 
Το θράσος  και η μιζέρια φάνηκε και
στα μεγάφωνα όταν μιλούσαν για
τους πρωταθλητές όχι της Ελλάδας,
αλλά του... ΣΕΓΑΣ!!! 
Γύρευε πόσοι γνώριζαν ποιός είναι
αυτός ο ΣΕΓΑΣ και πόσο κοντά στον...
Καναδά είναι... 
Τη μη συμμετοχή ούτε ενός αθλητή

που να νικάει τον Μαραθώνιο με
αξιοπρεπή χρόνο (2 ώρες και 12 έως
2.15) την εμφάνισαν ως οικονομία... 
Να δούμε τί έκαναν αν τους παρουσίαζε
κανείς στοιχεία για «μίζα» στις προ-
σκλήσεις και στοιχεία για τη διαχείριση
των χρημάτων που συγκεντρώνονται
στο όνομα της συμμετοχής ή της ορ-
γάνωσης του «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ»... 
Είναι στα πόστα άνθρωποι που και

πριν 5 χρόνια είχαν αγνοήσει εντελώς

τη συμμετοχή βασικού στελέχους της
Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος ήρθε, έτρεξε
και σε κανέναν δεν το είπαν, μην και
τους πάρει τη δόξα... 
Είναι οι ίδιοι που δεν μοίρασαν ούτε
ένα φτηνό φυλλάδιο με βασικές πλη-
ροφορίες στην αφετηρία, ώστε να
μη δηλώνει μια Αμερικανίδα, ότι ήρθε
γιατί είχε όνειρο να τρέξει τη διαδρομή
που έτρεξε ο Φειλιππίδης από τις
Φιλιππίνες!!! 
Και του χρόνου, αλλά καλύτερα. Και
όσοι τον είδατε καλό τον φετινό «αυ-
θεντικό», αναλογιστείτε ως πού
μπορεί να φτάσει... 

Κορυφαίοι Μαραθώνιοι 
Ο Μαραθώνιος του Λονδίνου έχει,
δυστυχώς για μας, τη φήμη του πιο
σημαντικού. Περισσότεροι από 35.000
δρομείς παίρνουν μέρος στην «εύ-
κολη» διαδρομή με το ενθουσιώδες
κοινό στους δρόμους της πόλης να

γεμίζει ασφυκτικά τα πεζοδρόμια. Οι
διοργανωτές φροντίζουν κάθε χρόνο
να έχουν τη συμμετοχή πολλών πρω-
τοκλασάτων ονομάτων του αγωνί-
σματος. 
Στη Βοστώνη είναι ο μακροβιότερος
Μαραθώνιος του κόσμου... Εκεί δεν
μπορεί να πάρει μέρος όποιος θέλει
εξαιτίας των αυστηρών κριτηρίων
συμμετοχής. 
Στη πόλη του φωτός (Παρίσι) πολλοί
δρομείς ταξιδεύουν, ώστε να αγωνι-

στούν και να πάρουν μέρος στο Μα-
ραθώνιο της πρωτεύουσας. Περισσό-
τεροι από 30.000 αθλητές τρέχουν
σε αυτόν τον αγώνα, του οποίου η
ποιότητα σε όλους τους τομείς έχει
ανέβει κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. 
Αν και το Ρότερνταμ δεν αποτελεί
και το πιο τουριστικό όνομα στην Ευ-
ρώπη, όταν όμως πραγματοποιείται
εκεί ο Μαραθώνιος πραγματικά γίνεται
τουριστικό θέρετρο. 
Στο Βερολίνο έχει πλέον καταξιωθεί
ως ο αγώνας που προσφέρει τις κα-
λύτερες καιρικές συνθήκες διαδρομής.
Ενθουσιώδεις θεατές και μια τέλεια
διοργάνωση αφήνουν τις καλύτερες
εντυπώσεις στους περίπου 35.000
δρομείς που παίρνουν μέρος. 
Στη Νέα Υόρκη λαμβάνει χώρα ο δη-
μοφιλής φθινοπωρινός μαραθώνιος,
στον οποίο παίρνουν μέρος περισ-
σότεροι από 50.000 άτομα. Τρέχουν
σχεδόν όλα τα μεγαλύτερα ονόματα
και η διαδρομή δεν είναι ιδιαίτερα
γρήγορη, έχοντας απότομες κατηφόρες
και μεγάλες ανηφόρες. Εμπειρία ζωής
να τρέχεις στο πιο πυκνοκατοικημένο
αστικό οικισμό στον κόσμο.

ΜΟΙΑΖΕΙ  ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΧΑΡΗ ΟΙ… ΞΕΝΟΙ

                            � Μόνοι νικητές οι εθελοντές και οι απλοί πολίτες...

Aγώνες για τους πεσόντες στα Ίμια 

Αγώνες σκοποβολής των Ενόπλων Δυνάμεων προς τιμήν των ηρώων
που έπεσαν στα Ίμια διεξήχθη στη Σπάρτη και στον Βύρωνα. 
Η διεξαγωγή του αποδεικνύει αν μη τι άλλο, την πολυφωνία στο

εσωτερικό της κυβέρνησης και ενώ κάποιοι αγνοούν και τα ονόματα και
την αιτία θανάτου των Βλαχάκου, Καραθανάση και Γιαλοψού, άλλοι
διοργανώνουν -και σωστά- αγώνες. 
Νικήτρια στους αγώνες η Αστυνομία με 7 πρωτιές στα 13 αγωνίσματα

(πιστολιού, τυφεκίου, αεροβόλου) ακολούθησε το Λιμενικό με 4 πρωτιές
και ο Στρατός Ξηράς με 2. 
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Αυτό, το έγραφε Φεβρουάριο του 1986. 
Γιατί την αποκαλεί «κουτσομπολίστικη συν-
τηρητική εφημερίδα»;
Η κύρια αιτία ήταν ο... Μάιος του 1985. Τότε
στην εφημερίδα αποκαλύψαμε με τη βοήθεια
ενός φίλου δημοσιογράφου στη Στοκχόλμη
την ύπαρξη της Αιμιλίας. 
Οι πληροφορίες που μας έδωσε ο φίλος Τ.Α.
μας φαινόταν απίστευτες. Ο Ανδρέας είχε μια
κόρη... αλά Μαζαρέν Μιτεράν με μια δημο-
σιογράφο, φίλη του φίλου μας και ότι ο ίδιος
είχε συνομιλήσει πολλές φορές με την μικρή
Αιμιλία «η οποία γνωρίζει ότι είναι κόρη του
πρωθυπουργού της Ελλάδας και είναι πολύ
στενοχωρημένη διότι δεν μπορεί να το λέει
πουθενά στον περίγυρό της». 
Μάλιστα, τότε, ο πατέρας της Ανδρέας Πα-

πανδρέου ήταν πολύ ψηλά στην επικαιρότητα
της Σουηδίας, ως συμμέτοχος στο περίφημο
«Κίνημα των Αδέσμευτων Χωρών». 
Αντιλαμβάνεται κανείς την πίεση ενός παιδιού
14-16 χρόνων να διαβάζει κάθε μέρα στις
σουηδικές εφημερίδες για τα κατορθώματα
και τη μεγάλη λάμψη του πατέρα του και αυτό
να μην μπορεί να πει ότι είναι -έστω εκτός
γάμου- παιδί του... 
Ο αείμνηστος εκδότης του «Ε.Τ.», στον οποίο
είχαμε και την ιδιότητα του νομικού συμβούλου,
θεώρησε στην αρχή ότι «είναι τόσο απίστευτο
που αποκλείεται να είναι αλήθεια και απλά
είναι μια παγίδα για να μας κλείσουν την εφη-
μερίδα». 
Τον φέραμε σε επαφή με τον φίλο δημοσιο-
γράφο και ύστερα ανέθεσε σε μια γυναίκα
που είχε στενή δημοσιογραφική σχέση με τον
τότε αρχηγό της αντιπολίτευσης «μυστική
αποστολή» στην Στοκχόλμη.
Το θέμα αποκαλύφθηκε με πρωτοσέλιδο μετά
λίγο καιρό και η άμεση αντίδραση ήταν «σιωπή»,

δεν τον επιβεβαιώνει κανείς. 
Η Μαργαρίτα στο βιβλίο της δεν αναφέρει τη
Λιάνη με το όνομά της, αλλά την αποκαλεί η
«αεροσυνοδός» και έμμεσα πόρνη.
Την εκτός γάμου Αιμιλία, την εμφανίζει ως

ένα παιδί που το ήθελε η οικογένεια... Προσέξτε
με πόσο έντεχνο τρόπο το προσπερνάει γρά-
φοντας ότι είχε εκείνη (η Μαργαρίτα) επιθυμία
για ένα πέμπτο παιδί με τον Ανδρέα στις...
κακουχίες της εξορίας στη Σουηδία, αλλά απλά
ο Ανδρέας έχασε τον δρόμο μια μέρα («ξε-
στράτισε» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί) και
το έκανε με μια άλλη, αλλά το... αγκάλιασε
όλη η οικογένεια! Έτσι το εμφανίζει συμπε-
ρασματικά, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε
διαβάζοντας το απόσπασμα. 
Ούτε γι’ αυτό το παιδί όμως χρησιμοποιεί το
όνομά του. Αντί της Αιμιλίας, χρησιμοποιεί
το... «ουπς», γιατί λέει έτσι το είπαν στην οι-
κογένεια. 
Αφού διαβάσετε το απόσπασμα, ανατρέξτε

να δείτε πόση «αγκαλιά» είχε η Αιμιλία πριν
αποκαλυφθεί από την «κουτσομπολίστικη
εφημερίδα» η ύπαρξή της. 
Σήμερα οι Έλληνες ανεβαίνουν τον Γολγοθά

τους εξαιτίας των δανεικών που έπαιρναν
τότε τα δύο κόμματα εξουσίας. Οι ηγέτες της
πολιτικής και των δύο κομμάτων εξουσίας
ζούσαν (και ζουν) σε παλάτια με πρακτικές
Καζανόβα (αν όχι Καλλιγούλα) και το προκλητικό
είναι ότι αυτά προσπαθούν να τα ωραιοποιήσουν
και τώρα να τα εμφανίσουν ως μιας φυσιολογική
πορεία «στην υπηρεσία του λαού για την οι-
κοδόμηση του σοσιαλισμού». 
Αυτή την πρόκληση θα αντιμετωπίσουμε με
στοιχεία για κάθε ψευδοκατασκευή. 
Στο σημερινό δεύτερο μέρος της δικής μας

έρευνας επί του βιβλίου της Μαργαρίτας πα-
ρουσιάζουμε την… πραγματικότητα για τον
δήθεν... αγώνα του Ανδρέα στην «εξορία»
της Σουηδίας:

«Πρώτο μέρος της εξορίας μας ήταν η Σουηδία.
Η προοδευτική της κυβέρνησης πρόσφερε
στον Ανδρέα τη θέση του καθηγητή Οικονομικών
στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Είπε, επίσης,
ότι κάλυπτε και έξοδα για τις πολιτικές του
δραστηριότητες. Νοικιάσαμε ένα σπίτι στο Σό-
λιγκεν, όπου ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο.
Αποφάσισα να δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα

πέμπτο παιδί, αν και είχαν περάσει εδώ και
χρόνια τα σαράντα (σ.σ. είναι γεννημένη το
1923, άρα ήταν 44-49 χρόνων...), νιώθοντας
πως ήταν κάτι (σ.σ. η μητρότητα...) στο οποίο
ήμουν επιτυχημένη. Επίσης, λάτρευα τα μωρά
και χρειαζόμουν ένα πλασματάκι που να το
αγκαλιάζω και να το φιλάω. Είχαμε και ένα
ακόμα μέλος στην οικογένεια εκείνη τη χρονιά,
αλλά δεν ήμουν εγώ η μητέρα του. Ο Ανδρέας
είχε ξεστρατίσει, προσπαθώντας πιστεύω, να
αποδείξει τον ανδρισμό του (σ.σ. ως τότε
είχε δυο γάμους, τέσσερα παιδιά και ένα σωρό
δεσμούς...)αλλά χωρίς προφύλαξη. Πρέπει

να είμαι δίκαιη εδώ: ο εγκλεισμός στη φυλακή
είναι μια διαδικασία ευνουχισμού (σ.σ. εννοεί
τη φυλάκιση του Ανδρέα στους πρώτους μήνες
της Χούντας του 1967). 
Ονόμασα το μωρό ‘‘Ουπς’’ και προσφέρθηκα
να υιοθετήσουμε το κοριτσάκι, πιστεύοντας
ότι θα ανακούφιζα την πραγματική του μητέρα.
Αποδείχθηκε πως εκείνη ήθελε παιδί, δεν εν-
διαφερόταν για γάμο και απλώς ήθελε να δη-
λώσει ο Ανδρέας πως ήταν πατέρας του και,
σύμφωνα με το Νόμο, να πληρώνει διατροφή
έως και την ηλικία των 16 χρόνων. Η Σουηδία
έχει τέτοιο Νόμο. Η οικογένεια γνώριζε την

ΩΡΑΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ 

Η Μαργαρίτα, η Δήμητρα, η σύνταξη 

«...Η Δήμητρα Λιάνη απαντά με βιβλίο
στη Μαργαρίτα για τη σύνταξη και για
την... αδυναμία στα τηγανιτά αυγά...» 
Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαργαρίτας
Παπανδρέου: 
«...Διάβασα στον Ελεύθερο Τύπο, μια κου-
τσομπολίστικη συντηρητική εφημερίδα...»

Τoυ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

� Ήθελαν να υιοθετήσει ο Ανδρέας τη μικρή πριν γίνει γνωστή η αλήθεια � Πυρ και μανία η Λιάνη γιατί η Αιμιλία
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του Ανδρέα και η… «ουπς»!

ύπαρξή της, αλλά δεν είχε καμία επαφή έως
πολύ αργότερα. Ο μικρότερος γιος μου, ο Αν-
δρέας, όταν πήγε να δουλέψει ως ερευνητής
στο Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο, της τηλεφώ-
νησε, λέγοντάς της πως είναι ο αδελφός της
και πως θα ήθελε να την συναντήσει. Σήμερα
θεωρείται  ‘‘οικογένεια’’. 
Όταν ο σύζυγός μου δίδασκε στο Πανεπιστήμιο
της Στοκχόλμης, του προσφέρθηκε μια θέση
στο Πανεπιστήμιο Γιορκ του Τορόντο, κι όλη
η οικογένεια μετακόμισε στον Καναδά για τα
υπόλοιπα πέντε χρόνια της εξορίας. Ο Ανδρέας
ίδρυσε το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα
(ΠΑΚ) και τον περισσότερο χρόνο μας αγω-
νιζόμασταν εναντίον της δικτατορίας. Εγώ
ήμουν εντελώς απορροφημένη στο αντιδι-
κτατορικό κίνημα, ταξιδεύοντας, δίνοντας δια-
λέξεις, γράφοντας άρθρα, ασκώντας πολιτικές
πιέσεις...». 
Είναι προφανές ότι η Μαργαρίτα επιθυμεί να
περάσει την ιστορία της Αιμιλίας ως μια συ-
νηθισμένη υπόθεση, την οποία αγκάλιασε όλη
η οικογένεια, εξ ου και ο χαρακτηρισμός «κου-
τσομπολίστικη» στην εφημερίδα «ΕΛ. ΤΥΠΟΣ». 
Η πραγματικότητα δεν κρύβεται και αν διαβάσει
κανείς πίσω από τις αριστοτεχνικά γραμμένες

φράσεις θα ανακαλύψει ότι άλλο (καλό) πρό-
σωπο προσπαθεί να εμφανίσει στον Ανδρέα
η Μαργαρίτα και γι’ αυτή την υπόθεση, αλλά
διαφορετικό ήταν. 
Ας χρησιμοποιούσαμε τα δεδομένα που δίνει
η ίδια η Μαργαρίτα στο βιβλίο της: 
Η αυτοεξορία του Ανδρέα και η καλοπέραση
σε διάφορα ξένα πανεπιστήμια με τη βοήθεια
των Αμερικανών έληξε τον Αύγουστο του
1974. Επομένως από τη Σουηδία έφυγε το
1969 για να συμπληρωθεί πενταετία στον Κα-
ναδά. 
Από την Ελλάδα είχε φύγει το 1968 με την

αποφυλάκισή του. Άρα την ίδια χρονιά άφησε
έγκυο την κα Νίμπλουμ και η Αιμιλία γεννήθηκε
το 1969. 
Γράφει η Μαργαρίτα ότι απέτυχε η προσπάθεια
υιοθεσίας. Όμως αφού ο πατέρας ήταν δεδο-
μένος, προφανώς προκύπτει ότι πίεσαν να
μην εμφανισθεί ως πραγματικός πατέρας,
αλλά ως καλός άνθρωπος που υιοθετεί Σουη-
δεζάκι για έμπνευση στον αγώνα κατά της
Χούντας… 
Αφού δεν δέχθηκε η μητέρα για να μην απο-
καλυφθεί το εκτός γάμου παιδί έφυγαν άρον-
άρον για τον Καναδά με την «προσφορά»

