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H εποχή είναι κατάλληλη
για τη σπορά σιταριού

αλλά και χειμερινών
ψυχανθών 

με την ανάλογη
προετοιμασία 

των χωραφιών.
Παράλληλα, θα πρέπει 

οι παραγωγοί 
να αντιμετωπίσουν 

τις ασθένειες της εποχής 
στις ελιές, τα αμπέλια, 

τα ροδάκινα και 
τα αχλάδια. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
Εποχή κατάλληλη για όψιμες σπορές σιταριού. Απαραίτητη η βασική
λίπανση με θειική αμμωνία. Σε χωράφια με έλλειψη ασβεστίου
(εφόσον έχει προηγηθεί ανάλυση του εδάφους) αντί θειικής αμμωνίας,
συνιστάται η εφαρμογή ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας. 
Σε χωράφια φτωχά, που απαιτούν την ενίσχυση της γονιμότητας και
τη βελτίωση της εδαφικής δομής, συνιστάται η καλλιέργεια χειμερινών
ψυχανθών με στόχο τη χλωρή λίπανση των εδαφών. Κατάλληλα φυτά
χλωρής λίπανσης είναι τα κτηνοτροφικά κουκιά, ο βίκος, το κτηνοτροφικό
μπιζέλι, το λαθούρι κ.ά. Η καλλιέργεια των συγκεκριμένων φυτών
και η ενσωμάτωση της βιομάζας τους στο έδαφος αργότερα την
άνοιξη, στο στάδιο της άνθησης θα συμβάλλει στην αύξηση της ορ-
γανικής ουσίας του εδάφους και στη βελτίωση της γονιμότητάς του,
με πολύ θετικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των φυτών που θα καλ-
λιεργηθούν στη συνέχεια.
Η τεχνική της χλωρής λίπανσης εντάσσεται στους κανόνες της ορθής
γεωργικής πρακτικής, αποτελεί σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της
αειφόρου ανάπτυξης και γι’ αυτό πρέπει να εφαρμόζεται όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο. 

ΕΛΙΑ
Για την καταπολέμηση της καρκίνωσης (φυματίωσης) που προκαλεί
τους χαρακτηριστικούς όγκους στους κλάδους των δέντρων συνιστάται
να αποφεύγεται η συλλογή του καρπού με ράβδισμα ή με χτένια και
γενικά να αποφεύγεται η δημιουργία πληγών στα δένδρα. Σε περίπτωση
που εφαρμοστεί ράβδισμα, θα πρέπει να γίνεται με τη μικρότερη
δυνατή επιβάρυνση με πληγές στο δέντρο (ρύθμιση των χτενών του
ραβδιστικού σε χαμηλή ένταση). Αμέσως μετά το κλάδεμα ή καθάρισμα
των δένδρων, μετά από χαλάζι ή παγετό, καθώς και μετά από κάθε
περίπτωση δημιουργίας πληγών θα πρέπει να γίνεται ψεκασμός με
χαλκούχο σκεύασμα (όπως βορδιγάλειο πολτό, οξυχλωριούχο χαλκό
ή υδροξείδιο του χαλκού). 

ΑΜΠΕΛΙ
Για την αντιμετώπιση της ίσκας προτείνεται ένα σύστημα ολοκληρωμένης
διαχείρισης που περιλαμβάνει: α) Αφαίρεση και καύση των προσβε-
βλημένων πρέμνων ή τμημάτων αυτών. β) Περιορισμό -κατά το κλά-
δεμα- όσο το δυνατό του αριθμού και του μεγέθους των τομών. γ)
Αποφυγή κλαδέματος στις βροχερές περιόδους. δ) Εφαρμογή κλα-
δέματος όσο πιο αργά γίνεται, κοντά στο φούσκωμα των οφθαλμών.
ε) Ψεκασμό με βορδιγάλειο πολτό (με θειικό χαλκό) στον πλήρη
λήθαργο τουλάχιστον 15 ημέρες μετά το κλάδεμα, πριν φουσκώσουν
οι οφθαλμοί, με ξηρό και ήπιο καιρό. 
Για την αντιμετώπιση της ευτυπίωσης συνιστάται αφαίρεση και καύση
των προσβεβλημένων τμημάτων των πρέμνων, καθώς και των ξύλων
ηλικίας μεγαλύτερης των 2-3 ετών. Ακολουθεί επάλειψη ή ψεκασμός
των τομών του κλαδέματος με τα κατάλληλα σκευάσματα το πολύ
μέσα σε 24 ώρες από το κλάδεμα. 
Για τη φόμοψη προτείνεται ψεκασμός στον πλήρη λήθαργο, τουλάχιστον
15 ημέρες μετά το κλάδεμα, πριν φουσκώσουν οι οφθαλμοί, με ξηρό
και ήπιο καιρό και με τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 
Για την καταπολέμηση του εξώασκου συνιστάται ψεκασμός με
χαλκούχο σκεύασμα (βορδιγάλειος πολτός, οξυκινολεϊνικός χαλκός,
οξυχλωριούχος χαλκός, υδροξείδιο του χαλκού), τώρα που τα δέντρα
βρίσκονται στο στάδιο του λήθαργου ή ακόμη καλύτερα λίγες ημέρες
πριν από το φούσκωμα των οφθαλμών. Κατάλληλη εποχή και για
την καταπολέμηση της βαμβακάδας (άσπρης ψώρας) και των άλλων
κοκκοειδών με ψεκασμό με τα κατάλληλα σκευάσματα στον πλήρη
λήθαργο, με καλό καιρό, χωρίς βροχή, άνεμο ή παγετό. 

ΑΧΛΑΔΙΑ
Για την αντιμετώπιση της ψύλλας στην αχλαδιά συνιστάται να γίνει
αμέσως ένας ψεκασμός με χειμερινούς πολτούς ή λάδια στη διάρκεια
μιας ζεστής ημέρας (οι ελάχιστες θερμοκρασίες να μην πέφτουν
κάτω από 0oC και οι μέγιστες για δύο τουλάχιστον συνεχείς ημέρες
να ξεπερνούν τους 12oC). 

Η δύναμη των αγροτών

Ηδύναμη της Ελλάδας είναι η περιφέρεια.
Ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος και κάθε

είδους παραγωγός, διαχρονικά ήταν και είναι
η μηχανή της χώρας, τα πνευμόνια της. Σε
όλη τη διαδρομή που έχουμε διανύσει μέχρι
σήμερα ως λαός, αντέξαμε τις δυσκολίες, ζή-
σαμε, προοδεύσαμε έχοντας ως βάση τη
προσφορά της γης, των ανθρώπων της. Τα
όσα έδωσαν στην πατρίδα ποτέ δεν εκτιμή-
θηκαν στις πραγματικές τους διαστάσεις. Τις
περισσότερες φορές είτε υποβαθμίστηκαν
είτε αγνοήθηκαν. Στο σύστημα της «φούσκας»,
του πλασματικού πλούτου και της χωρίς κα-

νόνες ευμάρειας που στήθηκε
στην Ελλάδα τις τελευταίες δε-
καετίες, ο αγρότης, ο κτηνο-
τρόφος έμεινε έξω από το σχε-
διασμό και τις προτεραιότητες
της κεντρικής εξουσίας. Δεν
τους άνοιξαν νέους δρόμους,

δεν τους έβαλαν στο παιχνίδι των αγορών.
Το παραμύθι των επιδοτήσεων κοίμισε την
πολιτική ηγεσία. Η οικονομική κρίση ξύπνησε
την κοινωνία από το λήθαργο. Τα νέα δεδομένα
αλλά και οι πετυχημένες μεμονωμένες προ-
σπάθειες που έχουν γίνει στην περιφέρεια
τα χρόνια που πέρασαν, δείχνουν ότι η λύση,
η απάντηση είναι η ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Η έκδοση
της εφημερίδας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ» στόχο έχει να
γίνει το βήμα της ανάδειξης κάθε δημιουργικής
προσπάθειας που κινείται προς την κατεύ-
θυνση αυτή αλλά και να συμβάλλει με τα ρε-
πορτάζ και τα άρθρα των συνεργατών της
στην ουσιαστική πληροφόρηση που χρει-
άζονται σήμερα οι πρωταγωνιστές της Γης.

ΓIANNHΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Ι
διαίτερα αρνητικά για τους Έλληνες

παραγωγούς είναι τα σενάρια που
εξυφαίνονται στις Βρυξέλλες σε
σχέση με τις περικοπές στη νέα

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014-
2020 και το «μαχαίρι» που θα μπει
στις άμεσες ενισχύσεις. 
Οι σχετικές πληροφορίες που επιβε-
βαιώνονται δια στόματος υψηλόβαθ-
μου αξιωματούχου του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κάνουν λόγο για περικοπές σε πο-
σοστό περίπου 15% στην ενιαία ενί-
σχυση, σε ετήσια βάση. 
Η πρόβλεψη αυτή, που δεν αποκλεί-
εται τελικά να αποδειχθεί και αισιόδοξη
(!), ουσιαστικά μεταφράζεται σε πε-
ρικοπές της τάξης των 350 εκατ. ευρώ
κατ’ έτος για την ενιαία ενίσχυση και
συνολικά σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ
για όλη την περίοδο εφαρμογής της

νέας ΚΑΠ (2014-2020). Αξιοσημείωτο
είναι ότι οι περίπου 670.000 Έλληνες
παραγωγοί, που σήμερα είναι δι-
καιούχοι, θα δουν το εισόδημά τους
να συρρικνώνεται εκ νέου όχι μόνο
με το «μαχαίρι» που θα μπει στην
ενιαία ενίσχυση, αλλά και με τις επί
μέρους προβλέψεις που προωθούνται
στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. 
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι το
30% των χρημάτων που θα προορί-
ζονται για άμεσες ενισχύσεις θα πη-
γαίνει στη λεγόμενη «πράσινη ενί-
σχυση», δηλαδή θα δίνονται όταν θα
εφαρμόζονται προγράμματα αγρα-
νάπαυσης, αμειψισποράς κ.λπ. Επι-
πρόσθετα, αρκετοί θα είναι εκείνοι
που θα δουν το εισόδημά τους να
μεταβάλλεται από τις αλλαγές που
θα εφαρμοστούν και στην εσωτερική
κατανομή των αγροτικών επιδοτή-
σεων ανάμεσα στους Έλληνες δι-
καιούχους, η οποία στην κυριολεξία
αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω
σε ό,τι ίσχυε έως σήμερα. 
Ειδικότερα, με τις νέες προβλέψεις
υιοθετείται το «περιφερειακό» μοντέλο
που προβλέπει ουσιαστικά ότι οι επι-
δοτήσεις μετά το 2014 δε θα δίνονται

μόνο με βάση τα «ιστορικά» δικαιώ-
ματα που προκύπτουν από την τριετία
2000-2002, αλλά με βάση κυρίως πε-
ριφερειακά κριτήρια, γεγονός που
αναμένεται να πλήξει το εισόδημα
των ιδιοκτητών «ακριβών» δικαιω-
μάτων, αλλά θα διευρύνει τους δι-
καιούχους σε επίπεδο νέων καλλιερ-
γητών και κατόχους χορτολιβαδικών
εκτάσεων. 
Πέραν αυτών, περικοπές θα υπάρξουν,
τουλάχιστον όπως προτείνεται από
τον Χέρμαν Βαν Ρομπάι και στα κον-
δύλια του δεύτερου πυλώνα κατά
10%, ενώ μειωμένο προβλέπεται και
το ποσοστό χρηματοδότησης, από
85% σε 75%, για τις λιγότερο ανα-
πτυγμένες περιοχές, τις πολύ απο-
μακρυσμένες, και τα νησιά του Αιγαίου. 
Σημαντικό είναι δε το γεγονός ότι τα
ποσά που θα οριστικοποιηθούν με
τη νέα ΚΑΠ για την ενίσχυση του
αγροτικού εισοδήματος, θα μπορούν
να αλλάξουν προς το χειρότερο ακόμα
και μετά την οριστικοποίησή της, κα-
θώς υπάρχει σχετική πρόβλεψη ώστε
να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανα-
θεωρηθεί ο προϋπολογισμός της, λό-
γω των οικονομικών εξελίξεων και

της δημοσιο-
νομικής κα-
τάστασης της
Ε.Ε. 
Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή θα
είναι εφικτό να κοπούν
κονδύλια από την
ΚΑΠ και να δο-
θούν στο Ευρω-
παϊκό Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερό-
τητας. 
Η ελληνική πλευρά δείχνει να αντι-
μετωπίζει με ψυχραιμία τις ιδιαίτερα
δυσοίωνες εξελίξεις για τη χώρα μας,
που έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής
σε σχέση με το ζήτημα αυτό, ευελπι-
στώντας στην επίτευξη στήριξης του
αγροτικού τομέα μέσα από έμμεσες
ενισχύσεις και μέσα από δράσεις που
θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. 
Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι οι αξιωματούχοι του ΥΠΑ-
ΑΤ δεν κρύβουν την «ανακούφισή»
τους για το γεγονός ότι το κλίμα στη
χώρα είναι τέτοιο αυτή την περίοδο,
ώστε οι όποιοι «κραδασμοί» προκύ-
ψουν για τις περικοπές σε επίπεδο
άμεσων ενισχύσεων να μπορούν να

Για πρώτη φορά στα χρο-
νικά της ελληνικής διπλω-

ματικής παρουσίας στις Βρυ-
ξέλλες και, κυρίως, την ώρα
που κορυφώνονται οι διπλω-
ματικές διεργασίες για την
οριστικοποίηση του κοινο-
τικού προϋπολογισμού στην
Ευρώπη των «27» και κατ’
επέκταση για τη νέα ΚΑΠ, το
αγροτικό τμήμα της Μόνιμης
Ελληνικής Αντιπροσωπείας
στην Ε.Ε. έχει μείνει με… άδεια
γραφεία. 
Από τον Ιούλιο του 2012 έχει
πλήρως αποστελεχωθεί, ενώ
σχεδόν ολόκληρο τον προ-
ηγούμενο χρόνο λειτουργού-
σε με μόλις ένα άτομο, γεγο-

νός που έχει ως αποτέλεσμα
η χώρα μας να απουσιάζει
πλήρως από σημαντικές τε-
χνικές και διπλωματικές διερ-
γασίες που παίζουν βασικό
ρόλο στις παρασκηνιακές
διαπραγματεύσεις ενόψει των
κρίσιμων αποφάσεων που
είναι υπό συζήτηση για τη
νέα ΚΑΠ και το μέλλον του
αγροτικού τομέα στη χώρα. 
Η αποστελέχωση της υπη-
ρεσίας, η οποία όπως όλα
δείχνουν οφείλεται αποκλει-
στικά στην ολιγωρία και στην
προχειρότητα που επέδειξαν
και συνεχίζουν να επιδει-
κνύουν οι τελευταίες πολιτικές
ηγεσίες του υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης, αξιολογείται
από πρόσωπα που παρακο-
λουθούν τις διεργασίες στις
Βρυξέλλες ως σοβαρό πρό-
βλημα. 
«Η εικόνα είναι τραγική», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά πρώην
αξιωματούχος του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης στην
«Παραγωγή», σύμφωνα με
τον οποίο το «λουκέτο» που
έχει μπει στο αγροτικό τμήμα
της αντιπροσωπείας τους τε-
λευταίους μήνες αποδυνα-
μώνει αισθητά τις θέσεις και
τις όποιες προσπάθειες της
Ελλάδας, σε μία περίοδο που
λαμβάνονται αποφάσεις, οι
οποίες θα επηρεάσουν άμεσα

το εισόδημα και την κατεύ-
θυνση της παραγωγής των
ελλήνων αγροτών. 
Ο ίδιος εξηγεί πως η υπηρεσία
αυτή παραδοσιακά αποτε-
λούσε μόνιμη πηγή αξιόπι-
στης πληροφόρησης της ηγε-
σίας του υπουργείου και με
την εμπειρία των στελεχών
της συνέβαλε στην επιτυχή
έκβαση σκληρών διαπραγ-
ματεύσεων με τους ευρωπαί-
ους ομολόγους. 
Επιπρόσθετα, ενόψει της ελ-
ληνικής προεδρίας, αρχές του
2014, η οποία όμως για ορι-
σμένα θέματα απαιτεί από
τώρα την ανάληψη διαφόρων
καθηκόντων, η αποστελέχω-

σή της εγείρει και ζήτημα
αξιοπιστίας για την Ελλάδα. 
Παρόλα αυτά, από τον Οκτώ-
βριο του 2011 έως τον Ιούλιο
του 2012 η εν λόγω υπηρεσία
χωρίς κανέναν ουσιαστικό
λόγο είχε μείνει μόλις με έναν
υπάλληλο. 
Από τους επτά που υπηρε-
τούσαν εκεί κατά το παρελ-
θόν, για πολλούς μήνες το
«βάρος» των καθηκόντων και
των ευθυνών της Μόνιμης
Ελληνικής Αντιπροσωπείας
σήκωνε μόνος ο κ. Δημήτρης
Μελάς. 
Τον Ιούλιο του 2012 ο ίδιος
επιστρέφει στην Ελλάδα για
να αναλάβει καθήκοντα Γε-

νικού Γραμματέα στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και από τότε
συμβαίνει το απίστευτο: στη
ΜΕΑ ουσιαστικά μπήκε «λου-
κέτο» και μέχρι σήμερα κανείς
δεν είναι εκεί ούτε για να πα-
ραλάβει τα επίσημα έγγραφα
που καταφθάνουν είτε από
αντιπροσωπείες άλλων χω-
ρών είτε από το Ευρωκοινο-
βούλιο. 
Η πρωτοφανής αυτή κατά-
σταση πέραν του ότι έχει προ-
καλέσει πολλά σχόλια στους
διαδρόμους των Βρυξελλών,
προκαλεί και πολλές αντι-
δράσεις σε επίπεδο αξιωμα-
τούχων του Ευρωκοινοβου-

670.000 Έλληνες
παραγωγοί, που σήμερα
είναι δικαιούχοι, θα
δουν 
το εισόδημά τους να
συρρικνώνεται εκ νέου,
όχι μόνο με το «μαχαίρι»
που θα μπει στην ενιαία
ενίσχυση αλλά και με τις
επί μέρους προβλέψεις
που προωθούνται στο
πλαίσιο της νέας Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ 670.000 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

«Μαχαίρι» έως 15% στις ενισχύσεις 

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ                       

«Μάχη» χωρίς στρατιώτες δίνει           



Έτοιμοι για κινητοποιήσεις 
και οι αγρότες 

Με αμηχανία και μεγάλο προβληματισμό
αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος

της χώρας τις αλλαγές που προωθούνται
σε όλα τα επίπεδα για τον αγροτικό τομέα.
Από τη μια η απουσία στρατηγικής σε πο-
λιτικό επίπεδο από το αρμόδιο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και τα τεράστια προ-
βλήματα που προκαλούνται εξαιτίας της
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που μα-
στίζει τη χώρα και από την άλλη οι νέες
δυσμενείς αλλαγές που προωθούνται τόσο
σε σχέση με το φορολογικό, όσο και σε
σχέση με τις αγροτικές ενισχύσεις έχουν
σημάνει «συναγερμό» στους Έλληνες αγρό-
τες, που βλέπουν τα εισοδήματά τους να
συρρικνώνονται δραματικά. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν αρχίσει ήδη
να κάνουν την εμφάνισή τους αγροτικές
κινητοποιήσεις σε διάφορους Νομούς της
χώρας, οι οποίες προς το παρόν τουλάχιστον
περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Στις 10
Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες,
προγραμματίζουν να βγάλουν τα τρακτέρ
στους δρόμους οι αγρότες της Καρδίτσας
και των Τρικάλων, ενώ «εστίες έντασης»
φαίνεται ότι δημιουργούνται σε όλη τη
χώρα, από την Κρήτη έως τις Σέρρες, όπου
όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην «Πα-
ραγωγή» ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής
Παύλος Μπαλτατζής «οι αγρότες είναι υπ’
ατμόν».  Αν και σε αυτή τη φάση όλα δείχνουν
ότι δεν υπάρχει συντονισμός για μεγαλύ-
τερης έκτασης κινητοποιήσεις, εκπρόσωποι
των αγροτών υποστηρίζουν πως σε περί-
πτωση που η κυβέρνηση δεν αναλάβει
άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να προστατέψει
τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα από την
κρίση, θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν
σε συντονισμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
σε όλη τη χώρα. 

«απορ-
ροφη-

θούν» μέσα
στο γενικότε-

ρο κλίμα αγωνίας
που επικρατεί για την αποκατά-
σταση της οικονομίας σε ορθή πο-
ρεία. Θεωρούν, δηλαδή, ότι όσο
επώδυνες και να είναι οι κυοφο-
ρούμενες αλλαγές για κάποιες ομά-
δες παραγωγών που έως σήμερα
απολάμβαναν την προστασία υψη-
λών άμεσων ενισχύσεων, στον αγρο-
τικό κόσμο θα επικρατήσει η ψυ-
χραιμία και η κατανόηση των δύ-
σκολων συνθηκών μέσα στις οποίες
καλείται η χώρα να σταθεί στα
πόδια της. 
Σε κάθε περίπτωση, οι διαπραγ-

ματεύσεις που αυτή την περίοδο
κορυφώνονται είναι πολύ σκληρές
σε επίπεδο Ε.Ε. 
Στοιχεία που αντικειμενικά επη-
ρεάζουν τον προϋπολογισμό της

νέας ΚΑΠ είναι αφενός οι μεγάλες
διαφορές μεταξύ «βορείων και νο-
τίων» της Ευρώπης τόσο για το πε-
ριεχόμενο του κοινοτικού προϋπο-
λογισμού όσο και ειδικότερα για
τη νέα ΚΑΠ και αφετέρου η είσοδος
στην ευρωπαϊκή «οικογένεια» των
νέων μελών από την ανατολική και
την κεντρική Ευρώπη, που διεκδι-
κούν μερίδιο από την «πίτα» των
κονδυλίων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νέες
χώρες διεκδικούν από τον προ-
ϋπολογισμό της ΚΑΠ κονδύλια για
περίπου 7 εκατ. αγρότες, όταν οι
αγρότες των «15» είναι συνολικά
περίπου 6 εκατ. Επιπρόσθετα, ισχυ-
ρός σύμμαχος των διεκδικήσεών
τους δεν πρέπει να παραβλεφθεί
ότι είναι ο Ρουμάνος Επίτροπος Γε-
ωργίας, Ντατσιάν Τσόλος. 
Σε ό,τι αφορά στη θέση της Ελλάδας
μέσα σε αυτό το σκληρό «παζάρι»
που λαμβάνει χώρα στο προσκήνιο
και στο παρασκήνιο των διεργασιών
στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με όλες
τις εκτιμήσεις δείχνει αμέτοχη, ή
στην καλύτερη περίπτωση περιο-

ρίζεται στα τυπικά και βασικά των
υποχρεώσεών της.  Ενδεικτικό είναι
και το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης δεν επέδειξε ενδιαφέρον
ούτε καν για την στελέχωση του
αγροτικού τμήματος της Μόνιμης
Ελληνικής Αντιπροσωπείας, ώστε
τουλάχιστον να υπάρχει μία στοι-
χειώδης σταθερή ελληνική παρου-
σία στις Βρυξέλλες. 
Το «βάρος» των διαπραγματεύσεων
για το νέο προϋπολογισμό της ΚΑΠ
σηκώνουν κατά κύριο λόγο η Γαλλία,
που είναι και «πρωταθλήτρια» στις
ευρωπαϊκές ενισχύσεις και η Ιταλία,
χώρες οι οποίες αρνούνται σθεναρά
τις περικοπές των κονδυλίων στον
αγροτικό τομέα.Από την άλλη,
ωστόσο, η Βρετανία απειλεί ακόμα
και με βέτο εάν δε γίνουν δραστικές
περικοπές στα κονδύλια, ζητώντας
η συνολική μείωση του προϋπο-
λογισμού να προέλθει κυρίως από
τα κονδύλια της ΚΑΠ, δεδομένου
ότι η ίδια δεν ωφελείται ιδιαιτέρως
από τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις.
Μαζί τους συντάσσονται και άλλες
χώρες του ευρωπαϊκού βορρά. 
Τέλος, η Γερμανία αποφεύγει να
πάρει ξεκάθαρη θέση και δείχνει
να επιδιώκει τη συζήτηση του θέ-
ματος μέσα στο 2014. 

το θέμα 5Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012
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         η Ελλάδα στις Βρυξέλλες 

Η αποστελέχωση της Μόνιμης

Ελληνικής Αντιπροσωπείας, 

η οποία όπως όλα δείχνουν

οφείλεται αποκλειστικά 

στην ολιγωρία και 

στην προχειρότητα 

που επέδειξαν και συνεχίζουν 

να επιδεικνύουν 

οι τελευταίες πολιτικές

ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ 

λίου, οι οποίοι ασκούν επίμονες
πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του
ΥΠΑΑΤ, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγ-
μής να υπάρχει αποτέλεσμα. 
Το πρόβλημα ξεκίνησε στη διάρκεια
της θητείας του κ. Κώστα Σκανδα-
λίδη στο ΥΠΑΑΤ, ο οποίος εξάλλου
δέχεται έντονη κριτική για την επι-
λογή του να μη συμμετέχει σχεδόν
σε καμία επίσημη διεργασία στις
Βρυξέλλες , παρά το γεγονός ότι
επί των ημερών του είχαν ξεκινήσει
σημαντικές συζητήσεις για τη νέα
ΚΑΠ. 
Ο υπουργός, που κατηγορείται
από πολλούς για την απροθυμία
του να συμμετάσχει ακόμα και σε
κρίσιμες Συνόδους των Ευρωπαίων
ομολόγων του, δεν επέδειξε κανένα

ενδιαφέρον και για την στελέχωση
του αγροτικού τμήματος της ΜΕΑ. 
Ο νυν υπουργός κ. Αθανάσιος Τσαυ-
τάρης είναι γνώστης του θέματος,
μιας και σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες δέχεται συχνά οχλήσεις
από την πλευρά των Βρυξελλών,
ωστόσο δεν επιδεικνύει καμία βιά-
ση να το τακτοποιήσει, παρά την
κρισιμότητα των ημερών και την
τεράστια ευθύνη που και ο ίδιος
φέρει για την έκβαση των σκληρών
διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες
σχετικά με τη νέα ΚΑΠ. 
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Η
καλλιέργεια

του βαμβα-
κιού έφτασε
να καταλαμ-
βάνει στην Ελ-

λάδα έκταση 4,5 εκατ. στρεμ-
μάτων περίπου κατά την καλ-
λιεργητική περίοδο 1995. Η
έκταση αυτή ήταν πολύ με-
γάλη αν αναλογισθεί κανείς
ότι το βαμβάκι στη χώρα
μας είναι μια κατεξοχήν αρ-
δευόμενη καλλιέργεια και
το σύνολο των αρδευόμενων
εκτάσεων στην Ελλάδα, δεν
ξεπερνά τα 13 εκατ. στρέμ-
ματα. Οι καλλιεργούμενες
εκτάσεις βαθμιαία μειώθη-
καν και υποχώρησαν κατά
τις εσοδείες 2007 και 2008
στα 2,0-2,5 εκατ. στρέμματα,
κυρίως λόγω της μείωσης
των επιδοτήσεων από την
Ε.Ε. και των χαμηλών διεθνών
τιμών. 
Σήμερα και ειδικότερα για
τις καλλιεργητικές περιόδους
2010, 2011, 2012, η καλλιερ-
γούμενη έκταση ανέρχεται

περί τα 3 εκατ. στρέμματα
και υπάρχουν θετικές προ-
οπτικές για την περαιτέρω
αύξησή τους, εξαιτίας των
υψηλών διεθνών τιμών του
εκκοκκισμένου και κατά συ-
νέπεια και του σύσπορου
βαμβακιού, που αναμένεται
να διατηρηθούν και στις προ-
σεχείς εσοδείες. 

Σε ανοδική πορεία 
οι τιμές
Τον Οκτώβριο του 2010 αυ-
ξημένη ζήτηση από την παγ-
κόσμια κατανάλωση και το
διεθνές εμπόριο προκάλεσε
μια ουσιαστική μείωση στα
παγκόσμια αποθέματα της
τάξης του 5%, παρά την αύ-
ξηση της παραγωγής κατά
10% περίπου εκείνη τη χρο-
νιά. Το γεγονός αυτό επέφερε
πλήρη ανάκαμψη στις τιμές
του βαμβακιού, που έφτασαν
σε επίπεδα ρεκόρ 15ετίας
και εκτιμήθηκε ότι οι τιμές
θα διατηρηθούν σε υψηλά
επίπεδα και τα επόμενα χρό-

νια, λόγω της αύξησης κα-
τανάλωσης κυρίως στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Η εκτί-
μηση εκείνη επιβεβαιώνεται
καθημερινά, όπως αποδει-
κνύεται και από τα παρακάτω
στοιχεία. 
Το Μάρτιο του 2011 οι τιμές
του εκκοκκισμένου βαμβα-
κιού διεθνώς αναρριχήθηκαν
σε πολύ υψηλά επίπεδα, 195
σεντς του δολαρίου/λίμπρα,
για να υποχωρήσουν λίγο
αργότερα (Μάιος 2011) στα
175 σεντς/ λίμπρα, όταν τον
Απρίλιο του 2010 ήταν 85
σεντς/λίμπρα και τον Οκτώ-
βριο του 2010 ανήρχετο σε
130 σεντς/λίμπρα. Οι τιμές
στο διεθνές εμπόριο βαμ-
βακιού εξακολουθούν να
διατηρούνται υψηλές, εξαι-
τίας της κατά περιόδους μει-
ωμένης παραγωγής της Κί-
νας, που οφείλεται σε συχνά
επαναλαμβανόμενες περιό-
δους ξηρασίας σε ορισμένες
περιοχές ή αντίθετα πλημ-
μυρών σε άλλες. Σημειώνου-

με ότι η Κίνα είναι η μεγα-
λύτερη παραγωγός αλλά και
η μεγαλύτερη καταναλώτρια
χώρα βαμβακιού στον κό-
σμο. Την ανοδική πορεία των
τιμών στην αγορά του βαμ-
βακιού ακολούθησε και η
χώρα μας κατά τις τελευταίες
εσοδείες, με την τιμή στον
παραγωγό να ξεπερνά τα
0,50 ευρώ/κιλό σύσπορου
βαμβακιού, όταν πριν από
μερικές εσοδείες (2007 και
2008) η τιμή μετά βίας έφτανε
τα 0,20 ευρώ/κιλό. Το γεγο-
νός των υψηλών τιμών επι-
βεβαιώνεται και κατά τη φε-
τινή εσοδεία, με τα εκκοκ-
κιστήρια να προσφέρουν τι-
μές υψηλότερες των 0,42 ευ-
ρώ/κιλό. 

Άριστη ποιότητα
Η Ελλάδα βρίσκεται στο βο-
ρειότερο σημείο της ζώνης
καλλιέργειας του βαμβακιού,
πράγμα που δεν εμποδίζει
όμως την καλλιέργεια του
βαμβακιού να αποτελεί μια

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Θιασώτες ή 
πολέμιοι; 

Υποστηρικτές 
ή επικριτές;

Οι τιμές 

στο διεθνές

εμπόριο βαμβακιού

εξακολουθούν 

να διατηρούνται

υψηλές εξαιτίας

της κατά περιόδους

μειωμένης

παραγωγής 

της Κίνας

Γράφουν οι γεωπόνοι:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ - ΑΥΓΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ
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από τις πιο σημαντικές καλ-
λιέργειες της χώρας μας,
στον τομέα των φυτών της
μεγάλης καλλιέργειας, του-
λάχιστον για τις περιοχές
της Θεσσαλίας, της Στερεάς
Ελλάδας και της Κεντρικής
Μακεδονίας, όπου οι απο-
δόσεις είναι υψηλές και η
ποιότητα των παραγόμε-
νων ινών πολύ καλή. Η πε-
ριοχή της Θράκης υστερεί
επειδή η ευνοϊκή περίοδος
για την ανάπτυξη του βαμ-
βακιού είναι μικρή, με απο-
τέλεσμα οι αποδόσεις του
βαμβακιού ανά στρέμμα
να είναι μικρές και η ποι-
ότητα των ινών του προ-
βληματική. Ο χάρτης καλ-
λιέργειας του βαμβακιού
στη χώρα μας πρέπει να
επαναπροσδιοριστεί και η

καλλιέργεια να εντοπιστεί
στις πιο ευνοϊκές περιοχές,
όπως σε αυτές της Θεσσα-
λίας, της Στερεάς Ελλάδας
και της Αν. Μακεδονίας
(Θεσσαλονίκη, Σέρρες). 
Οι γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις που καλλιεργούν βαμ-
βάκι στη χώρα μας ανέρ-
χονται γύρω στις 70.000
και σε αυτούς που απασχο-
λούνται γενικότερα προ-
στίθενται 100.000 υπάλλη-
λοι και εργάτες που δρα-
στηριοποιούνται στους το-
μείς της μεταποίησης και
της διακίνησης των προ-
ϊόντων του βαμβακιού.
Οι μέσες στρεμματικές απο-
δόσεις σε σύσπορο βαμ-
βάκι που σημειώνονται στη
χώρα μας, όπως αναφέρ-
θηκε, είναι αρκετά καλές
(280-290 κιλά) και η ποι-
ότητα των παραγομένων
ινών υψηλή. Οι λόγοι στους
οποίους οφείλονται αυτά
τα αποτελέσματα είναι -
εκτός των άλλων- και το
γεγονός ότι ο επενδεδυμέ-
νος στον τομέα του βαμ-
βακιού εξοπλισμός είναι
αξιόπιστος, σε ό,τι αφορά
την τεχνική του υποδομή
και πολύ αξιόλογος όσον
αφορά τα οικονομικά του
μεγέθη. Θα πρέπει να επι-
σημανθεί ότι οι μέσες
στρεμματικές αποδόσεις
στη χώρα μας πενταπλα-
σιάστηκαν από το 1930 έως
και σήμερα. Το βαμβάκι
αποτελούσε και αποτελεί

για τη χώρα μας, μια πολύ
σημαντική καλλιέργεια,
αφού ως πρώτη ύλη τρο-
φοδοτεί μια σειρά μετα-
ποιητικών βιομηχανιών και
βιοτεχνιών, όπως εκκοκκι-
στήρια, κλωστήρια, υφαν-
τήρια, πλεκτήρια, βαφεία,
εργοστάσια κατασκευής
ενδυμάτων και ετοίμων
βαμβακερών ειδών, σπο-
ρελαιουργεία, εργοστάσια
ζωοτροφών κ.ά., που πολ-
λαπλασιάζουν μέχρι και 20
φορές την αρχική του αξία. 

Αναντικατάστατη 
καλλιέργεια
Παράλληλα έχει κατηγο-
ρηθεί και ως καλλιέργεια
εντάσεως εισροών που επι-
βαρύνει το περιβάλλον και
αδυνατίζει τους φυσικούς
πόρους. Κατηγορείται συγ-
κεκριμένα ως καλλιέργεια
υψηλών απαιτήσεων σε νε-
ρό και θρεπτικά στοιχεία,
που αποτελεί τη μισή αλή-
θεια γιατί η άλλη μισή είναι
ότι υπάρχουν καλλιέργειες
περισσότερο υδατοβόρες,
όπως ο αραβόσιτος και το
ρύζι και καλλιέργειες που
εξαντλούν πολύ περισσό-
τερο το έδαφος (αραβόσι-
τος). Το βαμβάκι δεν αφαι-
ρεί πολλά στοιχεία από το
έδαφος, αφού μετά τη συγ-
κομιδή του παραμένει στο
χωράφι περίπου το 77%
της φυτικής μάζας (στελέχη,
ρίζες, φύλλα). Αξίζει να ση-
μειωθεί επίσης, ώστε να γί-

νει πεποίθηση στους βαμ-
βακοπαραγωγούς, ότι το
φυτό έχει τη δυνατότητα
να παράγει τον ίδιο όγκο
σύσπορου βαμβακιού, με
πολύ μικρότερες ποσότητες
ανόργανων λιπασμάτων
από αυτές που συνήθως
χρησιμοποιούνται και με
πολύ λιγότερο νερό ανά
στρέμμα, εάν τα λιπάσματα
και το νερό χορηγηθούν
στον κατάλληλο, κατά πε-
ρίπτωση χρόνο. Αυτό ση-
μαίνει μεγαλύτερο όφελος
για τον παραγωγό (μικρό-
τερο κόστος) και μικρότερη
περιβαλλοντική επιβάρυν-
ση. Προκύπτει λοιπόν, αβία-
στα, το συμπέρασμα ότι η
καλλιέργεια του βαμβακιού
για τη χώρα μας είναι μια
αναντικατάστατη καλλιέρ-
γεια, υπό την προϋπόθεση
ότι η έκταση που θα καλ-
λιεργηθεί συνολικά δεν θα
υπερβαίνει τα 2,5-3 εκατ.
στρέμματα. 
Οι περιοχές που θα επιλε-
γούν θα πρέπει να βρίσκον-
ται στις πιο ευνοϊκές για το
βαμβάκι περιοχές της Ελ-
λάδας και οι καλλιεργητικές
φροντίδες που θα εφαρ-
μοσθούν θα σεβαστούν
τους κανόνες της ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης της
παραγωγής, λαμβάνοντας
επιπλέον σοβαρά υπόψη
το κόστος παραγωγής, με
αποτέλεσμα να προκύπτει
το βέλτιστο γεωργικό ει-
σόδημα. 

«Εμείς, απερίφραστα,
θιασώτες και
υποστηρικτές. Θα 
το στοιχειοθετήσουμε 
στη συνέχεια. Ας κάνουν
και οι πολέμιοι το ίδιο.
Είναι σίγουρο ότι κάπου 
θα συναντηθούμε, δεν
ξέρουμε που, πάντως όχι
στη μέση. Προς τη θέση
μας θα συναντηθούμε, 
το πιο πιθανό»

Mia ιστορία 5.000 χιλιάδων χρόνων

Φυτό γνωστό από τους προϊστορικούς χρόνους το βαμβάκι, πρωτοαναπτύχθηκε σε δύο περιοχές εντελώς
διαφορετικές και πολύ μακριά η μία από την άλλη: την Ασία (Ινδία) και την Αμερική. 

Η Ινδία καλλιέργησε πρώτη βαμβάκι, πριν 5.000 χρόνια περίπου. Στην αρχαία Ελλάδα το έφεραν οι Φοίνικες
τον 2ο π.Χ. αιώνα. Στη χώρα μας πρωτοκαλλιεργήθηκε στην περιοχή της Ηλείας με το όνομα «βύσσος», γι’
αυτό και τα υφάσματα που κατασκεύαζαν ονομάζονταν «βύσσινα». Με το σημερινό του όνομα αναφέρεται
για πρώτη φορά στη νομοθεσία του Ιουστινιανού, τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Το 10ο αιώνα μ.Χ. είχε διαδοθεί σε όλη
την Ελλάδα. 
Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας καλλιεργείται στη Θεσσαλία, στις Σέρρες και στην κοιλάδα του Κηφισού
και το 1910 καταλαμβάνει έκταση 90.000 στρεμμάτων. Η αύξηση της παραγωγής άρχισε ουσιαστικά στη
χώρα μας το 1930, οπότε και καλλιεργήθηκαν 220.000 στρέμματα. 
Για την επιστημονική και συστηματική μελέτη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων επέκτασης και εκσυγ-
χρονισμού της καλλιέργειας, ιδρύεται το 1931 ο Οργανισμός Βάμβακος, που διαλύεται εντελώς αδικαιολόγητα,
το 2001. 
Στη χώρα μας πρωτοκαλλιεργήθηκε ένα είδος βαμβακιού βραχύινο, με άσπρες ή κεραμόχροες ίνες, αποκλειστικά
και μόνο για την ικανοποίηση οικιακών αναγκών των παραγωγών με κύρια περιοχή καλλιέργειας την Αμφίκλεια,

κοινώς Δαδί, εξού και «Δαδιώτικο» η ποικιλία που καλλιεργήθηκε τότε. 
Το βαμβάκι καλλιεργείται σε περισσότερες από 90 χώρες, για πολλές από τις οποίες, κυρίως χώρες της Αφρικής,

αποτελεί κύρια πηγή εργασίας και συναλλάγματος. 
Η παγκόσμια καλλιεργούμενη έκταση ανέρχεται σε 330-350 εκατ. στρέμματα (33-35 εκατ. εκτάρια) και η παραγωγή σε
εκκοκκισμένο βαμβάκι φτάνει τους 20-22 εκατ. τόνους. 

Οι γεωργικές

εκμεταλλεύσεις

που καλλιεργούν

βαμβάκι στη χώρα

μας ανέρχονται

γύρω στις 70.000

και σε αυτούς 

που προστίθενται,

100.000 υπαλλήλοι

και εργάτες
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Στην εκδήλωση του Ευρω-
κοινοβουλίου “Success Sto-

ries Made in Greece”, πήρε μέ-
ρος η εταιρεία Creta Farms.
Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης, η εταιρεία παρουσίασε
την επιτυχημένη πορεία της
στην Ελλάδα και στο εξωτε-

ρικό, με άξονα την καινοτομία
της. 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν
η ανάδειξη της θετικής πλευ-
ράς της ελληνικής επιχειρη-
ματικότητας, μέσα από επι-
τυχημένα παραδείγματα ελ-
ληνικών εταιρειών, που δια-

πρέπουν διεθνώς, καθώς και
η ευαισθητοποίηση του κοινού
για την ανάγκη στήριξης της
ελληνικής επιχειρηματικότη-
τας. 
Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν εκπρόσωποι του Ευρω-
κοινοβουλίου και της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
έγκριτοι οικονομολόγοι της
Task Force, Επιμελητήρια κρα-
τών-μελών, στους οποίους ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας Μάνος
Δομαζάκης, παρουσίασε την
πορεία της Creta Farms από
τη σύλληψή της έως σήμερα,
δίνοντας έμφαση στην επιτυ-
χημένη παρουσία της στην
Ελλάδα και στην εξωστρέφειά
της. 

