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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τρία παλικάρια, αξιωματικοί του Πολεμικού
Ναυτικού, έχασαν τη ζωή τους την περασμένη
εβδομάδα στα παγωμένα νερά του Αιγαίου.
Θυσιάστηκαν προσπαθώντας να διαφυλάξουν
τα σύνορα της πατρίδος, να προστατεύσουν
όλους εμάς. Η απώλειά τους μας θύμισε -για
άλλη μια φορά- ότι κάποιοι την ώρα που εμείς
δουλεύουμε, γλεντάμε, κοιμόμαστε ήσυχοι
στο κρεβάτι μας, δίνουν τον υπέρτατο αγώνα. 
Μας ξύπνησε από τον λήθαργο που μας έχει
ρίξει η καθημερινότητά μας. Όλοι εμείς θα ξε-
περάσουμε τον χαμό τους, θα τους αφήσουμε
πίσω μας. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τις οι-
κογένειές τους. Δεν ισχύει το ίδιο για τους
συναδέλφους τους, που γνωρίζουν ότι, η δύ-
σκολη δουλεία που κάνουν, μπορεί κάποια
μέρα να τους φέρει στην ίδια θέση. Δείγμα
σεβασμού στα παιδιά που έφυγαν, αλλά και
σε όσους έχουν χαθεί μέχρι σήμερα με τον
ίδιο τρόπο, πρέπει να είναι η σκέψη μας προς
τα όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,
που παίζουν καθημερινά «κορώνα γράμματα»
τη ζωή τους. Γι’ αυτό δεν χρειάζονται πολλά
και μεγάλα λόγια από την πολιτική ηγεσία. 
Χρειάζονται πράξεις, ενέργειες στήριξης των
αξιωματικών και των Ενόπλων Δυνάμεων,
που έχουν κάνει και κάνουν τα πάντα για να
διαφυλαχθεί η αξιοπρέπεια του λαού μας. 
Οι δύσκολες στιγμές που περνάμε δεν είναι
δικαιολογία αναστολής εκ μέρους της Πολιτείας
των αποφάσεων που χρειάζονται για να μπο-
ρέσουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
να είναι αφοσιωμένα στη δουλειά τους. Δεν
πρέπει να μπαίνουν, δεν πρέπει να μπουν στον
γενικό κανόνα των περικοπών μισθών και
επιδομάτων. Οφείλουμε όλοι να τους αντιμε-
τωπίζουμε ως μια διαφορετική κατηγορία πο-
λιτών. Το αξίζουν εκείνοι και οι οικογένειές
τους. 

Σεβασμός και στήριξη
στις Ένοπλες Δυνάμεις

Δημητριακά: Υψηλή 
η νέα σοδιά, αλλά 
χαμηλά οι τιμές 

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν
ότι οι φετινές φυτεύσεις σιτηρών
σε 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. βαίνουν
καλώς με την παραγωγή να φτά-
νει τους 309 εκατομμύρια τόνους,
δηλαδή αύξηση 1,4% σε σχέση
με την περσινή παραγωγή των
304 εκατ. τόνων. Αλλά οι τιμές
της αγοράς είναι κάτω του κό-
στους, οδηγώντας τους παρα-
γωγούς σε οικονομική ασφυξία.

Σελ. 9

«Στενεύει» τα όρια των
κατ’ επάγγελμα αγροτών 
Μέτρα ενίσχυσης των κατά κύ-
ριο επάγγελμα αγροτών, με φο-
ρολογικά, ασφαλιστικά και επεν-

δυτικά κίνητρα, προβλέπει σχέ-
διο της κυβέρνησης, που πε-
ριλαμβάνει τη σύνταξη νέου
εθνικού μητρώου αγροτών και
καθιέρωση νέων ορίων για τον
ορισμό τους.  Στόχος είναι να
επαναπροσδιοριστεί το αγροτικό
εισόδημα και να γίνει η φορο-
λόγησή του με βάση τον επα-
νακαθορισμό της έννοιας της
αγροτικής επιχείρησης και της
γεωργικής εκμετάλλευσης.

Σελ. 11

Ρόδι: Ο κόκκινος «χρυσός» 
Εναλλακτική πρόταση σε νέους
και παλιούς αγρότες προσφέρει
η συμβολαιακή καλλιέργεια της
ροδιάς, που φτάνει να αποδίδει
εισόδημα της τάξης έως και
1.200 ευρώ ανά στρέμμα. Η ροδιά

είναι ανθεκτικό φυλλοβόλο δέν-
τρο, που σπάνια προσβάλλεται
από παράσιτα και μπορεί να φτά-
σει μέχρι τα 3-4 μ. 

Σελ. 12, 37

ΕΒΖ: Παράνομη 
η ενίσχυση τα 30 εκατ.;

Τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί
παράνομη κρατική ενίσχυση η
χρηματοδότηση των 30 εκατ.
ευρώ προς την Ελληνική Βιο-
μηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) αναδει-
κνύει η βουλευτής της Ν.Δ. Νίκη
Κεραμέως, με επερώτηση της
προς τον υπουργό Οικονομίας. 

Σελ. 40

Προχωρά η «κάρτα
του αγρότη»

Το υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης προχώρησε τις απαραί-
τητες διαδικασίες για την κα-
τοχύρωση του ονόματος «κάρτα
του αγρότη». Στόχος είναι η χρη-
ματοδότηση της παραγωγικής
διαδικασίας και η παροχή ρευ-
στότητας στην αγροτική οικο-
νομία. 

Σελ. 41

ΚΕΟΣΟΕ: Εκτεθειμένη
η κυβέρνηση 

Εκτεθειμένη είναι πλέον η κυ-
βέρνηση απέναντι στον κλάδο,
καθώς η προχειρότητα με την
οποία επέβαλε ΕΦΚ στο κρασί
αναγνωρίζεται και από το κουαρ-
τέτο των δανειστών, που ζητά
πλέον, όπως αποκάλυψε εφη-
μερίδα, την απόσυρσή του. 

Σελ. 41Γιάννης Τασσιόπουλος

Με εντυπωσιακή ανταπόκριση συνεχίζεται
ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Ελλάδα
σχήμα και χρώμα», μέσα από τον οποίο η
«Παραγωγή» παρουσιάζει τις αντιπροσω-
πευτικότερες συμμετοχές των φίλων που
συμμετέχουν. Η φωτογραφία αυτής της
εβδομάδας, που επελέγη προς δημοσίευση,
είναι της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ. 
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



Αγώνας μέχρι εσχάτων!
Αγώνας με όλα τα μέσα μέχρι τελικής
πτώσης είναι αποφασισμένοι να δώσουν
οι αγρότες, όπως έδειξαν τα όσα διαδρα-
ματίσθηκαν χθες, Παρασκευή, κατά τη
διάρκεια της καθόδους τους στην πρω-
τεύουσα. Από την πλευρά της η κυβέρνηση
επιμένει στις θέσεις της, ζητώντας από
τους εκπροσώπους των αγροτών να προ-
σέλθουν σε διάλογο άνευ όρων.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Παράλληλα, στελέχη της, όπως ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, επι-
χείρησαν να ταυτίσουν τη διαμαρτυρία των
αγροτών με τη δράση των Χρυσαυγιτών! Η
στάση αυτή του κ. Τόσκα αλλά και κάποιων
άλλων στελεχών της κυβέρνησης έχουν
διχάσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες,
βουλευτές αλλά και εκπρόσωποι των Ορ-
γανώσεων από την Περιφέρεια, διαπιστώ-
νοντας τον εκρηκτικό της κατάστασης, την
οποία χρεώνουν κυρίως στους υπουργούς
κ.κ. Αποστόλου και Κατρούγκαλο, ζητούν
από τον πρωθυπουργό να πάρει νέες πρω-
τοβουλίες για να κλείσει το μέτωπο με τους
αγρότες, που έχει φέρει σε δεινή θέση τους
αγρότες. Από τα… πυρά των βουλευτών και
των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δεν γλίτωσε ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που χρε-
ώνεται από πολλούς λαθεμένους χειρισμούς
σε σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος
της καθόδου των αγροτών στο κέντρο της
πρωτεύουσας. Το σκηνικό της πρώτης ημέρας
έκλεισε αργά χθες το βράδυ με ένα μεγάλο
συλλαλητήριο των αγροτών στο κέντρο της
Αθήνας. Με το κλείσιμο του συλλαλητηρίου,
από το οποίο δεν έλειψαν οι εντάσεις με τις
δυνάμεις της αστυνομίας, αγρότες κατασκή-
νωσαν στο Σύνταγμα. Με βάση το σκηνικό
της πρώτης ημέρας όλα δείχνουν ότι θα πάμε
σε ένα δεύτερο γύρο αναμέτρησης, που κανείς
δεν ξέρει που θα καταλήξει, αν δεν βρεθεί
άμεσα λύση. 

Έριξαν «λάδι στη φωτιά»
Το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές ηλεκτρί-
σθηκε νωρίς χθες το πρωί από την απόφαση
της Αστυνομίας να μην αφήσει τους αγρότες
μαζί με τα τρακτέρ να κατέβουν στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή, που έριξε «λάδι στη φωτιά»,
έγινε αφετηρία για μια σειρά επεισοδίων,
όπως συμπλοκές αστυνομικών - αγροτών,
καταστροφή περιπολικών της Αστυνομίας
και αρκετές ζημιές στο κτίριο του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Οι αγρότες
από την Κρήτη είχαν ζητήσει από το πρωί να
τους επιτραπεί να φθάνουν μέχρι τα σκαλοπάτια
της εισόδου στο υπουργείο, όπου θα έμεναν
για 2 ώρες και στη συνέχεια θα αποχωρούσαν.
Ωστόσο, ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο
δεν το επέτρεψε. Στη συνέχεια ακολούθησαν
συμπλοκές στην πλατεία Καραϊσκάκη και μετά
οι αγρότες πέταξαν ντομάτες εναντίον των
ΜΑΤ. Τότε οι αστυνομικοί ανακοίνωσαν στους
αγρότες πως επειδή εκτόξευσαν ντομάτες
εναντίον τους, δεν θα τους επιτρέψουν να
πλησιάσουν άλλο προς το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Ένταση επικράτησε και στο Δαφνί
μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων,
καθώς η Αστυνομία δεν επέτρεψε στους αγρό-
τες να περάσουν με τα αγρoτικά αυτοκίνητα
και τα τρακτέρ και να μπουν στην Αθήνα. Απο-
τέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν σοβαρά επεισόδια
με πέτρες, καδρόνια και εκτεταμένη χρήση

χημικών από τα ΜΑΤ. Το κυνηγητό στην Εθνική
Οδό συνεχίστηκε μέχρι αργά ανάμεσα σε
αγρότες και ΜΑΤ. Όπως κατήγγειλαν αγρότες
της Πελοποννήσου, αν και συμμορφώθηκαν
στην απόφαση να μην ανεβάσουν τα τρακτέρ
στην Αθήνα, είδαν τις δυνάμεις των ΜΑΤ να
τους σταματούν στην προσπάθειά τους να
φτάσουν στο Σύνταγμα με τα αγροτικά αυτο-
κίνητα. Αυτό που ανέφεραν στους δημοσιο-
γράφους ήταν πως, ενώ δεν έφυγε ούτε ένα
τρακτέρ από την Πελοπόννησο, είδαν με έκ-
πληξη να μην τους επιτρέπεται ούτε η πρόσβαση
με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα, παρά μόνο
με τα λεωφορεία που τους μετέφεραν. Σε
έξαλλη κατάσταση ορισμένοι από τους αγρότες
φώναζαν μπροστά στις κάμερες «Κόκκινη
χούντα», «Τί είμαστε; Ζιμπάμπουε;», «Εμείς
δεν είμαστε Έλληνες πολίτες; Δεν πληρώνουμε
φόρους;», «Θα βγει ο κόσμος με τα όπλα».
Νωρίτερα εκτυλίχτηκαν επεισόδια και στο
Κορωπί. Η ΕΛ.ΑΣ. είχε αποκλείσει τους αγρότες
στα διόδια του Κορωπίου, ωστόσο εκείνοι
τους αιφνιδίασαν, πήγαν από πίσω, έσπασαν
τις μπάρες και ουσιαστικά απέκλεισαν τη δίοδο
προς το αεροδρόμιο. 

Κατηγορώ από υπουργούς
Σχολιάζοντας τα επεισόδια που σημειώθηκαν
έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ανάμεσα σε αγρότες από την Κρήτη και τα
ΜΑΤ, ο υπουργός κ. Αποστόλου κατηγόρησε
τους αγρότες πως αμαυρώνουν το αγροτικό
κίνημα. Μάλιστα, είπε ότι ο δρόμος είναι ένας,
αυτός του διαλόγου. «Η μαγκούρα του Γκόρ-
τσου δεν είναι σύμβολο Δημοκρατίας. Είναι
σύμβολο μικροπολιτικής», είπε ο κ. Γιώργος
Κατρούγκαλος, ο οποίος τάχθηκε εναντίον
των διεκδικήσεων του αγροτικού κόσμου.
Την αναφορά έκανε ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής από το βήμα της Βουλής. Ο
υπουργός, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώ-
τησης της βουλευτού της Δημοκρατικής Συμ-
παράταξης Εύης Χριστοφιλοπούλου, υπο-
γράμμισε πως σκηνές όπως αυτές το πρωί
της Παρασκευής, με την επιχείρηση εισβολής
μαγκουροφόρων στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, αμαυρώνουν τους αγώνες των
αγροτών και προσέθεσε πως η κυβέρνηση
είναι έτοιμη να συζητήσει με τους αγρότες
που είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν σε
διάλογο για τις βέλτιστες λύσεις.
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στα… σκαριά νέος γύρος αναμέτρησης - Διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ η στάση υπουργών



Εκατοντάδες Γάλλοι αγρότες
και πάνω από 1.300 τρακτέρ
διαδήλωσαν στο κέντρο του
Παρισιού τον Σεπτέμβριο του
2015, λόγω της κατάρρευσης
των εισοδημάτων τους. Οι δια-
δηλωτές μπλόκαραν μεγάλες
αρτηρίες στην πρωτεύουσα,
αλλά Γάλλοι αξιωματούχοι ανέ-
φεραν ότι προκάλεσαν μικρή
αναστάτωση. Αντίθετα, στην
Αθήνα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να εμποδίσει,
μέσω της Τροχαίας και των
ΜΑΤ να μην αφήσει το τρακτέρ
να μπουν στην Αθήνα. 
Η κυβέρνηση κάλεσε την Τροχαία
να μην αφήσει τους αγρότες να
κατέβουν στην Αθήνα. 
Η κυβέρνηση κορυφώνει την αν-
τιπαράθεσή της με τους αγρότες.
Ανώτατες κυβερνητικές πηγές επι-
χείρησαν να υποβαθμίσουν τη ση-
μασία που έχουν οι αγροτικές κι-
νητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας στην
ουσία ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται
να κάνει πίσω, ούτε φοβάται τις
επιπτώσεις από αυτές τις αντιδρά-
σεις. 
Μάλιστα, επέκριναν ευθέως τους
αγρότες ότι δεν υπολογίζουν τη
συνολική κοινωνική ανάγκη. 
«Είναι εξαιρετικά εγωιστικό αυτό
που κάνουν οι αγρότες, ενώ τους
λέμε "ελάτε στον διάλογο" και δεν
έρχονται. Η πρόταση νόμου δεν
αφορά μόνο αυτούς, αλλά όλη την
κοινωνία, τον άνεργο, τον χαμη-
λοσυνταξιούχο, δεν έχουν φωνή
αυτοί;» αναρωτήθηκε με νόημα
κυβερνητικός παράγοντας, προ-
σθέτοντας ότι «ειδικά οι αγρότες
ευνοούνται από αυτό». 
Το ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά
στελέχη, φοβούμενα προφανώς
να αντιμετωπίσουν τη σκληρή
πραγματικότητα, «ξεσπαθώνουν»
κατά των δημοσιογράφων, οι οποίοι
προβάλλουν, όσοι έχουν υποχρέ-
ωση βέβαια, τις διαδηλώσεις και

τους αποκλεισμούς στον δρόμο,
αλλά και κατά των κομμάτων, που
υποκινούν, όπως καταγγέλλουν,
τους πολίτες εναντίον της πολιτικής
που ακολουθείται. 
Η στάση αυτή των κυβερνητικών
στελεχών αφενός τους εκθέτει
στην κοινωνία και αφετέρου δεν
θα τους δώσει «ασπίδα» προστασίας
για να αντιμετωπίσουν τις κινη-
τοποιήσεις. Τους εκθέτει, γιατί είναι
πολύ πρόσφατη η πορεία που είχε
διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ και η στρα-
τηγική που είχε ακολουθήσει ως
κόμμα αντιπολίτευσης. Τότε, ο ση-

μερινός πρωθυπουργός ήταν συ-
νομιλητής κάθε διαμαρτυρόμενου
και συμπαραστάτης κάθε κοινω-
νικής ομάδας, που διεκδικούσε.
Για τον λόγο αυτό και μόνο δεν
μπορεί, δεν δικαιούται ουδείς από
το κυβερνητικό «στρατόπεδο» να
μιλάει για υποκινητές. 
Όσον αφορά το «κατηγορώ», που
εξαπολύουν κατά των δημοσιο-
γράφων, ξεχνούν τα στελέχη της
Κουμουνδούρου και του Μαξίμου
ότι όταν έβγαιναν οι αγρότες στους
δρόμους, κανάλια κι εφημερίδες
έδιναν και χρόνο και χώρο άφθονο
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Το Παρίσι επιτρέπει τρακτέρ,         

Αναβρασμός και δυσφορία στα ΜΑΤ
Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ)
Σταύρος Μπαλάσκας, είπε ότι το 20% των αντρών που υπηρετεί στα ΜΑΤ είναι
παιδιά αγροτών. Είναι παιδιά ηλικίας από 19 έως 27 ετών και κανείς δεν γνωρίζει
πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που τους δοθεί η διαταγή να σταματήσουν τους
αγρότες. «Είναι πρόβλημα για τους αστυνομικούς να βρεθούν αντιμέτωποι με λαϊκές
μάζες, οι οποίες έχουν δίκιο», τόνισε ο κ. Μπαλάσκας. 
Εδώ όμως «γεννιούνται» ερωτήματα, καθώς ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ υποστήριξε
πως είναι άγνωστο «αν θα πειθαρχήσουν πολλοί αστυνομικοί στην εντολή». Μάλιστα,
υπενθύμισε πως σε παλιότερες κινητοποιήσεις των αγροτών, όταν η τότε κυβέρνηση
φοβήθηκε πως τα ΜΑΤ θα πετάξουν κάτω τα γκλοπ και τις ασπίδες, αποφάσισε να
ξεφουσκώσουν τα λάστιχα των τρακτέρ. 

Ο υπουργός Παιδείας μίλησε για «δήθεν
αγροτικές διεκδικήσεις» από αγρότες
«εγκάθετους της Ν.Δ. και της Χρυσής
Αυγής», που πάνε «χέρι-χέρι με τον
Σόιμπλε»

▶

Λάδι… στη φωτιά ρίχνουν στελέχη                  



σ’ εκείνους που έκλειναν με τα
τρακτέρ τους δρόμους. Δεν μπορεί
οι ίδιοι άνθρωποι, που έκαναν τη
δουλειά τους, όταν στην αντιπο-
λίτευση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή
σήμερα κάνουν ακριβώς την ίδια
δουλειά, να μπαίνουν στο «στό-
χαστρο», καθώς το κόμμα του κ.
Τσίπρα έγινε κυβέρνηση. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που κυ-
βερνητικό κόμμα ακολουθεί την
τακτική, την οποία ακολουθεί τώρα
ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν ξανακάνει κι

άλλοι, που βρέθηκαν στη θέση
του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Είχαν
μιλήσει κι εκείνοι για υπονομευτές
και υποκινητές. Η στρατηγική τους
αυτή δεν τους διέσωσε και ούτε
θα διασώσει τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Η μόνη διέξοδος που υπάρχει πάντα
σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η
κάθε κυβέρνηση να αντιμετωπίσει
κατάματα την πραγματικότητα.
Ήρθε ή ώρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ
να βρεθεί αντιμέτωπος με την αλή-
θεια.

Χρυσοβελώνη: Οι
αγρότες θέλουν 

να ρίξουν
την κυβέρνηση

Αμφιβολίες για την «αθωότητα»
των συνεχιζόμενων δυναμικών
κινητοποιήσεων των αγροτών,
από τη στιγμή που αρνούνται τον
διάλογο και τη συνάντηση με τον
πρωθυπουργό, εκφράζει η εκπρό-
σωπος των ΑΝΕΛ, Μαρίνα Χρυ-
σοβελώνη, υπογραμμίζοντας ότι
αν σκοπεύουν να ανατρέψουν την
κυβέρνηση δεν θα τα καταφέρουν. 
«Οι αγρότες δεν προσέρχονται
στον διάλογο κι εμένα αυτό μου
γεννά πάρα πολλές αμφιβολίες
και υποψίες ως προς την αθωότητα,
αν μπορώ να το πω έτσι, των κι-
νητοποιήσεων», είπε η κα Χρυ-
σοβελώνη. 
Υπενθύμισε, ότι τα προηγούμενα
χρόνια δεν ήταν συνηθισμένο να

καλεί ο πρωθυπουργός σε διάλογο
τους αγρότες, είπε ότι άλλοι επαγ-
γελματικοί κλάδοι προσέτρεξαν
στον διάλογο, ενώ οι αγρότες -
όπως υπογράμμισε- κλήθηκαν,
αλλά αρνούνται να παραστούν
ακόμα και στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπο-
ρίου. 
«Τί επιδιώκουν οι αγρότες; Να ρί-
ξουν την κυβέρνηση; Ε, δεν θα τα
καταφέρουν» είπε χαρακτηριστικά
η κα Χρυσοβελώνη, ενώ σε ερώ-
τηση ποιά από τα αιτήματα των
αγροτών θα μπορούσε να ικανο-
ποιήσει η κυβέρνηση, επισήμανε
ότι ο πρωθυπουργός έχει «πάντα
την πόρτα ανοιχτή» και χαρακτήρισε
αναγκαία την έναρξη διαλόγου
ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Κουίκ θυμήθηκε
τη… Βουλγαρία!

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ Τέρενς Κουίκ, αναφέρεται
στις πληροφορίες ότι υπάρχει έν-
τονη αντίδραση της βουλγαρικής
κυβέρνησης για το κλείσιμο των
συνόρων από ελληνικής πλευράς. 
Όπως είπε, «η κατάσταση στη
Βουλγαρία, στα σύνορα με την
Ελλάδα, μας δημιουργεί έντονο
διακρατικό - διπλωματικό ζήτημα,

με τη βουλγαρική κυβέρνηση να
διαμαρτύρεται εντονότατα, καθώς
εκατοντάδες φορτηγά (κυρίως
βουλγαρικά, αλλά και ρουμάνικα
κ.λπ.) σε ουρά πάνω από 25 χι-
λιόμετρα έχουν ακινητοποιηθεί
στη δική τους την πλευρά, με ό,τι
αυτό σημαίνει στη ζημιά που υφί-
στανται εκείνοι, χωρίς να έχουν
καμία σχέση με το πρόβλημα που
έχουν οι Έλληνες αγρότες με την
ελληνική κυβέρνηση». 
«Από τη μια δίνουμε μάχη να μην
μας κλείσουν οι ακραίοι της Ευ-
ρώπης, με τους ‘‘πρόθυμους’’
Σκοπιανούς, τα ελληνικά σύνορα
κι εμείς κλείνουμε τα δικά μας
σύνορα με μία χώρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης;», ανέφερε ο υφυ-
πουργός παρά τω πρωθυπουργώ,
απευθυνόμενος ταυτόχρονα «και
σε εκείνους τους αγρότες που
δεν υποκινούνται από κόμματα»,
αλλά και «στα κόμματα της αντι-
πολίτευσης -ας μην το αρνούν-
ται- που υποκινούν και κρύβονται
πίσω από αγρότες» και καταλή-
γοντας τόνισε: «Δεν μπορεί για
τη συγκεκριμένη διασυνοριακή -
διακρατική περίπτωση να εθελο-
τυφλούν ούτε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ούτε η Φώφη Γεννη-
ματά».
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         η Αθήνα τα απαγορεύει!
Παραλήρημα Φίλη

«Λάδι στη φωτιά» της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και
αγροτών έριξε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, υποστηρίζοντας
ότι τα μπλόκα και το κλείσιμο των συνόρων υποκινούνται είτε
από τη Ν.Δ. είτε από τη Χρυσή Αυγή. 
Ο υπουργός Παιδείας μίλησε για «δήθεν αγροτικές διεκδικήσεις»
από αγρότες «εγκάθετους της Ν.Δ. και της Χρυσής Αυγής»,
που πάνε «χέρι-χέρι με τον Σόιμπλε». 
Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, που το προσφυγικό, το ασφα-
λιστικό και εν γένει η οικονομική πραγματικότητα δημιουργεί
εκρηκτικές κοινωνικές συνθήκες, ο κ. Φίλης επέλεξε να προχωρήσει σε παραληρηματική
και ισοπεδωτική καταγγελία όσων εναντιώνονται στη νέα μνημονιακή λαίλαπα. 
«Ποιοί κλείνουν τα σύνορα στη Βουλγαρία και στήνουν ένα ιδιότυπο Grexit;» αναρωτήθηκε,
για να απαντήσει ο ίδιος, απευθυνόμενος προς τη Ν.Δ.: «Εσείς! Οι καπεταναίοι σας, που
κλείνουν τους δρόμους και συγκρούονται με τους Βούλγαρους οδηγούς. Εσείς δίνετε
επιχειρήματα στους άλλους. Τα ταμπονάρετε από κάτω τα σύνορα! Είναι ή όχι τα δικά σας
στελέχη εκεί εν ονόματι δήθεν αγροτικών διεκδικήσεων; Εσείς! Οι εγκάθετοι της Ν.Δ. και
Χρυσής Αυγής με τον Σόιμπλε χέρι-χέρι».

Αμφιβολίες για την «αθωότητα» των
συνεχιζόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων
των αγροτών εκφράζει η εκπρόσωπος των
ΑΝΕΛ, Μ. Χρυσοβελώνη, υπογραμμίζοντας
ότι αν σκοπεύουν να ανατρέψουν την
κυβέρνηση δεν θα τα καταφέρουν

▶

                  του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ



Στις επιπτώσεις που έχει στη λειτουργία
της βιομηχανικής παραγωγής η συνε-
χιζόμενη κινητοποίηση και το αδιέξοδο
που έχει δημιουργηθεί με την κυβέρνηση,
αναφέρονται με ξεχωριστές ανακοι-
νώσεις τους ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) και ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς.
Ο ΣΒΒΕ με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό
της χώρας Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνει την
ανησυχία του για το συνεχιζόμενο κλείσιμο
των Εθνικών Οδών και κάνει έκκληση προς
την Κυβέρνηση να κατανοήσει το αδιέξοδο
στο οποίο έχει περιέλθει η βιομηχανία, ενώ
ζητά να δημιουργηθούν άμεσα οι προϋπο-
θέσεις διαλόγου με τους αγρότες.
Τα βασικά σημεία της επιστολής του ΣΒΒΕ
προς τον Πρωθυπουργό, έχουν ως εξής: 
«…Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών
έχουν δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα
ανεφοδιασμού της εγχώριας βιομηχανίας
με πρώτες ύλες, ενώ οι εξαγωγές δυσχε-
ραίνονται σημαντικά τις δύο τελευταίες
εβδομάδες.
Αν συνεχιστεί το κλείσιμο των συνόρων,
των Εθνικών Οδών και η συνεπακόλουθη
Οδύσσεια της μεταφοράς των προϊόντων
εξαιτίας των μπλόκων, είναι προφανές ότι
απειλείται ευθέως η βιωσιμότητα πολλών
εγχώριων βιομηχανιών και η απώλεια ξένων
αγορών και πελατών, ειδικά για όσες επι-
χειρήσεις ανήκουν στον κλάδο της μετα-
ποίησης αγροτικών προϊόντων.
Ο ΣΒΒΕ καλεί την Κυβέρνηση να επιδείξει
σύνεση, να διασφαλίσει την ανεμπόδιστη
λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και της
οικονομικής ζωής του τόπου και γενικότερα
να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τους
αγρότες, για την άρση του αδιεξόδου για τη
χώρα και τις επιχειρήσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό ας αναλογιστεί τις μεγάλες
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες (π.χ.
απολύσεις εργαζομένων λόγω κλεισίματος
επιχειρήσεων) που θα έχει η συνέχιση -ως
έχουν- των κινητοποιήσεων των αγροτών. 
Τέλος, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί λειτουργοί

ας εξασφαλίσουν από τους αγρότες του-
λάχιστον τη δημοσιοποίηση του προγραμ-
ματισμού κλεισίματος των Εθνικών Οδών,
για να μπορέσουμε, έστω και στοιχειωδώς,
να εφοδιάσουμε με προϊόντα τα μεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας μας...». 
O πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών

Αττικής και Πειραιώς Δημήτρης Μαθιός,
αναφερόμενος στις κλιμακούμενες επιπτώ-
σεις στις μεταφορές και σε ότι αυτό έχει να
κάνει με τη λειτουργία της βιομηχανικής
παραγωγής και των μονάδων της, δήλωσε
πως τα πολύπλευρα προβλήματα, πέρα από
τις γνωστές παθογένειες της οικονομίας,
που προστέθηκαν στη βιομηχανία με την
έλλειψη ρευστότητας λόγω ‘‘παγώματος’’
καταβολής χρεών του κράτους, δημοσίων
επενδύσεων και capital controls, διογκώ-
νονται τώρα και από τις συνέπειες των κοι-
νωνικών κινητοποιήσεων. 
Η αδυναμία παραλαβής εμπορευμάτων και
πρώτων υλών ή της προώθησης προϊόντων
εντός και εκτός της χώρας, λόγω του κυ-
κλοφοριακού χάους που επικρατεί, προσδίδει
μια νέα, ιδιαίτερα δυσάρεστη, διάσταση στη
βιομηχανική παραγωγή που συμπιέζεται και
για πολλούς άλλους λόγους. 
Ο κ. Μαθιός πρόσθεσε, ακόμη, ότι η νέα
αυτή δυσμενέστατη διάσταση είναι παρά-
μετρος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη
από κάθε πλευρά που συνδέεται τόσο με
τους λόγους προκλήσεως των κινητοποι-
ήσεων όσο και με τη μορφή τους.
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ΣΒΒΕ: Σήμα κινδύνου για
τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Έκκληση στην κυβέρνηση για διάλογο απευθύνουν οι φορείς της αγοράς

Σοβαρά προβλήματα και
ελλείψεις στην αγορά

Οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών
έχουν αρχίσει να δημιουργούν προβλήματα και
ελλείψεις στην αγορά, σε συνδυασμό με τις κι-
νητοποιήσεις των αυτοκινητιστών, ενώ αναμένονται
και ανατιμήσεις των προϊόντων. 
Οι έμποροι κρεάτων, κυρίως όσοι βασίζονται στις
εισαγωγές, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση θα γίνει
πιο δύσκολη τις επόμενες ημέρες. Την κατάσταση
σώζουν προς το παρόν, στο πλαίσιο του εφικτού,
οι παρακαμπτήριοι δρόμοι που μένουν ανοικτοί,
αλλά και πάλι με μεγάλη καθυστέρηση γίνεται ο
εφοδιασμός της αγοράς. 
Η αγορά τροφοδοτείται ήδη με καθυστέρηση λόγω
των μπλόκων, ενώ ήδη ξεκίνησαν απεργία διάρκειας
οι ιδιοκτήτες φορτηγών που εκτελούν πάσης
φύσεως μεταφορές και έτσι το πρόβλημα θα γίνει
ακόμα μεγαλύτερο την επόμενη εβδομάδα.

Ένταση μεταξύ 
αγροτών και οδηγών

Την ίδια ώρα εντάσεις έχουν αρχίσει να δημιουργούνται
μεταξύ των αγροτών και των οδηγών φορτηγών
που μεταφέρουν προϊόντα. 
Ένταση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο
τελωνείο του Προμαχώνα, όπου εδώ και μέρες
Έλληνες αγρότες έχουν στήσει μπλόκα και περιορίζουν
το πέρασμα των συνόρων. 
Τέσσερις οδηγοί φορτηγών με βουλγάρικες πινακίδες
πέρασαν στην πλευρά της Βουλγαρίας πατώντας
ξαφνικά γκάζι, διανύοντας μία απόσταση 2 χιλιόμετρων
από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένα τα οχήματά
τους μέχρι τα σύνορα. 
Έσπασαν μάλιστα τις προστατευτικές μπάρες του
τελωνείου.Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και ένας
πέμπτος οδηγός, ωστόσο τον σταμάτησε η Αστυνομία
επί ελληνικού εδάφους και προσήχθη. 
Η βουλγαρική αστυνομία πήρε τα στοιχεία των υπο-
λοίπων τεσσάρων, που κατάφεραν να περάσουν
τα σύνορα. 
Σύμφωνα με τους αγρότες, τα φορτηγά πέρασαν
με τόσο μεγάλη ταχύτητα, που παραλίγο να σημει-
ωθούν τραυματισμοί. 
Το κομβόι των φορτηγών που περιμένουν να
περάσουν τα σύνορα αρχίζει περίπου 2 χιλιόμετρα
πριν από το μπλόκο.
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Μέσα στην αρνητική συγκυρία ενός εν-
δεχόμενου Grexit, της επιβολής των ca-
pital controls, των επανειλημμένων
εκλογικών αναμετρήσεων, της μειωμένης
αξιοπιστίας της χώρας μας διεθνώς, οι
ελληνικές παραγωγικές και εξαγωγικές
επιχειρήσεις απέδειξαν έμπρακτα ότι
μπορούν και στα δύσκολα, υπογραμμίζει
ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελ-
λάδος (ΣΕΒΕ).
Το 2015 όλοι οι βασικοί κλάδοι, πλην των
πρώτων υλών, κατέγραψαν ανοδικές τάσεις
συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Πιο συγ-
κεκριμένα, εντυπωσιακή για το 2015 είναι η
αύξηση στις εξαγωγές λιπών και ελαίων, με
προϊόν αιχμής το ελαιόλαδο, καθώς η αύξηση
σε αξία ανήλθε σε σχεδόν μισό δισ. ευρώ
και σε ποσοστιαία βάση ξεπέρασε το 120%,
συγκριτικά με το 2014. Μάλιστα, οι εξαγωγές
του κλάδου με την επίδοση του 2015 κατα-
γράφουν ρεκόρ πενταετίας. ,Σε αξία εξίσου
σημαντική είναι και η αύξηση εξαγωγών βιο-
μηχανικών ειδών, η οποία ανήλθε σε 370
εκατ. €, καθώς και των μηχανημάτων και
υλικών μεταφορών (+14%). Οι υπόλοιποι
κλάδοι που κινήθηκαν ανοδικά το 2015 ήταν
τα ποτά & καπνά (+12%) και τα τρόφιμα &

ζώα (+3,4%).  Ο ΣΕΒΕ
υπενθυμίζει τα προ-
σωρινά στατιστικά

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
σύμφωνα με τα οποία

οι ελληνικές εξα-

γωγές (πλην καυσίμων) έκλεισαν με θετικό
πρόσημο το 2015, σημειώνοντας αύξηση
κατά 8,2% συγκριτικά με το 2014, μετά από
μια τετραετία στασιμότητας. Σε αξία υπολο-
γίζονται σε 18,3 δισ. €. Η μεταβολή αυτή σε
συνδυασμό με τη στασιμότητα στις εισαγωγές
αγαθών (πλην καυσίμων), επέτρεψαν τη βελ-
τίωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 7,3%
ή κατά 1,1 δισ. €. Παρά την κάμψη του ρυθμού
της ανόδου στις πωλήσεις μας στο εξωτερικό
(χωρίς πετρ.) που παρατηρήθηκε μετά την
επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων τον
Ιούλιο 2015 (τον Οκτώβριο και Νοέμβριο
2015, οι εξαγωγές μας σε σχέση με έναν
χρόνο πριν ήταν χαμηλότερες), τον Δεκέμβριο
2015 η αύξηση των εξαγωγών της χώρας
δείχνει να επανακάμπτει, με άνοδο κατά
+2,7% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο 2014.

Αυτό τελικά οδήγησε σε συ-
νολική αύξηση των εξα-

γωγών μας (χωρίς πετρ.) το 2015 σε σχέση
με το 2014 κατά 8,2%.  Το ερώτημα που
εύλογα προκύπτει είναι πώς θα αντιδρούσαν
οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και
πόσο θα αυξάνονταν οι εξαγωγές, αν δεν
υπήρχαν τα αμέτρητα προβλήματα των τε-
λευταίων ετών, αλλά και για πόσο καιρό
ακόμα θα αντέξουν υπό αυτές τις πιέσεις. Το
μείζον πρόβλημα παραμένει η ρευστότητα,
η οποία έχει επιδεινωθεί δραστικά μετά την
εφαρμογή των capital controls. Παρόλο που
αυτά χαλαρώνουν, η οριστική άρση τους
είναι αναγκαία συνθήκη για να επανέλθει η
εμπιστοσύνη στο εσωτερικό και το εξωτερικό
της χώρας και μονόδρομος για να αρχίσει
να αποκαθίσταται σταδιακά η ρευστότητα
στις επιχειρήσεις. 
Αρνητικά στην αποκατάσταση της εμπιστο-
σύνης στο εσωτερικό της χώρας επιδρά, σε
κάθε περίπτωση, η υπέρμετρη αύξηση της
φορολογίας, αλλά και η μεταρρύθμιση στο
ασφαλιστικό, που παρά το ότι είναι αναγκαία,

εστιάζει κατ’ εξοχήν σε εκτόξευση των
εισφορών που θα κληθούν να καταβάλουν
οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες. Η
υπερ-φορολόγηση, μέσα στην οποία

συμπεριλαμβάνεται και η υπερβολικά με-
γάλη αύξηση των εισφορών, έχει έντονα αν-

τιαναπτυξιακό χαρακτήρα. 
Πέραν αυτού όμως, είναι και αναποτελε-
σματική, διότι θα οδηγήσει με μαθηματική
ακρίβεια σε αύξηση της φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής, με αποτέλεσμα τα προσ-
δοκούμενα έσοδα να μην επιτευχθούν και
πιθανότατα να είναι χαμηλότερα από τα υφι-
στάμενα, αναγκάζοντας σε βάθος χρόνου
την επιβολή περαιτέρω μέτρων. 
Επιπλέον, η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει
σε μία κοινωνική αναστάτωση, η οποία επι-
δεινώνει ακόμα περισσότερο την άσχημη κα-
τάσταση της χώρας μας, καθώς μεγάλο
πλήθος κοινωνικών και επαγγελματικών
ομάδων βρίσκεται στους δρόμους. Ιδιαίτερα
η διατάραξη των οδικών συγκοινωνιών και
με το εξωτερικό, λόγω του κλεισίματος των
δρόμων από τους αγρότες και της αποχής
των φορτηγών, οδηγεί σε επιδείνωση της
προσπάθειας των επιχειρήσεων να εξάγουν
τα προϊόντα τους και δημιουργεί, για μια
ακόμη φορά, αρνητικό κλίμα στους πελάτες
του εξωτερικού. 
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την έλ-
λειψη εξαγωγικής στρατηγικής της ελληνικής
παραγωγής, λειτουργούν αρνητικά στη δια-
τήρηση των παραγωγικών εξωστρεφών επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα και στη δημιουργία
ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος. Αντ' αυτού
παρατηρείται τους τελευταίους μήνες μια
έντονη επιφύλαξη από επενδυτές, με απο-
τέλεσμα πιθανές αποεπενδύσεις και συρρί-
κνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Η αύξηση των εξαγωγών κατά 8,2% το 2015
δείχνει ότι οι Έλληνες εξαγωγείς μπορούν.
Θα πρέπει, όμως, να γίνει επιτέλους αντιληπτό,
προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι η ανάκαμψη
δεν μπορεί να προέλθει χωρίς την παραγωγική
και εξωστρεφή ανασυγκρότηση της χώρας,
τη διασφάλιση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος με σταθερό φορολογικό και
ασφαλιστικό καθεστώς, την ενίσχυση της
ρευστότητας με ανταγωνιστικό κόστος χρή-
ματος, την προσέλκυση άμεσων ξένων επεν-
δύσεων και την υλοποίηση ριζικών τομών
και μεταρρυθμίσεων. Μόνο με αυτούς τους
τρόπους θα ενισχυθεί η βιομηχανία και η με-
ταποίηση, θα αυξηθούν οι εξαγωγές, θα ενι-
σχυθεί ενδοκλαδικά και διακλαδικά το εμπόριο
στο εσωτερικό της χώρας και θα μειωθεί η
ανεργία.