θέσης στο Τορόντο για να μην καρφώνονται
οι Αμερικανοί ότι αγκαλιάζουν «αριστερό»
Έλληνα που υπηρέτησε στο Αμερικανικό Ναυ-
τικό, ως Αμερικανός πολίτης… 
Τότε, αργότερα, της τηλεφώνησε ο αδελφός
Αντρίκος της Αιμιλίας.
Μια πρόχειρη ματιά στο βιογραφικό του Αν-
τρίκου δείχνει ότι έλαβε διδακτορικό από το
αγγλικό κολλέγιο Μέρτον το 1990. 
Άρα ως ερευνητής στη Στοκχόλμη πήγε μετά.
Το συμπεραίνουμε διότι ανατρέξαμε σε δημόσια
βιογραφικά του Αντρίκου και δεν αναφέρεται
η Σουηδία ως τόπος εργασίας, ώστε να έχουμε
με ακρίβεια τον χρόνο που έχει ιδιαίτερη ση-
μασία. 
Δηλαδή, ΜΕΤΑ την αποκάλυψη από την «κου-
τσομπολίστικη εφημερίδα» της ύπαρξης της
Αιμιλίας… 
Αντιγράφουμε από τον Κώστα Βαξεβάνη σε

ρεπορτάζ του Γενάρη του 2012: 
«Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν
συνάντησα στη Στοκχόλμη την οικογένεια Νίμ-
πλουμ. Την Αιμιλία Αντρέα Νίμπλουμ, εκτός
γάμου κόρη του Αντρέα Παπανδρέου, και τη
μητέρα της. Η μητέρα της Ράνια, μια τηλεοπτική
παραγωγός με μεγάλη φυσική ευγένεια και
υπομονή, απ’ ό,τι αποδεικνύεται, περιέγραφε
έναν άλλο Παπανδρέου. Δεν είχε καμιά σχέση
με τον Παπανδρέου του μπαλκονιού και της
σαγήνης. Ήταν ο Αντρέας των προφάσεων,
των εγωιστικών επιλογών και της συνεχούς
αυτοδικαιολόγησης. 
Ο σύζυγος της Νίμπλουμ ήταν φίλος του Αντρέα
και καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Η Νίμ-
πλουμ βοήθησε τον Παπανδρέου να εμφανιστεί
στη Σουηδία ως εκπρόσωπος της αντιδικτα-
τορικής Ελλάδας, διοργανώνοντας την ιστορική
συνέντευξη με τη Διεθνή Αμνηστία. Λίγους
μήνες μετά έμεινε έγκυος από τον Αντρέα. Τη
διαβεβαίωσε αρκετές φορές πως θα μιλήσει
για τη σχέση τους και το παιδί στη Μαργαρίτα.
Δεν το έκανε. Άφησε τη Νίμπλουμ με την
Αιμιλία στην αγκαλιά κι έφυγε.
Χρόνια αργότερα ο Ούλωφ Πάλμε, ο Σουηδός
πρωθυπουργός, μεσολάβησε για να εξασφαλίσει
από τον Αντρέα τη δέσμευση πως θα δώσει
διατροφή για την Αιμιλία. Αυτός δέχτηκε,
αλλά ήταν σαν τις πολιτικές δεσμεύσεις του
Αντρέα πως θα φύγουν οι βάσεις (για όσους
θυμούνται). Στη συνάντηση αυτή με τις Νίμπλουμ

ρώτησα την άγνωστη κόρη του Παπανδρέου
τί γνώμη είχε για τον πατέρα που δεν γνώρισε.
Με κοίταξε (ίδια ο Αντρέας) και απάντησε:
«Νομίζω πως ο πατέρας μου τα θεωρούσε
όλα εύκολα για τον εαυτό του, γι' αυτό τα
έκανε δύσκολα για τους άλλους».
Η Αιμιλία έγινε δημότης Ψυχικού λίγο μετά

το θάνατο του Ανδρέα (1996) και διεκδίκησε
και πήρε μέρος της σύνταξης του Ανδρέα από
τη Δήμητρα Λιάνη, αφού σύμφωνα με το Νόμο
και η άγαμη κόρη δικαιούται μέρος της σύνταξης. 
Η Αιμιλία είχε φιλοξενηθεί παλιότερα στο

σπίτι του Αντρίκου Παπανδρέου στην Πάτμο
μετά τον θάνατο του Ανδρέα και είχε προκαλέσει
συγκίνηση με σοβαρό πρόβλημα υγείας (καρκίνο
στήθους) που είχε. 
Το σπίτι αυτό ανήκε στην οικογένεια Κιοσέογλου
με τα τσιμέντα. Πέρασε από εκείνη την οικο-
γένεια στη Μαριάνθη, σύζυγο του Αντρίκου.
Κατά σύμπτωση η οικογένεια Κιοσέογλου είχε
και αυτή ωφεληθεί από νομοθετικές ρυθμίσεις
της κυβέρνησης Παπανδρέου. 
Η Μαριάνθη είναι η μεταφράστρια του βιβλίου
της πεθεράς της. 
Ελπίζουμε σε ένα δεύτερο βιβλίο να διευκρινιστεί
το άγνωστο παρασκήνιο στη Σουηδία αφού,
κατά τις πληροφορίες μας, στο βιβλίο απάντηση
που θα έχει η Δήμητρα Λιάνη σε λίγο καιρό
στα βιβλιοπωλεία θα αναφέρεται στο πότε,
πώς και γιατί έβαλε την Αιμιλία στη… σύνταξη
του Ανδρέα. 
Η Λιάνη θα αναφερθεί και στο περίφημο επι-
χείρημα ότι «ο Ανδρέας άφησε τη Μαργαρίτα
γιατί δεν μπορούσε να φτιάξει ούτε αυγά τη-
γανητά»... 
Για τη σύνταξη που δεν θα είχε και έπρεπε

να κάνει κάτι για το μέλλον της γράφει και η
Μαργαρίτα. 
Στο επόμενο φύλλο περισσότερα για μια ση-
μαντικότατη πολιτική πτυχή της Ελλάδας για
την οποία με το βιβλίο της η Μαργαρίτα δίνει
εντελώς άλλη (καλή και συμφέρουσα) εικό-
να… 

ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

τηςπήρε κομμάτι της σύνταξης � Χάλκευαν δεσμά με δανεικά και αυτοί ζούσαν μυθικά
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Aθώοι (φυσικά…)
οι δήμαρχοι Μυκόνου

Έχουμε γράψει και έχουμε πει πολλές φορές ότι
η Μύκονος είναι το σύμβολο της διαφθοράς και
του εγκλήματος στην Ελλάδα. 
Είχαμε κάποτε εκφράσει την απορία μας που βρέθηκε
ιδιοκτησία Μοναστηριού εκεί, αλλά μας λύθηκε η απορία
όταν μάθαμε ότι πούλησε σε δικαστικούς λειτουργούς
για να κάνουν κι αυτοί το «κομματάκι» τους δίπλα
στους Κοκκαλαίους, τους Κωστοπουλαίους, τους Ψινα-
καίους κ.λπ. 
Τούτων δοθέντων είχε πολλάκις εκφράσει την πίστη

μας ότι τα σκάνδαλα που γίνονται στη Μύκονο θα μένουν
ατιμώρητα στην ουσία με διάφορα κόλπα. 
Προ αμνημονεύτων ετών ήταν ακόμα δήμαρχος ο
πολιτικός τις ονόματι Βερώνης, είχαν αρχίσει οι απο-
καλύψεις. 
«Παγώσαμε» σχεδόν όταν διαβάζαμε τους TIMES του...
Κολωνακίου, οι οποίοι έγραφαν όχι απλώς σκληρά,
αλλά εξαιρετικά χλευαστικά και υβριστικά εναντίον μιας
εισαγγελέως και μάλιστα με το όνομά της φαρδύ-πλατύ. 
Υποθέταμε ότι ο συγγραφέας θα περνούσε την υπόλοιπη
ζωή του στη φυλακή. 
Αμ δε... Ούτε μια τόση δα μηνυσούλα... Διότι όλα αυτά
τα χρόνια η Δικαιοσύνη είχε πολλή δουλειά... Έψαχνε
βαθιά, πολύ βαθιά να στοιχειοθετήσει τα σκάνδαλα
εναντίον δυο δημάρχων και μερικών ακόμα υπαλλήλων,
καθώς είχαν κάνει «φτερά» από τα δημοτικά ταμεία
κανα δυο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ... 

Παρά τον κάματο της έρευνας και τον ιδρώτα, το
Εφετείο Αιγαίου, μετά μια δίκη που είχε μεγάλη πολυτέλεια
χρόνου, βρήκε εντελώς μα εντελώς αθώους τους δυο
δημάρχους που κατηγορήθηκαν... 
Τί είχε συμβεί μεταξύ πολλών άλλων σκανδάλων στο

νησί αυτό; 
Φέρονταν οι άμωμοι κατηγορούμενοι να βεβαίωναν
αυθαιρέτως ή κατ' αποκοπήν τέλη παρεπιδημούντων
στις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού και άλλοτε ει-
σέπρατταν, άλλοτε δεν απαιτούσαν τα νόμιμα, άλλοτε
πλαστογραφούσαν αποδείξεις και υπογραφές σε επιταγές,
ενώ συχνά τα χρήματα κατέληγαν σε προσωπικούς λο-
γαριασμούς. 
Κατά την απολογία του στο δικαστήριο ο προϊστάμενος
της Οικονομικής Υπηρεσίας ομολόγησε, ενώ ο πρώην
εισπράκτορας του δήμου, αν και παραδέχθηκε την
ύπαρξη πλαστών διπλοτύπων, υποστήριξε ότι δεν είχε
κανένα όφελος και απέδωσε όλη την ευθύνη στον
πρώτο κατηγορούμενο. 
Ο πρώτος εξ αυτών καταδικάστηκε σε 20 χρονάκια, ο
δεύτερος σε 15 χρονάκια και οι λοιποί όλοι αθώοι και
με τη… βούλα! 
Αυτονόητο είναι ότι, σε δεύτερο βαθμό αν δεν αθωωθούν
και αυτοί, θα «φάνε» μικρότερες ποινές και πριν λήξει
η θητεία ΣΥΡΙΖΑ θα βγουν και αυτοί από τη φυλακή...

ΓΙΑΝ. ΝΤΑΣ.

Ένα ράκος… ίδιος δράκος!
Γράφει ο Σχολ[ι]αστικός

� «Μεγαλειώδης η συγκέντρωση στο Σύνταγµα ενάντια στην κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ», σύµφωνα µε το «Πρώτο Θέµα». Τρε συγκλονιστίκ! Αν η
κυβέρνηση βέβαια δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, η οπτική της εφηµερίδας θα έβλεπε
- δεν έβλεπε πλήθος ανθρώπων ικανό να γεµίσει ένα Mini Cooper. Είναι
όλα θέµα οπτικής.

�Την οπτική βέβαια της Ζωής Κωνσταντοπούλου µε το ντύσιµο που
έκανε αφήστε τη να πάει στο καλό, γιατί θυµήθηκα µια γελαδάρισσα στη
Νεµπράσκα που φόραγε τέτοιες µπότες.

�Πάρτε για παράδειγµα ένα πρίσµα. Άµα το δεις από µια γωνία, θα βγάλει
µπλε χρώµα. Άµα το δεις από άλλη, θα βγάλει πράσινο χρώµα. Κι άµα το
κοιτάξεις από µια τρίτη γωνία, θα το δεις µαύρο κατάµαυρο του φασισµού.

�Αν και, στα επίπεδα που κινείται η δηµοσιογραφία στην Ελλάδα περισσότερο
προσοµοιάζει σε καλειδοσκόπιο. Τα χρώµατα όλα µπερδεύονται.

�Χαρακτηριστικό παράδειγµα µπερδέµατος η εκποµπή του κονβερσιοφόρου
παρουσιαστή Μπογδάνου στο κανάλι του ΣΚΑΪ, ένα κανάλι που, στην αρχική
του σελίδα υπερηφανεύεται τη συνεργασία του µε τη Deutsche Welle. 

�Ας ξεκινήσουµε από τη γεµάτη συναίσθηµα υπεράσπιση του «ράκους»,
όπως χαρακτήρισε το Ρουπακιά ο Πίκος Απίκος. ∆ε λέω, αξίζει ένας κα-
τηγορούµενος τη συµπόνοια σε ορισµένες περιπτώσεις. Όχι όµως όταν
στρίβει το µαχαίρι για να βεβαιωθεί ότι το θύµα του θα πεθάνει. Εκεί, όποιος
τον χαρακτηρίζει «ράκος», είναι θαυµαστής του πνευµατικού επιπέδου
της Κιµ Καρντάσιαν, στο οποίο µάλιστα φιλοδοξεί να φτάσει.

� Βέβαια, ακόµα και ο θαυµαστής της Κιµ Καρντάσιαν θα βρει δυσβά-
σταχτη την επόµενη συλλογιστική του Πίκου.

� [Για τη 17η Νοεµβρίου] «[...] θα έχουµε υπόψη µας ότι τα αγνά παιδιά,
και µιλάω πολύ σοβαρά, µέσα στο πολυτεχνείο, άνοιξαν το δρόµο µε τις
µεθοδεύσεις της CIA για να αλλάξει η δικτατορία στην Ελλάδα και να
χάσουµε την Κύπρο».

� Σύµφωνα µε τον Πίκο, η ιστορία του Πολυτεχνείου ήταν η ιστορία µίας
οµάδας φοιτητών που σιχαίνονταν το χαλούµι. Για να απαλλαγούν λοιπόν,
είπαν: «δεν κάνουµε µια εξέγερση στην Αθήνα για να έρθει ο Ιωαννίδης
που θα προκαλέσει τον Αττίλα;»

� Αν βέβαια, σύµφωνα µε το συλλογισµό του Κωνσταντίνου, κάθονταν
όλοι ήσυχα-ήσυχα στα αυγά τους σαν καλά παιδάκια και δεν αναστάτωναν
τη CIA (που δεν είχε καµία µα καµία σχέση µε τη δικτατορία Παπαδόπουλου),
δεν θα υπήρχε κανένα πρόβληµα. Θα χορεύαµε όλοι στις πλατείες, η ζωή
µας θα ήταν ένα ατέλειωτο πανηγύρι (ρετσίνα Κουρτάκη κάθε µέρα γιορτή)
και βέβαια δεν θα «χάναµε» την Κύπρο, λες και την είχαµε ποτέ. 