Για ακόμη μία χρονιά οι αμπελουργοί σταφυλιών οινοποιείας θα είναι δικαιούχοι της
Ενιαίας Ενίσχυσης, αφού μετά τις παρεμβάσεις της ΚΕΟΣΟΕ και τη σχετική εισήγηση

της υπηρεσίας, το ΥΠΑΑΤ απέστειλε ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της
οποίας δηλώνει ότι θα καταβληθούν
μέσω του Προγράμματος Στήριξης
2013-2014, 16.000.000 ευρώ στους
αμπελουργούς. 
Όπως τονίζεται από την κεντρική
συνεταιριστική αμπελοοινική οργά-
νωση, η εξέλιξη αυτή βαίνει εις όφελος
του αμπελουργικού πληθυσμού και
επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά
ότι η σημερινή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ
ευαισθητοποιήθηκε ως προς την
αναγκαιότητα στήριξης των πραγ-
ματικών παραγωγών και της πρω-

τογενούς παραγωγής. Σημαντικό σημείο στις διαπραγματεύσεις του τομέα, από σήμερα
και μετά, θα αποτελεί η πηγή χρηματοδότησης του μέτρου των άμεσων ενισχύσεων,
αφού προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού και συνεπώς του ελληνικού αμπελοοινικού
τομέα είναι να χρηματοδοτηθούν οι άμεσες ενισχύσεις από τον Α’ Πυλώνα {ΚΑΝ(ΕΚ)
73/2009} όπως και τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα και να μείνει ανέπαφος ο Ελληνικός
Εθνικός Φάκελος (24 εκατ. ευρώ), για χρηματοδότηση των υπόλοιπων μέτρων που προ-
βλέπονται σε αυτόν (αναδιάρθρωση, προβολή, προώθηση, επενδύσεις, κ.λπ). 

Μια σημαντική πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο Επιχειρη-
ματικός Σύνδεσμος Κύπρου - Ελλάδας, για την προ-

ώθηση των κυπριακών και ελληνικών προϊόντων στις δύο
αγορές. Ο Σύνδεσμος αποφάσισε την έναρξη μιας ευρείας
έκτασης εκστρατείας, με σκοπό να ενημερώσει τους κα-
ταναλωτές για τα οφέλη από την προτίμηση κυπριακών
και ελληνικών προϊόντων. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Άκη Πηγασίου,
η εκστρατεία με σύνθημα «Αγοράζουμε τα ΔΙΚΑ μας προ-
ϊόντα», θα αρχίσει άμεσα και θα συνεχιστεί και το 2013,
καλύπτοντας τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα. 
Στην Κύπρο, η εκστρατεία θα γίνει με διαφημίσεις σε εφη-
μερίδες, περιοδικά και πινακίδες στους δρόμους και στην
Ελλάδα με διάφορες ενημερωτικές πρωτοβουλίες σε συ-
νεργασία με το Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου στην Αθήνα, καθώς επίσης και με άλλους
εμπορικούς και οικονομικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος προγραμματίζει τον
Ιανουάριο αποστολή στην Αθήνα για προώθηση της εκστρατείας.

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει
τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής

των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για
το Μέτρο 2.2 «Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων» όπως ανα-
κοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Δράση 1:
«Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, το οποίο συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
Οι υπαγόμενες πράξεις συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό
του αλιευτικού στόλου με τη στήριξη των επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα
εσωτερικά ύδατα. 
Ειδικότερα, οι χορηγούμενες δημόσιες ενισχύσεις δύναται να αφορούν εργασίες για την ασφάλεια
επί του σκάφους, την αντικατάσταση των κινητήρων και των αλιευτικών εργαλείων, τη βελτίωση της
υγιεινής και ποιότητας των αλιευμάτων κ.λπ. 
Τα ποσοστά της χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης Πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση
κυμαίνονται ανάλογα με τη Πράξη μεταξύ 20% και 60% του συνολικού ποσού. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλέφωνο 24613/51446 (κ. Γιώργος Μαργαρίτης) και στην
ιστοσελίδα: www.alieia.gr. 

Παρατείνεται έως τις 14 Δεκεμβρίου η απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισμού
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), με απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού. Η

προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 30 Νοεμβρίου, όμως, σύμφωνα με τη διοίκηση
του Οργανισμού, σημαντικός αριθμός συνταξιούχων δεν προσήλθε να απογραφεί. 
Συγκεκριμένα, από τους 780.000 συνταξιούχους, 40.000 δικαιούχοι δεν ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση του ταμείου για «Καταγραφή Φυσικής Παρουσίας» των ασφαλισμένων. 
Οι συνταξιούχοι του θα πρέπει να απευθυνθούν για την καταγραφή τους στα
καταστήματα των ΕΛΤΑ ή τις τράπεζες στις οποίες έχουν ανοίξει λογαριασμό πίστωσης
της σύνταξης, ενώ για όσους δεν απογραφούν έως τις 14/12/2012, θα ανασταλεί
από τον Ιανουάριο του 2013 η καταβολή της σύνταξής τους. 

Στη δημιουργία σήματος πιστοποίησης των αλεύρων προχώρησε ο Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων
Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Οργανισμό TUV Hellas. Το σήμα θα ενσωματωθεί σταδιακά σε όλες

τις συσκευασίες αλεύρων, επαγγελματικές ή μη, όσων εταιρειών του συνδέσμου ακολουθήσουν το
σχετικό πρωτόκολλο και δηλώνει ότι η άλεση και η συσκευασία έχει γίνει στην Ελλάδα. 
Το σήμα «Άλευρα Ελληνικής Άλεσης» έχει υιοθετηθεί ήδη από πέντε μεγάλους αλευρόμυλους της
χώρας. 
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων Ελλάδας Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης,
η ιδέα για πιστοποίηση των ελληνικών αλεύρων, προέκυψε από τις δυσκολίες που η κρίση έχει

δημιουργήσει. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Αρτοποιών Ελλάδας, Μιχάλης Μούσιος, μίλησε για
τη συμβολή της βιοτεχνικής αρτοποιίας στην οικονομική
δραστηριότητα. 
Στον κλάδο, στον οποίο οι επενδύσεις φτάνουν στα
3 δισ. ευρώ, λειτουργούν 14.400 βιοτεχνικά αρτοποιεία,
ενώ οι άμεσα απασχολούμενοι στα αρτοποιεία
(αρτοποιοί, αρτεργάτες, βοηθοί αρτεργατών, τεχνίτες,
πωλητές, πωλήτριες) φτάνουν τα 67.000 άτομα. 

Ευρωπαία η Creta Farms Αλιεία εσωτερικών υδάτων

Σήμα πιστοποίησης Αλεύρων Ενιαία ενίσχυση και το 2013 
για τους αμπελουργούς 

Παράταση για την απογραφή συνταξιούχων OΓΑ

Προώθηση κυπριακών 
και ελληνικών προϊόντων
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Τα Χριστουγεννιάτικα έλατα από τον Ταξιάρχη
της Χαλκιδικής κόπηκαν, φορτώθηκαν στα

φορτηγά και «ταξίδεψαν» στη Θεσσαλονίκη
και την Αθήνα «περιμένοντας» εκεί, υπομο-
νετικά, να τα επιλέξει κάποιος, να τα αγοράσει
και να τα στολίσει με πολύχρωμες μπάλες και
λαμπάκια. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, φέτος,
αρκετά από τα δέντρα να πέσουν «θύματα»
της οικονομικής κρίσης και να μείνουν στα
αζήτητα... 
Οι παραγωγοί του χωριού Ταξιάρχης έχουν
κάνει πρόχειρα τους υπολογισμούς τους και
σε μία προσπάθεια να προσελκύσουν πελάτες
ρίχνουν ελαφρά τις τιμές. «Ένα έλατο γύρω
στα δύο-δυόμισι μέτρα μπορεί να το βρει κά-
ποιος 30 και 35 ευρώ. Πιστεύω ότι φέτος οι
τιμές θα πέσουν λίγο παρακάτω σε σχέση με
τα προηγούμενα χρόνια. Τα δέντρα θα πρέπει
να είναι προσιτά στις τσέπες των καταναλωτών,
ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να πουλήσουμε»,
δήλωσε στο ΑΜΠΕ, ο παραγωγός Ιωάννης

Ξάκης. Οι τοπικοί παραγωγοί του Ταξιάρχη
εμφανίζονται επιφυλακτικοί και όσον αφορά
τον αριθμό των δέντρων που θα πουληθούν,
υποστηρίζοντας πως τα προηγούμενα χρόνια
το χωριό προμήθευε τους πολίτες της Θεσ-
σαλονίκης και της Αθήνας με περίπου 35.000
έως και 40.000 Χριστουγεννιάτικα έλατα. Αυτό
το Δεκέμβρη όμως, τα πράγματα δείχνουν
να είναι διαφορετικά, καθώς η οικονομική κα-
τάσταση και η ανεργία αναγκάζουν πολλούς
να «στερηθούν» την εικόνα ενός στολισμένου
δέντρου μέσα στο σπίτι τους. 

Ηπρώτη πιστοποίηση
ξενοδοχείου με «Σήμα

Ποιότητας Κρητικής Κου-
ζίνας» έγινε την περα-
σμένη εβδομάδα στα
γραφεία της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, όπου επι-
δόθηκε το σήμα από τον
Περιφερειάρχη Σταύρο
Αρναουτάκη, στον επιχει-
ρηματία Ανδρέα Μεταξά, για την πιστο-
ποίηση του ξενοδοχείου Creta Maris Beach
Resort στη Χερσόνησο, για το συνολικό γα-
στρονομικό του πρόγραμμα. 
Όπως τονίσθηκε κατά τη διάρκεια της επίδοσης
του Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας,
το εγχείρημα του Ανδρέα Μεταξά, παρά το
ρίσκο που είχε, αποδείχθηκε κερδοφόρο και
για τον ίδιο αλλά και ευεργετικό για τα τοπικά
προϊόντα. Έτσι κατά την απερχόμενη τουρι-
στική περίοδο το ξενοδοχείο δεν έκανε καμία
εισαγωγή τροφίμων αλλά αντιθέτως, αγόρασε

από ντόπιους προμηθευτές
και παραγωγούς και κατα-

νάλωσε 6,5 τόνους γά-
λακτος, 15 τόνους τυ-
ριού, 80 τόνους πατάτες
και ντομάτες, ένα τόνο

μελιού και 1,5 τόνο ελιές. 
Ο κ. Μεταξάς έστειλε το

μήνυμα για τη συνέχιση
του εγχειρήματος γιατί,

όπως είπε, «έχουμε ακόμα μπροστά μας
πολλούς αγώνες τα επόμενα χρόνια για να
σταθεροποιηθεί αυτή η ιδέα της στροφής
των ξενοδοχείων, που μετατρέπει σε εργαλείο
μάρκετινγκ την κρητική μας ταυτότητα και
κουζίνα, για να είμαστε δυνατοί και ανταγω-
νιστικοί στο στίβο της αγοράς». Μέχρι σήμερα
έχουν πιστοποιηθεί στην Κρήτη με το «Σήμα
Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» 14 εστιατόρια,
ενώ συνεχώς αυξάνει το ενδιαφέρον από επι-
χειρήσεις εστίασης και ξενοδοχεία, που κα-
ταθέτουν αιτήσεις για να πιστοποιηθούν. 

Ο ι αγρότες που έχουν υπογράψει
σύμβαση με την Ελληνική

Βιομηχανία Ζάχαρης και ενδιαφέ-
ρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα
της ολοκληρωμένης διαχείρισης
στην παραγωγή σακχαρότευτλων,
καλούνται με απόφαση του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων να υποβάλλουν αίτηση
ενίσχυσης στη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Κιλκίς. 

Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων
ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από
17/12/2012 έως 28/12/2012. 
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται
μηχανογραφικά και χορηγείται
από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής και
πρέπει να συνοδεύεται από: 
nΦωτοτυπία δύο όψεων της αστυ-
νομικής ταυτότητας.
nΑντίγραφα παραστατικών νόμιμης
κατοχής των ιδιόκτητων αγροτε-

μαχίων. 
nΚαταστατικό σύστασης της εται-
ρείας, εφόσον πρόκειται για νομικά
πρόσωπα. 
n Σύμβαση με την Ελληνική Βιο-
μηχανία Ζάχαρης. 
nΑντίγραφο ομαδικής σύμβασης
με πιστοποιητικό φορέα για πι-
στοποίηση του πρότυπου AGRO 2. 
n Ετήσιο σχέδιο περιβαλλοντικής
διαχείρισης του πρώτου έτους
εφαρμογής της προτεινόμενης

προς ένταξη εκμετάλλευσης. 
nΑντίγραφο της πρώτης σελίδας
του τραπεζικού βιβλιαρίου. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στις κατά τόπους Δι-
ευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής, καθώς και στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις του
ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και της
Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών
Πόρων και Υποδομών (www.agro-
tikianaptixi.gr). 

Από περικοπές κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2012)
εξοικονομεί χρήματα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου

να τηρήσει τη δέσμευσή του για πληρωμές των ενισχύσεων de minimis. Σύμφωνα με τη
σχετική πρόταση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Τσυτάρη,
την οποία δημοσιοποίησε το paseges.gr, προβλέπεται περικοπή κονδυλίων πάνω από
50% σε τέσσερα προγράμματα, που αφορούν -μεταξύ άλλων- τους νέους αγρότες και
διάφορες κατηγορίες σχεδίων βελτίωσης. 
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική πρόταση «προκειμένου να ενισχυθεί η ελληνική
κτηνοτροφία - πτηνοτροφία μέσω του κανονισμού ‘‘de minimis’’ πρέπει να ενεργοποιηθούν
τα μέτρα ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του καν. 73/2009, ώστε να προστατευθεί το
ζωικό κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων που δεν έχουν λάβει ενισχύσεις από άλλα κοινοτικά
προγράμματα και να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της θέσης τους. Είναι αναγκαίο
να μεταφερθούν από τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ του υπουργείου μας, του οικονομικού
έτους 2012, άμεσα πιστώσεις 25.000.000 ευρώ στον τακτικό προϋπολογισμό του
υπουργείου, Φ 29/110 ΚΑΕ 8199 ‘‘Λοιπές Δαπάνες’’». 

Κόβουν πάνω από 50% σε προγράμματα 
για να πληρωθούν οι de minimis ενισχύσεις 

Στην αγορά τα έλατα ταξιάρχη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή σακχαρότευτλων

Το πρώτο ξενοδοχείο 
με το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» 

Μείωση τιμής 
ελαιολάδου στο Αίγιο 

Από τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου η Παναιγιάλειος Ένωση
Συνεταιρισμών (ΠΕΣ) ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς

- μέλη της ότι ξεκινάει την παραλαβή ελαιολάδου
εσοδείας 2012-2013. Η παραλαβή θα γίνεται
κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στο χώρο της ΠΕΣ
στο Σελινούντα. 
Οι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίζουν μαζί
με το ελαιόλαδο το παραστατικό έκθλιψης από
το ελαιοτριβείο.  Για το βιολογικό ελαιόλαδο,
το παραστατικό έκθλιψης πρέπει να είναι
μόνο από πιστοποιημένο ελαιοτριβείο. Τη-
λέφωνο Επικοινωνίας: 26910/81709. Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, Θα-
νάση Σωτηρόπουλο, από την
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου αλ-
λάζουν τα δεδομένα στο
ελαιόλαδο, όσον αφορά την
τιμή, η οποία θα σημειώσει
πτώση. Όπως ανακοι-
νώθηκε, θα παίρνουν
το έξτρα παρθένο ελαι-
όλαδο μέχρι 3 γραμμές
στα 2,15 ευρώ, από
2,35 ευρώ. 

Ενα σχολείο
πρότυπο!

Tην ώρα που όλοι οι δήμοι
διαμαρτύρονται γιατί

δεν έχουν χρήματα για να
καλύψουν τις ανάγκες των
σχολείων, η απάντηση έρ-
χεται από το 2ο Δημοτικό
Σχολείο Περιστερίου, το
οποίο έχει τοποθετήσει 180
πάνελ φωτοβολταϊκών, τα
οποία παράγουν 5.500 κι-
λοβάτ ρεύμα το μήνα και
το πουλά στη ΔΕΗ, εξασφα-
λίζοντας 10.000 ευρώ το
χρόνο. Με τα χρήματα αυτά
καλύπτονται οι περισσότε-
ρες ανάγκες του σχολείου
και κυρίως τα έξοδα θέρ-
μανσης. Το πόσο σημαντικά
είναι αυτά τα έσοδα για το
σχολείο φαίνεται από το γε-
γονός ότι ο δήμος το επι-
χορηγεί με 5.000 ετησίως,
που δεν αρκεί ούτε για την
κάλυψη βασικών αναγκών.
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Ποιά είναι η μεγαλύτερη επίπτωση
του Μνημονίου στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας; 
Σε διοικητικό επίπεδο, σαν Περιφέ-
ρεια χάσαμε το ένα τρίτο του αν-
θρώπινου δυναμικού που είχαμε –
ανάμεσα σε αυτούς ήταν και κάποια
«μυαλά» που δεν είναι εύκολο να
αντικατασταθούν. Έχουμε πρόβλημα
στη χρηματοδότηση του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, που
αφορά στη διαρκή βελτίωση και
ασφάλεια στην καθημερινότητα των
πολιτών. Για παράδειγμα, αν υπάρξει
κατολίσθηση, λόγω ακραίων καιρικών
φαινομένων, ιδίως στη Θεσσαλία
που έχει τεράστιο ορεινό όγκο, θα
δημιουργηθούν προβλήματα. Το ίδιο
ισχύει και για τους αποχιονισμούς,
τις διαγραμμίσεις στους δρόμους,
στις σημάνσεις για τους πολίτες, για
μικρά τεχνικά έργα –αν πέσει μια
γέφυρα, θα πρέπει να έρθει το Υπουρ-
γείο. 
Το 2010, τα χρήματα που δίνονταν
για τέτοιες περιπτώσεις ήταν της τά-
ξης των περίπου 27 εκατ. ευρώ. Το
2012, το αντίστοιχο ποσό ήταν στα
1,12 εκατ. ευρώ –και το 2013 το ποσό
αυτό εκτιμάται ότι θα είναι μηδενικό.
Καλούμαστε να υπερβούμε το Χρι-
στό, που έκανε τους πέντε άρτους
πέντε χιλιάδες. 
Παρ’ όλα αυτά, επειδή αντιληφθήκαμε
εγκαίρως το τί θα συμβεί, το 2012
προχωρήσαμε μόνοι μας σε μείωση
και των διοικητικών, αλλά και των
επενδυτικών δαπανών και όχι σε βά-

ρος της ποιότητας και της ποσότητας. 

Ένα από τα σημαντικότερα έργα
ανάπτυξης για τη Θεσσαλία, ο οδι-
κός άξονας Ε-65, κινδυνεύει να μείνει
στα «χαρτιά», όπως και σειρά άλλων
έργων υποδομής κρίσιμων για την
Περιφέρεια. Πώς το αντιμετωπίζετε
αυτό; 
Το έργο για την ολοκλήρωση του
οδικού άξονα Ε-65 πρέπει να συνε-
χιστεί –δεν υπάρχει καμία άλλη επι-
λογή. Αυτή τη στιγμή έχουν δαπα-
νηθεί –επενδυθεί, αν θέλετε- περί
τα 400 εκατ. ευρώ. Αυτά θα χαθούν
σε περίπτωση που εγκαταλειφθεί
το έργο. Παράλληλα, υπάρχουν ανοι-
χτές δικαστικές διεκδικήσεις για τις
αποζημιώσεις (απαλλοτριώσεις). Αν
το έργο συνεχιστεί, εκτιμάται ότι θα
συνεισφέρει με 0,5% στο ΑΕΠ, με χι-
λιάδες θέσεις εργασίας, που σημαίνει
έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία και
πάνω απ’ όλα το έργο θα προσφέρει
ασφάλεια στις μετακινήσεις, καθώς
και μείωση του χρόνου και του κό-
στους για τις μετακινήσεις. 
Το έργο του Ε-65 δεν μπορεί να κρί-
νεται ως βιώσιμο ή μη βιώσιμο μόνον
και μόνον από τα διόδια, αλλά και
με τους όρους προαγωγής της αν-
ταγωνιστικότητας της χώρας. Το συγ-
κεκριμένο έργο θα προσφέρει και
σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τέσ-
σερις περιφέρειες: Στερεά Ελλάδα,
Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και
Ήπειρο. 
Αναφορικά με τα άλλα έργα υποδο-

μής, αποδεικνύεται ότι απλώς δεν
υπήρχε σχεδιασμός. Δεν μπορεί να
συζητάμε χρόνια για την ηλεκτρο-
κίνηση στις σιδηροδρομικές γραμμές
Λάρισας – Βόλου και Παλαιοφαρ-
σάλων -Καλαμπάκας και να μην υπάρ-
χουν μελέτες. Εάν υπήρχαν μελέτες
για τις γραμμές ηλεκτροκίνησης Λά-
ρισας-Βόλου και Παλαιοφαρσάλων-
Καλαμπάκας, θα μπορούσαν να γί-
νουν τα έργα έγκαιρα, με προστιθέ-
μενη αξία στην πραγματική οικονομία
και την κοινωνία. 

Κατά την εκτίμησή σας, ποιά είναι
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και
ποιά τα «τρωτά» σημεία της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας; 
Η Θεσσαλία είναι μικρογραφία όλης
της Ελλάδας. Έχει τον Όλυμπο, τον
Κίσσαβο, το Πήλιο, τα νησιά –τις
Σποράδες, τις παραλίες της Λάρισας
και της Μαγνησίας, τα Μετέωρα, τη
Λίμνη Πλαστήρα, έχει εξαιρετικής
σημασίας ιστορικά μνημεία, όπως
το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας και
στο Διμήνι τον παλαιότερο ευρω-
παϊκό οικισμό. Έχει και ιστορία και
πολιτισμό. 
Το μεγαλύτερο όμως, πλεονέκτημά
της είναι η γη. Η ποιότητα των εδα-
φών της Θεσσαλίας και οι καιρικές
συνθήκες είναι τα μεγαλύτερα εχέγ-
γυα για την παραγωγή άριστων προ-
ϊόντων. Μα πάνω απ’ όλα είναι οι άν-
θρωποι, οι Θεσσαλοί, που είναι πολύ
δυναμικοί άνθρωποι. Όταν τους δί-
νεται ένα περιβάλλον σταθερό, με

αρχές, τότε μεγαλουργούν –και το
έχουν αποδείξει αυτό, μέσα και από
την επιχειρηματική τους δραστη-
ριότητα. Άλλωστε τα στοιχεία είναι
αδιάψευστος μάρτυρας. Η Θεσσαλία
είναι πλεονασματική όσον αφορά
τον εμπορικό της ισοζύγιο, καθώς
αύξησε τις εξαγωγές της κατά 37%,
με ομαλή διασπορά σ’ όλο τον κόσμο. 

Παρά τα προβλήματα, η Θεσσαλία
επιδεικνύει αξιοσημείωτες επιδόσεις
σε εξαγωγική δραστηριότητα. Ποιές
είναι οι ενέργειες της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την υποστήριξη των
εξαγωγών; 
Μέσω της πλατφόρμας Thess-agro,
επιδιώκουμε να πιστοποιήσουμε τα
θεσσαλικά προϊόντα, για την ποιότητα
και τις ιδιότητές τους. Προς το παρόν,
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πιλοτικό
πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουμε
περί τις 50 εταιρείες. Αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι να δημιουργηθεί
μια υπεραξία για τα θεσσαλικά προ-
ϊόντα, που παράγονται στον τόπο
μας. 
Το αγροτικό ζήτημα είναι ένα τερά-
στιο θέμα. Πρέπει να εμφυσήσουμε
στους αγρότες την ανάγκη για δη-
μιουργία ισχυρών συμπράξεων που
να μπορούν να αντέξουν στον αν-
ταγωνισμό. Να αναπτυχθούν συμ-
βολαιακές καλλιέργειες αλλά με τιμές
προς όφελος των αγροτών, δηλαδή
το μεγαλύτερο ποσοστό της τιμής
του προϊόντος να είναι προς όφελος
των παραγωγών, να μπορούν οι κτη-

νοτρόφοι να προμηθεύονται σε χα-
μηλές τιμές τα εφόδια που χρειάζον-
ται, ώστε να αποκτήσει ο αγροτικός
κόσμος έστω και με έμμεσο τρόπο
μία ρευστότητα που θα του επιτρέπει
να κινείται.

Εν τέλει, ποιό είναι το αναπτυξιακό
όραμα της Περιφέρειάς σας για τη
Θεσσαλία; Πώς μπορούμε να ξεπε-
ράσουμε την ύφεση; 
Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ανα-
πτυξιακό σχέδιο, με το βάρος να δί-
νεται στα αγροτικά προϊόντα, τον
τουρισμό, τις νέες τεχνολογίες, τις
μεταφορές και τις εξαγωγές. Προ-
τεραιότητά μας, βεβαίως, είναι το
νερό –που είναι το blue chip του
μέλλοντος. Γι’ αυτό και υλοποιούμε
πολλά έργα που αφορούν στους
υδάτινους πόρους της Περιφέρειας.
Η Θεσσαλία έχει αρνητικό ισοζύγιο
υδάτων και στην ποσότητα και στην
ποιότητα. Πάνω από το 60% των
εκτάσεων της Θεσσαλίας υδρεύονται
από υπόγεια ύδατα και το υπόλοιπο
από επιφανειακά, ενώ η αναλογία
θα έπρεπε να είναι αντίστροφη.
Αυτός είναι και ο λόγος που αυτή τη
στιγμή υλοποιούνται πάρα πολλά
έργα για την κατασκευή φραγμάτων.
Δηλαδή να γίνει αυτάρκης η Θεσ-
σαλία σε νερό, καλό και ποιοτικό
νερό. 
Το έργο της μεταφοράς νερού από
την άνω ρου του Αχελώου ωφελεί
και δεν βλάπτει κανένα. Πρόκειται
για έργο πολλαπλού σκοπού με ευερ-
γετικά αποτελέσματα στο υδατικό
έλλειμμα της Θεσσαλίας, στη γεωργία,
τα υπόγεια νερά, την περιβαλλοντική
προστασία, την ενέργεια κ.ά. Η ολο-
κλήρωσή του αποτελεί την προσφο-
ρότερη λύση και για να μην μειωθούν
οι εκτάσεις που αρδεύονται και για
να διατηρηθεί η απασχόληση στον
πρωτογενή τομέα. 
Διαφορετικά 550.000 στρέμματα
καλλιεργειών θα αρδεύονται πλημ-
μελώς και 30.000 αγρότες θα μείνουν
χωρίς δουλειά. Πλέον μετά και από
τη θετική απόφαση του Δικαστηρίου
της Ε.Ε. και έπειτα από 25 χρόνια και
δαπάνη σχεδόν 1 δισ. ευρώ μέχρι
σήμερα, ένα έργο τελειωμένο κατά
80% δεν είναι δυνατόν να σταματήσει,
να πάνε χαμένα όλα αυτά τα χρήματα
του ελληνικού λαού και η Θεσσαλία
να στερηθεί πολύτιμων πόρων. 
Επιπλέον, μπορούν να γίνουν τερά-
στιες επενδύσεις στον τουρισμό, με
δικτύωση όλων των μορφών του-
ρισμού. Στη Θεσσαλία μπορεί να
αναπτυχθεί ο καταδυτικός τουρισμός,
που μπορεί να φέρει δισεκατομμύρια,
πολιτιστικός τουρισμός, αθλητικός
τουρισμός και θρησκευτικός τουρι-
σμός. Ο μύθος είναι τεράστια ιστορία,
γι’ αυτό και φτιάχνουμε δύο πλανη-
τάρια, ένα στην Ελασσόνα κι ένα
στα Μετέωρα. 

Οι Θεσσαλοί σε σταθερό
περιβάλλον μεγαλουργούν 

ΚΩστασ αγοραστοσ:

Η κρίση μπορεί να προκάλεσε σοκ και στην επαρχία, ωστόσο υπάρχουν περιοχές,
όπως η Θεσσαλία, που καθημερινά βάζουν τις βάσεις του αύριο μέσα από σχέδια,
αποφάσεις και δράσεις που ανατρέπουν την κακοδαιμονία χρόνων. Όπως λέει σε

συνέντευξή του στην «Παραγωγή» ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός, παρά
την αρνητική συγκυρία «η Θεσσαλία είναι πλεονασματική όσον αφορά

το εμπορικό της ισοζύγιο, καθώς αύξησε τις εξαγωγές της
κατά 37%, με ομαλή διασπορά σ’ όλο τον κόσμο». 

ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ 
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Η δημοσιονομική κρίση μεταλλάσσεται σε

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ
Μ

ε την ευκαιρία του ξεκινήματος της «Παραγωγής»,
ως τακτικός και παλαιότερος αναγνώστης του
γεωργικού ρεπορτάζ, αισθάνομαι την ανάγκη
να ξεκινήσω με μια διαπίστωση: 

«Ο αγροτικός Τύπος στη χώρα μας, χωρίς να απουσιάζουν
η σπάνια και η άριστη αρθρογραφία και ειδησεογραφία,
οι αξιόλογες προσπάθειες και οι καλές προθέσεις, αντί
συνεχώς να διαφοροποιείται και να καινοτομεί σπρώχνοντας
προς μία «δομικά» επιχειρηματική αγροτική οικονομία
«που θα αντιπαλεύει τον αναχρονισμό και την αδράνεια»,
αντίθετα και σχεδόν στο σύνολό του συμπαρασύρθηκε,
μάλλον ηθελημένα «συμπορεύθηκε», με την επικρατούσα
κρατικίστικη νοοτροπία «διαχείρισης μιας στρεβλής υπάρ-
χουσας κατάστασης που κακομάθαινε και χάιδευε με αγρο-
τοφιλίες και παροχές», αλλά και από ένα εξ’ ίσου επιζήμιο
καθεστώς της μπετονιέρας, η οποία ελλείψει εθνικού σχε-
διασμού έχτιζε και τάιζε για ολόκληρες δεκαετίες, ντόπιες
αγροκομματικές συντεχνίες και διεφθαρμένα αρχηγεία
αποπροσανατολισμού, αγροτοπατερισμού, εξάρτησης και
εγκλωβισμού δύο και πλέον γενεών αγροτικού πληθυσμού
εθίζοντάς τες σε νοοτροπία αγρότη «δημόσιου υπάλληλου». 
Ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός Tύπος περί τα γεωργικά, σε
συνθήκες βαθιάς κρίσης, καλείται να ενημερώνει και να
παρέχει υπηρεσίες, να παρακολουθεί τις εγχώριες και τις
διεθνείς τεχνικοοικονομικές και εμπορικές εξελίξεις στον
τομέα της αγροδιατροφής, να παρεμβαίνει και να επιχει-
ρηματολογεί τεχνοκρατικά και πολιτικά, να προκαλεί το
ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού αναγνωστών, αλλά κυρίως
να απευθύνεται και να υπηρετεί τις δύο οικονομικά περισ-
σότερο συμπιεσμένες τάξεις των Eλλήνων πολιτών, του κυ-
ριολεκτικά «απροστάτευτου» καταναλωτή, ο οποίος συγ-
κριτικά επιβαρύνεται συνεχώς και αδικαιολόγητα από
υψηλές τιμές βασικών αγαθών διατροφής και του αγρο-
κτηνοτρόφου, ο οποίος αδυνατεί να καλύψει τα κόστη πα-
ραγωγής ώστε να διαθέσει προϊόντα σε τιμές παραγωγού,
που θα του εξασφαλίζουν «ανθρώπινο» εισόδημα και θα
του προσφέρουν ποιότητα ζωής και κίνητρα παραμονής
στην ελληνική ύπαιθρο. 
Επιβάλλεται μέσα από τον Τύπο και τον επιστημονικό κόσμο,
η συνεχής ανάδειξη της ανάγκης για παραμονή του αγρότη
στην ελληνική ύπαιθρο. Αυτό ισοδυναμεί με το καλύτερο
μέτρο προστασίας των Φυσικών πόρων της χώρας, του
Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας, περιορίζει την εγ-
κληματικότητα, ενισχύει την Εθνική άμυνα, διατηρεί ήθη
και παραδόσεις και ενισχύει τον Εναλλακτικό Τουρισμό
(αγροτουρισμό, οικοτουρισμό, χειμερινό τουρισμό, τους
δρόμους του κρασιού, τον γαστρονομικό τουρισμό, ιαματικό

τουρισμό, κ.ά.). Η ελληνική ύπαιθρος και οι άνθρωποί της
λειτουργούν ως τόπος επιστροφής και ως πολύτιμη κοινωνία
υποδοχής όσων επιζητούν μια λιγότερο αγχωτική ζωή και
εναλλακτικούς τρόπους απασχόλησης και δημιουργίας.
Πρωτεργάτες και μπροστάρηδες είναι οι νέοι αγρότες, οι
οποίοι με τη σειρά τους δικαιούνται κάθε στήριξη από την
Πολιτεία στο μέτρο που επιδιώκουν την «επιχειρηματική»
εξέλιξη των εκμεταλλεύσεων με εξωστρέφεια και εξαγωγικό
προσανατολισμό. 

Στοιχεία ανεξαρτησίας του αγροτικού Τύπου
Ο αγροτικός Τύπος δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο ως
πίνακας ανάρτησης δελτίων Τύπου για το πότε πληρώθηκαν
η εξισωτική αποζημίωση ή οι δόσεις της ενιαίας ενίσχυσης
(αυτά θα πληρώνονταν ούτως ή άλλως και δεν μπορεί η
εκπλήρωση μιας δέσμευσης της ΚΑΠ που είναι και υποχρέωση
της πολιτείας να αποτελεί πρώτη είδηση, κάτι δηλαδή που
θα έπρεπε να μην αποτελεί…!). Ο αγροτικός Τύπος οφείλει
να αυτοαπαγκιστρωθεί από το ρόλο του «κυβερνητικού
πίνακα ανακοινώσεων» και να αποκαθηλώσει την ταμπέλα
του εύκολου «κομματικού εργαλείου», του επικοινωνιακού
εφαλτήριου προβολής τοπικών αρχόντων, συνεταιριστών
και πολιτευτών και του φύλλου αναπαραγωγής μπαγιάτικων
ειδήσεων ή πρωτοσέλιδων κύριων άρθρων από κακές με-
ταφράσεις ξενόγλωσσων συντακτών της αλλοδαπής με
περιεχόμενο ξένο για τα άμεσα ενδιαφέροντα του αγροτικού
κόσμου. 
Οι εποχές αλλάζουν και οι ρόλοι αλλάζουν, η καταστροφική
προχειρότητα και οι εραστές της φαίνεται από μόνοι τους
να σιωπούν και ατάκτως να υποχωρούν, ενώ η πολιτικολογία
περί τον αγροτικό τομέα και ο εθισμός σε κρατικές εξαρτήσεις
και προστασίες περιθωριοποιούνται αναγκαστικά και τα-
χύτερα μπροστά στην επείγουσα ανάγκη «εξευρωπαϊσμού»
του πρωτογενούς τομέα ως προς το διοικητικό και το ορ-
γανωτικό, αλλά και του εξελληνισμού του ως προς το πα-
ραγωγικό και ποιοτικό (αν και με καθυστέρηση δεκαε-
τιών…!). 
Οποιοδήποτε εγχείρημα «εξυγίανσης, μεταρρύθμισης και
εκσυγχρονισμού» στο γεωργικό τομέα, τα δίκτυα εμπορίας
και διανομής των προϊόντων και την προστασία της υγείας
και του εισοδήματος του αγρότη και του καταναλωτή, απαι-
τούν σοβαρές διοικητικές και επιστημονικές προσεγγίσεις
και λύσεις, καινοτομίες στην οργάνωση, κάθαρση και
αποβολή κάθε μορφής παρασιτισμού και τροχοπέδης. Τα
Μέσα Ενημέρωσης, όσα αποκλειστικά ή περιστασιακά
ασχολούνται με τη γεωργία, έχουν καθήκον να προωθούν
την επιστημονική σκέψη, την καινοτομία, την έρευνα, το

παραγωγικό management και την επιχειρηματικότητα από
την ώρα της σποράς μέχρι την κατανάλωση και την εξαγωγή.
Η εμμονή στα μεγάλα λόγια σε περιόδους που οι υποψια-
σμένοι αποτελούν πλειοψηφία, μια διοίκηση να βρίσκεται
σε μακροχρόνιο κώμα, οι ανεδαφικές για την εποχή μας
κρατικίστικες ιδεοληψίες να παίρνουν και να δίνουν, οι νο-
σταλγοί των κολχόζ και μιας θολής «αγροτικής πολιτικής»
από τη μια μεριά και η «επικοινωνιακή φλυαρία σκοπιμότητας
και εφησυχασμού» περί του «όλα καλά τα κάνουμε και όλα
καλά θα γίνουν» από την άλλη, δεν μπορούν πια να έχουν
οπαδούς… 

Greek Statistics στο κατά πως βολεύει 
Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από κομματιασμένες «χαρ-
μόσυνες» στατιστικές που αποκλίνουν από έντυπο σε
έντυπο, από επιχειρηματολόγο σε επιχειρηματολόγο και
ανάλογα βέβαια με το μήνυμα που θέλει ο καθένας να με-
ταφέρει και σε ποιούς (όταν μιλάμε δημόσια δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι ανάμεσα στα ακροατήρια, πάντα υπάρχουν
και κάποιοι που καταλαβαίνουν…). Πλημμυρίζουμε από
ανεδαφικές προτάσεις με αμέτρητα τα «επιβάλλεται» και
τα «πρέπει», προβάλλουμε τα λίγα (περιστασιακά) καλά
παραδείγματα των πολύ ολίγων που επιστρέφουν στη
γεωργία (παρηγοριά στον άρρωστο), την αύξηση των εξα-
γωγών (ξεκομμένες από τις τραγικές εισαγωγές και το απα-
ράδεκτα αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο σε τρόφιμα, ζωοτροφές,
πρώτες ύλες και εισροές) και παραμένουμε ανήμποροι να
ανοίξουμε λαγούμια δραπέτευσης από ένα συνειδητά αν-
τιπαραγωγικό μοντέλο για τον τόπο… Η χειρότερη μορφή
του φαινομένου της «ακατάσχετης φλυαρίας γύρω από τη
διαπίστωση του προβλήματος» ίσως είναι η πιο επιζήμια,
δεν είναι παρά η κάθε φορά προς τα έξω προβολή ενός
πλαστού στατιστικού ραπόρτου (τύπου Greek statistics)
με στόχο την άμβλυνση του προβλήματος και τον εξαγνισμό
μιας εικόνας που περιέχει ολόκληρο το πολιτικό χάλι της
ελληνικής γεωργίας… 
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Οι μέλισσες είναι από μόνες τους εργατικές, αλλά όταν
βρεθούν στα χέρια ενός… ανήσυχου μελισσοκόμου,
αποδίδουν «χρυσάφι» 

Τα μελίσσια
Ο κ. Μυγδανάλευρος ξεκα-
θαρίζει πως υπάρχουν αρ-
κετά είδη μελιού, το καθένα
διαφορετικό και κάποια είναι
παρεξηγημένα. Το ανθόμελο
που βγαίνει από νέκταρ, το
πευκόμελο, το θυμαρίσιο
μέλι, τα μελιτώματα και όχι
μόνο. Ανάλογα την εποχή
και την τοποθεσία βγαίνει
και άλλο μέλι. 
«Ένα στατικό μελίσσι δίνει
περίπου 8 με 10 κιλά, ενώ η
νομαδική μελισσοκομία απο-
φέρει έως και 60 κιλά μέλι»,
υπογραμμίζει, εξηγώντας
γιατί πρέπει να γίνονται πε-
ρίπου πέντε με έξι «μετακο-
μίσεις» μελισσιών το χρόνο.
Οι μελισσοκόμοι γνωρίζουν
τα μέρη που πρέπει να πάνε
τα μελίσσια τους, ανάλογα
με την εποχή του χρόνου.
Πολλές φορές παρακαλούν
ιδιώτες να τα βάλουν στην
άκρη του χωραφιού τους ή
ζητούν άδειες για να μπουν
σε κοινοτικά χωράφια. 
Προσπαθούν πάντα να έχουν
βοηθητικές ανθοφορίες, να
υπάρχουν διαφορετικά άνθη
απ’ όπου μπορεί η μέλισσα
να μαζέψει νέκταρ, όπως το
αγκάθι, η λυγαριά κ.ά. 

Στη Βόρεια Εύβοια
πηγαίνουν για τα

πεύκα. Αφότου κάηκε η Χαλ-
κιδική, το πιο κοντινό μέρος
με πευκοδάση είναι αυτό. 

Την άνοιξη πάνε για
ρείκι στη Θεσσαλία,
ενώ στην υπόλοιπη

Ελλάδα προσφέρονται γι’ αυ-
τό η Κομοτηνή και ο Βόλος. 
Τον Ιούνιο μεταφέρονται

στα παράλια της Λά-
ρισας για τις καστα-
νιές. 