Εξαγωγές: Ρεκόρ πενταετίας στο λάδι
Αύξηση 8,2% εμφάνισαν οι ελληνικές εξαγωγές το 2015 εκτός των πετρελαιοειδών

Εντυπωσιακή για το
2015 είναι η αύξηση
στις εξαγωγές λιπών και
ελαίων, με προϊόν
αιχμής το ελαιόλαδο,
καθώς η αύξηση σε
αξία ανήλθε σε σχεδόν
μισό δισ. και σε
ποσοστιαία βάση
ξεπέρασε το 120%
συγκριτικά με το 2014

▶

Εξωτερικό εμπόριο εμπορευματικών συναλλαγών (ποσά σε εκατ. ευρώ χωρίς καύσιμα)

2011 2012 2013 2014 2015

Εισαγωγές 33.659 31.012 30.030 32.434 32.680

Εξαγωγές 16.896 16.936 16.866 16.907 18.288

Εμπορικό Ισοζύγιο 16.764 14.076 13.164 15.527 14.392

Ετήσια μεταβολή εξαγωγών ανά κλάδο 
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Κλάδος Αξία Διαφορά

Λύπη & έλαια 396 123%

Βιομηχανικά είδη 370 7%

Τρόφιμα & ζώα 128 3%

Ποτά & Καπνά 73 12%

Χημικά Προϊόντα 24 1%

Άλλα 23 4%



Αν και στόχος είναι να εκτονωθεί η
κατάσταση με τους αγρότες το συντο-
μότερο δυνατό, τα περιθώρια χειρισμών
δεν είναι μεγάλα. 
Έτσι, η εναλλακτική πρόταση που επε-
ξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας, προ-
βλέπει τη μείωση των εισφορών που
θα πληρώνουν οι αγρότες, με αντίστοιχη
όμως μείωση της εθνικής και ανταπο-
δοτικής, ή της βασικής σύνταξης του
ΟΓΑ.
Η νέα πρόταση στηρίζεται στην παροχή δυ-
νατότητας προς τους αγρότες να επιλέξουν
μεταξύ χαμηλών εισφορών σε συνδυασμό
με χαμηλότερες παροχές, ή υψηλότερων
εισφορών και αντίστοιχα μεγαλύτερες συν-
τάξεις. Εφόσον η επιλογή είναι χαμηλότερες
εισφορές, θα ακολουθηθεί μια κλίμακα εκ-
πτώσεων στην ασφαλιστική επιβάρυνση.
Στην περίπτωση που ο αγρότης επιλέξει τις
αυξημένες εισφορές, εξετάζεται σοβαρά το
ενδεχόμενο επιμήκυνσης της μεταβατικής
περιόδου που ήδη προβλέπεται από το αρχικό
σχέδιο. 
Συγκεκριμένα, το προσχέδιο νόμου, το οποίο
ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος
(φωτό) κατέθεσε και επίσημα στην Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) προκειμένου
να γνωμοδοτήσει επ' αυτού, προβλέπει πως

από το 2017 οι εισφορές των αγροτών θα
υπολογίζονται επί του καθαρού φορολο-
γητέου εισοδήματος από την αγροτική δρα-
στηριότητα σε ποσοστό 14%, το οποίο το
2018 θα γίνει 17% και το 2019 θα διαμορ-
φωθεί στο τελικό 20%. Για το τρέχον έτος,
οι εισφορές θα αυξηθούν από το 7% στο
10%, χωρίς όμως να αλλάξει η βάση υπο-
λογισμού. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδε-

χόμενο η αύξηση να «τραβήξει» έως το
2020 ή το 2021. 
Παράλληλα, στο υπουργείο Εργασίας διε-
ρευνούν το ενδεχόμενο διατήρησης της αυ-
τονομίας του ΟΓΑ, παρ' ότι εκτιμούν ότι εάν
υπάρξει μία εξαίρεση θα ξεκινήσουν να ζητούν
εξαίρεση από την ένταξη στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και άλλα
ταμεία. Οι προτάσεις που επεξεργάζεται η

ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προβλέπουν: 
8Μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για την
εφαρμογή του νέου συστήματος καταβολής
εισφορών, η οποία μπορεί να εκτείνεται και
σε επιπλέον 1-2 χρόνια πέραν των 3, που
προβλέπει η αρχική πρόταση Κατρούγκαλου. 
8Να αυξηθούν οι εισφορές στη βάση του
σημερινού συστήματος μέσω ασφαλιστικών
κλάσεων και να μη συνδεθούν με το εισόδημα.
Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί
μικτό σύστημα (μερική σύνδεση με το εισό-
δημα) με στόχο την ελάφρυνση των ασφα-
λισμένων του ΟΓΑ. 
8Να διαχωριστούν οι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες από τους ετεροεπαγγελματίες, με
ουσιαστική αυστηροποίηση του όρου «αγρό-
της» και τη θέσπιση ειδικού φορολογικού
καθεστώτος. 
8 Να διατηρηθεί το αφορολόγητο των
12.000 ευρώ για 280.000 φορολογούμενους
που δηλώνουν αγρότες ως κύριο επάγγελμα,
αν και ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης απέρριψε
ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τους ετεροε-
παγγελματίες να θεσπιστεί ένα χαμηλό αφο-
ρολόγητο για το εισόδημα που αφορά την
αγροτική τους δραστηριότητα. 
8 Να ισχύσει μεταβατική περίοδος, κατά
την οποία ο ΟΓΑ θα διατηρήσει την αυτονομία
του. 
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Λύσεις εκτόνωσης αναζητά η κυβέρνηση
Νέα πρόταση για λιγότερες εισφορές - μικρότερη σύνταξη στους αγρότες

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραμείνει αυτόνομος ο ΟΓΑ

Σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία για τον αγροτικό
κόσμο προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας
την «Κάρτα Αγρότη». Πρόκειται για κίνηση που εντάσσεται
στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσης της Τράπεζας
για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη
του πρωτογενούς και εν γένει του αγροδιατροφικού
τομέα, ο οποίος διαθέτοντας τεράστιες δυνατότητες
μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα. 
Η «Κάρτα Αγρότη» δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς
να χρηματοδοτήσουν άμεσα τις δαπάνες που συνδέονται
με τις καλλιεργητικές και άλλες συναφείς ανάγκες
τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου,
όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φάρμακα, καύσιμα κ.λπ.
Επίσης, μέσω της «Κάρτας Αγρότη» οι παραγωγοί
μπορούν να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους
στον ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, τη δαπάνη για την αγορά εργοσήμων,

την πληρωμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, τελών
άρδευσης κ.ά. 
Πρόκειται για ένα σύγχρονο τραπεζικό προϊόν, με πι-
στοδοτικό όριο συνδεδεμένο με την ετήσια επιδότηση
που λαμβάνουν οι παραγωγοί. Στην ουσία, η «Κάρτα
Αγρότη» προεξοφλεί μέρος των ετήσιων αγροτικών
επιδοτήσεων που δικαιούται ο κάθε παραγωγός, προ-
σφέροντάς του άμεσα την αναγκαία ρευστότητα, τη
στιγμή που την χρειάζεται, για τις ανάγκες της παραγωγής
του. Η «Κάρτα Αγρότη» εξοφλείται αυτόματα με την
καταβολή των επιδοτήσεων και το όριο της επανα-
προσδιορίζεται στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Όμως, εφόσον ο κάτοχος το επιθυμεί, μπορεί, εντός
της περιόδου χρήσης, να πραγματοποιεί ελεύθερα κα-
ταβολές ποσών, μειώνοντας το υπόλοιπο της κάρτας
του και αποκτώντας τη δυνατότητα να επαναχρησιμο-

ποιήσει τα
σχετικά ποσά. 
Η κάρτα είναι
αποδεκτή απ’
όλα τα POS που
είναι εγκατεστη-
μένα σε καταστή-
ματα αγρο-εφοδίων και πρατηρίων καυ-
σίμων της αγοράς. Δικαιούχοι της «Κάρτας Αγρότη»
είναι όλοι οι αγρότες ηλικίας έως 70 ετών, που είναι
δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων και μπορούν να
την αποκτήσουν χωρίς έξοδα έκδοσης, χωρίς ετήσια
συνδρομή και χωρίς πρόσθετες διασφαλίσεις, όπως
υποθήκες, προσημειώσεις κ.λπ. 
Επιπλέον, για τους κατόχους «Κάρτας Αγρότη» προ-
σφέρονται ασφαλιστικά προγράμματα σε προνομιακή

τιμή από συνεργαζόμενες εταιρείες. H κάρτα θα εμ-
πλουτίζεται συνεχώς με ειδικές προσφορές εκπτώσεων
προς τους αγρότες για προϊόντα συνεργαζόμενων επι-
χειρήσεων του πρωτογενούς και άλλων τομέων της
οικονομίας. 
Η προσφορά της «Κάρτας Αγρότη» θα ξεκινήσει από
τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, από το δίκτυο των
καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Πειραιώς: Θεσπίζει την «Κάρτα Αγρότη»
Σημαντική πρωτοβουλία για τον αγροτικό κόσμο
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Δράσεις προώθησης της αγροτικής
παραγωγής στο εξωτερικό

Με 53 Έλληνες εκθέτες συμμετείχε η
χώρα μας στη Fruitlogistica 2016, τη
μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση νωπών
φρούτων και λαχανικών στον κόσμο,
που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο
της Γερμανίας από τις 3 έως τις 5 Φε-
βρουαρίου 2016. Στο εθνικό περίπτερο
που οργάνωσε το Enterprise Greece
(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.), φιλοξε-
νήθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες
εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου, καθώς
και επίσημοι φορείς προώθησης και
εμπορίας φρούτων και λαχανικών,
όπως ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών
και Αλιείας (ΟΚΑΑ) Α.Ε. και η Κεντρική
Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) Α.Ε.
Όπως προκύπτει από τις επιχειρηματικές
επαφές που έγιναν κατά τη διάρκεια της
έκθεσης, η συνεργασία όλων των φορέων
προώθησης των ελληνικών εξαγωγών
φρούτων και λαχανικών θα συνεχιστεί με
νέες δράσεις προώθησης. 
Ο πρόεδρος του Enterprise Greece, Χρήστος
Στάικος, αναφέρει: «Η χώρα μας είναι συ-
νυφασμένη με τα εξαιρετικής ποιότητας
αγροτικά προϊόντα της ελληνικής γης. Η
ανάγκη προώθησης και στήριξης των εξα-
γωγών νωπών φρούτων και λαχανικών
είναι επιτακτική, ώστε να ενισχύσουμε την

απασχόληση και το εισόδημα των αγροτικών
περιοχών της χώρας. Το Enterprise Greece
εντείνοντας τη συνεργασία του με άλλους
αρμόδιους φορείς, όπως είναι το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Κεν-
τρικών Αγορών και Αλιείας, η Κεντρική
Αγορά Θεσσαλονίκης, αλλά και οι κατά
τόπους Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορεί να
σχεδιάσει και να υλοποιήσει πολυποίκιλες
δράσεις εξωστρέφειας. Η επιτυχημένη συμ-
μετοχή στη Διεθνή Έκθεση Fruitlogistica

ας αποτελέσει την αφετηρία αυτής της προ-
σπάθειας». 
Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε., Μιχάλης
Μυτιληνάκης, δήλωσε: «Το μεγάλο ενδια-
φέρον των ξένων επισκεπτών για τα εξαι-
ρετικής ποιότητας ελληνικά νωπά προϊόντα,
δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολου-
θήσουμε στη συνέχεια. Με συνεργατικές
δράσεις όλοι οι φορείς που εμπλέκονται
στην προώθηση των ελληνικών φρούτων

και λαχανικών θα προωθήσουμε ακόμα πε-
ρισσότερο την ελληνική αγροτική παραγωγή
στις αγορές του εξωτερικού. Η συνεργασία
που ξεκίνησε με το Enterprise Greece στη
Fruitlogistica, θα ενισχυθεί με στόχο τη
χάραξη μιας αναπτυξιακής στρατηγικής μέσα
από ουσιαστικές δράσεις προώθησης». 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε., Δημήτρης Χαμπίδης,
δήλωσε: «Οι δυνατότητες συνεργασιών
είναι μεγάλες και με άλλους εθνικούς φορείς
εξωστρέφειας, όπως είναι το Enterprise
Greece, σκοπεύουμε να ενθαρρύνουμε τα
μέλη μας να κάνουν το αναγκαίο πλέον
βήμα ανάπτυξης των αγορών του εξωτε-
ρικού».

Οι καλές καιρικές συνθήκες ευνόησαν
τις νέες φυτεύσεις δημητριακών στα κρά-
τη-μέλη της Ε.Ε. και προοιωνίζουν υψηλή
παραγωγή, σύμφωνα με τα στοιχεία που
συγκέντρωσαν οι Κεντρικές Αγροτοσυ-
νεταιριστικές Οργανώσεις Copa και
Cogeca, αλλά οι τιμές της αγοράς είναι
κάτω του κόστους, οδηγώντας τους πα-
ραγωγούς σε οικονομική ασφυξία. 
Επίσης, όπως επισημάνθηκε, η παραγωγή
ελαιοκράμβης αναμένεται μειωμένη, εν
μέρει λόγω της απαγόρευσης της επε-
ξεργασίας των σπόρων με νεονικοτινοειδή
φυτοφάρμακα.
Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια κοινής

συνεδρίασης των σχετικών Ομάδων Ερ-
γασίας των Copa - Cogeca στις 5 Φε-
βρουαρίου, ο πρόεδρος της Ομάδας Ερ-
γασίας για τα σιτηρά, Max Schulman,
είπε: «Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν
ότι οι φετινές φυτεύσεις σιτηρών σε 28
κράτη-μέλη της Ε.Ε. βαίνουν καλώς με
την παραγωγή να φτάνει τους 309 εκα-
τομμύρια τόνους, δηλαδή αύξηση 1,4%
σε σχέση με την περσινή παραγωγή των
304 εκατομμυρίων τόνων. 
Αλλά οι τιμές των σιτηρών παραμένουν
σε χαμηλά επίπεδα, αφήνοντας τους
αγρότες με σοβαρά προβλήματα ταμειακών
ροών, τα οποία επιτείνονται από τις πρό-

σφατες πληρωμές ενισχύσεων της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής. Αυτό το πρόβλημα
ταμειακής ροής ενδέχεται να επιδεινωθεί
ακόμη περισσότερο λόγω υπερπροσφοράς
δημητριακών στην αγορά, καθώς οι
αγρότες θα πρέπει να διαθέσουν σιτηρά
στην αγορά προκειμένου να έχουν τη
δυνατότητα απόκτησης εισροών για τη
βελτίωση της ποιότητας των νέων καλ-
λιεργειών. Οι τιμές των σιτηρών έχουν
‘‘πατώσει’’, μη επαρκώντας να καλύψουν
το κόστος παραγωγής, αφήνοντας τους
αγρότες με σοβαρά προβλήματα ταμειακών
ροών και οδηγώντας σε πιθανή αύξηση
της γης υπό αγρανάπαυση».

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Ομάδας
Εργασίας για τους ελαιούχους σπόρους,
Arnaud Rousseau, ανέφερε: «Μείωση
κατά 2,6% αναμένεται στην καλλιεργού-
μενη περιοχή ελαιούχων σπόρων στην
Ε.Ε.-28, με αυξημένες αβεβαιότητες λόγω
των χειμερινών καιρικών συνθηκών.
Μια απότομη πτώση της τάξης του 14%
αναμένεται στις φυτεύσεις του Ηνωμένου
Βασιλείου, κυρίως ως αποτέλεσμα της
απαγόρευσης της επεξεργασίας των σπό-
ρων με νεονικοτινοειδή. Ο τομέας βρίσκεται
σε σοβαρό κίνδυνο και η απαγόρευση
πρέπει να αρθεί όσο δεν υπάρχουν αξιό-
πιστες εναλλακτικές λύσεις». 

Υψηλή η νέα σοδιά δημητριακών

Από την Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)

Η ανάγκη προώθησης και
στήριξης των εξαγωγών
νωπών φρούτων 
και λαχανικών είναι
επιτακτική, ώστε 
να ενισχύσουμε 
την απασχόληση και το
εισόδημα των αγροτικών
περιοχών της χώρας

▶
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Ο ασφαλιστικός αχταρμάς του ΣΥΡΙΖΑ

Με τα νέα ασφαλιστικά και φορολογικά
μέτρα που προωθούνται στην γεωργία
και κατ’ επέκταση στην αγροτική οι-
κονομία θα ενεργοποιηθούν σημαν-
τικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες
για την εθνική και περιφερειακή οι-
κονομία. 

Της KATEΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
Πρώην υπουργός, βουλευτής

και ευρωβουλευτής

Η μείωση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
ή η μετατροπή των αγροτών σε εργάτες
γης, η μείωση της πρωτογενούς παραγωγής
που θα συμπαρασύρει και τη δευτερογενή,
δεν θα είναι πλέον μέρος κάποιου σεναρίου
φαντασίας αλλά μία δυσάρεστη πραγματι-
κότητα.
Μπορεί στον αγροτικό τομέα να του κατα-
λογίζονται πολλά, ορισμένες όμως κριτικές
είναι πολύ αυστηρές και άδικες. Η λειτουργία
της αγροτικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκη, πολυκλαδική και κατά συνέπεια
η «αδιαφάνεια» της λειτουργίας της δεν
εξαρτάται μόνο από τους αγρότες… 
Ενώ σε μία πολύ κρίσιμη φάση αναδιάρ-
θρωσης του αγροτικού μοντέλου στην ΕΕ,
θα διαχωριστεί η ελληνική γεωργία από τη
ευρωπαϊκή, από τους κανόνες λειτουργίας
της, θα δημιουργηθεί άνισος ανταγωνισμός,
διαστρέβλωση της διάθεσης των κοινοτικών
πόρων και εφαρμογής των πολιτικών της
ΚΑΠ μεταξύ των Ελλήνων γεωργών και
εκείνων των άλλων χωρών. 

Σε μία περίοδο, όπου αρχίζει η εφαρμογή
της νέα ΚΑΠ με στόχο τη σταδιακή σύγκλιση
των κοινοτικών επιδοτήσεων σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο μέχρι το 2020 απομα-
κρύνεται πλέον με μαθητική ακρίβεια η ευ-
ρωπαϊκή εισοδηματική σύγκλιση των αγρο-
τών με την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο
αυστηρών και άδικων δημοσιονομικών μέ-
τρων και στον αγροτικό τομέα… Οι κοινοτικές
επιδοτήσεις δεν δίνονται για να χρησιμο-
ποιούνται ως το εύκολο εισπράξιμο κεφάλαιο
για να καλύπτονται δημοσιονομικά τα ελ-
λείμματα, οι κακοδιαχειρίσεις και τα λάθη
το παρελθόντος, αλλά για την παραγωγή
φθηνών και ποιοτικών προϊόντων... Δεν
μπορεί να θεωρούνται οι κοινοτικές επιδο-

τήσεις ως η εύκολη «λεία», δεν μπορεί ο
ΟΓΑ και οι επαγγελματίες αγρότες να κα-
λούνται να καλύψουν το κενά που δημι-
ουργήθηκαν από τα ελλείμματα που δεν
αφορούν το Ταμείο τους. 
Κανένας εργαζόμενος, κανένας αγρότης
δεν υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν
αλλαγές στο ασφαλιστικό και φορολογικό.
Είμαστε όλοι πλέον γνώστες της σημερινής
κατάστασης και θέλουμε να συμβάλλουμε
στο ξεπέρασμα της πολύπλευρης κρίσης.
Αλλά βάση των γενικών κανόνων που διέ-
πουν την βασική οικονομική σκέψη όλων
των ιδεολογιών και πολιτικών αποχρώσεων.
Ότι το ασφαλιστικό είναι μία κοινωνική πο-
λιτική με ανταποδοτικό χαρακτήρα και το
φορολογικό μία δημοσιονομική πολιτική με
αναδιανεμητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Δεν μπορεί να προτείνονται αυξήσεις φο-
ρολογικών συντελεστών για να καλυφθούν
οι μειώσεις των φορολογικών εσόδων που
δημιουργεί το νέο ασφαλιστικό. Δεν μπορεί
να γίνονται διαπραγματεύσεις χωρίς να έχει
εγκριθεί το βασικό πλαίσιο από τους κοι-
νωνικούς εταίρους και τη Βουλή με μοναδικό
κίνητρο ότι ισχυροποιείται η «άποψη» ότι
μόνο σήμερα ξέρουν να διαπραγματεύονται
και όχι όπως οι άλλοι πριν... 
Δυστυχώς, όμως, ο ασφαλιστικός και φο-
ρολογικός αυτός «αχταρμάς», ραντισμένος
με ιδεοληψίες, θα είναι το νέο καταστρεπτικό...
«ράουνταπ» για την αγροτική οικονομία, τη
γεωργία και τον διατροφικό τομέα.
Και μετά τί;;

Σε μία πολύ κρίσιμη
φάση αναδιάρθρωσης
του αγροτικού
μοντέλου στην ΕΕ, θα
διαχωριστεί η ελληνική
γεωργία από την
ευρωπαϊκή, από τους
κανόνες λειτουργίας
της και θα
δημιουργηθεί άνισος
ανταγωνισμός

▶

ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ: Φορο-σοκ αντί για Εθνικό Σχέδιο
Επίκαιρη επερώτηση κατέθεσε η Δημο-
κρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ με
θέμα:« Άδικα φοροεισπρακτικά μέτρα για
τους αγρότες προωθεί η κυβέρνηση αντί
για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης». 
Όπως τονίζεται στην επερώτηση, η χάραξη
μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον
αγροτικό τομέα με βάση το τετράπτυχο
αγροτική ανάπτυξη, απασχόληση και κοι-
νωνική συνοχή, ανταγωνιστικότητα και
αειφορία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για
την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία

μπορούν να αποτελέσουν βασικό πυλώνα
του νέου εθνικού αναπτυξιακού και πα-
ραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η
χώρα.
Ενώ αυτές θα έπρεπε να είναι βασικές
επιλογές της χώρας φαίνεται ότι τα σχέδια
της κυβέρνησης είναι άλλα, αφού με τα
μέτρα που έχει ψηφίσει και αυτά που προ-
τίθεται να φέρει προς ψήφιση, οδηγεί τον
αγροτικό τομέα σε συρρίκνωση και τους
αγρότες σε απόγνωση. 
Η αύξηση του ΦΠΑ για τα αγροτικά εφόδια
από 13% σε 23%, η καθιέρωση και μάλιστα
αυξημένης προκαταβολής φόρου για ει-

σοδήματα που δεν είναι βέβαιο ότι θα ει-
σπραχθούν αφού εξαρτάται από τις καιρικές
συνθήκες, η μεγάλη αύξηση του συντελεστή
φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος
και των εισφορών του ΟΓΑ, η φορολόγηση
των ενισχύσεων ακόμη και των αποζη-
μιώσεων, η αύξηση της φορολογίας του
πετρελαίου και της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος, η φορολόγηση του κρασιού και
η αύξηση της διάρκειας ζωής του γάλακτος
θα έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγρο-
τικών προϊόντων και στο εμπορικό ισοζύγιο
και θα προκαλέσουν πολύ μεγάλη μείωση

του εισοδήματος των αγροτών. 
Οι συνέπειες αυτών των επιλογών είναι
καταστροφικές για την ύπαιθρο και την
ελληνική Περιφέρεια και είναι αποτέλεσμα
της αποτυχίας της «σκληρής» υποτίθεται
διαπραγμάτευσης που έκανε ο κ. Τσίπρας
και η κυβέρνηση.
Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση προωθεί
αυτά τα άδικα φοροεισπρακτικά μέτρα δια-
ψεύδοντας με πολύ μεγάλη ευκολία όλες
τις προεκλογικές υποσχέσεις, είναι ορατά
παντού στην ελληνική Περιφέρεια τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες
και οι αγροτικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές

των προϊόντων λόγω capital controls. 
Επιπροσθέτως, λόγω της καθυστέρησης
καταβολής των προκαταβολών των ενι-
σχύσεων, της καθυστέρησης πληρωμής
των αποζημιώσεων από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα, της καθυστέρησης πληρωμής
των δικαιούχων διάφορων προγραμμάτων,
είναι δραματική η έλλειψη ρευστότητας
και γι’ αυτό πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι
αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πολύ βα-
σικές οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Μεγάλη καθυστέρηση διαπιστώνεται και
στην έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το νέο καταστρεπτικό... Ράουνταπ για τη γεωργία μας!
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«Στενεύει» τα όρια των κατ’ επάγγελμα
αγροτών η κυβέρνηση

Μέτρα ενίσχυσης των κατά
κύριο επάγγελμα αγροτών με
φορολογικά, ασφαλιστικά και
επενδυτικά κίνητρα, προβλέ-
πει σχέδιο της κυβέρνησης,
που περιλαμβάνει τη σύνταξη
νέου εθνικού μητρώου αγρο-
τών και καθιέρωση νέων
ορίων για τον ορισμό τους. 
Σύμφωνα με διαρροές στον Τύπο,
στόχος είναι να επαναπροσδιο-
ριστεί το αγροτικό εισόδημα και
να γίνει η φορολόγησή του με
βάση τον επανακαθορισμό της
έννοιας της αγροτικής επιχείρησης
και της γεωργικής εκμετάλλευ-
σης.
Παράλληλα θα καθιερωθεί η
«Κάρτα του Αγρότη», με στόχο
την ενίσχυση της ρευστότητάς
τους. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο
του 2016 θα έχουν ολοκληρωθεί
οι διαδικασίες για την έκδοσή

της. Η εν λόγω κάρτα θα έχει ως
πιστωτικό όριο το ύψος των ενι-
σχύσεων των αγροτών και οι-
κονομικό πλαφόν, βασισμένο στα
στοιχεία των δηλώσεων καλ-
λιέργειας των προηγούμενων
χρόνων. 

Στ’ όνομα της αναζήτησης «ισο-
δυνάμων» για την εκτόνωση της
κρίσης με τα αγροτικά μπλόκα,
η κυβέρνηση προχωρά στον επα-
ναπροσδιορισμό της έννοιας του
κατ’ επάγγελμα αγρότη, με σκοπό
την ευνοϊκή φορολογική και

ασφαλιστική τους μεταχείριση.
Οι τρεις προϋποθέσεις που θα
πρέπει να υπάρχουν για την ένταξη
στο νέο μητρώο είναι οι εξής: 
-Tουλάχιστον του 50% του ει-
σοδήματος του από αγροτικές
εργασίες. 

-Eπαγγελματική απασχόληση του-
λάχιστον κατά το 30% του συ-
νολικού ετήσιου χρόνου εργα-
σίας.
-Aσφάλιση στον ΟΓΑ.
Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση,
για όσους ενταχθούν στο νέο μη-
τρώο θα θεσπιστεί αφορολόγητο
όριο για το οικογενειακό εισόδημα,
θα υπάρξει μεγαλύτερη ανταπο-
δοτικότητα μεταξύ ασφαλιστικών
εισφορών και παροχών, και θα
υπάρξει αυξημένη μοριοδότηση
για τη συμμετοχή τους στο νέο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ). 
Ακόμη θα θεσμοθετηθούν οικο-
γενειακές αμοιβές για τις αγρο-
τικές εργασίες, ενώ θα συμπε-
ριληφθεί στα έξοδα η αγορά γε-
ωργικών μηχανημάτων και άλ-
λων πάγιων εξόδων για την πα-
ραγωγή.

Τη δίκαιη μεταχείριση των Ελλήνων
αγροτών σε σχέση με τους υπόλοιπους
Ευρωπαίους αγρότες ζήτησε στην
Ολομέλεια της Ευρωβουλής στο Στρα-
σβούργο τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου
2016 ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής
και Επικεφαλής του Πολιτικού Κι-
νήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες,
Καθηγητής, Νότης Μαριάς. 
«Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ
των αγροτών της Ευρώπης. Δε μπορεί
ο αγροτικός πληθυσμός των περισ-
σότερων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να απολαμβάνει ελάχιστους
ή και μηδενικούς φόρους στο αγροτικό
πετρέλαιο και την ενέργεια, ενώ την
ίδια στιγμή στην Ελλάδα η Τρόικα
και τα Μνημόνια να επιβάλλουν δυ-
σβάσταχτη αύξηση φόρων στο αγρο-
τικό πετρέλαιο καθιστώντας την αγρο-
τική παραγωγή ολοένα και λιγότερο
ανταγωνιστική», τόνισε ο κ. Μαριάς.

Ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβου-
λευτής έκανε λόγο για ισχυρό πλήγμα
στην ελληνική ελαιοπαραγωγή και
απευθυνόμενος στον παρευρισκόμενο

Επίτροπο, κ. Βέλα, σημείωσε ότι «την
ώρα λοιπόν που οι Έλληνες αγρότες
παλεύουν να σώσουν το ασφαλιστικό
και τον ΟΓΑ, δέχονται ακόμα μια πι-
σώπλατη «μαχαιριά», καθώς κ. Βέλα
μετά από απόφαση της Κομισιόν και
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
της Ευρωβουλής δρομολογείται η
ελεύθερη και αδασμολόγητη εισαγωγή
στην Ελλάδα 70.000 τόνων λαδιού
από την Τυνησία για την επόμενη
διετία και μάλιστα αναδρομικά από
1/1/2016».
Τέλος, ο Μαριάς εξέφρασε τη στήριξή
του στις αγροτικές κινητοποιήσεις
και τα μπλόκα των αγροτών σε όλη
την Ελλάδα λέγοντας: «Στεκόμαστε
λοιπόν δίπλα στους χειμαζόμενους
από το Μνημόνιο αγρότες μας και
θα δώσουμε τη μάχη, ώστε να στα-
ματήσει η φτωχοποίηση των Ελλήνων
αγροτών». 

Ν. Μαριάς: Δίκαιη μεταχείριση
για τους Έλληνες αγρότες

Μηδενικοί φόροι σε αγροτικό πετρέλαιο και ενέργεια

ΥΠΟΙΚ: Εντός 30 ημερών
η επιστροφή του ΦΠΑ 
στους αγρότες
Απόφαση που προσπαθεί να «χρυσώσει»
το… χάπι στους ξεσηκωμένους αγρότες,
έβγαλε το υπουργείο Οικονομικών. 
Μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την επιβολή
της σχετικής αίτησης θα επιστρέφεται ο ΦΠΑ
στους αγρότες. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση
του υπουργείου Οικονομικών εν μέσω των
αγροτικών κινητοποιήσεων. 
Σύμφωνα με το υπουργείο, με την απόφαση
αυτή: 
«1) Λύνεται ένα σημαντικό ζήτημα που απα-
σχολούσε τους αγρότες. 
2) Δημιουργείται ένα νέο και πιο αποτελε-
σματικό σύστημα ελέγχου για την ορθή κα-
ταβολή του επιστρεπτέου φόρου στους
αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 
3) Προωθείται ένα νέο σύστημα ταχείας επι-
στροφής φόρου με την άμεση ηλεκτρονική
διασταύρωση των στοιχείων.
4) Η επιστροφή θα πραγματοποιείται εντός
μηνός από την επιβολή της αίτησης επι-
στροφής, σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία
αναγράφονται στην Υπουργική Απόφαση».

FYROM: Άρση της απαγόρευσης 
εισαγωγής τυροκομικών 
από Μακεδονία-Θράκη
Σε άρση, της αντίθετης με τις Εκτελεστικές Αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαγόρευσης εισαγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων από περιοχές της Μα-
κεδονίας και Θράκης, προέβη η κυβέρνηση της
FYROM. 
Η απαγόρευση είχε επιβληθεί πριν από ένα μήνα
αυθαίρετα και μονομερώς. Η συμμόρφωση της
κυβέρνησης της γειτονικής χώρας στις Εκτελεστικές
Αποφάσεις 2015/1500 και 2015/2055, δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της FYROM στις
28/01/2016. 
Για την άρση της αντίθετης στην Ευρωπαϊκή Νο-
μοθεσία απαγορευτικής απόφασης που έπληττε
γαλακτοκομικές, τυροκομικές επιχειρήσεις και
κτηνοτρόφους της Μακεδονίας και της Θράκης,
υπήρξε συντονισμός του υπουργείου Εξωτερικών
και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. 
Σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία και τα πρότυπα
του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των
Ζώων (ΟΙΕ), τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως
τα γαλακτοκομικά που υφίστανται τη θερμική επε-
ξεργασία, όπως προβλέπεται στην Ελλάδα, είναι
απολύτως ασφαλή.



σ’ έναν κήπο 10 τ.μ., ποσότητα 10-
20 κιλά είναι αρκετά και μαζί με
την κοπριά προσθέτετε 500
γραμ./δέντρο απλό υπερφωσφορικό
λίπασμα και 300 γραμ./δέντρο θειϊκό
κάλιο. Σύμφωνα με ερευνητές, κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους ζωής
του δενδρυλλίου, η χορήγηση 10-
15 αζώτου γραμ./δέντρο/μήνα, δίνει
βοηθάει πολύ την ανάπτυξη του
φυτού. 
Κατά το δεύτερο έτος και πριν την
άνθηση (Μάιος), χορηγούνται 100

γραμ. αζώτου, 200 γραμ. φωσφόρου
και 100 γραμ. καλίου/δέντρο. 
Κατά το τρίτο έτος συστήνεται η
εφαρμογή 250-350 γραμ.
αζώτου/δέντρο/έτος και φώσφο-
ρο-κάλιο μια ποσότητα 150-200
γραμ./δέντρο/έτος. 
Όταν τα δέντρα σας μπουν στην
καρποφορία (4-5 έτος) έχουμε την
αζωτούχο λίπανση, όπου σε κάθε
δέντρο/έτος χορηγούμε 80-150

γραμ. άζωτο, την οποία μοιράζουμε
σε 2-3 δόσεις, αρχίζοντας από τα
τέλη του χειμώνα. 
Στα επόμενα δύο χρόνια, η αζω-
τούχος λίπανση (ανάλογα με τη
βλάστηση μας) χωρίζεται σε 2-3
δόσεις, με πρώτη εφαρμογή στα
τέλη του χειμώνα με αρχές άνοι-
ξης.

Άρδευση 
Η ανάγκη της ροδιάς σε νερό είναι
125-150 εκατοστά ετησίως, τα οποία
καλύπτονται από τις βροχοπτώσεις.
Αν όμως οι βροχοπτώσεις δεν είναι
ικανοποιητικές, τότε ποτίζουμε κάθε
8-10 ημέρες, χωρίς όμως το νερό
να «λιμνάζει». 

Κλάδεμα 
Αν θέλετε η ρο-

διά σας να
μοιάζει με θά-
μνο, επειδή εί-
ναι δέντρο με
πολλούς κορ-
μούς, αφήστε 3-
5 κορμούς και
να δώσετε στο
δέντρο το σχήμα
του κυπέλλου,
ώστε να δέχεται
όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο ηλιακό
φως. Το σχήμα κύ-
πελλο δίνεται ως
εξής: τα δενδρύλλια
μετά τη φύτευση τα

κόβετε, συνήθως είναι
60 εκατοστά, ενώ κόβετε και κλαδιά
που βρίσκονται σε ύψος κάτω από
τα 30 εκατοστά. Στη συνέχεια κλα-
δεύετε το δέντρο, ώστε να παρα-
μείνουν 3-5 κορμοί. Στο τέλος του
δεύτερου έτους, τους βλαστούς
που έχουν βγει και είναι σε ύψος
μικρότερο των 30 εκατοστών από
το έδαφος, αλλά σε όσους έχουν
τάση προς το εσωτερικό του δέν-
τρου, τους κόβετε. Από ’κει και
πέρα, το κλαδεύετε κάθε χρόνο και
απομακρύνετε παλιούς βλαστούς
και ξερά κλαδιά. Αν πάλι θέλετε να

δώσετε στη ροδιά σας τη δενδρώδη
μορφή, κλαδέψτε ελαφρώς τα κλα-
διά της στο μήκος και απομακρύνετε
τους βλαστούς που δεν έχουν καλή
θέση ή αναπτύσσονται προς το εσω-
τερικό ή είναι ξηροί. 
Στην πορεία, αφού το δέντρο σας
έχει μπει στην παραγωγική ηλικία,
κλαδεύετε κάθε χρόνο κατά τη χει-
μερινή περίοδο, επίσης τους βλα-
στούς που βρίσκονται πάνω σε κλα-
διά 2-3 ετών και βεβαίως ότι είναι
«γερασμένο». 

Πρόγραμμα ετήσιο ανά
μήνα (καλλιεργητικών

φροντίδων)
1) Φεβρουάριος: 
α. Κλάδεμα, 
β. Βασική λίπανση.
2) Μάρτιος: 
α. Ζιζανιοκτονία, 
β. Ψεκασμός των δέντρων με ιχνο-
στοιχεία και προς τα τέλη του μήνα
διαφυλλικές εφαρμογές ψευδαρ-
γύρου (Zn).
3) Απρίλιος:
α. Έναρξη καταστροφής παραφυά-
δων και ζιζανιοκτονία,
β. Αφαίρεση λαίμαργων βλαστών,
γ. Επιφανειακή λίπανση.
4) Μάιος:
α. Αφαίρεση λαίμαργων βλαστών
και συνέχιση καταστροφής των πα-
ραφυάδων,
β. Με την έναρξη της ανθοφορίας

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αφαί-
ρεση των λαίμαργων βλαστών,
γ. Ζιζανιοκτονία.
5) Ιούνιος:
α. Αραίωμα καρπών (το αραίωμα
θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό
νωρίτερα),
β. Εφαρμογή λίπανσης για την αύ-
ξηση του μεγέθους των φρούτων,
γ. Καταστροφή παραφυάδων.
6) Ιούλιος:
α. Αραίωμα καρπών δεύτερου κύ-
ματος καρποφορίας,
β. Λίπανση για την αύξηση των καρ-
πών,
γ. Καταστροφή παραφυάδων,
δ. Προστασία καρπών από ηλιόκα-
μα.
7) Αύγουστος:
α. Λίπανση αύξησης του μεγέθους
των καρπών (για την ποικιλία ACO,
εφαρμογή καλιούχων λιπασμάτων
για βελτίωση της ποιότητας των
καρπών),
β. Συνεχίζουμε την καταστροφή
των ζιζανίων.
8) Σεπτέμβριος:
α. Εφαρμογή καλιούχων λιπασμά-
των στην ποικιλία wonderful,
β. Καταστροφή παραφυάδων,
γ. Συγκομιδή της ποικιλίας ACO.
9) Οκτώβριος:
α. Καταστροφή παραφυάδων και
ζιζανίων
β. Συγκομιδή της ποικιλίας won-
derful
10) Νοέμβριος:
α. Ψεκασμός των δέντρων με χαλ-
κούχα μυκητοκτόνα (π.χ. υδροξείδιο
του Cu) όταν έχει πέσει το 70% των
φύλλων,
β. Τελευταία καταστροφή παρα-
φυάδων.
11) Δεκέμβριος - Ιανουάριος:
α. Γενικές φροντίδες στους οπω-
ρώνες μας, όπως για παράδειγμα
η αφαίρεση ξερών κλαδιών από τα
δέντρα μας, η απομάκρυνση ενα-
πομείναντων καρπών από τους
οπωρώνες κ.λπ. 
12) Φεβρουάριος:
α. Μετά το κλάδεμα, ψεκασμός με
χαλκούχα μυκητοκτόνα.
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Οι κόκκινοι χυμώδεις καρποί του
ροδιού έχουν λίγες θερμίδες και
είναι εξαιρετικά πλούσιοι σε σάκχαρα,
βιταμίνες A, B, C, καθώς και σε μέ-
ταλλα, όπως κάλλιο και πολυφαι-
νόλες. Σε αυτά οφείλει το ρόδι την
αντιοξειδωτική και αντικαρκινική
του δράση. Οι αποδόσεις ανά στρέμμα
κυμαίνονται σε 2,5-3 τόνους εμπο-
ρεύσιμο ρόδι, ενώ το κόστος εγ-
κατάστασης ανά στρέμμα ανέρχεται
σε περίπου 540 ευρώ.
Οι κυριότεροι Νομοί παραγωγής
ροδιών στην Ελλάδα είναι: Αργο-
λίδας, Κιλκίς, Ξάνθης, Θεσπρωτίας,
Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας και
Πέλλας. Η ελληνική αγορά είναι ελ-
λειμματική όσον αφορά τα ρόδια
και για τον λόγο αυτό κάθε χρόνο
γίνονται εισαγωγές που φθάνουν
τους 800 τόνους. Οι κυριότερες χώ-
ρες από τις οποίες γίνονται οι εισα-
γωγές είναι η Τουρκία, το Ιράν και
η Ινδία. 
Με τα καθαρά κέρδη ανά στρέμμα
να φθάνουν ως και τα 1.200 ευρώ,
η καλλιέργεια της ροδιάς αποτελεί
μια προσοδοφόρα εναλλακτική
αγροτική δραστηριότητα. 
H διάρκεια της παραγωγικής ζωής
μιας φυτείας ροδιάς υπολογίζεται
σε 25-30 έτη. 