�Και βέβαια, δεν ξέρω αν προσέξατε µία όµορφη παπαρούνα στο πέτο
του παρουσιαστή. ∆εν συµβολίζει προφανώς την πηγή προέλευση του
όπιου, η κατανάλωση του οποίου θα εξηγούσε πολλά, συµβολίζει τη “Re-
membrance Day”, την ηµέρα µνήµης για τα θύµατα της Κοινοπολιτείας
(σ.σ. στην οποία η Ελλάδα δεν ανήκει και δεν ανήκε ποτέ) στον Πρώτο
Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Αυτό το τελευταίο µε βάζει σε σκέψεις. Βρε µπας και νοµίζουν ότι
παρουσιάζουν εκποµπή στο BBC Greece;

�



«Νερό στο κρασί» της βάζει η
ελληνική κυβέρνηση, προκειμέ-
νου να βρεθεί λύση για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας,
με την υποστήριξη της Γαλλίας,
η οποία κατέθεσε δική της πρό-
ταση στο Eurogroup για τους
πλειστηριασμούς στην Ελλάδα. 
Η κυβέρνηση, προκειμένου να βρεθεί
η συμφωνία, όλο και διολισθαίνει στα
κριτήρια. 
Από τις 300.000 ευρώ ξεκίνησε όσον
αφορά την αντικειμενική αξία της
πρώτης κατοικίας, που θα προστα-
τεύεται από τους πλειστηριασμούς,
στις 180.000 ευρώ είμαστε αυτή τη
στιγμή. Αλλά και το εισοδηματικό κρι-
τήριο, από τις 35.000 ευρώ ξεκίνησε.
στις 20.000 ευρώ οικογενειακό ει-
σόδημα, φαίνεται να είμαστε αυτή τη
στιγμή. 
Και έτσι από το 90% των δανειοληπτών,
που έλεγαν στην αρχή, ότι θα προ-

στατεύεται από τους πλειστηριασμούς,
τελικά θα προστατεύεται το 60%.
Όμως, δεν θα προστατεύονται οι έξι
στους δέκα από όλους όσοι έχουν
στεγαστικό δάνειο για την πρώτη κα-
τοικία, αλλά μόνο όσοι έχουν μπει
στο Νόμο Κατσέλη ή έχουν κάνει
αίτηση υπαγωγής σε αυτόν. 
Δεν θα αφορά το σύνολο του πληθυ-
σμού. Δεν ισχύει, δηλαδή, αυτό που
ίσχυε μέχρι τώρα για την πρώτη κα-
τοικία. Πλέον, πρέπει να υπάρχει δια-
πιστωμένη αδυναμία, να έχεις πάρα
πολλούς μήνες να πληρώσεις, να έχεις
μείνει άνεργος και να έχεις κάνει
αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέ-
λη… Και από αυτούς, πάλι δεν προ-
στατεύονται όλοι. 
Η λύση για τα «κόκκινα» στεγαστικά
δάνεια θα ισχύει για τα επόμενα 3
χρόνια. 
Προβλέπει δυνατότητα προσφυγής
στο Νόμο Κατσέλη με την προϋπόθεση

η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας
να μην υπερβαίνει τις 180.000 για
τον άγαμο. Το ποσό αυτό θα προ-
σαυξάνεται ανάλογα με τα μέλη της
οικογένειας. «Ταβάνι» της αντικειμε-
νικής αξίας αναμένεται να οριστούν
οι 280.000 ευρώ. 
Αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση όπου, εκτός από τις
αλλαγές στα όρια της αντικειμενικής
αξίας, θα μπουν και άλλα δύο κριτήρια,
που δεν υπήρχαν μέχρι πρότινος: Το
όριο οφειλών στις 200.000 και το
ετήσιο εισόδημα του δανειολήπτη,
που θα ξεκινάει από τις 20.000 ευρώ
και θα φτάνει το πολύ τις 30.000
ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά. 
Η πρόταση προβλέπει, επίσης, να
βγαίνει κατ' ευθείαν σε πλειστηριασμό
η ακίνητη περιουσία, όποιου δανει-
ολήπτη προσκομίσει ψευδή στοιχειά
στην τράπεζα ή οποιονδήποτε άλλον
φορέα, όπως funds. 
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Πλειστηριασμοί: Μειώνεται το όριο
προστασίας της α' κατοικίας

Πρόσθετες επιβαρύνσεις, από 30 έως και 200
ευρώ, σε εκατομμύρια φορολογούμενους, οι
οποίοι κατέχουν υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα Ι.Χ.
αυτοκίνητα, καθώς επίσης και βενζινοκίνητα ή
πετρελαιοκίνητα ηλικίας μέχρι 5 ετών με κινητήρες
άνω των 1.800 κυβικών εκατοστών, φέρεται να
σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών. 
Αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας ετοιμάζει το
υπουργείο Οικονομικών για εκείνους που έχουν
αυτοκίνητα, ηλικίας έως 5 ετών. 
Για την ώρα όσοι παίρνουν οικολογικά Ι.Χ. που
εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους, θα δουν αυξήσεις
στα τέλη, σύμφωνα με σενάρια του ΥΠΟΙΚ. 
Θα επιβαρυνθούν από τη νέα χρονιά, όσοι γλίτωναν
τα τέλη, επειδή είχαν αυτοκίνητα 5ετίας: 
-Αυτοκίνητο 1.200 κυβικών που ταξινομήθηκε
από την 1η Νοέμβριου του 2010 και μετά, από
0 θα πληρώσει 67,5 ευρώ. 
-Αυτοκίνητο 1.200 κυβικών που ταξινομήθηκε
από την 1η Νοέμβριου του 2010 και μετά, από
0 θα πληρώσει 67,5 ευρώ.
-Αυτοκίνητο στα 1.500 κυβικά θα πληρώσει 120
ευρώ, ενώ μέχρι τώρα δεν επιβαρύνεται. 

-Μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητο 3.000 κυβικών
θα δει τον λογαριασμό των τελών να αυξάνεται
κατά 440 ευρώ. 
Σύμφωνα με σενάρια που υπάρχουν υπό συζήτηση
στο υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα που
πρόκειται να μαζευτούν, θα δοθούν προκειμένου
να ελαφρυνθούν τα παλαιότερα οχήματα. 
Την ίδια ώρα, οι έμποροι αυτοκίνητων υποστηρίζουν
ότι τέτοια μέτρα θα «βουλιάξουν» την αγορά και-
νούριων αυτοκίνητων, που ήδη έχει «παγώσει»
μετά τα σενάρια. 

Απόσυρση
Εν τω μεταξύ εκπνέει στις 20 Δεκεμβρίου το
μέτρο της απόσυρσης Ι.Χ. και πολλοί ιδιοκτήτες
παλαιών αυτοκινήτων που έχουν αποσύρει ήδη
τα παλιά τους οχήματα ή πρόκειται να τα αποσύρουν
μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν γνωρίζουν
τί θα γίνει με το όφελος της απόσυρσης και μέχρι
πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Το όφελος της απόσυρσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για καινούρια αυτοκίνητα που έχουν εκτελωνιστεί
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015. Από τη συγ-

κεκριμένη ημερομηνία και μετά τα «χαρτιά» της
απόσυρσης είναι άχρηστα αν δεν δοθεί κάποια
παράταση της χρήσης τους από το υπουργείο Οι-
κονομικών. 
Οι καταναλωτές λοιπόν, για να μπορέσουν να
ωφεληθούν από την απόσυρση του παλαιού τους
αυτοκινήτου στην απόκτηση κάποιου καινούριου,
θα πρέπει να έχουν παραγγείλει το νέο τους αυ-
τοκίνητο πριν το τέλος της χρονιάς. 

Αν δεν το κάνουν αυτό, θα είναι δεσμευμένοι ως
προς τις επιλογές απόκτησης κάποιου νέου Ι.Χ.,
καθώς θα μπορούν να επιλέξουν μόνο κάποιο
μοντέλο από τα ήδη εκτελωνισμένα μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2015, στα οποία μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί το όφελος της απόσυρσης.

Μέχρι 200 ευρώ οι επιβαρύνσεις στα τέλη κυκλοφορίας

Δεν θα προστατευτούν όλοι όσοι έχουν πάρει στεγαστικό 
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Ποιοί θα λάβουν το επίδομα θέρμανσης
Λιγότερα νοικοκυριά θα λάβουν
φέτος το επίδομα θέρμανσης,
καθώς πιο αυστηρά θα γίνουν
τα εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η ετήσια
δαπάνη για το επίδομα θα περιορισθεί
στα 105 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό
της επιδότησης σε ονομαστική τιμή
θα διαμορφωθεί (από τα 35 λεπτά
το λίτρο) στα 25 λεπτά το λίτρο. 
Το επίδομα θα εξακολουθήσει να κα-
ταβάλλεται για έκταση κύριας κατοικίας
μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ
οι ποσότητες για τις οποίες θα κατα-
βάλλεται το επίδομα θα συνεχίζουν
να διαφοροποιούνται, ανάλογα με τη
γεωγραφική ζώνη στην οποία διαμένει
κάθε δικαιούχος. 
Μέχρι και πέρυσι, η ποσότητα για
την οποία επιδοτούνταν ο δικαιούχος,
εξαρτιόταν αποκλειστικά από την επι-
φάνεια του διαμερίσματος. Έτσι: 
1. Οι κάτοικοι της πρώτης ζώνης
έπαιρναν 25 λίτρα ανά τετραγωνι-
κό.
2. Οι κάτοικοι της δεύτερης ζώνης
έπαιρναν 15 λίτρα ανά τετραγωνικό.
3. Οι κάτοικοι της τρίτης ζώνης 8

λίτρα ανά τετραγωνικό.
4. Οι κάτοικοι της τέταρτης ζώνης 5
λίτρα ανά τετραγωνικό.
Ωστόσο, στις τελικές αποφάσεις θα
αποτυπωθούν στο κείμενο της από-

φασης, εξετάζεται οι ποσότητες στο
εξής να μην είναι ενιαίες για όλους
σε κάθε ζώνη, αλλά να διαφοροποι-
ούνται ανάλογα με την οικογενειακή
κατάσταση, έτσι ώστε ο εργένης να

εισπράττει τελικώς λιγότερο επίδομα
από τον παντρεμένο με παιδιά. 
Την ίδια ώρα, το εισοδηματικό κρι-
τήριο, έχει ήδη «πετάξει» έξω χιλιάδες
δικαιούχους (με βάση τα περσινά

κριτήρια). Με τα νέα κριτήρια, δι-
καιούχοι του επιδόματος θέρμανσης
θα είναι: 
8 Άγαμος με ετήσιο εισόδημα έως
12.000 ευρώ από 30.000 ευρώ πέ-
ρυσι και ακίνητη περιουσία που δεν
υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ (από
200.000 ευρώ πέρυσι). 
8 Έγγαμος χωρίς παιδιά με ετήσιο
εισόδημα έως 20.000 ευρώ από
40.000 ευρώ πέρυσι και ακίνητη πε-
ριουσία που η αξία της δεν υπερβαίνει
τις 150.000 ευρώ (από 300.000 πέ-
ρυσι).
8Έγγαμος με 1 παιδί με ετήσιο ει-
σόδημα έως 22.000 ευρώ από 43.000
ευρώ πέρυσι και ακίνητη περιουσία
έως 150.000 ευρώ. 
8 Έγγαμος με 2 παιδιά με ετήσιο ει-
σόδημα έως 24.000 ευρώ από 46.000
ευρώ πέρυσι και ακίνητη περιουσία
έως 150.000 ευρώ. 
8Έγγαμος με 3 παιδιά και άνω με
ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ
από 49.000 ευρώ πέρυσι και ακίνητη
περιουσία έως 150.000 ευρώ. 
8Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο
εισόδημα έως 22.000 ευρώ από
43.000 ευρώ.

Κίνδυνος… για τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις
«Τινάζουν στον αέρα» οι δανει-
στές τη ρύθμιση για τις 100 δό-
σεις και θέλουν όποιον δεν πλη-
ρώσει μία δόση από οποιαδήποτε
υποχρέωση στο Δημόσιο, είτε
είναι ΕΝΦΙΑ είτε τέλη κυκλο-
φορίας είτε μία δόση φόρου ει-
σοδήματος, αμέσως το σύστημα
να τον θέτει εκτός της ρύθμισης
των 100 δόσεων! 
Συμβιβαστική πρόταση έχει κα-
ταθέσει στους Θεσμούς η κυ-
βέρνηση, προκειμένου να πα-
ρακαμφθεί η απαίτηση των Θε-
σμών να χάνεται αυτομάτως η
ρύθμιση για όσους φορολογού-
μενους έχουν ενταχθεί σε αυτήν
και καθυστερούν, έστω και μια
ημέρα, την πληρωμή κάποιας
φορολογικής υποχρέωσης. 
Σύμφωνα με αυτή τη συμβιβα-
στική πρόταση, προβλέπεται η

σταδιακή μείωση του σημερινού
χρονικού ορίου με δυο ενδιά-
μεσους σταθμούς, τον Ιούνιο
του 2016 και την Πρωτοχρονιά
του 2017. Σε πρώτη φάση η
διορία για τη ρύθμιση ή εξόφληση
της νέας οφειλής θα μειωθεί
από τις 30 στις 20 ημέρες και
από τον Δεκέμβριο του 2017
θα μειωθεί ακόμη περισσότερο,
στις 10 ημέρες. 
Οι εκπρόσωποι των Θεσμών,
σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν
θέσει και θέμα αυστηροποίησης
των όρων για την πάγια ρύθμιση
των 12 δόσεων, στην οποία
κατά κανόνα μπορούν να μπουν
χωρίς όρους και προϋποθέσεις
όλοι οι οφειλέτες. Ζητούν ακόμη
να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρ-
μογή, προκειμένου οι φορολο-
γούμενοι να μπορούν να ρυθ-

μίσουν και μη ληξιπρόθεσμες
οφειλές μέσω του Taxisnet, κα-
θώς σήμερα αυτή η δυνατότητα
υπάρχει μόνο με επίσκεψη στην
εφορία. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι για
τις 100 δόσεις θα λαμβάνονται
υπόψιν τα εισοδήματα των οι-
κογενειών που χρωστούν. 
Αρμόδιες πηγές του υπουργείου
Οικονομικών διευκρινίζουν ότι
δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγών
στο επιτόκιο της ρύθμισης των
12 δόσεων. Ωστόσο, άλλες πηγές
διευκρινίζουν ότι οι δανειστές
θέτουν θέμα αυστηροποίησης
των κριτηρίων υπαγωγής στη
ρύθμιση. 
Από την πλευρά των δανειστών
προτείνεται να δοθεί η δυνατό-
τητα ηλεκτρονικής ρύθμισης σε
12 δόσεις και για οφειλές που

δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Ση-
μειώνεται ότι με βάση το ισχύον
καθεστώς, ένας φορολογούμενος
μπορεί να ρυθμίσει ηλεκτρονικά
τις οφειλές του σε 12 δόσεις,
εφόσον αυτές έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή όταν μία δόση
της τρέχουσας οφειλής είναι λη-
ξιπρόθεσμη. Βεβαιωμένες οφει-
λές που δεν έχουν καταστεί λη-
ξιπρόθεσμες, ρυθμίζονται σε 12
δόσεις μόνο στην εφορία του
υπόχρεου. Τυχόν υιοθέτηση της
πρότασης αυτής θα απλοποιήσει
σημαντικά την όλη διαδικασία.
Ωστόσο, επισημαίνεται ο κίνδυνος
να ρυθμιστούν μαζικά τρέχουσες
οφειλές των φορολογούμενων
και αρνητικές συνέπειες στην
είσπραξη των εσόδων του Δη-
μοσίου τους δύο τελευταίους
μήνες του έτους.

«Πετάει» έξω χιλιάδες δικαιούχους το εισοδηματικό κριτήριο
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«Εάν η Ελλάδα επενδύσει στην
ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
με ψηφιακές δεξιότητες, δια-
μορφώνει τις ιδανικές συνθήκες,
για να προσελκύσει η χώρα επεν-
δύσεις σε τεχνολογική ανάπτυξη
με διεθνή προσανατολισμό».
Τη θέση αυτή ανέπτυξε η HePIS, πα-
ρουσιάζοντας στο 17ο Greek ICT Forum
μελέτη, η οποία τεκμηριώνει πώς
μπορούν να δημιουργηθούν μέσα
στην επόμενη δεκαετία 500.000 χι-
λιάδες νέες θέσεις εργασίας στην πλη-
ροφορική και να ανακοπεί, έτσι, η
ανοδική πορεία της ανεργίας, που ξε-
περνά σήμερα το 50% στους νέους.
Τη μελέτη, που αποτελεί μια πρωτο-
βουλία του προέδρου του Συμβουλίου
Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών
Πληροφορικής (CEPIS), Βύρωνα Νι-
κολαΐδη, με τη συνεργασία του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
ALBA και της HePIS, παρουσίασε ενώ-
πιον του υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξη Χα-
ρίτση, ο Κωνσταντίνος Κεσεντές, μέλος
του Δ.Σ. της HePIS.
Ο κ. Κεσεντές ανέδειξε την προοπτική
επαγγελματικής εξέλιξης που ανοίγεται

στους νέους, οι οποίοι θα μυηθούν
στον προγραμματισμό, επισημαίνοντας
ότι η γεωγραφική θέση της χώρας μας
προσφέρει ευκαιρίες για τη δημιουργία
κέντρων ανάπτυξης εφαρμογών λο-
γισμικού που θα μπορούσαν να απα-
σχολούν χιλιάδες καλοπληρωμένους
επαγγελματίες της πληροφορικής.
«Υπάρχουν αρκετές επιτυχημένες πρα-
κτικές που επιβεβαιώνουν την εφι-
κτότητα του στόχου της μελέτης, αρκεί

να συστρατευθούμε φορείς του ιδιω-
τικού και δημοσίου τομέα, σε συνερ-
γασία με την εκπαιδευτική κοινότητα
και την πολιτεία, για να κινητοποι-
ήσουμε τους νέους να μάθουν προ-
γραμματισμό», είπε ο κ. Κεσεντές και
κατέληξε: «Ας εκπέμψουμε όλοι μαζί
ένα μήνυμα ελπίδας ότι υπάρχει διέ-
ξοδος και να προχωρήσουμε από τις
διαπιστώσεις στις πράξεις».
Το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών

Πληροφορικής (HePIS) είναι το δίκτυο
που ενώνει όλες τις κατηγορίες των
επαγγελματιών της αγοράς πληροφο-
ρικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
Ελλάδα, με σκοπό να προωθήσει τα
επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και
να αναπτύξει την επαγγελματική τους
καταξίωση. Η HePIS είναι το μοναδικό
μέλος του Council of European Pro-
fessional Informatics Societies (CEPIS)
και του Ιnternational Federation for