Από τον Ιούλιο έως το Σε-
πτέμβριο βρίσκον-
ται σε μέρη πεδινά
που υπάρχει βαμ-

βάκι και βγαίνει μέλι, που
αν και παρεξηγημένο είναι
καλό. 
Τα μελιτώματα που είναι ζωι-
κής παραγωγής μέλι, βγαί-
νουν στα ορεινά. Έντομο
που παρασιτεί, ο εργάτης,
μοιάζει με σπόρους από πε-
πόνι. Πηγαίνει στα πεύκα
στο βορινό μέρος, μεγαλώ-
νει, βάζει τα ράμφη του στον
κορμό του δέντρου, ρουφά
τους χυμούς του και απο-
βάλλει ζάχαρα. Η μέλισσα
το παίρνει και κάνει μέλι. 

Ο δάσκαλος
Η μελισσοκομία μαθαίνεται
στην πράξη και γι’ αυτό πρέ-
πει να έχει κάποιος καλό δά-
σκαλο. Ο κ. Μυγδανάλευρος
θεωρεί πως είχε και έχει πολύ
καλούς δασκάλους. Μάλιστα,
ακόμα τους καλεί και τους
συμβουλεύεται όταν έχει
απορίες ή κάποιο πρόβλημα. 
Έχει και ο ίδιος μαθητές.
Παίρνουν μελίσσια και τους
μαθαίνει τα μυστικά. Φέτος

έχει τέσσερις μαθητές, πέ-
ρυσι επτά και το 2010 είχε
τρεις. Πρόκειται για συντα-
ξιούχους, απόστρατους, αλ-
λά και νέους, γεωπόνους,
ανθρώπους με πτυχία και
περγαμηνές. Δυσκολεύονται
με τη σημερινή κατάσταση
και μαθαίνουν ακόμα μια τέ-
χνη για να συμπληρώσουν
το εισόδημά τους. Τους δι-
δάσκει περίπου ένα χρόνο.
Μετακινούνται όλοι μαζί και
μαθαίνουν επί το έργον. Συ-
νεχίζει, βέβαια, να τους δίνει
συμβουλές από τη Λάρισα. 

Το κόστος
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να ξεκινήσουν την άνοιξη
με τα πρώτα τους μελίσσια.
Αγοράζουν σε πρώτη φάση
πέντε παραφυάδες, της οποί-
ας το κόστος ανέρχεται από
10 έως 15 ευρώ η μία. Τί είναι
παραφυάδες; Τρία πλαίσια
με ένα γόνο στη μέση και
τη βασίλισσα. Στα άλλα δύο
πλαίσια υπάρχει τροφή, γύρη
και μέλι. Η κυψέλη μπορεί
να κοστίσει από 30 έως 45
ευρώ, ενώ αν ο ενδιαφερό-
μενος την έχει, το κόστος
περιορίζεται στα 60 ευρώ
περίπου. Στη συνέχεια θα
πρέπει να αγοράσει σιρόπι
για να χτίσουν οι μέλισσες
τα κεριά τους. Το κόστος της
ζάχαρης για να γίνει το σιρόπι
φτάνει τα είκοσι ευρώ ανά

κυψέλη, για 15-20 κερήθρες.
Αλλιώς, για ένα κιλό κερή-
θρες πρέπει να καταναλω-
θούν 4-5 κιλά μέλι. Από την
άλλη μεριά, για να βγάλει η
μέλισσα ένα κιλό νέκταρ,
πρέπει να πάει σε 90.000 άν-
θη. Και για ένα κιλό μέλι απαι-
τούνται 7-8 κιλά νέκταρ. 
Το κόστος για ένα μελίσσι
στην αρχή είναι στα 100 ευ-
ρώ. Π.χ. για είκοσι μελίσσια
φτάνει στα 2.000 ευρώ. Αλλά
αν δουλέψει κανονικά, θα
έχει τη δυνατότητα απόσβε-
σης, θα πάρει 1.000 με 1.300
ευρώ. 
Οι διαδικασίες πρέπει να ξε-
κινήσουν το Μάιο, για να έχει
ο μελισσοκόμος παραγωγή
μέχρι τον Αύγουστο. Αν γί-
νουν όλα σωστά, θα βγουν
από πέντε έως δέκα κιλά μέλι
από ένα μελίσσι. Φυσικά, όσο
περνά ο καιρός, μειώνονται
και οι δουλειές που πρέπει
να γίνουν. Είναι μια ασχολία
που αφήνει κάτι. Ο ίδιος ο κ.
Μυγδανάλευρος δηλώνει
πως δεν έχει μπει ποτέ μέ-
σα… «Εάν πάρει στα σοβαρά
κάποιος τη μελισσοκομία, θα
έχει καλά αποτελέσματα
εξαρχής», σημειώνει. 

Οι δυσκολίες
«Το μελίσσι τρέφεται με πε-
τρέλαιο», λέει ο κ. Μυγδα-
νάλευρος, εννοώντας πως
το κόστος της μελισσοκομίας
ανεβαίνει κατακόρυφα με
τις μετακινήσεις που πρέπει
να γίνονται. Παράλληλα, δεν
είναι λίγα τα προβλήματα
που προκύπτουν από τη
στιγμή που το μελίσσι είναι
μακριά και δεν μπορεί ο με-
λισσοκόμος να το προσέχει
συνέχεια. Το Σεπτέμβριο μια
αρκούδα «επισκέφθηκε» τα
μελίσσια του κ. Μυγδανά-
λευρου και χτύπησε πέντε
κυψέλες. Τον Ιούλιο κάηκαν
αρκετά μελίσσια, ο ΕΛΓΑ επι-
σκέφθηκε το μέρος, αλλά
ακόμα δεν του έχει δοθεί
κάποια αποζημίωση. Ακόμα,
υπάρχει και το φαινόμενο
των κλοπών. Φέτος, του έκλε-
ψαν 17 κυψέλες. 

Ο απόστρατος

Κώστας

Μυγδανάλευρος

βρήκε ένα χόμπι

που όχι μόνο το

«ερωτεύτηκε»

αλλά του

αποδίδει και

εισόδημα

O επίμονος μελισσοκόμος
Η συνταξιοδότηση συνήθως καθηλώνει 
ακόμα και νέους ανθρώπους σε έναν καναπέ.
Αυτό ακριβώς ήθελε να αποφύγει 
ο κ. Κωνσταντίνος Μυγδανάλευρος, όταν
βγήκε στη σύνταξη. Έφυγε από το στρατό
στα 54 του χρόνια και αναζητούσε
μανιωδώς χόμπι. Στην αρχή σκέφτηκε 

τα αμπέλια, αλλά τελικά
άλλαξε γνώμη και στράφηκε
στη μελισσοκομία, ενώ
παράλληλα ανακάλυπτε και 
τη χαρά της φωτογραφίας.
Μέσα σε δέκα χρόνια έχει
αποκτήσει 150 μελίσσια και
έχει… χαλάσει έξι
φωτογραφικές μηχανές,
απαθανατίζοντας τις εργατικές 
του μέλισσες και τη φύση που 
τις περιβάλλει. Ξεκίνησε το 2002 και
έζησε, όπως λέει ο ίδιος, δέκα χρόνια
παθιασμένα, ερωτεύτηκε τρελά 
τη μελισσοκομία. Αγόρασε δύο-τρία
μελίσσια για να δει αν του ταιριάζει και
έπεσε με τα μούτρα. Διάβαζε οτιδήποτε
σχετικό με τις μέλισσες, μάθαινε 
στην πράξη και παρακολουθούσε
σεμινάρια και διαλέξεις καθηγητών 
του αντικειμένου. Τώρα πλέον
βγάζει δύο τόνους μέλι 
το χρόνο και μιλά για τα όσα έχει
μάθει αυτά τα δέκα χρόνια. 

THΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
arampatzi@xrimaonline.gr





Μ
έχρι σήμερα, 254
υποθέσεις έχουν
αποσταλεί για κα-
ταλογισμό στις

αρμόδιες ΔΟΥ. Σύμφωνα με
το νομικό καθεστώς, οι πα-
ραβάτες, εκτός του αδικήμα-
τος της φοροδιαφυγής, αντι-
μετωπίζουν τις κατηγορίες
της απάτης κατά του Δημοσίου
και του ξεπλύματος μαύρου
χρήματος. Σε σχετική ανακοί-
νωση του ΣΔΟΕ για την υπό-
θεση, αναφέρεται ότι «συνο-
λικά 6.274 αγρότες στην Κρήτη

έλαβαν επιστροφές ΦΠΑ
άνω των 3.000 ευρώ, συνολι-
κού ύψους 37.700.000 ευρώ.
Οι επιστροφές βασίστηκαν σε
πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
Μέχρι σήμερα 254 υποθέσεις
έχουν αποσταλεί για καταλο-
γισμό στις αρμόδιες ΔΟΥ». 
Το ΣΔΟΕ στην ανακοίνωσή
του αναφέρεται και στην προ-
φυλάκιση ενός αγρότη στη
Μεσσηνία, μετά από δικογρα-
φία που σχημάτισε η Περιφε-
ρειακή Δ/νση Πελοποννήσου
για απάτη από επιδοτήσεις

με πλαστά και εικονικά τιμο-
λόγια. Εκτός των ανωτέρω,
έχει καταλογιστεί πλήθος μι-
κρότερων φορολογικών πα-
ραβάσεων, οι οποίες υπερ-
βαίνουν τις 2.000 περιπτώσεις,
με πρόστιμα που ξεπερνούν
τα 20.000.000 ευρώ. 

Τί είπε ο Τσαυτάρης
Σε δηλώσεις του για το θέμα
ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Αθανά-
σιος Τσαυτάρης, αφού ανέ-
φερε ότι οι παραγωγοί που
εντοπίστηκαν από το ΣΔΟΕ
να έχουν λάβει επιστροφή
ΦΠΑ με βάση πλαστά ή εικο-
νικά τιμολόγια, θα ελεγχθούν
και για το εάν έχουν λάβει με
παράνομο τρόπο επιδοτήσεις
και εφόσον υπάρχουν ευρή-
ματα θα επιβληθούν κυρώσεις
ή θα επιστραφούν τυχόν αχρε-
ώστητα καταβληθέντα ποσά
ενισχύσεων, πρόσθεσε: «Στην
κρίσιμη οικονομική συγκυρία
που περνάμε έχει ιδιαίτερη
σημασία η αξιοποίηση και η
διαφάνεια και του τελευταίου
ευρώ που ξοδεύει ο τόπος για
να υποστηρίξει τη γεωργία.Γι’

αυτό προχωρούμε στην εξυ-
γίανση του συστήματος
συνδέοντας τη δήλωση
ΟΣΔΕ, δηλαδή τις εκτά-

σεις και το ζωικό κεφάλαιο
που έχει ένας αγρότης,
με το ύψος του ΦΠΑ

που του επιστρέ-
φουμε». 
Αυτό, όπως
εξήγησε,

«από μόνο του
βοηθάει στην

αποκάλυψη, τόσο των πλα-
στών όσο και των ανακριβών
τιμολογίων πώλησης αγροτι-
κών προϊόντων από τον αγρό-
τη στον έμπορο, που χρησι-
μοποιούνται από ορισμένους
επιτήδειους για την είσπραξη
αδικαιολόγητα υψηλών ποσών
επιστροφής ΦΠΑ από το κρά-
τος, δηλαδή απ’ όλους εμάς». 
Πρακτική, που «οδηγεί σε αδι-
καιολόγητη έντεχνη αύξηση
των τιμών πώλησης των προ-
ϊόντων από τον έμπορο στον

καταναλωτή, με συνέπεια τις
αυξημένες τιμές στα ράφια
των σούπερ μάρκετ και ανοίγει
το δρόμο στις παράνομες ελ-
ληνοποιήσεις», πρόσθεσε ο
υπουργός. «Η συνεργασία του
υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης με τις αρμόδιες ελεγ-
κτικές υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Οικονομικών που πέρα
από την παράνομη διακίνηση
προϊόντων έχει επεκταθεί και
στα θέματα παράνομης δια-
κίνησης φυτοφαρμάκων, απο-
δίδει. Η συσχέτιση του ΟΣΔΕ
με τη δυνατότητα παραγωγής
προϊόντων από μια εκμετάλ-
λευση σε συνδυασμό με τους
ελέγχους για την είσπραξη
ΦΠΑ από αγρότες του ειδικού
καθεστώτος δίνει συνεχώς
αποτελέσματα», τόνισε ο κ.
Τσαυτάρης. 
«Ήταν από την αρχή δηλω-
μένη μου προτεραιότητα να
‘‘χτυπήσουμε’’ τις διάφορες
μεθοδεύσεις και παρανομίες.
Να ελεγχθεί όλη η διαδικασία
στην αγροτική παραγωγή
προς όφελος του πολίτη και
του καταναλωτή. Και το κά-
νουμε», κατέληξε. 
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ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΒΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 37 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ!

Κρήτη: Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ
6.274 αγρότες των αγροτών 

«Ήταν από 

την αρχή

δηλωμένη μου

προτεραιότητα 

να ‘‘χτυπήσουμε’’ 

τις διάφορες

μεθοδεύσεις και

παρανομίες»,

τονίζει 

ο υπουργός

Αγροτικής

Ανάπτυξης και

Τροφίμων

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο
«5 χορτοκοπτικά FUTURA » από την εβδομαδιαία
εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ
η εφημερίδα των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν
όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από το
Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι
της εφημερίδας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς
τους έως 2ου βαθμού. Επίσης τα στελέχη και οι υπάλ-
ληλοι της εταιρείας διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι σύζυγοι
και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού, καθώς και
λοιποί συνεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται
το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 5 χορτοκοπτικά μη-
χανήματα της εταιρείας FUTOURA, τα οποία θα κερ-
δίσουν 5 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε πέντε (5) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα
κυκλοφορήσει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 θα
υπάρχει από μια σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡ-
ΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο δια-
γωνισμό – αναγνώστες της εφημερίδας, ο οποίοι θα
αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν τις
σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα)
στα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα επί της Λε-
ωφόρου Συγγρού 35 μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 2012 (ώρες: 09:00 - 18:00). Σε περίπτωση που
κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί μέχρι την ανωτέρω
προθεσμία χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του μη-
χανήματος και απόλλυται οριστικά για τον συμμετέ-
χοντα. 
Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς
αναγνώστες δεν έχει τη δυνατότητα να προσέλθει
αυτοπροσώπως στα γραφεία της διοργανώτριας,
ώστε να προσκομίσει το πρωτότυπο φύλλο, θα πρέπει
να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εφημερίδα
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών» να δηλώσει
τα στοιχεία του και στη συνέχεια να αποστείλει -πριν
τη λήξη της προθεσμίας- ταχυδρομικά το φύλλο στα
γραφεία της διοργανώτριας, (Λεωφόρος Συγγρού
35 Τ.Κ. 1147 43, Αθήνα) όπου με τη σειρά της θα
αποστείλει το δώρο χωρίς καμία επιβάρυνση του
τυχερού αναγνώστη. 
4.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν θα
δεχτεί από εφημεριδοπώλες και λοιπούς διανομείς
εντύπων επιστροφές του φύλλου της 8ης Δεκεμβρίου
2012, σε περίπτωση που έχει ανοιχθεί ή παραβιαστεί
με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία της εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα
ανακοινωθούν με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η
Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα
να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν
τα έπαθλα με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο
μέσο όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά-
φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο και ενδεχομένως να
χρησιμοποιήσει κάθε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό
με την απονομή του επάθλου, χωρίς καμία πρόσθετη
αμοιβή προς τους συμμετέχοντες. 
Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να
επικοινωνήσουν στα τηλ. 210/9249571-2 &
210/7256050. 
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Μακροχρόνιο και δυσεπίλυτο για 
την ελληνική γεωργία είναι το πρόβλημα
του υψηλού κόστους παραγωγής 
των γεωργικών προϊόντων 
και η εξ’ αυτού του λόγου έλλειψη 
της ανταγωνιστικότητάς τους. 
Όπως είναι γνωστό, το κόστος παραγωγής,
πλην της εργασίας, διαμορφώνεται από 
το σύνολο των «εισροών» που συντίθεται
από τη δαπάνη για την προμήθεια 
του πολλαπλαστιακού υλικού (σπόροι
σποράς-φυτάρια-δενδρύλλια), από 
το κόστος των λιπασμάτων (ανόργανων
κυρίως) και των φυτοπροστατευτικών
ουσιών (εντομοκτόνα-μυκητοκτόνα-
ζιζανιοκτονία), από την αξία του νερού
άρδευσης, από τα καύσιμα και τα λιπαντικά
και άλλα (όπως η απόσβεση μηχανολογικού
εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων).
Σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης
του κόστους μιας καλλιέργειας παραμένει
πάντα το απαιτούμενο κυκλοφοριακό
κεφάλαιο για την προμήθεια 
των αναγκαίων ανόργανων (κυρίως)
λιπασμάτων για την ικανοποίηση 
των θρεπτικών αναγκών του φυτού και 
των απαραίτητων φυτοφαρμάκων. 
Στόχος οποιασδήποτε γεωργικής
δραστηριότητας παραμένει, πάντα, 
η απόληψη υψηλών, ποσοτικά και ποιοτικά,
μέσων στρεμματικών αποδόσεων και 
η μεγιστοποίηση του οικονομικού
αποτελέσματος της εκμετάλλευσης, που
δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς λίπανση 
και φυτοπροστασία. 
Σε αυτό το βασικό στόχο του καλλιεργητή
και σε αυτούς τους δύο βασικούς
συντελεστές διαμόρφωσης του κόστους
των γεωργικών μας προϊόντων, είναι
αφιερωμένες οι σελίδες που ακολουθούν. 
Οι συνάδελφοι που γράφουν, καταξιωμένοι
και έγκυροι αναλυτές, όλοι, στο αντικείμενό
τους, προσεγγίζουν σε γενικές γραμμές 
το θέμα τους, ενώ έχει προγραμματιστεί 
να ακολουθήσουν πιο εξειδικευμένα άρθρα 
σε προσεχή τεύχη της «ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ».

ΦαΚΕλΟσ
λιπανση 

TA MYσΤιΚα Για αΥΞηΜΕνΕσ
απΟΔΟσΕισ
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Α
πό τους φυτοπαθογόνους μι-
κροοργανισμούς (μικρόβια),
αυτοί που ζουν στο έδαφος
είναι από τα σοβαρότερα αίτια

που προκαλούν ασθένειες στα φυτά. Η
αντιμετώπισή τους είναι από τις πλέον
δύσκολες, επειδή το έδαφος είναι ένα
εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον.
Μεταξύ των εδαφογενών παθογόνων
συγκαταλέγονται μικρόβια που προ-
σβάλλουν τα φυτά από τις ρίζες και εγ-
καθίστανται στο αγγειακό σύστημα
(αγγεία του ξύλου) των φυτών. Ακόμα
και ισχυρά φυτοφάρμακα δεν μπορούν
να προσεγγίσουν τα παθογόνα αυτά που
βρίσκονται μέσα στα φυτά, γι αυτό και
δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα για
την αντιμετώπισή τους (χρήση χημικών
ουσιών μετά την εγκατάστασή τους).
Στην πράξη, η αντιμετώπιση των πα-
θογόνων αυτών βασίζεται στη λήψη
προληπτικών μέτρων. Τα αποτελεσμα-
τικότερα είναι η χρήση ανθεκτικών ποι-
κιλιών (δεν προσβάλλονται από τα μι-
κρόβια αυτά) και η καταστροφή των
παθογόνων στο έδαφος πριν την εγκα-
τάσταση της καλλιέργειας.
Μέχρι το 2005, η καταστροφή των εδα-
φογενών παθογόνων γινόταν, σχεδόν
αποκλειστικά, με απολύμανση του εδά-
φους με βρωμιούχο μεθύλιο, ένα γενικό
βιοκτόνο κατά μικροβίων, ζωικών εχθρών
(εντόμων και νηματωδών σκωλήκων)
και ζιζανίων. Εξαιτίας όμως των δυσμενών
επιπτώσεων από τη χρήση του βρωμι-
ούχου μεθυλίου (μόλυνση υπογείων
υδάτων και καταστροφή του ατμοσφαι-
ρικού όζοντος), αλλά και της –συνε-
χώς- αυξανόμενης ευαισθητοποίησης
για τη μείωση των χημικών εισροών
στη γεωργία, η χρήση του βρωμιούχου
μεθυλίου απαγορεύτηκε παγκοσμίως

το 2005. Το γεγονός αυτό αύξησε την
ανάγκη εξεύρεσης μεθόδων απολύμανσης
του εδάφους εναλλακτικών της χρήσης
χημικών ουσιών. 
Η ηλιοαπολύμανση είναι μία μη χημική
μέθοδος απολύμανσης του εδάφους
που βασίζεται στην αξιοποίηση της
ηλιακής ακτινοβολίας. Ως εκ τούτου,
είναι δυνατή η εφαρμογή της στις χώρες
της νότιας Ευρώπης με αυξημένη ηλιο-
φάνεια κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, όπως η Ελλάδα. Είναι μέθοδος
που μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια
μιας βιολογικής καλλιέργειας, αφού δεν
προϋποθέτει τη χρήση χημικών ουσιών,
αλλά μπορεί να συμπεριληφθεί και σε
ένα σύστημα ολοκληρωμένης καλλιέργειας
μιας και μπορεί να συνδυαστεί και με
μειωμένες δόσεις χημικών απολυμαντικών
του εδάφους. Μπορεί να εφαρμοστεί
σε υπαίθριες (αγρού) αλλά και σε υπό
κάλυψη (θερκοκηπιακές) καλλιέργειες
πριν την εγκατάσταση της φυτείας, αλλά
και σε εγκατεστημένα δενδροκομεία με
ατομική κάλυψη μεμονωμένων δένδρων.
Εκτός από εμπορική εφαρμογή (εμπορικές
καλλιέργειες), μπορεί να εφαρμοστεί
και σε μικρές εκτάσεις, σε «αστικές»
καλλιέργειες (κήπος) ή αστικό πράσινο.
Δεν προκαλεί στο έδαφος βιολογικό
κενό (πλήρης καταστροφή όλων των
μικροοργανισμών, αφού καταστρέφονται
κυρίως τα φυτοπαθογόνα, ενώ διαβιώνουν
οι θερμοάντοχοι, συνήθως ωφέλιμοι μι-
κροοργανισμοί, πράγμα που συντελεί
στη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα
της μεθόδου (συνήθως μία εφαρμογή
είναι αρκετή για διάρκεια τριών έως
πέντε ετών). Πέραν της καταστροφής
των παθογόνων η εφαρμογή της μεθόδου
έχει και άλλα παράπλευρα οφέλη, όπως
η καταστροφή των σπόρων ζιζανίων, η

μείωση των πληθυσμών των νηματωδών
σκωλήκων αλλά και η καλύτερη διακίνηση
θρεπτικών στοιχείων και η ευχερέστερη
διαθεσιμότητά τους στα φυτά. 
Η εφαρμογή της ηλιοαπολύμανσης συ-
νίσταται στα ακόλουθα: 
Προηγείται επιμελημένη προετοιμασία
του εδάφους για την απόκτηση όσο το
δυνατόν επίπεδης επιφάνειας. Ακολουθεί
πότισμα μέχρις ότου το χώμα έρθει στο
«ρώγο» του (το έδαφος είναι επαρκώς
υγρό αλλά όχι λάσπη). Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με μία πλήρη άρδευση (30-
40 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο)
1-2 ημέρες πριν από την κάλυψη. H
επαρκής εδαφική υγρασία κατά τη διάρ-
κεια της ηλιοαπολύμανσης. βοηθά την
επαγωγή της θερμότητας στο έδαφος
και αυξάνει τη βιολογική δράση της (αύ-
ξηση της θερμικής ευαισθησίας δηλαδή
αποτελεσματικότερη καταστροφή των
μικροβίων). Στη συνέχεια, το έδαφος
καλύπτεται ερμητικά με λεπτό φύλλο
πολυαιθυλενίου ή άλλου διαφανούς πλα-
στικού. Η ερμητική κάλυψη είναι απα-
ραίτητη για τον εγκλωβισμό της θερ-
μότητας εντός του πλαστικού φύλλου
και στην πράξη επιτυγχάνεται με διάνοιξη
αυλακιού, τοποθέτηση των άκρων του
φύλλου μέσα στο αυλάκι και προσθήκη
χώματος είτε με το χέρι είτε μηχανικά
ώστε να κλείσει από όλες τις πλευρές.
Με τον τρόπο αυτό εγκλωβίζεται και η
εδαφική υγρασία που είναι απαραίτητη
για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
της μεθόδου. Η κάλυψη γίνεται όπως
προαναφέρθηκε κατά τους θερινούς
μήνες και για 4-6 εβδομάδες, ώστε να
επιτευχθεί ικανοποιητική απολύμανση
και στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους
(25-35 εκατοστά). Για τις συνθήκες της
χώρας μας, έχει διαπιστωθεί ότι η αύξηση

της θερμοκρασίας του εδάφους κάτω
από το πλαστικό είναι 10-12 βαθμοί
Κελσίου σε σύγκριση με το ακάλυπτο
έδαφος. 
Αν και φαίνεται λογικότερη η χρήση
μαύρου πλαστικού φύλλου, εντούτοις
το μαύρο απορροφά τη θερμότητα, ενώ
το διαφανές πλαστικό επιτρέπει τη διέ-
λευση της ακτινοβολίας και στη συνέχεια
τον εγκλωβισμό της κάτω από το φύλλο.
Για καλύτερα αποτελέσματα, είναι απα-
ραίτητη η διατήρηση επαρκούς υγρασίας,
η επίπεδη επιφάνεια του χώρου (χωρίς
μεγάλους σβόλους ή πέτρες που προ-
καλούν σκίαση) και η αεροστεγής κάλυψη
του εδάφους. Το διαφανές πλαστικό
φύλλο θα πρέπει να έχει πάχος 50-100
mm και να είναι ενισχυμένο με σταθε-
ροποιητές κατά της υπεριώδους ακτι-
νοβολίας (ώστε να μην «καίγεται» από
τον ήλιο). Τελευταία, έχουν δημιουργηθεί
αδιαπέραστα πλαστικά φύλλα που εμ-
ποδίζουν πλήρως τη διαφυγή αερίων
κι έτσι επιταχύνεται ο χρόνος εφαρμογής
της μεθόδου στο μισό. 
Λόγω της οικονομικής συγκυρίας της
χώρας μας, ένα σημαντικό τμήμα του
αστικού πληθυσμού έχει εκδηλώσει εν-
διαφέρον ενασχόλησης με αγροτικές
εργασίες. Η ηλιοαπολύμανση είναι
μέθοδος απολύμανσης του εδάφους,
οικολογικά αποδεκτή, φιλική προς το
περιβάλλον και το χρήστη και εύκολα
εφαρμόσιμη, αφού δεν απαιτεί ακριβό
εξοπλισμό ή εξειδικευμένες δεξιότητες
για την εφαρμογή της. Θα μπορούσε
λοιπόν να αποτελέσει τη μέθοδο απο-
λύμανσης του εδάφους σε νεοσύστατες
μικρές, αγροτικές επιχειρήσεις ή οικο-
γενειακές εκμεταλλεύσεις από ενασχο-
λούμενους που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία
σε γεωργικές εργασίες. 

Η λίπανση σε συνάρτηση με το νερό, 
το κλίμα και το υπόστρωμα 

Αντιμετώπιση παθογόνων με μη χημικές μεθόδους 

Υδροπονικες θερμοκηπιακες καλλιεργειες:

Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ 
Γεωπόνος μελετητής 

αλλαγές στην αυξομείωση της αλατότητάς του
οδηγούν σε αλλοίωση των ιδιοτήτων της υδρο-
λίπανσης. 
Στην τομάτα π.χ. στις «εύρωστες» ποικιλίες είναι
δυνατόν να χορηγηθεί η μισή ποσότητα αζώτου
(150 mg/lt αντί 300 mg/lt). Επίσης από τον 1ο
έως τον 10ο σταυρό η λίπανση διαφοροποιείται,
αφού το φυτό διαφοροποιεί το μεταβολισμό
του σχεδόν σε κάθε σταυρό, ενώ από τον 11ο
μέχρι τον 20ο-25ο σταυρό το θρεπτικό επίπεδο
περίπου σταθεροποιείται.
Όσον αφορά στο κλίμα (και την εποχή καλ-
λιέργειας), αυτό επηρεάζει σημαντικά τους κα-
νόνες της θρέψης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι η σχέση αφομοίωσης καλίου προς ασβέστιο
αντιστρέφεται το καλοκαίρι σε σχέση με το χει-
μώνα. 
Καθοριστικό παράγοντα για μια επιτυχή υδρο-
πονική καλλιέργεια αποτελεί η συχνότητα των
αρδεύσεων ανά ημέρα και η διάρκειά τους.
Μπορούμε να πούμε -εμφαντικά- ότι είναι ίδιας
ή και μεγαλύτερης σημασίας από αυτήν, τούτη

η συνταγή του διαλύματος, αφού επηρεάζει
σε μέγιστο βαθμό την ταχύτητα ανταλλαγής
των θρεπτικών στοιχείων στο χώρο της ριζό-
σφαιρας κι επομένως, τη δυνατότητα απορ-
ρόφησής τους. Και, βέβαια, με την κατάλληλη
διαμόρφωση της συχνότητας και της διάρκειας
των ποτισμάτων, επηρεάζουμε την EC, την
υγρασία του υποστρώματος και τον τρόπο ανά-
πτυξης του ριζικού συστήματος. 
Προς επίρρωση των ανωτέρω και αναφερόμενοι
στην τομάτα, που αποτελεί και το μεγάλο πο-
σοστό των καλλιεργούμενων υδροπονικά κη-
πευτικών καλλιεργειών, στα πρώτα στάδια της
καλλιέργειάς της θα πρέπει να δέχεται ποτίσματα
μακράς διάρκειας και μετά από μεγάλα δια-
στήματα επανάληψης, προκειμένου να δημι-
ουργήσει πλούσιο ριζικό σύστημα. 
Η σταθεροποίηση της EC στην τομάτα οδηγεί
σε τιμές 2-3 ms/cm στην επιτραπέζια τομάτα

και 4-6 ms/cm στην cherry, που ως πλέον «άγριο»
και «πρωτόγονο» είδος είναι περισσότερο αν-
θεκτικό. 
Το PH καλό είναι να βρίσκεται σε τιμές 5,5-6,5.
Αυτό επιτυγχάνεται με ρύθμιση, κυρίως της
σχέσης που υφίσταται ανάμεσα στο νιτρικό
και αμμωνιακό άζωτο του διαλύματος. 
Οι εναλλασσόμενες απαιτήσεις της διαπνοής
της καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας
παίζουν επίσης καταλυτικό ρόλο. Είναι ευνόητο
ότι μια καλλιέργεια σε συγκεκριμένη περίοδο,
μπορεί να απορροφά σε 3-4 ώρες της ημέρας
άνω του 70% του απαιτούμενου νερού ολό-
κληρης της ημέρας. 
Ανάλογα με την χημική ανάλυση του προς άρ-
δευση νερού καθορίζεται ο τύπος του διαλύ-
ματος, μέσα από τον οποίο θα παρέχονται τα
στοιχεία εκείνα που λείπουν. Εδώ, λοιπόν,
έγκειται η σοβαρότητα του καθορισμού των

άλατα, τα θειϊκά και τα ιχνοστοιχεία. Η χρησι-
μοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών προς
έλεγχο και ρύθμιση των παραπάνω απαλλάσσει
τον παραγωγό από μεγάλο μέρος καθημερινών
επιτόπιων ελέγχων, αλλά επιτάσσει τον έλεγχο
ορισμένων παραμέτρων, ιδίως του PH, της EC
και της υγρασίας του υποστρώματος, μέσω
απλών οργάνων, των οποίων ο χειρισμός γίνεται
με το χέρι. Η καταγραφή των στοιχείων αυτών
απαιτεί καθημερινά, λίγα λεπτά της ώρας. 
Οι συνιστώμενες παροχές ανά φυτό τομάτας
είναι 2-2,5 lt/ώρα και δίδονται με κατάλληλους
σταλλάκτες. Σταλλάκτες κάτω του 1,5 lt/ώρα
δεν συνιστώνται, διότι υπάρχει κίνδυνος φραγής
τους από άλατα, όπως και σταλλάκτες άνω των
4 lt/ώρα, αφού οδηγούν σε ανεπαρκή ανανέωση
του διαλύματος του υποστρώματος. 
Η υδροπονική καλλιέργεια έδωσε αποτελε-
σματική λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως
αυτό της απολύμανσης του εδάφους. Μάλιστα,
μετά την απαγόρευση της χρήσης του βρωμι-
ούχου μεθυλίου, για λόγους περιβαλλοντικής
προστασίας, το πρόβλημα έχει μεγιστοποιηθεί
την τελευταία δεκαετία. 
Όμως, αν το νερό της άρδευσης είναι ανακυ-
κλούμενο, πέραν της απαιτούμενης ανασύ-
στασής του, δηλαδή του επανεμπλουτισμού
του με άλατα που ήδη απορροφήθηκαν από
την καλλιέργεια, πρέπει οπωσδήποτε να απο-
λυμανθεί, αφού αποτελεί πλέον, πρόσφορο
μέσο μεταφοράς και διασποράς ασθενειών του
ριζικού συστήματος. 
Το κόστος βέβαια των ανωτέρω (επανασύστασης,
απολύμανσης) είναι αρκετά υψηλό, τόσο ως
προς την εγκατάσταση των διαφόρων συστη-
μάτων (παστερίωση, όζον, οξυγονούχο νερό),
όσο και ως προς τη διαχείρισή τους. 
Το τεράστιας σημασίας θέμα της θρέψης των
υδροπονικών καλλιεργειών δεν εξαντλείται,
φυσικά, μέσα από αυτή την παρουσίαση. 
Όμως, εν κατακλείδι, μπορούμε κατηγορηματικά
να διαβεβαιώσουμε, ότι η υδροπονική καλ-
λιέργεια, με την απολύτως ελεγχόμενη θρέψη
των φυτών μέσω των διαλυμάτων και την πο-
σοτική και ποιοτική υπεροχή των παραγόμενων
προϊόντων της, έναντι των αντίστοιχων της
συμβατικής, συνιστά μονόδρομο στις κηπευτικές
και ανθοκομικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες,
απανταχού της γης, και προφανώς και στην
πατρίδα μας. 

δοσομετρικών και των συστημάτων παροχής. 
Το πλέον διαδεδομένο σύστημα προβλέπει τη
χρήση ενός «κορμού» για το νιτρικό, συνήθως,
οξύ, που σκοπό έχει να διορθώνει το PH και
δύο «κορμών» για τα υπόλοιπα άλατα. Στον
ένα εξ αυτών αντιστοιχούν το ασβέστιο και ο
χηλικός σίδηρος και στον άλλο τα φωσφορικά

είναι διαλυμένα στο νερό της άρδευσης και
παρέχεται μέσω δοσομετρικού αυτοματοποι-
ημένου συστήματος. 
Γίνεται, λοιπόν, άμεσα αντιληπτό ότι το υπό-
στρωμα και η ποιότητα του νερού, αποτελούν
τον «ακρογωνιαίο λίθο» της επιτυχούς καλλιέρ-
γειας. 
Τα ανόργανα υποστρώματα που χρησιμοποι-
ούνται είναι τριών κατηγοριών, ως προς την
προέλευση και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά
τους. 
Η πρώτη κατηγορία αφορά υποστρώματα φυ-
σικής προέλευσης, όπως οι λάβες, οι ελαφρό-
πετρες, τα φύκια, κλπ. 
Η δεύτερη αφορά παράγωγα αγροτοβιομηχα-
νικών υποπροϊόντων, όπως τα στέμφυλα και η
τρίτη προϊόντα που προέρχονται από ειδικές
βιομηχανικές διαδικασίες τήξης και διόγκωσης
του φυσικού πετρώματος, όπως η διογκωμένη
άργιλος, ο περλίτης και ο πετροβάμβακας, ο
οποίος καταλαμβάνει περίπου το 70% των υπο-
στρωμάτων που χρησιμοποιούνται στις υδρο-
πονικές καλλιέργειες. 
Τα υποστρώματα διαχωρίζονται στα ινώδη
(τύρφη, πετροβάμβακας, ίνες καρύδας, κ.λπ.)
και τα κοκκώδη (περλίτης, διογκωμένη άργιλος,
ηφαιστειογενή υλικά). 
Πέραν των υποστρωμάτων όμως, που ακροθιγώς
περιγράψαμε, η ποιότητα του νερού αποτελεί
τον καταλυτικό παράγοντα στο να αποδώσει
τα μέγιστα μια υδροπονική καλλιέργεια. Διότι,
πλέον, δεν υπάρχει το παράγον έδαφος, αλλά
μόνον το νερό της άρδευσης. 
Στις παραμεσόγειες χώρες και, φυσικά, στην
Ελλάδα, υπάρχει μεγάλο ποσοστό νερών με
υψηλή περιεκτικότητα αλάτων νατρίου (χλω-
ριούχων ή διττανθρακικών). Τα ανθοκομικά
είδη (ζέρμπερα, τριαντάφυλλο) είναι τα πλέον
ευαίσθητα και η καλλιέργειά τους καθίσταται
δύσκολη έως αδύνατη σε τέτοιας ποιότητος
νερά, εκτός αν καταφύγουμε σε εγκατάσταση
αντιστροφής της όσμωσης προς μείωση της
ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC). 
Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι όσο πιο υψηλή
είναι η EC του νερού, τόσο καλύτερα προσφέ-
ρονται προς εγκατάσταση της καλλιέργειας τα
ινώδη υποστρώματα σε σχέση με τα κοκκώδη,
αφού μειώνονται τα ποσοστά της EC και η συγ-
κέντρωση του νατρίου κατά μήκος του προφίλ. 
Η τομάτα, ανάμεσα στις υδροπονικές κηπευτικές
καλλιέργειες, προσαρμόζεται καλύτερα στο
νερό με υψηλή EC. Μάλιστα, η έντονη παρουσία
χλωριούχου νατρίου, συνήθως, οδηγεί σε πα-
ραγωγή ικανών ποσοτήτων και ιδιαίτερα ποι-
οτικών χαρακτηριστικών (χρώμα, ζαχαρικός
τίτλος), προπάντων στην cherry τομάτα, όπου
ακόμα και με νερό υψηλής EC (5-7 ms/cm έναντι
1-2 ms/cm) υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα. 
Εύλογο είναι ότι η ποιότητα του νερού πρέπει
να παραμένει σταθερή, αφού οι ξαφνικές

Σ
την καλλιέργεια, στο έδαφος, δύο είναι
οι κανόνες που οπωσδήποτε πρέπει να
πληρούνται. Το έδαφος να είναι πάντοτε

εύρωστο και υγιές. Η σωστή θρέψη καλύπτει
τον πρώτο και η κατάλληλη φυτοπροστασία
το δεύτερο. 
Όμως, αυτή η αέναη διαδικασία διατήρησης
του εδάφους στην optimum κατάστασή του,
πάμπολλες φορές ξεφεύγει από τα επιθυμητά
πλαίσια, προπάντων στις θερμοκηπιακές καλ-
λιέργειες, όπου η γεωργία που ασκείται είναι
εντατικής μορφής. 
Έτσι, στη Βόρεια Ευρώπη, στο Ισραήλ, στον
Καναδά, στις ΗΠΑ, κλπ ξεκίνησαν από τη δεκαετία
του ‘70 θερμοκηπιακές, συστηματικές, υδρο-
πονικές καλλιέργειες. 
Σε όλα τα συστήματα υδρολίπανσης που αφο-
ρούν καλλιέργειες εκτός εδάφους, τα φυτά (κη-
πευτικά και ανθοκομικά) τρέφονται συνεχώς
ή σε τακτά χρονικά διαστήματα με ένα πλήρες
σε μάκρο και ιχνοστοιχεία θρεπτικό διάλυμα.
Αυτό προέρχεται από βιομηχανικά άλατα, που

Γράφει ο ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ 
Καθηγητής Φυτοπαθολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η ηλιοαπολύμανση

είναι μέθοδος

απολύμανσης του

εδάφους, οικολογικά

αποδεκτή, φιλική

προς το περιβάλλον

και το χρήστη 

Το υπόστρωμα και η ποιότητα 

του νερού αποτελούν 

τον «ακρογωνιαίο λίθο» 

της επιτυχούς καλλιέργειας
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Εικασίες και ερωτηματικά 
Τα λιπάσματα συνδέονται άρρηκτα
με τη γεωργική παραγωγή, αλλά σε
μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης η
χρήση τους έχει… δαιμονοποιηθεί.
Ο μη εξειδικευμένος παρατηρητής,
στο άκουσμα των λέξεων “λίπανση”
και “λιπάσματα”, λίγο-πολύ θεωρεί
ότι μάλλον πρόκειται για δηλητήρια
ή γενικά για εχθρούς της υγείας και
του περιβάλλοντος. 
Λιπάσματα και φυτοφάρμακα είναι
για πολύ κόσμο ταυτόσημα, παρά το
γεγονός ότι μόνο τα δεύτερα έχουν
βιοκτόνες ιδιότητες. Αλλά και σε γνω-
σιολογικό επίπεδο, πολλές βιβλιο-
γραφικές πηγές αναφέρονται στις
αρνητικές επιδράσεις των λιπάνσεων
στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,
τον ευτροφισμό των υδάτων και τη
ρύπανση των υπογείων υδροφορέων.
Όμως, οι ειδήμονες εμμένουν στην
άποψη ότι χωρίς τα λιπάσματα η
αγροτική παραγωγή καταρρέει και
ο επισιτισμός της ανθρωπότητας
απειλείται. Ποιά είναι η πραγματικό-
τητα; 

Το παγκόσμιο επισιτιστικό
πρόβλημα 
Οι εμπειρογνώμονες συγκλίνουν στην
άποψη ότι προς το παρόν, το πρό-
βλημα δεν οφείλεται σε συνολική
υστέρηση της παγκόσμιας παραγω-
γής, αλλά μάλλον σε οργανικές αδυ-
ναμίες του συστήματος διανομής και
κατανομής των τροφίμων, μεταξύ
πλούσιων και φτωχών περιοχών του
πλανήτη. Παράλληλα όμως, η πλη-
θυσμιακή «έκρηξη» συνεχίζεται. Κατά
τις πλέον έγκυρες εκτιμήσεις, στα
επόμενα 25 χρόνια ο παγκόσμιος
πληθυσμός αναμένεται να προσεγγίσει
ή να υπερβεί τα 8,3 δισεκατομμύρια
από τα 6,5 δισεκατομμύρια που είναι
σήμερα. 
Ανακύπτει επομένως το φλέγον ερώ-
τημα, αν ακόμη και στο εγγύς μέλλον,
ο πλανήτης μας θα μπορεί να αντα-
ποκριθεί στις ολοένα διογκούμενες
διατροφικές ανάγκες της ανθρωπό-
τητας. 
Αναντίρρητα, η παραγωγή της τροφής
στο μέγιστο ποσοστό της εκπορεύεται
από τα γεωργικά εδάφη. Όμως, οι
δυνατότητες παραπέρα αύξησης των
καλλιεργουμένων εκτάσεων χωρίς
πλήρη κατάρρευση του αγροοικο-
λογικού συστήματος, είναι πολύ πε-
ριορισμένες. Καθίσταται λοιπόν, ορα-
τός ο κίνδυνος να οδηγηθεί η αν-
θρωπότητα σε συνολικό επισιτιστικό
αδιέξοδο, ίσως και μέσα στο δεύτερο
ήμισυ του αιώνα που διανύουμε. Πώς
μπορεί να αποφευχθεί η ζοφερή αυτή
προοπτική; Ήδη προ 20ετίας η Παγ-
κόσμια Διάσκεψη Περιβάλλοντος

του Rio de Janeiro διαπίστωσε επί
λέξει τα εξής: “Η ικανότητα του

πλανήτη μας να διαθρέψει τον
ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό

είναι αμφίβολη. Στην πρό-
κληση αυτή πρέπει να

ανταποκριθεί η γε-
ωργία, αυξάνοντας
την παραγωγή σε
ήδη καλλιεργού-
μενα εδάφη και
αποφεύγοντας τη
βίαια επέκταση σε
γαίες οριακά κα-
τάλληλες για γεωρ-
γική χρήση”. Επο-
μένως λύση μπορεί
να αναζητηθεί μό-
νο στην αύξηση
παραγωγικότητας
των ήδη καλλιερ-
γουμένων γαιών,

δηλαδή στην αύξηση της παραγωγής
ανά μονάδα γεωργικής γης. 