Οι αποδόσεις ανά δέντρο κυμαίνονται
από 40 ως 50 κιλά και ανά στρέμμα
από 2.500 ως 3.000 κιλά. 
Το κόστος εγκατάστασης ενός στρέμ-
ματος καλλιέργειας ροδιάς ανέρχεται
σε 540 ευρώ, ενώ το καθαρό εισό-
δημα είναι 1.000-1.200 ευρώ ανά
στρέμμα. 
Η ροδιά μπορεί να μπει σε καρπο-
φορία από το τρίτο ή το τέταρτο
έτος μετά την εγκατάστασή της,
ενώ σε πλήρη παραγωγή φτάνει
μετά το έβδομο ή όγδοο έτος. 
Κατά την πλήρη παραγωγή της απο-
δίδει 2,5-3 τόνους/στρέμμα εμπο-
ρεύσιμο ρόδι -ίσως και περισσότερο. 
Η ωρίμανση των καρπών της ροδιάς
γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου, ανάλογα με την ποικιλία,
ενώ η συγκομιδή που αρχίζει όταν
τα δέντρα έχουν φθάσει σε ηλικία
τριών-τεσσάρων χρόνων, γίνεται
από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι τα
μέσα Οκτωβρίου. 
Ένα φυτό σε ώριμη ηλικία παράγει
περίπου 100 εμπορεύσιμους καρ-
πούς, η ωρίμανση των οποίων κλι-
μακώνεται σε περίπου ένα δίμηνο.
Το κλίμα που ταιριάζει περισσότερο
στην καλλιέργεια της ροδιάς είναι
το υποτροπικό. Η ροδιά ευδοκιμεί
σε περιοχές που χαρακτηρίζονται
από μακρύ, θερμό και ξηρό καλοκαίρι.
Η ροδιά μπορεί να επιτύχει πολύ
καλές παραγωγές εφόσον στις πε-

ριοχές φύτευσης η θερμοκρασία
κατά τη διάρκεια του έτους δεν
πέφτει κάτω από τους -12 βαθ-
μούς Κελσίου, ενώ δεν έχει ιδι-

αίτερες απαιτήσεις όσον
αφορά τις ιδιότητες

και τον τύπο του
εδάφους. 

Κατάλληλο 
κλίμα και
έδαφος 

Το κλίμα που ταιριάζει κα-

λύτερα στη ροδιά είναι το τροπικό
ή υποτροπικό. Ευδοκιμεί σε περιοχές
που έχουν θερμό και ξηρό κλίμα
και αντέχει πολύ καλά στη ξηρασία.
Παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή
στο ψύχος συγκριτικά με την ελιά
και τα εσπεριδοειδή, αλλά δεν αντέχει
σε θερμοκρασία κάτω από τους -
12 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, δεν
μπορεί να αναπτυχθεί σε περιοχές
που παρουσιάζονται τακτικά ομίχλες
και επικρατούν βόρειοι άνεμοι. 
Σχετικά με το έδαφος, η ροδιά δεν
απαιτεί κάποιον ιδιαίτερο τύπο εδά-
φους, αλλά αποδίδει καλύτερα σε
εδάφη που είναι βαθιά, στραγγίζονται
καλά και το pH τους κυμαίνεται από

5,5 έως 7,0. Πολύ καλά αποτελέ-
σματα δίνει η καλλιέργεια της σε
περιοχές που βρίσκονται κοντά σε
ποτάμια. Οι Τούρκοι και οι Πέρσες
καλλιεργητές της ροδιάς λένε ότι
«η ροδιά πρέπει να έχει τα πόδια
στο νερό και το κεφάλι στον ήλιο».
Η ροδιά είναι δέντρο ανεκτικό στο
ασβέστιο, αλλά και στην αλατότητα
του νερού. 

Φύτευση 
Η καλύτερη εποχή για να φυτεύσετε
δενδρύλλια ροδιάς είναι Φλεβάρη
με Μάρτη, ενώ τα δενδρύλλια που
θα χρησιμοποιήσετε να είναι μέχρι
2 ετών. Εάν έχετε κήπο στο σπίτι

σας, η απόσταση φύτευσης εξαρτάται
από το αν θα τη διαμορφώσετε σε
θάμνο, οπότε ανάμεσα από τα δέντρα
αφήνετε απόσταση 4 μέτρων, αν
θα τη καλλιεργήσετε σαν δένδρο,
οπότε η απόσταση είναι 4-5 μέτρα
και αν τη χρησιμοποιήσετε ως καλ-
λωπιστικό, πιθανά για τη δημιουργία
φράχτη, η κατάλληλη απόσταση
είναι 30-40 εκατοστά. 
Μια προσοχή θέλει κατά τη φύτευση
των δενδρυλλίων, όπου πρέπει να
ανοίξετε λάκκους κατά 10 εκατοστά

μεγαλύτερους από τους λάκκους
που ανοίχθηκαν στο φυτώριο όταν
αγοράσατε τα δενδρύλλια και το
βάθος τους πρέπει να φτάνει τα 15-
20 εκατοστά. 

Λίπανση 
Δεν πρέπει να λιπαίνετε χωρίς να
ποτίζετε και το αντίστροφο. Είναι
καλό κατά τη φύτευση των δεν-
δρυλλίων, αν έχετε τη δυνατότητα,
να ενσωματώσετε ποσότητα χω-
νεμένης κοπριάς. Για παράδειγμα,

Η ροδιά μπορεί
να μπει σε
καρποφορία από
το τρίτο ή το
τέταρτο έτος
μετά την
εγκατάστασή της,
ενώ σε πλήρη
παραγωγή φτάνει
μετά το έβδομο ή
όγδοο έτος

▶

Το κόστος
εγκατάστασης
ενός στρέμματος
καλλιέργειας
ροδιάς ανέρχεται
σε 540 ευρώ, ενώ
το καθαρό
εισόδημα είναι
1.000-1.200 ευρώ
ανά στρέμμα

▶

Εναλλακτική πρόταση σε νέους και παλιούς αγρότες προσφέρει η
συμβολαιακή καλλιέργεια της ροδιάς, που φτάνει να αποδίδει
εισόδημα της τάξης έως και 1.200 ευρώ ανά στρέμμα. 
Η ροδιά είναι ανθεκτικό φυλλοβόλο δέντρο, που σπάνια προσβάλλεται
από παράσιτα και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3-4 μ.

Η ροδιά είναι ένα δέντρο
ανθεκτικό, που σπάνια προ-
σβάλλεται από παράσιτα. Μά-
λιστα, ήταν γνωστό και στην
αρχαία Ελλάδα, με αναφορές,
μεταξύ άλλων, στο έργο του
Ομήρου.
Το ρόδι είναι πλούσιο σε σάκχαρα,
βιταμίνες A, B, C, μέταλλα, όπως
ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο, νά-
τριο, σίδηρο και την αντιοξει-
δωτική ουσία σελήνιο. 
Το εκχύλισμα του ροδιού λέγεται
πως έχει ευεργετική δράση κατά
του καρκίνου του προστάτη,
ενώ η κατανάλωση χυμού ροδιού
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
συμβάλλει στη μείωση του κιν-
δύνου εγκεφαλικών κακώσεων
στα βρέφη. 
Οι κατακόκκινοι και
χυμώδεις σπόροι του
είναι στυπτικοί, αφρο-
δισιακοί, δροσιστικοί
και ανακουφίζουν από
τον πυρετό. Τονώνουν
και αποτοξινώνουν
τον οργανισμό και λέ-
γεται πως καθαρίζουν
το αίμα, τα νεφρά και
την κύστη. Το αφέψημα
από τα άνθη της ροδιάς,
υπό μορφή γαργάρας
είναι καλό για τη θερα-
πεία της ουλίτιδας και
ανακουφίζει από τον πο-
νόλαιμο, ενώ το αφέψημα
από τη φλούδα του καρ-
πού καταπολεμά τις αμοι-
βάδες. 
Ο δε χυμός του ροδιού,
αναμεμειγμένος με ελαι-
όλαδο, βοηθά στην εξαφάνιση
των κηλίδων και το σβήσιμο

των ρυτίδων από το δέρμα. 

Οι ευεργετικές 
του ιδιότητες!

Ρόδι: Ο κόκκινος «χρυσός» αποδίδει έως 1.200 ευρώ ανά στρέμμα
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Οι… παγίδες που κρύβει το σχέδιο Κατρούγκαλου
Χάνουν έως και το 1/3 
του εισοδήματός τους οι επιστήμονες 

Η επιβάρυνση από τις ασφαλιστικές 
εισφορές θα φτάνει ως και 34,11%

ΟΑΕΕ: 4 στους 10 
επαγγελματίες 
βρίσκονται στο… 
κόκκινο!

Πολιτική διαπραγμάτευση με αβέβαιο αποτέλεσμα >2-3
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Πλήρη συνεργασία της Ελ-
λάδας με τους δανειστές
στο σχέδιο δημοσιονομικής
προσαρμογής ζητούν αξιω-
ματούχοι της Ευρωζώνης,
θέτοντάς την ως όρο για
επιστροφή τους στην Αθή-
να. Σε διαφορετική περί-
πτωση η διαπραγμάτευση
μπορεί να κρατήσει μήνες,
όπως διεμήνυσαν.
Επιπλέον προειδοποιήσεις
υπήρξαν και για τις προσπά-
θειες της ελληνικής πλευράς
να προσδώσει πολιτικό χαρα-
κτήρα στη διαπραγμάτευση,
με στόχο να κερδίσει ευνοϊ-
κότερα μέτρα. Η προσπάθεια
αυτή δεν θα γίνει αποδεκτή
από την πλειοψηφία των εταί-
ρων.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα στραφεί
τώρα στον Γάλλο πρωθυπουρ-
γό Φρανσουά Ολάντ (φωτό)
για βοήθεια και σχεδιάζει να
μεταβεί στο Παρίσι για διμερείς
συζητήσεις μία μέρα πριν τη
Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή στις
17 Φεβρουαρίου. 
Αξιωματούχοι της Ευρωζώνης,
ωστόσο, προειδοποιούν ότι,
αν ο κ. Τσίπρας προσπαθήσει
να διαπραγματευτεί σε ανώτατο
πολιτικό επίπεδο, θα φύγει
με «άδεια χέρια». 
«Η πλειοψηφία των χωρών
της Ευρωζώνης δεν θα ανε-
χτούν κάτι τέτοιο. Το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο διατηρεί
σκληρή στάση αλλά δεν έχω
δει κάποια σοβαρή διαφωνία
από τους άλλους Θεσμούς»,
σημείωσε ένας αξιωματούχος. 

Κομισιόν: 
Χρειάζονται 
νέα μέτρα για 
το 2016-2017
Χωρίς να αφήσει περιθώρια
«παρερμηνειών», η Κομισιόν,
με τις χειμερινές προβλέψεις
για την ευρωπαϊκή οικονομία,

στέλνει μήνυμα στην Αθήνα
ότι θα χρειαστεί να υιοθετήσει
επιπλέον μέτρα (πέραν των
περιλαμβανομένων στον Προ-
ϋπολογισμό), προκειμένου να
πιάσει τους στόχους του προ-
γράμματος φέτος και το 2017. 
Η έκθεση που ευθυγραμμίζεται
με τις βασικές προβλέψεις του
προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά
την οικονομία (μηδενική ύφεση
το 2015) εκτιμά ότι το 2015
έκλεισε με πρωτογενές έλ-
λειμμα 0,25% (σ.σ. με βάση
τους ορισμούς του προγράμ-
ματος που δεν περιλαμβάνουν
τις έκτακτες δαπάνες ανακε-
φαλαιοποίησης). 
Εδώ είναι πιθανότατα που θα
στηθεί και η γραμμή άμυνας
της κυβέρνησης, που υποστη-
ρίζει ότι έχει πετύχει υπέρβαση

ταμειακών εσόδων κατά 1,9
δισ. ευρώ το 2015, με απο-
τέλεσμα να υπάρξει πρωτο-
γενές πλεόνασμα. 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα

μέτρα δημοσιονομικής πολι-
τικής που συμφωνήθηκαν με
τις αρχές το γ' τρίμηνο του
2015, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος προσαρμογής, ανα-
μένεται να αποφέρουν εξοι-
κονόμηση έως 2% του ΑΕΠ
μέχρι το 2017 και να οδηγή-
σουν σε πρωτογενές έλλειμμα,
σύμφωνα με τον ορισμό του
προγράμματος, κοντά στον
στόχο του -0,25% του ΑΕΠ
το 2015. 

Καμπανάκια…
Στουρνάρα! 
Κάθε ώρα που αποτυγχάνουμε
να ολοκληρώσουμε την αξιο-
λόγηση, το κλίμα επιβαρύνεται,
δήλωσε ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, Γιάννης
Στουρνάρας, κρούοντας τον

Θρίλερ με      

/

Μειώσεις στις συντάξεις 
άνω των 2.000 ευρώ

Πρόταση που προβλέπει μειώσεις στις συντάξεις άνω των
2.000 ευρώ και η οποία οδηγεί σε δημοσιονομική εξοικονόμηση
400 εκατ. ευρώ ανά έτος συζητούν η ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας και οι Θεσμοί. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πλη-
ροφορίες, η πατρότητα της πρότασης είναι ελληνική, ωστόσο
στηρίχθηκε σε επεξεργασία στοιχείων του ΔΝΤ. 
Τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση απέφευγε να δεσμευθεί
για τη μη μείωση των υψηλών συντάξεων. Εν πολλοίς,
αυτό δικαιολογείται από την αποκάλυψη ότι ο υπουργός
Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος και ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος πρότειναν στους Θεσμούς κλιμακωτές
μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις άνω των 2.000
ευρώ. 
Η σχετική πρόταση βασίστηκε σε σενάριο του ΔΝΤ, το οποίο
προέβλεπε κλιμακωτές μειώσεις 5-10% σε όλες τις συντάξεις
άνω των 2.000 ευρώ. Το εν λόγω όριο των 2.000 δεν
αφορά μόνο κύριες συντάξεις, αλλά και τις επικουρικές
.Έτσι, αν κάποιος συνταξιούχος έχει κύρια σύνταξη 1.750
ευρώ και επικουρική 250 ευρώ θα υποστεί μείωση 5%,
ήτοι θα χάσει 100 ευρώ μηνιαίως και 1.200 ευρώ ετησίως.
Φορολογούμενος με σύνταξη 2.300 ευρώ θα υποστεί
μείωση 7%, ήτοι 161 ευρώ μηνιαίως και 1.932 ευρώ
ετησίως. 
Από τις παρεμβάσεις αυτές θα επηρεάζονταν μόλις 96.378
συνταξιούχοι σε σύνολο 4.564.104, δηλαδή το 2% του
συνόλου! Ωστόσο, η μέση μείωση συντάξεων για τους εν
λόγω δικαιούχους θα ανερχόταν σε 4.150 ευρώ ετησίως
ή σε 345 μηνιαίως.
ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ και ESM έχουν ζητήσει μεγάλες μειώσεις στις
υψηλές κύριες συντάξεις, τις πολλαπλές συντάξεις, τις επι-
κουρικές, καθώς και τα εφάπαξ, προκειμένου να καλυφθεί
το δημοσιονομικό κενό. Η εν λόγω πρόταση για κλιμακωτές
μειώσεις στις υψηλές συντάξεις, φαίνεται να θεωρείται ως
ικανοποιητική βάση συζήτησης και γεφυρώνει την απόσταση
των δύο πλευρών.
Σημειώνεται πως το αρχικό σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπει
πως το πλαφόν για τις πολλαπλές συντάξεις θα μειωθεί
από 3.600 στα 3.000 ευρώ. Πλέον αυτή η «οροφή»
κατεβαίνει στα 2.000 ευρώ, κάτι που οι δανειστές επικροτούν,
καθώς το ζητούσαν εξ αρχής. Σκληρό μήνυμα 

από Βρυξέλλες: 
Μην πάτε σε
πολιτική
διαπραγμάτευση 
θα φύγετε 
με άδεια χέρια

Πολιτική διαπραγμάτευση              



«κώδωνα του κινδύνου» για
την ελληνική οικονομία, από
ενδεχόμενη έξοδο από τη Συν-
θήκη Σένγκεν. 
«Πρέπει να ολοκληρωθεί η
πρώτη αξιολόγηση ταχέως.
Θα βελτιώσει το κλίμα εμπι-
στοσύνης και την επιστροφή

των καταθέσεων» τόνισε ο κ.
Στουρνάρας, σε ομιλία του σε
επιτροπή της Βουλής. 
Ο κεντρικός τραπεζίτης επα-
νέλαβε ότι η ελληνική οικονομία
αναμένεται να ανακάμψει στο
β’ εξάμηνο του έτους, αλλά η
πρόβλεψη αυτή υπόκειται σε

κινδύνους. Το προσφυγικό εί-
ναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εάν υπάρξει θέμα
με τη Συνθήκη Σένγκεν οι επι-
πτώσεις στην ελληνική οικο-
νομία θα είναι βαριές, πρό-
σθεσε.

Ρευστή η πολιτική 
κατάσταση
Ιδιαίτερα ρευστή είναι και πάλι
η πολιτική κατάσταση στην Ελ-
λάδα, με την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να κινδυνεύει να
χάσει την εξουσία λόγω της
αμφιλεγόμενης ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης που προωθεί. 
Αυτό διαπιστώνει σε άρθρο
του το βρετανικό περιοδικό
«Economist», το οποίο επι-
σημαίνει ότι στον τρέχοντα

μήνα η ελληνική Βουλή καλείται
να ψηφίσει ένα ασφαλιστικό
νομοσχέδιο της κυβέρνησης,
που έχει απορριφθεί από κάθε
επαγγελματική, επιστημονική
τάξη και κοινωνική ομάδα στην
Ελλάδα, περιλαμβανομένων
των αγροτών, που βρίσκονται
στους δρόμους με τα τρακτέρ
τους. 
Υπό τις εκκριτικές συνθήκες
που διαμορφώνονται στην κοι-
νωνία, ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός ενδέχεται να ηγείται μίας
κυβέρνησης που θα καταρ-
ρεύσει και αυτή, ενώ προ-
σπαθεί να εφαρμόσει σκληρά
αλλά απαραίτητα μέτρα, όπως
έπεσαν τόσες άλλες κυβερνή-
σεις που προηγήθηκαν στα
χρόνια της κρίσης. 
Σύμφωνα με τον «Economist»,
μακροπρόθεσμα η μοίρα της
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
θα κριθεί από το αν θα κατα-
φέρει να αναζωογονήσει μια
ασθμαίνουσα οικονομία και να
αντιμετωπίσει με επιτυχία την
προσφυγική κρίση. 
Όμως, για να μακροημερεύσει,
η κυβέρνηση πρέπει πρώτα
να κερδίσει το βραχυπρόθεσμο
«στοίχημά» του να πείσει τους
δανειστές της ότι εκπληρώνει
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε
το καλοκαίρι του 2015 σε αν-
τάλλαγμα με το τρίτο πακέτο
διάσωσης της χώρας, αξίας 86
δισ. ευρώ. 
Σε αυτές περιλαμβάνεται και
το ασφαλιστικό, που αποτελεί
προϋπόθεση εκταμίευσης της
επόμενης δόσης προς την Ελ-
λάδα. 
Τη διεξαγωγή εκλογών στην
Ελλάδα την άνοιξη ή το αργό-
τερο το καλοκαίρι προβλέπει
σε δημοσίευμά της η γερμανική
εφημερίδα «Bild», η οποία
κάνει λόγο για κυβερνητική
κρίση και «βλέπει» διεξαγωγή
εκλογών την άνοιξη ή το αρ-
γότερο το καλοκαίρι. 
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      τους δανειστές Τί δείχνει 
η κατάρρευση 

του Χρηματιστηρίου

Η καταστροφή, το χάος, η κατάρρευση, το κραχ στο
ελληνικό χρηματιστήριο έγινε παιχνίδι μικροπολιτικής
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και δεν δέχεται ότι τα
διεθνή funds έστειλαν ψήφο αποδοκιμασίας στην
κυβέρνηση και ρίχνει το βάρος στο διεθνές περιβάλλον. 
Το γεγονός ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο βρέθηκε σε
επίπεδα χαμηλότερα από τα επίπεδα χρεοκοπίας του
Ιουνίου του 2012, ευθύνεται κατά την κυβέρνηση η
διεθνής κρίση. 
Το ρίσκο χώρας έχει επανακάμψει δριμύτερο, κάτι που
αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις κινήσεις των ξένων χαρ-
τοφυλακίων, ακόμη και όσων συμμετείχαν προ ολίγων
μόλις εβδομάδων στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση του
τραπεζικού συστήματος, αλλά και στην αγορά ομολόγων. 
Είναι εντυπωσιακό πως ενώ η Ελλάδα έχει τρίτο Μνημόνιο,
έχει τρίτο πρόγραμμα χρηματοδότησης, έχει ανακεφα-
λαιοποιημένες τράπεζες, για τρίτη φορά και παρ' όλα
αυτά το ελληνικό Χρηματιστήριο, ως προεξοφλητικός
μηχανισμός, παίζει το σενάριο της χρεοκοπίας και όχι
της ανάκαμψης. 
Γιατί όμως συντελείται αυτή η καταστροφή στο Χ.Α. με
επίκεντρο τις τράπεζες, οι οποίες καταγράφουν συνεχή
ιστορικά χαμηλά; 
Πολλοί πλέον επενδυτές έχοντας δύο φορές ζήσει το
ελληνικό μαρτύριο, μία το 2012 και άλλη το καλοκαίρι
του 2015, δεν πιστεύουν στο θετικό σενάριο, της ανά-
καμψης της οικονομίας. 
Πιστεύουν πλέον ότι η οικονομία θα βυθιστεί στο χάος,
ενώ ανησυχούν για το ενδεχόμενο Grexit, που σκόπιμα
επανέφερε ο Β. Σόιμπλε. 
Οι διεθνείς επενδυτές, πέραν των hedge funds, δηλαδή
οι στρατηγικού χαρακτήρα θεσμικοί, αρχίζουν να αναιρούν
το σενάριο προσδοκίας για ανάκαμψη της οικονομίας.

             με αβέβαιο αποτέλεσμα

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΜΕΓΕΘΗ 2015 2016 2017

Ανάπτυξη 0% -0,70% 2,70%

Ανεργία 25,10% 24% 22,80%

Έλλειμμα -7,60% -3,40% -2,10%

Δημόσιο χρέος 179% 185% 181,80%

Πληθωρισμός -1,10% 0,50% 0,80%

Επενδύσεις -8,40% -3,70% 12,80%



Τα υπερχρεωμένα φυσικά πρό-
σωπα, ανάμεσα στα οποία είναι
και οι οφειλέτες των ταμείων,
αποκτούν τη δυνατότητα να εν-
ταχθούν στο «Νόμο Κατσέλη». 
Από τον ΟΑΕΕ, με εγκύκλιο που
εκδόθηκε, αποσαφηνίζεται ποια
βήματα πρέπει να ακολουθήσει
ο οφειλέτης. 

1. Χορήγηση Βεβαίωσης
Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικών
οφειλών, όπως έχουν διαμορφωθεί
με τα τέλη καθυστέρησης και τους τό-
κους εκπρόθεσμης καταβολής, εντός
5 εργασίμων ημερών από τη μέρα
υποβολής σχετικού αιτήματος. 
Στη βεβαίωση περιλαμβάνονται οι
οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο
ΚΕΑΟ.Στις περιπτώσεις που δεν υπάρ-
χουν βεβαιωμένες οφειλές χορηγείται
«Γνωστοποίηση Οφειλής» καθόσον
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της διάταξης. 

2. Ιστορικό ασφάλισης - 
Οικονομικός έλεγχος
Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης της
αίτησης προς το αρμόδιο Δικαστήριο,
ο οφειλέτης υποχρεούται, εντός 15
ημερών να επιδώσει στον ΟΑΕΕ αν-
τίγραφό της. Ο ΟΑΕΕ θα πρέπει, εντός
μηνός από την επίδοση, να καταθέσει
τις απόψεις του, δια των πληρεξουσίων
δικηγόρων. 

3. Είσπραξη δόσεων ρύθμισης
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και καθορίζονται
από το αρμόδιο Δικαστήριο, με προ-
σωρινή διαταγή ή οριστική απόφαση.
Ποσό δόσης που έχει προσδιορισθεί
με προσωρινή διαταγή, ενδεχομένως
να αλλάξει με την οριστική απόφαση.
Η έναρξη καταβολής ορίζεται στην
διαταγή ή την απόφαση. Αντίγραφα
Προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων
που εισέρχονται στις Υπηρεσίες θα
πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στο
αρμόδιο Υποκατάστημα ΚΕΑΟ, προ-
κειμένου να ενεργεί για την είσπραξη

των δόσεων, την ανάκληση μέτρων,
την διακοπή ρυθμίσεων κ.λπ.

4. Μη βεβαιωμένες οφειλές
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που εκ-
δίδονται προσωρινές διαταγές ή απο-
φάσεις για μη βεβαιωμένες οφειλές
-ενώ έχει χορηγηθεί έντυπο «γνω-
στοποίησης οφειλής»- αυτές είναι
εκτελεστές από τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Αν ο οφειλέτης
διατηρεί ενεργή ρύθμιση στον ΟΑΕΕ
κατά την ημερομηνία αίτησης προς
το Δικαστήριο, η ρύθμιση διακόπτεται

και ενημερώνεται εγγράφως ο οφει-
λέτης. Οι ρυθμίσεις είναι εξατομικευ-
μένες και δεν υπόκεινται σε μηχανο-
γραφική τυποποίηση.

5. Απώλεια ρύθμισης
Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν
το ποσό σε καθυστέρηση ξεπερνά
αθροιστικά το ποσόν τριών μηνιαίων
δόσεων. Π.χ. ποσό οφειλής 10.000
ευρώ, ποσό δόσης 30 ευρώ. Καθυ-
στέρηση άνω των 90 ευρώ επιφέρει
απώλεια της ρύθμισης.
Παράδειγμα: 1 δόση 30 ευρώ, 2η

δόση 0 (απώλεια 30 ευρώ), 3η δόση
30 ευρώ, 4η δόση 20 ευρώ (συνολική
απώλεια 40 ευρώ), 5η δόση 30 ευρώ,
6η δόση 0 (συνολική απώλεια 70 ευ-
ρώ), 7η δόση 0 (συνολική απώλεια
100 ευρώ). Μετά την απώλεια και
της 7ης δόσης επέρχεται η απώλεια
της συνολικής ρύθμισης. 
Με την επέλευση της απώλειας πρέπει
να ενημερώνεται εγγράφως η Διεύ-
θυνση Νομικών Υπηρεσιών, προκει-
μένου να καταθέτει σχετική αίτηση
ανάκλησης της προσωρινής διαταγής
ή απόφασης, εντός 4 μηνών.
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ΟΑΕΕ: Πώς μπορεί να ενταχθεί 
ο οφειλέτης στο «Νόμο Κατσέλη»

4 στους 10 επαγγελματίες βρίσκονται στο… κόκκινο! 

Απλήρωτες εισφορές
10 δισ. ευρώ!

«Εκτός ρύθμισης» έχουν αφήσει στον ΟΑΕΕ οφειλές 7,7
δισ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές 297.827 «ενεργοί»
ελεύθεροι επαγγελματίες (οι 4 στους 10), ενώ επιπλέον
2,4 δισ. ευρώ χρωστούν 232.290 που έχουν οριστικά
διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα και την ασφάλισή
τους.
Τα στοιχεία έστειλε η ΕΣΕΕ στην ηγεσία του υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ζητώντας «πάγωμα» των οφειλών και την παροχή της δυ-
νατότητας στους οφειλέτες να αποποιούνται, πριν συντα-
ξιοδοτηθούν, τον ασφαλιστικό χρόνο που αντιστοιχεί στην
κεφαλαιοποιημένη οφειλή (και να λαμβάνουν αναλογικά
μικρότερες συντάξεις) εφόσον αρχίσουν να καταβάλλουν
κανονικά τις τρέχουσες εισφορές.

Με «ραβασάκια» και... πρόστιμα θα βρεθούν αν-
τιμέτωποι όσοι οδηγοί δεν πέρασαν ΚΤΕΟ ή άφησαν
ανασφάλιστα τα οχήματα και τις μηχανές τους. 
Αν κάποιος οδηγός Ι.Χ. παραλάβει το ειδοποιητήριο,
πρέπει μέσα σε 8 ημέρες είτε να αποδείξει πως
είναι ασφαλισμένο το όχημά του και εκ παραδρομής
εμφανίστηκε στον κατάλογο της ΓΓΔΕ είτε να επιλέξει
σε ποια εταιρεία θα προχωρήσει στην ασφάλιση
του οχήματός του και να πληρώσει το παράβολο
250 ευρώ. 
Πληροφορίες από το υπουργείο Μεταφορών ανα-
φέρουν, πάντως, πως σε 800.000 ιδιοκτήτες οχη-
μάτων, οι οποίοι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, θα
επιβληθεί το πρόστιμο των 150 ευρώ μέχρι τα τέλη

Φεβρουαρίου μέσω Taxisnet. Οι ίδιες πηγές τονίζουν
ότι ετοιμάζεται και εγκύκλιος, σύμφωνα με την
οποία απαλλάσσονται του προστίμου των 150 ευρώ
όσοι έχουν περάσει εκπρόθεσμα από ΚΤΕΟ εντός
του 2015, παρά το γεγονός ότι ο νόμος όριζε πως
αν κάποιος περνούσε από ΚΤΕΟ εκπρόθεσμα θα
του επιβαλλόταν το πρόστιμο των 150 ευρώ. 
Στελέχη από την αγορά των ΚΤΕΟ εκτιμούν πως ο

αριθμός που δίνει το υπουργείο Μεταφορών
(800.000) είναι πολύ μικρός, καθώς εκείνοι υπο-
λογίζουν πως ο στόλος οχημάτων που δεν έχει
περάσει από ΚΤΕΟ ξεπερνά το 1,5 εκατ. οχήματα. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο Νόμος για τα ανασφάλιστα
οχήματα ισχύει από τον Μάιο του 2014 και προβλέπει
υψηλά πρόστιμα, τα οποία βέβαια επιβάλλονται
μόνο σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία. 

Τα πρόστιμα:
�Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας
του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 μέ-
ρες.
�Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλο-
φορίας για 2 χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή
για 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.
�Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κε-
φαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 500
ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυ-
κλα.
�Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική
ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής
σε ατύχημα. 

«Ραβασάκια» για χιλιάδες οδηγούς 

Έρχονται πρόστιμα για όσους δεν πέρασαν ΚΤΕΟ
ή έχουν ανασφάλιστα Ι.Χ.
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Εάν δεν επιστρέψουν οι κα-
ταθέσεις και εάν οι τράπεζες
δεν δανείζονται με χαμηλό-
τερα επιτόκια η χρηματοδό-
τηση της πραγματικής οικο-
νομίας θα καθυστερήσει αρ-
κετά και θα αργήσει αρκετά
η άρση των capitals controls.
Ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ) Γ. Στουρνάρας,
μιλώντας στην Επιτροπή Οι-
κονομικών Υποθέσεων της
Βουλής και σε ερώτηση για
τα capital controls, υποστή-
ριξε πως δεν υπάρχει κάποιο
χρονοδιάγραμμα για την άρση
τους. 
Τόνισε, δε, πως ο περιορισμός
στην κίνηση κεφαλαίων θα γίνει
όταν ξεκινήσει η ανάκαμψη της
οικονομίας, αλλά όταν και εφόσον
επιστρέψουν στις τράπεζες οι κα-
ταθέσεις. 
Έδωσε όμως και ένα συγκλονιστικό
στοιχείο σχετικά με τη διαφυγή
καταθέσεων. 
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Στουρ-
νάρας, «η εκροή καταθέσεων το
α’ εξάμηνο του 2015 είναι ίση με
το 40% των συνολικών εκροών
από το 2009 έως σήμερα»! 
Μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες
αποτελεί, επίσης, η επιστροφή
των καταθέσεων, που θα ενισχύσει
ακόμη περισσότερο τη ρευστότητά
τους και τη δυνατότητά τους να
χρηματοδοτήσουν την ελληνική
οικονομία. Η επιστροφή των κα-
ταθέσεων θα αποτελέσει και έναν
καθοριστικό παράγοντα για την
άρση των capital controls, που
θεωρείται επιτακτική, προκειμένου
το τραπεζικό σύστημα να επα-
νέλθει στους φυσιολογικούς του
ρυθμούς. 

Να χαλαρώσουν ζητούν
οι τράπεζες
Για να γίνει άρση των capital con-
trols θα πρέπει πρώτα να έχει

ολοκληρωθεί το σχέδιο για την
αντιμετώπιση του προβλήματος
των «κόκκινων δανείων». 
Με βάση τραπεζικές πηγές αρχές
του 2016, αμέσως μετά την ολο-
κλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης
θα υπάρξει ένα πρώτο ισχυρό
κύμα άρσης των capital controls,
ειδικά για τις συναλλαγές στο
εξωτερικό, ενώ δεν αποκλείεται
να αυξηθεί το ημερήσιο και εβδο-
μαδιαίο όριο ανάληψης μετρητών
στα 80 και 560 ευρώ. 
Το δεύτερο ισχυρό «κύμα» θα
έρθει όταν θα ξεκινήσουν οι ου-
σιαστικές εισροές καταθέσεων

στις τράπεζες, που υπολογίζονται
μεταξύ του τέλους του α’ και στο
β’ τρίμηνο του 2016. Με τις πρώτες
εισροές καταθέσεων, προφανώς
θα εξεταστεί σοβαρά η περαιτέρω
ελαστικοποίηση των capital con-
trols. Πιο χαλαρά capital controls
ζητούν οι τράπεζες με επιστολή
που έστειλαν στην κυβέρνηση,
ούτως ώστε να διευκολυνθούν
κυρίως οι επιχειρήσεις. 
Τραπεζικά στελέχη στην ίδια επι-
στολή αναφέρονται χαρακτηριστικά
στην ανάγκη χαλάρωσης και για
τους πολίτες, για ψυχολογικούς
-όπως σημειώνουν- λόγους. Συγ-

κεκριμένα, ζητούν όριο ανάληψης
500 ευρώ -από 420 σήμερα- ανά
εβδομάδα, καθώς και να υπάρχει
η δυνατότητα σωρευτικής ανά-
ληψης του ποσού που αντιστοιχεί
σ’ ένα μήνα. 
Επιπλέον, ζητείται να χαρακτη-
ρίζεται ως νέο χρήμα αυτό που
βγαίνει από τα σεντούκια και να
μπορεί να κάνει κάποιος ανάληψη
έως και το 10% του ποσού, κάτι
που συμβαίνει μεν με τα χρήματα
που έρχονται από το εξωτερικό,
ωστόσο δεν ισχύει για τα χρήματα
που είχε κάποιος στο σπίτι του
και επιθυμεί να τα καταθέσει στην
τράπεζα. 
Ακόμη, ζητείται από τις τράπεζες
να μπορεί ο πολίτης να ανοίξει
νέο λογαριασμό με συνδικαιούχο,
κάτι που δεν επιτρέπεται σήμερα,
καθώς και να μπορεί ο καταθέτης
να «σπάσει» προθεσμιακή κατά-
θεση ακόμη κι αν δεν πρόκειται
να πληρώσει φορολογικές υπο-
χρεώσεις.

Capital controls: Ήρθαν 
και θα μείνουν για καιρό…

Εάν δεν επιστρέψουν οι καταθέσεις στις τράπεζες

ΣΕΒ: Η Ελλάδα
χρειάζεται ένα
επενδυτικό σοκ

Την ανάγκη για ένα «επενδυτικό σοκ» στην
ελληνική οικονομία επισημαίνει ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο
εβδομαδιαίο δελτίο του, θέτοντας το ερώτημα
πώς θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, όταν
το αντιαναπτυξιακό κλίμα επιβαρύνεται κάθε
τόσο με κυβερνητικές πράξεις ή παραλείψεις. 
Παράλληλα κάνει λόγο για αδικαιολόγητες και
απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων και τονίζει ότι οι προ-
οπτικές εξόδου από την κρίση και την ύφεση
δεν είναι ακόμη ορατές, καθώς το 3ο μνημόνιο
δεν θα ολοκληρωθεί πριν το 2018. 
Η ελληνική οικονομία, που έχει απωλέσει το
1/4 του ΑΕΠ και που βρίσκεται σε φάση συ-
νεχούς δημοσιονομικής προσαρμογής, την τε-
λευταία επταετία, χρειάζεται επενδύσει, οι
οποίες δεν μπορούν να προέλθουν από την
εσωτερική αγορά, καθώς η καθαρή εγχώρια
αποταμίευση είναι αρνητική. Αναμένεται να
χρηματοδοτηθούν από εισροές κεφαλαίων
από το εξωτερικό, όπου η συγκυρία για ανάληψη
επενδύσεων δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.
Το ερώτημα που τίθεται, βεβαίως, είναι πώς
θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, όταν το
κλίμα είναι αντιαναπτυξιακό και επιβαρύνεται
κάθε τόσο με κυβερνητικές πράξεις ή παρα-
λείψεις, ενώ ο ρυθμός με τον οποίο υλοποιούνται
οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαρά-
δεκτα βραδύς, επισημαίνεται στο δελτίο του
ΣΕΒ. 
H βιομηχανία είναι ο κατ’ εξοχήν κλάδος των
δυναμικών επιχειρήσεων που παράγουν, εξά-
γουν και δημιουργούν σταθερές και καλοπλη-
ρωμένες θέσεις εργασίας, ενώ προωθούν
ταυτόχρονα την εφαρμογή των καινοτομιών
και της τεχνολογίας στην αναπτυξιακή παρα-
γωγική διαδικασία. Εάν συνεχιστεί η αποε-
πένδυση, η παραγωγική οικονομία θα εκφυ-
λιστεί, το εργατικό δυναμικό θα υποαπασχολείται
σε κλάδους σχετικά χαμηλής προστιθέμενης
αξίας και η αδήλωτη εργασία θα γιγαντώνεται.
Η χώρα μας θα είναι περισσότερο ευάλωτη
στον διεθνή ανταγωνισμό (μεγαλύτερες ει-
σαγωγές) και το επιστημονικό μας δυναμικό
θα φεύγει στο εξωτερικό για να βρει δουλειά.
Να γιατί είναι σημαντική η ενίσχυση των επεν-
δύσεων και, μάλιστα, των επενδύσεων στην
ελληνική βιομηχανία. 

