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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ

«Ψάρευαν»
εκατοµµύρια

µετσιπούρες
καιλαβράκια!
Την ώρα που η Εββάδα βρισκόταν στον προθάβαµο
της χρεοκοπίας, οι κυβερνώντες, αντί να κάνουν οικονοµία,
σκορπούσαν τα εκατοµµύρια από εδώ και από εκεί!
«Πέταξαν» στη θάβασσα, αββά και στις τσέπες επιτήδειων,
3,5 εκατοµµύρια ευρώ για να προωθήσουν στην εγχώρια
και διεθνή αγορά το... βαβράκι και την τσιπούρα!
Ano τον Γιωργο Σιαδηµα

Ητσιπούρα

bigattini, ενώ δεν αποκλείεται η τσιπούρα
Στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ και του επιχειρησιακού
είναι
ένα
να τσιµπήσει και σε ζυµάρια ή ψωµί, µε την
προγράµµατος Αλιείας 2000-2006
προϋπόθεση
όµως ότι τη συγκεκριµένη
εντάχθηκε και υλοποιήθηκε το υποέργο
ψάρι επιφυλακτικό
που
στιγµή διακατέχεται από µεγάλη πείνα.
«Ολοκληρωµένο
σχέδιο προώθησης τσιπούρας
τσιµπάει το
Ξέρετε πόσο κόστισαν σι παραπάνω
- λαβρακιού ιχθυοκαλλιέργειας»
δόλωµα µε
απλές οδηγίες για το ψάρεµα της τσιπούρας
όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται
στον
τρόπο µίζερο και το δολωµένο αγκίστρι
στο ελληνικό κράτος; Μόνο... 3,5
διαγωνισµό.
πρέπει να είναι τέλειο σε παρουσίαση, ισχυρό, εκατοµµύρια ευρώ. Ναι, καλά διαβάζετε!
Ο προϋπολογισµός του υποέργου ήταν
αλλά µικρό σε µέγεθος.
Τόσα χρήµατα διατέθηκαν για την προώθηση 3.570.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου
Ιδανικά δολώµατα για το ψάρεµα της
της ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και
και του ΦΠΑ., και ανατέθηκε έπειτα από
τσιπούρας θεωρούνται τα µικρά κοµµάτια
λαβρακιού στην εγχώρια και στις διεθνείς
διαγωνισµό σε γνωστή διαφηµιστική εταιρεία
µάνας, φιλέτα σαρδέλας, κοµµάτια φαραώ, αγορές.
(υπογραφή σύµβασης 29-03-2007).
ολόκληρα αµερικάνικα, περασµένα
To «lnformer» αποκαλύπτει τα ποσά που
Για την τσιπούρα και το λαβράκι, λοιπόν,
µε βελόνα στο αγκίστρι µας για τέλεια φυσική δόθηκαν από το ελληνικό κράτος για τη διαφήµιση
απαιτήθηκαν πάνω από 3,5 εκατοµµύρια
παρουσία και κινητικότητα και, τέλος,
της τσιπούρας και του λαβρακιού.
ευρώ. Από τα παραπάνω µπορεί κανείς να
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∆ιαφήµιση
για την... αύξηση
κατανάλωσης!
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Θα αναλογιστεί
βέβαια κανένας
µε τόσα χρήµατα που έδωσε
το ελληνικό ∆ηµόσιο, την ώρα που
το χρέος αυξανόταν δραµατικά, τι
µπορεί να περιελάµβανε αυτή η διαφηµιστική
εκστρατεία. ∆ιαβάστε
ποιες ήταν σι δράσεις που έπρεπε
να αναλάβει π εταιρεία.
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∆ράση I

Η Π{κ>ι(παµένη

Εκστρατεία προώθησης, άµεση
και έµµεση διαφήµιση για την
αύξηση της κατανάλωσης και

αντιληφθεί ηώς η χώρα µας έχει πτωχεύσει.
Εκατοµµύρια ευρώ σπαταλούνται όλα
αυτά τα χρόνια για δραστηριότητες
που
δεν πάνε στο µυαλό του'Ελληνα πολίτη. To
«δόλωµα» είναι η προώθηση προϊόντων της
Ελλάδας και η... τσιπούρα τα εκατοµµύρια
ευρώ που µοιράζονται για διαφηµιστικές
εκστρατείες

που κάποιοι ίσως δεν θυµούνται

ΑνβοΓταοιιιστη^ Λ .Σ. ΓΤατσίλΛη ΓοφΙα

την ενίσχυση του τοµέα εµπορίας
(τπλεοπτικό-ραδιοφωνικό
spot, καταχώρηση
περιοδικά, Internet, συνεντεύξεις, παραγωγή
διαγωνισµοί µαγειρικής).

σε εφηµερίδες,
διαφηµιστικών

υλικών,

∆ράση 2
Συµµετοχή

σε εκθέσεις

αλιευτικού

χαρακτήρα

µε στόχο το άνοιγµα των νέων εγχώριων

και σε εκθέσεις τροφίµων

και διεθνών

αγορών.

∆ράση 3

καν.
Πάντως, παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός Μελέτες αγοράς και έρευνες σχετικά µε την κατανάλωση, για την
ξεπερνούσε τα 3,5 εκατ. ευρώ,
απόκτηση γνώσεων για τις συνήθειες των καταναλωτών
σε ό,τι αφορά
τελικά δαπανήθηκαν
µόνο 3.315.758,69
τα αλιευτικά προϊόντα, καθώς και εκπόνηση µελετών για την απόκτηση
ευρώ. ∆εν µπορεί να κατηγορήσει κανείς
γνώσεων σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που επιδρούν στην εµπορία
τους αρµόδιους ότι δεν έκαναν και το απαραίτητο των αλιευτικών προϊόντων.
«κούρεµα»,
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