Λίπανση και αειφορική εκ-
μετάλευση του εδάφους 
Είναι γνωστό ότι οι εσοδείες των
αγροτικών καλλιεργειών παραλαμ-
βάνουν και απομακρύνουν θρεπτικά
στοιχεία από τα γεωργικά εδάφη.
Χωρίς αναπλήρωση των θρεπτικών
αυτών απωλειών, δηλαδή χωρίς λί-
πανση, διαμορφώνεται ένα αρνητικό
θρεπτικό ισοζύγιο, που σταδιακά
οδηγεί τα αγρο-οικολογικά συστήματα
σε υποβάθμιση και φθορά. Επομένως,
η βιωσιμότητα των γεωργικών εδα-
φών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τη λίπανση. Πολλές και έγκυρες πηγές
συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η
λίπανση συμμετέχει έως και άνω του
50% στην αύξηση των γεωργικών
αποδόσεων, ενώ συγχρόνως ανα-
βαθμίζει και τη θρεπτική αξία των
προϊόντων. 
Όμως, επισημαίνεται ότι με στόχο
την αύξηση της παραγωγής δεν μπο-
ρεί να καταστρατηγείται η αρχή της
αειφορίας, η οποία πρυτανεύει πλέον
στην αγροτική, εν γένει, πολιτική των
προηγμένων χωρών . Είναι ανεπίτρε-
πτο να βασιστεί η επιδίωξη της πα-
ραγωγικότητας σε αλόγιστη αύξηση
των εισροών, όπως λιπασμάτων, αρ-
δευτικού νερού κλπ ,δηλαδή σε λη-
στρική γεωργική εκμετάλλευση. Η
τελευταία δεν είναι βιώσιμη στρατη-
γική, διότι συνεπάγεται πολύ βραχυ-
πρόθεσμα οικονομικά οφέλη και ανα-
πότρεπτα οδηγεί σε υποβάθμιση και
καταστροφή των εδαφικών πόρων. 

Αέρια θερμοκηπίου (GHG) 
Όπως έγινε ευρύτερα αντιληπτό κατά
την τελευταία 15ετία, μεταξύ των σο-
βαροτέρων παρενεργειών της αγρο-
τικής παραγωγής είναι και η εκπομπή
αερίων θερμοκηπίου (greenhouse
gasses-GHG), δηλαδή των αερίων
που είναι υπεύθυνα για την υπερ-
θέρμανση της ατμόσφαιρας. Όμως,
τα εν λόγω αέρια, ήτοι διοξείδιο του
άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4) και
νιτρώδες οξείδιο (Ν2Ο) παράγονται
από τα εδάφη ακόμη και χωρίς την
ανθρώπινη παρέμβαση σαν συνέπεια
των φυσικών μικροβιολογικών δια-
δικασιών. Πάντως, η γεωργοκτηνο-
τροφική παραγωγή θεωρείται υπεύ-
θυνη για το 14% του συνόλου των
ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων
αυτών με το CO2 να κατέχει την πρώτη

θέση με 10-12% . Κα-
τά μεγάλο μέρος οφεί-
λεται στις εκχερσώσεις
(τροπικών) δασών και λοιπών
παρθένων εδαφών που πραγμα-
τοποιούνται στις χώρες του τρίτου
κόσμου για την επέκταση των καλ-
λιεργησίμων γαιών. 

Ο ρόλος των λιπασμάτων 
Από έγκυρες πηγές έχει υπολογισθεί
ότι περίπου το ήμισυ της ανθρωπό-
τητας (περί το 48%) διατρέφεται σή-
μερα χάρη στα αζωτούχα λιπάσματα.
Με άλλα λόγια αν δεν υπήρχαν τα λι-
πάσματα ο μισός σχεδόν πληθυσμός
της Γης θα λιμοκτονούσε, όχι απλά
και μόνο από την έλλειψη τροφίμων,
αλλά και εκ του γεγονότος ότι η δια-
θέσιμη ποσότητα αζώτου στο σύ-
στημα γεωργικής παραγωγής θα ήταν
ανεπαρκής για την παραγωγή των
απαιτούμενων πρωτεϊνών. Η επιπλέον
παραγωγή που θα απαιτηθεί προσε-
χώς μπορεί να προέλθει, είτε με επέ-
κταση των καλλιεργούμενων εκτά-
σεων εις βάρος των φυσικών οικο-
συστημάτων, είτε με αύξηση των
στρεμματικών αποδόσεων στις ήδη
καλλιεργούμενες εκτάσεις. Στην πρώτη
περίπτωση, δηλαδή με την αλλαγή
χρήσης γης (εκχέρσωση δασών και
λοιπών φυσικών οικοσυστημάτων),
θα έχουμε, όπως αναλύθηκε πιο πάνω,
σημαντική αύξηση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαι-
ρα. Στη δεύτερη περίπτωση, ναι μεν
αυξάνονται οι εκπομπές ανά μονάδα
καλλιεργουμένου εδάφους, αλλά μει-
ώνονται δραστικά, ανά μονάδα πα-
ραγομένου προϊόντος, που είναι και
το ζητούμενο. Για να ικανοποιηθούν
οι μελλοντικές επισιτιστικές ανάγκες
επιβάλλεται επομένως, όχι να αυξη-
θούν αλόγιστα οι καλλιεργούμενες
εκτάσεις, αλλά να βελτιστοποιηθεί η
αγροτική παραγωγή ανά μονάδα επι-
φανείας γεωργικού εδάφους. Εδώ
έγκειται ο στρατηγικός ρόλος των λι-
πασμάτων: Ότι με την αύξηση των
στρεμματικών αποδόσεων που συ-
νεπάγεται η χρήση τoυς, αποτρέπεται
η συνέχιση καταστροφής των φυσικών
οικοσυστημάτων κατ’ ακολουθία δε
και η περαιτέρω επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας με αέρια θερμοκηπίου. 

Θεσμικές παρεμβάσεις 
Ήδη από το έτος 2000 η Ευρωπαϊκή
Ένωση περιέλαβε ως βασική συνι-
στώσα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,

την
αειφορι-

κή γεωργι-
κή εκμετάλ-

λευση. Από το 2005
η Ε.Ε. έχει θεσμοθετήσει ένα πλέγμα
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων των
γεωργών, που είναι γνωστές ως «αμοι-
βαία συμμόρφωση» και μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν και την προστασία
της βιοποικιλότητας. Στον πυρήνα
της στρατηγικής αυτής συγκαταλέ-
γονται: η Ολοκληρωμένη Καλλιερ-
γητική Διαχείριση και οι Κώδικες Ορ-
θής Γεωργικής Πρακτικής. Η εφαρμογή
των κανόνων αυτών μπορεί να βελ-
τιώσει σημαντικά την αποτελεσμα-
τικότητα της λίπανσης και να δια-
σφαλίσει τη διατηρήσιμη γονιμότητα
του εδάφους με τη μικρότερη δυνατή
διατάραξη του φυσικού περιβάλλον-
τος. 

Το πρόβλημα της υπολίπαν-
σης των καλλιεργειών 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η
επάρκεια και κατάλληλη διαχείριση
των λιπασμάτων είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη με την επισιτιστική επιβίωση
της ανθρωπότητας, αλλά και της ίδιας
της χώρας μας! 
Ειδικότερα στην Ελλάδα, η οποία
συγκαταλέγεται ακόμη στις «ανα-
πτυγμένες» περιοχές του πλανήτη, η
χρήση των λιπασμάτων στη γεωργία
ακολουθεί κατά τα τελευταία χρόνια
μία φθίνουσα πορεία, με ρυθμό της
τάξης του μείον 12% κατά το προ-
ηγούμενο καλλιεργητικό έτος
(2011/2012) ως κύρια αίτια θεωρούν-
ται: το -έντονα- αρνητικό μακροοι-
κονομικό περιβάλλον της χώρας και
η εντεινόμενη έλλειψη ρευστότητας
του κυκλώματος γεωργικής παρα-
γωγής σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερα
προβληματική εμφανίζεται -λόγω
χρηματοοικονομικής στενότητας- η
προμήθεια πρώτων υλών και λιπα-
σμάτων εκ μέρους των παραγωγι-
κών-εμπορικών επιχειρήσεων του
κλάδου, οι οποίες με τη σειρά τους
παρουσιάζουν μηδενική πλέον δυ-
νατότητα πώλησης επί πιστώσει λι-
πασμάτων και λοιπών εφοδίων στις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 
Ας ελπίσουμε ότι η γεωργία μας που
αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτο-
γενή πηγή πλούτου της χώρας, θα
βρει τις ενδεικνυόμενες λύσεις και
θα αντιστρέψει τη σημερινή αρνητική
συγκυρία. 

Γράφει ο Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 
π. Αν. Καθηγητής στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Λιπάσματα και αειφορική γεωργική παραγωγή 



ρεπορτάζ 19Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

«Γ
λυκά» κέρδη για

τους παραγωγούς
τεύτλων επιφυ-
λάσσει το 2013.

Αφενός η ένταξη της καλλιέρ-
γειας για πέντε χρόνια στο
καθεστώς Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης, κάτι που αφενός
σημαίνει επιδότηση 32 ευρώ
ανά στρέμμα και αφετέρου
οι αυξημένες έως και 51% τι-
μές που έχει εγκρίνει -σύμ-
φωνα με πληροφορίες- η δι-
οίκηση της Ελληνικής Βιομη-
χανίας Ζάχαρης, εκτιμάται ότι
θα οδηγήσουν σε αύξηση της
παραγωγής στα επίπεδα της
εθνικής ποσόστωσης. 
Η διοίκηση της εταιρείας εκτι-
μά ότι το 2013 θα φέρει κα-
λύτερες επιδόσεις για τη βιο-
μηχανία, καθώς η παραγωγή
τεύτλων λόγω των ισχυρών
κινήτρων που θα έχουν πλέον
οι παραγωγοί αναμένεται να
αυξηθεί έως και 50%, από
95.000 τόνους σε 140.000 τό-
νους (η εθνική ποσόστωση
φτάνει τους 159.000 τόνους). 
Όλα αυτά «τρέχουν»
τη στιγμή που
μέχρι το

τέλος του έτους αναμένεται
να έχουν υποβάλει οι εννέα
υποψήφιοι επενδυτές τις δε-
σμευτικές προσφορές για να
αποκτήσουν το 82,33% που
πωλεί η υπό εκκαθάριση
Αγροτική Τράπεζα. Σύμφωνα
με πληροφορίες, στη «μάχη»
για την απόκτηση της ιστο-
ρικής εταιρείας περιλαμβά-
νεται η γαλλική Crystal Union,
η γερμανική Sudzucker, η ιτα-
λική SFIR, η σερβική Sunoko,
η πολωνική Polski, η βουλγα-
ρική Litex, ρωσική εταιρεία
συμφερόντων του ιδιοκτήτη
του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, η
ελληνική νηματουργία Επί-
λεκτος και μια ελβετική εμ-
πορική εταιρεία. 
Ενόψει των διαδικασιών πώ-
λησης ο όμιλος της ΕΒΖ ανα-
κοίνωσε για το διάστημα Ιού-
λιος - Σεπτέμβριος της χρήσης
2012-2013 σημαντική αύξηση
του κύκλου εργασιών κατά
24,94%, στα 76,1 εκατ. ευρώ.
Ακόμα πιο σημαντική ήταν η
αύξηση των κερδών προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων,

τα οποία ενισχύθη-
καν κατά

47,99%, στα 14,2 εκατ. ευρώ
και τα καθαρά κέρδη έπειτα
από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας έφτασαν τα 7,46
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
135,28%. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα
καθαρά κέρδη τριμήνου ξε-
πέρασαν κατά πολύ τα κέρδη
ολόκληρης της περυσινής
χρήσης 2011-2012, που είχαν
διαμορφωθεί στα 2,82 εκατ.
ευρώ. 
Η άνοδος όλων των βασικών
οικονομικών μεγεθών απο-
δίδεται στις καλές επιδόσεις
της θυγατρικής της ΕΒΖ στη
Σερβία, όπου δραστηριοποι-
είται με δύο ζαχαρουργεία. 

Η προθεσμία
Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου θα
μπορούν οι παραγωγοί τεύτ-
λων να υποβάλουν αίτηση
για την ένταξή τους, για μια
πενταετία, στο επιδοτούμενο
πρόγραμμα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης. 
Σύμφωνα με την προκήρυξη
του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, η δράση 2.3(Β)
«Σύστημα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης στην παραγωγή
σακχαρότευτλων» του Μέ-
τρου 214 «Γεωργοπεριβαλ-
λοντικές Ενισχύσεις» του
Π.Α.Α. 2007-2013, θα έχει προ-
ϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ
και η πρώτη χρονιά εφαρμο-
γής της θα δώσει στον παρα-
γωγό 32 ευρώ το στρέμμα,
δηλαδή περίπου 5,3 ευρώ τον
τόνο. 
Το συγκεκριμένο ποσό προ-
κύπτει με βάση τις εκτάσεις
που καλλιεργήθηκαν την πε-
ρίοδο του 2012. Όσον αφορά
στην ενίσχυση για τις επόμε-
νες χρονιές ισχύος του προ-
γράμματος, αυτή θα εξαρτηθεί
από τα συνολικά στρέμματα,
τα οποία θα καλλιεργηθούν. 
Οι ενδιαφερόμενοι-υποψήφιοι
δικαιούχοι θα πρέπει να υπο-
βάλουν τις αιτήσεις τους στη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑ-
ΟΚ) της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας είτε στις διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας των

οικείων Αιρετών Περιφερειών,
κατά περίπτωση, είτε στα κατά
τόπους Εργοστάσια και Γεω-
πονικά Γραφεία Τομέων της
Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε.
Οι αιτούν-
τες, μετά
την κατάθε-
ση της αίτη-
σης ενίσχυ-
σης, λαμβά-
νουν ηλεκτρο-
νικό πρωτόκολλο από
το μηχανογραφικό
σύστημα που υποστη-
ρίζει την εφαρμογή της
Δράσης. 
Η δράση εφαρμόζεται
στις τευτλοπαραγωγικές
περιοχές της χώρας και επι-
λέξιμα είναι αγροτεμάχια που
(αθροιστικά): 
lΕίναι δηλωμένα στην Αίτη-
ση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
έτους 2012 του υποψηφίου. 
l Καλλιεργούνται με σακχα-
ρότευτλο (καλλιεργητική πε-
ρίοδος 2012) με βάση το Σύ-
στημα Ολοκληρωμένης Δια-
χείρισης (ΣΟΔ) κατά το Πρό-
τυπο AGRO 2.
l Έχουν ελάχιστο μέγεθος
0,5 στρέμματα. 
l Κατέχονται νόμιμα. 
Δεν είναι επιλέξιμα για ένταξη
και πληρωμή, τα αγροτεμάχια
που είναι ενταγμένα στο Μέ-
τρο της δάσωσης γεωργικών
γαιών ή σε άλλη γεωργοπε-

ριβαλλοντική Δράση του Μέ-
τρου 214 του ΠΑΑ (νιτρορύ-
πανση, βιολογικά κ.λπ.), καθώς
και τα συνιδιόκτητα. 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων
μπορούν να κριθούν αγρότες
(φυσικά και νομικά πρόσωπα)
στο πρόσωπο των οποίων
συντρέχουν τα ακόλουθα κρι-
τήρια: 
l Είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑ-
ΑΕ).
l Έχουν υποβάλλει Αίτηση
Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους
2012.
lΈχουν υπογράψει σύμβαση
με την Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε.

Γλυκαίνουν οι τιμές για τα τεύτλα     ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

Οι τιμές

Αυξημένες έως 51% σε σύγ-
κριση με πέρυσι θα είναι

οι τιμές τεύτλων ανά τόνο, της
καλλιεργητικής περιόδου 2013,
που εγκρίθηκαν σύμφωνα με
πληροφορίες από τη διοίκηση
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζά-
χαρης, κατά την πρόσφατη συ-
νεδρίασή της. 
Για την απόφαση του Δ.Σ. επι-
κράτησε η λογική της ενίσχυσης
των μεσαίων pol (11 έως 16)
που αποτελούν και περίπου το
98% της συνολικής παραγωγής
των τεύτλων στην Ελλάδα. Για
το υπόλοιπο 2% (pol κάτω του
11 και pol άνω του 16) δεν
προβλέπεται καμία αύξηση. 
Συγκεκριμένα, με ζαχαρικό
τίτλο 11, η τιμή του 2013 δια-
μορφώνεται στα 24,37 ευρώ
τον τόνο από 16,08 που ίσχυε
πέρυσι (αύξηση 51%, για ζα-
χαρικό τίτλο 12 στα 27,62 ευρώ
τον τόνο από 24,58 (αύξηση
12%), για ζαχαρικό τίτλο 13
στα 34 ευρώ τον τόνο από 29,5
(αύξηση 15%), για ζαχαρικό
τίτλο 14 38,11 ευρώ τον τόνο
(αύξηση 10%), για ζαχαρικό

τίτλο 15 39,41 ευρώ τον
τόνο από 38,74 (αύξηση
2%) και για ζαχαρικό

τίτλο 16 42,28 ευρώ
τον τόνο από 42,14
(αύξηση 0,5%). 
Όσον αφορά στα με-

ταφορικά προβλέπεται
σταδιακή αύξηση ανά ζώνη
(χιλιομετρική απόσταση

από τα κέντρα παραλα-
βής), η οποία κατά μέσο

όρο ανέρχεται σε 1,1 ευρώ
ανά τόνο. 

Είναι χαρακτηριστικό

ότι τα καθαρά κέρδη

τριμήνου ξεπέρασαν

κατά πολύ τα κέρδη

ολόκληρης της

περυσινής χρήσης

2011-2012, που είχαν

διαμορφωθεί στα

2,82 εκατ. ευρώ.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – «ΟΜΠΡΕΛΑ» γΙΑ ΤΑ ΑγΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η Κρήτη χτίζει το γαστρονομικό της

br
and

Σε καιρούς οικονομικής
εξαθλίωσης και
κοινωνικής παρακμής, 
το αίτημα για ισχυρές
μικρές κοινωνίες 
με φυσιογνωμία
ιδιαίτερη και έντονα
τοπικά χαρακτηριστικά
με πιστοποιημένη
ποιοτική υπεροχή,
εκφράζεται ως όρος
επιβίωσης για 
την αυριανή μέρα. 

Στο ερώτημα «γιατί να πετύχει τώρα αυτό που δεν
πέτυχε τόσα χρόνια», η απάντηση της Περιφέρειας

είναι απλή: «Επειδή δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Οι
καιροί είναι δύσκολοι και απαιτούν συνεργασίες.
Δυστυχώς, δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε.
Ο ένας φοβάται τον άλλον. Οι άνθρωποι είναι επι-
φυλακτικοί επειδή στο παρελθόν έχουν ταλαιπωρηθεί
με πρόχειρα σχέδια ανάπτυξης, τα οποία και
απέτυχαν επειδή δεν είχε εξασφαλιστεί η διάθεση.
Έτσι, απογοητεύτηκαν και εγκατέ-
λειψαν τις καλλιέργειες. Όμως η
ενοποίηση και η κοινή δράση, δεν
αφαιρούν, προσθέτουν. Πάρτε ως

παράδειγμα την Τοσκάνη: εκεί οι άνθρωποι είχαν δουλέψει εδώ και πολλά
χρόνια. Τα προϊόντα τους, πρώτα τα πιστοποίησαν και μετά τα έβγαλαν στην αγορά. Γι’ αυτό και τώρα
έχουν καθιερωθεί ως τα καλύτερα προϊόντα και γι’ αυτό και τα αγοράζουμε και πιο ακριβά. Προς τα

εκεί πρέπει να πάμε με δράση συντονισμένη, συγκρο-
τημένη, μεθοδική και αποτελεσματική». 
Με προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας και εγγυημένης
διάθεσης που θα προσφέρουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα
στον παραγωγό, απώτερος στόχος είναι ο κόσμος του
νησιού να επιστρέψει στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος
θα κληθεί να μετασχηματιστεί άρδην ώστε να λειτουργήσει
ως πυλώνας ενός εναλλακτικού αναπτυξιακού μοντέλου,
που είναι και το ζητούμενο της επόμενης ημέρας. 

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ 
Να ταξιδέψουν 

τα κρητικά προϊόντα

σε όλο τον κόσμο 

με διαβατήριο 

την ποιότητά τους

αλλά και 

να καθιερωθεί 

το νησί ως διεθνής

γαστρονομικός

προορισμός,

επιδιώκει 

η Περιφέρεια Κρήτης

με τη λειτουργία,

εντός του 2013

ενιαίου συστήματος

πιστοποίησης 

των αγροτικών

προϊόντων 

Οι καιροί απαιτούν
συνεργασίες

Μ
έσα σ’ αυτό το
πλαίσιο, στην
Κρήτη, μία αγρο-
διατροφική σύμ-

πραξη φορέων με επικεφαλής
την Περιφέρεια και με συμ-
μετοχή των δήμων του νη-
σιού, Πανεπιστημίων και ερευ-
νητικών ιδρυμάτων, φαίνεται
να κάνει επιτέλους πράξη αυ-
τό που επί δεκαετίες παρέμενε
«όραμα» για τους αυτοδιοι-
κητικούς και ζητούμενο για
τους παραγωγούς: την πιστο-
ποίηση των κρητικών προ-
ϊόντων, υπό ένα ενιαίο σήμα
ποιότητας. 
Η δημιουργία και η λειτουργία
του «Κρητικού Διατροφικού
Προτύπου» έρχεται να ενι-
σχύσει τους παραγωγούς και
να συντονίσει τη δράση τους,
να δώσει προστιθέμενη αξία
στα προϊόντα και να εξασφα-
λίσει στις διεθνείς αγορές τις
ποιοτικές εγγυήσεις που ζη-
τούν: «Έτσι, θα μπορέσουμε
να επαναδιεκδικήσουμε την
περηφάνια μας, καταξιώνον-
τας τα τοπικά προϊόντα, το
γαστρονομικό πολιτισμό και
φυσικά τους ανθρώπους που
ασχολούνται με αυτά», δη-
λώνει ο αντιπεριφερειάρχης
Χανίων, Αποστόλης Βουλγα-
ράκης. 
Η υλοποίηση του σχεδιασμού
αυτού δεν γίνεται στο κενό,
αφού τα προηγούμενα χρόνια
έχουν ληφθεί αρκετές -πλην
όμως μεμονωμένες- πρωτο-
βουλίες προς αυτήν την κα-
τεύθυνση. 
Ήδη έχουν πιστοποιηθεί εν-
νέα εξαιρετικά παρθένα ελαι-
όλαδα Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) και ένα Προστατευό-
μενης Γεωγραφικής Ένδειξης
(ΠΓΕ), τέσσερα τυριά ΠΟΠ,
ένα φρούτο ΠΟΠ, ένα είδος
ελιάς ΠΟΠ και το κρητικό πα-
ξιμάδι ως ΠΓΕ. Όμως, το «κα-
λάθι των κρητικών προϊόν-
των» έχει ακόμα πολύ χώρο
για την κρητική μυζήθρα και
το ανθότυρο, το θυμαρίσιο
μέλι, τα καλιτσούνια και τις
μαραθόπιτες, τη μαλοτήρα,
τα ξεροτήγανα, τα σκιουφιχτά
μακαρόνια, το σύγκλινο και
το απάκι, το σταμναγκάθι, το
ρωμαίικο κρασί, τη ρακή και

ηση, μιλά για τα κενά που θα
κληθεί να καλύψει και περι-
γράφει την «επόμενη μέρα»
του πρωτογενούς τομέα: «Μέ-
χρι στιγμής για να πιστοποι-
ήσεις ένα προϊόν οι διαδικα-
σίες είναι δαιδαλώδεις και το
κόστος τεράστιο, γιατί οι υπη-
ρεσίες είναι κατακερματισμέ-
νες και βρίσκονται στην Αθή-
να. Τώρα όλα αυτά θα τα κάνει
η Περιφέρεια με ελάχιστο
έως μηδενικό κόστος για τον
παραγωγό», εξηγεί ο κ. Βε-
νιανάκης. «Η διαδικασία θα
είναι απλή: Ο παραγωγός θα
μας στέλνει το δείγμα, το
οποίο και θα αναλύουμε. Στη
συνέχεια θα επισκεπτόμαστε
την περιοχή μαζί με ειδικούς
γεωπόνους που θα ελέγχουν

δεκάδες ακόμα αγροτικά προ-
ϊόντα, που όλα μαζί συνθέ-
τουν τη γαστρονομική φυ-
σιογνωμία του νησιού.

Απλές διαδικασίες -
εγγυημένη ποιότητα
«Η ποιότητα των προϊόντων
μας είναι το συγκριτικό μας
πλεονέκτημα. Όμως μέχρι
σήμερα, αυτό το κουβεντιά-
ζουμε μόνο. Ήρθε λοιπόν η
ώρα να το αποδείξουμε», δη-
λώνει ο κ. Δημήτρης Βενια-
νάκης, ειδικός σύμβουλος
του αντιπεριφερειάρχη Χα-
νίων σε θέματα του πρωτο-
γενούς τομέα. 
Ο ίδιος, μας εξηγεί αναλυτικά
τον τρόπο με τον οποίο θα
λειτουργεί η ενιαία πιστοποί-

την ύπαρξη κάποιων προδια-
γραφών. Μετά θα προχωράμε
τις διαδικασίες με την υπο-
γραφή σύμβασης που θα διέ-
πει τη συνεργασία μας με τον
παραγωγό. Για την πραγμα-
τοποίηση των απαραίτητων
ελέγχων δημιουργούμε σύγ-
χρονα εργαστήρια που θα
στελεχωθούν από τους επι-
στήμονες της Περιφέρειας»,
δηλώνει, συμπληρώνοντας
ότι «το προσωπικό υπάρχει,
όμως βρίσκεται σε λάθος κα-
τεύθυνση». Εκτός από τις κα-
τηγορίες ΠΟΠ και ΠΓΕ, ιδιαί-
τερη σημασία δίνεται στην
πιστοποίηση των προϊόντων
Ορεινών Περιοχών που, λόγω
κλιματικών συνθηκών, υπε-
ρέχουν ποιοτικά. Επίσης, γί-

νονται προσπάθειες για να
αναδειχθεί σε Εγγυημένο Πα-
ραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν
(ΕΠΙΠ) μια σπάνια ποικιλία
ορεινού κρητικού κρασιού. 

Σε καλό δρόμο 
οι εξαγωγές 
Την προηγούμενη πενταετία,
έχουν γίνει αρκετές προσπά-
θειες σε επίπεδο ενώσεων

nam

e
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μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό», διαβε-
βαιώνει: «Η Περιφέρεια θα
πηγαίνει και θα προτείνει
όλα τα λάδια της Κρήτης
που θα έχουν την πιστο-
ποίηση. Τον αγοραστή
δεν τον ενδιαφέρει από
ποιο χωριό ή από ποιον
παραγωγό θα είναι. Έτσι,
δεν θα χρειάζεται να πη-
γαίνει ένας – ένας στις Εκ-
θέσεις, θα είμαστε και οι
100 μαζί». 

Σύμφωνα με στοιχεία

του Παγκόσμιου

Οργανισμού

Τουρισμού, το 44%

των ταξιδιωτών 

ανά τον κόσμο

θεωρούν το φαγητό

ως έναν από 

τους βασικούς

παράγοντες επιλογής

του τόπου στον οποίο

θα ταξιδέψουν

παραγωγών, επιμελητηρίων
αλλά και τοπικής αυτοδιοί-
κησης, ώστε οι επιχειρήσεις
και ειδικά οι μικρομεσαίες να
«βγουν από το καβούκι τους»
και να αναζητήσουν το ρόλο
τους στις διεθνείς αγορές.
Είτε με ταξίδια και συμμετοχές
σε εκθέσεις είτε με ημερίδες
και προσκλήσεις σε ξένους
αγοραστές, οι ντόπιοι διαπί-
στωσαν ότι υπάρχει περιθώ-
ριο συνεργασιών και μάλιστα
πολύ μεγάλο. Όμως για να
μπεις σε αγορές αχανείς, όπως
αυτές της Ρωσίας και της Κί-
νας, η ποιότητα από μόνη της
δεν αρκεί: «Πρέπει να δια-
σφαλιστεί ότι θα υπάρχει και
η απαιτούμενη ποσότητα, ότι
οι έλεγχοι θα γίνονται συχνά
και σωστά. Μπορεί αυτό που
δοκίμασαν να είναι καλό,
όμως πρέπει να εξασφαλί-
σουν μια σταθερή ποιότητα»,
τονίζει ο κ. Βενιανάκης. «Όταν
λοιπόν τα προϊόντα πιστο-
ποιηθούν κάτω από ένα ενιαίο
σήμα-διαβατήριο θα ταξιδέ-
ψουν πολύ πιο εύκολα όχι

Γαστρονομικός
Τουρισμός
Εκτός από τις εξαγωγές, βα-
σικό στόχο αποτελεί και η
προσέλκυση του λεγόμενου
«γαστρονομικού τουρισμού».
Σύμφωνα με πρόσφατη με-
λέτη του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων (ΣΕΤΕ), η διατροφή συμ-
μετέχει σε μεγάλο ποσοστό
στην τουριστική δαπάνη των
επισκεπτών (περίπου 60%
για τους Αμερικάνους και 40%
για τους Ευρωπαίους ταξι-
διώτες) γι’ αυτό και η διαμόρ-
φωση ενός γαστρονομικού
τουριστικού προϊόντος σε
έναν προορισμό, θα οδηγήσει
σε κατακόρυφη αύξηση των
τουριστικών εσόδων. Παράλ-
ληλα, σύμφωνα με στοιχεία
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τουρισμού, το 44% των τα-
ξιδιωτών ανά τον κόσμο θε-
ωρούν το φαγητό ως έναν
από τους βασικούς παράγον-
τες επιλογής του τόπου στον
οποίο θα ταξιδέψουν. 
Με τα δεδομένα αυτά, «θα

μπορούσαμε να μετατρέψου-
με την Κρήτη σε διατροφικό
παράδεισο», υποστηρίζει ο
κ. Γιώργος Κατσανεβάκης,
πρώην νομάρχης Χανίων και
αντιπρόεδρος της ΑΝΕΚ Lines. 
Ο ίδιος, επισημαίνει ότι κατά
τη διάρκεια της θητείας του,
είχε ξεκινήσει κάποιες ενέρ-
γειες ώστε η Κρήτη, «να κη-
ρυχθεί επίσημα σε ‘‘Περιφέ-
ρεια παραγωγής μόνο βιολο-
γικών προϊόντων’’, απαλλαγ-
μένη από μεταλλαγμένα τρό-
φιμα, με ενιαία πιστοποίηση
και ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση», υποστηρίζοντας ότι «μό-
νο με την ποιότητά μας κι όχι
με τη μίμηση μπορούμε να
παλέψουμε την κρίση». 
Βέβαια, το αποφασιστικό βή-
μα προς αυτή την κατεύθυνση,
θα γίνει με τη σύνδεση πρω-
τογενούς - τριτογενούς τομέα
(δηλαδή αγροτικού προϊόντος
-ξενοδοχείου), μια δράση πά-
νω στην οποία ελάχιστα έχουν
γίνει, παρόλο που οι εμπλε-
κόμενοι φορείς, δείχνουν, εκ
πρώτης, να συμφωνούν. 
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Καθώς βρισκόμαστε 
στο χειμώνα, όλο και πιο συχνά
συχνά είναι τα συμπτώματα 
των λοιμώξεων που σχετίζονται 
με την εξασθενημένη αντίσταση
του οργανισμού και 
του ανοσοποιητικού μας
συστήματος. Πληθώρα αιτιών
μπορούν να καταστούν
υπεύθυνες, αλλά σημαντικό 
και καθοριστικό κεφάλαιο 
στην ενίσχυση της άμυνας του
ανθρώπινου οργανισμού, παίζει
ο ρόλος της διατροφής μας. 

σπΗ διατροφή δα για την υγεία

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε ΒΙΤΑΜΙΝΗ C Β-ΚΑΡΟΤΕΝΙΟ ΣΕΛΗΝΙΟ
ΦΛΑΒΟ-
ΝΟΕΙΔΗ

Π
Λ

Ο
Υ

Σ
ΙΕ

Σ
 Π

Η
ΓΕ

Σ

Αυγό,
βούτυρο, 

γαλακτοκομικά,
συκώτι, 

ιχθυέλαια, 
σαρδέλες

Φυτικά έλαια
(κυρίως 

ελαιόλαδο) 
ολόκληρα 

δημητριακά, 
ξερά φασόλια,

πράσινα 
φυλλώδη 
λαχανικά,

μαργαρίνη,
ξηροί καρποί

Φρούτα, κυρίως
εσπεριδοειδή,
φραγκοστάφυ-

λα, φράουλες και
πεπόνια.
Πράσινα 

φυλλώδη λαχα-
νικά και 

κραμβοειδή
(σπανάκι, μπρό-
κολο), πατάτες,

ντομάτες, 
πιπεριές

Φρούτα, κυρίως
εσπεριδοειδή
(πορτοκάλια,
μανταρίνια,

κίτρα).

Λαχανικά, ιδιαί-
τερα τα 

κίτρινα και 
πορτοκαλί
(καρότα,
λεμόνια)

Κρέας, συκώτι,
θαλασσινά, 
γάλα, αυγά, 

καρύδια

Κόκκινο κρασί,
φρούτα, 
λαχανικά

Ρ
Ο

Λ
Ο

Σ
 - 

Δ
ΡΑ

Σ
Η

Ενισχύει 
την άμυνα, είναι
σημαντική για το

δέρμα, 
τα μαλλιά, 

τον κερατοειδή
χιτώνα και 

τον επιθηλιακό
ιστό

Έχει αντιοξει-
δωτική δράση,

συμβάλει 
στην προστα-
σία των μεμ-
βρανών και 

το σχηματισμό
ερυθρών 

αιμοσφαιρίων

Ενισχύει 
την άμυνα και
βοηθάει στην
απορρόφηση 
του σιδήρου

Πρόδρομη 
ουσία για 

τη δημιουργία
της βιταμίνης Α

Συστατικό 
ενζύμου 
για την 

καταστροφή
των ελευθέρων

ριζών

Ισχυρή 
αντιοξειδωτική

δράση

Η
ασπίδα του ανθρώπινου

οργανισμού απέναντι
στους ιούς, τα μικρόβια
και τους παθογόνους μι-

κροοργανισμούς που τον κατακλύ-
ζουν, είναι το ανοσοποιητικό του
σύστημα. Ρόλος του συστήματος
αυτού είναι η προάσπιση και η δια-
σφάλιση της υγείας μας. Όμως, για
τη σωστή λειτουργία του είναι ιδι-
αίτερα σημαντική και η προσωπική
μας προσπάθεια. Απλά, μικρά πράγ-
ματα μπορούν να ενισχύσουν την
άμυνά μας και να μας βοηθήσουν
να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα τις καθημερινές
επιθέσεις που δεχόμαστε. 

Ισχυρό όπλο
Ο σωστός εξαερισμός του χώρου
όπου περνάμε τις περισσότερες
ώρες της ημέρας μας, ο τρόπος που
επιλέγουμε να ξεκουραστούμε και
να χαλαρώσουμε, ο περιορισμός
του άγχους και η διακοπή του κα-
πνίσματος είναι μερικά μόνο από
αυτά που μπορούν να βοηθήσουν
την άμυνά μας. 
Η λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος επηρεάζεται και από
άλλους παράγοντες όπως η ηλικία,
διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες

και η καλή ή όχι διατροφική κα-
τάσταση του οργανισμού μας. 
Η διατροφή είναι ένα από τα
πιο ισχυρά όπλα που διαθέ-

τουμε, στην προσπάθεια να
ενισχύσουμε τον αμυντικό

μας μηχανισμό. 
Η κακή θρέψη και οι λα-

θεμένες διατροφικές

συνήθειες έχουν θεωρηθεί πολλές
φορές υπεύθυνες για την εξασθέ-
νιση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος. Η διατροφή μπορεί να προ-
μηθεύσει τον οργανισμό με μια
πληθώρα ουσιών που συνεισφέ-
ρουν στην ενίσχυσή του.
Το πιο σημαντικό όμως
είναι η υιοθέτηση σωστών
διατροφικών συνηθειών και
η χρήση όλων των ομάδων
τροφίμων στο καθημερινό
διαιτολόγιο. Έτσι, εφο-
διάζετε τον οργανισμό
σας με όλα τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά, προασπί-
ζοντας με αυτό τον τρό-
πο την καλύτερη κα-
τάσταση υγείας και του
ανοσοποιητικού συστή-

ματος. Παρόλα αυτά, πολλές ουσίες
έχει αποδειχτεί ότι είναι σημαντικές
για τη διασφάλιση μιας καλής άμυ-
νας. Αρχικά, η ποσότητα, καθώς και
η ποιότητα του λίπους φαίνεται να
είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η χαμηλή
περιεκτικότητα της διατροφής σε

λίπος βελτιώνει τη δρα-
στηριότητα του ανοσο-

ποιητικού αφού αυ-
ξάνει τη δραστη-
ριότητα των φα-

γοκυττάρων, δη-
λαδή των λευκο-
κυττάρων που
καταστρέφουν τα

βακτήρια «ει-
σβολείς». Επι-

πλέον, τα ιχθυέ-
λαια στα οποία

ανήκουν τα ω-3 λιπαρά οξέα και
βρίσκονται σε λιπαρά ψάρια, όπως
οι σαρδέλες, ο κολιός, η πέστροφα
και ο σολομός, αλλά και στα φιστίκια,
το σουσάμι και κάποια φυτικά έλαια
είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για την
καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος.

Αντιξιοδωτικές ουσίες
Ουσίες γνωστές ως αντιοξειδωτικά
είναι και αυτές με τη σειρά τους ιδι-
αίτερα σημαντικές. Οι ουσίες αυτές
συμβάλλουν στη καταστροφή των

της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού
μας συστήματος παίζει ωστόσο και
η αύξηση της φυσικής δραστηριό-
τητας και της συστηματικής άσκη-
σης. Όταν λέμε άσκηση εννοούμε
ακόμη και καθημερινό περπάτημα
20 – 30 λεπτών, το οποίο είναι αρκετό
για τη θωράκιση του οργανισμού
μας. 
Ο συνδυασμός μιας ισορροπημένης
διατροφής με καθημερινή φυσική
δραστηριότητα αρκούν για να μας
διασφαλίσουν ένα καλό αμυντικό
σύστημα. 