Κυβερνητικές πράξεις
επιβαρύνουν 

το αντιαναπτυξιακό κλίμα

Η εκροή καταθέσεων το α’
εξάμηνο του 2015 είναι ίση με
το 40% των συνολικών εκροών
από το 2009 έως σήμερα
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Μέχρι και 34% απώλεια εισοδήματος
κρύβει το σχέδιο της κυβέρνησης για
το ασφαλιστικό των επιστημόνων. 
Παρά τις εκπτώσεις που ανακοίνωσε
ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, τα στοι-
χεία δείχνουν ότι οι μόνοι που θα
δουν μείωση της επιβάρυνσης είναι
όσοι έχουν εισόδημα κάτω από 10.000
ευρώ. 
Σε άλλες χώρες αυτοί που δηλώνουν
περισσότερα, έχουν κάποιο όφελος.
Εδώ προσανατολίζει σε χαμηλότερα
εισοδήματα δήλωσης προκειμένου να
έχουν τις ανάλογες εκπτώσεις. 
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ελευθέρων
επαγγελματιών Αντώνη Μουζάκη, ιδιαίτερα
για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ,
οι επιβαρύνσεις είναι υπέρμετρα σκληρές
σε σχέση με όσα πλήρωναν μέχρι τώρα. 
Για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες
και τους επιστήμονες θα ισχύουν για μια
τριετία κλιμακωτές εκπτώσεις στα νέα ασφά-
λιστρα που θα προκύψουν, περιορίζοντας
τις επιβαρύνσεις για τα εισοδήματα έως
20.000 ευρώ, όπως παραδέχεται η ηγεσία
του υπουργείου και δείχνουν τα σχετικά
παραδείγματα. 
Η έκπτωση θα αφορά το σύνολο της ασφα-
λιστικής επιβάρυνσης (δηλαδή εισφορές
για κύρια σύνταξη, επικουρικό, υγεία, εφά-
παξ). Σε ό,τι αφορά τους αγρότες, το κυ-
βερνητικό σχέδιο προβλέπει ήδη ευνοϊκότερο
καθεστώς που, όπως είπε ο υπουργός,
μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με βάση
την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός τους. 
Για τους νέους, χαμηλά ασφάλιστρα (αντί-
στοιχα με εκείνα των αγροτών) για τα
πρώτα 5 χρόνια από την έναρξη του επαγ-
γέλματος. 
Υπολογίζεται ότι θα καταβάλουν 786 ευρώ
τον χρόνο για τα πρώτα 2 έτη και 954
ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια για την κύρια
σύνταξη. 
Η νέα πρόταση Κατρούγκαλου προβλέπει
ότι:
8Το μέγιστο ύψος ετήσιου ατομικού ει-
σοδήματος που εφαρμόζεται η έκπτωση
είναι τα 55.000 ευρώ με αντίστοιχο ποσοστό
έκπτωσης 5%. 
8Τα ποσοστά έκπτωσης παραμένουν στα-
θερά για την περίοδο από το 2017 έως και
το 2019. 
8Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται,
με αναγωγή των εισφορών που καταβλή-

θηκαν σε συντάξιμες αποδοχές, σύμφωνα
με τα ασφάλιστρα προ της έκπτωσης. 
8Η μείωση ξεκινά να εφαρμόζεται για
ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 7.033
ευρώ. Η πρώτη κλίμακα εισοδήματος δια-
μορφώνεται από 7.033 έως 10.000 ευρώ.
Για τα ετήσια ατομικά εισοδήματα που εμ-
πίπτουν στην κλίμακα αυτή εφαρμόζεται
μείωση των εισφορών κατά 50%.
8Για κάθε 1.000 ευρώ αύξησης του ετήσιου
ατομικού εισοδήματος διαμορφώνεται η

Χάνουν έως και το 1/3 του εισοδήματός τους οι επιστήμονες
Με υπέρογκους φόρους αλλά και προκαταβολή φόρου εισο-
δήματος 75%, απειλούνται φέτος όσοι δηλώσουν στην εφορία
πενιχρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, ενοίκια
ή τόκους καταθέσεων μερικών λεπτών του ευρώ, δηλαδή,
κυρίως φοιτητές, άνεργοι και όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα
εργασιακής εμπειρίας.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πιαστούν στην «παγίδα» των
τεκμηρίων διαβίωσης και θα υπερφορολογηθούν επί εξω-
πραγματικών τεκμαρτών εισοδημάτων με συντελεστή 26%
από το πρώτο ευρώ και με προκαταβολή φόρου, η οποία
έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% στο 75%. 
Εάν το υπουργείο Οικονομικών δεν καταθέσει στη Βουλή
διορθωτική ρύθμιση, όπως έγινε και πέρυσι, τότε οι φορο-
λογούμενοι που απέκτησαν το 2015 πενιχρά εισοδήματα θα
φορολογηθούν για ποσά ανύπαρκτων εισοδημάτων, τα οποία
θα προκύψουν από το άθροισμα των ελάχιστων ποσών τεκ-
μηρίων διαβίωσης των 3.000 ευρώ για τους άγαμους ή των
5.000 ευρώ για τους έγγαμους και των λοιπών τεκμηρίων
διαβίωσης που θα ληφθούν υπόψη με βάση τα σπίτια στα
οποία διαμένουν και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν. 
Η υπερφορολόγηση των πολύ χαμηλών εισοδημάτων θα
προκύψει γιατί δεν ισχύει για τα εισοδήματα του 2015 η
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 4330/2015
που αφορούσε τα εισοδήματα του 2014 και προβλέπει ότι: 
α) Όταν το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων
δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό
τους εισόδημα το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν
ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται
η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή εφόσον δεν ασκείται
ατομική αγροτική δραστηριότητα, τότε το δηλωθέν εισόδημα
και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με
την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων, στην οποία
ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ. Στην ουσία οι εν
λόγω φορολογούμενοι δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος. 
β) Εάν το δηλωθέν εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου
υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό
φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας, δηλαδή με 26%. 
γ) Εξαιρούνται του παραπάνω ευνοϊκού καθεστώτος φορο-
λόγησης οι περιπτώσεις φορολογουμένων με πραγματικά
εισοδήματα από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης
κεφαλαίου. 
Η διάταξη αυτή νομοθετήθηκε πέρυσι με σκοπό να χορηγηθούν
φορολογικές ελαφρύνσεις σε περιστασιακά και ευκαιριακά
απασχολούμενους (σε ανέργους, νοικοκυρές, φοιτητές, συμ-
μετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.).
Οι πολίτες αυτοί συνήθως δεν αποκτούν εισοδήματα πάνω
από 6.000 ευρώ τον χρόνο από τις περιστασιακές τους απα-
σχολήσεις, αλλά επειδή τα τεκμήριά τους προσδιόριζαν πολύ
μεγαλύτερα εισοδήματα κινδύνευαν -αν δεν εφαρμοζόταν η
διάταξη αυτή- να πληρώσουν υπέρογκους φόρους, υπολο-
γισμένους με συντελεστή 26% τόσο επί του δηλωθέντος ει-
σοδήματος όσο και επί των πολύ μεγάλων ποσών της διαφοράς
μεταξύ του χαμηλού δηλωθέντος εισοδήματός τους και του
υψηλού τεκμαρτού εισοδήματος. Για να μην υπερφορολογηθούν
φέτος οι φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα
πρέπει να γίνει νέα νομοθετική βελτίωση.

Φοιτητές και άνεργοι 
κινδυνεύουν να 

πληρώσουν βαρύ φόρο!
Αλεξιάδης: Κρατήστε

και τις χάρτινες μέχρι

να έρθει η ρύθμιση 

για τις ηλεκτρονικές
Ακόμα απροετοίμαστο είναι
το ΥΠΟΙΚ προκειμένου να φέ-
ρει τη ρύθμιση, βάσει της
οποίας το αφορολόγητο θα
χτίζεται μόνο με αποδείξεις
από τη χρήση πλαστικού χρή-
ματος. 
Και ενώ πριν καν αλλάξει το
έτος ο υπουργός Οικονομικών
και το επιτελείο του ΥΠΟΙΚ
υποστήριζαν πως οι αποδείξεις
από αγορές με μετρητά θα
είναι άχρηστες, τώρα ο κ.
Τρύφων Αλεξιάδης ζητάει από
τους φορολογούμενους να τις
κρατήσουν μέχρι να έρθει η
ρύθμιση. 
Ο υπουργός υποστήριξε πως
οι συναλλαγές με κάρτες και
μέσω τραπεζών που θα χτί-
ζουν το αφορολόγητο θα είναι
υποχρεωτικές, αλλά αυτό θα
ξεκινήσει μετά τη ρύθμιση,
ως τότε οι φορολογούμενοι
θα πρέπει να συγκεντρώνουν
κανονικά τις απλές αποδείξεις
για να μην έχουν πρόβλημα. 
Ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι «μετά
τη διάταξη δεν θα χρειάζεται
να κρατάει ο πολίτης τις απο-
δείξεις. Η εφορία θα ενημε-
ρώνεται απευθείας από την
τράπεζα. Η απόδειξη από την
ταμειακή μηχανή και η από-
δειξη από το τερματικό της
κάρτας δεν υπάρχει λόγος να
κρατείται». 
«Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν
κίνητρα παντού. Είναι πα-
τριωτικό καθήκον όλων να
κόβουν ή να ζητούν αποδεί-
ξεις», είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Αλεξιάδης.
Ως προς το ποσό του αφορο-
λόγητου το οποίο θα συνεχίσει
να συνδέεται με τις αποδείξεις
αλλά και τις κλίμακες του φό-
ρου, ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι
δεν είναι ακόμη σε θέση να
αποκαλύψει λεπτομέρειες για
τις αλλαγές.

Νέο αλαλούμ 
με τις 

αποδείξεις

Οι… παγίδες που κρύβει το νέο σχέδιο Κατρούγκαλου
επόμενη κλίμακα εισοδήματος και μει-
ώνεται αντιστοίχως το ποσοστό έκ-
πτωσης των εισφορών κατά μία πο-
σοστιαία μονάδα.

«Παγίδες»
Μπορεί ο υπουργός Εργασίας Γιώργος
Κατρούγκαλος να παρουσίασε ένα εναλ-
λακτικό σχέδιο στο Ασφαλιστικό για
τους ελεύθερους επαγγελματίες, ωστό-
σο και αυτό κρύβει… παγίδες και αυ-
ξήσεις έως και το 34,11%. 
Έτσι η επιβάρυνση από τις ασφαλιστικές
εισφορές σε γιατρούς, μηχανικούς,
δικηγόρους και άλλους ελεύθερους
επαγγελματίες θα ξεκινάει: 
8Από 2,72% για όσους δηλώνουν
εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ,
8θα ξεπερνούν το 30% φτάνοντας
μάλιστα ως και το 34,11% σε εισοδή-
ματα μεταξύ 20.000 και 60.000 ευ-
ρώ.
Όσο περισσότερα δηλώνει, δηλαδή,
ένας επαγγελματίας τόσο περισσότερα
θα πληρώνει. 
Οι νέες αυξημένες εισφορές θα έχουν
έκπτωση κατά 50% για όσους δηλώνουν
από 7.033 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ
ετήσιο εισόδημα, και από εκεί και
πάνω για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον
που θα δηλώνεται στην εφορία η έκ-
πτωση θα μειώνεται κατά 1%. 
Όσοι δηλώνουν εισόδημα από
10.000,01 ευρώ ως 11.000 ευρώ θα
έχουν έκπτωση κατά 49% στις νέες
εισφορές, που θα υπολογίζονται στο
20% του εισοδήματος για τον κλάδο
σύνταξης και στο 6,95% για την ασθέ-
νεια και επιπλέον στο 7% του εισο-
δήματος για όσους έχουν επικουρική
ασφάλιση και εφάπαξ. 
Όσοι δηλώνουν από 11.000 ως 12.000
ευρώ θα έχουν έκπτωση 48% και θα
καταβάλλουν το 52% των νέων ει-
σφορών που θα αναλογούν στο εισό-
δημά τους. 
Όσοι δηλώνουν 25.000 ευρώ θα πλη-
ρώνουν το 65% των εισφορών, καθώς
η έκπτωση που θα έχουν περιορίζεται
στο 35%. 
Όσοι, όμως, δηλώνουν μεταξύ 40.000
και 50.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν
σημαντικά, καθώς θα πληρώνουν το
81% ως το 90% των νέων εισφορών.

Παραδείγματα
• Μηχανικός με ετήσιο εισόδημα 50

έως 60 χιλιάδες ευρώ με το ισχύον
σύστημα πληρώνει για εισφορές
και φόρο 1.513 ευρώ τον μήνα.
Με το σχέδιο της κυβέρνησης θα
πληρώσει 2.657 ευρώ. Το καθαρό
του εισόδημα έτσι θα μειωθεί κατά
34,1%.

• Γιατρός με το ίδιο ετήσιο εισόδημα
σήμερα πλήρωνε για εισφορές και
φόρο 1.444 ευρώ, ενώ αν περάσει
το σχέδιο θα πληρώνει 2.331 ευ-
ρώ. Το καθαρό του εισόδημα θα
μειωθεί κατά 26,8%.

• Δικηγόρος με το ίδιο εισόδημα
πληρώνει για εισφορές και φόρο
1.528 ευρώ. Με το σχέδιο της
κυβέρνησης θα πρέπει να πληρώνει
2.240 ευρώ. Πρακτικά, δηλαδή,
μείωση του καθαρού του εισοδή-

ματος κατά 21,3%. 

Η επιβάρυνση από
τις ασφαλιστικές
εισφορές θα
ξεκινάει από
2,72% για όσους
δηλώνουν
εισοδήματα άνω
των 10.000 ευρώ,
θα ξεπερνούν το
30%, φτάνοντας
μάλιστα ως και
το 34,11% σε
εισοδήματα μεταξύ
20.000 και
60.000 ευρώ
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ΘΕΜΑ
Ο Κλούνεϊ 

και η Αμάλ του, 
έχουν τη λύση

Το καλό και το κακό σενάριο 
για την Ελλάδα

Στη Βουλή 
οι αποκαλύψεις 
των Ντοκουμέντων

σκευωριεσ
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γερμανια
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Στα... πράσα 
και η Deutsche Bank

> 6-7

δντ

Απίστευτη
ελληνική
γελιοποίηση >12

Σκηνικό
πολέμου!
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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NIKOΣ 
ΠΑΠΠΑΣ
Το κυβερνητικό σχέδιο
για την αλλαγή του τη-
λεοπτικού τοπίου στη
χώρα εκτελεί μετά από
σχεδιασμό που έκανε με

τον πρωθυπουργό και μια
ομάδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπ-
πάς. Ο υπουργός Επικρατείας έχει βγει
μπροστά, θεωρώντας ότι επικοινωνιακά
μπορεί να καθαρίσει όλο το «παιχνίδι»,
ώστε η τωρινή κυβέρνηση να εμφανιστεί
ως η μόνη που μπόρεσε να τα βάλει με
τους ισχυρούς των μίντια στην Ελλάδα.
Η τακτική του έχει ξεσηκώσει θύελλα αν-
τιδράσεων σε όλο το φάσμα του πολιτικού
σκηνικού. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι
το σχέδιο του δεν θα περάσει και ο νόμος

του θα καταπέσει στη Δικαιοσύνη. 

ΤΑΚΗΣ 
ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ
Φωτιές ανάβει στα δεξιά
της Ν.Δ. ο πρώην γραμ-
ματέας του Υπουργικού
Συμβουλίου Τάκης Μπαλ-
τάκος. Κινεί όλα τα νήματα

και προσπαθεί να συγκροτήσει ένα δεξιό
κόμμα, το οποίο θα κινηθεί ανάμεσα στη
Ν.Δ. και στη Χ.Α. Η Ν.Δ. παρακολουθεί
από κοντά τις επαφές του και ιδιαίτερα
τις ομιλίες που κάνει και τις επαφές που
έχει ο απόστρατος στρατηγός Φραγκουλης
Φράγκος, που οι φήμες τον θέλουν επι-
κεφαλής το νέου κόμματος. Διαρροές που
έγιναν για επαφές του κ. Μπαλτάκου με
στελέχη της Ν.Δ. διαψεύστηκαν με έντονο
τρόπο από τους περισσότερους. Ο μόνος
που παραδέχθηκε ότι ήπιε καφέ μαζί του

ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος.

ΓΙΑΝΗΣ
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
Εκμεταλλευόμενος τη
φήμη που κέρδισε μέσα
από τη θητεία του στο
ΥΠΟΙΚ ο Γιάνης Βαρου-
φάκης, ανακοίνωσε στη

Γερμανία την ίδρυση κί-
νησης για την ανατροπή της καθεστη-
κυίας αντίληψης που κυριαρχεί στην
Ευρώπη. Το σόου που έκανε, του το
χάλασε ο ανταποκριτής του Μega Παν-
τέλης Βαλασσόπουλος, που του χρέωσε
το κλείσιμο των τραπεζών και την απο-
τυχία των διαπραγματεύσεων με τους
δανειστές. Πέρα όμως από το επεισόδιο
αυτό, οι ανακοινώσεις που έκανε ο κ.
Βαρουφάκης φιλοξενήθηκαν σε αρκετές
ευρωπαϊκές εφημερίδες και Μέσα. Οι
σύντροφοί του στην Ελλάδα δεν ασχο-

λήθηκαν πολύ μαζί του.

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ
O "τύπος" δηλώνει από την ημέρα που βγήκε στο ξέφωτο "αριστερός
και προοδευτικός".  Στο ξέφωτο έμοιαζε με ένα παρδαλό σακούλι.
Προφανώς από τα τρομακτικής ποσότητας χρήματα που μάζευε,
παριστάνοντας τον επαγγελματία δημοσιογράφο. Την ίδια ώρα
κάνει μπίζνες εντός και εκτός Ελλάδας και ο τρόπος ζωής του μοιάζει
με τον τρόπο ζωής του Μπιλ Γκέιτς. 
Όταν τον παρακολουθεί κανείς στις οθόνες τον θαυμάζει, γιατί το
τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί είναι ότι στις φλέβες του κυκλοφορεί
αίμα. Μοιάζει πάντα παγωμένος, τόσο πέρα από τα ανθρώπινα
όρια, ώστε να σκέφτεται κανείς, αν έχει πάρει τα πιο βαριά
"κατασταλτικά" για να μπορεί να πλασάρει το φτηνό γυμνό στο
"πόπολο" και έναν γελοίο δήθεν αυτοσαρκασμό για να είναι πάντα
η ατμόσφαιρα, όπως στα αμερικάνικα μπαρ με τα οποία ήταν γεμάτη
η Αβάνα στα χρόνια του Μπατίστα.
Ο ίδιος να μοιάζει με έναν γελοίο Κουβανοαμερικανό μπάρμαν με
παρδαλές γραβάτες και μαλλί "μπεμπέ", που πλασάρει γυμνές
φτηνές μεταξύ σοβαρού και αστείου σε μεγαλοεπιχειρηματίες "μπρο-
στινούς" πολιτικών. 
Στα χρόνια της "Σαλώμης" έδινε...ρέστα. Αγκαλιά με τον σκηνοθέτη
της "Σαλώμης" κάθε μέρα και σιτιζόμενος από τον παραγωγό του
έργου "Σαλώμη". 
Η φράση "σπινιάρει η γάτα στο γιαούρτι" νόμιζε κανείς ότι είχε

εφευρεθεί για να είναι κολλημένη στο σε στιλ "σπαγγοραμένου του
Πολενάκη" στόμα του... 
Αίφνης αφήνει τα σαλόνια του Χίλτον και τα ακριβά ελβετικά σαλέ
και ντύνεται ξανά "αριστερή κουλτούρα". 
Αφιέρωσε χώρο ίσο με πέντε σελίδες εφημερίδας (3.886 λέξεις)
για να μπει "ασπίδα" στον παρατημένο από τους αριστερούς
συντρόφους Γαβρίλη. 
Μέχρι και τη φράση "η σκέψη του ότι θα έρθει η μέρα που επανέρχεται
διαρκώς στο μυαλό του" χρησιμοποιεί. Τόσο μέσα στο δυστυχισμένο,
καθαρά πολιτικό, μυαλό του Γαβρίλη είναι... 
Άρα είναι ίδιοι και ταυτοσκεπτόμενοι... Τίμιοι αριστεροί που
συμπάσχουν μέχρι καταθλίψεως με τον φτωχοποιημένο Έλληνα
περιπτερά...
Ούτε που τους περνάει από το μυαλό ότι πολλοί περιπτεράδες στα
καλά στέκια είναι "φρόντμαν" πολιτικών και επιχειρηματικών κυ-
κλωμάτων, αν δεν είναι... κυπατζήδες. 
Στον ποταμό αυτών των λέξεων, με τις οποίες υπερασπίζεται την
ποταπή επίθεση στον Γαβρίλη, δεν υπάρχει μια λέξη (συ)σχετιζόμενη
για τις άδειες τηλεοπτικών σταθμών... 
Δηλαδή, για τον κύριο λόγο της επίθεσης...

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ
ΚΟΥΡΤΣ

Υπουργός Εξωτερικών
της Αυστρίας

«Αν η Ελλάδα
προστάτευε τα
σύνορά της θα

αντιμετωπίζαμε την
κατάσταση με τους

πρόσφυγες καλύτερα.
Εφόσον η Ελλάδα δεν
δείχνει πρόθεση να
δεχτεί βοήθεια, εγώ

δεν είμαι
διατεθειμένος να την

περιμένω».

Επεισόδια με χημικά σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.«Μας υποδέχτηκαν σαν τραμπούκους, ενώ ήρθαμε να διαδηλώσουμε
ειρηνικά», καταγγέλλουν οι Κρητικοί αγρότες. 
«Βγάλτε τις μάσκες, είστε δικά μας παιδιά», έλεγαν οι αγρότες στους αστυνομικούς, 
Η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές αγροτών, ενώ οι υπόλοιποι
θέλοντας να δείξουν πως δεν υποχωρούν τραγουδούσαν «Πότε θα κάνει ξαστεριά». 

Είπε

Ο δικηγόρος 
του Γαβρίλη!
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Σκηνικό νέας ρήξης με τους δανειστές

Ειδικότερα, διορία τριών μηνών για αποτελε-
σματικότερη φύλαξη των συνόρων και καλύτερη
διαχείριση των προσφυγικών ροών, ώστε να
αποτραπεί η έξοδος της Ελλάδας από τη ζώνη
Σένγκεν, έδωσε χθες, Παρασκευή, και επισήμως
η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας. Το Συμβούλιο
της ΕΕ υιοθέτησε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που διαπίστωνε αδυναμίες στη
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης,
με αφορμή την προσφυγική κρίση. 
Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή που επικαλείται
το Reuters, η Ελλάδα καλείται τώρα να εφαρμόσει
50 συστάσεις για αποτελεσματικότερη φύλαξη
των συνόρων μέσα στους επόμενους τρεις
μήνες. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις η μη
υλοποίηση των συστάσεων θα μπορούσε να
ανοίξει τον δρόμο για την ενεργοποίηση
κανόνων που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη
να εφαρμόσουν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα
της Σένγκεν για διάστημα έως δύο ετών. 
Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι η εν λόγω
κίνηση «δεν έχει στόχο την απομόνωση ή τον
στιγματισμό της Ελλάδας», αλλά περισσότερο
το να διασφαλίσει ότι οι συνοριακοί έλεγχοι
πραγματοποιούνται αλλού στην Ευρώπη, όπως
μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας, σύμφωνα με
τους όρους της συνθήκης εάν υπάρχουν πα-
ρεκκλίσεις σε άλλες περιοχές της Σένγκεν. 

«Φρένο» από Αβραμόπουλο
Φρένο… στα σχέδια για αποβολή της Ελλάδος
από τη Σένγκεν έβαλε ο Επίτροπος Εσωτερικών
Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ιθαγένειας
Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σε δήλωση που
έκανε ευρισκόμενος στην Αθήνα, τόνισε ότι
δεν προβλέπεται αποβολή από τη ζώνη Σένγκεν. 

Ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην
Αθήνα για επαφές με την ελληνική κυβέρνηση,
σημείωσε μεταξύ άλλων: «Δεν προβλέπεται
αποβολή από τη ζώνη Σένγκεν. Αντί να εστιά-
ζουμε στη κινδυνολογία, μπορούμε να διαπι-
στώσουμε τα θετικά βήματα στα οποία κάνουν
αναφορά και οι πρόσφατες ανακοινώσεις της
Επιτροπής. Υπάρχει σαφής επιτάχυνση από
την ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή
Ένωση παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για να
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που σχετίζονται
και με τη μεταναστευτική πίεση. Όλοι δουλεύουμε
για τον ίδιο σκοπό: να αποκατασταθεί η ομαλή
και η πλήρης λειτουργία της ζώνης Σένγκεν
και να διαφυλαχθεί η ελεύθερη μετακίνηση».. 

Απάντηση από Τσίπρα 
Μέσα στο κλίμα αυτό ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε
ξανά τους εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες
τους για το προσφυγικό. «Η Ευρώπη έχει εκ-
πονήσει σχέδιο και η Ελλάδα υλοποιεί τις δε-
σμεύσεις της. Είναι η ώρα της ευθύνης και για
τους υπόλοιπους εταίρους», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο πρωθυπουργός, σε άρθρο του
στο περιοδικό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Το Πρακτορείο». 
Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «η ευθύνη που
έχουμε αναλάβει οι Έλληνες, είναι να διαχει-
ριζόμαστε με ανθρώπινο και αποτελεσματικό
τρόπο τους κατατρεγμένους και διωγμένους
πρόσφυγες πολέμου, τηρώντας το πλαίσιο του
διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων», ενώ παράλληλα υπογραμμίζει
την «υπεράνθρωπη», όπως την χαρακτηρίζει
προσπάθεια που κάνουν στα νησιά τα στελέχη
του Λιμενικού Σώματος και των άλλων Αρχών,
εθελοντές και κάτοικοι «στο όνομα του ευρω-
παϊκού πολιτισμού και των ανθρώπινων αξιών». 

Η Νέα Δημοκρατία 
Oι εξελίξεις έχουν προκαλέσει «συναγερμό»
στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από την πλευρά
του ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
σε άρθρο του, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
του ΑΠΕ – ΜΠΕ «Το Πρακτορείο», κατηγόρησε
την κυβέρνηση ότι έμεινε πίσω από ιδεοληψίες,
αδράνησε και έδωσε την εντύπωση πως η
Ελλάδα είναι ανοχύρωτη χώρα, όπως χαρα-
κτηριστικά γράφει. Ο πρόεδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας επέρριψε ευθύνες για την κατάσταση
που έχει δημιουργηθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όσο και στην Τουρκία. «Τα νερά του
Αιγαίου δεν θα γίνουν η κερκόπορτα της
Ελλάδας και της Ευρώπης, ούτε και προσβολή
για τον πολιτισμό μας που έχει στο κέντρο
του το σεβασμό στον άνθρωπο».

Σκηνικό νέας ρήξης με τους εταίρους και
δανειστές μας δημιούργησε το τελεσίγραφο
για αποβολή μας μέσα σε τρεις μήνες, αν
δεν υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας για
το προσφυγικό που μας έστειλε η ΕΕ,
αλλά και η παρέμβαση του εκπροσώπου
του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν, με την οποία ζη-
τούνται πρόσθετα μέτρα 9 δισ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις των κυβερνητικών
στελεχών, οι εξελίξεις αυτές δείχνουν
συστηματικό πόλεμο από το εξωτερικό,
ενώ η αντιπολίτευση τόνισε ότι η χώρα
πληρώνει την ανικανότητα του κ. Τσί-
πρα.

Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

TO ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Bruegel: Απαιτούνται 100 χρόνια 
για να μετεγκατασταθούν 

οι πρόσφυγες από την Ελλάδα 
Σοβαρός κίνδυνος υπάρχει να παγιδευτούν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες στην Ελλάδα, δη-
μιουργώντας μια εκρηκτική κατάσταση, επισημαίνει το Ινστιτούτο Bruegel. Όπως τονίζεται χα-
ρακτηριστικά από το Ινστιτούτο, με τους ρυθμούς που γίνεται η μετεγκατάσταση, θα απαιτηθούν
100 χρόνια για να μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα και 47 από την Ιταλία. 
Το 2015 περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι διέσχισαν τη Μεσόγειο σε μια προσπάθεια
να φθάσουν στην Ελλάδα, με σχεδόν 4.000 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους στη διαδρομή
αυτή. 
Σύμφωνα πάντα με το Bruegel, ο αριθμός των προσφύγων που πέρασαν τη θάλασσα από την
Τουρκία στην Ελλάδα αυξήθηκε 20 φορές από το 2014 στο 2015. Μέχρι τώρα το 2016, η
Ελλάδα έχει δεχθεί στο έδαφός της 74.052 πρόσφυγες, ενώ εκτιμάται ότι χιλιάδες πρόσφυγες
θα εξακολουθήσουν να φθάνουν στις ελληνικές ακτές. 
Μάλιστα, σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που δημοσιεύθηκε στα τέλη
Ιανουαρίου 2016, προβλέπει ότι μέχρι 1 εκατ. πρόσφυγες και μετανάστες θα προσπαθήσουν
να χρησιμοποιήσουν τη διαδρομή ανατολικής Μεσογείου και δυτικών Βαλκανίων το 2016.
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Δημοσκοπήσεις-φωτιά για την κυβέρνηση

Κρυφές δημοσκοπήσεις που έχουν παραγγείλει πολιτικά και
επιχειρηματικά κέντρα εντός και εκτός της χώρας, ολοκλη-
ρώθηκαν πριν 4 μέρες. Σκοπός των μετρήσεων που διεξήχθησαν
από δύο εταιρείες, ήταν να ανιχνεύσουν την αντοχή της κυ-
βέρνησης αλλά και την προοπτική της Ν.Δ. μετά την εκλογή
του νέου αρχηγού. 
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες και οι δύο δημοσκοπήσεις
κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: έδειξαν ότι η κυβέρνηση
και προσωπικά ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, έχουν
κατασπαταλήσει σε έναν μεγάλο βαθμό το πολιτικό κεφάλαιο
που μάζεψαν μέσα στο 2015. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι
αρνητικές γνώμες για τον πρωθυπουργό ξεπερνούν το 65%. 
Μάλιστα, ακόμα περισσότερο είναι αρνητική η εικόνα για την

κυβέρνηση, αφού οι θετικές γνώμες που υπάρχουν γι’ αυτή
την κατεβάζουν στο 20%. Σε σχέση με τη γνώμη που έχει η
κοινωνία για την αντοχή του σημερινού σκηνικού, η συντριπτική
πλειοψηφία φαίνεται ότι πιστεύει, αν και απεύχεται τις
εκλογές, ότι η κυβέρνηση με τη σημερινή της μορφή, δεν
πρόκειται να βγάλει το καλοκαίρι. Το εντυπωσιακό των
ερευνών είναι ότι η Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη εισπράττει
από παντού ψηφοφόρους.
Σε σχέση μάλιστα με τις μετακινήσεις που υπάρχουν από τον
ΣΥΡΙΖΑ στη Ν.Δ., οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει
μετακίνηση 10%. Σε σχέση με τις δημοτικότητες, ο κ.
Μητσοτάκης έχει καταφέρει μέσα σε διάστημα ενός μηνός να
προηγείται όλων των υπολοίπων πολιτικών αρχηγών.

Ως μια ακόμα κίνηση αποδόμησης του Κ. Καρα-
μανλή ερμηνεύουν πολλοί φίλοι του
το δημοσίευμα του Έθνους, το οποίο

ανέφερε ότι έφαγε στην Αθηναϊκή
Λέσχη με τον γιο του τέως βασιλιά

και τον στρατηγό Φράγκο Φραγ-
κούλη. Στο δημοσίευμα αυτό
απάντησε με οργή ο πρώην
πρωθυπουργός, ζητώντας από
την εφημερίδα να ανασκευάσει,
όπως κι έκανε την επομένη,
ζητώντας του συγγνώμη. Οι

Καραμανλικοί της Ν.Δ. θεωρούν
ότι έτσι πιστεύουν κάποιοι ότι θα

διαλύσουν το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην
προέδρου της Ν.Δ. Οι πληροφορίες αναφέρουν

ότι οι φίλοι του, του εισηγούνται μια σειρά κι-
νήσεων, ώστε να μην αφήσει χώρο σε όσους πι-
στεύουν ότι έτσι θα τον τελειώσουν.   

Με διαρροή συνεργατών του απάν-
τησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε φή-
µες που έχουν κυκλοφορήσει ότι
θα ενταχθεί στο κόµµα της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης. Όπως είπαν,
δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και
ο ίδιος θα ριχτεί στη «µάχη» για την
ανασυγκρότηση του κεντροαριστερού
χώρου.

∆ιαχώρισαν τη θέση τους οι ΑΝΕΛ
στο θέµα της τρο0πολογίας που
ταυτοποιεί τα χρέη του Μεγάρου
Μουσικής. ∆ιά του εισηγητή τους,
∆ηµήτρη Καµµένου, στη συζήτηση
της κύρωσης του ν/σ ανακοίνωσε
ότι δεν θα φορτώσουν στις πλάτες
του λαού ένα τέτοιο χρέος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...

4
www.ntokoumenta.gr

Στη χώρα κυριαρχεί πολεμική ατμόσφαιρα. Τα
γεγονότα των τελευταίων ημερών, με τελευταίο
εκείνο του αποκλεισμού της Αθήνας από τα
τρακτέρ, δίνουν την εικόνα στο εξωτερικό μιας
χώρας που είναι βυθισμένη όχι μόνο σε μια βαθιά
οικονομική κρίση, αλλά και σε μια γενικότερη
κοινωνική αναταραχή. Φίλοι και εχθροί παρακο-
λουθώντας το κλίμα αυτό, καθορίζουν ανάλογα
τις κινήσεις τους. 
Διαπιστώνοντας την αδυναμία μας να μπορέσουμε
να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του οίκου
μας, μας χτυπάνε από παντού. Φαίνεται να θεωρούν
ότι πολιτική ηγεσία και λαός είναι κατώτεροι των
περιστάσεων. 
Η διαπίστωση αυτή αδικεί την Ελλάδα, αδικεί
τους Έλληνες. Για να τη μαζέψουμε, για να την
εξαφανίσουμε, πρέπει να επιδείξουμε μια δια-
φορετική συμπεριφορά από αυτή που έχουμε
όλοι σήμερα. Αν δεν το κάνουμε, η χώρα θα χάσει
και τα τελευταία στηρίγματα που της έχουν
απομείνει. 
Κι όσο κι αν βρίζουμε τους ξένους κι όσο να τους
αναθεματίζουμε για τα δεινά μας, δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι χωρίς και τη βοήθεια κάποιων φίλων
μας στο παρελθόν, η Ελλάδα δεν θα είχε υπάρξει,
δεν θα είχε μπορέσει να βγει από πολύ δύσκολες
καταστάσεις, με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη. 
Οφείλουμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον κα-
θρέφτη και να δούμε όλη την εικόνα μας. Την
πραγματική μας εικόνα, την εικόνα που βλέπουν
όλοι οι άλλοι, εκτός από εμάς που συνεχίζουμε
να ωραιοποιούμε τις καταστάσεις και να θεωρούμε
ότι όλοι μας κυνηγούν. Ο στόχος πρέπει να είναι
ένας: να δείξουμε σε όλον τον κόσμο ότι μπορούμε
να σταθούμε στα πόδια μας. Διαφορετικά, ακόμα
και οι όποιοι φίλοι μας έχουν απομείνει, θα μας
ορμήσουν. 
Δεν θα μας αφήσουν σε χλωρό κλαρί, θα ζήσουμε
εθνικές τραγωδίες, που δεν έχουμε ζήσει ακόμα.
Τραγωδίες, που δεν θα ’χουν καμία σχέση με τις
συμφορές που μας έχουν βρει στο παρελθόν. 
Η γειτονιά μας είναι μια πολύ επικίνδυνη γειτονιά.
Έχουμε διπλά μας χώρες με αντιλήψεις κατακτητή.
Έχουμε ηγέτες στη γειτονιά μας που θεωρούν ότι
τους ανήκει η μισή Ελλάδα και παραπάνω. Αν δεν
δουν ότι μπορούμε να σταθούμε όρθιοι θα βγάλουν
από τα συρτάρια τους όλα τα σχέδια αφανισμού
που έχουν σε βάρος μας, εδώ και αιώνες! 

Θα μας 
ορμήσουν φίλοι

και εχθροί

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Θέλουν να εξαφανίσουν
τον Καραμανλή;
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Τα ’χουν τώρα και με τον Μίκη

«Σπίθες» βγάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη του για τον Μίκη Θεοδωράκη, σε σχέση με όσα
έγραψε στην ιστοσελίδα του για την κυβέρνηση. Θεωρούν ότι ο γνωστός μουσικοσυνθέτης
είτε ότι παίζει παιχνίδι είτε ότι τα ’χει χάσει λόγω ηλικίας. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν
έξαλλα γιατί ο κ. Θεοδωράκης απέδωσε όλα όσα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό στην
ανυπαρξία πολιτικής. Μάλιστα, πνέουν μένεα εναντίον του, διότι ο κ. Θεοδωράκης στο
άρθρο του μιλά για διχαστική τακτική Τσίπρα, που χωρίζει τους Έλληνες σε καλούς και
κακούς, ενώ από την άλλη τον κατηγορεί ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
Για να πλήξουν την αξιοπιστία του μουσικοσυνθέτη τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τόνιζαν
ότι με όσα λέει προσφέρει υπηρεσία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θύμιζαν ότι είχε υπουργοποιηθεί
επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ποιος 
μεγαλοκαναλάρ-

χης έχει σιγουρέψει
την άδεια στο νέο 

χάρτη του νέου χώρου
της τηλεόρασης;

Έξαλλη είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου

για όσα έχουν κυκλοφορήσει για τον

γιο της, Παναγιώτη. Ήταν η ίδια που

έδωσε εντολή να βγει ανακοίνωση

της οικογένειας, µε την οποία προ-

ειδοποιούσε µε προσφυγή στο ∆ι-

καστήριο για να προστατευτεί η τιµή

της οικογένειας και του γιου της.

Είναι γνωστό ότι ο υπουργός Παιδείας
δεν διστάζει κάθε φορά που το θεωρεί
απαραίτητο να επιτίθεται µε σφο-
δρότητα κατά της αντιπολίτευσης.
Με αφορµή το αγροτικό, ξέσπασε
κατά των αγροτών και ειδικότερα
αυτών που κλείνουν τους δρόµους,
λέγοντας ότι είναι υποκινούµενοι
από Ν.∆. και Χρυσή Αυγή.

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  
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«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από άλλο ανέκδοτο».

Δεν πρόκειται να συνδιαλλαγεί με υβριστές και λα-

σπολόγους. Τάδε έφη στενός συνεργάτης του προ-

έδρου της Ν.Δ., σχολιάζοντας τη διαμάχη που έχει

ξεσπάσει ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον

Γιώργο Τράγκα και ειδικότερα το εξώδικο που έστειλε

ο πρώτος στον δεύτερο, ζητώντας να σταματήσει

τις επιθέσεις εναντίον του. Προχωρώντας

ακόμα περισσότερο ο συνεργάτης του προ-

έδρου της Ν.Δ. σημείωνε ότι έχει εμπειρία

ο κ. Μητσοτάκης από τον τρόπο που

συμπεριφέρθηκαν στον πατέρα του

ως πρωθυπουργό, δημοσιογράφοι

όπως ο κ. Τράγκας και γι’ αυτό

ξέρει πως θα τους αντιμετωπίσει.

Από την πλευρά του ο γνωστός

δημοσιογράφος δεν φαίνεται αποφασισμένος

να σταματήσει την επίθεση εναντίον του.