Information Processing, καθώς και
national point of contact του Εuropean
Centre for Women and Technology
στην Ελλάδα, προωθώντας τα συμ-
φέροντα και τις απόψεις των Ελλήνων
επαγγελματιών και επιστημόνων των
ΤΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Ελληνικό Δίκτυο
Επαγγελματιών 
Πληροφορικής (HePIS)
Η HePIS είναι το δίκτυο που ενώνει
όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών
της Αγοράς Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα, με
σκοπό να προωθήσει τα επαγγελματικά
τους ενδιαφέροντα και να αναπτύξει
την επαγγελματική τους καταξίωση.
Η HePIS είναι το μοναδικό μέλος του
Council of European Professional In-
formatics Societies (CEPIS) και του
Ιnternational Federation for Information
Processing, καθώς και national point
of contact του Εuropean Centre for
Women and Technology στην Ελλάδα
προωθώντας τα συμφέροντα και τις
απόψεις των Ελλήνων επαγγελματιών
και επιστημόνων των ΤΠΕ σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Η πληροφορική διέξοδος
των νέων από την ανεργία

Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρε-
χόμενων υπηρεσιών της και με στόχο πάντα
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της,
προωθεί νέες καινοτόμες υπηρεσίες για την
εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύ-
ματος.
Ειδικότερα, με τις υπηρεσίες e-pos και pos, οι
πελάτες της ΔΕΗ θα έχουν τη δυνατότητα εξό-
φλησης των λογαριασμών τους, με τη χρήση
πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων
καρτών, είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ
(www.dei.gr) είτε μέσω των συσκευών POS
που θα εγκατασταθούν σύντομα στα καταστήματα
της Επιχείρησης.
Οι εν λόγω υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες,
μετά την ολοκλήρωση του ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού που θα προκηρύξει η ΔΕΗ. Ήδη,
η Επιχείρηση έχει αναπτύξει το κατάλληλο λο-

γισμικό και είναι καθ’ όλα έτοιμη για την υπο-
στήριξη αυτών των νέων υπηρεσιών.
Σήμερα, οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφληθούν
στα 101 καταστήματα της ΔΕΗ πανελλαδικά,
καθώς και σε άλλα εναλλακτικά δίκτυα, σε πε-
ρισσότερα από 6.000 σημεία σ’ ολόκληρη τη
χώρα, σε τράπεζες (ΑΤΜ, e-banking, phone
banking, πάγια τραπεζική εντολή), στα κατα-
στήματα των ΕΛΤΑ, σε συμβεβλημένους συ-
νεργάτες (όπως τα super markets, τα πρακτορεία
του ΟΠΑΠ κ.λπ.), καθώς επίσης και μέσω της
υπηρεσίας e-bill της ΔΕΗ για τους χρήστες του
e-banking.
Η ΔΕΗ  είναι σε στενή συνεργασία με τις
τράπεζες για την ολοκλήρωση της υλοποίησης
των νέων υπηρεσιών, τον καθορισμό των βέλ-
τιστων όρων πληρωμής και προσδοκά στη
θετική ανταπόκρισή τους.

Εκτός ελέγχου
Εκτός ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση με
τους απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος προ-
καλώντας κανονικό… μπλακ άουτ στη ΔΕΗ. 

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται στα 2,2
δισ. ευρώ. 2,1 εκατομμύρια παροχές ρεύματος
είναι ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους (από
τους 7,4 εκατομμύρια), άρα περίπου ένας
στους τρεις πελάτες έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές.
Η ΔΕΗ κάνει νοικοκύρεμα και στα αγροτικά τι-
μολόγια, σκανάροντας τους δικαιούχους, με
σκοπό να εντοπίσει τους «μαϊμού» αγρότες
που απολαμβάνουν κατά 30% φθηνότερο ρεύ-
μα.
Μάλιστα, όσοι δεν στείλουν βεβαιώσεις, η ΔΕΗ
θα παύσει να τους χορηγεί το κατά 30% φθη-
νότερο ρεύμα, επαναφέροντάς τους στο κανονικό
τιμολόγιο. Σύμφωνα με την επιχείρηση, από
τους ιδιοκτήτες 190.000 παροχών, οι κάτοχοι
30.000 μετρητών δεν έχουν ανταποκριθεί στο
αίτημα της εταιρείας.

ΔΕΗ: Εξοφλείστε τους λογαριασμούς με κάρτα

Υποστηρίζει το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής
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Πάνω από 350.000 οικογένειες
χωρίς εργαζόμενο μέλος!

Εφιάλτη χωρίς τέλος για την
ελληνική κοινωνία αποτελεί η
μεγάλη ανεργία, η οποία μάλιστα
θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο
το 2016. Χαρακτηριστικό είναι
ότι σε 350.000 οικογένειες δεν
υπάρχει εργαζόμενο μέλος, ενώ
η μακροχρόνια ανεργία κινείται
στο 73,1%! 
Χώρα συνταξιούχων, ανέργων και οι-
κονομικά μη ενεργών πολιτών είναι
η Ελλάδα της κρίσης, φέρνοντας το
ασφαλιστικό προ του… «κραχ».
Ο πληθυσμός της Ελλάδας που δεν
εργάζεται έχει ξεπεράσει τα 7 εκα-
τομμύρια, με τον καθηγητή του Παν-
τείου Πανεπιστημίου Σάββα Ρομπόλη,
σε δηλώσεις του στα «Νέα». Η Ελλάδα
με 4.470.000 άτομα εργατικό δυνα-
μικό, 3.500.000 άτομα στην απασχό-
ληση, 1.240.000 στην ανεργία και
2.650.000 άτομα στη σύνταξη δεν
μπορεί να προσδοκά ούτε σε αποκα-
τάσταση των σοβαρών ανισορροπιών
στη βιωσιμότητα και κοινωνική απο-
τελεσματικότητα του συστήματος κοι-
νωνικής ασφάλισης, ούτε σε ανάταξη
του κοινωοικονομικού σχηματισμού.
Τα επίσημα στοιχεία σοκάρουν:
8Ο αριθμός των συνταξιούχων (στοι-
χεία 2015) της χώρας ανέρχεται σε
2.656.007 άτομα. Οι 6 από τους 10
συνταξιούχους στη χώρα μας έχουν
σύνταξη κάτω από 700 ευρώ και μά-
λιστα το 44,8% παίρνει σύνταξη κάτω
από το όριο της σχετικής φτώχειας
των 665 ευρώ.
8Ο αριθμός των ανέργων (2015)
κινείται στα 1.196.736 άτομα, ενώ
σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει
εργαζόμενο μέλος. Οι 9 στους 10
άνεργους βρίσκονται στο περιθώριο
και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως
στήριξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε ως επίδομα
ανεργίας ούτε ως επιδότηση απασχό-
λησης.
8Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός
(όσοι δεν εργάζονται ούτε αναζητούν
εργασία) ανέρχεται σε 3.296.280
άτομα.
8Το σύνολο των απασχολούμενων
αριθμεί 3.591.407 άτομα. Ο μέσος

καθαρός μισθός σήμερα είναι κάτω
από τα 815 ευρώ, ενώ με μηνιαίο
μισθό 346 ευρώ απασχολείται μισό
εκατομμύριο μερικώς απασχολουμέ-
νων.
8Παράλληλα 1 εκατομμύριο είναι οι
απλήρωτοι  (από 1 έως 5 μήνες) ερ-
γαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Οι 7
στις 10 θέσεις εργασίας που ανοίγουν
είναι προσωρινής απασχόλησης, οι
λεγόμενες ευέλικτες μορφές εργα-
σίας.

Η «ακτινογραφία»
της ανεργίας

Από το σύνολο των ανέργων το 48,5%
πλήττει τους νέους και τις νέες (18-
24 ετών). Τα στοιχεία από το μέτωπο
της ανεργίας κάθε άλλο παρά αισιόδοξα
είναι, καθώς όλες οι εκτιμήσεις προ-
διαγράφουν νέα αύξησή της τους επό-
μενους μήνες, όπως και το επόμενο
έτος. Ενδεικτικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι το 2016
η ανεργία στη χώρα μας θα εκτοξευτεί
στο 28,1%. Τη δραματική κατάσταση
που βιώνουν οι άνεργοι και το ντόμινο
επιπτώσεων που προκαλεί περιγρά-
φουν, μεταξύ άλλων, ότι 9 στους 10
ανέργους βρίσκονται στο περιθώριο
και δεν λαμβάνουν καμία στήριξη από
τον ΟΑΕΔ, ούτε ως επίδομα ανεργίας,
ούτε ως επιδότηση απασχόλησης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 10%
των ανέργων λαμβάνει επίδομα ανερ-
γίας από τον ΟΑΕΔ, ενώ το πρόσθετο
επίδομα των 200 ευρώ τον μήνα το
λαμβάνει μόλις το 0,78% του συνόλου
των εγγεγραμμένων μακροχρόνια
ανέργων.
Επίσης, η Ελλάδα έχασε συνολικά 1
εκατομμύριο (!) θέσεις εργασίας κατά
τη διάρκεια των πέντε τελευταίων
χρόνων και θα χρειαστούν 25 χρόνια
για την επανάκτησή τους, ενώ κάθε
μία μονάδα ανεργίας αφαιρεί κατ’ έτος
τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ σε ει-
σφορές προς το νέο ασφαλιστικό σύ-
στημα. Έτσι, μόνο το 2014 χάθηκαν
από το ασφαλιστικό σύστημα, λόγω
της υψηλής ανεργίας, περίπου 6,5
δισ. ευρώ!

Η Ελλάδα ήταν ο «φτωχότερος» 
λαός της Ευρώπης το 2014

Ο «φτωχότερος» λαός της
Δυτικής Ευρώπης σε κατα-
θέσεις, ομόλογα και μετοχές
ήταν το 2014 οι Έλληνες,
σύμφωνα με την ετήσια έκ-
θεση της ασφαλιστικής εται-
ρείας Allianz, που παρα-
κολουθεί τις αλλαγές στον
παγκόσμιο πλούτο. 
Μετά την αφαίρεση των
χρεών που τον βαραίνουν,
ο κάθε Έλληνας έχει χρη-
ματοοικονομικά στοιχεία
αξίας 11.640 ευρώ, σαφώς

πίσω από την Πορτογαλία,
όπου τα κατά κεφαλήν χρη-
ματοοικονομικά στοιχεία
ανέρχονταν σε 19.256 ευ-
ρώ. 
Η χώρα μας βρίσκεται στην
26η θέση ανάμεσα στις 53
χώρες που μελετήθηκαν.
Την πρώτη θέση τόσο στη
Δυτική Ευρώπη όσο και
παγκοσμίως καταλαμβάνει
η Ελβετία, όπου σε κάθε
κάτοικο αναλογεί ρευστή
περιουσία αξίας 157.446

ευρώ. Στη δεύτερη θέση
παγκοσμίως έρχονται οι
Ηνωμένες Πολιτείες
(138.710 ευρώ ανά άτομο),
ενώ τρίτη έρχεται η Βρε-
τανία με 86.233 ευρώ ρευ-
στών περιουσιακών στοι-
χείων ανά άτομο. 
Πέντε θέσεις στο top-10
ανήκουν σε δυτικοευρω-
παϊκά κράτη με κατά κε-
φαλήν πλούτο πάνω από
78.000 ευρώ, ενώ αντίθετα
ο μέσος όρος στην Ανατο-

λική Ευρώπη είναι μόλις
2.720 ευρώ. 
Σε παγκόσμια κλίμακα, η
Allianz διαπίστωσε πως ο
χρηματοοικονομικός πλού-
τος έφτασε πέρυσι στο ιστο-
ρικό υψηλό των 135,7 τρι-
σεκατομμυρίων ευρώ, αυ-
ξημένος κατά 7,1% σε σχέ-
ση με το 2013. 
Το ποσό αυτό αρκεί για να
εξοφληθεί το κρατικό χρέος
όλων των χωρών κατά πε-
ρίπου τρεις φορές! 

Ξεπέρασαν τα 7 εκατ. οι Έλληνες που δεν εργάζονται

Η Ελλάδα έχασε
συνολικά 1
εκατομμύριο (!)
θέσεις εργασίας
κατά τη διάρκεια
των πέντε
τελευταίων χρόνων
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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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δικαιώματα αναφύτευσης

αμπελιού (ΠΓΕ-ΠΟΠ). Τηλ. 6980/527801.

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.

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. 

ΖΩΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 60 πρόβατα (56 έγκυα), τα
οποία γεννούν από Ιανουάριο, περιοχή
Νομού Σερρών. Τιμή για το καθένα, 100
ευρώ. Τηλ.: 23240/22789 (κ. Κώστας).

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. 

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. 

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

Ελληνίδα ζητά εργασία στο Ναύπλιο. Μα-
γείρεμα, εξωτερικές εργασίες και συντροφιά
ηλικιωμένων. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ.
6982/182059. 

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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Βελτιώσεις στον Κανονισμό
του ΕΛΓΑ προανήγγειλε ο
αναπληρωτής υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Μάρκος
Μπόλαρης απαντώντας στη
Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση
του βουλευτή Λάρισας του
ΚΚΕ Γιώργου Λαμπρούλη για
τα προβλήματα που προκά-
λεσαν στη βαμβακοκαλλιέρ-
γεια και όχι μόνο, οι έντονες
βροχοπτώσεις του περασμέ-
νου Σεπτεμβρίου. 
Ο κ. Μπόλαρης παρέθεσε στοιχεία,
σύμφωνα με τα οποία οι αιτήσεις
των παραγωγών για αποζημιώσεις
ανήλθαν στις 6.000, ωστόσο δεν
προσδιόρισε το πότε ακριβώς θα
καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
Από την πλευρά του ο Λαρισαίος
βουλευτής του ΚΚΕ ζήτησε να δο-
θούν κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις
στους αγρότες για τις ζημιές που
δεν καλύπτονται από τον Κανονι-
σμό, να αποζημιωθούν οι αγρότες

που έχουν υποστεί ζημιές στα
αγροτικά μηχανήματα και οι κά-
τοικοι που έχουν υποστεί ζημιές
στα σπίτια τους, στα μαγαζιά, στα
αυτοκίνητα, αλλά και να δοθεί
στους πληγέντες αγρότες της πε-
ριοχής άτοκο δάνειο με εγγύηση
του Δημοσίου. 
Ο αναπληρωτής υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, κ. Μπόλαρης,

ανέφερε ότι υπάρχει θέμα, το οποίο
αφορά την αποζημίωση των πλη-
γέντων –στις εγκαταστάσεις– λόγω
θεομηνίας και θα πρέπει να απο-
ζημιωθούν από τα ΠΣΕΑ. Είναι
ζημίες, οι οποίες δεν περιλαμβά-
νονται στον Κανονισμό του ΕΛΓΑ.
Όπως είπε, υπάρχει κυβερνητική
βούληση ο Κανονισμός του ΕΛΓΑ
να βελτιωθεί, ώστε να είναι πιο

σύγχρονος και να μπορεί να αν-
ταποκρίνεται και πιο γρήγορα και
πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας
τις συνδρομές που καταβάλλουν
οι αγρότες, προκειμένου να επι-
στρέφονται στους δικαιούχους,
στους πληγέντες, όσο γίνεται πιο
γρήγορα. 
Όσον αφορά τις ζημιές στο πάγιο
και στο φυτικό κεφάλαιο, οι επι-
τόπιες επισκέψεις και εκτιμήσεις
από πλευράς των συνεργείων του
ΕΛΓΑ έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή
τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι εκτι-
μήσεις για τη ζημία που έχουν υπο-
στεί οι εκτεταμένες καλλιέργειες,
δηλαδή βαμβάκι, μηδική, καλαμ-
πόκι. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, θα
ολοκληρωθούν αυτές οι εκτιμήσεις
και θα υπάρξει ενδεχομένως η
διαδικασία των ενστάσεων, προ-
κειμένου να οριστικοποιηθούν για
να δοθούν οι αποζημιώσεις. Ελ-
πίζουμε να γίνουν το συντομότερο.

Ο ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει τις επόμενες
μέρες να καταβάλλει τις αποζη-
μιώσεις για το 2015, ακολουθών-
τας μία χρονολογική σειρά. 
Όσον αφορά τη συνδεδεμένη ενί-
σχυση, έχει σχέση με το ποσό της
παραγωγής και υπάρχει το κατώ-
τατο όριο των 140 κιλών ανά
στρέμμα. 
Αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί σή-
μερα και γι’ αυτόν τον λόγο πάγια,
κάθε χρόνο γίνεται η συνεργασία
του ΕΛΓΑ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προ-
κειμένου να δούμε το ύψος της
κατατεθείσης ποσότητας. Εάν η
συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ
αποδείξει ότι στα συγκεκριμένα
χωράφια υπάρχει μείωση της πα-
ραγωγής η οποία οφείλεται σε θε-
ομηνία, τότε το ζήτημα λύνεται
γιατί υπολογίζεται αντιστοίχως η
πτώση της παραγωγής, ούτως
ώστε να μη ζημιωθούν οι παρα-
γωγοί, αλλά να υπάρξει η καταβολή
και της συνδεδεμένης.