ελευθέρων ριζών, φορτισμένων
ατόμων ή μορίων, ιδιαίτερα επιβλα-
βών για τα κύτταρα.
Οι βιταμίνες C, A και E, το β-καρο-
τένιο, το σελήνιο και τα φλαβονοειδή
είναι από τα πιο ισχυρά αντιοξει-
δωτικά που μπορούν να προσλη-
φθούν μέσω του καθημερινού μας
διαιτολογίου. Η επαρκής πρόσληψη
αυτών των θρεπτικών συστατικών
βοηθά στον αυξημένο σχηματισμό
λευκοκυττάρων, αντισωμάτων και
επαρκών επιπέδων ιντερφερόνης,
μιας πρωτεΐνης που αποτρέπει την
εισβολή και καταστροφή των κυτ-
τάρων του οργανισμού μας από
ιούς.

Διατροφή και Άσκηση
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια

Ο ρόλος της στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος 
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Γράφει ο: ΘΩΜΑΣ Β. ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ 
Διατροφολόγος - Διαιτολόγος 
website: www.krabokoukis.gr & 
www.enmesodiatrofis.gr 
e-mail: tomkrab@tomkrab.gr 

Σημείωση: Λόγω του ότι οι βιταμίνες Α και Ε είναι λιποδιαλύτες, η απορρόφησή τους
από τρόφιμα που έχουν αφαιρεθεί τα λιπαρά είναι μηδαμινή εκτός αν προσληφθούν με
κάποια λιπαρή τροφή. Επίσης η βιταμίνη C και το β-καροτένιο παρουσιάζουν μεγάλη
ευαισθησία κατά την έκθεσή τους στο φως και τις υψηλές θερμοκρασίες και για το λόγο
αυτό προτιμάται η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
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Τ
α κάστανα αποτελούν το

πιο ιδανικό σνακ για τους
χειμωνιάτικους μή-
νες. Πόσο ωφέλιμο

ό μως είναι για την υγεία μας;
Τί είναι αυτό που δεν γνω-
ρίζουμε γι’ αυτά; Αυτό που
αξίζει να σημειώσουμε είναι
ότι θεωρείται ένα ιδιαίτερα
θρεπτικό τρόφιμο, που όταν
καταναλώνεται σε μέτριες ποσότητες
μόνο οφέλη στην υγεία μπορεί να
προσφέρει. 
Τα κάστανα, σε αντίθεση με άλ-
λους ξηρούς καρπούς και σπόρους,
είναι σχετικά χαμηλά σε θερμίδες
(160 Kcal/100 γρ. περίπου 10 κάστανα).
Ξέρουμε ότι οι ξηροί καρποί είναι
πλούσιοι σε λιπαρά, όμως τα κάστανα
αποτελεί εξαίρεση. Περιέχουν λιγότερο
λίπος και είναι πλούσια σε μέταλλα,
βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά.
Είναι εξαιρετικά πλούσια σε βιταμίνη
C (100 γρ. περιέχουν 43 mg βιταμίνης
C, το 72% περίπου της ημερήσιας
πρόσληψης) και αποτελούν μία καλή
πηγή διαιτητικών ινών που βοηθά στη
μείωση των επιπέδων χοληστερόλης
στο αίμα περιορίζοντας την υπερβο-
λική απορρόφηση χοληστερόλης στο
έντερο. Η μεσογειακή διατροφή, η
οποία είναι πλούσια σε διαιτητικές
ίνες, βοηθά στην αποτροπή στεφα-
νιαίας νόσου και εγκεφαλικών επει-
σοδίων, ευνοώντας το υγιές προφίλ
των λιπιδίων στο αίμα. Τα κύρια λιπαρά
οξέα του κάστανου είναι το λινελαϊκό
και το λινολενικό οξύ, δηλαδή τα ω3
και ω6 λιπαρά οξέα, γνωστά για την
προστατευτική τους δράση στο καρ-
διαγγειακό. 
Τα ω3 και ω6 λιπαρά οξέα, που βρί-
σκονται σε ιδιαίτερα μεγάλες αναλογίες
στα ιχθυέλαια και στα λίπη των ψαριών,
είναι απαραίτητα συστατικά της δια-
τροφής του ανθρώπου. Οι περισσό-
τερες έρευνες δείχνουν ότι τα ω3 και
ω6 λιπαρά οξέα έχουν αντιοξειδωτικές
και αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες, γε-
γονός που τα καθιστά σημαντικούς
παράγοντες προστασίας από τις χρό-
νιες ασθένειες, όπως διαβήτης και αρ-
θρίτιδα. Επίσης, το δέρμα και τα μάτια
βελτιώνονται από τα ω3 λιπαρά οξέα.
Διατηρούν την υγρασία που χρειάζεται
στα μάτια, χάρη στην αντιφλεγμονώδη
τους δράση. Ο ρόλος των ω3 λιπαρών

οξέων έχει διερευνηθεί ευρέως και
στην πρόληψη του καρκίνου, ενώ ορι-
σμένες έρευνες έδειξαν ενθαρρυντικά
αποτελέσματα στη δράση των οξέων
αυτών, στην πρόληψη του καρκίνου
του μαστού, του παχέως εντέρου και
του προστάτη. Τα κάστανα είναι επίσης
πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β (100 γρ. κάστανα περιέχουν
11% της βιταμίνης Β3, 29% βιταμίνη
Β6, 100% της θειαμίνης και 12% της
ριβοφλαβίνης). 
Το σύμπλεγμα βιταμινών Β θεραπεύει
μια σειρά ασθενειών όπως: αλκοολισμό,
κατάθλιψη, διαβήτη, προβλήματα μαλ-
λιών, σκλήρυνση κατά πλάκας και άγ-
χος. Γενικά, οι βιταμίνες Β βοηθούν
στη μετατροπή των υδρογονανθράκων
σε γλυκόζη, πιο απλά συντελούν στις
καύσεις του οργανισμού και δίνουν
ενέργεια. Χωρίς βιταμίνη Β, δεν υπάρχει
ενέργεια! Η δίαιτα που κάνει θραύση
ιδιαίτερα ανάμεσα στους διάσημους,
είναι η δίαιτα χωρίς γλουτένη (πρω-
τεΐνη). Τα κάστανα, όπως και τα φουν-
τούκια και τα αμύγδαλα κ.λπ., δεν πε-
ριέχουν γλουτένη γι’ αυτό και τα κά-
στανα είναι από τα δημοφιλή συστα-
τικά στην παρασκευή τύπων τροφίμου
χωρίς γλουτένη. Ωστόσο, υπάρχουν
πολυάριθμες άλλες φυσικές τροφές
χωρίς γλουτένη, που μπορούν να κα-
ταναλωθούν ανεπιφύλακτα όπως ρύζι,
καλαμπόκι, διάφοροι τύποι αμυλούχων
τροφών, όπως πατάτες κ.λπ. 

Τιραμισού κάστανο
Το τιραμισού κάστανο είναι μια παραλλαγή 
του κλασικού, ακαταμάχητου και νόστιμου τιραμισού,
είναι ένα ιταλικό πιάτο που κοσκινίζεται μέσω 
της γαλλικής αγάπης για τα κάστανα ή τα μαρόν
γλασέ. Ένα καταπληκτικό επιδόρπιο και μπορώ 
να σας διαβεβαιώσω γι’ αυτό. 

Συστατικά (4 ποτήρια) 
12 βρασμένα και αποφλοιωμένα κάστανα 
3 κρόκοι αυγού σε θερμοκρασία δωματίου 
2 κουταλιές ζάχαρη 
130 ml κρέμα γάλακτος, πλήρης 
250 γρ. καλής ποιότητας Mascarpone 
3 κουταλιές της σούπας κονιάκ ή ιταλικό κόκκινο κρασί
Μarsala 
12 μπισκότα τύπου σαβαγιάρ ή «savoiardi» 
250 ml ζεστό καφέ Espresso 
15 γρ. τριμμένης μαύρης σοκολάτας ή 20-30 γρ. κακάο 

Εκτέλεση
Τοποθετήστε τα κάστανα στο μπολ του
μίξερ και αναμείξτε για 10 δευτερόλεπτα
μέχρι να γίνει πουρές, έπειτα προσθέστε
μισή ποσότητα κονιάκ (ή marsala). Σε
ένα μπολ, χτυπήστε ελαφρά τους κρό-
κους των αυγών και τη ζάχαρη μέχρι να
γίνει το μείγμα παχύ και κρεμώδες κι
έπειτα προσθέστε τον πουρέ κάστανο,
το μείγμα θα είναι ελαφρώς κοκκώδες.
Σε ένα ξεχωριστό μπολ, χτυπήστε δυνατά
την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαντιγύ
και σιγά-σιγά προσθέστε το μασκαρπόνε,
ώστε να γίνει ένα μείγμα αφράτο. Ανα-
μειγνύετε το μείγμα μασκαρπόνε με το
μείγμα καστάνου μέχρι τα υλικά να εν-

σωματωθούν (μείγμα μασκαρπόνε - κάστανα). 
Τέλος, ανακατεύετε το ζεστό καφέ Espresso με το υπόλοιπο
κονιάκ (ή marsala) και το αφήνετε να κρυώσει. Όταν κρυώσει,
βυθίζετε ελαφρά τα σαβαγιάρ μπισκότα. 
Τοποθετείστε στη βάση ενός ποτηριού 2 κομμάτια σαβαγιάρ,
προτιμήστε να τα σπάσετε ώστε να καλύψουν τον πάτο.
Σκεπάζετε έπειτα με το μείγμα μασκαρπόνε - κάστανα. Πα-
σπαλίζετε με τριμμένη σοκολάτα και συνεχίζετε με μία ακόμα
στρώση μπισκότου 1 σαβαγιάρ-μείγμα μασκαρπόνε - κάστανα.
Στολίζετε την κορυφή με τριμμένη σοκολάτα ή μερικούς
κόκκους καφέ. Το τοποθετείτε στο ψυγείο για 30-45 λεπτά
πριν το σερβίρετε. Αν δεν το σερβίρετε την ίδια μέρα, το
συντηρείτε στο ψυγείο με πλαστική μεμβράνη. 

Τα κάστανα και η διατροφική τους αξία 
στην υγεία του ανθρώπου 
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Βιοδυναμικές καλλιέργειες
Συγγραφέας: Γαβριήλ Πανάγος

Εκδόσεις: Ψύχαλος, 2005

Ένας οικολογικός τρό-
πος καλλιέργειας χω-

ρίς χημικά συνθετικά πα-
ρασκευάσματα για προ-
στασία της φύσης και της
υγείας, για μια ανώτερη
ποιότητα τροφής, για
επάρκεια τροφής για
όλους. 

ISBN 960-8455-07-3, ISBN-13 978-960-8455-07-8, 
[Κυκλοφορεί] Σελ. 134. Τιμή: 15,14 €

•

Η άλλη γεωργία 
και το περιβάλλον

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Κοντός
Εκδόσεις: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2010

«Άνοιξη του 2004 και είχα
μόλις αναλάβει καθήκον-
τα υφυπουργού στο
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Κάποιο απόγευµα, µια µι-
κρή οµάδα νέων ανθρώ-
πων, παραγωγών φασο-
λιών από τις Πρέσπες, ήρ-
θαν να µε επισκεφθούν
στο γραφείο µου. Ήταν

απελπισµένοι και µόνοι στον αγώνα που έκαναν
για να στηρίξουν το προϊόν τους και να µείνουν
στον τόπο τους. Το δίληµµα που µου έθεσαν τότε
ήταν: "Ή στέκεστε δίπλα µας ή τα παρατάµε και
φεύγουµε...". 
"Η παραγωγή τους παρέµενε αδιάθετη και τα
καλλιεργητικά δάνεια τους έπνιγαν σαν θηλιά
στο λαιµό και τους αφαιρούσαν τη δυνατότητα
περαιτέρω παραµονής τους στις Πρέσπες. Αυτό
ήταν... 
Εκείνη τη στιγµή, ένιωσα για πρώτη φορά την
ουσία του ρόλου µου στο υπουργείο και υποσχέ-
θηκα σ' εκείνους τους νέους αλλά και στον εαυτό
µου, ότι δε θα αφήσω να σβήσει ούτε ο τόπος
τους ούτε η ελπίδα από τα µάτια τους... 
"Έτσι, απλά, ξεκίνησε το ταξίδι στην άλλη Ελλάδα,
εκεί όπου σήµερα, χάρη σ' εκείνη την προσπάθεια
του 2004, ανθεί µε επιτυχία η "άλλη γεωργία", για
την οποία µπορώ να υπερηφανεύοµαι ότι τη δη-
µιούργησα, ως ορολογία και ως project, και η
οποία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κε-
φάλαια της πορείας µου στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

"Τα προϊόντα της "άλλης γεωργίας", των μικρών
σε έκταση αλλά µεγάλων σε τοπική σηµασία καλ-
λιεργειών, όσο παράδοξο κι αν φαίνεται σε µερικούς
που βλέπουν σε αυτά µόνο "το κερασάκι στην
τούρτα" της ελληνικής αγροτικής παραγωγής,
αποτελούν την πιο αξιόλογη προοπτική για την
αγροτική µας ανάπτυξη". 

ISBN 978-960-14-2152-0
Σελ. 164. Τιμή: 12,74 €

•

Σιτηρά
Συγγραφέας: Δέσποινα Παπακώστα – Τασοπούλου

Εκδόσεις: Σύγχρονη Παιδεία, 2008

Πρόκειται για ένα ολο-
κληρωμένο, σύγχρονο
σύγγραμμα στο οποίο πα-
ρουσιάζονται τα χειμερι-
νά και εαρινά σιτηρά: το
σιτάρι, το κριθάρι, το κα-
λαμπόκι, το ρύζι, η βρώ-
μη, η σίκαλη, το σόργο,
το κεχρί και το τριτικάλε. 
Στο πρώτο κεφάλαιο του
βιβλίου παρατίθενται γε-
νικά στοιχεία που αφο-

ρούν στην εξάπλωση και στη σπουδαιότητα των
σιτηρών σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα
μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται κοινά στοιχεία
για τη μορφολογία, τον τρόπο ανάπτυξης, την
προσαρμοστικότητα, την καλλιεργητική τεχνική,
τις ασθένειες και τις συνθήκες αποθήκευσης των
σιτηρών. Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρου-
σιάζονται αναλυτικά τα εννέα σιτηρά: για κάθε
ένα παρατίθεται η προέλευσή του, η οικονομική
του σημασία και οι χρήσεις του. Περιγράφονται
τα βοτανικά χαρακτηριστικά, τα στάδια ανάπτυξης
των φυτών σε συνδυασμό με τους παράγοντες
που τα επηρεάζουν. 
Συζητούνται οι οικολογικές απαιτήσεις, αναλύονται
οι εδαφοκλιματικές συνθήκες και προτείνονται
καλλιεργητικές τεχνικές προσαρμοσμένες στο
οικολογικό περιβάλλον της χώρας μας. Αναφέ-
ρονται οι εχθροί και οι ασθένειες των φυτών, δί-
νονται στοιχεία για τα επιζητούμενα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά των προϊόντων και αναφέρονται
οι κυριότεροι τρόποι αξιοποίησής τους. 
Το βιβλίο περιέχει περισσότερες από 300 έγχρωμες
φωτογραφίες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη
και αναμένεται να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε
φοιτητές, γεωπόνους, ερευνητές, αγρότες και
όσους ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα με τη γε-
ωργία.

ISBN 978-960-357-080-6
Σελ. 415. Τιμή 38,54 €

•

Η καλλιέργεια της τρούφας
Συγγραφέας: Μαρία Κ. Γιδαράκου

Εκδόσεις: Καλλιεργητής, 2008

Για να δημιουργηθεί ένα βιβλίο, επενεργούν
διάφοροι παράγοντες. Τον πρώτο λόγο έχει ο

καλλιεργητής που ψάχνει πληροφορίες για μια
νέα καλλιέργεια και εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον
του, μας υποκινεί. Στη συνέχεια, αν αυτό που ζητά
είναι εφικτό, μπορεί να μετατραπεί σε ύλη βιβλίου.
Δεν φτάνουν όμως μόνο τα παραπάνω, πρέπει
να έχεις και την τύχη να βρεις τον κατάλληλο
Έλληνα συγγραφέα, που να έχει τις γνώσεις, την
πείρα, το χρόνο, τη διάθεση και το ταλέντο. 
Αυτές οι συγκυρίες υπήρξαν και έκαναν την έκδοση
του βιβλίου για την καλλιέργεια της τρούφας,
πραγματικότητα. 
Οι γνώσεις της συγγραφέως και το δικό μας μεράκι,
πιστεύω να σας καλύψουν πλήρως για τη νέα
αυτή καλλιέργεια στη χώρα μας. 
Στόχος του βιβλίου είναι η αποδοτική παραγωγή
του περιζήτητου εδέσματος της τρούφας, αλλά
και το πως η κατανάλωσή του θα γίνει πιο απο-
λαυστική. 

ISBN 978-960-8128-07-1
Σελ. 48. Τιμή: 8,52 €

•

Συγκαλλιέργειες 
για τον βιολογικό κήπο

Συγγραφέας: Louise Riotte
Μετάφραση: Παναγιώτα Λουκά

Εκδόσεις: Ψύχαλος, 2006

Εάν αναρωτιέστε πώς γί-
νεται τα τριαντάφυλλα να
συμπαθούν τόσο πολύ
τα σκόρδα, όταν φυτεύον-
ται δίπλα-δίπλα, δεν έχετε
παρά να διαβάσετε τις
συμβουλές και τα μυστικά
κηπουρικής της Louise
Riotte. 
Εάν είστε λάτρεις της κη-
πουρικής, τόσο στη θε-

ωρία όσο και στην πράξη, τότε σίγουρα θα εν-
θουσιαστείτε από το πλούσιο υλικό που περι-
λαμβάνει αυτό το βιβλίο. Ανάμεσα σε εκατοντάδες
είδη φυτών, θα μάθετε ποια από αυτά ταιριάζουν
μεταξύ τους, ποια απωθούν εχθρούς και ασθένειες
άλλων καλλιεργειών, αλλά και πώς μπορείτε να
εκμεταλλευτείτε τις ποικίλες ιδιότητές τους πα-
ρασκευάζοντας βιολογικά προϊόντα για σας και
την οικογένειά σας. 

ISBN 960-8455-22-7, ISBN-13 978-960-8455-22-1
Σελ. 279. Τιμή: 15,14 €

Στην καρδιά 
του βιβλίου

Με γνώμονα 
την αγάπη για 
την ανάγνωση, 
τη λογοτεχνία 
και το βιβλίο 
ως αντικείμενο
απόλαυσης 
και γνώσης, 
το ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο
«Welovebooks.gr»
δίνει τη δυνατότητα
να ανακαλύψετε 
τους αγαπημένους
σας τίτλους και 
να τους έχετε 
στην πόρτα σας, 
με ένα κλικ 
στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
«http://www.welove
books.gr» ή με ένα
τηλεφώνημα 
στο 210/6443922. 
Το βιβλίο έρχεται
κοντά σας άμεσα,
γρήγορα, αξιόπιστα,
προσιτά και κυρίως
με σεβασμό για 
τον αναγνώστη.
Παρέχονται, επίσης,
εντελώς δωρεάν
υπηρεσίες
συμβουλευτικής ως
προς την εξεύρεση
των τίτλων που
επιθυμείτε, ακόμη 
κι αν δεν θέλετε 
να το αγοράσετε
ηλεκτρονικά από μας.
Σημασία έχει να
φτάσει το βιβλίο 
σε σας. Για το ταξίδι
του, αφήστε μας 
να φροντίσουμε 
εμείς που αγαπάμε 
τα βιβλία όσο κι εσείς. 
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Σε έναν ελαιώνα που διαθέτει η οικογένεια Καρέλα
από το 1890 και αποτελεί την καρδιά ενός βιολογικού
κτήματος ανάμεσα σε αιωνόβια ελαιόδεντρα, αγρούς
με βότανα, κήπους με λαχανικά και φρούτα, βρίσκον-
ται οι κατοικίες του αγροκτήματος "Ευμέλεια". 
Το αγρόκτημα απέχει 45 λεπτά από τη Σπάρτη και
σχεδόν 2 χλμ. από το χωριό Γούβες και βρίσκεται 
σε μια αγροτική περιοχή, περιτριγυρισμένη 
από τον Ταΰγετο και τον Πάρνωνα. 

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
adamopoulos@xrimaonline.gr

Καθ’ όλη 

τη διάρκεια 

του χρόνου, μία

από τις βασικές

δραστηριότητες

του αγροκτήματος

είναι η φιλοξενία

σεμιναρίων, όπως

εναλλακτική

ιατρική,

φιλοσοφία,

γιόγκα, τέχνες και

τάι-τσι. Παράλληλα

παραδίδονται

μαθήματα

μαγειρικής,

γίνονται

καλλιτεχνικές

εκθέσεις και

εκπαιδευτικά

περιβαλλοντικά

προγράμματα για

παιδιά και

μεγάλους

Ενας διαφορετικός προορισμός
«Ευμέλεια» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει μελωδία…  

ΛΑΚΩΝΙΑ ΦΑΡΜΑ ΕΥΜΕΛΕΙΑ 

Η
«Ευμέλεια» είναι ένας γαλήνιος
χώρος, ένα καταφύγιο με πολλές
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Υπάρχουν όμορφες διαδρομές για περί-
πατο και ποδηλασία γύρω από το κτήμα,
ενώ μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε
στις δραστηριότητες του αγροκτήματος,
όπως στο μάζεμα των ελιών, των σταφυ-
λιών, των βοτάνων, των φρούτων και των
λαχανικών. 
Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία αυτής
της αγροτουριστικής φάρμας, είναι η δη-
μιουργία μιας βιώσιμης καλλιεργήσιμης
έκτασης στη Νότια Ελλάδα με τη χρήση
ομοιοδυναμικής καλλιέργειας, η οποία
είναι μια εναλλακτική βιολογική μέθοδος
καλλιέργειας παρόμοια με αυτή της ομοι-
οπαθητικής που χρησιμοποιείται στους
ανθρώπους. 
Οι κατοικίες που βρίσκονται στην καρδιά
της φάρμας, καθώς και όλες οι ξενοδο-
χειακές εγκαταστάσεις είναι κατασκευα-
σμένες με φιλικά προς το περιβάλλον και
τον άνθρωπο υλικά και σχεδιασμένες έτσι
ώστε να κάνουν χρήση των δυνάμεων
της φύσης για τις ενεργειακές ανάγκες
τους. 
Όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες «δίνουμε
ιδιαίτερη σημασία στην ανακύκλωση, κα-
θώς χρησιμοποιούμε μερικές από τις πιο
σημαντικές μεθόδους της. Το νερό ανα-
κυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται
στην καλλιέργεια, ενώ γίνεται κομποστο-
ποίηση όλων των οργανικών υλικών του
κτήματος, καθώς και των εγκαταστάσεων.
Όσον αφορά την ψύξη και τη θέρμανση
των κτιρίων χρησιμοποιείται γεωθερμική

ενέργεια μέσω θερμικών αντλιών, έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρήση πετρε-
λαίου και ηλεκτρικού. Η φυσική διαχείριση
των αποβλήτων μέσω του ριζικού συ-
στήματος, θα είναι πρώτη στο είδος της
στη Νότια Ελλάδα. Στόχος μας είναι στο
μέλλον, με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας,
να επιτύχουμε εκατό τοις εκατό αυτάρκεια
ώστε να αποτελούμε ένα τέλειο παρά-
δειγμα αειφόρου ανάπτυξης». 
«Σας προσκαλούμε να μείνετε στο αγρό-
κτημά και να μας επισκεφθείτε στο πέ-
ρασμά σας για άλλους προορισμούς,
ώστε να βιώσετε από κοντά την εμπειρία
ενός αειφόρου αγροκτήματος και πώς
αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημε-
ρινότητα της δικής σας ζωής», σημειώνουν
οι ιδιοκτήτες.

Με σεβασμό στη φύση
Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, οι
διατροφικές σας ανάγκες καλύπτονται
με φρούτα και λαχανικά παραγωγής της
φάρμας, καθώς και με πλήρη γκάμα από
βιολογικά προϊόντα. 
«Νιώθοντας την ανάγκη να προσεγγίσουμε
τη φύση με σεβασμό και ήθος, όχι απλώς
να παίρνουμε από αυτή, αλλά και να επι-
στρέφουμε σε αυτή ή τουλάχιστον να
δημιουργήσουμε το έδαφος ώστε να
μπορεί να αναπληρώσει και να αυτό-
ιαθεί, ξεκινήσαμε τη δημιουργία του βιο-
λογικού αγροκτήματος. Με αυτό το σκε-
πτικό, την περίοδο του σχεδιασμού, θέλαμε
να σχηματίσουμε ένα διάλογο μεταξύ
των φυτών και των ανθρώπων που ερ-
γάζονται ή επισκέπτονται το κτήμα»,

τονίζει ο κ. Φραγκίσκος Καρέλας. 
«Η επιθυμία μας ήταν να καλλιεργήσουμε
το κτήμα και να δημιουργήσουμε προϊόντα
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι ωφέλιμο
για τις ανθρώπινες ανάγκες και ταυτόχρονα
για τις ανάγκες της γης και των φυτών.
Γνωρίζοντας την ιατρική προσέγγιση της
ομοιοπαθητικής, ένιωσα ότι ήταν αναγκαίο
να αντιμετωπίσω το αγρόκτημα ως έναν
πολύπλοκο οργανισμό, όπως ακριβώς
και το ανθρώπινο σώμα, και να προσεγγίσω
τις ανάγκες του με ολιστική ματιά».
Έτσι, ξεκίνησε η φύτευση του κτήματος
και αργότερα η κατασκευή των κτιρίων:
«Φυτέψαμε αμυγδαλιές δίπλα σε ελιές,
ώστε να δημιουργήσουμε μια ωφέλιμη
-και για τα δύο- επικοινωνία και ενδυ-
ναμώσαμε αυτό το διάλογο εισάγοντας
πεύκα, κυπαρίσσια και αμπέλια. Κάθε
τύπος προσδίδει ένα θετικό στοιχείο,
το οποίο ανακουφίζει από το στρες μιας
μονοκαλλιέργειας, εισάγοντας οργανι-
σμούς ωφέλιμους μεταξύ τους και ταυ-
τόχρονα περιορίζοντας το ρίσκο μιας
επίθεσης σε ένα μόνο είδος. Τα λιβάδια
με τα βότανα σχεδιάστηκαν κατά τον
ίδιο τρόπο συμπεριλαμβάνοντας τείχη
φυτών με διάφορα βότανα, τα οποία
έφεραν θετικές δυνάμεις, καθώς και
προσέφεραν τον απαραίτητο πλουρα-
λισμό. Για την υποστήριξη των φυτών
και των δέντρων η οικογένεια χρησιμο-
ποιεί ομοιοπαθητικά προϊόντα παρα-
σκευασμένα για χρήση σε ομοιοδυναμική
καλλιέργεια, μία μέθοδο που βασίζεται
στις αρχές της βιοδυναμικής καλλιέρ-
γειας», λέει ο κ. Καρέλας. 
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8Το παράπονό του επειδή δεν
αγωνίζεται, εξέφρασε ο Αντώνης
Πετρόπουλος του Παναθηναϊκού.
Κι έχει δίκιο. Αλλά Αντώνη μου μη
φοβάσαι. Καλύτερη τύχη θα έχεις
με τον Ρότσα. Εσύ το μόνο που
έχεις να κάνεις είναι να αποδείξεις
ότι η θέση σου είναι στην αρχική
ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. 

8Όταν ο Αλέξης σταμάτησε τις
δηλώσεις, η Παναχαϊκή κέρδισε.
Τυχαίο; Δε νομίζω. Μήπως το ίδιο
θα γίνει και στο ντέρμπι με τον
Παναιτωλικό; 

8Ο Ολυμπιακός ψάχνει για παίκτες
για την ενίσχυση της ομάδας στη
μεταγραφική περίοδο του Ιανουα-
ρίου. Αναρωτιέμαι, μήπως, καλού-

κακού να ψάξει και για προπονητή; 
8Η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ συνε-
χίζεται στην προσπάθεια απώλειας
βαθμών! Αναφέρομαι στα τρία
τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ (με
Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Βέροια),
όπου συγκέντρωσε από τύχη, μόνο
δύο βαθμούς. Μήπως ακολουθήσει
και η Λειβαδιά; 

8Αμφιβολίες για το κατά πόσο
υπήρξε χέρι στη φάση του Σκόν-
δρα, για την οποία διαμαρτύρε-
ται ο ΆΡΗΣ, εξέφρασε ο κ.
Περικλής Βασιλάκης (που μελέ-
τησε το βίντεο). Σκεφτείτε το δι-
αιτητή που πρέπει να πάρει
άμεσα την απόφαση και σε δευ-
τερόλεπτα να επιβάλει την κα-
τάλληλη ποινή σε κάθε φάση.

Σταράτες Κουβέντες

Παρά τη μείωση της θερμοκρασίας,
ένα «καυτό» Σαββατοκύριακο
προμηνύεται για τα πρωταθλήματα 
Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας.

Πρόγραμμα Α’ Εθνικής 
(Super League): 
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝIΝΑ. Με την πλάτη
στον τοίχο η Κέρκυρα, που χρειάζεται
πάση θυσία τη νίκη. Δύσκολος αντίπαλος
τα Γιάννενα, που θα επιδιώξουν ένα θε-
τικό αποτέλεσμα. 
ΠΑΟΚ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ. Αγώνας που
κρύβει παγίδες, αν ο δικέφαλος του
βορρά δεν παίξει σοβαρά και δεν αξιο-
ποιήσει τις ευκαιρίες για γκολ.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΟΦΗ. Για να κερδίσει ο
Ατρόμητος πρέπει να ξεπεράσει το άγχος
και να έχει καλύτερη απόδοση σε σχέση
με προηγούμενα παιχνίδια. Ο ΌΦΗ θα
παίξει για θετικό αποτέλεσμα και χωρίς
άγχος. 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΒΕΡΟΙΑ. Δύσκολη
η αποστολή της Βέροιας στα Χανιά,
αφού η ήττα θα την καθηλώσει στην
τελευταία θέση της βαθμολογίας. 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΡΗΣ. Το παιχνίδι
αυτό εξαρτάται από τον Αστέρα και μόνο.
Αν η ομάδα του Σάκη Τσιώλη παίξει
δυνατά και σοβαρά ο Άρης δεν θα έχει
καμία ελπίδα για θετικό αποτέλεσμα.
ΞΑΝΘΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ. Αγώνας μετ’ εμ-
ποδίων και για τις δύο ομάδες. Η Ξάνθη
χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη για να
ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της
βαθμολογίας, απέναντι στην ευχάριστη

έκπληξη του πρωταθλήματος που λέγεται
Πανιώνιος. 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Στο
ντέρμπι των αιωνίων, θα μετρήσει το
πάθος και η δύναμη των ποδοσφαιρι-
στών και όχι οι τακτικές των προπονητών. 
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ – ΑΕΚ. Κρίσιμος αγώνας
και για τις δύο ομάδες. Αν και το προ-
βάδισμα έχει ο ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ, που
παίζει στην έδρα του, η ΑΕΚ θα έχει
κάνει άλλο ένα μεγάλο βήμα για την
παραμονή της στην Α’ Εθνική, αν πετύχει
θετικό αποτέλεσμα. 

Πρόγραμμα Β’ Εθνικής 
(Football League): 
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ.
Τουλάχιστον τους αγώνες που θα παίξει
στην έδρα της, πρέπει να κερδίσει η
Δράμα, αν θέλει να ελπίζει για την πα-
ραμονή της στην Β’ Κατηγορία. 
ΚΑΒΑΛΑ - ΚΑΛΛΟΝΗ. Με νέο προπονητή
η Καβάλα θα προσπαθήσει να κερδίσει
για ν’ ανέβει στη βαθμολογία. 
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ. Άλλο
ένα ντέρμπι, που το αποτέλεσμα είναι
ανοιχτό και για τις δύο ομάδες. 
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ 1908. Σε
αυτό το παιχνίδι ο σοβαρός Ηρακλής
φαίνεται ότι θα περάσει νικηφόρα από
τα Μέγαρα. 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ.
Δύσκολος αγώνας για τον οποίο δεν
ισχύουν προγνωστικά. 
ΦΩΚΙΚΟΣ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ. Παιχνίδι που θα
κριθεί στις λεπτομέρειες, αλλά με πιθα-
νότερη την ισοπαλία. 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙ-

ΤΣΩΝ. Και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν
τη νίκη για να παραμείνουν στις πρώτες
θέσεις της Β΄ Εθνικής. 
ΛΑΡΙΣΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ. Παιχνίδι
για γερά νεύρα ο αγώνας της Λάρισας,
που πρέπει να κερδίσει για να καλύψει
το χαμένο έδαφος, απέναντι σ’ ένα δύ-
σκολο αντίπαλο, που θα παλέψει κι
αυτός για τη νίκη. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ. Άλλο
ένα δύσκολο παιχνίδι για την Καλλιθέα
που θα αντιμετωπίσει το φορμαρισμένο
Ηρακλή, όπου η νίκη είναι μονόδρομος. 
ΠΑNΣΕΡΡΑΙΚΟΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ. Στο δύ-
σκολο αγώνα της Δευτέρας, τα λάθη
και η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου
θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. (ρεπό
η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΩΜΗ). 

Πρόγραμμα Γ’ Εθνικής 
(Football League 1): 
Στον Α’ Όμιλο, ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ υποδέχεται
την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, η ΚΟΡΙΝΘΟΣ τον
ΚΕΡΑΥΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ τον
ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ την
ΕΠΙΣΚΟΠΗ, τα ΧΑΝΙΑ τον ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ
και στο ντέρμπι της Πελοποννήσου ο
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ τον ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟ. 
Στον Β’ Όμιλο της ίδιας κατηγορίας, το
πρόγραμμα περιλαμβάνει: BATANIAKΟΣ
– ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
– ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ, ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗ-
ΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ –
ΚΑΣΣΙΟΠΗ.

Καλή επιτυχία σε όλους! 

Να συστηθούμε!
Αγαπητοί αναγνώστες 
Καλή αρχή σε όλους μας. Από τις στήλες του αθλητικού
ρεπορτάζ, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε
κάθε εβδομάδα για τα νέα στο ποδόσφαιρο 
και τον αθλητισμό γενικότερα με τρόπο αντικειμενικό
και εποικοδομητικό. Στόχος μας είναι να προβάλουμε
και να επικροτήσουμε τις προσπάθειες όσων
ασχολούνται επαγγελματικά, αλλά και ερασιτεχνικά 
με τον αθλητισμό. Γιατί ο αθλητισμός 
δεν είναι προϊόν αλλά ιδεώδες. Και δεν πρέπει 
να υπηρετείται από το χρήμα, το μάρκετινγκ 
και τη διαφήμιση, αλλά από την ευγενή άμιλλα, 
το υψηλό φρόνημα και την αγωνιστική ηθική. 

Σπύρος Κουρμπάνης 
e-mail: skourbanis@gmail.com 

ΝeΑ ΣΟΔΕΙa
Το παιδί… θαύμα!

Ο Αλέξανδρος Τσανικίδης κλέβει την παράσταση στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα νέων στην πυγμαχία, που διεξάγεται στο Ερεβάν της
Αρμενίας. Ο πρωταθλητής μας στην κατηγορία των 64 κιλών έχει
κάνει ήδη δύο νίκες στη διοργάνωση,
πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμ-
φανίσεις, με αποτέλεσμα να γρά-
φονται ύμνοι για την αξία του
στην ιστοσελίδα της παγκόσμιας
ομοσπονδίας πυγμαχίας (ΑΙΒΑ)
που τον αποκαλούν παιδί…
θαύμα! Συνέχισε Αλέξανδρε.
Μας κάνεις υπερήφανους! 

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
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Έρανος για να σωθεί 
ο ΗΡΑΚΛΗΣ στο βόλεϊ 

Η ομάδα των τίτλων έχει φτάσει στα όρια της αντοχής της. Είναι
πλέον θέμα ωρών η διάλυση του τμήματος βόλεϊ του ΗΡΑΚΛΗ.
Μήπως ήρθε η ώρα, οι κύριοι που για χρόνια ήταν πρωταγωνιστές
σε φωτογραφίες και πανηγυρισμούς, να βάλουν το χέρι στην τσέπη
πληρώνοντας λίγη από τη δόξα, που εισέπραξαν από το τμήμα των
επιτυχιών και να το βγάλουν από το αδιέξοδο που έχει περιέλθει;

Επιμένω Ελληνικά!
Δεν θα σταθώ στη νίκη του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ με τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ, αλλά
στην επιλογή για τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων ποδοσφαιριστών
(19 από τους 22). Παίκτες που θα χρειαστούν στην πορεία για να
την Εθνική Ελλάδος, την ομάδα της καρδιάς μας. Το παράδειγμα
αυτό ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες, επιλέγοντας
νέους Έλληνες παίκτες και όχι «εισαγόμενους». 

    
  

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
Είναι καιρός, νομίζω, ν’ αφήσουμε τις δηλώσεις και να δούμε ποδόσφαιρο.
Αυτό θέλει ο κόσμος που θα πάει την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Να παρακολουθήσει
ένα εντυπωσιακό ντέρμπι, ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες του πρωτα-
θλήματος, όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Από δηλώσεις και
υποσχέσεις οι Έλληνες έχουμε χορτάσει. Παίξτε μπάλα παιδιά! Αυτό πε-
ριμένουμε από εσάς.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑ
Αν και πιστεύω ότι όλοι οι αγώνες είναι ντέρμπι, στέκομαι στη μεγάλη
προσπάθεια του Απόλλωνα Σμύρνης να ξαναγυρίσει στα σαλόνια της Α’
Εθνικής, που αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσει μια άλλη μεγάλη ομάδα, τη
Λάρισα. Ένα κρίσιμο παιχνίδι και για τους δύο, στη δύσκολη προσπάθεια
που κάνουν. 

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Το ίδιο ισχύει και για τον αγώνα της Παναχαϊκής με τον Παναιτωλικό.

Δύο μεγάλες πόλεις, δύο μεγάλες ομάδες. 
Και να μην ξεχνάμε. Τις δηλώσεις κάνουν μόνο οι πρωταγωνιστές.
Καλή επιτυχία σε όλους και ας κερδίσει ο καλύτερος! 

Εν Θερμώ
O,ΤΙ ΣπΕiΡΕΙΣ, 

ΘΕΡiζΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α’ ΕΘΝΙΚΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

BOΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 35 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 24 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 18 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 16

ΠΑΟΚ 25 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 22 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 11 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 12

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 24 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ. 21 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11 ΑΣΤ.ΜΑΓΟΥΛΑΣ 10

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 21 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 20 ΑΟ  ΚΑΣΣΙΟΠΗ 10 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 10

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21 ΕΘΝ. ΓΑΖΩΡΟΥ 20 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 9 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 9

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19 ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 19 ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 8 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 8

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 18 ΗΡΑΚΛΗΣ 18 ΕΘΝ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 8

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 18 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18 ΚΟΡΔΕΛΙΟ 6 ΚΕΡ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 15 ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ 16 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 5 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6

ΟΦΗ 14 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 16 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 5 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 6

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 14 ΛΑΡΙΣΑ 15 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5 ΧΑΝΙΑ Α.Ο. 4

ΚΕΡΚΥΡΑ 12 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2 ΡΟΥΒΑΣ 4

SKODA ΞΑΝΘΗ 11 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 14 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ -2

ΑΕΚ 11 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 13

ΑΡΗΣ 11 ΠΙΕΡΙΚΟΣ 13

ΒΕΡΟΙΑ 11 ΚΑΒΑΛΑ 12

ΦΩΚΙΚΟΣ 10

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 10

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 9

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 7

ΑΝ. ΕΠΑΝΩΜΗΣ 5



M
έσα στο 2ο μισό του 2013, σύμ-
φωνα με την αυτοκινητοβιομη-
χανία RAM, αναμένεται να λαν-

σάρει στην αγορά των ΗΠΑ το Fiat Ducato
με το λογότυπό της και την ονομασία «Pro-
Master». 
Μέσα στο γ’ τρίμηνο του 2013, η RAM ανα-
μένεται να ξεκινήσει τις πωλήσεις ενός
νέου ελαφρού επαγγελματικού στην αγορά
των ΗΠΑ, το οποίο θα φέρει την ονομασία
ProMaster. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της RAM
Trucks, Fred Diaz, το ProMaster δεν θα είναι
ένα εντελώς νέο μοντέλο. Ουσιαστικά, η
RAM αναμένεται να αξιοποιήσει τη συνερ-
γασία της με τη Fiat Professional και θα
προσφέρει το Fiat Ducato στις αγορές των
ΗΠΑ και του Καναδά. 

Φυσικά το Ducato θα φέρει αρκετές σχε-
διαστικές αλλαγές προκειμένου να είναι
συμβατό με τη σχεδιαστική φιλοσοφία της
αμερικανικής εταιρείας, ενώ δεν αποκλείεται
να υπάρξουν και διαφοροποιήσεις στη
γκάμα των μηχανικών του συνόλων. 