Θα στέλνει στα δικαστήρια
τους υβριστές του

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Ο εφιάλτης 
της πολιτικής 

απαξίωσης

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ακόμη και για τους πιο πιστούς
υποστηρικτές της, ακόμα και στον στενό πυρήνα των
στελεχών της, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βιώνει μια
από τις δυσκολότερες περιόδους της, μέσα και έξω, και τα
αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει μοιάζουν ανυπέρβλητα.
Έτσι, ακόμα και επιλογές όπως «το χτύπημα της διαπλοκής»,
προσφιλές σύνθημα για κάθε νεότευκτο σχήμα το πρώτο
διάστημα που αναλάμβανε την εξουσία, τείνει να γίνει
ανέκδοτο κάτι σαν τους «νταβατζήδες» του Καραμανλή και
τον τραγέλαφο του «βασικού μετόχου» του Ρουσόπουλου.
Φυσικά και πρέπει να καθαρίσει η κόπρος του Αυγεία του
ραδιοτηλεοπτικού τοπίου της χώρας, που η εκκρεμότητά
του βόλευε και χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο από τους επι-
χειρηματίες για να προωθούν τα συμφέροντά τους, αλλά
και από την εκάστοτε εξουσία για στήριξη αλλά και για οι-
κονομική ενίσχυση... Όμως, αν η κυβέρνηση θυμάται την
κάθαρση κάθε φορά που βρίσκεται στριμωγμένη, τότε
μάλλον δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για να βάλει τάξη στα
μίντια, αλλά να κλείσει ενοχλητικές φωνές κριτικής. Φυσικά
στην τελευταία του παρέμβαση στο Yπουργικό Συμβούλιο
ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει πως,
ενώ όλα πάνε καλά στον τόπο, τα ΜΜΕ είναι εκείνα που
διαστρεβλώνουν την εικόνα από τον φόβο της νομοθετικής
απειλής για την αδειοδότηση των καναλιών. Μπορεί και να
ήταν έτσι, ωστόσο είναι αφελές να πιστέψει κανείς πως οι
μικροδικηγόροι, οι αγρότες, τα «μπλοκάκια», οι μικροε-
παγγελματίες, βγήκαν στους δρόμους για να υπερασπιστούν
τα συμφέροντα των καναλαναρχών και όχι επειδή βλέπουν
το φάσμα της οικονομικής καταστροφής να έρχεται κατά
πάνω τους. Απλώς η συγκυβέρνηση, βλέποντας να χάνει
το ένα μετά το άλλο τα κοινωνικά της ερείσματα, μέσα στον
πανικό της, ακολουθεί την πεπατημένη του εσωτερικού
εχθρού που την απειλεί. Έτσι είτε βάζει τον εταίρο της κ.
Καμμένο να κάνει τον λαγό, διαρρέοντας εκλογικά σενάρια,
είτε απειλεί τη διαπλοκή αποφεύγοντας να την αγγίξει,
είτε κατηγορεί τους αγρότες που προεκλογικά αγκάλιαζε
για φοροφυγάδες, είτε κατηγορεί την αντιπολίτευση για
συνήγορο των συμφερόντων. Αλλά αν στο εσωτερικό η
εικόνα είναι ζοφερή, αυτή που αναδύεται από το εξωτερικό
είναι ιδιαίτερα απειλητική όχι μόνο για την κυβέρνηση,
αλλά ίσως και για τα εθνικά συμφέροντα. Στο προσφυγικό
τα πράγματα εξελίσσονται άσχημα, με τους εταίρους να μας
βάζουν στο στόχαστρο και να μας απειλούν με μετατόπιση
των συνόρων της ΕΕ στα Σκόπια, κάτι που ο αρμόδιος
υπουργός το θεωρεί πολύ πιθανό. Αν συνδυάσουμε και το
κόλλημα της αξιολόγησης, που όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος
μια παράταση μηνών θα είναι καταστροφική, κάτι που
φαίνεται πλέον ορατό και αποδεικνύει πως οι εφιάλτες της
περυσινής χρονιάς είναι πάλι μπροστά μας. Η κυβέρνηση
φαίνεται πλέον ότι έχει εγκλωβιστεί, αφενός στις απίστευτες
προεκλογικές της υποσχέσεις και αφετέρου σε προβλήματα
που την ξεπερνούν και είναι αδύνατο να τα διαχειριστεί
μόνη της. Δύο είναι οι δημοκρατικές διέξοδοι. Είτε να
επιστρέψει την εντολή είτε να δρομολογήσει όσο είναι
ακόμα καιρός κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Για να διασωθεί
πλέον ότι μπορεί να διασωθεί, από την ανεύθυνη επέλαση
του λαϊκισμού τα τελευταία έξι χρόνια.



αμέσως μετά τις εξελίξεις στην Ελλάδα- ανακοινώνει
ότι δύο από τα σημαντικότερα στελέχη της D.Β.
υπέβαλλαν την παραίτησή τους.
8. Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Β.
Σόιμπλε «παίζει» άριστα τον αντιπερισπασμό της
προσοχής παγκόσμια και κρύβει ότι οι Αμερικανοί
με τις καθημερινές οχλήσεις τους προς τον ίδιο
και τη Μέρκελ ζητούν να πάψουν οι Γερμανοί να
δίνουν μαθήματα οικονομίας στους Ευρωπαίους... 
9. Ο Σόιμπλε συνεχίζει τον χαβά του, ελπίζοντας
ότι θα συμφωνήσει παρασκηνιακά με τους Αμε-
ρικανούς και χρησιμοποιεί την πίεση του ίδιου
προς Ελλάδα για να αναγκάσει τους Αμερικανούς
να χαλαρώσουν την πίεση προς τον ίδιο. Όμως
στις 9 Ιουνίου η Standard and Poor’s μειώνει την
πιστοληπτική ικανότητα της Deutsche Bank σε
«BBB +».
Μόλις τρεις βαθμίδες πάνω από τα junk ή σκου-
πίδια!!! 
Η βαθμολογία «BBB+» είναι χαμηλότερη από τη
βαθμολογία που είχε η Lehman πριν καταρρεύσει.
Στην Ελλάδα ελάχιστοι προσέχουν ότι ο δάσκαλος

που κάνει μαθήματα δεν έχει κρατήσει στο
σπίτι του κανένα λόγο... 

10. Στις 7 Οκτωβρίου του 2015 η
Deutsche bank προειδοποιεί για
ζημίες 6,2 δισ. ευρώ. 
Για να αντιληφθεί κανείς το μέ-
γεθος του σκανδάλου της γερ-
μανικής τράπεζας και άρα να
σκεφτεί ότι ο τελευταίος που

μπορεί να δίνει μαθήματα
είναι ο Β. Σόιμπλε, αρκεί

μια απλή σύγ-
κριση: Η

Deutsche Bank έχει «έκθεση» σε 54,7 τρισ. ευρώ
σε παράγωγα, που είναι 20 φορές μεγαλύτερη
από το γερμανικό ΑΕΠ. 
Αντίθετα, η πολύ μεγαλύτερή της και πασίγνωστη
αμερικάνικη JP Morgan σε παράγωγα έχει αντίστοιχη
«έκθεση» μόλις στα 5 τρισ. δολάρια...

Ο Βατικιώτης τα έγραψε νωρίς…
Σε έρευνά του ο γνωστός οικονομολόγος Λεωνίδας
Βατικιώτης, συγγραφέας βιβλίων και μετέχων σε
πολιτικές κινήσεις της Αριστεράς είχε αναφέρει,
μεταξύ άλλων, για την τράπεζα αυτή:
«Το σκάνδαλο της φοροκλοπής δεν είναι το
μοναδικό που σκιάζει το πρόσφατο παρελθόν του
γερμανικού κολοσσού, που στο απώτερο παρελθόν
είχε κατηγορηθεί ακόμη και για τη στήριξη που
προσέφερε στους Ναζί, όπως έπραξαν, άλλωστε,
όλες οι κορυφαίες γερμανικές πολυεθνικές επι-
χειρήσεις χωρίς ποτέ να πληρώσουν το ανάλογο
τίμημα γι’ αυτήν τους την επιλογή. Μένοντας μόνο
στο πρόσφατο παρελθόν, τα σκάνδαλα στα οποία
πρωταγωνίστησε η Deutsche Bank (D.B.) περι-
λαμβάνουν ουκ ολίγες περιπτώσεις όπου ο τρα-
πεζικός γίγαντας παραβίασε την εμπιστευτικότητα
των πληροφοριών στις οποίες είχε πρόσβαση.
Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις της εξαγοράς της Μά-
νεσμαν από τον τηλεπικοινωνιακό γίγαντα Βόνταφον
(υπόθεση που έκλεισε, αφού  πλήρωσε πρόστιμο
3,2 εκατ. ευρώ) και της Ντέμλερ - Κράισλερ. Η
D.B. κατηγορείται, επίσης, ότι οδήγησε στη
χρεοκοπία τον όμιλο του Κιρχ που δραστηριοποι-
ούταν στα ΜΜΕ, όταν ο διευθύνων σύμβουλος
της γερμανικής τράπεζας εξέφρασε δημόσια, στο
πλαίσιο συνέντευξής του, τις αμφιβολίες του για
το αξιόχρεο του ομίλου…

Όλα τα παραπάνω κατ’ αρχάς αποδεικνύουν ότι η
Γερμανία στερείται εκείνου του ηθικού πλεονε-
κτήματος που θα της επέτρεπε να παραδίδει
μαθήματα ηθικής. Η διαφθορά των κορυφαίων
πολυεθνικών επιχειρήσεών της, όπως αποδεικνύουν
τα παραδείγματα της Deutsche Bank και της
Siemens, προκαλεί δέος και δεν έχει να ζηλέψει
σε τίποτε από τη διαφθορά που ευδοκιμεί σε
άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα
στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Κατά συνέπεια
τα μαθήματα ηθικής που κατ’ επανάληψη παραδίδει
το Βερολίνο ξεχειλίζουν υποκρισίας και ρατσισμού,
μιας και η μοναδική τους σχέση με την πραγματι-
κότητα πηγάζει από τα στερεότυπα του παρελθόντος
περί ανωτερότητας της άριας φυλής, τα οποία και
σήμερα αποδεικνύονται ιδανικό προπέτασμα
καπνού για να συγκαλυφθεί η οργανωμένη –
κρατική – ληστεία που συντελείται σε βάρος των
χωρών του Νότου… 

Διείσδυση στην Ελλάδα
Το αστείο μάλιστα, αν όχι τραγικό, είναι ότι σε
αυτή τη ληστεία διαρκείας οι διεφθαρμένοι εθνικοί
πρωταθλητές της Γερμανίας διαδραματίζουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο. Τα κατορθώματα της Siemens
είναι γνωστά, όπως και η επί της ουσίας ατιμωρησία
της. Λιγότερο γνωστά είναι ωστόσο, τα κατορθώματα
της Deutsche Bank, η οποία μετά τον σύντομο
«γάμο» της με την Eurobank, αποκτώντας ένα
ποσοστό 10% επί του μετοχικού της κεφαλαίου
και τη δραστηριοποίησή της σε άκρως επιλεκτικές
και προσοδοφόρες τραπεζικές δραστηριότητες…
τώρα επιχειρεί τη μεγάλη επιστροφή. Κορυφή
του «παγόβουνου» είναι ο ρόλος συμβούλου που
έπαιξε κατά την πρόσφατη επαναγορά των ελλη-
νικών ομολόγων… και επίσης ο ρόλος συμβούλου
που έχει αναλάβει για την ελληνική κυβέρνηση
και την Τράπεζα Ελλάδος στη διαδικασία αναδιάρ-
θρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Πρόκειται για έργο που προκαλεί σύγκρουση συμ-
φέροντος, δεδομένου ότι η Deutsche Bank αποτελεί
ανταγωνιστή των ελληνικών τραπεζών… Πώς,
επομένως, διασφαλίζονται τα συμφέροντα των
ελληνικών τραπεζών από την D.B., η οποία έχει
αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα… εταιρικά δε-
δομένα, ενώ το πρόσφατο παρελθόν της βεβαιώνει
ότι δεν έχει δείξει τον παραμικρό σεβασμό σε
τέτοιου είδους κρίσιμες πληροφορίες; Το ανησυ-
χητικό ενδιαφέρον της D.B. για την Ελλάδα επι-
βεβαιώνεται επιπλέον από τη μανία με την αποκτά
ελληνικούς τίτλους».
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Tελευταίο χτύπημα ο «αριστερός» Αμερικανός,
υποψήφιος πρόεδρος με τους Δημοκρατικούς,
Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος, μιλώντας στις προ-
κριματικές εκλογές του έχοντος και ισχυρό ελληνικό
λόμπι Νιου Χάμσαϊρ, είπε απευθυνόμενος στη
Γερμανία «σταματήστε άμεσα τις περικοπές λιτότητας
στην Ελλάδα». Ουσιαστικά, σταματήστε το πρό-
γραμμα αξιολόγησης... 
Ας συνδέσουμε λοιπόν, τα κομμάτια αυτού του
παζλ για να καταλήξουμε στο τρίγωνο «ΕΛΛΑΔΑ-
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΗΠΑ»... 
1. Απάτη ρύπων. Πριν λίγο καιρό οι Αμερικανοί
έπιασαν στο δόκανο το δεύτερο γερμανικό «στέμμα»,
μετά το πρώτο. Μετά δηλαδή τη SIEMENS, την
οποία «ξήλωσαν» οι Αμερικανοί αφού την έβαλαν
στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο, έπιασαν και την
περίφημη Βολγκσβάγκεν γιατί διέπραττε απάτη
με ρύπους. Είχε κατακυριεύσει και την αμερικάνικη
αγορά, αφού εξαπατούσε τους πάντες, ότι τα αυ-
τοκίνητά της ήταν πολύ χαμηλών ρύπων... 
Με ζήτημα ρύπων οι Αμερικανοί στριμώχνουν
τώρα και το «οικονομικό πετράδι» της Γερμανίας,
την περίφημη τράπεζα Deutsche Bank. 
Οι Αμερικανοί εδώ και σχεδόν 3-4 χρόνια έχουν
βάλει στο στόχαστρο τη δραστηριότητα των γερ-
μανικών τραπεζών και τους έπιασαν στα πράσα
με τρόπο που επιβεβαιώνει αυτό που καιρό γρά-
φουμε. Ότι, δηλαδή, οι Γερμανοί δεν μπορούν να
δίνουν μαθήματα ηθικής και με τις τράπεζές τους
στοχεύουν σε ασύστολη κερδοσκοπία παντού και
όχι στη δημιουργία ευρωπαϊκής τραπεζικής αλ-
ληλεγγύης. 
Πολλές γερμανικές τράπεζες έστησαν… κομπίνα
με επίκεντρο το εμπόριο ρύπων και μέσα από ένα

πολύπλοκο σύστημα, με το οποίο ευνοούνταν οι
πλούσιοι, οργάνωσαν εκτεταμένη φοροδιαφυγή
και στις ΗΠΑ. 
Παρά τις αντιδράσεις και τις αρνήσεις της αρχικά,
η τράπεζα υπό το βάρος στοιχείων που είχαν οι
αμερικανικές αρχές όχι μόνο αναγκάστηκε να
αποδεχθεί βαρύτατο πρόστιμο, αλλά και αυτή και
η γερμανική κυβέρνηση να οργανώσουν τη γνωστή
ως «ταπείνωση της Φρανκφούρτης». 
Τί είχε συμβεί;
Οι Αμερικανοί απαίτησαν από τους Γερμανούς,

αφού είχαν στοιχεία να οργανώσουν, με ευρεία
δημοσιότητα έφοδο 500 (!!!) αστυνομικών και
ειδικών φοροδιαφυγής μέσα στους περίφημους
πύργους της Deutsche Bank... 
Προφανώς, τους υποχρέωσαν να ταπεινωθούν,
γιατί οι Γερμανοί μετά τις εφόδους των Αμερικανών
στις δικές τους τράπεζες (Λίμαν, Φάνι κ.λπ.)
είχαν απλωθεί παγκόσμια, λέγοντας ότι εκείνοι
είναι οι έντιμοι και καθαροί και οι Αμερικανοί
κλέβουν και τους ίδιους τους Αμερικανούς πολίτες
με τα στεγαστικά κ.λπ. 
Η ταπείνωση στα μάτια της παγκόσμιας κοινής

γνώμης ήταν ο στόχος και η κατάρρευση του
μύθου της «ηθικής υπεροχής», αφού έτσι κι
αλλιώς οι γερμανικές αρχές προστάτευαν την
τράπεζά τους και δεν θα έπαιρναν κανένα μέτρο
αν οι Αμερικανοί δεν την είχαν «πιάσει στα πράσα»
στην παγκόσμια σκηνή... 
Η υπόθεση της γερμανικής υπερτράπεζας έχει

πολλές ομοιότητες με την πτώχευση της αμερικανικής
«Λίμαν» (Lehman) και ήδη τροφοδοτείται η φη-
μολογία ότι το γερμανικό κράτος τρέχει να προλάβει
την πτώχευση της Deutsche αφού, εάν πτωχεύσει,
δεν θα μπορεί να αντιτάξει κανένα επιχείρημα
στις αμερικανικές πιέσεις να τερματιστεί στην
Ευρώπη η πολιτική λιτότητας που επιβάλλουν οι
Γερμανοί. 
Ενδεικτικό της ομοιότητας είναι ότι η πρώτη ισχυ-
ρότατη αποκάλυψη ότι τα πράγματα δεν πάνε
καλά για την Lehman ήρθε τον Ιούνιο του 2008.
Τότε με δικά της στοιχεία η Fitch Ratings υποβάθμισε
την αξιολόγηση της Lehman σε «ΑΑ-« με αρνητικές
προοπτικές. 
Ακριβώς το ίδιο σενάριο βλέπουμε σήμερα με

άλλους πρωταγωνιστές. Η Standard and Poor’s
υποβάθμισε την Deutsche Bank (D.B.)!!! 
Η «αρνητική προοπτική» για την Lehman τότε
σήμαινε ότι θα ερχόταν κι άλλη υποβάθμιση. 
Η υποβάθμιση προκάλεσε ραγδαία πτώση στη
μετοχή της Lehman Brothers. 

Ακριβώς 3 μήνες μετά την υποβάθμιση, η Lehman
ανακοινώνει τεράστιες ζημίες και κηρύσσει πτώ-
χευση. 
Τί καταγράφεται από τους ειδικούς για την D.B.
τους τελευταίους 15 μήνες; 
1. Τον Απρίλιο του 2014, η D.B. είχε αναγκαστεί
να αυξήσει τα επιπλέον 1,5 δισ. τα κεφάλαια Tier
1 στο πλαίσιο της κεφαλαιακής διάρθρωσης. 
Γιατί; 
2. Ένα μήνα αργότερα τον Μάιο του 2014, η μάχη
για τη ρευστότητα συνεχίζεται με την D.B. να
ανακοινώνει την πώληση έως 8 δισ. μετοχών με
discount 30%. 
3. Στα stress tests η D.B. καλείται από τις αμερι-
κανικές αρχές να λάβει μέτρα για να ενισχύσει
περαιτέρω τα κεφάλαιά της.
4. Τον Απρίλιο του 2015, η D.Β. επιβεβαιώνει
ότι είναι σε συμφωνία για κοινό διακανονισμό με

τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο όσον
αφορά τον χειρισμό του LIBOR για
την χειραγώγηση του οποίου πιά-
στηκε στα πράσα... 
5. Η Deutsche bank αποδέχεται
συμβιβαστικά να πληρώσει 2,1
δισ. δολάρια στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης των ΗΠΑ. 
Είναι μόνο ένα μικρό ποσό σε
σχέση με τα όσα κέρδισε... 
6. Τον Μάιο του 2015, ένας
από CEOs της Deutsche Bank,
ο Anshu Jain, προφανώς για
να «κλείσει στόματα», ανα-
κοινώνει ένα πολύ μεγάλο
bonus στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο!!! 
7. Στις 6 και 7 Ιουνίου του 2015 -

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΠΟΧΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΗΘΙΚΗΣ

Οι Γερμανοί πιάστηκαν με τις κλεμμένες γίδες στον ώμο!
Σημειώστε μερικές λέξεις-φράσεις πολύ χρή-
σιμες για το ερευνητικό πάζλ που ακολουθεί: 
Απάτη ρύπων, απάτη στεγαστικών, απάτη
στις ΗΠΑ, χειραγώγηση τιμών, εκβιασμοί,
ψευδείς αριθμοί, ναζί. 
Yπάρχουν και πολλές άλλες λέξεις-φράσεις
κατάλληλες για το παζλ, αλλά αυτό αρκεί
για να κατανοήσει κανείς πως συνδέεται το
μεγάλο «μπαμ» στην περίφημη «Ντόιτσε
Μπανκ» (Deutsche Bank), την οικονομική
βιτρίνα της Γερμανίας και η επίθεση που κά-
νουν Αμερικανοί πολιτικοί στη Γερμανία για
την σκληρή στάση λιτότητας και περιορισμών
απέναντι στην Ελλάδα. 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

� Απάτη ρύπων, απάτη στεγαστικών, απάτη στις ΗΠΑ � Χειραγώγηση τιμών, εκβιασμοί, ψευδείς αριθμοί, ναζί � Κοίτα ποιοί μιλάνε για σωστή διαχείριση…
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Το λεγόμενο «προσφυγικό, για το οποίο για
πρώτη φορά αναλαμβάνει δράση το ΝΑΤΟ, «καίει»
Ασιάτες πρόσφυγες και εμπλεκόμενα κράτη,
Αφρικανούς πρόσφυγες και εμπλεκόμενα κράτη,
την Αμερική που εμπλέκεται άμεσα μέσω ΝΑΤΟ,
Ελλάδας, Τουρκίας, Συρίας, Λιβύης κ.λπ. και την
Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας) που
εμπλέκεται άμεσα για τους ίδιους λόγους με τις
ΗΠΑ. 
Η Ελλάδα μετράει ήδη τρεις νεκρούς στη μάχη

των Ενόπλων Δυνάμεων για το θέμα αυτό. Η
άσκηση στην οποία βρήκαν τον θάνατο οι αξιω-
ματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, Τουλίτσης, Πα-
νανάς (γονείς παιδιών) και Ευαγγέλου, έγινε
στα πλαίσια των ΝΑΤΟϊκών επιχειρήσεων, που
άρχισαν ουσιαστικά υπό τη διοίκηση Γερμανού
αξιωματικού. 
Στόχος (εάν αυτός τηρηθεί) του ΝΑΤΟ είναι να
περιφρουρήσει τα θαλάσσια σύνορα στην Ανατολική
Μεσόγειο, ώστε να σταματήσει η μεταφορά εκα-
τοντάδων χιλιάδων προσφύγων προς την Ευρώπη
με πρόσχημα τις πολεμικές επιχειρήσεις στη
Συρία. 
Παρότι υποτίθεται πως επιτεύχθηκε συμφωνία
(Μόναχο) για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες
στη Συρία, χρησιμοποιείται ακόμα ως πρόσχημα
για άσκηση πιέσεων διαφόρων ειδών προς
διάφορα κράτη. 
Οι συγκρούσεις αρχικά στο Ιράκ και τώρα στη

Συρία υποκινήθηκαν από τις μεγάλες δυνάμεις
του πλανήτη (είναι μονομερές να τις φορτώνει
κανείς στις ΗΠΑ μόνο...) για να ξαναμοιράσουν
τον κόσμο των πετρελαίων και δεν είναι καθόλου
αβάσιμες οι εκτιμήσεις ότι μετά τη διευθέτηση
στη Συρία μπορεί να έχουμε ισχυρές συγκρούσεις
στην Σαουδική Αραβία αλλά και στην Τουρκία
όπου, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία, έχουν ΑΝΑ-
ΓΝΩΡΙΣΕΙ τους Κούρδους ως κρατική οντότητα,
εξοργίζοντας τον Ερντογάν. 
Οι Αμερικανοί συνομιλούν επίσημα με τους

Κούρδους στην περίφημη πόλη Κομπάνι, την
οποία προσπάθησε να καταλάβει και να δημι-
ουργήσει τετελεσμένα η Τουρκία, προβλέποντας
τις εξελίξεις. 
Η Ρωσία, από την πλευρά της, άνοιξε γραφείο
της κουρδικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα. 
Ο Ερντογάν εξαπέλυσε φραστική επίθεση κατά
των ΗΠΑ και της Ρωσίας γιατί βλέπει να επιση-
μοποιείται η δημιουργία Κουρδιστάν με το πολιτικό
και στρατιωτικό σκέλος του Οτσαλάν (PKK) με
πρώτη επίσημη «βάση» ακριβώς τα σύνορα της
Τουρκίας. 
Το «όπλο», με το οποίο η Τουρκία απειλούσε

την Ευρώπη εδώ και χρόνια, είναι ότι «θα πνίξει
την ευρωπαϊκή Ήπειρο με πρόσφυγες και μετα-
νάστες μέσω των χερσαίων και θαλασσίων συ-
νόρων». 

Ακριβώς αυτό επιχειρεί να σταματήσει η Δύση
με τον ανώτατο μηχανισμό της, δηλαδή με
ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι η δύναμη του ΝΑΤΟ έχει και άλλο μεγάλο
στόχο.
Θέτει την Τουρκία σε απόλυτο εγκλωβισμό. Στα
σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία οι ρωσικές δυ-
νάμεις αέρος αλλά και εδάφους χτυπούν
κάθε φιλική με την Τουρκία ομάδα και
εδραιώνουν τις δυνάμεις του Άσαντ.
Η Τουρκία προς εκείνη την πλευρά
δεν μπορεί να κάνει το παρα-
μικρό, με δεδομένο ότι είναι
και περιοχή που κατοικείται
από Κούρδους. Από την άλλη
ακριβώς μεριά, τη θαλάσσια,
αναπτύσσονται δυνάμεις του
ΝΑΤΟ και ΜΕΣΑ στα τουρκικά
χωρικά ύδατα, αλλά και στα ελ-
ληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό σημαίνει
ότι, αν δεν θέλει το ΝΑΤΟ, δεν περνάει
προς την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη
ούτε ένας πρόσφυγας ή μετανάστης. 
Επίσης, σημαίνει ότι αν θέλουν οι ΗΠΑ και η Ευ-
ρώπη «πακετάρουν» σε χρόνο ρεκόρ τους χιλιάδες
μετανάστες που είναι τώρα σε «καταυλισμούς»
ανά την Ευρώπη και τους μεταφέρουν και πάλι
στις χώρες από τις οποίες προήλθαν και μέρος

τους έχει ταυτοποιηθεί στα λεγόμενο hot spots. 
Κατά τις πληροφορίες, οι ηγέτες των ΗΠΑ,
Ρωσίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας διεξάγουν
έντονες ανεπίσημες συνομιλίες για το τρόπο
επανόδου των προσφύγων στη Συρία (ο κύριος
όγκος) και σε άλλες χώρες από τις οποίες

προήλθαν. 
Προς τη λήψη τέτοιων αποφά-

σεων βοηθούν οι αποκαλύ-
ψεις για βιασμούς και άλ-

ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ  Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΟΒΑΡΕΥΕΤΑΙ  

Προσφυγικό: Ο Κλούνεϊ και η
«Έχω περάσει πολύ χρόνο στο να δουλεύω
για αυτά τα πράγματα και είναι περίεργο
να έχεις κάποιον και να σηκώνεται να
σε ρωτάει ''Τί κάνεις γι' αυτό;''. Αλλά
εντάξει, όπως νομίζετε... Έχω πάει σε
μέρη που είναι πολύ επικίνδυνα και έχω
δουλέψει πολύ για αυτά τα πράγματα...».
Και στη συνέχεια, φανερά ενοχλημένος
ρώτησε τον δημοσιογράφο: «Αλλά θα
ήθελα να ξέρω, τί κάνετε εσείς για αυτή
την κατάσταση;». 
Επιλέξαμε αυτό τον διάλογο μεταξύ του
διάσημου Τζορτζ Κλούνεϊ και ενός δη-
μοσιογράφου, για να καταγράψουμε τις
εξελίξεις γύρω από το θέμα που «καίει»
την περιοχή μας και τέσσερις από τις
πέντε Ηπείρους.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

� Το καλό σενάριο είναι πιο κοντά στην Ελλάδα

«…αν δεν θέλει 
το ΝΑΤΟ δεν περνάει προς

την Ελλάδα, την Κύπρο 
και την Ευρώπη ούτε 

ένας πρόσφυγας 
ή μετανάστης…»
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Αμάλ του, έχουν τη λύση…

λες φρικωδίες, με δράστες πρόσφυγες ή μετανάστες
στη Δυτική Ευρώπη.
Οι αποκαλύψεις εξοργίζουν την κοινή γνώμη

και εκείνη πιέζει τους ηγέτες της «να τελειώνει
με τον πόλεμο στη Συρία».
Οι αποκαλύψεις εξοργίζουν την κοινή γνώμη
και εκείνη πιέζει τους ηγέτες της «να τελειώνει
με τον πόλεμο στη Συρία». 
Η Τουρκία νιώθει ήδη ότι κάθε άλλο παρά ανα-
βαθμίζεται ο ρόλος της στην περιοχή, όπου

μερικοί επιφανείς Έλληνες την είχαν «διορίσει»
με τις αναλύσεις τους «χωροφύλακα». 
Τους τελευταίους μήνες φαίνεται ότι κάθε άλλο
παρά ερείσματα έχει. Με τη Ρωσία έστησε πόλεμο
με την κατάρριψη του αεροπλάνου, η οποία δι-
ευκόλυνε τη Ρωσία να αναμιχθεί στη Συρία, κάτι
που προφανώς είχε συμφωνήσει με τις ΗΠΑ... 
Η Τουρκία προσπάθησε με την κατάρριψη να

αναγκάσει τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να σπεύσουν στο
πλευρό της. Τίποτα τέτοιο δεν έγινε, αλλά αντίθετα

είδε τις ΗΠΑ να αναγνωρίζουν ως εκπρόσωπο
κρατικής οντότητας και το στρατιωτικό και το
πολιτικό σκέλος των Κούρδων, τους οποίους η
Τουρκία έχει σε λίστες «τρομοκρατών». 
Τώρα στρέφεται και κατά των ΗΠΑ. 
Προχθές οργάνωσε στην Άγκυρα μυστική συ-

νάντηση με το εβραϊκό λόμπι και το δεξί χέρι του
Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Το Ισραήλ
όμως, δημόσια έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας
κουρδικού κράτους και όσα ανταλλάγματα (στρα-
τιωτικά κ.λπ.) και να δώσει η Τουρκία στο Ισραήλ,
δεν μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά από
τη χρησιμότητα που θα έχει για το Ισραήλ ένα
ανεξάρτητο Κουρδιστάν. 
Αντίθετα, η δημιουργία του Κουρδιστάν ξανα-

μοιράζει τις περιοχές του πετρελαίου σε πολύ
περισσότερα κράτη από αυτά που τις είχαν. 
Ενώ αρχικά το πετρέλαιο ήταν στην εξουσία του
Ιράν, του Σαντάμ Χουσεΐν, του Καντάφι και του
Άσαντ, με το νέο χάρτη θα είναι σε τρεις πηγές
εξουσίας στο Ιράκ, σε τρεις στη Συρία, σε τρεις
στη Λιβύη. 
Η Τουρκία στη νέα πραγματικότητα δεν έχει

καμία αξία, καθώς το Ιράν έκανε φιλοδυτική
στροφή και αυτό δείχνει ότι παρασκηνιακά η
Ρωσία του Πούτιν τα «έχει βρει» με τη Δύση. 
Το πόσο σημαντική είναι η συμπόρευση Ρωσίας
και Δύσης στην περιοχή των πετρελαίων, φαίνεται
από το γεγονός ότι βρέθηκε «κονδυλοφόρος»
σε μεγάλο ΜΜΕ, ο οποίος προσπαθούσε να
αναλύσει τους λόγους για τους οποίους ο Πούτιν
είναι πιο επικίνδυνος για την Ευρώπη, απ’ όσο
τα εκατομμύρια των Μουσουλμάνων εποίκων... 
Από ανοησία φυσικά δεν το έκανε... Προφανώς,
είναι συνδεδεμένος με κάποια... πετρελαιοπηγή! 
Για την Ελλάδα οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι, όπως
τεράστια μπορεί να είναι και τα οφέλη, αν όλα
εξελιχθούν σύμφωνα με τις θετικές προβλέψεις. 
Στο κακό σενάριο, για το οποίο πολλοί θα έδιναν
ρέστα… εναντίον της Ελλάδας, είναι το ενδεχόμενο
να προσποιηθεί η Δύση -και το ΝΑΤΟ- ότι δεν
μπορεί να οδηγήσει ξανά τις βαρκούλες στην
Τουρκία και στη χώρα προέλευσης και να τους
αφήνει να συγκεντρώνονται στα ελληνικά νησιά
και στο ελληνικό ηπειρωτικό έδαφος. 
Πολλές γερμανικές εταιρείες έχουν τεράστια επι-
χειρηματικά (ξενοδοχεία κ.λπ.) στα τουρκικά
παράλια και κάθε τουρίστας που φεύγει από την
Ελλάδα προς την Τουρκία είναι πολύτιμος. 
Το κακό σενάριο έχει λίγες πιθανότητες να πραγ-

ματοποιηθεί. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την προχ-
θεσινή συζήτηση στη Βουλή και η αξιωματική
αντιπολίτευση που έχει μεγάλες «άκρες» στην
Ευρώπη δεν είπε ότι θα εξελιχθεί το «κακό σε-
νάριο», αλλά αντίθετα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί τη
λύση από το ΝΑΤΟ, το οποίο, ως Αριστερά,
έβριζε. 
Από την κυβέρνηση απάντησαν και σωστά (Καμ-
μένος), ότι κάνουν το πιο χρήσιμο για τα ελληνικά
συμφέροντα. 
Αξίζει να θυμηθεί κανείς τους μύδρους για

«προδοσία των ελληνικών συμφερόντων», που
είχε εξαπολύσει μέρος της αντιπολίτευσης (με
μπροστάρη τον ΔΟΛ του Στ. Ψυχάρη) όταν πέρυσι
είχε αποκαλυφθεί ο μυστικός διπλωματικός
δίαυλος της κυβέρνησης Τσίπρα με το πήγαινε-
έλα του (εξαδέλφου) Γιώργου Τσίπρα στο Ιράν. 
Τώρα όλοι τρέχουν στο Ιράν για συμφωνίες,
αφού η Δύση όχι μόνο δίνει το «OK», αλλά τρέχει
και η ίδια... 
Εάν η Ευρώπη, σύμφωνα με το καλό σενάριο,

ορίσει ουσιαστικά τα σύνορά της εκεί ακριβώς
που αρχίζουν τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας(πάγιο
αίτημα της Ελλάδας...) τότε εξηγεί κανείς γιατί -
για πρώτη φορά- φαίνεται κοντά λύση στο Κυ-
πριακό. Η Τουρκία δεν έχει άλλο δρόμο απ’ το
να αφήσει τους Τουρκοκύπριους σε ενιαίο κράτος
στην Κύπρο, διατηρώντας προνομιακό δίαυλο
στο βόρειο τμήμα. 
Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων η Ελλάδα δεν
αντιμετωπίζει τον παραμικρό κίνδυνο εκδίωξης
από τη Σένγκεν, κάτι που δεν συμφέρει με κανένα
τρόπο την Ευρώπη... 
Γιατί λοιπόν αρχίσαμε το ρεπορτάζ με τον

Κλούνεϊ; 
Διότι ο διάσημος ηθοποιός πήρε την Αμάλ (όπως
τότε που ήρθε για τα κλεμμένα γλυπτά του Παρ-
θενώνα) και πήγε στη Μέρκελ. 
Εκεί συζήτησαν όλοι μαζί (και η Αμάλ...) το

προσφυγικό πρόβλημα της Ευρώπης και όταν
βγήκαν έξω ο δημοσιογράφος «όρμησε» στον
Κλούνεϊ και είχαν τον διάλογο που έχουμε στην
αρχή.  Να θυμίσουμε, όμως, την περίπτωση του
Νταρφούρ-Σουδάν. Όταν αποκόπηκε το νότιο
τμήμα για να ελέγξει η Δύση τα πετρέλαια, δη-
μιουργήθηκε μεγάλη προσφυγική κρίση. 
Στην κορύφωσή της πήγε εκεί ο... Κλούνεϊ και
μετά λίγο καιρό άρχισε η αντίστροφη κίνηση...
Δημιουργήθηκαν συνθήκες ασφάλειας στις εστίες
αναταραχής και οι ροές εξόδου σταμάτησαν...