Αλλαγές στον Kανονισμό του ΕΛΓΑ
προανήγγειλε ο Μπόλαρης

Άγνωστο πότε θα δοθούν αποζημιώσεις 
για τις καταστροφές στη βαμβακοκαλλιέργεια

Τα προγράμματα προώθησης των ελληνικών προϊόντων αποτελούν
σημαντικό «εργαλείο» για την ενίσχυση της θέσης τους στις ση-
μαντικότερες αγορές της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, ανέφερε,
μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βαγγέλης Αποστόλου, μιλώντας στο πολυσυνέδριο Capital+Vision.
Όπως γνωστοποίησε, την τελευταία τριετία βρίσκονται σε φάση
υλοποίησης 35 προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ.
ευρώ. σε χώρες όπως ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Καναδάς, Γαλλία και
Γερμανία, ενώ έχουν εγκριθεί άλλα 8 νέα προγράμματα από την
Ε.Ε. για την τριετία 2015-2018, συνολικού προϋπολογισμού 24
εκατ. ευρώ. 
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 επαγ-
γελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές

ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ’ αυτές με τη διάθεση
αυξημένων κονδυλίων και ποσοστού συγχρηματοδότησης για την
προώθηση, από 61 εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2019. 

Με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων
για την αντιμετώπιση των δυσχερειών
σε διάφορους αγροτικούς τομείς θα
ασχοληθεί το Συμβούλιο Υπουργών Γε-
ωργίας, που πρόκειται να συνεδριάσει
τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μέτρα,
ύψους 500 εκατομμυρίων, που παρου-
σιάστηκαν στην έκτακτη Σύνοδο του
Συμβουλίου τον προηγούμενο Σεπτέμ-
βριο, με σκοπό να βοηθήσουν στην αν-
τιμετώπιση των δυσχερειών ρευστότητας
που υφίστανται οι γεωργοί, στη στα-
θεροποίηση των αγορών και στη βελ-
τίωση της λειτουργίας της αλυσίδας

εφοδιασμού. Επίσης, οι υπουργοί θα
ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή σχετικά με την πορεία των ερ-
γασιών που αφορούν διεθνή θέματα
εμπορίου γεωργικών προϊόντων. Πρό-
κειται για συνεχιζόμενες εμπορικές
διαδικασίες σε διμερές, περιφερειακό
ή πολυμερές επίπεδο από τις οποίες
προκύπτουν σημαντικά θέματα για την
ευρωπαϊκή γεωργία. 
Στα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης
της εν λόγω συνεδρίασης περιλαμβάνεται
και η ανταλλαγή απόψεων για την
πορεία της απλούστευσης της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής.

24 εκατ. για την προώθηση
των ελληνικών προϊόντων

Τα προβλήματα των αγροτικών αγορών
στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας



H ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ για ακόμη
μια φορά συμμετείχε, με ιδι-
αίτερη επιτυχία, στην διεθνή
έκθεση Τροφίμων & Ποτών
ANUGA 2015 στην Κολωνία
της Γερμανίας.
Στο εντυπωσιακό περίπτερό της
η εταιρεία παρουσίασε την πλήρη
γκάμα των Ελληνικών παραδο-
σιακών ΠΟΠ τυροκομικών με την
επωνυμία ΗΠΕΙΡΟΣ, όπως φέτα,
σκληρά τυριά (γραβιέρα, κεφαλο-
γραβιέρα, κεφαλοτύρι), καθώς
επίσης και το εξαιρετικό τυρί σχάρας
ταλαγάνι, την γκάμα ημίσκληρων
τυριών και το βούτυρο. 
Οι επισκέπτες, εκτός από την πα-
ρουσίαση της ολοκληρωμένης
γκάμας των προϊόντων, είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για την
ιστορία της εταιρείας και την πε-
ριοχή που βρίσκεται το εργοστάσιο,
για τις πιστοποιήσεις διασφάλισης

ποιότητας του εργοστασίου (ISO,
IFS, HALAL), τα 16 βραβεία που
έχουν κατακτήσει τα προϊόντα της
σε διεθνείς διαγωνισμούς για τη
γεύση και την ποιότητά τους. Είχαν,

επίσης, την ευκαιρία να δοκιμάσουν
όλα τα προϊόντα. 
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ παρουσίασε
ακόμη νέα, καινοτόμα τυροκομικά
προϊόντα, αποτέλεσμα της εξέλιξης

της τεχνολογίας παραγωγής αλλά
και μακρόχρονων δοκιμών που
έγιναν από το έμπειρο επιστημονικό
προσωπικό του εργοστασίου, των
οποίων η τοποθέτηση στην αγορά

θα ξεκινήσει σύντομα. 
H ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ είναι το πιο σύγ-
χρονο εργοστάσιο παραγωγής τυ-
ροκομικών προϊόντων στην Ελ-
λάδα. 
Επεξεργάζεται ετησίως περίπου
25.000 τόνους αιγοπρόβειου γά-
λακτος και διαθέτει ιδιόκτητες
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις,
στον Αμμότοπο Άρτας, στην Ήπειρο.
Η παραγωγική δυνατότητα, οι τε-
χνικές, το πρωτοποριακό πνεύμα
και οι συνεχείς επενδύσεις σε τε-
χνολογία, έρευνα και ανάπτυξη,
σε συνδυασμό με την εμπειρία και
τη γνώση της παράδοσης, εγ-
γυώνται την άριστη ποιότητα των
προϊόντων της, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται η φέτα, το «ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ Ελαφρύ», το γιδοτύρι, το βού-
τυρο τύπου Κερκύρας, η κεφαλο-
γραβιέρα και το κεφαλοτύρι ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ.

40 παραγωγή
www.paragogi.net
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HΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Παρουσίασε νέα
προϊόντα στην ANUGA 2015

Το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, πλούσιο σε
ελαιοκανθάλη, μπορεί να προστατέψει το καρδιαγγειακό
σύστημα, σύμφωνα τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης που
πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Διατροφής του Πανεπιστημίου
Davis της Καλιφόρνιας και στο Ερευνητικό Κέντρο Διατροφής
του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια και
χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Gaea και το Ίδρυμα
«Καπετάν Βασίλης». 
Όπως ανέφεραν σε ειδική εκδήλωση, ο κ. Προκόπιος
Μαγιάτης αναπληρωτής καθηγητής και η Δρ. Ελένη Μέλλιου
της Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών, τα εξαιρετικά παρθένα
ελαιόλαδα περιέχουν ένα ευρύ φάσμα φυσικών συστατικών,
των οποίων η σχετική συγκέντρωση διαφέρει πάρα πολύ
μεταξύ των διαφόρων ποικιλιών ελιάς. Πολλές από αυτές
τις χημικές ενώσεις έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν αντιο-
ξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ενώ ο όρος
«ολικές φαινόλες» ενός ελαίου είναι αποδεκτός ως μέτρο
της αντιοξειδωτικής του ικανότητας, η «φαρμακευτική»
του δράση μπορεί να προέρχεται από συγκεκριμένες ενώσεις.
Ένα παράδειγμα είναι η ουσία ελαιοκανθάλη, η οποία
συνδέεται με την πιπεράτη αίσθηση στο λαιμό που προκαλείται
από ορισμένα φρέσκα και υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα. 
«Τα αποτελέσματα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Gaea Άρης Κεφαλογιάννης, «δικαιώνουν την πε-
ποίθηση μας, ότι η ποιότητα του έξτρα παρθένου ελαιολάδου
συναρτάται ευθέως με τα οφέλη στην υγεία. Ακόμα πιο ση-

μαντική η ανακάλυψη ότι ένα υψηλής ποιότητας ελληνικό
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλίας Κορωνέικη, προσφέρει,
έκτος από αξεπέραστη γαστρονομική απόλαυση, αποτελε-
σματική προστασία από τις θρομβώσεις και γενικά τις καρ-
διοπάθειες». «Η ποιότητα αποτελεί μοναδική ευκαιρία για
το ελληνικό ελαιόλαδο και πρέπει να στηριχθεί απ’ όλους
τους φορείς στην Ελλάδα», τόνισε από την πλευρά του ο κ.
Ξενοφών Κάππας, διευθυντής του Ιδρύματος «Καπετάν Βα-
σίλη».

«Προστάτης» της καρδιάς 
το ελληνικό ελαιόλαδο

Στην ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια
της Πολιτείας και των διωκτικών Αρχών για
την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου
προϊόντων καπνού στην Ελλάδα, στοχεύει η
συντονισμένη πρωτοβουλία των τεσσάρων
εταιρειών του κλάδου, Παπαστράτος, British
American Tobacco Hellas, Imperial Tobacco
και JTI. 
Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι, σε
συνεργασία πάντα με τις Αρχές, η αξιοποίηση
της διεθνούς τεχνογνωσίας των τεσσάρων
εταιρειών, προκειμένου να περιοριστεί το πρό-
βλημα, το οποίο έχει ως συνέπεια –μεταξύ
άλλων– την απώλεια 670 εκατομμυρίων ευρώ
το 2014 από τα δημόσια έσοδα. 
Μεταξύ των σχεδιαζόμενων δράσεων, περι-
λαμβάνεται η υποστήριξη της υλικοτεχνικής
υποδομής, η παροχή τεχνογνωσίας και πλη-
ροφοριών, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών
που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, καθώς
και ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με
το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού και τις συ-
νέπειές του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το παράνομο εμπόριο
καπνικών προϊόντων έχει αυξηθεί δραματικά
τα τελευταία χρόνια, καθώς εκτιμάται ότι το α'
τρίμηνο του 2015 η κατανάλωση των παράνομων

τσιγάρων άγγιξε το 21,8% της συνολικής
αγοράς, έναντι μόλις 3% το 2009, με άμεσες
επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και την
κοινωνία. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, εκτός από
τις μεγάλες απώλειες εσόδων για το ελληνικό
Δημόσιο που επιφέρουν επιπλέον φόρους για
τους πολίτες αλλά και μειώσεις σε μισθούς,
συντάξεις και επιδόματα ανεργίας, το λαθρεμπόριο
προϊόντων καπνού οδήγησε και στην απώλεια
πλέον των 10.000 θέσεων εργασίας σε όλη τη
νόμιμη εφοδιαστική αλυσίδα, από την καπνο-
καλλιέργεια έως το σημείο λιανικής. Εξίσου
ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα κέρδη του
χρηματοδοτούν άλλες εγκληματικές οργανώσεις
με δραστηριότητα στο εμπόριο όπλων, ναρ-
κωτικών και τη σωματεμπορία.

Πρωτοβουλία καπνοβιομηχανιών 
για πάταξη του λαθρεμπορίου



41ΣΑΒΒΑΤΟ 14 NOEMBΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑπαραγωγή
www.paragogi.net

Στη Βουλή ο τριπλασιασμός
των εισφορών του ΟΓΑ

Στη Βουλή φέρνει το θέμα του
σχεδιαζόμενου τριπλασιασμού
των εισφορών των αγροτών
στον ΟΓΑ, ο πρώην υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Ε. Μπα-
σιάκος, με ερώτηση που κα-
τέθεσε προς τους αρμόδιους
υπουργούς της κυβέρνησης.
Το μέτρο αυτό, υποστηρίζει ο κ.
Μπασιάκος, σε συνδυασμό με
όλα τα άλλα μέτρα για τους αγρό-
τες που έχουν ψηφισθεί ή θα ψη-
φισθούν, οδηγούν σε συρρίκνωση
του αγροτικού τομέα και σε βέβαιη
αύξηση της ανεργίας με κατα-
στροφικές συνέπειες. 
Το πρόβλημα αναφέρει ότι είναι
τελικά εθνικό και γι’ αυτό ρωτά
τους υπουργούς πώς θα αποτραπεί
ή θα μειωθεί, όσο είναι καιρός, η
μεγάλη επιβάρυνση των αγροτών
με τον τριπλασιασμό των ασφα-
λιστικών εισφορών τους, που
μάλιστα είναι αβέβαιο αν θα μπο-
ρέσουν κάποτε να εισπραχθούν. 
Αναλυτικά το κείμενο της ερώ-
τησης έχει ως εξής: 
«Το κυβερνητικό σχέδιο για την
απότομη, σημαντική και εξω-

πραγματική αύξηση των ασφα-
λιστικών εισφορών των αγροτών
με τριπλασιασμό τους (!!), από
7% στο 20%, έχει θορυβήσει τους
αγρότες, αφού μάλιστα έρχεται

σε συνέχεια πολλών επιβαρύν-
σεών τους, που έχουν αποφασιστεί
ή πρόκειται να αποφασιστούν στο
άμεσο μέλλον και αφορούν κυ-
ρίως τη φορολογία (άμεση και

έμμεση), όπως εισοδήματος, ΦΠΑ,
πετρελαίου, ΔΕΗ κ.λπ. 
Το σχέδιο που πλήττει καθοριστικά
620.000 ασφαλισμένους αγρότες
συνδέεται και με την αλλαγή
ασφαλιστικού φορέα, που αφορά
πλέον την κάλυψη 1.300.000 συν-
ταξιούχων και ασφαλισμένων
αγροτών στον ΟΓΑ. 
Όλες αυτές οι σκληρές κυβερ-
νητικές αποφάσεις πλήττουν τη
βιωσιμότητα του πρωτογενούς
τομέα, που αντιμετωπίζει ήδη αυ-
ξημένη φορολογία, αυξημένο κό-
στος παραγωγής, καθυστερήσεις
πληρωμών επιδοτήσεων, ενισχύ-
σεων και αποζημιώσεων, επι-
στροφής ΕΦΚ πετρελαίου, έλ-
λειψη ρευστότητας, ενώ ταυτό-
χρονα εκμηδενίζεται και η αντα-
γωνιστικότητά του, αφού εισά-
γονται ήδη φθηνότερα αγροτικά
προϊόντα από γειτονικές χώρες,
όπου το κόστος παραγωγής είναι
πολύ μικρότερο. Ενώ έχει σημει-
ωθεί ραγδαία μείωση της αξίας
των χωραφιών και των εγκατα-
στάσεών τους που δεν μπορούν
να εκποιηθούν. 

Η Milkplan στην «INDAGRA 2015»
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή
της Milkplan, μέσω του αποκλειστικού
αντιπροσώπου της, στη διεθνή έκθεση
αγροκτηνοτροφικού εξοπλισμού «IN-
DAGRA 2015», η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στο Βουκουρέστι με την παρουσία
μεγάλων εταιριών του κλάδου και την
προσέλευση χιλιάδων επισκεπτών. 
Η έκθεση αποτελεί σημείο αναφοράς
για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα στην
εν λόγω χώρα, δίνοντας τη δυνατότητα
σε κτηνοτρόφους, τυροκόμους, γαλα-
κτοπαραγωγούς, αγρότες και άλλους
επαγγελματίες του κλάδου να έρθουν
σε επαφή και να ενημερωθούν για τις
τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς. 
Το περίπτερο της Milkplan συγκέντρωσε
πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον για τα προϊόντα

που παρουσιάστηκαν εκεί. Εξέχουσα
θέση είχε η δεξαμενή ψύξης γάλακτος
ανοιχτού τύπου MP Vertitank, ένα
προϊόν χάρη στο οποίο η εταιρεία κα-
τέκτησε ηγετική θέση και ευρεία ανα-

γνώριση στην ελληνική, ρουμανική και
παγκόσμια αγορά. Επίσης, τα βλέμματα
των επισκεπτών συγκέντρωσε το αμελ-
κτήριο αιγοπροβάτων της σειράς ΜP
Armektron, ένα προϊόν που αποτελεί

εδώ και χρόνια στοιχείο υπεροχής
έναντι του ανταγωνισμού. 
Επόμενος σταθμός για τη Milkplan είναι
η Agrofarmστη Μόσχα (26-28 Ιανουα-
ρίου 2016). 
Η Milkplan είναι μια αμιγώς ελληνική
εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται
στους τομείς της κατασκευής και εμ-
πορίας κτηνοτροφικού εξοπλισμού,
ψυκτικών συστημάτων και τεχνολογικών
εφαρμογών κτηνοτροφικών μονάδων.
Kατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και
κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων
εταιρειών της διεθνούς αγοράς κτη-
νοτροφικού εξοπλισμού με το δίκτυο
εξαγωγών της να εκτείνεται σε 75
χώρες παγκοσμίως και το ποσοστό
εξαγωγών της να ξεπερνάει το 85%
του κύκλου εργασιών. 

Οι μπύρες που 
«γλίτωσαν» από

τα ισοδύναμα 
Επέζησαν τελικά οι μικρές ελληνικές ζυ-
θοποιίες από τη μάχη των «ισοδύναμων»,
αφού η ρύθμιση για την αύξηση του συν-
τελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στη δική τους παραγωγή, τελικά
δεν συμπεριελήφθη στο πολυνομοσχέδιο
που ψήφισε η Βουλή. 
Οι ζυθοποιίες που διασώθηκαν από τον
οδοστρωτήρα του Μνημονίου είναι μεταξύ
των άλλων: 
Η «Πειραϊκή», που παράγει βιολογική και
φρέσκια μπύρα, η Νήσος η κυκλαδίτικη,
η «Ζυθοποιία Χίου», η Septem, η Delphi
Beer, η Κερκυραϊκή «συμφωνία», η Ζέος
από το Άργος, η ρεθυμνιακή Brinks, η
Brinks Volkan από τη Σαντορίνη, η ροδίτικη
Magnus Magister και η χανιώτικη Cretan
Beer. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2003
έως και σήμερα, που ισχύει μειωμένος
συντελεστής φορολογίας, έχουν δημι-
ουργηθεί περί τις 30 μικρές ελληνικές
ζυθοποιίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και
κυρίως στα νησιά. 