αγροτικά oxήματα28 Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Dacia Duster Pick-Up
από το 2014

Το Ducato πάει ΗΠΑ 
ως Ram ProMaster 

Η
Dacia έχει καταφέρει

να εδραιωθεί, τόσο
πανευρωπαϊκά όσο
και στη χώρα μας,

στην αγορά των ελαφρών επαγ-
γελματικών οχημάτων, με τις εκ-
δόσεις Logan Van και Logan Pick-
Up. 
Ωστόσο, τα εν λόγω οχήματα
δεν εισάγονται πλέον και ήδη
οι υπεύθυνοι της ρουμάνικης
εταιρείας, θυγατρικής της Re-
nault, εξελίσσουν ένα νέο εκ-
πρόσωπο στην κατηγορία των
ελαφρών ημιφορτηγών. 
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα
στο διαδίκτυο, το νέο Pick-Up
της Dacia, το οποίο αναμένεται
να λανσαριστεί στα μέσα του
2014, θα βασίζεται αυτή τη φορά
στο μοντέλο Duster. Σε σχέση
με τις επιβατικές εκδόσεις του
μοντέλου, το Duster Pick-Up θα
εμφανίζει αυξημένο πίσω πρό-
βολο, προκειμένου να εξασφα-
λιστεί ένας «αξιοπρεπής» σε δια-
στάσεις χώρος φόρτωσης. 
Στόχος της εταιρείας είναι να
προσφέρει εκδόσεις, τόσο με
μονή όσο και με διπλή
καμπίνα, όπου θα μπο-
ρούν να φιλοξενη-
θούν έως και πέντε
ενήλικες επιβάτες, με
τις ανάλογες επι-
πτώσεις φυσικά

στις διαστάσεις του χώρου φόρ-
τωσης. 
Πέρα των κινητήρων βενζίνης
και πετρελαίου με τους οποίους
είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμο
το Duster στην παρούσα φάση,
η έκδοση Pick-Up θα είναι δια-
θέσιμη και με σύστημα τετρα-
κίνησης. 
Παράλληλα, δεν είναι λίγοι αυτοί
που αναφέρουν πως η παρου-
σίαση του νέου Duster Pick-Up
θα συνοδευτεί και με ένα περιο-
ρισμένο facelift του μοντέλου,
τόσο σε ό,τι αφορά στην εξω-
τερική του σχεδίαση όσο και
στο εσωτερικό. 
Ο εξοπλισμός αναμένεται να
αναβαθμιστεί και μεταξύ των
στοιχείων που ξεχωρίζουν αξίζει
να αναφέρουμε ένα νέο σύστημα
πολυμέσων με μεγάλη οθόνη
αφής, το οποίο θα φέρει την
ονομασία «R-Link». 
Εν αναμονή λοιπόν για περισ-
σότερες εξελίξεις από
το στρατόπεδο
της Dacia. 

Πέρα των

κινητήρων

βενζίνης 

και πετρελαίου 

με τους οποίους

είναι μέχρι στιγμής

διαθέσιμο τ

ο Duster, η έκδοση

Pick-Up 

θα είναι διαθέσιμη

και με σύστημα

τετρακίνησης 

Η εμπορική πορεία του Logan Pick-Up ικανοποίησε τις προσδοκίες των υπευθύνων
της Dacia και μέσα στο 2014 αναμένεται να παρουσιάσουν ένα νέο μοντέλο,  αυτή 
τη φορά βασισμένο στο Duster.

ΠΡΟΣΦΟΡA
Το επόμενο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου μαζί 
με την Παραγωγή η ταινία «O πολωνέζικος γάμος» 
με το Γκάμπριελ Μπερν και την Κλερ Ντέινς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
adamopoulos@xrimaonline.gr

www.paragogi.net
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/20660
Κιν. 6932/482658

ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/28851
Κιν. 6974/829185

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26460/42382
Κιν. 6944/273599

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΡΩ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
Κιν. 6932/134064

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεωπόνος 
Τηλ. 27510/91883
Κιν. 6945/739588 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχν. Γεωπονίας Μηχανικής
Βιοσυστημάτων
Τηλ. 27520/27198
Κιν. 6974/709065

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
Γεωπόνος
Τηλ. 27910/24166

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής
Τηλ. 6973/483775

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Θερμοκηπιακών καλ/γειων
Τηλ. 2613/10457
Κιν. 6981/352917

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής 
Τηλ. 210/2484620, 6971/536067

ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος 
Κιν. 6979/319453 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
– Βιολογική Γεωργία
Τηλ. 210/9888390
Κιν. 6947/996355
Fax. 210/9888390

MAΡΚΕΛΛΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Γεωπόνος 
Τηλ. 21118/48901
Κιν. 6948/214671

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεωπόνος ΓΠΑ Βιοτεχνολογίας
Tηλ. 210/4252757
Κιν. 6948/782360

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος (ΓΠΑ) Αγροτικής
Οικονομίας 
Τηλ. 210/5232530
Κιν. 6934/181340

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 
Τηλ. 24620/23220

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλ. 24620/23192
Φαξ. 24620/23192

ΔΡΑΜΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/66408
Τηλ. 25210/52570

ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/93887
Κιν. 6974/262264

ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/95324
Κιν. 6937/160601

ΓΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/68067
Κιν. 6938/573875

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑHΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/35242
Κιν. 6945/437745

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Τηλ. 25210/96846
Κιν. 6944/588875

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6979/224490

ΕΒΡΟΥ
ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 25510/300738
Κινητό. 6951/422992

ΒΛΑΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής 
Οικονομίας
Τηλ. 25510/33617
Κιν. 6949/261289

ΤΖΟΝΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25511/12180
Κιν. 6980/800135

ΣΙΤΣΑΝΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Τηλ. 25510/32261
Κιν. 6973/964525

ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25520/24934
Κιν. 6942/970049

ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25520/29354
Κιν. 6936/144056

ΓΕΩΡΓΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Τεχν. γεωπόνος
Τηλ. 25524/00015
Κιν. 6932/422356

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22240/23992
Κιν. 6932/627997 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26950/45837

ΗΛΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Γεωπόνος
Κιν. 6976/248329

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Κιν. 6944/580260

ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26210/44059

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23310/61720
Κιν. 6974/338357

ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Βιολογικής Γεωργίας
Τηλ. 23310/91154, 23310/91107
Κιν. 6939/016726

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6946/458686

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αγρ. Οικονομία
Τηλ. 23107/67080 
Κιν. 6942/912901

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637

ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Γεωπόνος
Τηλ. 23103/00391 
Κιν. 6942/887478

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
Επιστήμονας Γεωτεχνολογίας
& Περιβάλλοντος Τεχν. Γεωπονίας
Φυτικής Παρ/γης M.Sc 
Τηλ. 23103/02111
Κιν. 6985/580341

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Τηλ. 23102/07928
Κιν. 6942/639936

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής
Οικονομίας
Τηλ. 23104/13727 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταπτυχιακός γεωπόνος
Κιν. 6977/223234

ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ ΕΦΗ
Γεωπόνος
Κιν. 6934/270691

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 
Γεωπόνος
Κιν. 6932/580454

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλ. 25102/25536

ΜΑΛΑΦΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Τηλ. 25102/20301

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τηλ. 25910/24103

ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 25910/23285

ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τηλ. 25920/44649

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Τηλ. 25940/92700

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24410/20380

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΗΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24670/83553

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26630/94700

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6949/378256

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Ι. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/46812

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6986/643011

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/24565

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/23863
Κιν. 6973/404375

ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/81335
Κιν. 6976/972620

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23430/23450

ΤΣΑΚΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
Γεωπόνος
Τηλ. 23410/27032

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγω-
γής 
Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Τηλ. 23104/62281
Κιν. 6976/714488

ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Γεωπόνος
Πτολεμαΐδα και Βάρδα Ηλείας 
Tηλ. 26230/71713 
Κιν. 6974/320773

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΠΕΡΤΣΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής
Τηλ. 27420/25141
Κιν. 6979/252416

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 27420/24401
Κιν. 6974/369228

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc
Τηλ. 24102/31794
Κιν. 6909/491459

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Τηλ. 22310/32468
Κιν. 6981/840470

ΛΕΣΒΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 22510/24605
Κιν. 6934/391747

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. 24220/41788
Κιν. 6972/818348

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΦΩΤΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6972/620198

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6937/363034

ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/20167

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/41995

ΠΕΛΛΗΣ
ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Γεωπόνος
Τηλ. 23840/22019
Κιν. 6981/336841

ΚΟΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 23810/81691
Φαξ. 23810/81691

ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23820/62693

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ Οπωρ/κων
& Αμπέλου
Τηλ.23510/41605
Κιν. 6977/611039

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26820/22591
Κιν. 6942/408533

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΜΝΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
και Δενδροκομίας 
Κιν. 6938/740651

ΣΑΜΟΥ 

ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22730/79599
Κιν. 6946/760113

ΣΕΡΡΩΝ

ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/71080

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/244487

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/71255

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/93168
Φαξ. 24310/93168
Κιν. 6974/709003

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών
Καλ/γειών
Κιν. 6982/007161

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Αγροτ.
& Οικον. Ανάπτυξης
Τηλ. 23860/23148
Κιν. 6974/439021

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Γεωπόνος
Τηλ. 23730/26001

Απαραίτητο κεφάλαιο για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου είναι πλέον 
οι γεωπόνοι. Η «Παραγωγή» σε μια προσπάθεια να συμβάλλει στην καλύτερη
ενημέρωση των αγροτών, παραθέτει μια λίστα με γεωπόνους απ’ όλη την Ελλάδα. 
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AXAΪΑ: Οικόπεδο εντός οικισμού επί του κεντρικού δρόμου,
στην κοινότητα Σελινούντος (Κρόκοβας) Αιγίου-Αχαΐας, χω-
ρισμένο σε δύο κάθετες ιδιοκτησίες, συνολικής επιφάνειας
1.826,85 τ.μ., στο οποίο υπάρχει ένα αγροτικό "σπιτάκι" 33
τ.μ., καθώς και μια ημιτελής οικοδομή 90 τ.μ. Οικοδομικές
άδειες διαθέσιμες. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6977/446903 –
6974/140497.

ΒΕΡΟΙΑ: 4 στρέμματα στην περιοχή Nοσοκομείο με 100 μέτρα
φάτσα σε κεντρικό δρόμο. Tιμή 160.000 €, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ): Οικόπεδο 1.350 τ.μ. με κα-
ταπληκτική θέα. Tιμή 400.000 €, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 1 ΧΙΛ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ):  Ένα
στρέμμα οικόπεδο με ολοκαίνουρια μεζονέτα 150 τ.μ., 3 επι-
πέδων με 3 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια και τζάκι. Το
οικόπεδο βρίσκεται σε μία καταπληκτική τοποθεσία με μονα-
δική θέα. Tιμή 250.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΖΑΚΥΝΘΟΣΑ Οικόπεδο που βρίσκεται στο Τραγάκι, κοντά στο
θέρετρο του Τσιλιβί, στην ανατολική ακτή της Ζακύνθου, πε-
ρίπου 8 χλμ. βόρεια της πόλης της Ζακύνθου. Εκτείνεται σε
περίπου 20.000 τ.μ. με πρόσοψη πάνω από 400 μέτρα από τη
θάλασσα. Tηλ. 6979/974200. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ): Οικόπεδο 300 τ.μ. με μοναδική θέα το
δάσος. Τιμή 30.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ): Οικόπεδο 620 τ.μ. με παλιό σπίτι πέτρινο
70 τ.μ., μοναδική θέα, τιμή 50.000 €, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΚΟΜΝΗΝΙΟ): Οικόπεδο 1.750 τ.μ. με κτίσμα στα
μπετά, τιμή 140.000 €. ΠAΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): Οικόπεδο 480 τ.μ. με μεγάλη ανοι-
χτωσιά, τιμή 39.000 €, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΣΥΡΟΣ: Οικόπεδο 16.000 τ.μ. σε μια ήσυχη περιοχή, όπου βρί-
σκει κανείς τον ωραιότερο συνδυασμό του πρασίνου των βου-
νών με το απέραντο βαθύ μπλε της θάλασσας. Έχει

πανοραμική θέα το Αιγαίο, τις παραλίες Φοίνικα και Γαλησσά.
Δόμηση 330 τ.μ., τηλ. 6948/829637. 

ΧΑΛΚΙΔΑ: Οικόπεδο Άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός του οικι-
σμού Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων του
Δήμου Χαλκιδέων, εμβαδού 376 τ.μ. με δόμηση 240 τ.μ., μόλις
7 χλμ. από το κέντρο της Χαλκίδας. Τηλ. 22210/24804. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΞΟΧΗ): Έκτακτη προσφορά, οικόπεδο 1
στρέμματος, συντελεστής δόμησης 0.4, υπέροχη θέα, βλέπει
σε 3 δρόμους. Τιμή 140.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΞΟΧΗ): Οικόπεδο 825 τ.μ., συντ. δόμησης
0.4, με υπέροχη θέα στο καλύτερο μέρος της εξοχής. Τιμή
200.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΞΟΧΗ): Οικόπεδο 600 τ.μ., συντ. δόμησης
0.6, με υπέροχη θέα στο καλύτερο μέρος της εξοχής. Τιμή
135.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΡΕΤΖΙΚΙ): 2,8 στρέμματα εντός Ζώνης, άρτιο,
οικοδομήσιμο, χτίζει 260 τ.μ. Τιμή 200.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ): Οικόπεδο 2.670 τ.μ. συντ. δόμησης
0.8, ποσοστό κάλυψης 40%, σε πολύ καλό σημείο, ιδανικό και
για επαγγελματική χρήση. Τιμή 1.350.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΞΟΧΗ): Ανεπανάληπτη προσφορά, οικόπεδο
850 τ.μ., συντελεστής δόμησης 0.4, υπέροχη θέα. Τιμή
120.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΞΟΧΗ): Οικόπεδο 1.190 τ.μ., με συντελεστή
δόμησης 0.5. Τιμή 195.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΞΟΧΗ): Οικόπεδο 800 τ.μ. με συντελεστή δό-
μησης 0.4. Τιμή 125.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΑΤΤΙΚΗ (ΛΟΥΤΣΑ): Οικόπεδο 3.111 τ.μ., εντός σχεδίου, με συν-
τελεστή δόμησης 0,4 και σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Τιμή
1.500.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974729212. 

ΑΤΤΙΚΗ (ΛΟΥΤΣΑ): Οικόπεδο 1.500 τ.μ., εντός σχεδίου, με συν-
τελεστή δόμησης 0,4 και σε άμεση επαφή με την θάλασσα.
Τιμή 750.000 €, ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΑΤΤΙΚΗ (ΛΟΥΤΣΑ): Οικόπεδο 1.600 τ.μ., εντός σχεδίου, με συν-
τελεστή δόμησης 0,4 και σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Τιμή
780.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974729212. 

ΑΤΤΙΚΗ (ΛΟΥΤΣΑ): Οικόπεδο 900 τ.μ., εντός σχεδίου, με συν-
τελεστή δόμησης 0,4 και σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Τιμή
450.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΑΤΤΙΚΗ (ΛΟΥΤΣΑ): Οικόπεδο 545 τ.μ., εντός σχεδίου, με συν-
τελεστή δόμησης 0,4 και σε άμεση επαφή με τη θάλασσα Τιμή
240.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΑΤΤΙΚΗ (ΛΟΥΤΣΑ): Οικόπεδο 538 τ.μ., εντός σχεδίου, με συν-
τελεστή δόμησης 0,4 και σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Τιμή
235.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΑΤΤΙΚΗ (ΛΟΥΤΣΑ): Οικόπεδο 515 τ.μ., εντός σχεδίου, με συν-
τελεστή δόμησης 0,4 και σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Τιμή
240.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΑΤΤΙΚΗ (ΛΟΥΤΣΑ): Οικόπεδο 501 τ.μ., εντός σχεδίου, με συν-
τελεστή δόμησης 0,4 και σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Τιμή
280.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΑΓΡΙΝΙΟ: Οικόπεδο 3.110 τ.μ., εντός σχεδίου, με πρόσοψη
πάνω σε βασικό οδικό άξονα Άρτας-Πάτρας, με οικοδομική
άδεια, με συντελεστή δόμησης 1.2. Τιμή 2.500.000 €. ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ: Οικόπεδο 17.500 τ.μ., εντός σχεδίου, με πρόσοψη
πάνω σε βασικό οδικό άξονα, με οικοδομική άδεια, με συντε-
λεστή δόμησης 0,2. Τιμή 3.000.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΒΕΡΟΙΑ (περιοχή ΜΠΑΣΚΕΤ): Oικόπεδο 280 τ.μ. με συντελεστή
δόμησης 0.8. Τιμή 100.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΤΣΕΡΜΕΝΙ): Oικόπεδο 226 τ.μ με συντελεστή δόμη-
σης 1,6. Τιμή 115.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ): Oικόπεδο 1.350 τ.μ. με συντελεστή δό-
μησης 1.2. Τιμή 400.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΓΗΠΕΔΟ): Oικόπεδο 300 τ.μ. με συντελεστή δόμησης
1.2. Τιμή 90.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (περιοχή Παπάγου): Oικόπεδο 200 τ.μ. με συντελεστή
δόμησης 1.2. Τιμή 115.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΕΡΓΟΧΩΡΙ): Oικόπεδο 305 τ.μ. με συντελεστή δόμη-
σης 0.8. Τιμή 65.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (περιοχή Βίλα Βικέλα): Oικόπεδο 280 τ.μ. με συντελε-
στή δόμησης 1.2. Τιμή 145.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΤΣΕΡΜΕΝΙ): Καταπληκτικό οικόπεδο δίπλα στην πλα-
τεία Τσερμενίου, 226 τ.μ., με 400 τ.μ. οικοδομήσιμα, κεντρι-

κότατο. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΓΗΠΕΔΟ): Καταπληκτικό οικόπεδο 290 τ.μ. δίπλα στο
γήπεδο Βέροιας με πολύ καλές συστάσεις. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΡΟΛΟΪ): 147 τ.μ. οικόπεδο με συντελεστή δόμησης
1,6. Τιμή 150.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ): 10 στρέμματα οικόπεδο με συν-
τελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 100.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): 700 τ.μ. οικόπεδο με συντελεστή δό-
μησης 0,8. Τιμή 40.000 ευρώ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
69837/91220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): 400 τ.μ. οικόπεδο με συντελεστή δό-
μησης 0,8. Τιμή 40.000 ευρώ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): 500 τ.μ οικόπεδο με συντελεστή δό-
μησης 0,8. Τιμή 35.000 ευρώ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΡΑΧΙΑ): 500 τ.μ. οικόπεδο με συντελεστή δόμησης
0,8. Τιμή 38.000 ευρώ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΡΑΧΙΑ): 2 στρέμματα οικόπεδο με συντελεστή δό-
μησης 0,8. Τιμή 110.000 ευρώ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ): 600 τ.μ. οικόπεδο με συντελεστή δόμη-
σης 0,8. Τιμή 45.000 ευρώ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ): Οικόπεδο 400 τ.μ. χτίζει σπίτι
μέχρι 320 τ.μ. κοντά στη θάλασσα, υπέροχη θέα. Τιμή 150.000
ευρώ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ): Οικόπεδο 500 τ.μ. σε πολύ καλό ση-
μείο. Συντελεστής δόμησης κλιμακωτός. Συντελεστής κάλυ-
ψης 70%. Με άδεια οικοδομής. Τιμή 240.000 ευρώ,
συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ): Οικόπεδο 658 τ.μ. σε πολύ καλό ση-
μείο με συντελεστή δόμησης κλιμακωτό. Συντελεστής κάλυ-
ψης 70% με άδεια οικοδομής. Τιμή 250.000 ευρώ,
συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ): Οικόπεδο 546 τ.μ. με συντελεστή
0,4 μπροστά στη θάλασσα. Τελική τιμή 145.000 ευρώ. ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΝΙΚΗΤΗ): Οικόπεδο 8.000 τ.μ. με συντελεστή 0,4
μπροστά στη θάλασσα. Τελική τιμή 2.000.000 ευρώ. ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ): 2 στρέμματα εντός Ζώνης,
άρτιο, χτίζει 200 τ.μ., 100 μ. από τη θάλασσα με οικοδομική
άδεια. Τιμή 240.000 ευρώ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
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ΧΑΝΙΑ (ΚΩΡΑΚΙΕΣ): Ανεπανάληπτη προσφορά, οικόπεδο 1000
τ.μ., υπέροχη θέα, άρτιο. Οικοδομήσιμο. Τιμή 60.000€. ΔΙΓΑ-
ΛΑΚΗΣ, τηλ. 28210/90790. 

ΡΟΔΟΣ: Οικόπεδο 1.626 τ.μ. σε 3 δρόμους μέσα στην πόλη,
800 μ. από θάλασσα. Τιμή 750.000 €. ΘΥΡΗΣ, τηλ.
6946/582307. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ): 4 στρέμματα με 100 μέτρα
φάτσα σε κεντρικό, τιμή 160.000 €, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220 

ΗΜΑΘΙΑ (ΔΙΑΒΑΤΟΣ): Χωράφι 6 στρέμματα, τιμή 18.000 €,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): 6 στρέμματα κοντά στο χωριό. Τιμή
18.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙ): Χωράφι 7.500 τ.μ. με 100 μέτρα
πρόσοψη στην άσφαλτο. Τιμή 35.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΘΑΣΟΣ (ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ): Αγροτεμάχιο με υπέροχη θέα σε βουνό
και θάλασσα. Απόσταση από κατοικήσιμη περιοχή 1.000 μ.
και από τη θάλασσα 2.000 μέτρα. Τηλ.: 6906/836226. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΑΚΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ): Αγροτεμάχιο 2.000 τ.μ. με
ελιές, 150 μ. από τη θάλασσα. Τιμή 35.000 €. Τηλ. 6941/57507. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΤΟΡΟΝΗ): Αγροτεμάχιο 3.000 τ.μ. εντός Ζώνης,
450 μ. περίπου από τη θάλασσα, άρτιο οικοδομήσιμο. Τιμή
170.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ): Aγροτεμάχιο 4.050 τ.μ., 600
μ. από το χωριό, άρτιο, οικοδομήσιμο. Tιμή 120.000 €, συζη-
τήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ): Αγροτεμάχιο 9.200 τ.μ., 2ο στον κεν-
τρικό δρόμο των Μουδανιών, άρτιο, οικοδομήσιμο. Τιμή
800.000 €, συζητήσιμη. MEDITERANIAN COSMOS ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,
τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΑΓΙΑΡΙ): Έκτακτη προσφορά, αγροτεμάχιο
10 στρέμματα, άρτιο, οικοδομήσιμο, υπέροχη θέα, δεν κλεί-
νεται από πουθενά. Τιμή 500.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,
τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ): Έκτακτη προσφορά, αγροτεμάχιο
6.200 τ.μ., άρτιο, οικοδομήσιμο στην περιοχή της Eurotech,
ιδανικό και για επαγγελματική χρήση. Τιμή 540.000 €. ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΕΙΝ, τηλ: 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 6.5 στρέμματα,
700 μέτρα από το χωριό. Άρτιο, οικοδομήσιμο. Τιμή 130.000
€, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΡΜΗ): Έκτακτη προσφορά, αγροτεμάχιο
11 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή, με υπέροχη θέα, άρτιο,

με πρόσφατη άδεια οικοδομής για 4 μονοκατοικίες. Τιμή
350.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ): Ανεπανάληπτη ευκαιρία,
αγροτεμάχιο 7200 τ.μ., άρτιο, οικοδομήσιμο και για επαγγελ-
ματική χρήση. Τιμή 115.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ): Αγροτεμάχιο 4 στρέμ-
ματα, άρτιο, οικοδομήσιμο, σε πολύ καλό σημείο πάνω σε
άσφαλτο, με νερό και ρεύμα. Τιμή 230.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΜΕΣΗΜΕΡΙ): Αγροτεμάχιο 4 στρέμματα,
άρτιο, οικοδομήσιμο, σε πολύ καλό σημείο κοντά σε άσφαλτο,
με νερό και ρεύμα. Τιμή 50.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,
τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΕΛΑΝΗ): Αγροτεμάχιο 23.000 τ.μ. δίπλα στο
δάσος, άρτιο, οικοδομήσιμο, κατάλληλο και για τουριστική
αξιοποίηση. Τιμή 500.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ): Προσφορά, αγροτεμάχιο 7.5 στρέμ-
ματα, μπροστά στη θάλασσα σε υπέροχο σημείο, άρτιο, με οι-
κοδομική άδεια. Τιμή 1.500.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΣΑΝΗ): Προσφορά, αγροτεμάχιο 6 στρέμματα.
Άρτιο, με άδεια οικοδομής σε υπέροχο σημείο, με υπέροχη
θέα, μπροστά στη θάλασσα. Τιμή 800.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ): Προσφορά, αγροτεμάχιο 5.5
στρέμματα, μπροστά στη θάλασσα σε υπέροχο σημείο, άρτιο,
με οικοδομική αδεία. Τιμή 800.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΜΑΡΜΑΡΑΣ, κοντά στο Porto Karras): Αγροτεμά-
χιο 56.000 τ.μ., άρτιο, οικοδομήσιμο μπροστά στη θάλασσα
σε πολύ καλό σημείο με υπέροχη θέα, ιδανικό και για επαγ-
γελματική αξιοποίηση. Τιμή 5.000.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ): Εκπληκτική προσφορά, εκπλη-
κτικό αγροτεμάχιο, 45 στρέμματα περίπου, άρτιο, οικοδομή-
σιμο, σε υπέροχο σημείο με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης
αλλά και εξαγοράς επιπλέον 100 στρεμμάτων. Τιμή 2.700.000
€. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ): Προσφορά, αγροτεμάχιο 15 στρέμ-
ματα κοντά στη θάλασσα σε υπέροχο σημείο , άρτιο, με οικο-
δομική άδεια. Τιμή 3.000.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (2ο πόδι): 138 στρέμματα αγροτεμάχιο παραθα-
λάσσιο, άρτιο, οικοδομήσιμο, με ωραία θάλασσα, ιδανικό για
τουριστική αξιοποίηση. Τιμή 8.500.000 €, ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (2ο πόδι): 250 στρέμματα αγροτεμάχιο παραθα-
λάσσιο, άρτιο, οικοδομήσιμο, ιδανικό για τουριστική αξιοποί-

ηση με ωραία θάλασσα. Τιμή 6.5 εκατ. €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ): 11 στρέμματα αγροτεμάχιο, 350μ.
από θάλασσα, άρτιο, οικοδομήσιμο, ιδανικό για τουριστική
αξιοποίηση με ωραία θάλασσα. Τιμή 700.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,
τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΨΑΚΟΥΔΙΑ): 2 στρέμματα εντός Ζώνης, άρτιο, 200
τ.μ. μπροστά στη θάλασσα, με οικοδομική άδεια. Τιμή 130.000
€. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 14 στρέμματα με ροδά-
κινα. Τιμή 35.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΕΣΗ): Αγροτεμάχιο 16 στρέμματα με ελιές και
σπίτι. Τιμή 64.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΝΑΟΥΣΑ, σιδηροδρομικός σταθμός): Αγροτεμάχιο
11.500 τ.μ. χέρσο. Τιμή 55.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (περιοχή Νοσοκομείου): Αγροτεμάχιο 4.500 τ.μ. με
μοναδική θέα. Τιμή 250.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220.

ΗΜΑΘΙΑ (ΑΣΩΜΑΤΑ): Αγροτεμάχιο 11.000 τ.μ. με μοναδική
θέα. Τιμή 500.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 8.000 τ.μ. δίπλα στο
χωριό. Τιμή 40.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙ): Αγροτεμάχιο 7.500 τ.μ. με φάτσα
στον κεντρικό δρόμο. Τιμή 35.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 1.000 τ.μ. πάνω από τον
κεντρικό δρόμο (εφορία), με κτίσμα, Τιμή 180.000 €. ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (περιοχή Νοσοκομείου): Αγροτεμάχιο 4.000 τ.μ. πάνω
στον κεντρικό δρόμο. Τιμή 160.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ): Αγροτεμάχιο 50 στρεμμάτων χέρσο
με πομόνα. Τιμή 102.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ): Αγροτεμάχιο 70 στρεμμάτων, χέρσο.
Τιμή 170.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΠΑΤΡΙΔΑ): Αγροτεμάχιο 6 στρεμμάτων, χέρσο. Τιμή
36.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΑΜΜΟΣ): Αγροτεμάχιο 11 στρεμμάτων με ελιές. Τιμή
80.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ): Αγροτεμάχιο 4.500 τ.μ., με κατάστημα-
εστιατόριο μέσα. Τιμή 300.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 3 στρεμμάτων, χέρσο,
δίπλα στο χωριό. Τιμή 7.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 6 στρεμμάτων, χέρσο,
δίπλα στο χωριό. Τιμή 17.000 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220.

ΒΟΛΟΣ (ΑΛΜΥΡΟΣ): Αγροτεμάχιο 40.000 τ.μ., άρτιο, οικοδο-
μήσιμο, με ελιές και δασική έκταση, υπέροχο με θέα στη θά-
λασσα. Τιμή 750.000 €, συζητήσιμη. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ.
6983/791220. 

ΒΟΛΟΣ (ΑΛΜΥΡΟΣ): Αγροτεμάχιο 40.000 τ.μ., άρτιο, οικοδο-
μήσιμο με ελιές και δασική έκταση, υπέροχο με θέα στη θά-
λασσα. Τιμή 750.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΚΡΗΤΗ (ΛΑΣΙΘΙ): Ανεπανάληπτη προσφορά! Αγροτεμάχιο 922
στρέμματα, μπροστά στη θάλασσα, υπέροχη θέα, άρτιο, οι-
κοδομήσιμο, για μεγάλη επαγγελματική επένδυση. Τιμή
7.000.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΚΡΗΤΗ (ΛΑΣΙΘΙ): Έκτακτη προσφορά, αγροτεμάχιο 1.370
στρέμματα, μπροστά στη θάλασσα, με υπέροχη θέα το Λιβυκό
Πέλαγος, ιδανικό για επαγγελματική αξιοποίηση. Τιμή
7.500.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΚΡΗΤΗ (ΛΑΣΙΘΙ): Ανεπανάληπτη προσφορά, αγροτεμάχιο 800
στρέμματα, κοντά στη θάλασσα, υπέροχη θέα, άρτιο, οικο-
δομήσιμο, για μεγάλη επαγγελματική επένδυση. Τιμή
6.000.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΚΡΗΤΗ (ΛΑΣΙΘΙ): Ανεπανάληπτη προσφορά, αγροτεμάχιο 450
στρέμματα, κοντά στη θάλασσα, υπέροχη θέα, άρτιο οικοδο-
μήσιμο, για μεγάλη επαγγελματική επένδυση. Τιμή 4.000.000
€. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΚΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ): Ανεπανάληπτη προσφορά, αγροτεμάχιο 780
στρέμματα, με 50 στρέμματα στη θάλασσα, υπέροχη θέα,
άρτιο, οικοδομήσιμο, για μεγάλη επαγγελματική επένδυση.
Τιμή 3.000.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΑΣΟΣ (ΚΑΛΙΡΑΧΗ): Αγροτεμάχιο 5.200 τ.μ., άρτιο, οικοδο-
μήσιμο, υπέροχη θέα σε βουνό και θάλασσα, 2 χλμ. από θά-
λασσα. Τιμή 80.000 €. ΛΙΑΚΟΥΔΗ, 6906/836226. 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΔΙΚΑ): Αγροτεμάχιο 40 στρέμματα και 16
στρέμματα σε παραλία, άρτιο, οικοδομήσιμο. Τιμή 1.000.000
€. ΣΑΜΟΪΛΗΣ, 6937/282989. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ





ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
KOINΩΝΙΑ&

ΠΟΙΕΣ «ΠΑΓΙΔΕΣ» ΣΤΗΝΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ ΜΕ… ΔΟΚΑΝΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Φορο-νάρκη για καταθέσεις και ακίνητα
Σφίγγει… ασφυκτικά 
η «θηλιά» του υπουργείου
Οικονομικών γύρω από 
τους φορολογούμενους,
κατόπιν σχετικών «οδηγιών»
της Τρόικας, προκειμένου 
να κλείσουν και τα πιο 
μικρά «παραθυράκια»
φοροδιαφυγής. Γι’ αυτό, 
όσοι αγοράζουν ακίνητα
δηλώνοντας στην Εφορία 
μόνο την αντικειμενική αξία 
και όχι το πραγματικό τίμημα
αγοράς ή όσοι «κινούν» ποσά 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς,
θα πρέπει στο εξής να είναι
πολύ προσεκτικοί, αν 
δεν θέλουν να μπλέξουν
φορολογικά ή ακόμα 
και ποινικά! 

Η
Τρόικα απαίτησε

από την κυβέρ-
νηση να αξιοποι-
ηθεί ο μηχανι-

σμός της Αρχής για την κα-
ταπολέμηση της νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγ-
κληματικές δραστηριότη-
τες και για την αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και ήδη
η κυβέρνηση συμμορφώ-
θηκε με τις υποδείξεις της: 
l Ενέταξε το αδίκημα της
φοροδιαφυγής στα ποινικά
αδικήματα που αποτελούν
«βασικό», όπως λέγεται,
αδίκημα για το ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος. Αυτό
σημαίνει ότι πλέον η φο-
ροδιαφυγή, για ποσά αρ-
κετά υψηλά, ώστε να απο-
τελούν ποινικό αδίκημα,
θα επισύρει και τις βαρύ-
τατες κατηγορίες της νο-
μοθεσίας για την αντιμε-
τώπιση του ξεπλύματος
χρήματος, προερχόμενου
από εγκληματικές δραστη-
ριότητες. 
lΆλλαξε τους κανόνες πα-
ρακολούθησης «ασυνήθι-

στων» συναλλαγών από τις
τράπεζες, ώστε να εστιαστεί
η προσοχή τους σε πιθα-
νούς φοροφυγάδες. Αυτό
έγινε με πράξη του διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος
και καθοδηγεί τις τράπεζες
για τον εντοπισμό συναλ-
λαγών, που μπορεί να κρύ-
βουν παραβάσεις της φο-
ρολογικής νομοθεσίας.
Όταν εντοπίζονται τέτοιες
συναλλαγές από τις τρά-
πεζες, θα πρέπει να ανα-
φέρονται στην Αρχή για το
ξέπλυμα, η οποία θα διε-
νεργεί το δικό της έλεγχο,
ανοίγοντας και τραπεζικούς
λογαριασμούς του υπό-
πτου, ενώ θα ζητεί και από
τις αρμόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες 

του υπουργείου Οικονομι-
κών, μεταξύ των οποίων
και το ΣΔΟΕ, να διενεργούν
εξονυχιστικό φορολογικό
έλεγχο στον ύποπτο. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του
διοικητή της ΤτΕ, όλες οι
τράπεζες καλούνται να «φα-
κελώσουν» τους πελάτες
τους, ζητώντας να προσκο-
μίσουν και τα εκκαθαριστικά
των φορολογικών τους δη-
λώσεων, ενώ έχουν την υπο-
χρέωση να κατατάξουν σε
ειδική κατηγορία «υψηλού
κινδύνου», με βάση ειδικά
κριτήρια, όσους είναι πε-
ρισσότερο ύποπτοι για φο-
ροδιαφυγή. Ουσιαστικά, οι
τράπεζες καλούνται να γί-
νουν το… μακρύ χέρι και

το άγρυπνο μάτι της
εφορίας!

Η πηγή εισοδήματος (οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται
πιο «επικίνδυνοι» από τους μισθωτούς). 

Ο κλάδος ή το είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής
δραστηριότητας πελάτη. 

Η νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρόσωπο
(για παράδειγμα, «επικίνδυνες» είναι οι off shore εταιρείες

με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους). 

O αριθμός και το ύψος των καταθέσεων και αναλήψεων
σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη. 

Η σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό
προφίλ του πελάτη σε σύγκριση µε το µέσο δηλούμενο

εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων. 

Πελάτες για τους οποίους έχει ληφθεί από φορολογικές,
τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, αίτημα παροχής

στοιχείων ή επιβολής προσωρινών μέτρων, καθώς και τους
άμεσους συγγενείς τους και τους στενούς συνεργάτες τους. 

Πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, Μέσα
Ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι ο πελάτης εμπλέκεται σε δραστη-

ριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι ο
τρόπος διαβίωσής του είναι δυσανάλογα πολυτελής σε σχέση
με τα προκύπτοντα, από τη φορολογική του δήλωση, στοιχεία. 

Πελάτης διενεργεί συναλλαγές, ιδίως καταθέσεις μετρητών,
που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική του δήλωση ή

με τη δηλωθείσα επαγγελματική του δραστηριότητα (κυρίως
ως προς το ύψος ή τις πηγές δηλωθέντος εισοδήματος). 

Πελάτης εμφανίζει, κατά την αίτηση λήψης δανείου, εισο-
δήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δή-

λωση, προκειμένου να δικαιολογήσει την ικανότητα εξυπηρέτησης
υψηλότερου ποσού δανείου. 

Πελάτης παρουσιάζει ικανότητα πληρωμής δόσεων ή
αποπληρωμής δανείων, που δεν δικαιολογείται με βάση

τη φορολογική του δήλωση. 

Γίνεται μεταφορά κεφαλαίων για την εξόφληση αγοράς
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε λογαριασμό άλλον από

αυτόν του πωλητή, ιδίως σε λογαριασμούς off shore εταιρειών. 

Πραγματοποιούνται συναλλαγές (κατάθεση τραπεζικών
επιταγών, κατάθεση μετρητών, εκταμίευση δανείου κ.ά.)

που υποδηλώνουν υψηλότερη αξία αγοραπωλησίας ακίνητης
περιουσίας από αυτήν που αναγράφεται στο συμβόλαιο, προς
αποφυγή πληρωμής υψηλότερου φόρου μεταβίβασης ακινήτων. 

Πραγματοποιούνται αγορές ακινήτων ή αγαθών μεγάλης
αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων

ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξω-
χώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των
οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με
δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές. 

Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές
προς/από: α) μη συνεργάσιμα κράτη ως προς τη διαφάνεια

και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα,
όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση
του υπουργού Οικονομικών, β) χώρες ή περιοχές με σοβαρές
αδυναμίες στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος ή
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης
της μη ένταξης φορολογικών εγκλημάτων στα βασικά αδικήματα. 

Διενεργούνται συναλλαγές σε λογαριασμούς εταιρειών
νεοσύστατων ή νεοαποκτηθεισών, με έδρα σε διεθνές

χρηματοπιστωτικό κέντρο ή χώρα με ιδιαίτερα
ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή σε ταχυ-
δρομική διεύθυνση κατοικίας φυσικού προ-
σώπου, που είναι ασυνήθεις σε σχέση με τον
εταιρικό σκοπό των εν λόγω εταιρειών ή σχε-
τίζονται με ιδιαίτερα ασαφείς εταιρικούς σκο-
πούς. 
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Tα σημεία στα οποία εστιάζουν 
οι έλεγχοι είναι: 

Μια «παγίδα», στην οποία εν δυνάμει μπορούν να… πέσουν οι
περισσότεροι εμπλεκόμενοι σε αγοραπωλησίες ακινήτων, είναι

αυτή που στήνεται από τις Αρχές για τον έλεγχο συναλλαγών με
πραγματικά τιμήματα υψηλότερα απ’ ό,τι δηλώνετε κάθε φορά στην
εφορία. 
Ως γνωστόν, μετά την καθιέρωση του συστήματος των αντικειμενικών
αξιών, σχεδόν σε όλα τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων
δηλώνεται τίμημα με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου, η
οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλότερη από το ποσό
που πραγματικά πληρώνει ο αγοραστής στον πωλητή. 
Αυτή η συνηθισμένη πρακτική γίνεται άκρως επικίνδυνη πλέον, αφού
με την Πράξη Διοικητού στήνεται «μπλόκο» από τις τράπεζες ακριβώς
γι’ αυτές τις συναλλαγές. Οι τράπεζες καλούνται να στέλνουν αναφορές
στην Αρχή για το ξέπλυμα όταν «πραγματοποιούνται συναλλαγές
(όπως κατάθεση τραπεζικών επιταγών, κατάθεση µμετρητών,
εκταμίευση δανείου κ.ά.), που υποδηλώνουν υψηλότερη αξία αγο-
ραπωλησίας ακίνητης περιουσίας απ’ αυτήν που αναγράφεται στο
συμβόλαιο, προς αποφυγή πληρωμής υψηλότερου φόρου µεταβίβασης

ακινήτων». Αυτό σημαίνει ότι, όταν στο λογαριασμό του πωλητή
ενός ακινήτου πιστώνεται ένα μεγάλο ποσό από την πώληση, η
τράπεζα θα είναι υποχρεωμένη να τον καλεί να προσκομίσει το
συμβόλαιο της αγοραπωλησίας. Αν διαπιστώνει ότι υπάρχει διαφορά
μεταξύ του τιμήματος που δηλώνεται στο συμβόλαιο και του ποσού
που κατατέθηκε στο λογαριασμό του πωλητή, η τράπεζα θα στέλνει
αναφορά στην Αρχή για το ξέπλυμα και αυτή, με τη σειρά της, θα
ζητεί από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών φορολογικό
έλεγχο. Το ίδιο θα γίνεται και σε κάθε περίπτωση όπου μια τράπεζα
εκταμιεύει στεγαστικό δάνειο, το ύψος του οποίου είναι μεγαλύτερο
από την αξία του ακινήτου, που δηλώνεται στην εφορία. 
Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει πλέον οδός διαφυγής από τον έλεγχο
για τέτοιες συναλλαγές, αφού έχει απαγορευθεί ήδη η πραγματοποίηση
οποιασδήποτε συναλλαγής άνω των 1.500 ευρώ με μετρητά και όλες
υποχρεωτικά περνούν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Τονίζεται,
επίσης, ότι εξ’ ορισμού θεωρούνται ύποπτες για φοροδιαφυγή όλες
οι αγοραπωλησίες ακινήτων σε τιμές πολύ υψηλότερες ή χαμηλότερες
από την εμπορική τους αξία. 