ΚΑΙ  ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ  ΣΥΝΟΡΑ

� Εγκλωβισμένη η Τουρκία από κάθε πλευρά
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Eάν ασχολούνταν, θα έπρεπε να προ-
βάλλουν τους λόγους για τους οποίους
βρίσκεται εκεί η Ελλάδα. 
Ο κυριότερος λόγος είναι ότι τα ελ-
ληνικά δικαστήρια ΔΕΝ αποδίδουν
δικαιοσύνη και αφήνουν τους ισχυρούς
να παραβιάζουν τους Νόμους σε όλα
τα επίπεδα.
Στην Ελλάδα ορισμένοι δικαστές αν-
ταγωνίζονται πια για το ποιού ο συγ-
γενής θα αναλάβει να… κουκουλώσει
το πιο «αποδοτικό» σκάνδαλο και
όχι για το ποιός θα βγάλει την πιο
δίκαιη και πιο σωστή για το κοινωνικό
σύνολο απόφαση. 
Κραυγαλέα παραδείγματα υπάρχουν
τόσο ων ουκ έστιν αριθμός. 
Π.χ. ο κορυφαίος της πολιτικής με
το ΠΑΣΟΚ Γιάννος Παπαντωνίου επί
μήνες υποστήριζε ότι είναι συνωνυμία
τα’ όνομα της συζύγου στη Λίστα
Λαγκάρντ. 
Επί χρόνια υποστηρίζει ότι δικαιώθηκε
πλήρως έναντι της γαλλικής «Λιμπε-
ρασιόν», που τον εμφάνιζε ως χρη-
ματισθέντα στα εξοπλιστικά. 
Επί χρόνια είναι ακίνητο το πόρισμα
που τον εμπλέκει στο σκάνδαλο των
Ναυπηγείων. 
Επί χρόνια ο Άκης Τσοχατζόπουλος
εμφάνιζε εαυτόν δικαιωμένο έναντι
του γερμανικού περιοδικού Σπίγκελ,
το οποίο τον είχε εμπλέξει ως χρη-
ματισθέντα στα εξοπλιστικά. 
Επί χρόνια ρωτούσαμε ποιός είναι ο
Παπασταύρου της Λίστας Λαγκάρντ
και μετά από πιέσεις ο τότε πρωθυ-

πουργός, επιδεικνύοντας θράσος χι-
λίων πιθήκων, είπε δημόσια «μακάρι
να είχαμε 10 Παπασταύρου». 
Εάν η Δικαιοσύνη έκανε το καθήκον
της με την ίδια σπουδή που το κάνει
για τη φοροδιαφυγή ενός καστανά
που θα οδηγηθεί ενώπιον της, τότε
δεν θα είχαμε φτάσει εδώ... 
Η χώρα μας έφτασε σε αυτό το σημείο
επειδή το… ψάρι βρώμισε από το
κεφάλι, τόσο ώστε να είναι ανίκανο
το κεφάλι να βάλει οποιαδήποτε τάξη
στην υπόλοιπη κρατική μηχανή. 
Μόνο έκπληξη δεν προκαλεί λοιπόν,
η αυθαιρεσία κρατικών υπαλλήλων
και οι σκευωρίες με τις οποίες κυ-
κλώματα προσπαθούν να επωφελη-
θούν από τη διαφθορά που απλώνεται
τόσο, ώστε να μη διστάζει ο διευθυντής
φυλακών Τρικάλων να κυκλοφορεί
με πολυτελή Μερσεντές και να κάνει
ο ίδιος δρομολόγιο με τη Μερσεντές
από τον προμηθευτή ναρκωτικών
στις ίδιες τις φυλακές, προφανώς
για τη διανομή των ναρκωτικών. 
Αυτά με κυβέρνηση που δηλώνει

αποφασισμένη να τα βάλει με κυ-
κλώματα και να μη συνεχίσει η χώρα
την κατρακύλα στον πίνακα της δια-
φθοράς. 
Η σύλληψή του προφανώς στέλνει

μήνυμα και μαζί με παρόμοιες άλλες
συλλήψεις η Ελλάδα για πρώτη φορά
ανέβηκε αντί να κατεβεί θέσεις στον
πίνακα αυτό. 
Ανάλογο μήνυμα στέλνει και ο πρό-
εδρος του Χριστιανοδημοκρατικού

Κόμματος, βουλευτής και πρώην
Υπουργός Νίκος Νικολόπουλος, ο
οποίος με κίνηση-αστραπή οδήγησε
στη Βουλή την αποκάλυψη των «ΝΤΟ-
ΚΟΥΜΕΝΤΩΝ» για τις σκευωρίες αστυ-
νομικών της Λαμίας και κατά ενός
εφοριακού που είχε την «ατυχία» να
είναι σημαντικός μάρτυρας στον δι-
σεκατομμυριούχο Μητροπολίτη που
είχε αφήσει άναυδο το πανελλήνιο
με τα λεφτά και την κρουαζιέρα στην
Καραϊβική.... 
Ο κ. Νικολόπουλος θέτει όχι μόνο

σημαντικά ερωτήματα, αλλά ζητά να
κατατεθούν στη Βουλή και σημαντικά
έγγραφα και πορίσματα, τα οποία
είναι έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών. 
Να σημειωθεί ότι καταγγελία και

στις υπηρεσίες της Εισαγγελέως του
Αρείου Πάγου είχε υποβληθεί για την
απίστευτη συμπεριφορά, τόσο αστυ-
νομικών όσο και δικαστικών. 
Άγνωστη ως τώρα η τύχη τους... 
Ιδού η ερώτηση λέξη προς λέξη και
αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
οι απαντήσεις που θα δώσουν οι υπη-
ρεσίες του κ. Τόσκα και των κ.κ. Τσα-
καλώτου - Σταθάκη: 
ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ
3053/213/10.02.16
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέµα: «Σκευωρίες Κρατικών Υπηρεσιών

κατά τα έτη 2012,2013»
Στην εφηµερίδα "ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΝΤΟ-
ΚΟΥΜΕΝΤΑ", στο φύλλο στις 6 Φε-
βρουαρίου 2015 δηµοσιεύθηκε ρε-
πορτάζ, το οποίο αναφέρεται σε σκευω-
ρίες κρατικών υπηρεσιών κατά τα έτη
2012, 2013.
Η πρώτη εξ αυτών των σκευωριών,
στην οποία πρωταγωνίστησαν µεµο-
νωµένοι αστυνοµικοί των υπηρεσιών
της Λαµίας και είχε θύµα ένα νεαρό
παιδί αποκαλύφθηκε και επιβεβαιώθηκε
ως σκευωρία από την "ΕΛΕΥΘΕΡΟ-
ΤΥΠΙΑ" τον Ιούνιο του 2014
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του ρεπορτάζ,
το οποίο επικαλείται δηµόσια έγγραφα
και δικαστικές αποφάσεις οι αστυνο-
µικές υπηρεσίες αξιοποίησαν πληρο-
φορίες και συνέλαβαν το νεαρό παιδί

ME ΕΡΩΤΗΣΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ 

Στη Βουλή οι σκευωρίες που 
Όπου φτωχός και η... αναλγησία των αρχών. Αιρετών και μη αιρετών... 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα είναι η μη απόδοση Δικαιοσύνης.
Η ατιμωρησία μέσω των γνωστών κουκουλωμάτων από τα οποία έχουν
πλουτίσει πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, αλλά και δικαστικοί
λειτουργοί... Δεν είναι καθόλου τυχαία ότι στην τελευταία έκθεση της
Διεθνούς Αμνηστίας η διαφθορά στην ελληνική δικαιοσύνη επισημαίνεται
ως μείζον πρόβλημα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η Ελλάδα είναι ο χειρότερος (δηλαδή, ο πιο
συχνός και πιο σοβαρός) πελάτης του ευρωδικαστηρίου και οι σοβαρότατες
και χρηματοβόρες καταδίκες συχνότατες, ούτε οι πολιτικοί ούτε τα
ΜΜΕ ασχολούνται…

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

� Ο Νίκος Νικολόπουλος ζητά εξηγήσεις από Τόσκα και Αλεξιάδη  � Πλάκα θα             έχει να μην έχουν ανακαλέσει τα βραβεία μετά την απόδειξη της σκευωρίας...
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µε µεγάλη ποσότητα ηρωίνης στο πορτ
µπαγκάζ του αυτοκινήτου σε µπλόκο
που έστησαν µε τη χρήση ειδικού στην
όσφρηση ναρκωτικών σκύλου.
Μετά την προφυλάκιση του νεαρού οι
υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του
Κράτους αποφάνθηκαν ότι τα δήθεν
ναρκωτικά ήταν σκέτος καφές και πα-
ρακεταµόλη, ουσίες που δεν έχουν
καµία σχέση µε το νόµο περί ναρκω-
τικών.
Με βάση αυτή τη διαπίστωση ο νεαρός
µετά τις φρικτές ταλαιπωρίες στις
σκληρές ποινικές φυλακές αποφυλα-
κίστηκε.
Όµως, παρά τη διαβεβαίωση της αρ-
µόδιας κρατικής υπηρεσίας ότι δεν
υπήρχε ίχνος ναρκωτικού, ο νεαρός
παρέµενε υπό κατηγορία εµπορίας

ναρκωτικών σε βαθµό κακουργήµατος
επί ένα και πλέον χρόνο µετά την έγ-
γραφη βεβαίωση του Γενικού Χηµείου
του Κράτους. Μετά την πρωτοσέλιδη
αποκάλυψη του Τύπου(Ελευθεροτυπίας)
κινήθηκε η ∆ικαιοσύνη της Λαµίας
και µε βούλευµα απάλλαξε το νεαρό
από κάθε κατηγορία και ταυτόχρονο
το ίδιο βούλευµα διέταξε την απόδοση
του ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου του
νεαρού ,το οποίο είχε κατασχεθεί την
ηµέρα της σύλληψης, δηλαδή τον Μάϊο
του 2012.
Εκείνη την ηµέρα είχε δοθεί φωτο-
γραφία του αυτοκινήτου του νεαρού
στη δηµοσιότητα µαζί µε τη δήθεν συ-
σκευασµένη ποσότητα ναρκωτικών
και η σύλληψη παρουσιάστηκε ως µε-
γάλη επιτυχία αξιοποίησης πληροφο-

ριών. Μάλιστα γίνεται µνεία ότι χρη-
σιµοποιήθηκε και η κατάλληλη "δόση"
βίας γιατί ο αθώος τόλµησε να εκφράσει
αντιρρήσεις στη σύλληψή του και να
αντισταθεί!
Σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή δυο ακριβώς
ηµέρες µετά την σύλληψη, οι συγκε-
κριµένοι αστυνοµικοί ζήτησαν ηθικά
βραβεία από το Αρχηγείο της Αστυ-
νοµίας.
Λίγο καιρό µετά το κατασχεθέν αυ-

τοκίνητο βρέθηκε στην κατοχή των
αστυνοµικών υπηρεσιών της Λαµίας,
δηλαδή του τόπου σύλληψης και κα-
τάσχεσης!
Η απόδοση του αυτοκινήτου στο νεαρό
διατάχθηκε µε δικαστικό  βούλευµα
το καλοκαίρι του 2014 .
Σήµερα, σχεδόν δυο χρόνια µετά,
το αυτοκίνητο παραµένει υπό
κατάσχεση στις αστυνοµικές
υπηρεσίες και ο νεαρός εξαιτίας
της πρωτοφανούς στα χρονικά
σκευωρίας κατέληξε στο Ψυ-
χιατρείο, όπως αποκαλύπτεται
από τα ρεπορτάζ, τα οποία επι-
καλούµαι και σας υποβάλλω.
Στη δεύτερη υπόθεση, αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών εµφανίζεται
ένας εφοριακός, ο κ.Θεόδωρος Κορ-
δοπάτης, να συλλαµβάνεται από κλι-
µάκιο της Αστυνοµίας µε την κατηγορία
ότι έλαβε φάκελο µε µικρό χρηµατικό
ποσό από εταιρεία την οποία ήλεγχε,
για να µην εφαρµόσει τα νόµιµα
Κατά το ρεπορτάζ ο εφοριακός είχε
εξαντλήσει τα ενδεικνυόµενα µέτρα
προκαλώντας πόρισµα από άλλη αρ-
µόδια Εφορία και κατά συνέπεια δεν
θα είχε κανένα λόγο η εταιρεία να τον
δωροδοκήσει αφού τίποτα περισσότερο
δεν θα µπορούσε να κάνει ο εφοριακός
εναντίον της.
Αντίθετα είχε λόγο να καταγγείλει τη
δωροδοκία για να λάβει τα  ευεργε-
τήµατα του νόµου.
Πλέον τούτων ο εφοριακός ήταν µάρ-
τυρας ,λόγω της υπηρεσιακής του ενα-
σχόλησης σε δίκη Μητροπολίτη, ο
οποίος και είχε καταδικαστεί για πολύ
σοβαρό αδίκηµα σε βαθµό κακουρ-
γήµατος.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ΚΑΙ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑ-
ΦΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡ-

ΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1.Υπήρξε πράγµατι πληροφορία για
δήθεν ναρκωτικά και αν ναι ωφελήθηκε
από αυτήν άτοµο µε σοβαρή κατηγο-
ρία;
2.Υπάρχει στοιχείο, όπως πχ. έγγραφη
µαρτυρία ότι ο ειδικός σκύλος µύρισε
ναρκωτικά που δεν υπήρχαν στο αυ-
τοκίνητο;

3. Έλαβαν οι αστυνοµικοί ηθικές αµοιβές
για την επιτυχία αυτή και αν ναι ανα-
κλήθηκαν µετά την αποκάλυψη της
σκευωρίας;
4.Παραµένουν στην υπηρεσία και στις
ίδιες θέσεις οι αστυνοµικοί που βα-
ρύνονται µε αυτή τη σκευωρία και δια-
τάχθηκε µετά την κατάρρευση της
σκευωρίας η οφειλόµενη Ένορκη Εξέ-
ταση;
5.Αφου διατάχθηκε µε δικαστικό βού-
λευµα η απόδοση του κατασχεθέντος
αυτοκινήτου και δόθηκε µεγάλη δη-
µοσιότητα ,ακόµα και για την κατάσχεση
του αυτοκινήτου γιατί δεν αποδόθηκε
στον ιδιοκτήτη του;
6.Υπήρξε εκ µέρους της αστυνο-

µικής αρχής ηθική και υλική απο-
κατάσταση του πληγέντος βά-
ναυσα πολίτη και αν ναι ποια
ακριβώς
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Όλα τα σχετικά έγγραφα και

ιδιαίτερα την αλληλογραφία ηθι-
κών αµοιβών στους αστυνοµι-

κούς, την διαδικασία κατάσχεσης
του αυτοκινήτου και απόδοσής του

στις αστυνοµικές υπηρεσίες της πε-
ριοχής και κάθε άλλο σχετικό
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.Εξαιτίας της καταγγελίας κατά του
εφοριακού υπήρξε απόδοση ευεργε-
τήµατος και ωφέλεια στην εταιρεία ή
στο φυσικό πρόσωπο της εταιρείας
από την οποία προήλθε η καταγγελία;
2 Να κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό
πόρισµα της Εφορίας Ιωαννίνων για
την υπόθεση της αγοραπωλησίας σκά-
φους µεταξύ της εταιρείας ΤΟΥΜΠΑ-
ΝΙΑΡΗ και Κωνσταντίνου Κουτσού.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩ:
Α) Έγγραφο της Αστυνοµικής ∆ιεύ-
θυνσης ΦΘ/∆ΑΣ (Αρ.Πρ. 6006/1/204)
Β) Έκθεση ένορκης εξέτασης µάρτυ-
ρα
Γ) Έκθεση εξέτασης από το Γενικό
Χηµείο του κράτους
∆) Το δηµοσίευµα της 6ης Φεβρουαρίου  

Ο ερωτών βουλευτής 
Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδηµοκρατι-
κού Κόµµατος Ελλάδος

                          έχει να μην έχουν ανακαλέσει τα βραβεία μετά την απόδειξη της σκευωρίας...

αποκάλυψαν τα «Ντοκουμέντα»!
ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΝΑ ΝΕΑΡΟ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ….

«Στην
Ελλάδα, όποιος

κρατικός υπάλληλος τολμήσει
να καταθέσει ως μάρτυρας κατά

σημαντικών κυκλωμάτων,
κινδυνεύει να βρει... ναρκωτικά

στο αυτοκίνητό του και ας
μην καπνίζει καν...»
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Απίστευτο καραγκιοζιλίκι στο ΔΝΤ

Στη Βουλή ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία
πολεμώντας τη νέα ρύθμιση, απλά
υπερασπίστηκαν την υπάρχουσα
«ετσιθελική ενημέρωση». 
Ο κ. Τσίπρας αντέταξε ότι η αντι-

πολίτευση θέλει να είμαστε με την
Ευρώπη στη λιτότητα για τους πολ-
λούς και μια μπανανία λίγων μιν-
τιαρχών. 
Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι στη
νέα πραγματικότητα «θα είναι κυ-
ρίαρχος ο Παππάς στα ΜΜΕ». 
Οι κόντρες, σε πολλές περιπτώσεις,
πέρα από τα όρια έδειξαν αυτό που
πραγματικά διακυβεύεται. Και αυτό
δεν είναι «η σωστή ενημέρωση»,
αλλά η πραγματική εξουσία, το ποιός
θα πάρει τον ΟΛΠ, το «Ελ. Βενιζέ-
λος», τους σιδηροδρόμους, το αέριο,
τα πετρέλαια, τον τουρισμό, τις επι-
κοινωνίες... 
Αυτά μέχρι τώρα «ρυθμίζονται»
μέσω των ΜΜΕ, όπου κανείς δεν
μπορεί να διακρίνει με αποδείξεις
αν τα ΜΜΕ προΐστανται της εκάστοτε
κυβέρνησης και ανεβοκατεβάζουν
κυβερνήσεις, ή αν η κυβέρνηση έχει
κανόνες στα δημόσια έργα, στην
ενημέρωση, στις συναλλαγές... 
Μια απόδειξη για την κατοχή της

πραγματικής εξουσίας από τα ΜΜΕ
επί χρόνια στην Ελλάδα, είναι ο τρό-
πος διαχείρισης της οικονομικής
κρίσης. 
Η «χάρη» μας έφτασε και στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Από ’κει έρχονται ειδήσεις ότι η διε-
θνής κοινότητα θα «μας πιει το
αίμα», θα μας «ξεριζώσει την καρ-
διά», θα «μας τηγανίσει το συκώτι»,
θα «τσιγαρίσει τους πνεύμονες»
κ.λπ. αν δεν πάρουμε μέτρα περι-
κοπών, ώστε να μπορούμε να πλη-
ρώσουμε τα (κυρίως ευρωπαϊκά)
δάνεια. 
Ο Τόμσεν και η Λαγκάρντ φροντίζουν

τα κάνουν δηλώσεις τέτοιες, ώστε
να παίζουν συνέχεια στα συστημικά
ΜΜΕ για να έχουν «όπλα» να πο-
λεμούν τη σημερινή κυβέρνηση. 
Το γεγονός ότι πολλά από αυτά

είναι «κατασκευασμένα σενάρια»,
φαίνεται από μια απίστευτη υπόθεση
αλληλοκατηγοριών μεταξύ των αν-
ταποκριτών των ελληνικών ΜΜΕ
στις ΗΠΑ. Επίκεντρο ο ανταποκριτής
του Μega Μιχ. Ιγνατίου και το ΔΝΤ
της Λαγκάρντ και του Τόμσεν. 
Κάποιοι εμφάνισαν τον Μ. Ιγνατίου
σαν «απόβλητο» από το ΔΝΤ γιατί
«παραποίησε» δηλώσεις της κας
Λαγκάρντ για να τις κάνει πιο «φο-
βηχτερές» για την ελληνική κοινή
γνώμη.Εκείνος, διαψεύδοντας την
«αποβολή», έθεσε μεταξύ άλλων
και ερωτήματα. 
Μια απλή ανάγνωσή τους φτάνει
για να αντιληφθεί κανείς όχι ποιός
έχει δίκιο, αλλά ότι παίζονται συμ-
φέροντα τεράστια μέσω των ΜΜΕ,
ακόμα και για την επιβίωση της
χώρας μας. 
Ιδού τα ερωτήματα και καθένας

μπορεί να καταλάβει πολλά μέσα
από αυτά: 
«� Γιατί άραγε έγινε αυτή η κα-
ταγγελία εναντίον μου και συγκε-
κριμένα από τους ανταποκριτές, που
διαμένουν εκτός Ουάσιγκτον; Το μυ-

στικό τους για την καθημερινή τους
δημοσιογραφική απάτη, να ζουν στη
Νέα Υόρκη και να μεταδίδουν από
την… Ουάσιγκτον, δεν κινδύνευε… 
� Γιατί επιχείρησαν να γίνουν αρε-
στοί στο «στόμα του λύκου» έξω
από το οποίο αρέσκονται να φωτο-
γραφίζονται τις ελάχιστες φορές
που ως επισκέπτες βρίσκονται στην
Ουάσιγκτον;
� Γιατί έσπευσαν να μεταφράσουν
την ανταπόκρισή μου, να την δια-
στρεβλώσουν και να την στείλουν
στο ΔΝΤ, μόλις αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Mega; Δεν έχει γρα-
φείο το ΔΝΤ στην Αθήνα; Βεβαίως
έχει. 

� Ποια συμφέροντα επιχειρούν ή
μάλλον… επιθυμούν να εξυπηρε-
τήσουν; Των δανειστών; Γιατί; Για
την «επιτυχία» μίας συνέντευξης
με την κ. Λαγκάρντ; 
� Γιατί ομιλούν για εγχώρια μιντιακά
παιχνίδια, όταν οι ίδιοι εργάζονται
σε μιντιάρχες και εξυφαίνουν συ-
νομωσίες, μέσω των οποίων το ΔΝΤ
παρουσιάζεται ως το θύμα; Φαντα-
στείτε… Εγώ είμαι ο θύτης και ο
κακός…
� Γιατί ομιλούν για ωμή παραποίηση
δηλώσεων, όταν οι δικές τους αν-
ταποκρίσεις από τη Νέα Υόρκη βα-
σίστηκαν σε ερμηνείες και μόνο των
λεγομένων της κ. Λαγκάρντ;

� Πώς τολμούν να ομιλούν για κίν-
δυνο αποκλεισμού τους από τις ενη-
μερώσεις του ΔΝΤ, αφού δεν ζουν
στην Ουάσιγκτον, αλλά στη Νέα Υόρ-
κη;
Για να είσαι ανταποκριτής στην Ουά-
σιγκτον, ένα από τα απαραίτητα απο-
δεικτικά στοιχεία είναι η διεύθυνση
διαμονής με ενοικιοστάσιο στ’ όνομά
σου. Έχουν; Όχι.
Επίσης πρέπει να διαθέτουν σταθερό
τηλέφωνο… Διαθέτουν; Όχι. 
� Επίσης απαιτείται η παρουσία
των διαπιστευμένων δημοσιογράφων
στις ενημερώσεις το λιγότερο τέσ-
σερις φορές την εβδομάδα. Πόσες
φορές έχουν έρθει στις ενημερώσεις;
Ας απαντήσουν…
� Πώς τολμούν να αναφέρονται σε
δημοσιογραφική δεοντολογία, όταν
οι ίδιοι δεν την έχουν τηρήσει πο-
τέ;
� Πώς τολμούν να επικαλούνται
επανειλημμένως στις κατά καιρούς
ανταποκρίσεις τους «πηγές στον
Λευκό Οίκο ή στα Υπουργεία Οικο-
νομικών και Εξωτερικών των ΗΠΑ»,
όταν ακόμη και ένας απλός τουρίστας
στην Ουάσιγκτον γνωρίζει ότι τέτοιες
πηγές διαθέτουν μόνο οι διαπιστευ-
μένοι δημοσιογράφοι; Στις ενημε-
ρώσεις καλούνται ΜΟΝΟ οι διαπι-
στευμένοι δημοσιογράφοι. Όσον
αφορά αυτούς, φοβάμαι ότι δεν
έχουν διαπιστευθεί ούτε καν στον
ΟΗΕ, που βρίσκεται στην πόλη που
ζουν, τη Νέα Υόρκη. Και θα τολμήσω
να στοιχηματίσω…
� Πώς τολμούν να λένε ότι τα ελ-
ληνικά ΜΜΕ έχουν νοσήσει από τη
σήψη, όταν οι ίδιοι είναι οι κατ’
εξοχήν τροφοδότες της σήψης και
της λάσπης, όταν κατηγορούν όλους
τους συναδέλφους τους με φρικτά
λόγια;
� Πώς τολμούν να ομιλούν για αν-
τικειμενική ενημέρωση όταν ψεύ-
δονται ότι μεταδίδουν από το ΔΝΤ
και τον Λευκό Οίκο, ακόμα και από
το αμερικανικό Πεντάγωνο, την ώρα
που πίνουν καφέ στο Σόχο της Νέας
Υόρκης ή παίζουν τάβλι στα ζαχα-
ροπλαστεία της Αστόριας;
� Ας μας πουν αυτοί τί συμφέροντα
θέλησαν να εξυπηρετήσουν…»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ…

O Νόμος για τις τηλεοπτικές
άδειες είναι γεγονός. Είναι,
όμως, αμφίβολο αν το σημερινό
τηλεοπτικό επίπεδο των Φουρ-
θιομπογδατατιαπρετεπαπαδαύτων
θα έχει καλύτερες εκφράσεις
στο νέο τοπίο.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ



Κάτω από 1.000 ευρώ αμείβεται
το 63,17% των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα
με τα στοιχεία του Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), με
τον αριθμό τους μάλιστα να αυ-
ξάνεται κατά 80.410 άτομα το
2015 (σε σχέση με το 2014).
Τα στοιχεία του ΣΕΠΕ βασίζονται στις
καταστάσεις προσωπικού που υπέ-
βαλαν οι επιχειρήσεις, γεγονός που
σημαίνει πως το πραγματικό ποσοστό
είναι ακόμα μεγαλύτερο, αν ληφθούν
υπόψη και οι ανασφάλιστοι εργαζό-
μενοι.
Από την έρευνα  προκύπτει πως το
2015 αυξήθηκε και ο αριθμός των
δηλωμένων εργαζομένων κατά +5,79%
ή κατά 88.666 άτομα, φτάνοντας τους
1.619.845. 
Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των
νεοπροσληφθέντων είναι (πολύ) χα-
μηλά αμειβόμενοι, σύμφωνα με τις
πληροφορίες που κατέγραψε το ΣΕΠΕ. 
Οι αμειβόμενοι με μισθό άνω των
3.000 ευρώ έφτασαν τους 50.128

το 2015, αποτελώντας μόλις το 3,09%
του συνολικού αριθμού. 
Ειδικότερα, ο χάρτης των μισθών
στην Ελλάδα διαμορφώνεται ως εξής:
� Κατά 8,92% αυξήθηκαν οι εργα-

ζόμενοι με καθεστώς μερικής απα-
σχόλησης και εκ περιτροπής εργασία,
φτάνοντας τους 363.710.
� Κατά 13,24% αυξήθηκαν (στα
155.266 από 137.113 άτομα) οι αμει-

βόμενοι με μισθό από 501-600 ευρώ.
�Κατά 10,56% (151.887 από
137.376) αυτοί με μισθό από 601-
700 ευρώ.
�Κατά 8% (139.596 από 129.257)

όσοι αμείβονται από 701-800 ευρώ.
�Κατά 4,84% (115.777 από 110.434)
αυτοί με μισθό από 801-900 ευρώ.
�Κατά 2,40% οι αμειβόμενοι με μισθό
από 901-1.000 ευρώ.
�Από 0,90% έως 5% ήταν η αύξηση
των εργαζομένων που είχαν -αμοιβές
πάνω από 1.200 ευρώ.
�Οι αμειβόμενοι με μισθό πάνω από
3.000 ευρώ έφτασαν τους 50.128
αποτελώντας μόλις το 3,09% του συ-
νολικού αριθμού των απασχολουμένων. 

www.xrimaonline.gr
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Κάτω από 1.000 ευρώ οι μισθοί
για το 60% των εργαζομένων

Τη διαδικασία που πρέπει να ακο-
λουθήσουν όσοι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων προχώρησαν σε μεταβιβάσεις
ακινήτων μετά τις 21/05 προκει-
μένου να διεκδικήσουν επιστροφή
φόρων μεταβίβασης (γονικών πα-
ροχών, δωρεών κληρονομιών),
περιγράφει η εγκύκλιος που υπέ-
γραψε ο νέος γενικός γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσι-
λής. 
Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για να γίνει
η επιστροφή των φόρων είναι να
υποβληθεί τροποποιητική δήλωση
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η δήλωση θα υποβληθεί χωρίς
πρόστιμο: 
«Για τις τροποποιητικές δηλώσεις
που υποβάλλονται σε εφαρμογή

των οριζομένων στην ΠΟΛ.
1009/2016 δεν επιβάλλονται τα
πρόστιμα του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.,
δεδομένου ότι ο φορολογούμενος
δεν έχει διαπράξει παράβαση κατά
την υποβολή της αρχικής δήλωσης,
αφού υπέβαλε αυτή με βάση τα
ισχύοντα κατά τον χρόνο φορο-
λογίας, προβαίνει δε σε υποβολή
τροποποιητικής δήλωσης όχι από
υπαιτιότητά του (λανθασμένη εφαρ-
μογή των φορολογικών διατάξεων
ή παράλειψη κ.λπ.) αλλά κατ’ εφαρ-
μογή της νομοθεσίας, δηλαδή λόγω
της αναδρομικής αναπροσαρμογής
των τιμών του συστήματος αντι-
κειμενικού προσδιορισμού της
αξίας ακινήτων σε εκτέλεση της
απόφασης του ΣτΕ. Σε κάθε περί-
πτωση όμως, εφόσον με τις υπο-

βαλλόμενες δηλώσεις, εκτός από
τη διόρθωση των τιμών, όπως
αυτές καθορίζονται με την
ΠΟΛ.1009/2016, τροποποιούνται
και λοιπά στοιχεία της δήλωσης,
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες δια-
τάξεις της φορολογικής νομοθεσίας
και του Κ.Φ.Δ. (π.χ. επιβολή τόκων
και προστίμων κ.λπ.)». 
Μετά την υποβολή τροποποιητικής
δήλωσης από τον υπόχρεο σε φόρο,
με την οποία θα συνυποβάλλονται
και τα έντυπα υπολογισμού της
φορολογητέας αξίας των ακινήτων,
όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί
και ισχύει σύμφωνα με την ΠΟΛ.
1009/2016, η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται
να προβεί σε έκδοση πράξης διορ-
θωτικού ή διοικητικού προσδιο-
ρισμού του φόρου ανάλογα.

Η εφορία επιστρέφει χρήματα 
από μεταβιβάσεις ακινήτων

Οι αμειβόμενοι 
με μισθό άνω 
των 3.000 ευρώ
έφτασαν τους
50.128 το 2015,
αποτελώντας 
μόλις το 3,09%

Μέχρι τον Απρίλιο θα μπορούν οι δανειολήπτες
που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο Νόμο
Κατσέλη το 2015 να υποβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που χορηγούν οι τράπεζες για
την τεκμηρίωση της κάθε αίτηση, όπως ανέφερε
ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης. 
Όπως είπε ο κ. Παπαδεράκης «μέσα στο τρίμηνο
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις,
υπέβαλαν αιτήσεις για ένταξη στο Νόμο Κατσέλη,
περίπου 25.000 δανειολήπτες». 
«Υπάρχει θέμα με την τήρηση από τις τράπεζες
της προθεσμίας του δεκαημέρου για την έκδοση
των σχετικών δικαιολογητικών» ανέφερε ο κ.
Παπαδεράκης και σημείωσε ότι αναζητείται ένα
τρόπος καλής συνεργασίας με τις τράπεζες.
«Αναζητούμε το πλαίσιο του... συνεργάσιμου
τραπεζίτη» σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος,
αναφερόμενος στις προσπάθειες της γενικής
γραμματείας Εμπορίου να διαμορφώσει όρους
καλής συνεργασίας των δανειοληπτών με τις

τράπεζες. Ουσιαστικά, όπως εξήγησε, η προσπάθεια
αυτή αφορά την καλύτερη επικοινωνία των κρα-
τικών αρχών με τις τράπεζες και την τήρηση
από τα πιστωτικά ιδρύματα του κανονιστικού
πλαισίου, που αφορά ένα ευρύ φάσμα εργασιών
(χρεωστικές κάρτες, χρεώσεις, έκδοση δικαιο-
λογητικών κ.λπ.).
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Παπαδεράκης, εκκρεμούν
περίπου 300 υποθέσεις για επιβολή προστίμων
στα πιστωτικά ιδρύματα για καθυστερήσεις στις
διαδικασίες για την έκδοση δικαιολογητικών,
ενώ «έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε άλλες περίπου
300.000 ευρώ για 37 υποθέσεις που έχουν τε-
λεσιδικήσει». Ανέφερε ότι το υπουργείο μπορεί
να επιβάλλει πρόστιμα «και για καθ’ υποτροπή
συμπεριφορά, όπως λέει ο Νόμος».
«Δώσαμε μια παράταση πάνω από 45 μέρες. Θα
φτάσει το χρονικό περιθώριο. Η νέα προθεσμία
απαντά σε αυτό που λένε οι τράπεζες ότι, δηλαδή,
έχουν αντικειμενική δυσκολία να ανταποκριθούν
στα αιτήματα», είπε ο κ. Παπαδεράκης. 

Νόμος Κατσέλη: Μέχρι τον Απρίλιο
η υποβολή των δικαιολογητικών



Tέσσερις νέες δράσεις του προ-
γράμματος «Επανεκκίνηση» για
την άσκηση επιχειρηματικότητας,
ανακοίνωσε η κυβέρνηση. 
Πρόκειται για δράσεις συνολικού προ-
ϋπολογισμού 137,5 εκατ. ευρώ, που
αποσκοπούν:
� Στην ενίσχυση τουριστικών επι-
χειρήσεων κατά 50% για την ανακαίνισή
τους. 
�Στην πλήρη κάλυψη των λειτουρ-
γικών δαπανών νεοφυών επιχειρή-
σεων, που θα συσταθούν από ανέρ-
γους.
�Στην επιδότηση κατά 100% των
εξόδων για την έναρξη επαγγελματικής
δραστηριότητας πτυχιούχων ανέργων
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
�Στη χρηματοδότηση ανέργων που
έκαναν την περασμένη χρονιά επι-
χειρήσεις και προσέλαβαν ανέργους.

1. «Ενίσχυση τουριστικών μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων για
τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών»
Σκοπός του προγράμματος είναι ο εκ-
συγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση
και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών των υφι-
στάμενων πολύ μικρών και μικρών
τουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να
βελτιώσουν τη θέση τους στην εσω-
τερική και διεθνή τουριστική αγορά. 
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται
κατά 50%, θα κυμαίνονται από 30.000
ευρώ έως 300.000 ευρώ. 
Οι μικροί επιχειρηματίες μπορούν να
επιδοτηθούν για τις ακόλουθες ενέρ-
γειες: 
• Εκσυγχρονισμός και ποιοτική ανα-
βάθμιση των κτιριακών και λοιπών
υποδομών.
• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέρ-
γειας/ύδατος.
• Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του
προσφερόμενου προϊόντος με νέες
υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές
μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ κ.λπ.). 
• Πιστοποιήσεις υποδομών και υπη-
ρεσιών. 
• Προβολή - Προώθηση των επιχει-
ρήσεων σε αγορές στόχους. 
• Αμοιβές συμβούλων. 
• Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου
ή νέου προσωπικού. 

2. «Νεοφυής επιχειρηματικότη-
τα»
Σκοπός της δράσης για νέους επιχει-
ρηματίες είναι η ανάπτυξη υγιούς νε-
οφυούς επιχειρηματικότητας που θα
συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία

νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο
αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δη-
μιουργία πολύ μικρών και μικρών,
νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμ-
φαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς
και στην ενίσχυση της απασχόλησης
με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός
ατόμου. 
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα
άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την
υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ, ή ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση
μισθωτής εργασίας. 
Σημειώνεται ότι στον οδηγό εφαρμογής
του προγράμματος θα τεθούν και ει-
σοδηματικά κριτήρια. Οι δαπάνες που
θα καλυφθούν κατά 100% θα πρέπει
να είναι έως 50.000 ευρώ. 
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα
αφορούν τους παρακάτω Τομείς Προ-
τεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια,
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομη-
χανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περι-
βάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Φάρ-

μακα, Υλικά - Κατασκευές. 
Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται δαπάνες
όπως: 
• παραγωγικός εξοπλισμός,
• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγ-
γελματικού χώρου, ασφαλιστικές ει-
σφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας),
• δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
• κόστος μισθωτής εργασίας (στην
περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),
• αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλι-
σμός.

3. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχό-
λησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης»
Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης στοχεύει: 
• Στην ενίσχυση πτυχιούχων Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25
ετών, ανέργων ή ελεύθερων επαγ-
γελματιών για την άσκηση επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας συναφούς με
την ειδικότητά τους.
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι
πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την
υποβολή της αίτησης θα πρέπει να
είναι: 
• άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ ή
• φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγ-
γελματική δραστηριότητα, χωρίς να
έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που
θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριο-
ποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές
επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή
με την ειδικότητά τους. 
Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά
100% κινούνται από 5.000 έως 25.000
ευρώ, ενώ αφορούν τις εξής ειδικό-
τητες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου,
φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχο-
λόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα,
μηχανικού, τοπογράφου, χημικού,
γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου,
ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιο-
γράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξε-
ναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δα-
σκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου
ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού,
μουσικού, χορευτή, χορογράφου,
σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυμα-
τολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου,
αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή
ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή
ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιο-
λόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.

4.«Αναβάθμιση πολύ μικρών και
μικρών υφιστάμενων επιχειρή-
σεων με την ανάπτυξη των ικα-
νοτήτων τους στις νέες αγορές»
Το τελευταίο πρόγραμμα έχει ως στόχο
την παροχή ρευστότητας στις επιχει-
ρήσεις με ταυτόχρονη στήριξη της
απασχόλησης. Απευθύνεται σε:
• Νέους ελεύθερους επαγγελματίες,
πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη
επαγγέλματος από 1/1/2014 και με-
τά.
• Επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν
καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά
την 1η/1/2015 προσλαμβάνοντας
άνεργο. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δράση
στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά
για το 2015 (με ανώτατο όριο τα
15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων
ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια,
πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, πο-
σοστό επί του εξοπλισμού) ή να επι-
δοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη
νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε
υπό τη δέσμευση της επιχείρησης για
διατήρηση της θέσης αυτής για αντί-
στοιχους μήνες.
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3+1 νέα προγράμματα
επιχειρηματικότητας 

Οι δικαιούχοι και οι ενισχυόμενες δραστηριότητες

Πρόκειται για
δράσεις συνολικού
προϋπολογισμού
137,5 εκατ. για
τουριστικές
επιχειρήσεις,
νεοφυείς
επιχειρήσεις και
την έναρξη
επαγγελματικής
δραστηριότητας
πτυχιούχων
ανέργων
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Φορολογικούς συντελεστές -
σοκ έως και 60% για τα υψη-
λότερα εισοδηματικά κλιμάκια
μισθωτών, συνταξιούχων και
ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά
και μεγάλες επιβαρύνσεις κατά
τη φορολόγηση των εισοδημάτων
από ενοίκια, φέρνει η πρόταση
την οποία κατέθεσε η κυβέρνηση
στο «τραπέζι» των διαπραγμα-
τεύσεων με τους δανειστές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρ-
νηση υπέβαλε στους δανειστές σχέδιο
το οποίο προβλέπει τη διατήρηση των
διαφορετικών κλιμάκων φορολόγησης,
ανάλογα με την πηγή προέλευσης των
εισοδημάτων.
Έτσι, για τους μισθωτούς και συντα-
ξιούχους διατηρείται η σημερινή μορφή
της κλίμακας με την έκπτωση φόρου
των 2.100 ευρώ, αλλά προστίθενται
νέα κλιμάκια. Συγκεκριμένα, μετά τους
συντελεστές 22% (για τα πρώτα
25.000 ευρώ) και 32% (για το τμήμα
εισοδήματος από 25.001 έως 42.000
ευρώ) καθιερώνεται νέο κλιμάκιο
από τα 42.001 έως και τα 60.000
ευρώ, στο οποίο θα επιβάλλεται ο
συντελεστής 42%. 
Από 60.001 ευρώ και πάνω ο συν-
τελεστής αυξάνεται σε τουλάχιστον
50%, αν και κυβερνητικές πηγές ανα-
φέρουν πως «εμείς θέλαμε 55%». Ο
συντελεστής χτυπάει… κόκκινο για
εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ,
όπου ορισμένοι εισηγούνται -χωρίς
να θεωρείται δεδομένο- την επιβολή
συντελεστή 60%. 
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

προβλέπεται φορολόγηση με την κλί-
μακα των μισθωτών, χωρίς αφορο-
λόγητο όμως και χωρίς να προστίθενται
τα εισοδήματα από μισθούς - συντάξεις
με τυχόν εισοδήματα από ελευθέρια
επαγγέλματα ή μπλοκάκια. 
Με τον τρόπο αυτόν, τα πρώτα 25.000
ευρώ εισοδήματος θα φορολογούνται
με συντελεστή 22% αντί για 33% αλλά
από τα 42.000 ευρώ και πάνω οι
συντελεστές αυξάνονται κατακόρυφα
(σε σχέση με το 33% πάνω από
50.000 ευρώ), με τον φόρο να υπο-
λογίζεται και πάλι από το πρώτο ευρώ
εισοδήματος.
Τα περισσότερα έσοδα των προτει-
νόμενων αλλαγών φαίνεται να προ-
κύπτουν από τις αλλαγές στην κλίμακα
φορολόγησης των ενοικίων. Παρά το
γεγονός ότι η συμφωνηθείσα στη
βάση του Μνημονίου αύξηση των συν-
τελεστών (από το 11% στο 13% για

εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000
ευρώ και από το 33% στο 35%) κα-
τατέθηκε το περασμένο φθινόπωρο
στη Βουλή για να αποσυρθεί λίγο αρ-
γότερα εν μέσω αντιδράσεων, η νέα
πρόταση όχι μόνο αυξάνει τους φόρους,
όπως ακριβώς προβλέπει το Μνημόνιο,
αλλά πηγαίνει τις επιβαρύνσεις και
ένα βήμα παραπέρα. 

Η ΠΟΜΙΔΑ
Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να αναγνωριστεί και
στους εκμισθωτές ακινήτων το αυ-
τονόητο αφορολόγητο των 9.500 ευ-
ρώ, αλλά και να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ,
αφού καταργείται η αυτοτελής φο-
ρολόγηση. 
Επιστολή προς τους κ.κ. Τσακάλωτο
και Αλεξιάδη απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ,
με θέμα τον φόρο στα ενοίκια. 
Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί

πράγματι να αληθεύουν τα σημερινά
δημοσιεύματα για υπαγωγή των ει-
σοδημάτων από μισθώματα:
1. Σε ενιαία φορολογική κλίμακα από
22 έως και 50%, από 11 - 33% που
είναι σήμερα, συν την ‘‘έκτακτη’’ ει-
σφορά +2-8%! 
2. Χωρίς το αφορολόγητο όριο των
9.550 €.
3.Χωρίς έκπτωση δαπανών επι-
σκευών, ασφαλίστρων και αποσβέ-
σεων.
4.Με τον ΕΝΦΙΑ να μετατραπεί άμεσα
σε ακόμη δημευτικότερο ΦΑΠ!
Σας θυμίζουμε και πάλι ότι η αυτοτελής
φορολόγηση των μισθωμάτων θε-
σπίστηκε όχι ως ‘‘ρουσφέτι’’ για τους
εκμισθωτές ακινήτων, αλλά για να
εξασφαλιστεί η εισπραξιμότητα του
ΕΝΦΙΑ. Αν επιμείνετε σε υπαγωγή
τους σε ενιαία φορολογική κλίμακα
με συντελεστές 22-50%, η οποία δι-

πλασιάζει το φορολογικό βάρος των
μικροιδιοκτητών και αποτελεί κυριο-
λεκτικά ωμή καταλήστευσή τους, ζη-
τούμε:
1.Να αναγνωρίσετε και στους εκμι-
σθωτές ακινήτων το αυτονόητο αφο-
ρολόγητο των 9.500 €.
2.Να εκπίπτουν από το φορολογητέο
εισόδημά τους οι δαπάνες ασφάλισης,
συντήρησης-επισκευής και της επερ-
χόμενης υποχρεωτικής ενεργειακής
αναβάθμισης των ακινήτων, καθώς
και οι αποσβέσεις τους. 
3. Να καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ, αφού
καταργείτε την αυτοτελή φορολόγηση,
γιατί στην πραγματικότητα το ένα απο-
κλείει το άλλο, δεν γίνεται να πλη-
ρωθούν και τα δύο μαζί!» 

Φορο-σoκ για όσους εισπράττουν ενοίκια

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυ-
ναμικού (ΟΑΕΔ) καλεί άμεσα τους εγγεγραμ-
μένους στα Μητρώα του ανέργους άνω των
50 ετών, με χρονικό διάστημα ανεργίας άνω
των 12 μηνών, να συμπληρώσουν Βιογραφικό
Σημείωμα ή, όσοι ήδη διαθέτουν, να επικαι-
ροποιήσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους
με τους εξής τρόπους: 
1. Μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού

(www.oaed.gr) - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -

Είσοδος πιστοποιημένου χρήστη- Βιογραφικό
Σημείωμα (προηγείται η λήψη κλειδαρίθμου
από το ΚΠΑ της περιοχής τους). 

2. Με επίσκεψη στους εργασιακούς συμβούλους
του ΚΠΑ στο οποίο ανήκουν, με τη βοήθεια
των οποίων θα συμπληρώσουν τα στοιχεία
του βιογραφικού τους σημειώματος. 