Θεματικό Εργαστήριο 
για το ούζο στη Λέσβο 
Το πρώτο «Θεματικό Εργαστήριο» που
αφορά το ούζο διεξήχθη στη Μυτιλήνη,
παρουσία της Περιφερειάρχη Βορείου Αι-
γαίου Χριστιάνας Καλογήρου, του αντι-
περιφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής Κων-
σταντίνου Αδαμίδη, επιχειρηματιών και
εμπλεκομένων στον κλάδο. 
Το Θεματικό Εργαστήριο διεξήχθη στο
πλαίσιο της διαμόρφωσης της Στρατηγικής
για την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
και αποτελεί το πρώτο από τα 5 συνολικά
Εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν
στα νησιά της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα,
θα γίνουν αντίστοιχες επιχειρηματικές
συναντήσεις για τη μαστίχα, το κρασί, το
λάδι και τον τουρισμό. 
Ζητούμενο των συναντήσεων αυτών, όπως
δήλωσε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου,
είναι η ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ
επιχειρηματικού κόσμου και διοίκησης
στη διαδικασία σχεδιασμού των προγραμ-
μάτων, ώστε αυτά να μπορούν να προ-
σαρμοστούν στις ανάγκες των επιχειρή-
σεων.



«Καμπανάκι» ότι 100 εκατομμύρια επι-
πλέον άνθρωποι παγκοσμίως θα οδη-
γηθούν στην ακραία φτώχεια μέχρι το
2030, εάν δεν ληφθούν μέτρα για τον
περιορισμό των συνεπειών της κλιμα-
τικής αλλαγής, χτυπά η η Παγκόσμια
Τράπεζα.
«Χωρίς μία 'κλιματο-ευφυή' ανάπτυξη, η
κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει πε-
ρισσότερα από 100 εκατομμύρια ανθρώπους
στη φτώχεια μέχρι το 2030», αναφέρεται
σε έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η
οποία δίνεται στη δημοσιότητα 20 ημέρες
πριν από τη διάσκεψη του Παρισιού.
Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με την έκθεση, θα
είναι ιδιαίτερα σφοδρές για την αφρικανική
ήπειρο, όπου η κλιματική αλλαγή μπορεί
να οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών των
τροφίμων έως και κατά 12% το 2030.
Θα πρόκειται για «ένα πολύ σκληρό πλήγμα
για μία περιοχή όπου η κατανάλωση των
φτωχότερων νοικοκυριών σε τρόφιμα απο-
τελεί το 60% των συνολικών δαπανών

τους», τονίζεται στην έκθεση. Μεγάλες θα
είναι οι επιπτώσεις και για τη Νότια Ασία.
Στην Ινδία, οι αγροτικές κρίσεις και η ταχύτερη
διάδοση των ασθενειών που προέρχονται
από την κλιματική απορρύθμιση μπορεί να

οδηγήσει στην ακραία φτώχεια 45 εκατομ-
μύρια ανθρώπους, οι οποίοι θα ζουν με λι-
γότερο από 1,90 δολάρια ημερησίως.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, πλήγμα
θα δεχθεί και ο τομέας της υγείας.

Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη
κατά 2 ή 3 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με
την προ-βιομηχανική εποχή- σε επίπεδο με-
γαλύτερο του στόχου των 2 βαθμών που
έχει θέσει η διεθνής κοινότητα- μπορεί να
αυξήσει κατά 5% τον αριθμό των ανθρώπων
που θα είναι εκτεθειμένοι στην ελονοσία,
που μεταφράζεται σε έναν πληθυσμό 150
εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με
την Παγκόσμια Τράπεζα.
Τα κρούσματα διαρροϊκών νόσων απειλούν
επίσης να αυξηθούν κατά 10% στα 15
επόμενα χρόνια, προειδοποιεί η έκθεση που
απευθύνει έκκληση για την εφαρμογή μίας
«ταχείας και αλληλέγγυας ανάπτυξης που
θα λαμβάνει υπ'όψιν το κλίμα».
"Περισσότερο μακροπρόθεσμα, μόνο μία
άμεση και σταθερή διεθνής δραστηριοποίηση
με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου θα επιτρέψει την προστασία
εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια",
αναφέρεται στην έκθεση.
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Σε ακραία φτώχεια 100 εκατ. άνθρωποι

Συνεχίστηκε με καλές προοπτικές το
διεθνές εμπόριο ελαιολάδου και πυρη-
νελαίου, αλλά και επιτραπέζιων ελιών,
κατά τους ένδεκα πρώτους μήνες της
νέας εμπορικής περιόδου 2014/15, δη-
λαδή από τον Οκτώβριο 2014 έως τον
Αύγουστο 2015, γεγονός που είχε ως
άμεσο αποτέλεσμα την σταθεροποίηση
των τιμών παραγωγού σε ικανοποιητικά
υψηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανάλυση
των επικαιροποιημένων διαθέσιμων
στοιχείων από το Διεθνές Συμβούλιο
Ελαιολάδου (ΔΣΕ), σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος οι εισαγωγές ελαιολάδου
και του πυρηνελαίου ήταν υψηλότερες
κατά 11% στην Ιαπωνία, όπου υπήρξε
ισχυρή αύξηση από τον Μάρτιο του 2015.
Οι εισαγωγές στις ΗΠΑ παρέμειναν στα-
θερές, καθώς μετά τις μειώσεις του
Μαρτίου και του Απριλίου ακολούθησαν
αυξήσεις τον Μάιο και τον Ιούνιο και
συνέχισαν ανοδικά, παρουσιάζοντας
αύξηση της τάξης του 1%. Επίσης και
οι εισαγωγές της Κίνας παρέμειναν στα-
θερές, μετά την αύξηση που παρουσίασαν
τον Φεβρουάριο του 2015.

Όσον αφορά τα στοιχεία για τα ελαι-
οπαραγωγά κράτη-μέλη της Ε.Ε. σχετικά
με τον Αύγουστο του 2015 δεν ήταν
διαθέσιμα κατά την έκδοση του τελευταίου
ενημερωτικού δελτίου του ΔΣΕ, αλλά
τα στοιχεία για τους πρώτους δέκα μήνες
της σεζόν 2014/15 δείχνουν σταθερότητα
στις στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και
απότομη αύξηση της τάξης του 295%

σε εισαγωγές εκτός Ε.Ε. σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο μια σεζόν νωρίτε-
ρα.

Το εξευγενισμένο
ελαιόλαδο

Οι τιμές παραγωγού για το ραφιναρισμένο
ελαιόλαδο έχουν χτυπήσει τα υψηλότερα
επίπεδα για την υπό εξέταση περίοδο
τον Αύγουστο του 2015. Στην Ισπανία,
στη συνέχεια, άρχισαν να μειώνονται,
φθάνοντας τα 3.34 €/ kg μέχρι το τέλος
του Οκτωβρίου 2015, επίπεδο που είναι
31% υψηλότερο σε σχέση με την ίδια
περίοδο του προηγούμενου έτους συγ-
κομιδής.
Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία τιμών για τη συγκεκριμένη κα-
τηγορία προϊόντος.
Στα τέλη του Οκτωβρίου του 2015, η
τιμή του εξευγενισμένου ελαιολάδου
(3,34 € / kg) και έξτρα παρθένου ελαι-
ολάδου (3,73 € / kg) διέφεραν κατά
0,39 € / kg στην Ισπανία, ενώ στην
Ιταλία, η διαφορά μεταξύ των δύο κα-
τηγοριών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη
(1,03 € / kg).

Με καλές προοπτικές το διεθνές εμπόριο ελαιολάδου

Με το συνολικό ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ
ενισχύονται 29 Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί
που λειτουργούν σε μικρά νησιά του Αιγαίου,
για το έτος 2015, με απόφαση που υπέγραψε
ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νίκος Στουπής
σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νο-
μοθεσία.
Οι ενισχύσεις αφορούν αναπροσαρμοσμένα
προγράμματα πρωτοβουλιών των Μελισ-
σοκομικών Συνεταιρισμών για τη διατήρηση

της απόδοσης ζωικού κεφαλαίου με τη χο-
ρήγηση μέσων (όπως υλικά διατροφής για
την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά
το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους), την ενί-
σχυση των μελισσοκόμων με σκοπό την
αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παρα-
γωγής, καθώς και τη βελτίωση της εμπορίας
και προώθησης του μελιού (συμμετοχή σε
εκθέσεις, εφαρμογή νέων μεθόδων συ-
σκευασίας, αγορά εξοπλισμού, έκδοση ει-
δικών ενημερωτικών φυλλαδίων).

Ενίσχυση 1,2 εκατ. σε 
Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα
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Ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ανα-
βάθμιση της θέσης του στις αγορές
έκανε το ελληνικό κρασί, περνώντας
με επιτυχία ένα κρίσιμο τεστ μπροστά
στο ειδικό και απαιτητικό ακροατήριο
που συναποτελούν οι wine bloggers
απ’ όλο τον κόσμο, ομάδα με επιρροή
στη διαμόρφωση των καταναλωτικών
προτιμήσεων και των τάσεων της οινικής
αγοράς.
Συγκεκριμένα, το ελληνικό κρασί απέσπασε
ιδιαίτερα ευμενή σχόλια για τα ποιοτικά
γνωρίσματά του στο Διεθνές Συνέδριο για
την Digital Επικοινωνία στο Plovdiv της
Βουλγαρίας, όπου συμμετείχε μέσω της
Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου σε
ένα Masterclass για το ξινόμαυρο και σε
μία ανοιχτή εκδήλωση γευσιγνωσίας (walk
around tasting) 30 κρασιών – πρεσβευτών
απ’ όλη την Ελλάδα. 
Το Masterclass με θέμα «Xinomavro on
Fire: Exploring the Terroirs» έδωσε τη δυ-
νατότητα σε περίπου 50 συμμετέχοντες από
όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τις δυναμικές
της ανερχόμενης διεθνώς αυτής ποικιλίας,
μέσω 10 ετικετών (από Αμύνταιο, Ραψάνη,
Γουμένισσα και Νάουσα) που παρουσιάστηκαν
από τον κ. Γιάννη Καρακάση (Master of
Wine – MW) και από τον κ. Γρηγόρη Μιχαήλο

(Dip WSET).Όπως ειπώθηκε, το ξινόμαυρο
δείχνει πλέον καθαρά ότι μπορεί να έχει
μέλλον στις αγορές του κόσμου, αποτελώντας
ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά του ελληνικού
κρασιού. Αν και δύσκολη ποικιλία, τόσο για
τον αμπελουργό όσο και για τον οινοπαρα-
γωγό, καταφέρνει να δώσει μερικά από τα
πιο πολύπλοκα terroir κρασιά στον κόσμο,
με μοναδική αρωματική συνθετότητα και
ένα καταπληκτικό παιχνίδι υφών στο στόμα.
Δυο ακόμη «συν», οι μεγάλες δυνατότητες
παλαίωσης των κρασιών, αλλά και η πολύ
καλή σχέση ποιότητας-τιμής. 
Εξίσου θετικές και ελπιδοφόρες ήταν οι εν-

τυπώσεις για τα 30 ελληνικά κρασιά – πρε-
σβευτές από βασικές αμπελουργικές ζώνες
(Πελοπόννησο, Σαντορίνη, Νάουσα, Αμύνταιο,
Ραψάνη, Γουμένισσα, Κρήτη, Δράμα, Καβάλα,
Κεφαλονιά, Αττική, Κεντρική Ελλάδα, Θεσ-
σαλονίκη, Σάμο), που συμμετείχαν στην
ανοιχτή εκδήλωση γευσιγνωσίας (walk aro-
und tasting) κρασιών από διάφορες περιοχές
του κόσμου. 
«Πρόκειται για ένα ακόμη θετικό μήνυμα
της συντελούμενης αλλαγής των παραστά-
σεων που υπάρχουν για το ελληνικό κρασί»
είπε ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Γιάννης Βο-
γιατζής, αναφερόμενος στο συνέδριο. Επίσης,

συσχέτισε τα ποιοτικά βήματα που έχουν
γίνει στο προϊόν και την καλύτερη πλέον
υποδοχή του, από ειδικούς και μη, με την
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της Διε-
παγγελματικής Αμπέλου και Οίνου και τις
πολυεπίπεδες δράσεις της (προβολή, εξω-
στρέφεια, περαιτέρω ποιοτική βελτίωση,
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας κ.λπ.). «Όλα
αυτά», τόνισε, «θα συνεχιστούν με ακόμη
μεγαλύτερη συνέπεια». 
«Συνολικά θεωρώ ότι, πρώτον, ήταν μία
πολύ καλή ευκαιρία προώθησης του ελλη-
νικού κρασιού σε σημαντικούς ανθρώπους
της βιομηχανίας κρασιού και δεύτερον, ότι
το ελληνικό κρασί έδωσε μία εξαιρετική
εικόνα τόσο ποιοτικά, όσο οργανωτικά και
επικοινωνιακά», ανέφερε ο κ. Γιάννης Κα-
ρακάσης, MW. 

Δηλώσεις ενδιαφέροντος 
Εν τω μεταξύ εκδήλωση ενδιαφέροντος
από 15/11/2015 έως 15/12/2015 καλεί το
ΥΠΑΤΤ να υποβάλλουν οι αμπελουργοί που
θα θελήσουν να καταθέσουν αιτήματα για
χορήγηση Άδειας Φύτευσης σύμφωνα με
το νέο καθεστώς, που η ισχύς του ξεκινά
από 1/1/2016 και η κανονική υποβολή αι-
τημάτων θα λάβει χώρα την άνοιξη του
2016.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ελληνικό κρασί «κέρδισε»
στο παγκόσμιο συνέδριο των wine bloggers

Στην Αθήνα οι οίνοι της Πελοποννήσου
ια μία ακόμα χρονιά, την 9η, οι οινοπαραγωγοί
της Πελοποννήσου «ανηφορίζουν» προς
την Αθήνα, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015,
για να παρουσιάσουν τα κρασιά τους σε
όλους τους φίλους του καλού κρασιού. 
Η γνωστή και καθιερωμένη εκδήλωση γευ-
σιγνωσίας θα γίνει στο ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία, 13:00-20:00. Κατά τη διάρκειά
της, οι επισκέπτες της θα μπορούν να δοκι-
μάσουν τα περισσότερα κρασιά της Πελο-
ποννήσου από τους αμπελώνες και τα οινο-
ποιεία 32 οινοπαραγωγών. 
Κρασιά κάθε τύπου, με προεξάρχοντα εκείνα
των κορυφαίων ονομασιών προέλευσης:
Μαντινεία, Νεμέα, Μαυροδάφνη Πατρών,
Πάτρα, Μοσχάτος Ρίου Πατρών, αλλά και
δεκάδες άλλα, Προστατευόμενης 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. 
Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα έχουν,
επίσης, τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή
σε κλήρωση για φιάλες πελοποννησιακών
οίνων από τα συμμετέχοντα οινοποιεία,
καθώς και για διανυκτερεύσεις σε ορεινούς
ξενώνες του δικτύου των Δρόμων του Κρασιού
της Πελοποννήσου. Οι κληρώσεις θα γίνονται
κάθε μία ώρα, κρατώντας το ενδιαφέρον
του κοινού αμείωτο! 
Οι οινοπαραγωγοί του Μωριά ανεβαίνουν
στην Αθήνα για να παρουσιάσουν αυτοπρο-
σώπως στο οινόφιλο κοινό τις ιδιαιτερότητες
του πελοποννησιακού αμπελώνα, του πιο
πλούσιου σε διαφορετικά αμπελοτόπια της

Ελλάδας. Ο αμπελοοινικός πλούτος της Πε-
λοποννήσου καταδεικνύεται και από την
αρχαία ονομασία της ως «αμπελόεσσα Πε-
λοπόννησος». 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει, επίσης,
μεταξύ 12:00 και 13:00, η παρουσίαση ενός
σημαντικού ερευνητικού προγράμματος του
Δημόκριτου, που έγινε σε συνεργασία με
τέσσερα οινοποιεία της Πελοποννήσου και
αφορά τον επιστημονικό προσδιορισμό της
γεωγραφικής προέλευσης ενός κρασιού,
αλλά και της ποικιλιακής του σύνθεσης με
στόχο την εξάλειψη φαινομένων νοθείας. 
Η γευσιγνωσία των οίνων της Πελοποννήσου
οργανώνεται φέτος για 9η συνεχή χρονιά,
από την εταιρεία οινικής επικοινωνίας Vinetum
για λογαριασμό της Ένωσης Οινοπαραγών
του Αμπελώνα της Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ). 