Oι παραπάνω ενέργειες είναι αναγκαίες, καθώς
ο ΟΑΕΔ εγκαινιάζει τη χρήση εργαλείων και
μεθόδων για τη σύζευξη ζήτησης και προσφοράς

εργασίας μέσω των Ηλεκτρονικών του Υπη-
ρεσιών, προκειμένου να προσδιορίσει τους
ωφελούμενους του προγράμματος «Επιχορή-
γησης επιχειρήσεων για την απασχόληση μα-
κροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»,
του οποίου επίκειται άμεσα η δημοσίευση της
πρόσκλησης. Στο πλαίσιο του παραπάνω προ-
γράμματος, για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις
- εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής
υποψηφίων, είτε μέσω των Ηλεκτρονικών

Υπηρεσιών (πρόσβαση με τη χρήση κλειδάριθμου
σε στοιχεία του βιογραφικού των ανέργων
που αφορούν την ειδικότητα και τα προσόντα
της θέσης εργασίας) είτε μέσω των εργασιακών
συμβούλων στα ΚΠΑ. Με αυτά τα εργαλεία και
τις μεθόδους σύζευξης ζήτησης και προσφοράς
εργασίας, ο Οργανισμός φιλοδοξεί να βελτιώσει
την υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης
και να αλλάξει τον τρόπο προσέλκυσης εργο-
δοτών και ανέργων σε αυτά.

ΟΑΕΔ: Πρόσκληση επιχορήγησης για μακροχρόνια ανέργους άνω τω 50 ετών

ΠΟΜΙΔΑ: Ωμή καταλήστευση ο διπλασιασμός φόρου στα ενοίκια

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά 
να αναγνωριστεί
και στους
εκμισθωτές
ακινήτων το
αφορολόγητο των
9.500 ευρώ, αλλά
και να καταργηθεί
ο ΕΝΦΙΑ, αφού
καταργείται 
η αυτοτελής
φορολόγηση
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Επτά στους δέκα ζουν σε ιδιόκτητο ακίνητο

Σε ακίνητο 120 τετραγωνικών
μέτρων, με 4 δωμάτια, μπαλκόνι
και χώρο στάθμευσης, πρόσβαση
σε μέσα μαζικής μεταφοράς και
γειτονιά με χώρους πρασίνου και
πάρκα, θα ήθελε να διαμένει η
πλειοψηφία των Ελλήνων, σύμ-
φωνα με έρευνα της RE/ΜAX. 
Από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας,
που πραγματοποιήθηκε σε 16 ευρω-
παϊκές χώρες, προκύπτει ότι 7 στους
10 Έλληνες ζουν σε ιδιόκτητη κύρια
κατοικία, ενώ το 33% αυτών διαθέτει
και ιδιόκτητη δευτερεύουσα κατοικία. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από
εκείνους που διαθέτουν ιδιόκτητη κα-
τοικία, η πλειοψηφία δηλώνει ότι ζει
σε μονοκατοικία ή μεζονέτα και η μει-
οψηφία σε διαμέρισμα. 
Μοιρασμένοι ανάμεσα σε μονοκατοικίες
και διαμερίσματα είναι όσοι δηλώνουν
ότι για τη στέγασή τους μισθώνουν ένα
ακίνητο. Oι μισοί μένουν σε μονοκατοικία
και οι άλλοι μισοί σε διαμέρισμα. 
Όσοι διαθέτουν δεύτερη κατοικία δη-
λώνουν ότι αυτή βρίσκεται στην περι-
φέρεια και καλύπτει κυρίως τις ανάγκες

τους για διακοπές. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της RE/MAX, 7 στους 10 Έλληνες
δηλώνουν ότι το ιδανικό θα ήταν να
ζουν σε ακίνητο εμβαδού 91 έως 150
τετραγωνικών μέτρων.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν

στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας
της RE/MAX, η επιφάνεια που θα ήθελε
ο Έλληνας πολίτης κατά μέσο όρο είναι
120 τετραγωνικά μέτρα. Ο αντίστοιχος
Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 131 τε-
τραγωνικά και 5 δωμάτια αντί για 4

που δηλώνουν οι Έλληνες. Εξαίρεση
αποτελούν οι Πορτογάλοι που δηλώνουν
ότι το ιδανικό σπίτι για αυτούς θα
έπρεπε σε εμβαδό να είναι 211 τετρα-
γωνικά μέτρα (για να νιώσουν άνετοι
και ασφαλείς), ενώ στην αντίπερα όχθη,

οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα
συμβιβάζονταν μία χαρά και με ένα ακί-
νητο 80 τετραγωνικών μέτρων. 
Το αν κάποιος ζει σε μονοκατοικία ή
διαμέρισμα έχει να κάνει και με τον
τόπο διαμονής. Το 70% αυτών που
τώρα ζουν σε μονοκατοικία ή μεζονέτα
εντοπίζεται σε αγροτικές περιοχές της
ελληνικής επικράτειας, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για ενοικιαστές ακινήτων είναι
μόλις 15%. 
Επίσης, σημαντικό στοιχείο της έρευνας
είναι το γεγονός ότι ένας στους δύο
που δηλώνει ότι έχει στην κατοχή του
ιδιόκτητο ακίνητο, είναι ηλικίας από
50 έως 59 ετών. Άτομα της ίδιας ηλικίας
που δήλωσαν ότι νοικιάζουν δεν ξε-
πέρασαν σε ποσοστό το 7,2%. 
Έναν ακόμη μύθο έρχεται να καταρρίψει
η έρευνα της RE/MAX, της εικόνας που
έχουν πολλοί ότι οι Έλληνες σε ποσοστό
άνω του 50% διαθέτουν δευτερεύουσα
ή εξοχική κατοικία.
Σε ερώτημα για την κατοχή δεύτερης
κατοικίας, το 67,2% απάντησε αρνητικά
ότι δεν διαθέτει και μόλις το 32,8%
θετικά ό,τι διαθέτει. 

Χαράτσι - σοκ στα αυτοκίνητα

Στο στόχαστρο μπαίνουν ξανά τα
πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, καθώς
οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
επανέρχονται τα σενάρια για φο-
ρολόγησή τους μ’ ένα... ειδικό
«χαράτσι». Πρόκειται για ένα σχέδιο
που είχε διαρρεύσει και το περα-
σμένο φθινόπωρο και φαίνεται να
το ξανασκέφτονται στο οικονομικό
επιτελείο, καθώς μπορούν να ει-
σπράξουν έως και 100 εκατ. ευρώ. 
Το «χαράτσι», που πιθανότατα θα
έχει την ονομασία «πράσινο τέλος»,
θα επιβληθεί στα πετρελαιοκίνητα
αυτοκίνητα παλαιότερης από EURO
4 τεχνολογίας και σε όσα έχουν
αγοραστεί πριν το 2010. 
Σύμφωνα με τα σενάρια που κυ-
κλοφορούν, οι κάτοχοι των αυτο-
κινήτων αυτών θα κληθούν να

πληρώσουν τουλάχιστον 50 ευρώ
έως τα 2.000 κυβικά, με την επι-
βάρυνση να ξεπερνάει το 30% από
τα 2.000 κυβικά και πάνω. Για τα
επαγγελματικά οχήματα από 1,5

τόνο και πάνω, η επιβάρυνση,
σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, θα
ξεκινάει από τα 100 ευρώ! 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το
νέο «χαράτσι» θα μπορούσε να

έχει τη μορφή του «Τέλους Δα-
κτυλίου». Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες
των παραπάνω οχημάτων να πλη-
ρώνουν κάποιο ποσό για να προ-
μηθευτούν ένα ειδικό σήμα, με το
οποίο θα εισέρχονται στον Δακτύ-
λιο. Όσο παλαιότερο ή μεγαλύτερο
είναι το όχημα τόσο περισσότερα
χρήματα θα πληρώσει ο κάτοχος
του Ι.Χ. Το ειδικό σήμα θα μπορεί
να το προμηθευτεί ακόμη και από
τα ΚΕΠ και θα είναι υποχρεωτικό
να το κολλήσει πάνω στο παρμπρίζ
του αυτοκινήτου. Υπάρχει και το
σενάριο τα οχήματα που πληρούν
την οδηγία ρύπων Euro 6 να μπο-
ρούν να κυκλοφορούν ελεύθερα
στον Μικρό Δακτύλιο και χωρίς οι
ιδιοκτήτες τους να καταβάλουν
αυτό το ειδικό τέλος.

Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί
1.940 επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτω-
χευτικής διαδικασίας του άρθρου 99, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία των υπουργείων
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθώς και
της γ.γ. Εμπορίου και Καταναλωτή. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη
Βουλή από τα συναρμόδια υπουργεία, μετά
από ερώτημα του βουλευτή της Ν.Δ. Λ.
Αυγενάκη, από τις επιχειρήσεις αυτές: 
� 534 πτώχευσαν, 
� 783 γύρισαν σε ενεργές,
� 513 διεγράφησαν,
� 54 παρέμειναν σε καθεστώς συνδιαλ-
λαγής,
� 51 σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, 
� για πέντε εταιρείες δεν προσδιορίζεται
αποτέλεσμα. 

1.940 
επιχειρήσεις 

μπήκαν στο άρθρο
99 από το 2012

Η πλειοψηφία θα επέλεγε σπίτι 120 τ.μ. με 4 δωμάτια

Επανέρχονται τα σενάρια για «ειδικό τέλος»
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή για συνερ-
γασία αγρόκτημα 13 στρεμμάτων, πηγάδι,
πολύ νερό, ΔΕΗ, επίπεδο, εύφορο με
δρόμο σε τουριστική περιοχή του Πάρου,
θέση Πούντα. Τηλ. 6939/850552.

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, φροντι-
στήριο 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.

ΔΙΑΦΟΡA

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια στη Θεσσαλονίκη,
επιλεγμένα και παραγωγικά, Φεβρουά-
ριος-Μάρτιος, με ή και χωρίς κυψέλες.
Πληροφορίες στο τηλ. 6974/318604, (κ.
Απόστολος). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στρογγυλή, χορτοδετική πρέσα,
μάρκας Feraboli. Επίσης, πωλούνται δι-
καιώματα. Τηλ. 6977/151781.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Ζέα, σπόρος ή αλεύρι, βιο-
λογικής καλλιέργειας. Τηλ. 6977/673262.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χαρμανιέρα οριζόντια, 600
κιλά, 33 στροφών, κατάλληλη για ζωο-
τροφές, βυρσοδεψία κ.λπ., σε άριστη κα-
τάσταση. Τηλ. 210/2527001, 6934/299578.

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, επαγγελ-
ματικός, σούπερ ευκαιρία, αποτελείται από
ένα λέβητα 1.000 λίτρων, καλάθι διάτρητο,
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.

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

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

ΖΩΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 πρόβατα, γερμανικά. Τηλ.
6980/976341.

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 αρμε-
κτήριο 24 θέσεων, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένο, λόγω μεταφοράς. Τηλ. 2310/696366
και 6976/390777.

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούριο ραντιστικό, 700 κι-
λών. Τηλ. 6943/457861.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούριο ραντιστικό, 500 κι-
λών, με μεταλλική ράμπα. Τηλ:
2710/232115, 6974/714592 (κ. Αθανάσιος
Μορόπουλος).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυλινδρόμυλος, παραγωγής
100 κιλών, αλευριού την ώρα. Τηλ:
2710/232115, 6974/714592 (κ. Αθα-
νάσιος Μορόπουλος).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Land Rover, μοντέλο ’89,
πετρέλαιο, τετράπορτο, πλήρως λει-
τουργικό, παίρνει πινακίδες, 3-4 χρόνια.
Τιμή: 3.000 ευρώ, δεκτή και ανταλλαγή.
Τηλ. 6972/624242.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γεωτρύπανο, καινούριο, για
φύτευση δέντρων. Επίσης, καλλιεργητής
7 σειρών καινούριος, σε τιμή ευκαιρίας.

Τηλ. 6932/377381.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Grand Vitara Suzuki μοντέλο
2008, 28.000 χλμ., 19.000, 2.000 κυβικά,
αυτόματο, ατρακάριστο, δίδεται προ-
μήθεια. 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, ψεκαστικό 500αρι με λάστιχο
καινούριο και γερανάκι με γάντζο. Τηλ.
6932/947000. Περιοχή Ρέθυμνο. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρέζα 8σειρη terra nova Ιτα-
λίας. Τιμή 2.300 ευρώ συζητήσιμη. Πε-
ριοχή Γρεβενά. Τηλ. 6977/820490. 

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, πα-
ρέχει σε όλη την Ελλάδα ολοκληρωμένο
σέρβις και βελτιστοποίηση παντός είδους
αρμεκτικών και θηλαστικών μηχανημά-
των, με στοχοποίηση την αύξηση παρα-
γωγής γάλακτος με μηδενικές μαστίτιδες
και ελάχιστα σωματικά κύτταρα και μι-
κροβιακούς οργανισμούς. Τηλ.
6984/330100.

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

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

Αναλάμβάνω ανακαινίσεις χώρων και
ελαιοχρωματισμούς σε χαμηλές τιμές.
Τηλ. 6977/893876.

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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Iπποφαές: Εγγυημένη πώληση
και υψηλά κέρδη

Ως «πολλά υποσχόμενη» και με τα
κέρδη από την «εγγυημένη» πώληση
της παραγωγής να ισοδυναμούν με
«χρυσορυχείο», χαρακτηρίζει την ενα-
σχόληση με την καλλιέργεια ρώσικων
ποικιλιών ιπποφαούς στη χώρα μας, ο
γενικός διευθυντής της Ιπποφαές Ελλάς
Α.Ε. Νίκος Δούκας.
Τονίζοντάς μας ότι η καλλιέργεια των συγ-
κεκριμένων ποικιλιών, με αυτά μάλιστα τα
χαρακτηριστικά, γίνεται μόνο στην Ελλάδα,
ο ίδιος σημείωσε ότι το γεγονός ότι δεν εν-
τοπίζονται σε καμία άλλη χώρα, τουλάχιστον
της Ευρώπης «δίνει στους καλλιεργητές
της χώρας μας ένα «τεράστιο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά». 
Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο ίδιος
επισήμανε ότι η προσπάθεια της καλλιέργειας
των ρώσικων ποικιλιών ιπποφαούς ξεκίνησε
πριν 4 χρόνια με την εγκατάσταση των πρώ-
των 200 στρεμμάτων και στόχος είναι, σε
πρώτη φάση, η εγκατάσταση 6.000 στρεμ-
μάτων ρώσικων ποικιλιών ιπποφαούς. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος απηύθυνε κάλεσμα
σε νέους καλλιεργητές «είτε προέρχονται
από τον αγροτικό τομέα είτε έχουν αποφασίσει
να στραφούν τώρα στην πρωτογενή παρα-
γωγή, βρίσκοντας έτσι εναλλακτική στο
επαγγελματικό διέξοδο που ενδεχομένως
αντιμετωπίζουν». Μας γνωστοποίησε δε,
ότι «ενδιαφέρον έχει επίσης και για το πρό-
γραμμα των Νέων Αγροτών, όπου κάποιος

μπορεί να ενταχθεί πλήρως με την εγκατά-
σταση άνω των 7 στρεμμάτων ιπποφαούς». 
Στο σημείο αυτό, επισήμανε ότι με την «πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των στρεμματικών εγ-
καταστάσεων έχει γίνει η απαραίτητη προ-
ετοιμασία, ώστε να προχωρήσουμε στην
κατασκευή του πρώτου εργοστασίου μετα-
ποίησης ιπποφαούς υψηλής τεχνολογίας
στην Ελλάδα». 
Για την τρέχουσα παραγωγή, μας γνωστο-
ποίησε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές
για τη βιομηχανική πώληση, σε μεταποιητήρια
του εξωτερικού, με τη συνεργασία της εται-

ρείας πωλήσεων forAgroSales. 
Στην Ομάδα Παραγωγών «Ιπποφαές Ελλάς
Α.Ε.» συμμετέχουν μέχρι στιγμής 85 παρα-
γωγοί ρώσικων ποικιλιών ιπποφαούς χωρίς
αγκάθια και έχει εγκαταστήσει περισσότερα
από 1.100 στρεμμάτων ιπποφαούς. Οι καλ-
λιέργειες της Ομάδας εκτείνονται σχεδόν
σε όλη την ελληνική επικράτεια με το με-
γαλύτερο ποσοστό να βρίσκεται στη Θεσσαλία
και να ακολουθούν η Μακεδονία, η Ήπειρος,
η Θράκη, ενώ «σύντομα θα ακολουθήσει
και η Πελοπόννησος», επισήμανε ο κ. Δούκας. 
Αναφορικά με τη δομή και τη διαφοροποίηση

που χαρακτηρίζουν την Ιπποφαές Ελλάς,
ώστε να την καθιστούν μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα προοπτική όχι μόνο για τους υφι-
στάμενους αγρότες, αλλά και για νέους
επενδυτές που αναζητούν λύσεις στην καλ-
λιέργεια της γης, ο κ. Δούκας ανέφερε τα
εξής: οι συγκεκριμένες καλλιεργούμενες
ποικιλίες ιπποφαούς προέρχονται με συμ-
φωνία αποκλειστικότητας από το MA Li-
savenko Institute of Russia, ένα Ινστιτούτο,
που αποτελεί «ίσως το σημαντικότερο στον
κόσμο στην έρευνα της καλλιέργειας του
ιπποφαούς και η ιστορία του ξεκινάει το
1963». 
Ανέφερε, δε, ότι οι ποικιλίες που εισάγονται
από το Ινστιτούτο και καλλιεργούνται από
τους παραγωγούς, παρέχουν υψηλή προ-
στιθέμενη αξία, μιας και ο καρπός τους είναι
πολύ μεγάλος σε μέγεθος (σχεδόν τριπλάσιος
από το γνωστό ιπποφαές), με χαμηλή οξύτητα
και ωραία γεύση «και όλα αυτά με απίστευτα
χαμηλό κόστος παραγωγής μιας και η έλλειψη
αγκαθιών από τα δενδρύλλια μειώνουν στο
1/10 το κόστος συλλογής». Παραθέτοντάς
μας τη σύγκριση των συγκεκριμένων ρώ-
σικων ποικιλιών, με μια συνήθη ποικιλία
με αγκάθια, ο κ. Δούκας τόνισε, μεταξύ
άλλων, ότι «το ιπποφαές με αγκάθια αφορά
σε μια παραγωγικότητα 800 κιλών /στρέμμα
και ανά δύο χρόνια, ενώ αυτό χωρίς αγκάθια
σε 1,5 τόνους/χρόνο». 

Τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας στηρίζει δυναμικά τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβιας
Υπεγράφη την Πέμπτη 4 Φεβρουα-
ρίου στη Λάρισα, στο γραφείο του
προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Πρω-
τόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Ιδρύματος και του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Στέβιας. 
Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα
του εργαστηρίου «Μηχανικής Τρο-
φίμων και Βιοσυστημάτων» του
ΤΕΙ Θεσσαλίας, με υπεύθυνο τον
αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων του Ιδρύ-
ματος, Κωνσταντίνο Πετρωτό, θα
παρέχει αφιλοκερδώς στον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Στέβιας την απαραίτητη

τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη
για την ανάπτυξη των προϊόντων
στέβιας στο εργοστάσιο του Συνε-
ταιρισμού. 
Η μονάδα, που ολοκλήρωσε πολύ
πρόσφατα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Στέβιας Καρδίτσας, και θα παράγει
–για πρώτη φορά στην Ευρώπη–
γλυκοζίτες στέβιας, είναι εγκατε-
στημένη στον οικισμό Κόμπελο στο
Φανάρι του Δήμου Μουζακίου στην
Καρδίτσα. Στηρίζεται σε ελληνική
ερευνητική τεχνογνωσία, που φέρει
ανάλογη πατέντα, έχοντας την «υπο-
γραφή» του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Τμήμα

Τεχνολόγων), ενώ υποστηρίχθηκε
από το Leader. Βρίσκεται, δε, στο
στάδιο των μεταποιητικών δοκιμών
και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη
παραγωγική λειτουργία μέχρι τα
τέλη Φεβρουαρίου. 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας,
με έδρα το Φανάρι του Δήμου Μου-
ζακίου, ιδρύθηκε στις 28/12/2012
από επαγγελματίες αγρότες της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,
στοχεύοντας την καλλιέργεια του
φυτού της στέβιας και τη μεταποίηση
αυτού για την παραγωγή γλυκοζιτών
Στεβιόλης. 

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας στηρίζει δυναμικά
την καινοτόμο προσπάθεια του Συ-
νεταιρισμού και ο πρόεδρος του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβιας,
Γεώργιος Κουλοσούσας, θεωρεί
μεγάλη τιμή για τον Συνεταιρισμό
να συνεργαστεί με ένα Τριτοβάθμιο
Ίδρυμα εκφράζοντας την ιδιαίτερη
ικανοποίησή του.Τέλος, ο κ. Κου-
λοσούσας ευχαρίστησε θερμά τον
πρόεδρο του Ιδρύματος, Παναγιώτη
Γούλα και ιδιαίτερα τον αναπληρωτή
καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων Κωνσταντίνο Πετρωτό,
για την εν λόγω συνεργασία.



Τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί παράνομη
κρατική ενίσχυση η χρηματοδότηση
των 30 εκατ. ευρώ προς την Ελληνική
Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) αναδεικνύει
η βουλευτής της Ν.Δ. Νίκη Κεραμέως
(φωτό), με επερώτηση της προς τον
υπουργό Οικονομίας. 
Όπως αναφέρει η κα Κεραμέως, «επι-
βεβαιώνονται οι φόβοι μας σχετικά με
την κεφαλαιακή ενίσχυση των 30 εκατ.
που παρείχε η Κυβέρνηση προς την ΕΒΖ
δυνάμει της ΠΝΠ τον Μάρτιο του 2015.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ΕΕ θέτει
ζήτημα παράνομης κρατικής ενίσχυσης για
την εν λόγω χρηματοδότηση. Προσπάθησα
πολλές φορές να προειδοποιήσω την Κυ-
βέρνηση για το ενδεχόμενο η χρηματοδότηση
να εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
Μοναδικός μου στόχος ήταν να αποφευχθούν
διαδικαστικές επιπλοκές και χρηματικές κυ-
ρώσεις, που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν
τους Έλληνες φορολογούμενους και να
αποβούν μοιραίες για το μέλλον της εται-
ρείας». 
Με ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Γιώργο Σταθάκη, ζητά απαντήσεις για τη
θέση των ελληνικών αρχών επί του θέματος,
αλλά και για την ενδεχόμενη επιβάρυνση
προς τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος

-για άλλη μια φορά- κινδυνεύει να επωμιστεί
τις συνέπειες των λαθεμένων χειρισμών
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
«Στις 30 Μαρτίου, δηλαδή την επόμενη ερ-
γάσιμη της έκδοσης της ΠΝΠ, στο πλαίσιο
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσα
ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό, η
οποία ουδέποτε απαντήθηκε, επιχειρώντας
να προειδοποιήσω την Κυβέρνηση για το
ενδεχόμενο η εν λόγω χρηματοδότηση να
εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 
Συγκεκριμένα, είχα σημειώσει την ανάγκη

αξιολόγησης της εν λόγω ρύθμισης ως
προς τη συμβατότητά της με τους ενωσιακούς
κανόνες κρατικών ενισχύσεων, κατά την
έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης
Λειτουργίας της ΕΕ. Περαιτέρω, είχα επι-
σημάνει την υποχρέωση των ελληνικών
αρχών να προβούν στην προβλεπόμενη στο
Ν. 4152/2013 διαδικασία προηγούμενης
διαβούλευσης με την αρμόδια Κεντρική Μο-
νάδα Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου
Οικονομικών, αλλά και σε κοινοποίηση της
σχετικής ρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

σύμφωνα με τις κείμενες ενωσιακές διατάξεις. 
Στόχος μου ήταν να διασφαλιστεί το κύρος
της πράξης και, σε περίπτωση παραβίασης
της ενωσιακής νομοθεσίας, να υπάρξει πε-
ριθώριο διόρθωσης, ώστε να αποφευχθούν
ενδεχόμενες διαδικαστικές επιπλοκές ή
χρηματικές κυρώσεις που θα επιβαρύνουν
τους Έλληνες φορολογούμενους και θα
αποβούν μοιραίες για το μέλλον της εταιρείας.
Η Κυβέρνηση, στις 29 Απριλίου 2015, κατά
τη συζήτηση για την κύρωση της ΠΝΠ στην
κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, εξα-
πέλυε αιτιάσεις προς τη Νέα Δημοκρατία:
‘‘Πού την βλέπετε την κρατική στήριξη;’’,
έλεγε με χαρακτηριστική ένταση ο αρμόδιος
Υπουργός. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται
ο κ. Υπουργός: 
1. Ποια είναι η θέση των ελληνικών αρχών
επί του ζητήματος παράνομης κρατικής ενί-
σχυσης που έχει εγείρει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή σχετικά με την κεφαλαιακή ενίσχυση
30 εκατ. ευρώ προς την ΕΒΖ;
2. Ποια θα είναι η επιβάρυνση προς τον Έλ-
ληνα φορολογούμενο, εάν τελικά η χρη-
ματοδότηση των 30 εκατ. ευρώ προς την
ΕΒΖ αποτελεί πράγματι παράνομη κρατική
ενίσχυση;» 

40 παραγωγή
www.paragogi.net

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Είναι παράνομη η ενίσχυση
τα 30 εκατ. στην ΕΒΖ;

Η ΕΕ θέτει ζήτημα για την εν λόγω χρηματοδότηση

Η GREAT - Greek Exports and Trade
ολοκλήρωσε επιτυχώς για ακόμα μια
φορά τη συμμετοχή 15 ελληνικών
επιχειρήσεων στη 46η διεθνή έκθεση
ISM 2016, τη μεγαλύτερη εμπορική
έκθεση γλυκών και ζαχαρωδών στην
Ευρώπη αλλά και στη Δ.Ε. PROSWEETS
2016, τη μοναδική έκθεση που καλύπτει
όλο το φάσμα των συστατικών και
της συσκευασίας και λειτουργεί πα-
ράλληλα με την ISM, στην Κολωνία. 
Η παρουσίαση των ελληνικών προ-
ϊόντων που συμμετείχαν μέσω της
GREAT, έγινε στο πλαίσιο μιας άρτιας
και καλοσχεδιασμένης εκθεσιακής
παρουσίας, που αντικειμενικά ξεχώρισε
ανάμεσα στις δεκάδες συμμετοχές
χωρών απ’ όλο τον κόσμο. Η φετινή

συμμετοχή των ελληνικών επιχει-
ρήσεων αυξήθηκε αισθητά συγκριτικά
με το 2015, γεγονός που αποδεικνύει
την προσπάθεια των Ελλήνων επι-
χειρηματιών για εξωστρεφή δραστη-
ριότητα ως μοναδική διέξοδο της ενί-
σχυσης της επιχειρηματικότητας τους.  
Η GREAT φιλοξένησε σημαντικές πα-
ρουσίες, όπως η ELBISCO, η ΤΣΑ-
ΤΣΑΚΗΣ – BAKING STORIES, η CANDIA
NUTS και η NESTLE HELLAS, η DEAR
CRETE και η AMBROSIA, οι οποίες
απέδειξαν για ακόμη μια φορά τη

σταθερή τους παρουσία στην ISM.
Στην ομάδα των εκθετών για φέτος
προστέθηκαν νέες εξαγωγικές εται-

ρείες όπως η ΜΕΛΙΓΥΡΙΣ - Στεφανάκης
Μανώλης, LA MAISON DES GLACES -
Ποταμιάνος ΟΕ, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

– Χαλβάς ΟΛΥΜΠΟΣ, ΜΕΛΙΤΡΟΠΟΝ,
WISH - HEALTHY NUTRITIONAL PRO-
DUCTS κα. Στην PROSWEETS συμ-
μετείχε και φέτος η εταιρεία ΜΕΤΡΟΝ
με προτάσεις συσκευασίας. Η καλαί-
σθητη κατασκευή και η οργανωμένη
συμμετοχή της GREAT έδωσε στους
εκθέτες της την ευκαιρία να προβάλουν
τα προϊόντα τους με επιτυχία και να
πραγματοποιήσουν σημαντικό αριθμό
εμπορικών συναντήσεων.  
Η Δ.Ε. ISM του 2016, με τιμώμενη
χώρα τη Γαλλία, συγκέντρωσε πάνω

από 38.000 επισκέπτες από 146
χώρες, εκ των οποίων το 67% προ-
ήλθαν από διεθνείς αγορές πέραν
της Γερμανίας, ενώ ο αριθμός των
εκθετών ξεπέρασε τους 1.600 από
65 χώρες του κόσμου. Είναι άξιο
αναφοράς ότι σημειώθηκε αύξηση
στον αριθμό των αγοραστών, από τη
Βόρειο Αμερική, ενώ αυξήθηκε ο
αριθμός των επισκεπτών που προ-
έρχονταν από χώρες της Ασίας, της
Αφρικής και της Ανατολικής Μεσο-
γείου.
Για ακόμη μια φορά παρουσιάστηκαν
νέα, καινοτόμα προϊόντα και τεχνο-
λογίες, καθώς και νέες πολιτικές
marketing στον κλάδο των γλυκών
και ζαχαρωδών. 

Μεγαλώνει η ελληνική παρουσία στην ISM 2016
Η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση γλυκών και ζαχαρωδών στην Ευρώπη
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ΚΕΟΣΟΕ: Οι δανειστές αναγνωρίζουν 
πως είναι λάθος η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί

Εκτεθειμένη είναι πλέον η κυβέρνηση
απέναντι στον κλάδο, καθώς η προχει-
ρότητα με την οποία επέβαλε Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί ανα-
γνωρίζεται και από το κουαρτέτο των
δανειστών που ζητά πλέον, όπως απο-
κάλυψε εφημερίδα, την απόσυρσή του. 
Με αφορμή το δημοσίευμα, ο πρόεδρος της
ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου, δήλωσε πως «όταν η
πολιτεία δεν συμμερίζεται τις τεκμηριωμένες
θέσεις των παραγωγικών φορέων και σχε-
διάζει ερασιτεχνικά, εκτίθεται και ανακαλείται
στην τάξη από τους δανειστές…». 
«Είχαμε από την πρώτη μέρα προειδοποιήσει
την κυβέρνηση, επισήμανε ο κ. Μάρκου, πως
η επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί και αναποτε-
λεσματική είναι και αντιαναπτυξιακή και
κυρίως στηρίζεται σε λαθεμένους υπολογι-
σμούς στοιχείων, που ευνοούν την παραοι-
κονομία και πλήττουν κατάφωρα ένα από
τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής
αγροτικής οικονομίας. Δημιούργησαν μια τε-
ράστια αναταραχή χωρίς λόγο για ένα οικο-
νομικό έσοδο μηδαμινό.
Δυστυχώς για την κυβέρνηση, ακόμη και οι
εκπρόσωποι των δανειστών δικαιώνουν τις
θέσεις μας, αλλά και τις συναφείς απόψεις

των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, συμ-
περιλαμβανομένων και αυτών της κυβερ-
νητικής πλειοψηφίας, που εκφράστηκαν ανά-
λογα», κατέληξε στη δήλωσή του ο πρόεδρος
της ΚΕΟΣΟΕ.

Προσφυγή στο ΣτΕ για τον ΕΦΚ 
Εν τω μεταξύ στο Συμβούλιο της Επικρατείας
προσέφυγαν οι απασχολούμενοι στον χώρο
του οίνου και ζητούν με προσωρινή διαταγή
και απόφαση αναστολής, να «παγώσει», αλλά
και να ακυρωθεί η επιβολή του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που επιβλήθηκε

στο κρασί. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι
η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί είναι αντισυνταγ-
ματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην ευ-
ρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. 
Οι απασχολούμενοι στο χώρο του οίνου ανα-
φέρουν ότι ο ΕΦΚ ορίστηκε σε 20 ευρώ ανά
εκατόλιτρο τελικού προϊόντος (0,20 ευρώ
ανά λίτρο κρασιού) συν τις υπόλοιπες επι-
βαρύνσεις, αλλά επιβλήθηκε και αναδρομικά
(καταλαμβάνει και την παραγωγή του 2015). 
Όπως αναφέρουν, η νομοθεσία προβλέπει
ότι ο φόρος επιβάλλεται στο «τελικό προϊόν».

Δηλαδή, νοείται ότι φορολογείται το προϊόν
που προκύπτει μετά το τέλος της αλκοολικής
ζύμωσης και την πρώτη απολάσπωση. Το
«τελικό προϊόν» υπάρχει και αποθηκεύεται
το μήνα Δεκέμβριο και παράλληλα φορο-
λογείται, ενώ θα διατεθεί τον επόμενο έτος. 
Με την επιβολή του ΕΦΚ το 2016 στα κρασιά,
θα φορολογηθεί αναδρομικά και το «τελικό
προϊόν» που δημιουργήθηκε το περασμένο
έτος, σημειώνεται στην προσφυγή που κα-
τατέθηκε στο ΣτΕ. 
Ακόμη, αναφέρουν ότι στο ποσό του 0,20
ευρώ ανά λίτρο κρασιού, πρέπει να προστε-
θούν, κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΠΠΑ 4% επί του
ΕΦΚ, χαρτόσημο 2% και επί του συνόλου
αυτού, κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 20% και στο σύ-
νολο όλου αυτού του ποσού ΦΠΑ 23%.
Παράλληλα, σημειώνουν ότι η επιβολή ΕΦΚ
παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της φο-
ρολογικής ισότητας, της αναδρομικότητας
του φορολογικού νόμου, της καθολικότητας
του φόρου και της προστατευόμενης εμπι-
στοσύνης του φορολογούμενου, ενώ προσβάλει
την επαγγελματική ελευθερία των οινοποιών,
αλλά την ίδια στιγμή παραβιάζει το Πρώτο
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, όπως και
την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. 

Σεμινάρια για μελλοντικούς αγρότες

Σεμινάρια πάνω σε αγροτικά θέματα (Μελισσοκομίας,
Ελαιοκομίας, Αμπελουργίας-Οινολογίας, Σαλιγκα-
ροτροφίας, Αρωματικών Φυτών, Φυτικών Καλλυν-
τικών, Αγροβιοτεχνίας και για 36 ακόμα εξειδικευμένα
θέματα) πραγματοποιεί στις εγκαταστάσεις του στο
κτήμα Συγγρού το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών. 
Τα σεμινάρια απευθύνονται κυρίως σε άτομα που
επιθυμούν να ξεκινήσουν δραστηριότητα στον
αγροτικό τομέα και αναζητούν τις βασικές γνώσεις
και δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική
πορεία. Πραγματοποιούνται σεμινάρια βραχείας
διάρκειας 120 ωρών, ταχύρρυθμα 80 ωρών και
επαγγελματικά 120 ωρών. 
Οι εγγραφές για την α’ περίοδο 2016 των σεμιναρίων
έχουν ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσουν έως τις
19/02/2016. 
Για περισσότερες πληροφορίες και για το κόστος
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιη-
γηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ στην ηλεκτρονική

διεύθυνση www.ige.gr ή να επικοινωνήσουν με τη
γραμματεία του Ινστιτούτου, στο τηλ. 210/8011146. 
Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών είναι ΝΠΔΔ
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
και αποτελεί Κληροδότημα της Ιφιγένειας Ανδρέα
Συγγρού. Εδρεύει εντός του Κτήματος Συγγρού, σε

μια έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων, εκ των
οποίων τα 750 στρέμματα είναι δάσος χαλέπιας
πεύκης ιδιαίτερου αισθητικού κάλλους και τα
υπόλοιπα 250 στρέμματα περιλαμβάνουν κατ’ εξοχήν
δενδρώδεις καλλιέργειες (φιστικιάς, ελιάς, αμπέλου
κ.λπ.).

Προχωρά η «κάρτα 
του αγρότη» 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε τις απα-
ραίτητες διαδικασίες για την κατοχύρωση του ονόματος
«κάρτα του αγρότη». 
Στόχος είναι η χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας
και η παροχή ρευστότητας στην αγροτική οικονομία. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
με την «κάρτα του αγρότη» ο παραγωγός θα μπορεί να
προεισπράττει όλο τον χρόνο έναντι των ενισχύσεων
που δικαιούται, από το Τραπεζικό Ίδρυμα της προτίμησής
του, με χαμηλό επιτόκιο, χρήματα που του είναι απαραίτητα
για την αγορά εφοδίων και τη χρηματοδότηση εν γένει
της δραστηριότητάς του. 
Στο πλαίσιο αυτό και για την εφαρμογή του εγχειρήματος
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
συνάντηση του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου με την
πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Λούκα
Κατσέλη, η οποία και εξέφρασε τη βούληση της Ένωσης
να συνδράμει το υπουργείο στην υλοποίηση της «κάρτας
του αγρότη».

Από το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών



Η Επιστημονική Λέσχη Φίλων
Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» διορ-
γανώνει τον πρώτο διεθνή δια-
γωνισμό ποιότητας εξαιρετικού
παρθένου ελαιολάδου «IOOC
KOTINOS», σε συνεργασία και
με την υποστήριξη θεσμικών
φορέων του ελαιοκομικού το-
μέα. 
Η προθεσμία για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό ολοκληρώ-
νεται στις 26/2/2016. 
Στόχος της «ΦΙΛΑΙΟΣ» είναι η ανά-
δειξη, η προβολή και η διάδοση
της υψηλής ποιότητας του ελαι-
ολάδου και των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών του. 
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού
τελεί υπό την αιγίδα τετραμελούς
Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία
απαρτίζεται από τις κ. Έφη Χρι-
στοπούλου και Μαρία Λαζαράκη
και τους κ.κ. Βασίλη Καμβύση και
Παναγιώτη Καραντώνη, διεθνώς
καταξιωμένους επιστημονικά και
επαγγελματικά ειδικούς στα θέματα

του ελαιολάδου. Στον διαγωνισμό
μπορούν να συμμετάσχουν: 
1. Επιχειρήσεις τυποποίησης/εμ-
πορίας ελαιολάδου κάθε μορφής.
2. Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
3.Παραγωγοί ή Ομάδες Παραγω-
γών που διαθέτουν στην αγορά
επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο. 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε
ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό
είναι: 

1. Να διαθέτει στην αγορά επώνυμο,
τυποποιημένο, εξαιρετικό, παρθένο
ελαιόλαδο σε συσκευασίες μέχρι
5 λίτρα. 
2. Να συμμετέχει στο Διαγωνισμό
με 2 το μέγιστο εμπορικές ονομασίες
(brand names) τυποποιημένων
εξαιρετικών παρθένων ελαιολά-
δων, τα οποία θα πρέπει να έχουν
παραχθεί κατά την ελαιοκομική
περίοδο που διενεργείται ο δια-
γωνισμός και να συμμορφώνονται

με τις απαιτήσεις που προβλέπονται
για αυτή την κατηγορία από τον
Καν. (ΕΚ) 2568/91 και τις μετέπειτα
ισχύουσες τροποποιήσεις του. 
3.Να διαθέτει για κάθε εμπορική
ονομασία εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου, με την οποία προ-
τίθεται να συμμετάσχει στο Δια-
γωνισμό, ομοιογενή παρτίδα του-
λάχιστον 1.000 κιλών, την οποία
και θα πρέπει να διατηρεί μέχρι
την ανακοίνωση των αποτελε-

σμάτων του διαγωνισμού.
4. Να αναγράφεται στην επισήμανση
των δειγμάτων συμμετοχής στον
διαγωνισμό, στην περίπτωση εξαι-
ρετικών παρθένων ελαιολάδων
ελληνικής καταγωγής που τυπο-
ποιούνται σε μονάδα εγκατεστημένη
στην ελληνική επικράτεια, η ένδειξη
«ελληνικό προϊόν»’ και ο κωδικός
αναγνώρισης (EL 40 XXX) της τυ-
ποποιητικής μονάδος. Αντίστοιχη
υποχρέωση προβλέπεται για τα
δείγματα που θα προσκομίσουν
αλλοδαποί συμμετέχοντες.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετά-
σχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει
να επικοινωνήσουν με την Γραμ-
ματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, Ξενοφώντος
15 Α, 4ος όροφος, 10557, Αθήνα,
τηλ. 2103/238856, e-mail info@fi-
laios.org έως τις 26/2/2016. 
Ο διαγωνισμός έχει ήδη συγκεν-
τρώσει το ενδιαφέρον Ελλήνων
και ξένων τυποποιητών, οι οποίοι
επιδιώκουν την ενδυνάμωση της
παρουσίας τους στην διεθνή αγορά. 
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Διεθνής διαγωνισμός ποιότητας
παρθένου ελαιολάδου

Πρωτότυπα Γεωθερμικά Θερμοκήπια έχουν δημι-
ουργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Adapt Agri-
cultural Production to climate change and limited
water supply» με ακρωνύμιο «Adapt2Change»,
το οποίο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της ζήτησης
νερού και ενέργειας για τη γεωργία, τη μείωση
της ρύπανσης από τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα,
την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2 και την
προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. 
Είναι, δε, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχει
χρηματοδοτηθεί στην Ελλάδα από το κορυφαίο
περιβαλλοντικό εργαλείο προώθησης των πολιτικών
της ΕΕ, που είναι το Πρόγραμμα «LIFE», ξεπερνώντας
τα 2,5 εκατ. ευρώ. 
Στα αξιοσημείωτα του έργου είναι πως η απόδοση
της παραγωγής μπορεί να είναι πολύ υψηλότερη,
μιας και ο παραγωγός έχει την ικανότητα να πα-
ρακολουθεί και σύντομα να ελέγχει πλήρως το
περιβάλλον της μονάδας, ακόμη και από απόσταση,
μέσω Η/Υ ή και smartphone! 
Τα έργο adapt2change «Προσαρμογή της γεωργικής
παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους πε-

ριορισμένους υδατικούς πόρους» (Adapt agricultural
production to climate change and limited water
supply), με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ συγ-
χρηματοδοτείται 50% από την Ε.Ε. κατατέθηκε το
2009 από τον καθηγητή του ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ.
Αλέξανδρο Παπαχατζή και τους συνεργάτες του
στον φορέα του «Life+». 
Ο γενικός στόχος του έργου, όπως αναφέρει ο κ.

Παπαχατζής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι να δείξει την
προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλι-
ματική αλλαγή και στην περιορισμένη παροχή
νερού. Ειδικότερα, στοχεύει στη μείωση του νερού
που χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή ει-
σάγοντας μια μέθοδο ανακύκλωσης του νερού
μέσα από ένα κλειστό, πλήρως αυτοματοποιημένο,
υδροπονικό σύστημα θερμοκηπίου.

Πρωτότυπα Γεωθερμικά Θερμοκήπια από το ΤΕΙ Θεσσαλίας

Υπουργική Απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του Ενωσιακού
μέτρου ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών, υπεγράφη
από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μάρκο Μπόλαρη. 
Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση τροποποιεί προηγούμενη, προ-
κειμένου να αποσαφηνιστούν τα κείμενα υποδειγμάτων που
αφορούν στις προβλεπόμενες εγγυήσεις και το σχέδιο σύμβα-
σης.
Με την παρούσα Απόφαση θεσπίζονται μέτρα που ρυθμίζουν τη
διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και τους
ελέγχους καλής εκτέλεσης και περάτωσης του έργου της ιδιωτικής
αποθεματοποίησης τυριών που αναλαμβάνονται στα πλαίσια του
Καν. (ΕΚ) 826/2008 ΕΕ, καθώς και του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 
Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή Συνεταιριστικές Οργανώσεις που ασκούν δραστηριότητα
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
νόμιμοι κάτοχοι των προς αποθεματοποίηση προϊόντων.
Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στο άρθρο 6 του Καν. (ΕΚ) 826/2008 ΕΕ, είτε μέσω διαγωνισμού
(άρθρο 3 της ΥΑ), είτε με καθορισμό αυτής εκ των προτέρων
(άρθρο 4 της ΥΑ).

Ενίσχυση της ιδιωτικής
αποθεματοποίησης τυριών

Στόχος είναι 
η ανάδειξη, 
η προβολή και 
η διάδοση της
υψηλής ποιότητας
του ελαιολάδου
και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών
του

▶
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Ικανοποιημένοι οι Έλληνες εκθέτες,
αλλά μειωμένο το γερμανικό ενδια-
φέρον για ελληνικά προϊόντα στην
Fruit Logistica, την μεγαλύτερη έκθεση
φρέσκων φρούτων και λαχανικών,
που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. 
Με 70.000 εμπορικούς επισκέπτες από πε-
ρισσότερες από 130 χώρες, και 2900
εκθέτες από 84 κράτη του κόσμου η φετινή
Fruit Logistica (3-5 Φεβρουαρίου) επιβε-
βαίωσε την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία
μεταξύ των εκθέσεων φρέσκων φρούτων
και λαχανικών. 
Η έκθεση προσφέρει πλήρη εικόνα της
αγοράς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
του κλάδου. Και προπαντός, η Fruit Logistica
είναι ο χώρος συνάντησης για εμπόρους
και παραγωγούς. Από την Ελλάδα συμ-
μετείχαν φέτος 53 εκθέτες, ενώ πέρυσι
ήταν 41. Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μα-
κεδονίας και της Πελοποννήσου είχαν δικά
τους περίπτερα με κάθε φορά περίπου 10
έκθετες. Εκτός από αυτές τις δύο Περι-
φέρειες στην έκθεση παραβρέθηκαν και
παραγωγοί από την Ήπειρο, ενώ η Κρήτη
ήταν απούσα. 
Και φέτος ένα μεγάλο μέρος των ελλήνων
παραγωγών πλήττεται από την κρίση στην
Ουκρανία και το εμπάργκο της Ρωσίας για
αγροδιατροφικά προϊόντα από την ΕΕ. Η
παράκαμψη αυτού του αποκλεισμού με τη

διοχέτευση των ελληνικών φρούτων και
λαχανικών μέσω άλλων χωρών, όπως
για παράδειγμα τη Σερβία, δεν φαίνεται
να έχει επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Ένας από τα «θύματα» του εμπάργκο είναι
ο παραγωγός και έμπορος φράουλας από
την Ηλεία, Νίκος Καπλάνης. Παρότι κα-
τάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές του προς
την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία,
την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Γερμανία,
η απώλεια της ρωσικής αγοράς εξακολουθεί
να επισκιάζει τις οικονομικές του δραστη-
ριότητες. 

Ανάλογες ελπίδες τρέφει και ο κ. Άγγελος
Ξυλογιάννης, που εκπροσώπησε τον Συ-
νεταιρισμό εκμετάλλευσης ακτινιδίων
ΑΣΕΑ στην Άρτα. Όπως πιστεύει, «αν όχι
για φέτος, για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε
θετικά αποτελέσματα». Οι συνομιλητές
του ήταν Ρουμάνοι, Ολλανδοί, ακόμη και
Ρώσοι, όμως, σχεδόν καθόλου Γερμανοί. 
Το μειωμένο γερμανικό ενδιαφέρον επε-
σήμαναν και οι εκθέτες από την Κεντρική
Μακεδονία, δηλώνει στην «Deutsche
Welle» η εκπρόσωπος της Περιφέρειας,
Κατερίνα Καλαϊτζίδου και ο διευθύνων

σύμβουλος του Συνεταιρισμού «Μέγας
Αλέξανδρος» στους Γαλατάδες του Ν.
Πέλλας, Δημήτρης Γαλαντάρης. Μίλησαν
με εισαγωγείς από την Αίγυπτο, τη Ρουμανία,
την Ολλανδία, αλλά με πολύ λίγους Γερ-
μανούς. 
Για μειωμένο γερμανικό ενδιαφέρον κάνουν
λόγο και ο Γιάννης Διασάκος, γενικός δι-
ευθυντής της Geoplant με έδρα την Ηλεία,
όπως επίσης και η Σωτηρία Βασιλακά-
κου-Σκεύη που εκπροσώπησε την Evrotas
Fruit. «Δεν ξέρω τον λόγο», λέει, αλλά
δεν μας προσέγγισε κανένας Γερμανός εμ-
πορικός επισκέπτης». 
Οι μεγάλοι ανταγωνιστές των ελληνικών
φρούτων και λαχανικών στη γερμανική
αγορά είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ολ-
λανδία. Παρότι, όπως υποστηρίζουν Έλ-
ληνες εκθέτες, τα ελληνικά φρούτα είναι
πιο εύγευστα και σε τιμές που «σχεδόν»
πλησιάζουν αυτές των ανταγωνιστών, οι
χώρες αυτές διατηρούν καλύτερες σχέσεις
με τους Γερμανούς εισαγωγείς. Οι αντα-
γωνιστές των Ελλήνων απέδειξαν ότι είναι
σε θέση να τηρήσουν τις ημερομηνίες, τις
ποσότητες και την ποιότητα που έχει συμ-
φωνηθεί. Έπειτα, πολλά ελληνικά προϊόντα
υστερούν στο μάρκετινγκ και τη συσκευασία.
Οι προσπάθειες που γίνονται δεν έχουν
ακόμη αποδώσει σε ικανοποιητικό βαθ-
μό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έντονη η ελληνική παρουσία
στη Fruit Logistica

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές βρίσκονται αν-
τιμέτωποι με αύξηση 20% στην τιμή του
ελαιολάδου μετά τις κακές καιρικές συνθήκες
και τις ασθένειες που έπληξαν τη σοδειά
στην Ευρώπη, αναφέρει δημοσίευμα της
βρετανικής εφημερίδας «Financial Times».
Στο μεταξύ, οι ελαιοπαραγωγοί στην Ισπανία
και την Ιταλία βλέπουν την ηγετική τους
θέση ως εξαγωγέων να διαβρώνεται από
την Τυνησία. 
«Οι αγοραστές ξόδεψαν επιπλέον 231 εκατ.
ευρώ το 2015 για ελαιόλαδο», ανέφερε ο
ερευνητικός όμιλος IRI μετά την αύξηση
της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του

ελαιολάδου κατά 19,8% στην Ευρώπη τους
πρώτους 11 μήνες του περασμένου έτους. 
Οι τιμές χονδρικής για το ελαιόλαδο υψηλής
ποιότητας σημείωσαν σημαντική άνοδο
τον περασμένο χρόνο μετά το βακτήριο
που μόλυνε στη νότια Ιταλία τουλάχιστον
1 εκατομμύριο δέντρα. Αυτό συνέβη, καθώς
οι τιμές του λαδιού είχαν ήδη αυξηθεί
λόγω της χαμηλής σοδειάς στην Ισπανία
και την Ιταλία, παραδοσιακά τους δύο με-
γαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο. 
«Η σοδειά στην Ιταλία πέρυσι ήταν η χα-
μηλότερη εδώ και 25 χρόνια. Ήταν κατα-
στροφή», σχολίασε ο Βίτο Μαρτιέλι, αναλυτής

στην ολλανδική τράπεζα Rabobank. Η παγ-
κόσμια παραγωγή μειώθηκε κατά 26% για
την ελαιοκομική χρονιά 2014-15 στα 2,4
εκατ. τόνους, σύμφωνα με το Διεθνές Συμ-
βούλιο Ελαιολάδου (IOC). Η χαμηλή σοδειά
στην Ευρώπη συνέπεσε με την αυξημένη
συγκομιδή στη Τυνησία, εκτοξεύοντας τη
βορειοαφρικανική χώρα στην πρώτη θέση
παγκοσμίως στις εξαγωγές ελαιολάδου
και στη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά την
παραγωγή μετά την Ισπανία. 
Η Τυνησία πούλησε 303.000 τόνους ελαι-
ολάδου στις ξένες αγορές για την ελαιοκομική
χρονιά 2014-15, ποσότητα υπερπενταπλάσια

της προηγούμενης χρονιάς, σύμφωνα με
το IOC. Η παραγωγή ανήλθε στους 340.000
τόνους, από 70.000 τόνους ένα χρόνο νω-
ρίτερα. 
Ο αρνητικός αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή
παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται φέτος
να εξασθενήσει, καθώς οι συνθήκες καλ-
λιέργειας στην Ιταλία και την Ισπανία έχουν
βελτιωθεί, ανέφερε ο κ. Μαρτιέλι. Η σοδειά
της Τυνησίας, από την άλλη, αναμένεται
να μειωθεί σημαντικά λόγω σποραδικών
βροχοπτώσεων και επειδή τα δέντρα δεν
μπορούν να παράγουν το ίδιο καλή σοδειά
για 2 συνεχή έτη. 

Ελαιόλαδο: Άλμα 20% στις τιμές

Αλλά μειωμένο το γερμανικό ενδιαφέρον για ελληνικά προϊόντα



Η GREAT- Trade Exhibitions & Exports
διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία τη
συμμετοχή των ελληνικών επιχειρή-
σεων στην 90ή International Green
Week 2016, τη μεγαλύτερη κατανα-
λωτική έκθεση στην Ευρώπη για τον
κλάδο τροφίμων - ποτών. 
Παράλληλα με την έκθεση International
Green Week, πραγματοποιήθηκε και το 8ο
Φόρουμ για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία -
Forum for Food and Agriculture (GFFA),
στο οποίο παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από
τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων,
καθώς και από τον χώρο των επιστημών,
ανταλλάζοντας απόψεις αναφορικά με την
ενίσχυση των αλυσίδων διανομής τροφίμων
στο μέλλον και τη σύζευξη των αγροτικών
πρακτικών με τα αστικά κέντρα και τις
διατροφικές συνήθειες. 
Η Green Week είναι μια γιορτή για τους
Γερμανούς καταναλωτές, που κατακλύζουν
για 10 ημέρες το εκθεσιακό κέντρο Messe
Berlin με έναν πρωτοφανή όγκο, που ξε-
περνά τους 400.000 επισκέπτες. 
Η παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων
έγινε μέσα σε μια άρτια και καλοσχεδιασμένη
εκθεσιακή παρουσία της GREAT. 

Η ελληνική παρουσία ξεχώρισε μέσα από
δεκάδες συμμετοχές χωρών απ’ όλο τον
κόσμο και τράβηξε την προσοχή των επι-
σκεπτών που επισκέφθηκαν το ελληνικό
Περίπτερο. 
Ανάμεσα στα προϊόντα που προβλήθηκαν,
δίπλα σε «κλασσικές» αξίες όπως ελαι-
όλαδο, πορτοκάλια, μέλι, σταφίδα, παρα-
δοσιακά γλυκά και εδέσματα, τυριά, κρασιά,
παρουσιάστηκαν και νέες προτάσεις όπως
φυσικά καλλυντικά και μαρμελάδες. 

Οι Γερμανοί επισκέπτες ενθουσιάστηκαν
από την ποικιλία και την ποιότητα των ελ-
ληνικών προϊόντων και αγόρασαν με προ-
θυμία από τους εκθέτες, ζητώντας και
άλλα ελληνικά προϊόντα. Από την πλευρά
τους οι Έλληνες εκθέτες προχώρησαν σε
ευρεία δειγματοδιανομή των προϊόντων
τους και σε ικανοποιητικό όγκο πωλήσεων,
ενώ οι εμπορικές επαφές ήρθαν να επι-
σφραγίσουν την επιτυχία της συμμετοχής
τους. 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε
θέσει υπό την αιγίδα του την ελληνική
συμμετοχή. Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρή-
της και η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν
οι κύριοι χορηγοί της ελληνικής συμμετοχής
και με καθημερινές γευστικές δοκιμές πα-
ραδοσιακών προϊόντων κράτησαν αμείωτο
το ενδιαφέρον και ενίσχυσαν την προσέ-
λευση των επισκεπτών στο ελληνικό Πε-
ρίπτερο καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 
Η επιτυχημένη διοργάνωση της ελληνικής
συμμετοχής από την GREAT, που ανέλαβε
την έκθεση από το Ελληνογερμανικό Επι-
μελητήριο, θέτει τα θεμέλια για μια μεγα-
λύτερη και με περισσότερα προϊόντα ελ-
ληνική συμμετοχή στην International Green
Week 2017. 
Μέσα στα πλαίσια της υποστήριξης και
ενίσχυσης της ελληνικής εξαγωγικής δρα-
στηριότητας, η GREAT- Trade Exhibitions
& Exports συνεχίζει την ανάδειξη των ελ-
ληνικών προϊόντων με την διοργάνωση
της ελληνικής συμμετοχής σε τρία μεγάλα
εκθεσιακά γεγονότα, την διεθνή έκθεση
ISM στην Κολωνία, την FRUITLOGISTICA
στο Βερολίνο και την PROWEIN στο Ντύσ-
σελντορφ στο άμεσα προσεχές διάστημα. 
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International Green Week: Επιτυχής η 
συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων 

Συνεχίστηκαν με βελτιωμένους ρυθ-
μούς οι εξαγωγές πορτοκαλιών και
μανταρινιών με την ζήτηση βελτιωμένη
λόγω καιρικών συνθηκών στις κα-
ταναλωτικές αγορές, όπως και ακτι-
νιδίων με μικρή αύξηση της ζήτησης
των εξαγχθέντων προς Ινδία (624
τόνοι) και Ινδονησία (138 τόνοι). 
Επίσης, συνεχίστηκαν και οι εξαγωγές
μήλων και αγγουριών και με μικρές
ποσότητες φραουλών. Οι διαμορφού-
μενες τιμές είναι ικανοποιητικές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύ-
θυνσης Τεκμηρίωσης και Στατιστικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, οι εξαγωγές νωπών
οπωροκηπευτικών για την εβδομάδα
30/1 - 5/2/2016, είναι οι εξής:
-Πορτοκάλια 197.769 τόνοι έναντι
αντίστοιχων περσινών 195.175 τό-
νων.

-Μανταρίνια 64.532 τόνοι έναντι
αντίστοιχων περσινών 45.390 τό-
νων.
-Λεμόνια 7.448 τόνοι έναντι αν-
τίστοιχων περσινών 987 τόνων.
-Γκρέιπφρουτ 193 τόνοι έναντι
αντίστοιχων περσινών 297 τόνων

-Μήλα 63.661 τόνοι έναντι αντί-
στοιχων περσινών 39.060 τόνων
-Αγγούρια19.619 τόνοι έναντι αν-
τίστοιχων περσινών 20.902 τόνων
-Ακτινίδια 69.002 τόνοι έναντι
αντίστοιχων περσινών 77.373 τό-
νων.

Σε διαβούλευση ΚΥΑ για 
τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Σε δημόσια διαβούλευση βάζει το ΥπΑΑΤ σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με το οποίο
θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο ειδικοί συντελεστές συμπύκνωσης ή αραίωσης για ορισμένες εργασίες
μεταποίησης ή και ανάμειξης σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με σκοπό τον καθορισμό ανωτάτων
ορίων καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα προϊόντα αυτά. 
Τονίζεται ότι με τη θέσπισή τους προστατεύεται η υγεία του καταναλωτή, καθώς είναι δυνατή η αξιολόγηση
κάθε δείγματος μεταποιημένου φυτικού ιστού ως προς τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (ΑΟΚ ή MRLs)
και σε περίπτωση όπου οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύονται υπερβαίνουν τα
Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs), είναι
νομικά εφικτή η απόσυρση του προϊόντος από
την αγορά. 
Με σκοπό τη βελτίωση της προτεινόμενης από-
φασης παρακαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό
να υποβάλει σχόλια, πληροφορίες, αναλύσεις
ή γνώμες τις οποίες θεωρεί συναφείς με τις
προτεινόμενος διατάξεις. Οι απόψεις και προ-
τάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι
ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του
παρόντος εγγράφου (δηλαδή μέχρι 4/3/2016).
Θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο e-
mail: depart-ppp-biocides@minagric.gr. 

Οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών
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Η Μεσσήνη είναι μια από τις
σημαντικές σε μέγεθος, μορφή
και διατήρηση πόλεις της αρ-
χαιότητας, που έχει ακόμη πολλά
να προσφέρει. Δεν διαθέτει μό-
νον ιερά και δημόσια οικοδο-
μήματα, αλλά και οχυρώσεις
επιβλητικές και κατοικίες και
ταφικά μνημεία. 

Kείμενα: Εchorama
Φωτό: Bασίλης Λάππας

Διαθέτει, εκτός των άλλων, το
σπάνιο προνόμιο να μην έχει κα-
ταστραφεί ή καλυφθεί από νεό-
τερους οικισμούς και να βρίσκεται
σε ένα κατ' εξοχήν μεσογειακό,
αλώβητο, φυσικό περιβάλλον. Το
φυσικό αυτό περιβάλλον συνδυάζει
την ορεινή μεγαλοπρέπεια των
Δελφών και τη χαμηλή παραπο-
τάμια γαλήνη της Ολυμπίας, με
τον δεσπόζοντα γυμνό ασβεστο-
λιθικό όγκο της Ιθώμης και τη
χαμηλή εύφορη κοιλάδα γύρω
από την αρχαία πόλη. 
Η Αρχαιολογική Εταιρεία άρχισε
συστηματικές ανασκαφικές έρευ-
νες στην αρχαία Μεσσήνη το 1895
με τον Σάμιο αρχαιολόγο και με-
τέπειτα πολιτικό Θεμιστοκλή Σο-
φούλη. Οι ανασκαφές συνεχίστη-
καν το 1909 και το 1925 από τον
Γεώργιο Οικονόμο. Ακολούθησαν
οι πολυετείς έρευνες και ανασκα-
φές του Σουηδού αρχαιολόγου
Ν. Valmin στη Μεσσηνία, καρπός
των οποίων υπήρξαν δύο βασικά
συγγράμματά του, ένα για τις επι-
γραφές της Μεσσηνίας (1929) και
ένα δεύτερο για τις τοπογραφικές
του έρευνες του Νομού (1930). 
Το 1957 ανέλαβε τις ανασκαφές
στην αρχαία Μεσσήνη ο τότε γραμ-
ματέας της Αρχαιολογικής Εται-
ρείας, ακαδημαϊκός Αναστάσιος
Ορλάνδος, που εργάστηκε ως το
1974. Με τις ανασκαφές του ίδιου
και των προκατόχων του ήρθε

στο φως το μεγαλύτερο μέρος
του οικοδομικού συγκροτήματος
του Ασκληπιείου. 
Το 1986 το Συμβούλιο της Αρχαι-
ολογικής Εταιρείας ανέθεσε στον
καθηγητή, Πέτρο Θέμελη, τη δι-
εύθυνση των ανασκαφών της αρ-
χαίας Μεσσήνης. Οι ανασκαφικές
έρευνες με παράλληλες εργασίες
στερέωσης και αναστήλωσης των
μνημείων συνεχίζονται από το
1987 ως σήμερα με ταχύτερους
προοδευτικά ρυθμούς. Έχουν φέρει
στο φως όλα τα δημόσια και ιερά
οικοδομήματα της πόλης που είδε
και περιέγραψε ο Παυσανίας στη
Μεσσήνη, όταν την επισκέφθηκε
στα χρόνια του αυτοκράτορα Αν-

τωνίνου του Ευσεβούς (155-160
μ.X.). 
Η Ιθώμη ήταν το ισχυρότερο φυσικό
και τεχνητό οχυρό της Μεσσηνίας
που ήλεγχε τις κοιλάδες της Στε-
νυκλάρου προς Βορράν και της
Μακαρίας προς Νότον. 
Χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι ορ-
θογώνιοι ασβεστόλιθοι λατομη-
μένοι επί τόπου πάνω στον βρα-
χώδη όγκο της Ιθώμης, όπου σώ-
ζονται πολλές θέσεις με ίχνη εξό-
ρυξης. Οχυρωμένη ήταν και η κο-
ρυφή της Ιθώμης, όπου βρισκόταν
η Ακρόπολη και το ιερό του Διός
Ιθωμάτα. Οι πύργοι είναι κατά κα-
νόνα τετράγωνοι με εξαίρεση έναν
πεταλόσχημο και έναν κυκλικό. Η

ανατολική Λακωνική Πύλη δεν
σώζεται. Καταστράφηκε κατά τη
διάνοιξη προς τη νέα Μονή Βουλ-
κάνο ήδη τον 18ο αιώνα. Στην
εσωτερική Ν.Α. γωνία του περι-
βόλου της νέας Μονής βρίσκονται
εντοιχισμένα ένα ανάγλυφο Αρ-
τέμιδος και τα άκρα πόδια μαρ-
μάρινου ανδρικού αγάλματος. 
Το πρώτο μνημείο που συναντά
κανείς, κατηφορίζοντας από το
Μουσείο προς τον αρχαιολογικό
χώρο, είναι το θέατρο. Χρησιμο-
ποιούνταν και για μαζικές συγ-
κεντρώσεις πολιτικού χαρακτήρα.
Μέσα στο θέατρο έλαβε χώρα η
συνάντηση του βασιλιά της Μα-
κεδονίας Φιλίππου Ε' και του Αρά-
του του Σικυώνιου το 214 π.Χ.
Σύμφωνα, επίσης, με μαρτυρία
του Λιβίου (39.49.6-12), πολλοί
κάτοικοι της Μεσσήνης συγκεν-
τρώθηκαν στο θέατρο της πόλης,
απαιτώντας να μεταφερθεί εκεί
σε κοινή θέα ο περίφημος στρα-
τηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας
Φιλοποίμην ο Μεγαλοπολίτης,
που είχε αιχμαλωτιστεί από τους
Μεσσήνιους το 183 π.Χ. Το κοίλο
εδράζεται σε τεχνητή επίχωση
συγκροτούμενη από ισχυρό ημι-
κυκλικό ανάλημμα. Την εντύπωση
της φρουριακής δόμησης ενισχύουν
οι υψηλές οξυκόρυφες πυλίδες
με τα κλιμακοστάσια ανόδου. 
Πίσω ακριβώς από τον βόρειο
τοίχο της σκηνοθήκης της Μεσ-
σήνης υπάρχει μια πλακοστρωμένη
άνοδος, που οδηγεί στο μεσαίο
διάζωμα του κοίλου. Προστίθεται
κι αυτή στις αρχιτεκτονικές πρω-
τοτυπίες του θεάτρου της Μεσ-
σήνης. Ανάμεσα στο θέατρο και
την Αγορά αποκαλύφθηκε μεγάλη
Κρήνη. 
Η Κρήνη περιλαμβάνει μακρόστενη
δεξαμενή μήκους 40 μ. περίπου,
η οποία βρίσκεται σε μικρή από-
σταση μπροστά από αναλημματικό

τοίχο. Μεταξύ δεξαμενής και ανα-
λήμματος υπήρχε αβαθής στοά
από ιωνικούς ημικίονες. Ημικυ-
κλικό βάθρο (εξέδρα) στο μέσον
ακριβώς της δεξαμενής έφερε
σύνταγμα χάλκινων ανδριάντων.
Δύο ακόμη δεξαμενές βρίσκονται
σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο
από την πρώτη, συμμετρικά το-
ποθετημένες εκατέρωθεν πλακό-
στρωτου αίθριου. Η πρόσοψη της
πρώτης οικοδομικής φάσης της
κρήνης (τέλη 3ου αι. π.Χ.) έκλεινε
με δωρική κιονοστοιχία, που κα-
ταργήθηκε στη δεύτερη φάση του
1ου αιώνα. 
Στην τρίτη και τελευταία φάση
επισκευών και μετατροπών της
Κρήνης, εντάσσεται η προσθήκη
τετράγωνων προβόλων που προ-
εξέχουν συμμετρικά στα άκρα της
πρόσθιας πλευράς στα χρόνια του
αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-
305 μ.Χ.). Η Κρήνη ακολούθησε
την τύχη των υπόλοιπων δημόσιων
και ιερών οικοδομημάτων της πό-
λης, τα οποία εγκαταλείφτηκαν
περί το 360-370 μ.Χ. Το ανατολικό
τμήμα της Κρήνης παρέμεινε όρθιο
και χρησιμοποιήθηκε κατά την
πρωτοχριστιανική περίοδο, όπως
δείχνουν οι κατασκευές στην άνω
δεξαμενή και ο υδρόμυλος που
κτίσθηκε μπροστά από την Κρήνη
στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα
μ.Χ. 
Με την Αγορά και συγκεκριμένα
με τον ναό του Διός Σωτήρος, το
άγαλμα του οποίου μνημονεύει ο
Παυσανίας (4.31.6), πρέπει να σχε-
τίζονται θραύσματα θωρακίου από
ντόπιο ψαμμιτικό επιχρισμένο πω-
ρόλιθο, που φέρουν μέσα σε ρομ-
βοειδές πλαίσιο τον φτερωτό κε-
ραυνό του Διός. Ο Παυσανίας πα-
ρουσιάζει το Ασκληπιείο ως μου-
σείο έργων τέχνης, κυρίως αγαλ-
μάτων και όχι ως συνηθισμένο
τέμενος θεραπείας ασθενών. 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ: «Η αποκάλυψη
της πόλης των γλυπτών»
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Ο αντικαταστάτης του Citroen
Jumpy, το νέο SpaceTourer,
αναμένεται να αποτελέσει μια
από τις σημαντικότερες πα-
ρουσίες στο περίπτερο της C-
itroen στην προσεχή Διεθνή
Έκθεση της Γενεύης.

Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Κατά τη διάρκεια της 86ης Διεθνούς
Εκθέσεως της Γενεύης (1-13 Μαρ-
τίου 2016), η Citroen αναμένεται
να παρουσιάσει για πρώτη φορά
στο ευρύ κοινό τον αντικαταστάτη
του μοντέλου Jumpy, το νέο Space-
Tourer. 
Βασισμένο στην πλατφόρμα EMP2,
που χρησιμοποιείται και γα τα μον-
τέλα C4 Picasso και Grand C4 Pi-
casso, το SpaceTourer διακρίνεται
για την πρακτικότητα, την καλαί-
σθητη σχεδίαση αμαξώματος και
εσωτερικού, την πολύ καλή οδική
συμπεριφορά και την εξαιρετική
οικονομία καυσίμου των νέων
–Euro6– κινητήρων του.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία
που η γαλλική αυτοκινητοβιομη-
χανία έχει δώσει στη δημοσιότητα,
το SpaceTourer θα προσφέρεται
σε τρεις εκδόσεις αμαξώματος με
μήκος 4,60 μ., 4,95 μ. και 5,30 μ.,
με δύο μήκη μεταξονίου (2,92 μ.
και 3,27 μ.), δύο μήκη για τον πίσω
πρόβολο (0,80 μ. ή 1,15 μ.) και
δυνατότητα μεταφοράς έως και
εννέα επιβατών σε τρεις σειρές
καθισμάτων. 
Παράλληλα, ανάλογα με το μήκος
του πίσω προβόλου και με δύο
σειρές καθισμάτων στο εσωτερικό
του, ο ωφέλιμος όγκος για τις
αποσκευές κυμαίνεται από τα 1.978-
2.932 λτ. Πληροφοριακά αξίζει να
αναφέρουμε πως το πλάτος του

οχήματος ορίζεται στα 1,92 μ., το
ύψος στα 1,90 μ., ενώ χάρη στο
ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα δι-
εύθυνσης ο κύκλος στροφής του
νέου SpaceTourer κυμαίνεται από
τα 11,30 μ.-12,40 μ., αναλόγως
του μήκους του αμαξώματος. 
Με βάση τις πρώτες εικόνες του
εσωτερικού του SpaceTourer, κα-
θίσταται σαφές πως έχει δοθεί ιδι-
αίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση
όσο των δυνατόν μεγαλύτερων
χώρων για τους επιβάτες όλων
των θέσεων, ενώ η σχεδίαση του
ταμπλό και της κεντρικής κονσόλας
είναι σύγχρονη και κομψή. 
Πέραν αυτού, οι επιβάτες έχουν
στη διάθεσή τους αρκετές ευκολίες
καθώς, τόσο η πόρτα του χώρου
φόρτωσης όσο και οι πλευρικές,
θα προσφέρονται με ηλεκτρονικό
σύστημα ελέγχου και ο χειρισμός
τους θα γίνεται με το πάτημα ενός
κουμπιού. 
Οι θέσεις στη δεύτερη και στην
τρίτη σειρά καθισμάτων μπορούν
να είναι και αυτόνομες, ενώ η ευ-
κολία εισόδου και εξόδου για τους
επιβάτες του,καθώς και η φόρτωση

αντικειμένων στις επαγγελματικές
εκδόσεις, καθίσταται μια εύκολη
διαδικασία, χάρη στο μεγάλο πλάτος
της πλευρικής θύρας που, ανάλογα
με την έκδοση αμαξώματος, ανέρ-
χεται έως και τα 0,93 μ. 

5 αστέρια  
τα crash-tests 
του Euro NCAP

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως το
νέο Citroen SpaceTourer απέσπασε
πρόσφατα τη βέλτιστη βαθμολογία
των πέντε αστέρων στις δοκιμές
ελεγχόμενης πρόσκρουσης του
Οργανισμού Euro NCAP με τα απο-
τελέσματά του στις διάφορες κα-
τηγορίες αξιολόγησης να διαμορ-
φώνονται ως εξής:
-Προστασία ενηλίκων: 87%, 
-Προστασία παιδιών: 91%,
-Προστασία πεζών: 64%
-Τεχνολογίες ασφάλειας: 78%. 
Ο εξοπλισμός άνεσης και ασφά-
λειας του SpaceTourer περιλαμ-
βάνει πολλαπλές υπερσύγχρονες
λύσεις, όπως π.χ. η οθόνη αφής
7 ιντσών στην κεντρική κονσόλα
μέσω της οποίας ελέγχεται η λει-

τουργία του συστήματος πολυμέ-
σων, του τηλεφώνου, του συστή-
ματος πλοήγησης κ.ά. 
Αναφορικά με τον τομέα της ασφά-
λειας (ενεργητικής και παθητικής),
το νέο Citroen έχει να επιδείξει
προηγμένες λειτουργίες, όπως το
σύστημα Grip Control που αναλαμ-
βάνει να ενισχύσει αυτόματα την
πρόσφυση των τροχών όταν αυτό
απαιτείται, το Adaptive Cruise Con-
trol που είναι σε θέση να ρυθμίζει
την ταχύτητα του οχήματος ανάλογα
με την αντίστοιχη ταχύτητα του
προπορευόμενου οχήματος, τα συ-
στήματα Coffee Brake Alert και
Driver Attention Alert System που
ελέγχουν συνεχώς την οδική συμ-
περιφορά του οδηγού και ενδεχο-
μένως να τον προτρέψουν ακόμη
και να κάνει ένα… διάλειμμα όταν
διαγνώσουν συνεχείς λανθασμένους
χειρισμούς, τα συστήματα Collision
Risk Alert και Active Safety Brake
που είναι σε θέση να προειδοποι-
ήσουν τον οδηγό για το ενδεχόμενο
πρόσκρουσης και αυτόματα να επι-
βραδύνουν το όχημα ή και να το
ακινητοποιήσουν πλήρως όταν

αυτό απαιτηθεί (σε ταχύτητες κάτω
από 30 χλμ./ώρα) κ.ο.κ. 

Κινητήρες 
Η γκάμα των μηχανικών συνόλων
του νέου Citroen SpaceTourer θα
περιλαμβάνει επιλογές από τη νέα
οικογένεια «BlueHDi», όπου η
γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία
παρουσίασε προς το τέλος του
2013. 
Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχουν
εκδόσεις με ισχύ 95, 115, 150 ή
180 ίππους, που θα συνεργάζονται
με αυτόματα ή μηχανικά κιβώτια
ταχυτήτων και θα επιδεικνύουν
μέση κατανάλωση καυσίμου από
5,1 λτ./100 χλμ. και αντίστοιχα,
εκπομπές CO2 από 133 g/km. 
Αξίζει να αναφέρουμε πως οι εκ-
δόσεις των 95 και 180 ίππων θα
προσφέρονται με σύστημα SCR
αναφορικά με την επεξεργασία
των καυσαερίων, γεγονός που
προϋποθέτει τη χρήση διαλύματος
AdBlue. Το διάλυμα ουρίας θα
αποθηκεύεται σε ειδική δεξαμενή
22,4 λτ., που επαρκεί για αυτονομία
15.000 χλμ.

Νέο Citroen SpaceTourer
στην 86η Έκθεση της Γενεύης
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Οι νέες –Alltrack– εκδόσεις του
Caddy με σύστημα 4MOTION, σύμ-
φωνα με επίσημη ανακοίνωση της
Volkswagen, είναι πλέον διαθέσιμες
προς παραγγελία στις διάφορες
αγορές της ΕΕ. 
Μια από τις σημαντικότερες πα-
ρουσίασες στο περίπτερο της Volk-
swagen στην προηγούμενη Διεθνή
Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκ-
φούρτης (2015) ήταν χωρίς αμφι-
βολία οι δυναμικές εκδόσεις «All-
track» της 4ης γενιάς του Caddy. 
Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση
της γερμανικής αυτοκινητοβιομη-
χανίας, οι εν λόγω εκδόσεις του
δημοφιλούς ελαφρού επαγγελμα-
τικού, είναι πλέον διαθέσιμες προς
παραγγελία στις διάφορες αγορές
της ΕΕ. 
Στην προηγούμενη γενιά του VW

Caddy, οι εκδόσεις με σύστημα τε-
τρακίνησης έφεραν την ονομασία
«Cross», ωστόσο πλέον στην 4η
γενιά του, η ονομασία τους αλλάζει
σε «Alltrack». 
Προκειμένου να υποδηλωθεί ο χα-
ρακτήρας των εκδόσεων Caddy
Alltrack, η εταιρεία έχει φροντίσει
να τις εξοπλίσει με αρκετά νέα
στοιχεία εξοπλισμού. 
Πολλές και σημαντικές είναι οι λύ-
σεις που προσφέρει το νέο VW
Alltrack στον οδηγό του αναφορικά
με τα επίπεδα της ενεργητικής
ασφάλειας, δεδομένου ότι, στον
βασικό του εξοπλισμό, περιλαμ-
βάνονται πολλαπλά προηγμένα
ηλεκτρονικά συστήματα. 
Μεταξύ αυτών οι αισθητήρες φωτός
και υγρασίας, το Hill Hold Assist
που βοηθά στις εκκινήσεις του

οχήματος σε δρόμους με έντονη
κλίση, στα συστήματα «Front As-
sist», «City Emergency Braking»
και «Post Collision Braking» αλλά
και το «Adaptive Cruise Control»
που, ιδίως για τις εκδόσεις με αυ-
τόματο κιβώτιο ταχυτήτων, παρα-
μένει σε λειτουργία σε ταχύτητες
από 0-160 χλμ./ώρα. 
Το νέο VW Caddy θα προσφέρεται
στις εκδόσεις Alltrack τόσο για τις
επιβατικές όσο και τις Van εκδοχές
του. Στις δεύτερες, ο χώρος φόρ-
τωσης έχει μήκος 1,78 μ. και ωφέ-
λιμο εσωτερικό ύψος 1,26 μ., ενώ
ο μέγιστος όγκος του ανέρχεται
στα 3,2 κ.μ. αντίστοιχα. 
Όπως είναι φυσικό, θα προσφέρεται
με μονή ή διπλή πίσω θύρα (με ή
χωρίς παράθυρο), καθώς και πλευ-
ρικές θύρες με πλάτος έως 0,7 μ.,

που διασφαλίζουν την άνετη φόρ-
τωσης αντικειμένων.
Παράλληλα, χάρη στο σύστημα
«Flex Seat», το κάθισμα του συ-
νοδηγού μπορεί να αναδιπλωθεί
πλήρως και να βυθιστεί προς το
δάπεδο προκειμένου να διασφα-
λιστεί η επέκταση του ωφέλιμου
μήκους του χώρου φόρτωσης, για
την υποστήριξη αντικειμένων με-
γάλου μήκους, όταν αυτό απαιτείται. 

Κινητήρες με καύσιμο 
τη βενζίνη, το πετρέλαιο

ή το φυσικό αέριο
Η πληρέστατη γκάμα κινητήρων
της νέας γενιάς του VW Caddy θα
είναι διαθέσιμη και στην περίπτωση
των εκδόσεων Alltrack. 
Σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις με καύ-
σιμο το πετρέλαιο κίνησης, το

Caddy Alltrack θα προσφέρεται
με διάφορες επιλογές του 2,0λιτρου
TDΙ κινητήρα με ισχύ 75, 102, 122
και 150 ίππων, ενώ οι βενζινοκί-
νητες εκδόσεις θα αφορούν τα μη-
χανικά σύνολα των 1,0 λτ. (102
ίπποι), 1,2 λτ. (84 ίπποι) και 1,4 λτ.
(125 ίπποι). 
Παράλληλα, θα προσφέρονται και
εκδόσεις με καύσιμο το φυσικό
αέριο με τον κινητήρα 1,4 TGI με
ισχύ 110 ίππων.
Ανάλογα με την έκδοση του κινη-
τήρα θα είναι διαθέσιμα μηχανικά
κιβώτια ταχυτήτων πέντε ή έξι σχέ-
σεων, καθώς και τα αυτόματα κι-
βώτια διπλού συμπλέκτη «DSG»
με έξι ή επτά σχέσεις. Επιπρόσθετα,
οι εκδόσεις «4MOTION» θα εφο-
διάζονται με τον 2,0λιτρο TDI κι-
νητήρα με ισχύ 122 ή 150 ίππων.

VW Caddy Alltrack με νέο χαρακτήρα… 
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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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