Οι οινοπαραγωγοί της Πελοποννήσου
παρουσιάσουν τα κρασιά τους σε όλους
τους φίλους του καλού κρασιού

▶



Τα μεταλλαγμένα δεν έλυσαν τα προ-
βλήματα ούτε της παγκόσμιας πείνας
ούτε της χρήσης φυτοφαρμάκων, λέει
νέα έκθεση της Greenpeace υπό τον
τίτλο «20 χρόνια αποτυχίας»
Tα μεταλλαγμένα αυξάνουν τη χρήση χη-
μικών φυτοφαρμάκων, δεν λύνουν το
πρόβλημα της πείνας στον πλανήτη και
δεν θεωρούνται ασφαλή από μεγάλο μέρος
της επιστημονικής κοινότητας. Αυτά είναι
τα βασικότερα συμπεράσματα στα οποία
καταλήγει η νέα έκθεση της Greenpeace
που δημοσιεύεται, λίγες εβδομάδες μετά
την άρνηση 19 ευρωπαϊκών χωρών, εκ
των οποίων και η Ελλάδα, να καλλιεργή-
σουν μεταλλαγμένα στην επικράτειά τους. 
Η Greenpeace τονίζει ότι είκοσι χρόνια
μετά την πρώτη καλλιέργεια μεταλλαγ-
μένων στις ΗΠΑ, η λύση απέναντι στα με-
ταλλαγμένα και στα υπόλοιπα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η βιομηχανική χημική
γεωργία σήμερα είναι η άμεση «στροφή»
σε βιώσιμη γεωργία που παράγει τροφή
χωρίς να δηλητηριάζει τους φυσικούς πό-
ρους και την υγεία ανθρώπων και περι-
βάλλοντος. 
Η δημοσίευση της έκθεσης της Greenpeace
συμπίπτει με την άρνηση των 19 κρατών-
μελών της Ε.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν
στα 2/3 του ευρωπαϊκού πληθυσμού και
της αγροτικής γης της Ευρώπης. Αξίζει
να σημειωθεί ότι σήμερα το 85% των με-

ταλλαγμένων καλλιεργείται μόνο σε τέσ-
σερις χώρες της αμερικανικής ηπείρου
(ΗΠΑ, Βραζιλία, Αργεντινή και Καναδάς),
που αντιστοιχούν στο 3% της παγκόσμιας
αγροτικής γης. 
«Σήμερα γνωρίζουμε καλά ότι τα μεταλ-
λαγμένα όχι μόνο δεν λύνουν αυτά τα
προβλήματα, αλλά αντιθέτως τα επιδει-
νώνουν. Με τη συντριπτική πλειοψηφία
καταναλωτών και αγροτών να εξακολουθεί
να μην θέλει μεταλλαγμένα, δεν υπάρχει
καμία δικαιολογία που να επιτρέπει πε-
ραιτέρω καθυστέρηση στη ‘‘στροφή’’ της

γεωργίας προς ένα μοντέλο περιβαλλοντικά
και οικονομικά βιώσιμο», τονίζει η κα
Έλενα Δανάλη, υπεύθυνη της εκστρατείας
της Greenpeace για τη βιώσιμη γεωργία
και συνεχίζει: «H Greenpeace καλωσορίζει
την εξαίρεση της Ελλάδας από το νέο ευ-
ρωπαϊκό σύστημα αδειοδότησης καλλιέρ-
γειας μεταλλαγμένων καλαμποκιών. Μένει,
όμως, να κάνει το πιο σημαντικό βήμα: να
κάνει την εξαίρεση κανόνα με τη σύνταξη
και υιοθέτηση Νόμου, που θα απαγορεύει
οριστικά και μόνιμα όλες τις καλλιέργειες
μεταλλαγμένων στη χώρα». 

Όπως έγινε γνωστό, η έκθεση της Green-
peace επανεξετάζει τις επιστημονικές απο-
δείξεις σχετικά με τους περιβαλλοντικούς
κινδύνους των μεταλλαγμένων και κα-
ταλήγει σε 3 βασικά συμπεράσματα: 
1. Τα μεταλλαγμένα αυξάνουν τη χρήση
χημικών φυτοφαρμάκων: Οι ποικιλίες
μεταλλαγμένων είτε παράγουν παρασιτο-
κτόνο είτε είναι ανθεκτικές σε κάποια είδη
ζιζανιοκτόνων. Τα παράσιτα και τα ζιζάνια
αναπτύσσουν αντίσταση στις τοξίνες, οπότε
δημιουργούνται υπερπαράσιτα και υπερ-
ζιζάνια, με αποτέλεσμα οι αγρότες να χρη-
σιμοποιούν όλο και περισσότερα χημικά
φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα. ,
2. Τα μεταλλαγμένα δεν μπορούν να
καταπολεμήσουν το πρόβλημα της παγ-
κόσμιας πείνας: Τα μεταλλαγμένα δεν
λύνουν το πρόβλημα της πείνας στον πλα-
νήτη, αντίθετα αποτελούν απειλή για την
παγκόσμια διατροφική ασφάλεια, ενώ
πλήττουν άμεσα το εισόδημα των αγροτών
μικρής κλίμακας και δεν αυξάνουν τις σο-
δειές των παραγωγών.
3. Δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση
για την ασφάλεια των μεταλλαγμένων:
Παρά τις προσπάθειες της βιομηχανίας
αγροχημικών να καθησυχάσει τους κατα-
ναλωτές ότι οι επιστήμονες συναινούν
στην ασφάλεια των μεταλλαγμένων, πε-
ρισσότεροι από 300 επιστήμονες έχουν
διαφωνήσει με αυτόν τον ισχυρισμό. 
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Greenpeace: Μεταλλαγμένα, 
20 χρόνια αποτυχίας

Κάποιες από τις μεγαλύτερες
εταιρίες γεωργικών προϊόντων
στον κόσμο επιδιώκουν την
ένωσή τους, καθώς 3 χρόνια
μειούμενων τιμών έχουν πιέσει
τα κέρδη. Σύμφωνα με τη Wall
Street Journal, αυτή μπορεί να
είναι η μεγαλύτερη αναδιορ-
γάνωση της βιομηχανίας εδώ
και τουλάχιστον μία δεκαετία.
Η Syngenta συζητά με τη DuPont
μία πιθανή συνεργασία με το
Γεωργικό Τμήμα της δεύτερης,
σύμφωνα με πηγές που επι-
καλείται η Wall Street Journal.

Επιπλέον, η DuPont συζητά ξε-
χωριστά την πιθανότητα μίας
εναλλακτικής συμφωνίας με
τη Dow Chemical, η οποία εξε-
τάζει την πώληση της μονάδας
της σπόρων και φυτοφαρμά-
κων.Όπως αναφέρουν οι πηγές,
οι συζητήσεις βρίσκονται σε
πρώιμο στάδιο και οι συμφωνίες
μπορεί να μην ολοκληρωθούν.
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις
έχουν σχετικά ενταθεί από τη
στιγμή που η Monsanto παραι-
τήθηκε τον Αύγουστο από την
προσπάθειά της να αποκτήσει

τη Syngenta για 46 δισ. δολάρια,
αφού η δεύτερη απέρριψε την
προσφορά. 
Όπως τονίζει το δημοσίευμα,
αυτή η συμφωνία θα μπορούσε
να έχει δημιουργήσει το με-
γαλύτερο προμηθευτή σπόρων
και φυτοφαρμάκων στον κόσμο,
αλλά η Monsanto μπορεί τώρα
να έρθει αντιμέτωπη με την
απειλή μεγαλύτερων ανταγω-
νιστών, σε περίπτωση που οι
αντίπαλοί της καταλήξουν σε
συμφωνίες, ενώ εκείνη όχι,
τονίζουν οι αναλυτές.

Κολοσσοί της γεωργίας επιδιώκουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους Ξεκινά η απογραφή 
του ζωικού 
κεφαλαίου

Στην απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου καλούνται να
προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να καταβληθεί
η προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2015. 
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσοι επιλέξουν να απογράφουν
ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής, θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει τη διαδικασία έως τις 11 Δεκεμβρίου. 
Όσοι επιλέξουν η απογραφή να γίνει μέσω της οικείας Κτη-
νιατρικής Αρχής, θα πρέπει να προσέλθουν σε αυτήν έως
τις 27 Νοεμβρίου, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν
ολοκληρώσει έως τις 11 Δεκεμβρίου την καταχώρηση.
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Η περιήγηση στην παλιά πόλη του Ναυ-
πλίου αποτελεί μια ομολογουμένως γοη-
τευτική περιπέτεια.

Κείμενα:  ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογραφία:  ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ

Η Παλαιά Πόλη του Ναυπλίου χτίστηκε στα
πόδια του Μεγάλου Βράχου και επεκτάθηκε
με γειτονιές γύρω της, που γρήγορα μεγά-
λωσαν και απέκτησαν νέα πολεοδομική
μορφή, σύμφωνα με τις επιταγές της οικι-
στικής ανάπτυξης. 
Η οδός Αναστασίου Πολυζωίδη, χωρίζει
την Παλαιά από τη Νέα Πόλη. 
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανά-
στασης, το Ναύπλιο ήταν ένα σημαντικό
προπύργιο των Οθωμανών και πολιορκήθηκε
για περισσότερο από ένα έτος. Η πόλη τελικά
παραδόθηκε εξαιτίας της πείνας. Μετά την
κατάληψή του, λόγω των ισχυρών οχυ-
ρώσεων που είχε, έγινε η έδρα της προ-
σωρινής κυβέρνησης της Ελλάδας. 
Η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827,
ύστερα από πρόταση του Κολοκοτρώνη,
επέλεξε τον κόμη Ιωάννη Καποδίστρια,
Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, ελληνικής
καταγωγής, από την Κέρκυρα, ως πρώτο
κυβερνήτη του νεοσύστατου Κράτους. 
Έφτασε στο Ναύπλιο στις 7 Ιανουαρίου
1828 και επισήμως έγινε η πρωτεύουσα
της Ελλάδας το 1829. Στην προσπάθειά
του να εγκαθιδρύσει ένα ανεξάρτητο και
αυτοδύναμο κράτος αναγκάστηκε να κα-
ταπολεμήσει διάφορες φατρίες. Δολοφο-
νήθηκε από μέλη της οικογένειας Μαυρο-
μιχάλη στα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου
Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, στις 9 Οκτωβρίου
1831. 
Μετά τη δολοφονία επεκράτησε μια περίοδος
αναρχίας και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις βοή-

θησαν στην καθιέρωση της μοναρχίας στην
Ελλάδα. Ο πρώτος βασιλιάς, ο Όθωνας
ήρθε από τη Βαυαρία και ο δεύτερος, ο Γε-
ώργιος ο 1ος από τη Δανία. Το Ναύπλιο
παρέμεινε η πρωτεύουσα του Βασιλείου
μέχρι το 1834, όταν το νέο Βασίλειο της
Ελλάδας ιδρύθηκε και ο βασιλιάς Όθωνας
αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα
στην Αθήνα. 
Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Ναύπλιο,
γιο του Ποσειδώνα και της Αμυμώνης. Σύμ-
φωνα με την Ελληνική Μυθολογία, η πόλη
οχυρώθηκε με κυκλώπεια τείχη και αρχαι-
ολογικά ευρήματα αποδεικνύουν την ύπαρξη
της πόλης από τα μυκηναϊκά χρόνια. Επίσης,
εκεί γεννήθηκε ο Παλαμήδης, γιος του Ναυ-
πλίου και της Κλυμένης, πέμπτος απόγονος
του πρώτου Ναυπλίου και ήρωας του Τρωι-
κού Πολέμου, απ’ όπου πήρε το όνομά του
το φρούριο της πόλης. 
Κατά την αρχαιότητα η πόλη ονομαζόταν
Ναυπλία και απαντάται στην αρχαία Γραμ-
ματεία κατά πρώτον στον Ηρώδοτο στη
φράση «Ναυπλιή χώρη». Η ονομασία Ναύ-
πλιον, Ἀνάπλιον, Ἀνάπλιν – Ἀνάπλι εμφα-
νίζεται στα υστεροβυζαντινά χρόνια. 
Η ετοιμολογία της λέξης παράγεται από το
ναυς (πλοίο) + πλέω δηλαδή τον τόπο όπου

έβρισκαν καλό αραξοβόλι τα πλοία. Κατά
άλλους από το (ναυς + πόλις ) αλλά επι-
κρατέστερη είναι η πρώτη εκδοχή. Κατά
την Ελληνική Μυθολογία, ο Ναύπλιος ήταν
δεινός θαλασσοπόρος, αλλά και αστρονόμος
(ανακάλυψε την Μικρή Άρκτο). 
Η κοιτίδα της πόλης, με τα στενά σοκάκια
και τα παραδοσιακά σπίτια να μας μεταφέρουν
σε αλλοτινές εποχές. Μια βόλτα στην οδό
Βασ. Κωνσταντίνου θα σας αποκαλύψει το
μεγαλύτερο μέρος της παλιάς πόλης και
την αισθητική της. Είναι ο πρώτος δρόμος
που κατασκευάστηκε με τις κλασικές προ-
διαγραφές στην Ελλάδα, πρωτοβουλία του
Ιωάννη Καποδίστρια, που ήθελε δρόμους
και πόλεις ίδιες με τις προδιαγραφές των
ευρωπαϊκών. Όλη η παλαιά πόλη έχει ρυ-
μοτομηθεί από την εποχή του Καποδίστρια,
με σχεδιασμό του μηχανικού Σταμάτη Βούλ-
γαρη. 
Στην αρχή του μεγάλου δρόμου, εκεί που
σήμερα συναντάται το Άγαλμα του Όθωνα,
χτίστηκε το σπίτι του και είναι γνωστό ως
«παλατάκι». Κάηκε το 1929. Στη συμβολή
του «Μεγάλου Δρόμου» με την οδό Τερζάκη,
βρίσκεται η πρώτη Στρατιωτική Σχολή στην
Ελλάδα, ενώ στο τέλος του, στην Πλατεία
Συντάγματος, υπάρχει ένα σπουδαίο κτίριο,
το βενετσιάνικο οπλοστάσιο, που χτίστηκε
το 1713. Από το 1930, φιλοξενεί το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο του Ναυπλίου. 
Στη γωνία των οδών Συγγρού και Πλαπούτα,
βρίσκεται το σπίτι του Άρμανσπεργκ, του
επικεφαλής της Τριανδρίας των Αντιβασι-
λέων επί Όθωνος. Στη συνέχεια συναντάται
το θαυμάσιο Δικαστικό Μέγαρο, ενώ νο-
τιότερα υπάρχει η οικία του Νικηταρά. Πε-
ριηγητικό ενδιαφέρον έχει μια επίσκεψη
στην Πλατεία των Τριών Ναυάρχων (Κόρ-
δικτον, Δεριγνύ και Χέυδεν). Στον ίδιο χώρο
της πλατείας βρίσκεται το μνημείο του Δ.

Υψηλάντη και γύρω της το κτίριο του πρώτου
Ελληνικού Γυμνασίου, που χτίστηκε το 1833
και το πρώτο Φαρμακείο. Στην ίδια περιοχή
υπάρχει και το κτίριο της πρώτης Ελληνικής
Σχολής Ευελπίδων, ιδρυθέν το 1829. 
Με χιλιάδες τόμους βιβλίων, έχει εγκατα-
σταθεί η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου «Παλαμήδης» στην οδό Αμαλίας. Ο
δρόμος από τη βιβλιοθήκη οδηγεί στην
Πλατεία Συντάγματος, όπου βρίσκονταν οι
οικίες πολλών αγωνιστών του 1821. Στην
ίδια περιοχή υπάρχουν διατηρητέα, το κτίριο
του Παλαιού Βουλευτικού (που σήμερα φι-
λοξενεί το Ωδείο), το Τζαμί, το Μουσείο
του Ναυπλίου (πρώην ενετικό κτίσμα) και
οι φυλακές Λεονάρδου. Μια επίσκεψη στο
Μουσείο του Πελοποννησιακού Λαογραφικού
Ιδρύματος, στη Μητρόπολη του Ναυπλίου,
όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας από
τους Μαυρομιχάληδες το 1831, και στην
Πινακοθήκη, θα γεμίσουν με εικόνες θαυ-
μασμού κάθε επισκέπτη. 
Το Ναύπλιο, είτε ως κτήση των Ενετών
είτε ως κτήση των Τούρκων, διαδραμάτισε
πρωτεύοντα ρόλο στο οικονομικό επίπεδο. 
Πλήρη εικόνα της οικονομικής ζωής της
πόλης μας δίνει στη «Ναυπλία» ο Μ. Γ. Λαμ-
πρινίδης: «Πασών των λοιπών πόλεων της
Πελοποννήσου, ερειμωθεισών σχεδόν και
εξ ολοκλήρου εκ των επανειλημμένων
τουρκικών επιδρομών και δηλώσεων μόνη
η πόλις του Ναυπλίου παρέμεινε σχετικώς
ανθηρά, συγκεντρούσα εν εαυτή ολόκληρον
το εξαγωγικόν και εισαγωγικόν εμπόριον
της κυρίως Ελλάδος... Ο ευρύχωρος και
ασφαλής του Ναυπλίου λιμήν έβριθε δια-
φόρων πλοίων πάσης εθνικότητος, κομι-
ζόντων  και αποκομιζόντων εμπορεύματα...».
Σύμφωνα με γαλλικές αρχειακές πηγές,
στην περιοχή παράγονταν και εξάγονταν
δύο προϊόντα: σιτάρι και μετάξι. 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ

H παλιά πόλη του Ναυπλίου
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Οι ανανεωμένες εκδόσεις του Piaggio
Porter θα εφοδιάζονται με τον ολο-
καίνουριο κινητήρα MultiTech, τε-
χνολογίας Euro6, με καύσιμο την
αμόλυβδη βενζίνη, το υγραέριο ή το
φυσικό αέριο! 

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση
της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, οι
νέες εκδόσεις, Porter και Porter Maxxi
2016, θα εξακολουθήσουν να χαρακτη-
ρίζονται από την εξαιρετική αναλογία
διαστάσεων αμαξώματος, μεταφορικών
δυνατοτήτων, ωστόσο έχει αναβαθμιστεί
σημαντικά η απόδοση, η φιλικότητα
προς το περιβάλλον και η οικονομία
τους. Παράλληλα, την ίδια στιγμή ο
εσωτερικός διάκοσμος επιδεικνύει
υλικά καλύτερης ποιότητας, ενώ
ηλεκτρονικά συστήματα ασφά-
λειας, όπως τα ABS και EBD,
περιλαμβάνονται στον βασικό
εξοπλισμό όλων των εκδόσε-
ων. 
Η σημαντικότερη αναβάθμιση
για τα ελαφρά επαγγελματικά
οχήματα της Piaggio εστιάζεται
στο εντελώς νέο μηχανικό σύνολο
«MultiTech», που πλέον καλύπτει χωρίς
πρόβλημα τις προδιαγραφές ρύπων του
ευρωπαϊκού προτύπου Euro6.
Με χωρητικότητα 1.299 κ.εκ., ο εν λόγω
4κύλινδρος κινητήρας με διπλό εκκεν-
τροφόρο και 16 βαλβίδες, αποδίδει αυ-
ξημένη ισχύ (83 ίπποι), καθώς και με-
γαλύτερη ροπή 112 Nm (+7 Nm) από
τις 4.300 σ.α.λ., την ίδια στιγμή που
τόσο οι εκπομπές ρύπων όσο και η μέση
κατανάλωση καυσίμου του, έχουν πε-
ριοριστεί δραστικά. 
Παράλληλα, η Piaggio θα εξακολουθήσει
να προσφέρει τα μοντέλα Porter και
Porter Maxxi με το συγκεκριμένο σύνολο,
σε εκδόσεις με καύσιμο την αμόλυβδη
βενζίνη, το υγραέριο εκδόσεις bi-fuel
«Eco-Power» ή το φυσικό αέριο εκδόσεις
bi-fuel «Green-Power» απευθείας από
την γραμμή παραγωγής. 

Μεταξύ άλλων, οι επεμβάσεις στο συγ-
κεκριμένο μηχανικό σύνολο περιλαμ-
βάνουν νέο θάλαμο καύσης, νέα πιστόνια
με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια που
μειώνει τον παραγόμενο θόρυβο και τη
μέση κατανάλωση καυσίμου, διπλούς
επικεφαλής εκκεντροφόρους, μεγαλύ-
τερες βαλβίδες, νέο σύστημα έμμεσου
ψεκασμού πολλαπλών σημείων για κα-
λύτερη παροχή καυσίμου, νέα κεντρική
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, σύστημα
«OBD», νέο καταλυτικό μετατροπέα. 
Οι εκδόσεις διπλού καυσίμου «Eco-
Power» (βενζίνη – LPG) και «Green-
Power» (βενζίνη - CNG), που θα είναι
διαθέσιμες από τον Ιανουάριο και τον
Μάρτιο του 2016 αντίστοιχα, βασίζονται
στον ίδιο κινητήρα με τις εκδόσεις, με

καύσιμο την αμόλυβδη βεν-
ζίνη, με τις σχετικές φυσικά
τροποποιήσεις στο σύστη-
μα τροφοδοσίας καυσίμου. 
Οι εκδόσεις «Eco-Power»

εφοδιάζονται με δεξαμενές
χάλυβα υψηλής αντοχής, χω-

ρητικότητας από 24 - 32 λτ. (ανα-
λόγως της έκδοσης του αμαξώματος)
που εδράζονται στο πίσω μέρος του
πλαισίου. 
Αντίστοιχα, οι εκδόσεις «Green-Power»
εφοδιάζονται με δεξαμενές χωρητικό-
τητας 32 λτ. και 23,2 λτ. ή 32 λτ. 
Σε κάθε περίπτωση, ο οδηγός μπορεί
να επιλέξει τον τύπο καυσίμου με τον
οποίο επιθυμεί να λειτουργήσει ο κινη-
τήρας μέσω ενός διακόπτη στο ταμπλό,
δεξιά από το τιμόνι, ενώ τέσσερις λυχνίες
LED τον ενημερώνουν για την ποσότητα
αερίου καυσίμου που διαθέτει στις δε-
ξαμενές του.

Ηλεκτροκίνητες εκδόσεις
Ανέκαθεν, τα Piaggio Porter και Piaggio
Porter Maxxi είχαν να επιδείξουν μια
πληρέστατη γκάμα επιλογών ως προς

Νέο Piaggio        

Το Outlander PHEV 
πρωταγωνιστής

στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 2015»
To Outlander PHEV, το πρώτο ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο
με μόνιμη τετρακίνηση-4WD, με περισσότερες από 40.000
πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά θα είναι ο πρωταγωνιστής της
Mitsubishi Motors στην έκθεση «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 2015», που ανοίγει
τις πύλες της για το κοινό σήμερα, 14 Νοεμβρίου, μέχρι την
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 στην αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην
Δυτικό Αεροδρόμιο). 
Έχοντας μακροχρόνια παράδοση σε πρωτοποριακές τεχνολογίες
και κυρίως στην εξέλιξη των EV, η Mitsubishi Motors Corporation
με μεγάλη επιτυχία αποφάσισε να επεκταθεί στα μεγαλύτερα
ηλεκτρικά οχήματα, κατάλληλα για μεγάλες αποστάσεις με
πολλούς επιβάτες και τις αποσκευές τους. Το Outlander PHEV
είναι ένα από τα φιλόδοξα μοντέλα με περισσότερες από 40.000
πωλήσεις, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην κατάργηση
των περιορισμών που βάζουν οι σημερινές μπαταρίες και φέρουν
τα EV στη μαζική παραγωγή. 
Το Νέο Outlander PHEV ξεχωρίζει για: 
-Το πρώτο Plug-in Hybrid της Mitsubishi Motors είναι ένα όχημα,
βασισμένο σε EV, το οποίο προέκυψε από την εκτενή τεχνογνωσία
της MMC στα EV και τα ηλεκτρονικά συστήματα, με την υποστήριξη
ενός βενζινοκινητήρα όταν χρειάζεται.
-Αξιοποιώντας άριστα τη διακεκριμένη τεχνογνωσία της Mitsubishi
στα συστήματα 4-Wheel-Drive είναι, επίσης, το πρώτο ηλεκτρικό
επιβατικό αυτοκίνητο με μόνιμη 4WD στη μαζική παραγωγή από
mainstream κατασκευαστή.
-Τελευταίο αλλά σημαντικό, έχοντας εξελιχθεί στα πλαίσια της
οικογένειας του νέου Outlander, δεν έχει κανένα από τα
μειονεκτήματα των απλών μετατροπών, ενώ το πρόσθετα
εξαρτήματα EV δεν μειώνουν τον διαθέσιμο χώρο. 
Εκτός από το Outlander PHEV οι επισκέπτες της έκθεσης θα
έχουν τη δυνατότητα να δουν το ανανεωμένο ο ASX, το οποίο
μετά από 5 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά
διατίθεται με δύο υπερσύγχρονούς κινητήρες. Έναν πετρελαιοκινητήρα
προδιαγραφών Euro-6 με ιπποδύναμη 114 ίππους και ροπή 270
Nm, καθώς επίσης και έναν βενζινοκινητήρα 1.6 λτ. MIVEC ιπ-
ποδύναμης 117 ίππων και ροπή 154 Νm, σχεδιασμένους για να
ανταποκρίνονται στο σύγχρονο στιλ της ζωής. Το ανανεωμένο
ASX αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση στη δυναμική κατηγορία
των μικρομεσαίων crossover, το οποίο έχει δεχτεί πλήθος
αλλαγών στην εσωτερική σχεδίαση της καμπίνας των επιβατών
με έμφαση στην άνεση και την πολυτέλεια. 
Ταυτόχρονα, δυναμικό παρόν στο περίπτερο της Mitsubishi Motors
θα δώσει και το μικρότερο μέλος της οικογένειας το Space Star,
που αποτελεί την πρόταση της MMC στην κατηγορία μικρών αυ-
τοκινήτων –την παγκόσμια κατηγορία μικρών οχημάτων, με
βασικά χαρακτηριστικά τα πολύ χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης
και εκπομπών CO2, χάρη στην εφαρμογή τεχνολογιών περιορισμού
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως προηγμένη αεροδυναμική,
σημαντική μείωση του βάρους, έξυπνη εκμετάλλευση των χώρων
και κινητήρες υψηλής απόδοσης.
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        Porter Euro6
Fullback είναι το όνομα του νέου μεσαίου
Pick-Up της Fiat, το οποίο έκανε την παγ-
κόσμια πρεμιέρα του στη Διεθνή Έκθεση
του Ντουμπάι.
Η Fiat έχει μακρά παρουσία στην κατηγορία
των επαγγελματικών αυτοκινήτων όχι
όμως και των μεσαίων Pick-Up. Αυτό
έρχεται να αλλάξει πλέον με την παρου-
σίαση του Fullback. Για όσους δεν το
γνωρίζουν, η ονομασία Fullback προέρχεται
από τη θέση-«κλειδί» στο ράγκμπι ή το
αμερικανικό ποδόσφαιρο, τον τελευταίο
δηλαδή παίκτη στη γραμμή της άμυνας. 
Όλες οι εκδόσεις του Fullback έχουν μέ-
γιστο ύψος 1,780 χλστ. και πλάτος μέχρι
1,815 χλστ. με μεταξόνιο 3 μέτρα. Το

μήκος ποικίλλει, ανάλογα με τη διαμόρ-
φωση και είναι 5,155 χλστ. (Single Cab),
5,275 χλστ. (Extended Cab) και 5,285
χλστ. (Double Cab). Το ίδιο και το μήκος
του χώρου φόρτωσης – 2,265 χλστ.
(Single Cab), 1,850 χλστ. (Extended Cab)
και 1,520 χλστ. (Double Cab). Το ωφέλιμο
φορτίο, ανάλογα με τη διαμόρφωση,
ανέρχεται στα 1.100 κιλά. 
Στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές, το
Fullback θα είναι διαθέσιμο με έναν turbo
diesel κινητήρα 2,4 λίτρων, με δύο εκδόσεις
150 ή 180 ίππων. Τα μοτέρ θα συνεργά-
ζονται με ένα νέο 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο
ή 5τάχυτο αυτόματο κιβώτιο με σπορ λει-
τουργία.

Fullback: Tο νέο
Pick-Up της Fiat

Η Renault Trucks παρουσίασε νέα
ειδική έκδοση, την «Tanker», που
προορίζεται για χρήση στη μετα-
φορά επικίνδυνων υλών, χημικών
και ευπαθών προϊόντων με τη μέ-
γιστη δυνατή ασφάλεια.
Η νέα έκδοση του Renault T Series,
έχει εξελιχθεί με γνώμονα τη μέ-
γιστη μείωση του απόβαρου του
οχήματος, καθώς και την ενσω-
μάτωση πολλαπλών τεχνολογικών
καινοτομιών, που αναβαθμίζουν
την ασφαλή μεταφορά. 
Η συγκεκριμένη έκδοση προορίζεται
για τη μεταφορά επικίνδυνων φορ-
τίων, ευπαθών υλικών, χημικών

και ένα από τα βασικότερα γνω-
ρίσματα της είναι το σημαντικά μι-
κρότερο απόβαρο του οχήματος,

με σαφή οφέλη στην αύξηση των
μεταφορικών του δυνατοτήτων.
Προκειμένου να καταστεί αυτό

εφικτό, το «T» εφοδιάζεται, μεταξύ
άλλων, με ζάντες και δεξαμενές
καυσίμων, αέρα από ελαφρύ κράμα
αλουμινίου, γεγονός που έχει συμ-
βάλλει στη μείωση του απόβαρου
του έως και κατά 270 κιλά σε
σχέση με μια απλή –αντίστοιχη–
έκδοση του μοντέλου. 
Παράλληλα, το σύστημα «Tyre
Pressure Monitoring System» που
είναι σε θέση να ανιχνεύει διαρκώς
την πίεση των ελαστικών σε όλους
τους τροχούς, ενημερώνοντας τον
οδηγό με σχετικές ενδείξεις στο
ταμπλό, συμβάλλει στην αποφυγή
ανεπιθύμητων προβλημάτων, ενώ,

παράλληλα, επιτρέπει στην επι-
χείρηση να βελτιώσει σημαντικά
την αποδοτικότητα των ελαστικών
της. 
Τέλος, το όχημα έχει λάβει πιστο-
ποίηση σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο «ADR», που προβλέπει
συγκεκριμένες λύσεις για την
ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων
φορτίων και για τον λόγο αυτό,
στον εξοπλισμό του περιλαμβά-
νονται στοιχεία, όπως προστατευ-
τικές επενδύσεις στο σύστημα εξα-
γωγής των καυσαερίων, αυτόματο
σύστημα διακοπής της λειτουργίας
της μπαταρίας. 

τους κινητήρες με τους οποίους εφοδιά-
ζονταν, καθώς, μεταξύ άλλων, προσφέ-
ρονταν ακόμη και σε αμιγώς ηλεκτροκίνητες
εκδόσεις από το 1995. 
Η νέα τους γενιά δεν θα μπορούσε φυσικά
να αποτελέσει εξαίρεση αυτού του κανόνα
και η Piaggio ανακοίνωσε πως θα προσφέρει
και τις εκδόσεις «Electric Power», που θα

εφοδιάζονται με έναν ηλεκτροκινητήρα 11
kW και επιτρέπει στο όχημα να αναπτύξει
μέγιστη ταχύτητα 55 χλμ./ώρα. 
Παράλληλα, οι ειδικές μπαταρίες, με τις
οποίες εφοδιάζονται οι ηλεκτροκίνητες εκ-
δόσεις του Porter του, διασφαλίζουν μέγιστη
αυτονομία έως και 80 χλμ. (με σταθερή
ταχύτητα κίνησης στον αυτοκινητόδρομο),
γεγονός που καθιστά το Porter Electric
Power μια πολύ καλή επιλογή και για τη
μεταφορά προϊόντων ακόμη και εκτός του
κέντρου της πόλης. 
Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της καμπίνας
των επιβατών, το Piaggio Porter του 2016
έχει να επιδείξει νέες επενδύσεις στο ταμπλό,
τα καθίσματα και το εσωτερικό των θυρών,
ενώ νέα στοιχεία είναι το immobilizer, οι
τροποποιημένοι εξωτερικοί καθρέπτες και
το σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρονική
υποβοήθηση (EPS). 
Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί νέες υπο-
δοχές για την υποστήριξη νέων συστημάτων
ήχου, πολυμέσων και πλοήγησης, ενώ και
η θερμομόνωση της καμπίνας έχει ανα-
βαθμιστεί σημαντικά. 
Με μήκος αμαξώματος της τάξης των 3,4
μ. και μεικτό βάρος από 1,5 - 1,7 τ., οι εκ-
δόσεις Van είναι σε θέση να μεταφέρουν
φορτία με βάρος από 520 - 750 κιλά, ενώ
οι εκδόσεις με ανοικτή καρότσα μπορούν
να υποστηρίξουν φορτία με βάρος από 
590 - 1.120 κιλά! 

Ένα «Tanker» στην γκάμα της Renault Trucks
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Από το ΙΚΑ
των σκανδάλων
στην Επιτροπή...
Σοφών!

Δείπνο με σημασία...

ΦΟΡΟΙ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ «ΚΑΙΝΕ» ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

www.paragogi.net
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2015
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 144

1,5 €ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ
Εβδομαδιαία

ρεπορταζ

ρΕΠΟΡΤΑΖ
Ετοιμάζονται 

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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