Στο… μικροσκόπιο τα ακίνητα

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012



το απογοητευτικό επίπεδο
διαφθοράς στη ζώνη του ευ-
ρώ, «στις χώρες που πλήτ-
τονται περισσότερο» από
την οικονομική κρίση. 
Η οργάνωση καταρτίζει πί-
νακα με 176 χώρες, ανάλογα
με το επίπεδο διαφθοράς
τους, σε μια κλίμακα που αρ-
χίζει από το 0 για την πολύ
μεγάλη διαφθορά και φτάνει
έως το 100 για την ελάχιστη
διαφθορά. 
Τη χρονιά αυτή η Ιταλία και

η Ελλάδα βρίσκονται στην
72η και την 94η θέση, αντί-
στοιχα, με βαθμολογία 42
και 36 μονάδες, υποχωρών-
τας κατά τρεις και δεκατέσ-
σερις θέσεις από την προ-
ηγούμενη κατάταξη, υπο-
γραμμίζει η οργάνωση με
έδρα το Βερολίνο. Έτσι, η
Ιταλία βρίσκεται πλέον στο
ίδιο επίπεδο με την Τυνησία
και η Ελλάδα με την Κολομ-
βία! 
Ανάμεσα στις χώρες που

ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Σ
τα συμπεράσματα

της έρευνας της
διεθνούς οργάνω-
σης σημειώνεται

ότι η διαφθορά εξακολουθεί
να μαστίζει όλο τον κόσμο
και να πλήττει στην Ευρω-
ζώνη τις χώρες με τα σημαν-
τικότερα προβλήματα, ειδικά
την Ελλάδα και την Ιταλία,
των οποίων η θέση υποβαθ-
μίστηκε. Μάλιστα, η «Διεθνής
Διαφάνεια» (Transparency
International) επισημαίνει

Ούτε με… κιάλια 
δεν φαίνεται η διαφάνεια  

και αφορά κυρίως τα πιο ευαίσθητα
παιδιά, που δεν έχουν τη δυνατότητα
να αμυνθούν. 
Οι κύριες μορφές του φαινομένου
στη χώρα μας είναι η χρήση κο-
ροϊδευτικών ψευδωνύμων (60,6%),
τα σπρωξίματα-χτυπήματα (45,39%)
και τα πειράγματα για την εξωτερική
εμφάνιση των παιδιών (36,30%). 
Όπως τόνισε ο πρόεδρος του «Χα-
μόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαν-
νόπουλος, «η φτώχεια και η ανέχεια
γεννούν τη βία, κάτι που το βιώνουν
τα παιδιά όλης της χώρας και στο
σπίτι τους και το μεταφέρουν στο
σχολικό περιβάλλον». 

Από την έρευνα προκύπτει ότι η
πρώτη χώρα σε ό,τι αφορά την
ένταση του φαινομένου είναι η Λι-
θουανία (51,65%), δεύτερη η Εσθονία
(50,20%), τρίτη η Βουλγαρία
(34,66%), τέταρτη η Ελλάδα (31,98%),
πέμπτη η Λετονία (25,21%) και έκτη
η Ιταλία (15,09%). 
Συνολικά συμμετείχαν 16.227 μα-
θητές, από τους οποίους οι 4.999
ήταν από 167 σχολεία της χώρας
μας. «Τα παιδιά δήλωσαν ότι υπάρχει
έντονα το φαινόμενο του εκφοβισμού
στην καθημερινότητά τους, έχουν
ξεκάθαρη γνώση για το τι είναι
πραγματικά και δεν το συγχέουν

Σήμα κινδύνου για τις διαστάσεις
που λαμβάνει το τελευταίο διά-

στημα το φαινόμενο του ενδοσχο-
λικού εκφοβισμού, εκπέμπει το
«Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή
έρευνα που πραγματοποιήθηκε
από την οργάνωση, σε συνεργασία
με άλλες πέντε χώρες (Ιταλία, Λι-
θουανία, Εσθονία, Λετονία, Βουλ-
γαρία), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έργου «Ευρωπαϊκή Καμπάνια ενάντια
στον σχολικό εκφοβισμό». 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
έρευνας, το φαινόμενο του ενδο-
σχολικού εκφοβισμού λαμβάνει
όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις

Σε επίπεδα… Κολομβίας βρίσκεται πλέον η διαφθορά στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με την ετήσια έκθεση της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια», η οποία κατατάσσει 
τη χώρα μας στην 94η θέση του σχετικού καταλόγου μεταξύ 176 χωρών! 

Στην τελική ευθεία 
η διαθεσιμότητα στο Δημόσιο 

Ηδιαθεσιμότητα στο Δημόσιο μπαίνει στην τελική ευθεία με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η
οποία έχει υπογραφεί πλέον απ’ όλα τα μέλη της κυβέρνησης, παρακάμπτοντας έτσι τις κινητοποιήσεις

των εργαζόμενων στους δήμους και την άρνηση ορισμένων δημάρχων να αποστείλουν στοιχεία
υπαλλήλων που θα ενταχθούν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας. Ουσιαστικά πρόκειται για τη συνέχεια
της προειδοποίησης που είχε απευθύνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με εγκύκλιό του,
στην οποία τόνιζε ότι θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της απογραφής, σε περίπτωση που δεν δοθούν τα
στοιχεία από τους δήμους. 
Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα βγει σε διαθεσιμότητα το σύνολο των υπαλλήλων αορίστου
χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Διοικητικού, των φορέων που δεν έχουν δώσει
λίστες. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι αυτοί θα βγουν σε πρώτη φάση στη διαθεσιμότητα και θα μειωθεί ο
μισθός τους κατά 25% και εν συνεχεία, όταν θα οριστικοποιηθούν τα στοιχεία για όσους πράγματι
εντάσσονται σε διαθεσιμότητα, θα λάβουν αναδρομικά το σύνολο των μισθών τους. 
Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρινίζουν ότι επειδή η απογραφή συνδέεται με
την αρχή πληρωμής στο Δημόσιο, η μη αποστολή των στοιχείων από τις διευθύνσεις προσωπικού
μπορεί να στερήσει τη μισθοδοσία και όσων εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα. Σημειώνουν, επίσης,
ότι η αρχή πληρωμών στο Δημόσιο ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών. 
Όπως είναι γνωστό, οι 2.000 υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα (πάνω από 700 υπολογίζονται
οι επίορκοι που αναμένεται να τεθούν άμεσα σε αυτοδίκαιη αργία) δεν θα απολυθούν αλλά θα μετακινηθούν
σε υπηρεσίες αιχμής, εκεί που υπάρχει άμεση και μεγάλη ανάγκη προσωπικού, όπως στα ασφαλιστικά
ταμεία, την Υγεία, την Παιδεία και την Αστυνομία. 

Μάστιγα και στην Ελλάδα ο ενδοσχολικός εκφοβισμός

Το φαινόμενο λαμβάνει

όλο και μεγαλύτερες

διαστάσεις 

και αφορά κυρίως 

τα πιο ευαίσθητα παιδιά,

που δεν έχουν 

τη δυνατότητα 

να αμυνθούν.
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έχουν πληγεί από την κρίση
χρέους στην Ευρώπη, η Ιρ-
λανδία (25η), η Ισπανία (30η)
και η Πορτογαλία (33η) συγ-
κεντρώνουν βαθμολογία πά-
νω από 60 μονάδες. 
Αντιμετωπίζοντας λιγότερα
προβλήματα λόγω κρίσης,
η Γερμανία και η Γαλλία βρί-
σκονται στην 13η και 22η
θέση, αντίστοιχα, με περισ-
σότερες από 70 μονάδες. 
Η «Διεθνής Διαφάνεια» καλεί
για μια ακόμα φορά την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση «να εντείνει
τις προσπάθειές της για την
πρόληψη της διαφθοράς
στους δημόσιους οργανι-
σμούς». 

Συναγερμός σήμανε στο υπουργείο Εξωτερικών 
μετά τις νέες λεκτικές προκλήσεις του Αλβανού πρωθυπουργού

αλλά και τις πληροφορίες για σύσταση ομάδας στη γείτονα χώρα, η
οποία επεξεργάζεται επιμελώς σχέδιο περί Μεγάλης Αλβανίας, τα
όρια της οποίας εκτείνονται μέχρι την Πρέβεζα. Παρά τις διαψεύσεις,
υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η «ομάδα δράσης»
επεξεργάζεται σχέδιο προώθησης της «Μεγάλης Αλβανίας» στο
εξωτερικό. 
Μετά τις αιφνίδιες δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού Σαλί
Μπερίσα και την ακύρωση του ταξιδιού του Έλληνα ΥΠ.ΕΞ. Δ. Αβρα-
μόπουλου στην Αλβανία, ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος,
Έντομοντ Παναρίτι, έδωσε συνέχεια στο θέμα κάνοντας λόγω για
«αφέλεια και εθνικιστική ρητορική». «Είναι αφέλεια διότι κανείς δεν
πιστεύει ότι η Αλβανία έχει εδαφικές διεκδικήσεις», είπε ο Αλβανός
ΥΠ.ΕΞ., καλώντας μάλιστα τον κ. Αβραμόπουλο να «μην πέσει θύμα
της εθνικιστικής ρητορικής», η οποία, όπως τόνισε, κερδίζει έδαφος
«ειδικά όταν ένα κράτος βρίσκεται σε δύσκολες συνθήκες, όπως
συμβαίνει σήμερα με την Ελλάδα».
Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών, διά του

εκπροσώπου Γρηγόρη Δελαβέκουρα, ο οποίος δήλωσε: «Έχει δίκιο ο
κ. Παναρίτι να λέει ότι είναι εκτός λογικής και αφελές να μιλάει κανείς
για εδαφικές διεκδικήσεις της Αλβανίας έναντι της Ελλάδας. Όπερ
μεθερμηνευόμενο σημαίνει ότι ο Αλβανός ΥΠ.ΕΞ. κάνει δημόσια
συστάσεις στον πρωθυπουργό του, ο οποίος ακούγοντας τις Σειρήνες
του εθνικισμού, μίλησε για αλβανικά εδάφη από την Πρέβεζα μέχρι
το Πρέσεβο, όσο κι εάν στη συνέχεια ανασκεύασε». 

Νέες προκλήσεις 
από Αλβανία 

Ημεγιστοποίηση του τουριστικού εισοδήματος αποτελεί, μεταξύ άλλων, το βασικό «όπλο» στη φαρέτρα
του Δήμου Θεσσαλονίκης, που θα μπορέσει να δώσει νέα ώθηση στο οικονομικό κλίμα της

συμπρωτεύουσας. Σύμφωνα με το δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη, το δημοτικό σχέδιο ανάπτυξης της πόλης,
όπως το παρουσίασε σε συνέντευξη που παραχώρησε στους ανταποκριτές ξένου Τύπου στην Αθήνα,
στηρίζεται σε 3 βασικές αρχές: στο δημοσιονομικό και διοικητικό
εξορθολογισμό, στη συστράτευση φορέων της πόλης και στην αλλαγή
πολιτικής για την ενίσχυση του τουρισμού. «Η Θεσσαλονίκη, με τέσσερα
Πανεπιστήμια, μια Διεθνή Έκθεση και ένα σημαντικό λιμάνι, έχει γίνει
η ελληνική πρωτεύουσα της ανεργίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.
Μπουτάρης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο νέος αναπτυξιακός
σχεδιασμός θα αποτελέσει το εφαλτήριο, προκειμένου η Θεσσαλονίκη
να ανακτήσει το ρόλο της σε οικονομικό αλλά και πολιτιστικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να επιμηκυνθεί
η τουριστική περίοδος, προετοιμάζει πλούσιο πολιτιστικό ημερολόγιο,
ενώ μεταξύ των δράσεων προωθείται και ο θεματικός τουρισμός. Σε
ό,τι αφορά την εξισορρόπηση των δαπανών του δήμου, ήδη από
φέτος ο δήμος, παρά τη μείωση των δημοτικών τελών, θα παρουσιάσει
πρωτογενές πλεόνασμα, αποτέλεσμα τόσο της αξιοποίησης ιδιόκτητων
κτιρίων του αλλά και εξοικονομήσεων από χορηγίες, εθελοντική
εργασία και στενή παρακολούθηση και έλεγχο των τιμών των προμηθειών. 

Σχέδιο ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης 

Άνοιξαν
τα… μπακαλο-τέφτερα 

στα φαρμακεία 

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προετοιμάζουν οι φαρμακοποιοί
ολόκληρης της χώρας, την ίδια ώρα που χιλιάδες ασφαλισμένοι

έχουν προσφύγει στη λύση του «βερεσέ», προκειμένου να προμηθευτούν
τα φάρμακά τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου, Θεόδωρο Αμπατζόγλου, οκτώ στα δέκα
φαρμακεία κρατούν πλέον βιβλίο χρεών των πελατών τους, ειδικά
σε περιπτώσεις μακροχρόνιων παθήσεων, οι οποίοι προμηθεύονται
τα φάρμακά τους και τα εξοφλούν με την πρώτη ευκαιρία, ενώ σε
πολλές περιπτώσεις ακόμα και με δόσεις. Οι φαρμακοποιοί, από τη
μεριά τους, διανύουν τη δεύτερη εβδομάδα αναστολής της πίστωσης
στον ΕΟΠΥΥ, διεκδικώντας άμεσα 250 εκατ. ευρώ που αφορούν
την εξόφληση από τον Οργανισμό των μηνών Αυγούστου και
Σεπτεμβρίου 2012 και 300 εκατ. ευρώ παλιών χρεών των ασφαλιστικών
ταμείων. «Ο κόμπος έφθασε στο χτένι. Ο οικονομικός στραγγαλισμός
των φαρμακείων δεν έχει τελειωμό», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ.
Αμπατζόγλου, σημειώνοντας ότι 370 φαρμακεία έχουν κατασχετήρια
και 800 βρίσκονται στον Τειρεσία. Την ίδια ώρα, ανοικτό είναι το
ενδεχόμενο οι ασφαλισμένοι να «ξεμείνουν» και από γιατρούς. Οι
συμβαλλόμενοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί ενδέχεται να αποφασίσουν
να σταματήσουν τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους
του ΕΟΠΥΥ από τις 17 Δεκεμβρίου. Οι συνεργαζόμενοι με τον
Οργανισμό γιατροί ζητούν την εξόφληση των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου,
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 και τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος
για αποπληρωμή παλαιών οφειλών χωρίς «κούρεμα». 

με απλά πειράγματα ή κοροϊδία»,
δήλωσε η Χαρά Γροσδάνη, κοινωνική
λειτουργός και συντονίστρια κοι-
νωνικών και υποστηρικτικών δρά-
σεων στο «Χαμόγελο του Παιδιού». 
Τα παιδιά που συμμετείχαν στην
έρευνα δήλωσαν ότι κύρια πηγή
πληροφόρησης για το φαινόμενο
αυτό στην Ελλάδα είναι κατά 39,05%
το σχολείο και σε ποσοστό 20,23%
η τηλεόραση. Όπως επεσήμανε η
κα Γροσδάνη «τα παιδιά έχουν
έντονη την ανάγκη να λάβουν μια
οργανωμένη και σωστή ενημέρωση,
καθώς και τρόπους αποφόρτισης
απ' το φαινόμενο αυτό». 

Διολισθαίνουν στην «απόλυτη
φτώχεια» οι Έλληνες 

Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην Ε.Ε. των 15 (21,4%) παρουσίασε η Ελλάδα το
2010, με βάση τα στοιχεία του περασμένου έτους, γεγονός που γεννά έντονη ανησυχία για το

εύρος της φτώχειας στη χώρα μας, καθώς όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η διετία που
ακολούθησε (2011-2012) επιδείνωσε την κατάσταση. Με βάση τα ίδια στοιχεία, ένας στους δύο
Έλληνες βρίσκεται στο όριο της φτώχειας, με ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 4.871 ευρώ. Το
ποσοστό των ατόμων που αντιμετώπισαν υλική αποστέρηση το 2011, αυξήθηκε στο 28,4% από
21,8% που ήταν το 2008, ενώ το ποσοστό φτώχειας των ανέργων αυξήθηκε στο 44,2% το 2010,
από 37,9% το 2008. 
Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται σε έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) των ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνεται και ότι οι μισθοί στη χώρα μας ακολουθούν φθίνουσα
πορεία, καθώς ο βασικός μισθός κυμαίνεται σε επίπεδα χωρών που βρίσκονται στη δεύτερη ταχύτητα
της Ευρωζώνης, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Μάλτα και η Σλοβενία, ενώ, δείχνει να διολισθαίνει
προς τα επίπεδα των χωρών της τρίτης ταχύτητας, όπως οι πρώην ανατολικές χώρες. 
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, κατά την τελευταία διετία, ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε από
το 84% στο 74% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ κατά την ίδια περίοδο η αγοραστική
δύναμη του μέσου μισθού έχει μειωθεί κατά 50%! 
Στα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης των 15 βρίσκεται, σύμφωνα με το ΙΝΕ
της ΓΣΕΕ, και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επανένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας
και των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από την έρευνα προκύπτει πως το 2011 αυξήθηκε στο 20,1% (από
12% που ήταν το 2008), το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω
εγκλημάτων, βίας ή βανδαλισμών στη γειτονιά του… 
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Το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί άμεσα την προκήρυξη για την
ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των
υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Ο συνολικός προϋπολογισμός
των ενισχύσεων ανέρχεται στα 470 εκατ. ευρώ και αφορά την
ενίσχυση υφιστάμενων, νέων αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, θα ενισχυθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις,
νέες επιχειρήσεις οι οποίες, μέχρι την ημερομηνία παραλαβής
της επενδυτικής τους πρότασης, έχουν δύο πλήρεις διαχειριστικές
χρήσεις και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που θα
συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου.
Αναλυτικά, οι επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες αφορούν:
1. Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων.
2. Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
3.Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκα-
ταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βα-
ψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κ.λπ.).
4. Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής,
συσκευασίας κ.λπ.).
5. Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλαρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλε-
φωνικά κέντρα κ.λπ.).
6. Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυ-
πωτές, λογισμικά κ.λπ.).
7. Αγορά ειδικού εξοπλισμού (π.χ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός).
8. Συστήματα πυρόσβεσης – πυροπροστασίας.
9. Συστήματα ασφαλείας (κάμερες - συναγερμοί κ.λπ.).
10. Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp,
crm, λογιστικά προγράμματα κ.λπ.).
11. Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλον-
τος.
12. Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
13. Συστήματα αυτοματοποίησης.
14. Δαπάνες σχετιζόμενες με τη δημιουργία σημείων πώλησης
των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις.
15. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών
ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κ.λπ.).
16. Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης
για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχεί-
ρησης.
17. Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις
κ.λπ.
18. Αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη και την παρακολούθηση
του επενδυτικού σχεδίου.
Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι 18 μήνες
για τη μεταποίηση.

Οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιδότηση θα
πρέπει: 
lΝα ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
(τουρισμό, μεταποίηση, εμπορίου και υπηρεσιών).
lΝα λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν
αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΕΠΕ ή μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή Α.Ε. 
lΝα απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα προσωπικό. 
lΝα λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαι-

τούμενες από το νόμο άδειες. 
lΟ μέσος όρος του κύκλου εργασιών (τζίρος) της τριετίας
τους να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ. 
Η διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας
Για την άδεια λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καθώς και
στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει. 
Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας απαιτούνται:
lΤοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και περιοχής. 
lΚάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περι-
γραφή των χώρων. 
lΠίνακας απαρίθμησης και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού,
των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχε-
διάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο. 
lΤεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με
ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος των
πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, στις διαδικασίες πα-
ραγωγής. 
lΈγκριση περιβαλλοντικών όρων (ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις). 
lΕγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και
στερεών αποβλήτων.
lΟικοδομική άδεια. 
Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης θα ζητηθεί:
lΑίτηση.
lΣυμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.
lΣυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση.
lΒεβαίωση χρήσης γης.
lΠιστοποιητικό πυροπροστασίας (εφόσον απαιτείται).
lΣύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από Δι-
εύθυνση Κτηνιατρικής.
lΟικοδομική άδεια.
lΔηλώσεις μηχανικών και ιδιοκτητών.
lΒεβαιώσεις και πιστοποιητικά καταλληλότητας για ατμο-
λέβητα, ατμογεννήτρια, δεξαμενή υγραερίου (εφόσον
υπάρχουν).

Ενισχύσεις μέσω ΠΕΠ1

Με ένα σμπάρο δυο…
τρυγόνια φαίνεται 
πως πέτυχε η κυβέρνηση,
αφού μαζί με την απόφαση 
του Eurogroup που
ξεμπλόκαρε τη δόση 
των 44 δισ. ευρώ, 
άνοιξε ο δρόμος και για 
τα προγράμματα ενίσχυσης
και δανειοδότησης
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Έτσι, με βασικό όπλο 
το ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση θέτει
ως στόχο να ρίξει «ζεστό
χρήμα» στην αγορά, με 
το βλέμμα στραμμένο 
στη «ραχοκοκαλιά» 
της οικονομίας, 
τους μικρομεσαίους. 

ΕΩΣ ΚΑΙ 2,5 ΔΙΣ. ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Ανάσα» ρευστότητας στις ΜμΕ 

Η
μάχη κατά της ύφε-

σης θα δοθεί με την
ενεργοποίηση των
αναξιοποίητων μέ-

χρι στιγμής κοινοτικών κονδυ-
λίων. Η επιστροφή της ελληνικής
οικονομίας σε αναπτυξιακούς
ρυθμούς διευκολύνεται από την
αξιοποίηση των υπολοίπων 14,2
δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων,

ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα,
η ανταγωνιστικότητα  κυρίως
των μικρομεσαίων. Αθροιστικά,
τον επόμενο μήνα αναμένονται
περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ
για την ενίσχυση και δανειοδό-
τηση ΜμΕ μέσα από στοχευμένες
δράσεις, ώστε τα χρήματα αυτά
να επενδυθούν στην πραγματική
οικονομία. Σύμφωνα με τον αρ-

μόδιο υπουργό Ανάπτυξης, Κω-
στή Χατζηδάκη, προχωρούν οι
διαδικασίες για την άρση των
εμποδίων που καθυστερούν την
απορρόφηση των κονδυλίων,
ενώ παράλληλα,  μεταφέρονται
κονδύλια ύψους 1,1 δισ. ευρώ
για την προκήρυξη προγραμ-
μάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων
και ανέργων. Συγκεκριμένα, το

υπουργείο προτίθεται να δώσει
αρχικά βάρος στα εγγυοδοτικά
δανειοδοτικά προγράμματα του
ΕΤΕΑΝ, στα επενδυτικά προ-
γράμματα του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικό-
τητας και Επιχειρηματικότητας
(ΕΠΑΕ), αλλά και στα προγράμ-
ματα που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο των ΠΕΠ. 
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Στη μάχη για την ενίσχυση των ΜμΕ μπαίνει και το Ελληνικό Ταμείο Επιχειρη-
ματικότητας και Ανάπτυξης (πρώην ΤΕΜΠΜΕ). Το ΕΤΕΑΝ με επανασχεδιασμό

των προγραμμάτων, νέες ρυθμίσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρεί
να δώσει ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν

στους ρυθμούς της ύφεσης . Οι πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο να ξεμ-
πλοκάρουν συνολικά κονδύλια 1,575 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 675

εκατ. ευρώ είναι η δημόσια συμμετοχή. Βασικές προτεραιότητες του
Ταμείου είναι ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δανείων 11.050 Μμ επιχειρήσεων

τα οποία είχαν χορηγηθεί από το ΤΕΜΠΜΕ και την ενίσχυση ΜμΕ
που έχουν ξεμείνει από κεφάλαιο κίνησης. 

Οι δράσεις
l Παράταση αποπληρωμής δανείων

Ρύθμιση-ανάσα για τις ΜμΕ αποτελεί, μεταξύ άλλων, η επι-
μήκυνση υφιστάμενων δανείων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό,

θα δίνεται η δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
ακόμα και σε αυτές που τα δάνειά τους έχουν καταστεί

ληξιπρόθεσμα, επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως
και το 2014. Η απόφαση αναμένεται να υπογραφεί

και να τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων ημερών
-πριν την εκπνοή του 2012- ενώ η διάρκεια του
επιπλέον χρόνου θα ορίζεται μεταξύ τράπεζας και
δανειοληπτών. 

l«Ξεπάγωμα» κονδυλίων 
Η μεταφορά αναξιοποίητων κονδυλίων του ΕΣΠΑ
(Ταμείου Επιχειρηματικότητας) ύψους 300 εκατ. ευρώ
ώστε να διατεθούν ως κεφάλαια κίνησης, συνιστά τη
δεύτερη σημαντική ένεση ρευστότητας για την αγορά.
Ειδικότερα, αποδεσμεύονται 170 εκατ. ευρώ από τα
υφιστάμενα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματι-
κότητας, ενώ ο συντελεστής μόχλευσης μειώνεται στο
1 προς 1 από 1 προς 2, ώστε τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις
να φτάσουν αθροιστικά τα 340 εκατ. ευρώ συμπεριλαμ-
βανομένου του τραπεζικού δανεισμού. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο η επιδότηση επιτοκίου θα διαμορφωθεί στο 50%,
ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο το επιτόκιο των δανείων
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,5%. 

lΕγγυητικές επιστολές 
Το πρόγραμμα,  εγγυάται την έκδοση εγγυητικών επιστολών

εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των μεσαίων, μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.
Στόχος του είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω τραπεζικών
εγγυητικών επιστολών που απευθύνονται στους προμηθευτές
τους προκειμένου να εξασφαλίζουν αγαθά και υπηρεσίες
χωρίς τη χρήση κεφαλαίων και αφορά υφιστάμενες, νέες και
υπό σύσταση επιχειρήσεις. Επιλέξιμες είναι όλων των κατηγοριών
οι εγγυητικές, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές λήψης προ-
καταβολών έναντι κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων
που έχουν ενταχθεί σε ανάλογα προγράμματα. Ο αρχικός προ-
ϋπολογισμός ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ καλύπτοντας εγγυητικές
επιστολές συνολικού ύψους 90 εκατ., καθώς το ποσοστό της
προσφερόμενης εγγύησης από το ΕΤΕΑΝ ανέρχεται σε 50%. 

lΓραφειοκρατία 
Καταβάλλονται προσπάθειες για μείωση των διαδικασιών ένταξης
σε προγράμματα, όπου η απορρόφηση είναι σχεδόν μηδενική.
Συγκεκριμένα επιχειρείται η μείωση κατά 50% των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για ένταξη στο πρόγραμμα  «Εξοικονομώ κατ’
Οίκον», ενώ καταρτίζεται νέος οδηγός για την καλύτερη εφαρμογή
του προγράμματος «Ενάλιο», προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ. 

Στις άμεσες προτεραιότητες του
υπουργείου είναι και η προκήρυξη
δύο προγραμμάτων που εντάσσονται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επι-
χειρηματικότητα (ΕΠΑΕ). Πρόκειται για
τα προγράμματα «Εξωστρέφεια Ανταγω-
νιστικότητα ΙΙ» και «Νέα Καινοτομική Επι-
χειρηματικότητα». 

«Εξωστρέφεια ΙΙ»
Πρόκειται για το δεύτερο κύκλο του προγράμ-
ματος, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων
μεταποιητικών, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Υπό προϋποθέσεις ωστόσο, στο πρόγραμμα μπορούν
να ενταχθούν και μεγάλες επιχειρήσεις. Η δημόσια
δαπάνη του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα l
Εξωστρέφεια ΙΙ» υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα
50 εκατ. ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης για
αυτές τις επενδύσεις κυμαίνεται από 35.000 έως
100.000 ευρώ και το ποσοστό της επιδότησης
ανέρχεται στο 50% για τις επιχειρήσεις σε όλη τη
χώρα. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα
έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές
χρήσεις. 

Καινοτόμο επιχειρείν
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Νέα
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» θα ανέλθει
στα 30 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτεί το 60%
του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού
σχεδίου που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι. 
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν: 
l Υπό ίδρυση επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα
άνω των 18, που δεν ασκούσαν επιχειρηματική
δραστηριότητα το προηγούμενο έτος έως
και την ημερομηνία προκήρυξης.
l Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις, εταιρικού - εμπορικού χαρακτήρα,
καθώς και ατομικές επιχειρήσεις και συνε-
ταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου
κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής
πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη
δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν συμπλη-
ρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση. 
Υφιστάμενες, νέες μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, εταιρικού - εμπορικού χα-
ρακτήρα, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις
και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, τα οποία μέχρι και την 31-12-
2011 έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία
έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές
χρήσεις. 

Το Jeremie είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», μέσω του οποίου θα διατεθούν
στην ελληνική αγορά συνολικά κεφάλαια 60 εκατ. ευρώ, με στόχο
την υποστήριξη των μικρομεσαίων και των μεσαίων επιχειρήσεων,
προερχόμενα κατά 50% από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από ίδια διαθέσιμα
των τραπεζών. O επιχειρηματίας  θα καταβάλλει επιτόκιο μόνο για το

50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή, ενώ
το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Δικαιούχοι - προϋποθέσεις 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.) ανεξαρτήτως
κατηγορίας Βιβλίων του ΚΒΣ, οι οποίες: είναι μικρές και πολύ μικρές

επιχειρήσεις, και σύμφωνα με τον Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως: 
lΑπασχολούν έως 50 εργαζομένους, σε ετήσιες μονάδες εργασίας. 

l Εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως 10 εκατ. ευρώ. 
lΈχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας. 
lΔεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας, «περί
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας». 
Σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:
lΕπενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή δημιουργίας πάγιων (υλικών
και άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης,
απόκτηση νέου και σύγχρονου εξοπλισμού κ.λπ.). 
lΑυτοτελών επιχειρηματικών οικονομικών αναγκών (αγορά εμπο-
ρευμάτων, χρηματοδότηση επιταγών, αμοιβές, μισθοδοσία,  κ.λπ.),
όσο και αναπτυξιακού χαρακτήρα (αγορά πρώτων υλών, αγαθών,
υπηρεσιών κ.λπ.). 

Ποσό και διάρκεια αποπληρωμής
Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και 250.000 ευρώ, με επιτόκιο
που ξεκινάει κάτω από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως
72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος, η οποία
ανέρχεται έως το 1/3 της συνολικής διάρκειας δανείου. 

Venture capital 
Επιπλέον ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη σύσταση 2 ταμείων
επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), μέσω των οποίων θα
χρηματοδοτούνται -από πόρους του ΕΣΠΑ- επιχειρήσεις στους
τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Μέσω των ταμείων αυτών
θα ενισχυθούν νέες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις των συγκεκριμένων
κλάδων με κονδύλια συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ, στα οποία θα
προστεθούν και ιδιωτικά κεφάλαια. Οι πρώτες επενδύσεις, σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, αναμένονται τον επόμενο
μήνα. Ειδικότερα, τα προγράμματα venture capital που ενεργοποιούνται
είναι: 
lEarly Stage (κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου πρώιμου σταδίου,
που επενδύουν στο μετοχικό κεφάλαιο γρήγορα αναπτυσσόμενων
εταιρειών) προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Τα
κεφάλαια θα διατεθούν για την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτο-
βουλιών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
και θα συνδυάζονται με επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 30-
50% των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης που τους διατίθεται. 
l Seed capital (κεφάλαιο σποράς), προϋπολογισμού 20 εκατ.
ευρώ (δημόσια δαπάνη), με σκοπό τη χρηματοδότηση νέο-ιδρυό-
μενων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Και εδώ τα κεφάλαια
που θα διατεθούν συνδυάζονται με επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια
ύψους 30-50% των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης. Το ύψος
της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 750.000 ευρώ
ανά εταιρεία. 

Ανάσα ρευστότητας 
από τα προγράμματα Jeremie2 3 4

Δράσεις μέσω
του ΕΠΑΕ

ΕΤΕΑΝ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ 
στην ελληνική αγορά 
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Γ
ια όσους καταφέρουν να υπαχ-

θούν στη ρύθμιση –εάν βε-
βαίως ανάψει «πράσινο φως»
η Τρόικα– το πρόβλημα δεν

λύνεται, καθώς δεν υπάρχει πραγμα-
τικό «κούρεμα» του χρέους τους, αλλά
απλά θα κερδίσουν χρόνο. Η ρύθμιση
που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης
προβλέπει ότι για τέσσερα χρόνια θα
καταβάλλονται μόνο τόκοι, το επιτόκιο
σε αυτή την τετραετία θα είναι 1,5%
και η μηνιαία δόση δεν θα υπερβαίνει
το 30% του εισοδήματος. 
Όταν, όμως, περάσει η τετραετής πε-
ρίοδος χάριτος στην οποία θα κατα-
βάλλονται μόνο τόκοι, θα βρεθούν
και πάλι αντιμέτωποι με το πρόβλημα
και με μία ιδιαίτερα φουσκωμένη…
δόση. 

Η επιμήκυνση 
χρόνου πληρώνεται
Η επιμήκυνση χρόνου πληρώνεται.
Π.χ. εάν κάποιος έλαβε το 2005 στε-
γαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, με
διάρκεια 20 έτη, η δόση του σήμερα,
5 χρόνια μετά, με επιτόκιο 5%, ανέρ-
χεται σε 990 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο
που χρωστάει στην τράπεζα φθάνει
τις 125.000 ευρώ. 
Το νοικοκυριό θέλει να μειώσει τη
δόση του και επιλέγει τη μέθοδο της
επιμήκυνσης της διάρκειας ως την
πλήρη εξόφληση του δανείου. Αν
επαναφέρει την αρχική διάρκειά του
στα 20 χρόνια, η δόση «πέφτει» στα
825 ευρώ, δηλαδή θα διαμορφωθεί
χαμηλότερα κατά 17%. Ωστόσο, προ-
σοχή! Μέσα σε αυτή την έξτρα πεν-
ταετία, ο δανειολήπτης θα κληθεί να
καταβάλλει επιπλέον τόκους περί τις
20.000 ευρώ ή 4.000 ευρώ κατ’ έτος. 
Η αύξηση διάρκειας του δανείου ναι
μεν εξασφαλίζει χαμηλότερη δόση,
αλλά αυξάνει το συνολικό ποσό των

τόκων που πρέπει να καταβάλει ο
δανειολήπτης μέχρι την πλήρη εξό-
φληση. Πόσο μάλλον όταν η συγκε-
κριμένη διευκόλυνση είναι πολύ πι-
θανό να συνοδευθεί και από αύξηση
του επιτοκίου. Π.χ. δάνειο 100.000
ευρώ με 15ετή περίοδο εξόφλησης

και επιτόκιο 3,5% έχει μηνιαία δόση
720 ευρώ. Μέχρι την πλήρη εξόφληση,
πρέπει να καταβληθούν 29.742 ευρώ
σε τόκους. Αν η διάρκεια του δανείου
αυξηθεί στα 25 χρόνια και το επιτόκιο
στο 4%, ναι μεν η δόση θα μειωθεί
στα 534 ευρώ, αλλά το σύνολο των
τόκων θα διπλασιαστεί φτάνοντας
στα 60.345 ευρώ. 
Επίσης σε άλλο παράδειγμα: στεγα-
στικό 100.000 ευρώ, εκταμιεύτηκε το
Φεβρουάριο του 2007. Η αρχική διάρ-
κειά του, ήταν 20 χρόνια και το επιτόκιο
είχε οριστεί στο 2,5%. Η δόση, είχε
διαμορφωθεί στα 535,77 ευρώ. Εάν
υπάρξει επιμήκυνση, η τράπεζα του
αφαιρεί το ποσό που έχει ήδη εξο-
φλήσει (περίπου 20.000 ευρώ), και η
τράπεζα και ο δανειολήπτης συμφω-
νούν τα επόμενα 80.000 ευρώ να πλη-
ρωθούν σε 30 χρόνια, αλλά το επιτόκιο
θα αυξηθεί στο 4%. Η μηνιαία δόση
περιορίζεται από τα 535,77 ευρώ στα
385,91 ευρώ, αλλά μέχρι να εξοφληθεί
το νέο δάνειο, θα πρέπει να κατα-
βληθούν περίπου 59.252 ευρώ σε τό-
κους. Ήδη ο δανειολήπτης έχει πλη-
ρώσει 11.819 ευρώ κατά τα 5 χρόνια
αποπληρωμής του αρχικού δανείου.
Κάτι που σημαίνει ότι για το κεφάλαιο
των 100.000 ευρώ, ο δανειολήπτης
θα κληθεί να επιστρέψει 171.072 ευρώ
στην τράπεζα (100.000 ευρώ για το
κεφάλαιο και 71.072 ευρώ για τους
τόκους). Αν δεν προχωρούσε στην
επιμήκυνση, ο δανειολήπτης, θα πλή-
ρωνε συνολικά στην τράπεζα 128.540
ευρώ (100.000 ευρώ το κεφάλαιο και
28.540 ευρώ οι τόκοι). 
Το τί σημαίνει η επιμήκυνση στη δόση
του δανείου φαίνεται από τον ανω-
τέρω πίνακα. 

Τί προβλέπει η ρύθμιση 
Ποιους αφορά: Αφορά μισθωτούς
και συνταξιούχους ιδιωτικού και δη-
μόσιου τομέα, καθώς και όσους έχουν
τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης
εργασίας (η δραστηριότητά τους πα-
ρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό
πρόσωπο) με ετήσιο οικογενειακό ει-
σόδημα έως 25.000 ευρώ και εφόσον
αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από
35% από 1/1/2010. Επιπλέον, καλύπτει
ανέργους, πάσχοντες από βαριά ασθέ-
νεια ή από μόνιμη αναπηρία και πο-
λύτεκνους. 
Ποια δάνεια υπάγονται: Δάνεια που
αφορούν μόνο την κύρια κατοικία
του δανειολήπτη, με αντικειμενική
αξία έως 180.000 ευρώ (200.000 ευρώ
για πολύτεκνους). 
Τί χορηγείται: Περίοδος χάριτος 4
ετών, με επανεξέταση στα 2 έτη, κατά
τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης
καταβάλλει μόνο τόκους (τοκοπλη-
ρωμή), οι οποίοι υπολογίζονται με
σταθερό επιτόκιο 1,5%. 
Εάν το ποσό της δόσης υπερβαίνει
το 30% του φορολογητέου εισοδή-
ματος, η μηνιαία καταβολή περιορί-
ζεται στο ύψος αυτό. 
Σε περίπτωση μηδενικών εισοδημά-
των, προβλέπεται η δυνατότητα μη-
δενικών καταβολών. 
Η συμβατική διάρκεια του δανείου
παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο
χάριτος και η εξόφλησή του μετά το
πέρας αυτής συνεχίζεται με τους
όρους της αρχικής σύμβασης. 
Βελτίωση του νόμου Κατσέλη: Απο-
σαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του
νόμου με ρητή υπαγωγή και όσων
έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτη-
μένης εργασίας. Υπάρχει η πρόταση
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα
του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κα-
θώς θα αρκεί η συμφωνία των πιστω-
τών που εκπροσωπούν το 50% + 1
των απαιτήσεων της οφειλής (όχι η
πλήρης ομοφωνία 100%, όπως ισχύει
έως σήμερα). 
Θα προβλέπεται καταβολή δόσης
από την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής στη ρύθμιση χωρίς καθυστε-
ρήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας,
εφόσον η προσδιοριζόμενη δικάσιμος
υπερβαίνει τις προθεσμίες που θέτει
ο νόμος. Το καταβληθέν ποσό θα συμ-
ψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς
θα αποφασίσει το δικαστήριο απο-
δεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και
με την έκδοση της απόφασης. Η ελά-
χιστη καταβολή ορίζεται στο 10%
της τρέχουσας δόσης, με ελάχιστο
ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως. 

Ως μια
μεγάλη «ανάσα»
αναμένουν οι
δανειολήπτες την
προωθούμενη από το
υπουργείο
Ανάπτυξης ρύθμιση
για τα στεγαστικά και
τα ενυπόθηκα
καταναλωτικά
δάνεια, ωστόσο,
παρά τα αρκετά
θετικά στοιχεία που
αυτή κομίζει, θα
πρέπει να ληφθεί
υπόψη και μία
μεγάλη… παγίδα:
για όσο διάστημα
κρατήσει η περίοδος
χάριτος στην
αποπληρωμή
δανείων, θα υπάρξει
αντίστοιχος χρόνος
επιμήκυνσης της
περιόδου εξόφλησης
και άρα ο
ενδιαφερόμενος
τελικά θα πληρώσει
προς την τράπεζα
μεγαλύτερα ποσά
από αυτά που
χρωστάει σήμερα!

ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΓIΑ ΔΑΝΕΙΟ 100.000 ΕΥΡΩ 

Διάρκεια Μηνιαία
δόση

Συνολικοί τόκοι
με επιτόκιο 3%

Μηνιαία
δόση

Συνολικοί τόκοι
με επιτόκιο 4%

15 έτη 696 25.346 746 34.229
20 έτη 561 34.550 612 46.957
25 έτη 480 44.143 534 60.346
30 έτη 428 54.117 484 74.369
31 έτη 420 56.157 476 77.248
32 έτη 412 58.212 469 80.151
33 έτη 405 60.281 462 83.077
34 έτη 398 62.365 456 86.027
35 έτη 392 64.463 450 89.001
36 έτη 386 66.576 444 91.997
37 έτη 380 68.703 439 95.016
38 έτη 375 70.844 434 98.058
39 έτη 370 72.999 430 101.122
40 έτη 365 75.169 425 104.208

Προβληματισμός όμως υπάρχει και
πόσοι, από αυτούς που πραγματικά
έχουν ανάγκη να πάρουν «ανάσα»

από τις δόσεις των δανείων
τους, τελικά θα υπαχθούν στη

ρύθμιση. Π.χ. με τις αντικειμενικές
αξίες στα… ύψη, σε σύγ-

κριση με την πενταετή
ύφεση της ελλη-

νικής οικονο-
μίας, γιατί να

αποκλεισθεί από
τη ρύθμιση κάποιο νοικο-

κυριό που η αντικειμενική αξία του ακι-
νήτου του ξεπερνά τα 180.000 ευρώ;
Μόνο όσοι είχαν ετήσιο εισόδημα κάτω
από 25.000 ευρώ και υπό την προϋπόθεση
ότι ο μισθός τους έχει υποστεί μείωση
35% από τον Ιανουάριο του 2010, μπο-
ρούν να ελπίζουν σε κάποια ρύθμιση
του χρέους τους προς τις τράπεζες και
πάντα, βεβαίως, προς όφελος των τρα-
πεζών. 
Αυτός είναι ο πυρήνας των ρυθμίσεων
που προωθούνται από το υπουργείο
Ανάπτυξης. Τελούν, όμως και αυτές υπό
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. 

Η ρύθμιση δανείων κρύβει… παγίδες!
Λίγοι οι…εκλεκτοί!
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Σχεδόν όλες τις κατηγορίες
των ασφαλισμένων αγγίζουν
οι αλλαγές στο ασφαλιστικό 
σύστημα, που προβλέπουν
οι 18 συνολικά
εφαρμοστικές εγκύκλιοι 
των νέων μέτρων, 
οι οποίες θα ισχύσουν από
την 1η Ιανουαρίου του 2013.
Oι αυξήσεις θα ξεκινούν 
από τα 2 χρόνια και θα
φτάνουν έως και τα 12. 

Σ
υγκεκριμένα, τα γενικά όρια

ηλικίας αυξάνονται από τα
65 που ισχύει ως τώρα, στα
67 για τους άνδρες με 4.500

ένσημα. Στα 67 χρόνια από τα 63,
ανεβαίνουν και τα όρια ηλικίας για
τις γυναίκες με 4.500 ένσημα. 
Μεγάλες «χαμένες» είναι οι μητέρες
ανηλίκων. Οι ασφαλισμένες από 1η
Ιανουάριου του 1993 επιβαρύνονται
με 7 χρόνια υπηρεσίας, ενώ οι ασφα-
λισμένες μετά την 1η/1/1993 επιβα-
ρύνονται με 12 χρόνια.  Για παρά-
δειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο
τέκνο συνταξιοδοτείται στα 60 έτη
ως το τέλος του 2012. Με τον προ-
ηγούμενο νόμο το όριο ανέβαινε στα
65, ενώ από το 2013 και με τις νέες
ρυθμίσεις συνταξιοδοτείται στα 67. 
Σύμφωνα με άλλο παράδειγμα, ασφα-
λισμένος με 40 χρόνια εργασίας, από
τα 60 έτη που ισχύει σήμερα θα πάρει
σύνταξη με τις νέες ρυθμίσεις στα
62. Επίσης, ασφαλισμένος που το
2013 συμπληρώνει 11.400 ένσημα
θα πάρει σύνταξη στα 62, από 60
που προβλέπεται σήμερα. 

Θεμελίωση δικαιώματος
Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος από την 1η/1/2013 θα
ισχύει ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο
έτος με 15 έτη ασφάλισης και εναλ-
λακτικά το 62ο, εφόσον συμπληρώ-
νονται 40 έτη ασφάλισης. 
Στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώ-
ματος συνταξιοδότησης από 1/1/2013
και μετά, θα εφαρμόζονται «αυτό-
ματα» τα όρια που θα ίσχυαν από
1/1/2015 και ταυτόχρονα άλλα 2 έτη,
με αποτέλεσμα η τελική αύξηση να
είναι όχι... 2, αλλά για αρκετές ομάδες
ασφαλισμένων 3 έτη (οι 11.100 ημέρες
ασφάλισης γίνονται 12.000 και το
όριο ηλικίας 62 από 59), 5 έτη (με
4.500 ημέρες ασφάλισης το 2013 θα
απαιτείται η συμπλήρωση ηλικίας 67
ετών, αντί των 62 που ισχύει φέτος),
7 έτη (για μητέρες ανηλίκων με 5.500
ημέρες ασφάλισης, το όριο αυξάνεται
στα 67 από τα 60 για πλήρη σύνταξη
και στα 62 από τα 55 για μειωμένη). 
Χαμηλότερα όρια (παρά τη γενική
αύξηση κατά 2 έτη) θα ισχύουν για
ειδικές κατηγορίες, όπως τους οικο-
δόμους (με 4.500 ημέρες ασφάλισης,
οι άνδρες στα 60 από τα 58 και οι γυ-
ναίκες στα 55 από 53), τους εργαζό-
μενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων
- λιγνιτορυχείων (στα 52 από τα 50)
ή στην επιφάνεια μεταλλείων - λιγνι-
τορυχείων (στα 62 από τα 60 οι άνδρες
και στα 57 από τα 55 οι γυναίκες),
τους χορευτές (στα 50 από τα 48 με

4.500 ημέρες ασφάλισης), τους ηθο-
ποιούς μελοδραματικού θεάτρου και
μουσικού πνευστών οργάνων (στα
52 από τα 50) του ηθοποιούς θεάτρου
πρόζας, μουσικών τεχνικών θεάτρου
και κινηματογράφου (με 4.500 ημέρες
ασφάλισης στα 62 οι άνδρες και στα
57 οι γυναίκες) και τους παλαιούς
ασφαλισμένους σε ειδικά ταμεία. 
Το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιο-
δότησης λόγω γήρατος από το Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) των 50 ετών
αυξάνεται στο 52ο έτος, προστιθεμέ-
νων δύο ετών από 1/1/2013. Από την
ίδια ημερομηνία ο ελάχιστος απαι-
τούμενος για τη συνταξιοδότηση αριθ-
μός 70, που προκύπτει ως άθροισμα
των ετών συνθετικής ναυτικής υπη-
ρεσίας και των ετών της ηλικίας του
ασφαλισμένου, διαμορφώνεται στον
αριθμό 72. 

Στο… απυρόβλητο!
Στο «απυρόβλητο» μένουν 6 συνολικά
κατηγορίες ασφαλισμένων, που δεν

θίγονται από την αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης: 
α) Όσοι έχουν θεμελιώσει ή θε-
μελιώνουν συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα ως 31/12/2012. Θεμελιω-
μένο δικαίωμα θεωρείται όταν ο
ασφαλισμένος συμπληρώνει τον απαι-
τούμενο χρόνο ασφάλισης και το
όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται). 
β) Όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κα-
τοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα ως 31/12/2012. Κατοχυ-
ρωμένο δικαίωμα θεωρείται όταν ο
ασφαλισμένος συμπληρώνει συγκε-
κριμένο -κατά περίπτωση- χρόνο
ασφάλισης, με βάση τον οποίο «κλει-
δώνει» ορισμένο συνδυασμό απαι-
τούμενου χρόνου ασφάλισης και
απαιτούμενου ορίου ηλικίας, προ-
κειμένου να λάβει σύνταξη γήρατος. 
γ) Συγκεκριμένες κατηγορίες ανα-
πήρων. Όπως τυφλοί, παραπληγικοί/
τετραπληγικοί, πάσχοντες από χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια, αιμορροφιλικοί
κ.ά., με ποσοστό αναπηρίας τουλά-

χιστον 67%,
που συνεχίζουν να

συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές
προϋποθέσεις, δηλαδή με 15 έτη
ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας. 
δ) Οι γονείς και οι σύζυγοι ανα-
πήρων που συνεχίζουν να συντα-
ξιοδοτούν ται με τη συμπλήρωση 25
ετών ασφάλισης και χωρίς όριο ηλι-
κίας. 
ε)Οι μητέρες ανίκανων για κάθε
βιοποριστική εργασία παιδιών,
καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων
για κάθε βιοποριστική εργασία παι-
διών συνεχίζουν να συνταξιοδοτούν-
ται με τη συμπλήρωση 5.500 ημερών
ασφάλισης και του 50ού (μειωμένη
σύνταξη) ή 55ου έτους της ηλικίας
(πλήρης σύνταξη). 
στ) Όσοι ασφαλισμένοι των φο-
ρέων αρμοδιότητας του υπουρ-
γείου Εργασίας -εργαζόμενοι στο
Δημόσιο με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου-
έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργα-
σιακής εφεδρείας του Ν. 4024/2011. 
Με άλλη εγκύκλιο, τίθενται σε ισχύ
από την 1η -του νέου χρόνου- μειώσεις
στις κύριες και στις επικουρικές συν-
τάξεις από 5% έως και 20%, για ποσά
άνω των 1.000 ευρώ, ενώ περικό-
πτονται τα εφάπαξ έως και 83%. 
Oι 18 ερμηνευτικές εγκύκλιοι του
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις αλ-
λαγές στο ασφαλιστικό, που περι-
λαμβάνονται στο Νόμο 4093/2012,
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr)
καθώς και στο site του υπουργείου
(http://www.ypakp.gr). 

1Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) από 1 Ιανουαρίου
2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40

ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών. 

2Οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31/12/2012 συμπληρώνουν 15
έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας τους (ή το 60ό

έτος για μειωμένη σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις ανωτέρω
προϋποθέσεις και μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

3Οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) που συμπληρώνουν
15 έτη ασφάλισης ή το 65ο έτος της ηλικίας τους (ή το 60ό

έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη), από 1/1/2013 και μετά,
δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και

ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για μειωμένη σύνταξη). 

4Οι μητέρες ανήλικων τέκνων (καθώς και οι χήροι πατέρες
ανήλικων τέκνων) που μέχρι 31/12/2012 συμπληρώνουν 20

έτη ασφάλισης και ηλικία 55 ετών (ή 50 ετών για μειωμένη
σύνταξη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συν-
ταξιοδοτούνται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά την
1η/1/2013. 

5Οι μητέρες ανήλικων τέκνων, καθώς και οι χήροι πατέρες
ανήλικων τέκνων που συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης ή το

55ο έτος της ηλικίας (ή το 50ό για μειωμένη σύνταξη) από
1/1/2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση 20
ετών ασφάλισης και ηλικία 67 ετών (ή 62 ετών για μειωμένη). 

Συνταξιοδότηση 

Οι ασφαλισμένοι που συμ-
πληρώνουν 35 έτη ασφά-
λισης από 1η Ιανουαρίου
2013 και μετά, συνταξιο-
δοτούνται με τη συμπλή-
ρωση 40 ετών ασφάλισης
και ηλικία 62 ετών. 
Ασφαλισμένη μητέρα που
κατά το έτος 2012 συμ-
πληρώνει 5.500 ημέρες
ασφάλισης και συγχρόνως
έχει ανήλικο παιδί, μπορεί
να υποβάλει αίτηση για
πλήρη σύνταξη με τη συμ-
πλήρωση του 60ού έτους
της ηλικίας της ή του 55ου
έτους για μειωμένη. Ασφα-
λισμένη μητέρα που συμ-
πληρώνει από 1η Ιανουα-
ρίου 2013 και εφεξής
5.500 ημέρες ασφάλισης
και έχει συγχρόνως ανή-
λικο παιδί, μπορεί να υπο-
βάλει αίτηση για πλήρη
σύνταξη με τη συμπλήρωση
του 67ου έτους της ηλικίας
της ή του 62ου έτους για
μειωμένη.

ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ασφαλισμένοι από 1/1/2013 (νέοι ασφαλισμένοι)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 35ΕΤΙΑ
Ν. 3863/2012 Ν. 4093/2012

ΕΤΟΣ
ΕΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ

2010 35 60 35 60
2011 36 60 36 60
2012 37 60 37 60
2013 38 60 40 62
2014 39 60 40 62
2015 40 60 40 62

Τί αλλάζει από 1/1/2013 στο ασφαλιστικό 
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IKA
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ 10.500 ΗΜΕΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
2010 10.500 58
2011 10.800 58
2012 11.100 59
2013 12.000 62



Ποιες ευκαιρίες 
Ένας από τους
μεγαλύτερους και 
πιο επιτυχημένους
διαχειριστές κεφαλαίων
παγκοσμίως, ο Γουόρεν
Μπάφετ, περιγράφει δύο
βασικούς κανόνες για μια
επιτυχημένη επένδυση: 
ο πρώτος είναι να μην
χάνεις λεφτά. Ο δεύτερος
κανόνας είναι να μην
ξεχνάς ποτέ τον πρώτο!
Και ειδικά στην περίοδο
που διανύουμε σήμερα, 
ο κανόνας αυτός είναι πιο
επίκαιρος από ποτέ…

Σ
ε περιόδους κρίσης, όπως

η σημερινή, βασικός στόχος
του επενδυτή είναι η δια-
σφάλιση του κεφαλαίου

του σε πρώτη φάση, αλλά και ίσως
κάποιες αποδοτικές τοποθετήσεις,
χωρίς την ανάληψη υψηλού ρίσκου.
Οι λύσεις δεν είναι πολλές, όμως
υπάρχουν σχετικά ασφαλείς, αλλά
και… έξυπνες τοποθετήσεις. 
Ειδικά από τη στιγμή που οι πρό-
σφατες αποφάσεις των Ευρωπαίων
εταίρων μας διαμορφώνουν ένα
πιο σταθερό περιβάλλον σχετικά
με την παραμονή της Ελλάδας στο
ευρώ, αυτό δημιουργεί ταυτόχρονα
και ένα πιο ασφαλές πλαίσιο για τις
καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες.
Έτσι, με μεγαλύτερη σιγουριά στις
καταθέσεις, όσοι έχουν ρευστό μπο-
ρεί να πάρουν υψηλές αποδόσεις
από τις προθεσμιακές καταθέσεις,
από τα έντοκα γραμμάτια, ενώ υπάρ-
χουν και επιλογές για να φυλάξουν
τα… νώτα τους σε ενδεχόμενα «ατυ-
χήματα». 
Το ερώτημα για όσους διαθέτουν
σήμερα ρευστότητα είναι ποιές θα
μπορούσαν να είναι οι εναλλακτικές
μορφές επένδυσης σε μία περίοδο
κρίσης, όπως αυτή που βιώνει ολό-

κληρη η ελληνική οικονομία, αλλά
και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η επενδυτική ανασφάλεια έχει κα-
ταστήσει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς
τους επενδυτές που διαθέτουν ρευ-
στότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο
βασικός στόχος είναι οι όποιες το-
ποθετήσεις –τουλάχιστον- να δια-
σφαλίζουν το ίδιο το κεφάλαιο με
τη λήξη της επένδυσης και μετά να
έχουν και μία καλή απόδοση. 
Διαχειριστές κεφαλαίων, χρηματιστές
και εκπρόσωποι των θεσμικών επεν-
δυτών συμφωνούν ότι αυτή την πε-
ρίοδο η βασική επένδυση που δίνει
υψηλή απόδοση είναι οι προθε-
σμιακές καταθέσεις τρίμηνης ή εξά-
μηνης διάρκειας για να εκμεταλ-
λευτούμε τα υψηλά επιτόκια (έως
και 8,40%) και να έχουμε άμεση
πρόσβαση σε ρευστότητα και ακο-
λουθεί η επένδυση σε χρυσό, με
στόχο την αντιστάθμιση του κινδύ-
νου αποδυνάμωσης των διεθνών
νομισμάτων από τις νομισματικές
πολιτικές των κεντρικών τραπεζών
που έχουν αρχίσει να κόβουν χρήμα
ενισχύοντας τον πληθωρισμό. Ακο-
λουθεί η επένδυση σε τρίμηνα και
εξάμηνα έντοκα γραμμάτια με από-
δοση, αφορολόγητη, γύρω στο 4%. 

Προθεσμιακές καταθέσεις
Οι προθεσμιακές καταθέσεις προ-
σφέρουν δελεαστικά κλιμακωτά
επιτόκια που φθάνουν ακόμη και
το 8,40% και δίνουν τη δυνατότητα
ακόμη και για μικρά ποσά, 5.000 ή
20.000 ευρώ, να έχουν απόδοση
που ξεπερνά το 5%. Άρα, για προ-
θεσμιακή κατάθεση 20.000 ευρώ
θα έχει απόδοση έναν… μισθό, πε-
ρίπου 1.000 ευρώ το χρόνο. 
Για κάθε 100.000 ευρώ που αποτα-
μιεύει κάποιος σε ελληνική τράπεζα
μπορεί να αποκομίσει μέσω των λο-
γαριασμών προθεσμίας ετήσιο ει-
σόδημα της τάξης των 5.000-7.000
ευρώ ή 400-600 ευρώ το μήνα, χωρίς
να κάνει απολύτως τίποτα! 
Ενώ τραπεζικά στελέχη εκτιμούσαν
ότι σύντομα τα υψηλά επιτόκια στις
προθεσμιακές καταθέσεις θα είναι
παρελθόν, ήλθε προσφάτως η Eu-
robank δίδοντας αποδόσεις έως και
8,40%! 
Η Eurobank προσφέρει δύο προ-
νομιακές προθεσμιακές καταθέσεις,
3μηνης και 12μηνης διάρκειας, οι
οποίες έχουν το πλεονέκτημα της
ελεύθερης ανάληψης των κεφαλαίων

κάθε μήνα, χωρίς καμία ποινή. 
Πρόκειται για την «Step Up» 3 μηνών
και την «Προθεσμιακή X 2» 12 μηνών,
οι οποίες διατίθενται για ποσά από
10.000 ευρώ. 
Στην 3μηνη προθεσμιακή τα επιτόκια
αυξάνονται κάθε μήνα, φτάνοντας
στον τελευταίο μήνα της κα-
τάθεσης έως και το 4,30%,
ανάλογα με το ποσό της
αποταμίευσης. 
Στη 12μηνη προθεσμια-
κή το επιτόκιο διπλασιά-
ζεται στον 6ο και στο 12ο
μήνα της κατάθεσης και αυ-
ξάνεται στο δεύτερο εξάμηνο,
φτάνοντας στον τελευταίο μήνα
έως και το 8,40% για ποσά άνω
των 100.000 ευρώ, απόδοση
8,00% για ποσά άνω των
60.000 ευρώ, 7,60% για
ποσά άνω των 30.000
ευρώ και 6,60% για ποσά
άνω των 10.000 ευρώ. 

Έντοκα γραμμάτια 
Όσοι έχουν ρευστό μπο-
ρούν να πάρουν αφο-
ρολόγητη απόδοση γύ-
ρω στο 4,00%, συμμετέ-
χοντας στις εκδόσεις τρί-
μηνων και εξάμηνων εντό-
κων γραμματίων, που πραγ-
ματοποιούνται σχεδόν κάθε
εβδομάδα για να καλυφθεί η έλ-
λειψη ρευστότητας του δημο-
σίου, καθώς καθυστερεί
η δόση των 31 δισ. Το
επιτόκιο στην τελευταία
έκδοση τρίμηνων εντό-
κων διαμορφώθηκε στο
4,31%. Εάν δοθεί επιμήκυν-
ση του ελληνικού προγράμ-
ματος, το κόστος που θα
προκύψει σε ένα μεγάλο
μέρος ίσως καλυφθεί
από εκδόσεις εντόκων
γραμματίων. Έρχεται δη-
λαδή βροχή… δημοπρα-
σιών στις οποίες και οι ιδιώτες
αποταμιευτές μπορούν να
προμηθευτούν τους εν λόγω
τίτλους, από τις τράπεζες και τις
χρηματιστηριακές υπό την
προϋπόθεση ότι θα δια-
κρατήσουν τα έντοκα
μέχρι τη λήξη τους. 

Ο χρυσός
Μια διασφάλιση των διαθε-
σίμων σας είναι η αγορά

Επενδυτικά προϊόντα «νέας εσοδείας»,
τα οποία ποντάρουν είτε στα διεθνή

χρηματιστήρια, είτε στις αγορές συναλ-
λάγματος, είτε στις αγορές ενέργειας και
εμπορευμάτων διαθέτουν οι τράπεζες. Με
υψηλές προσδοκώμενες αποδόσεις -που
συχνά αγγίζουν το 10% κατ’ έτος- αλλά
και προστασία κεφαλαίου στη λήξη, τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προωθούν
τα συγκεκριμένα προϊόντα ως εναλλακτική
πρόταση στις προθεσμιακές καταθέσεις,
αλλά και στις μετοχές του εσωτερικού. 
Και αυτό γιατί πλέον οι τραπεζίτες ανα-

γνωρίζουν ότι το ενδιαφέρον των πελατών τους για την εγχώρια χρηματαγορά
είναι περιορισμένο, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με «δεσμούς» στο εξωτερικό
αξιοποιούν τις διεθνείς συνέργειές τους, προκειμένου να διαθέσουν και στην
Ελλάδα εξειδικευμένα επενδυτικά προϊόντα. 
Σε αντίθεση μάλιστα με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, τα επενδυτικά αυτά
προϊόντα απευθύνονται σε χαμηλότερα βαλάντια, ξεκινώντας από τα 3.000
ευρώ και πωλούνται από το γκισέ των τραπεζικών καταστημάτων αντί για
εξειδικευμένες μονάδες του private banking. 
Για παράδειγμα η HSBC δημιούργησε τη νέα Κατάθεση Εγγυημένου Κεφαλαίου
στη λήξη «Wireless» με μέγιστη δυνατή μεικτή συνολική απόδοση που αγγίζει
το 25% για καταθέσεις σε ευρώ και σε δολάριο ΗΠΑ. 
Η διάρκεια του προϊόντος είναι 5 έτη, με ελάχιστο ποσό κατάθεσης 3.000
ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ και με εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη. 

Μεικτή απόδοση
έως και 25%

ΕΠΕΙΔΗ ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ, ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΑ…
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χρυσού ή χρυσών λιρών, που απο-
τελούν ιστορικά το πιο ασφαλές
επενδυτικό καταφύγιο. Η τιμή του
πολύτιμου μετάλλου το τελευταίο
διάστημα έχει ανακάμψει πάνω
από τα 1.700 δολ. η ουγγιά, αλλά

έχει ακόμη… πολύ δρόμο. Με-
ρίδα αναλυτών εκτιμά πως

η τιμή του χρυσού θα
ανέλθει στα 2.400 δολ.
και στα 3.400 δολ. τα
επόμενα έτη! 

Με τις Κεντρικές Τράπεζες
των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας

να «τυπώνουν» νέο χρήμα,
κάτι που αργά ή γρήγορα θα

κάνει και η ΕΚΤ, ενισχύεται ο φό-
βος για αύξηση του πληθω-

ρισμού διεθνώς και κα-
ταφύγιο σε περιόδους
ανόδου του πληθωρι-

σμού παραδοσιακά
αποτελεί ο χρυσός. 

Υπάρχει ωστόσο και η χρυ-
σή λίρα. Όμως, η τοποθέτηση
σε χρυσή λίρα δεν δίνει υψη-

λές αποδόσεις, όπως η
επένδυση σε παράγωγα
προϊόντα που εξαρτών-
ται από την πορεία της

τιμής του χρυσού διε-
θνώς. 

Εάν κάποιος θέλει να απο-
κτήσει υψηλά κέρδη, αναλαμ-

βάνοντας βεβαίως και υψηλό ρί-
σκο, μπορεί να επενδύσει σε

προϊόντα (παράγωγα και
αμοιβαία κεφάλαια, που
επενδύουν στην πορεία
του πολύτιμου μετάλ-

λου ή εξαρτώνται από
την τρέχουσα τιμή του στις

διεθνείς αγορές) που δια-
πραγματεύονται στα διεθνή

χρηματιστήρια. Τα προ-
ϊόντα αυτά διατίθενται
μέσω των τραπεζών

και χρηματιστηριακών
εταιρειών. 

Αμοιβαία εξωτερικού
Σε ό,τι αφορά τα εγχώρια αμοι-

βαία κεφάλαια, μπορεί οι απο-
δόσεις των μετοχικών, μει-

κτών και ομολογιακών
Α/Κ εσωτερικού να…
βυθίζονται λόγω της

«ελληνικής» κρίσης,
ωστόσο οι ΑΕΔΑΚ προ-

σφέρουν αμοιβαία εξωτε-

ρικού, που επενδύουν στις μεγα-
λύτερες αγορές κεφαλαίων και εμ-
πορευμάτων. Θα πρέπει να τονισθεί
ότι σε όλα τα ελληνικά αμοιβαία
κεφάλαια που επενδύουν στο εξω-
τερικό υπάρχουν ξένοι οίκοι θεμα-
τοφυλακής, γεγονός που καθιστά
τις επενδύσεις αυτές αυξημένης
ασφάλειας έναντι πιστωτικής κα-
τάρρευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η επένδυση σε αμοιβαία εξω-
τερικού αποτελεί και ένα τρόπο
«μετανάστευσης» των κεφαλαίων
σας για προστασία έναντι… ατυ-
χήματος χρεοκοπίας και επιστροφής
στη δραχμή και μάλιστα αφορο-
λόγητη, αφού τα Α/Κ αποτελούν
επένδυση και όχι εξαγωγή κεφα-
λαίων. 
Πολλές, επίσης, τράπεζες έχουν
συστήσει αμοιβαία κεφάλαια με
έδρα το Λουξεμβούργο και μπορεί
να σπάσει τις… επενδυτικές του
επιλογές σε συγκεκριμένες χώρες
του εξωτερικού (ευρώ, δολάριο,
λίρα), μοιράζοντας τον επενδυτικό
κίνδυνο. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια
αποτελούν έναν ιδιαίτερο μηχανι-
σμό «ημινομιμοποίησης» των χρη-
μάτων σας και τρόπο για να «βγά-
λετε» τα χρήματά σας στο εξωτε-
ρικό. 

Ομόλογα εξωτερικού 
Όσο… εξωτικό και αν ηχεί στα
αυτιά σας το ενδεχόμενο να δα-
νείσετε και εσείς μια χώρα όπως η
Γερμανία ή η Ολλανδία με τις απο-
ταμιεύσεις σας, τόσο εύκολο είναι
στην πράξη. Η δουλειά γίνεται μέσω
τράπεζας ή χρηματιστηριακής εται-
ρείας και αυτές αναλαμβάνουν να
κάνουν την αγορά για λογαριασμό
σας. Με την ολοκλήρωση της συ-
ναλλαγής, θα πάρετε στα χέρια σας
ένα πινακίδιο, το οποίο θα πιστο-
ποιεί ότι είστε κάτοχος των τάδε
ομολογιών. 
Μπορεί πολλοί να την θεωρούν ρι-
ψοκίνδυνη επένδυση, αλλά σύμ-
φωνα με τραπεζικά στελέχη, εάν
έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα
(πάνω από 5 έτη) δημιουργεί ασφά-
λεια. Βεβαίως, αγοράζουμε ομόλογα
χωρών με αξιολόγηση «ΑΑΑ» από
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. 
Εάν κάποιος έχει για παράδειγμα
ομόλογα της Γερμανίας, στη λήξη
τους θα λάβει από τον εκδότη, που
στην προκειμένη περίπτωση είναι

το γερμανικό δημόσιο, το κεφάλαιό
του σε ευρώ. 
Άρα δεν διατρέχει κίνδυνο σε πε-
ρίπτωση που η Ελλάδα επιστρέψει
στη δραχμή. Για να αγοραστούν
ομόλογα υψηλής φερεγγυότητας
απαιτούνται κεφάλαια άνω των
50.000 ευρώ. Ιδιαίτερα αυξημένο
εμφανίζεται τελευταία το ενδιαφέ-
ρον των ξένων επενδυτών για το-
ποθετήσεις σε χρεόγραφα των ΗΠΑ,
καθώς παρουσιάζονται ιδιαίτερα
ελκυστικά. 

Καταθέσεις 
σε συνάλλαγμα
Πολλοί επενδυτές έχουν επιδείξει
ενδιαφέρον για καταθέσεις σε συ-
νάλλαγμα. Μία καλή επιλογή, σύμ-
φωνα με τους αναλυτές, είναι η
αγορά δολαρίου Αυστραλίας και
δολαρίου Καναδά, αλλά και η στερ-
λίνα. Τα επιτόκια των καταθέσεων
σε στερλίνα διαμορφώνονται σε
περίπου 0,5-0,6%, ενώ για το ελ-
βετικό φράγκο το επιτόκιο διαμορ-
φώνεται σε περίπου 0,2%. 

γεννά η κρίση 

Σημαντικά προνόμια, ακόμη και
για μικρά -σχετικά- πορτοφόλια

δίνουν πλέον οι τράπεζες μέσω της
υπηρεσίας Personal Banking. Με
τις τράπεζες να «διψούν» για ρευστό,
τώρα επενδυτές που διαθέτουν
ακόμη και 50.000 ευρώ έχουν πρό-
σβαση στην… προσωπική τρα-
πεζική. 
Όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη,
αυτή τη στιγμή πελάτες με κεφάλαιο
της τάξης των 50.000-100.000
ευρώ, που συγκαταλέγονται ανάμεσα
στα «μικρά» ή «μεσαία» πορτοφόλια,
είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τις

τράπεζες, καθώς είναι η πελατεία που μπορεί να επενδύσει και στα νέα προϊόντα,
όπως είναι τα ατομικά συνταξιοδοτικά και τα προγράμματα νοσοκομειακής
περίθαλψης. Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες στους πελάτες
του personal banking είναι: 
l Υψηλά επιτόκια στους λογαριασμούς κατάθεσης με τα χρήματά σας διαθέσιμα
ανά πάσα στιγμή. Είτε επιλέξετε 3μηνη, 6μηνη ή 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση,
μπορείτε να απολαύσετε εγγυημένες αποδόσεις που αυξάνονται όσο διατηρούνται
τα χρήματά σας στο λογαριασμό, εγγυημένο επιτόκιο για το σύνολο του ποσού
της προθεσμίας και δυνατότητα μηνιαίας απόδοσης τόκων. Επίσης, έχετε την
επιλογή πρόωρης εξόφλησης όλου ή μέρους του ποσού, οποιαδήποτε στιγμή το
επιθυμείτε και τα χρήματά σας διαθέσιμα εντός της ίδιας -εργάσιμης- ημέρας. 
lΤη δυνατότητα να τοποθετήσετε τα χρήματά σας σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια,
νομίσματα, να έχετε άμεση πρόσβαση στις αγορές ομολόγων, να πραγματοποιείτε
συναλλαγές σε διεθνή χρηματιστήρια, να συμμετέχετε σε πρωτογενείς και
δευτερογενείς δημόσιες και ιδιωτικές εγγραφές και να έχετε τη δυνατότητα δια-
πραγμάτευσης παράγωγων προϊόντων. 
lΝα επενδύετε στην κτηματαγορά, αλλά ακόμα και σε εναλλακτικές επενδύσεις,
όπως έργα τέχνης και πολύτιμους λίθους. 
lΑκόμα μπορείτε να επενδύσετε σε ασφαλιστικά - αποταμιευτικά προγράμματα. 
l Προνομιακή τιμολόγηση σε στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια. 
lΔωρεάν συναλλαγές όπως είναι: η αποστολή εμβασμάτων εσωτερικού σε ευρώ,
δωρεάν πληρωμές λογαριασμών, καθώς και ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΦΠΑ (μέσω των εναλλακτικών
δικτύων εξυπηρέτησης), δωρεάν πάγιες εντολές (για εξόφληση λογαριασμών
ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.), δωρεάν έκδοση μπλοκ επιταγών, κ.λπ. 

Με 50.000 ευρώ 
αποκτάτε και 

προσωπικό τραπεζίτη!

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ 
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Μ
ε τη θεσμοθέτηση του
κατώτατου μισθού στα
586 ευρώ από την 1η
Απριλίου 2013, όσες επι-

χειρήσεις δεν είναι μέλη εργοδοτικών
οργανώσεων, δεν υποχρεούνται να
εφαρμόσουν συμφωνίες για επιπλέον
αυξήσεις, ακόμη και για την καταβολή
του επιδόματος γάμου. Έτσι, είναι
άμεσος ο κίνδυνος μείωσης -κατά
10% (ύψος επιδόματος)- των μισθών,
σε όσους εργαζόμενους δουλεύουν
σε επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη
μιας εργοδοτικής οργάνωσης. 
Παρελθόν αποτελεί πλέον η Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(ΕΓΣΣΕ), καθώς μέσα στο πρώτο τρί-
μηνο του 2013 αναμένεται η πρώτη
νομοθέτηση του κατώτατου μισθού
στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα
586 ευρώ, ενώ από τον Απρίλιο τίθεται

σε εφαρμογή και το νέο σύστημα
καθορισμού του κατώτατου μισθού. 
«Παγωμένες» -στο ύψος της 12ης
Νοεμβρίου 2012 και μάλιστα με πλα-
φόν- θα είναι οι αποζημιώσεις για
τους εργαζόμενους με 16 και πλέον
έτη προϋπηρεσίας στον ίδιο εργο-
δότη, όπως ξεκαθαρίζεται σε εγκύκλιο
του υπουργείου Εργασίας. Αντίστοιχα,
«παγώνει» και η προϋπηρεσία των
εργαζόμενων σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες,
οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση
λόγω συνταξιοδότησης, με αποτέ-
λεσμα να μειώνεται δραστικά και
αυτή η αποζημίωση. 
Από την ίδια ημέρα δημοσίευσης
του νέου Μνημονίου κόβονται και
τα επιδόματα γάμου, στις επιχειρήσεις

που οι εργαζόμενοι δεν καλύ-
πτονται από κάποια σύμβαση. 

Αναλυτικά, η ερμηνευτική εγκύκλιος
προβλέπει –μεταξύ άλλων– τα εξής: 

Κατώτατος μισθός: Από 1/4/2013
ο κατώτατος μισθός θα διαμορφώ-
νεται μέσω πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου με το «νέο σύστημα κατώ-
τατου μισθού και κατώτατου ημε-
ρομισθίου για τους εργαζομένους
ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας». 
Έτσι, για τους υπαλλήλους ηλικίας
25 ετών και άνω ο κατώτατος μισθός
ορίζεται στα 586,08 ευρώ και για
τους εργατοτεχνίτες ηλικίας 25 ετών
και άνω το κατώτατο ημερομίσθιο
ορίζεται στα 26,18 ευρώ. 
Για τους 25 ετών και άνω, προσαυ-
ξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε
τριετία προϋπηρεσίας κι έως τρεις
τριετίες και συνολικά 30% για προ-
ϋπηρεσία 9 ετών και άνω. 
Το κατώτατο ημερομίσθιο των ερ-
γατοτεχνιτών ηλικίας 25 ετών και
άνω προσαυξάνεται με ποσοστό 5%
για κάθε τριετία προϋπηρεσίας κι

έως έξι τριετίες, και συνολικά 30%
για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.
Για τους κάτω των 25 ετών, ο κατώ-
τατος μισθός ορίζεται στα 510,95 ευ-
ρώ και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας
κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημε-
ρομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ. 
Για τους κάτω των 25 ετών προσαυ-
ξάνεται με ποσοστό 10% για μια τριε-
τία προϋπηρεσίας και για προϋπη-
ρεσία 3 ετών και άνω. Το κατώτατο
ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών
ηλικίας κάτω των 25 ετών προσαυ-
ξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριε-
τία προϋπηρεσίας κι έως δύο τριετίες
συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6
ετών και άνω. 

Συμβάσεις: Για τις επιχειρησιακές
που έχουν συναφθεί,  μέχρι
12/11/2012, εάν ο εργοδότης είναι
μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων
(ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) δεσμεύεται τόσο
από τους μη μισθολογικούς, όσο και
από τους μισθολογικούς όρους της
ισχύουσας ΕΓΣΣΕ (βασικός μισθός,
τριετίες, επίδομα γάμου). Για τις πε-

ριπτώσεις εργοδοτών που έχουν συ-
νάψει επιχειρησιακή από 27/10/2011
κι έως 12/11/2012 και δεν είναι μέλη
των εργοδοτικών οργανώσεων, εφό-
σον υφίσταται σχετική βούληση των
συμβαλλόμενων μερών, δύνανται
να προσαρμόσουν τους προβλεπό-
μενους μισθολογικούς όρους στα
όρια του νόμιμου νομοθετημένου
κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου
του Ν. 4093/2012. 

Υπερωρίες: Οι εργαζόμενοι θα έχουν
πλέον μικρότερες απολαβές από τις
υπερωρίες, αφού ο εργοδότης θα
μπορεί να αναγγέλλει τις υπερωρίες
στο ΣΕΠΕ μία ημέρα μετά την πραγ-
ματοποίησή τους, ενώ καταργείται
η προέγκρισή τους. Στην πράξη, αυτό
σημαίνει απώλειες ως 40% στις υπε-
ρωριακές αμοιβές. 
Οι συγκεκριμένες υπερωρίες (κατ’
εξαίρεση) -δηλαδή χωρίς προέγκρι-
ση- πληρώνονται σήμερα με ωρο-
μίσθιο προσαυξημένο κατά 80%, ενώ
οι νόμιμες -με προέγκριση- με ημε-
ρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.
Με τις αλλαγές κατ’ ουσία μετατρέ-
πονται οι κατ’ εξαίρεση υπερωρίες
σε νόμιμες και άρα οι εργαζόμενοι
θα κάνουν κατ’ εξαίρεση υπερωρίες
και θα πληρώνονται με προσαύξηση
40%, αντί για 80%. 

Επίδομα γάμου: Όσοι εργοδότες
δεν είναι μέλη των εργοδοτικών ορ-
γανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣ-
ΣΕ μπορούν από τις 12/11/2012 να
κόψουν αυτόματα το επίδομα γάμου,
που αναλογεί στο 10% του μισθού,
όσων το λαμβάνουν. 
Κάτι τέτοιο δεν μπορούν να κάνουν
οι επιχειρήσεις-μέλη των εργοδοτικών
οργανώσεων, μέχρι τις 31 Μαρτίου
του 2013. 
Από τις 12/11/2012 εργοδότες-επι-
χειρήσεις που δεν δεσμεύονται από
ισχύουσες κλαδικές ή ομοιοεπαγ-
γελματικές ή επιχειρησιακές συλλο-
γικές συμβάσεις «δύνανται» να συ-
νεχίζουν κανονικά την καταβολή του
επιδόματος γάμου. Προφανώς, «δύ-
νανται» και να μην το καταβάλλουν. 

Ωράριο: Από τις 12/11/2012 αίρεται
η απαγόρευση της απασχόλησης των
εργαζομένων, κατά τις ώρες που δεν
λειτουργούν τα καταστήματα. Από
την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται η
υπέρβαση του νόμιμου ημερήσιου
ωραρίου έως 2 ώρες ημερησίως και
μέχρι 120 ώρες το έτος, ως υπερω-
ριακής απασχόλησης. 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Τα πάνω… κάτω στην αγορά εργασίας!Ριζικές ανατροπές 
στα εργασιακά δεδομένα
φέρνουν οι σχετικές
μνημονιακές ρυθμίσεις,
που έχουν αρχίσει ήδη 
να τίθενται σε εφαρμογή.
Χιλιάδες εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα 
θα δουν να πέφτει…
«μαχαίρι» 
στις αποζημιώσεις 
σε περίπτωση απόλυσης
αλλά και στο επίδομα
γάμου, που αντιστοιχεί
στο 10% του μισθού τους! 

αποζη
μιώσε

ις

+συμβάσεις

μισθοί

ωρ
άρ
ια

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Χρόνια 
Προϋπηρεσίας

Βασικός 
μισθός

Επίδομα
τριετιών

Σύνολο
αποδοχών

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

0-3 586,08 0 586,08

3 -6 586,08 58,61 644,69

6-9 586,08 117,22 703,30

9 και άνω 586,08 175,82 761,90

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

0-3 26,18 0 26,18

3-6 26,18 1,31 27,49

6-9 26,18 2,62 28,80

9-12 26,18 3,93 30,11

12-15 26,18 5,24 31,42

15-18 26,18 6,55 32,73

18 και άνω 26,18 7,85 34,03

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

Χρόνια 
Προϋπηρεσίας

Βασικός 
μισθός

Επίδομα
τριετιών

Σύνολο
αποδοχών

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

0-3 510,95 0 510,95

3 και άνω 510,95 51,1 562,05

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

0-3 22,83 0 22,83

3-6 22,83 1,14 23,97

6 και άνω 22,83 2,28 25,11
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Η
κα Φοριέζ δεν είναι

φτωχή ή άτομο χα-
μηλής μόρφωσης:
έχει μεταπτυχιακό

στη διαχείριση υγειονομικών
θεμάτων. Ύστερα από μα-
θητεία δύο ετών, όμως, ζει
με κρατικά επιδόματα, κά-
νοντας baby-sitting ή δου-
λεύοντας σε μπαρ. Προσέχει

ένα σκυλί έναντι 5 ευρώ την
ημέρα. Και στον ελεύθερο χρό-
νο της ζωγραφίζει για να μην
τρελαθεί.
«Δεν αισθάνομαι καλά όταν
είμαι σπίτι», λέει η 23χρονη
Γαλλίδα στον Στίβεν Ερλάνγ-
κερ των New York Times. Η

κοπέλα αυτή ανήκει σε μια «πε-
ριπλανώμενη γενιά», που οι τύ-

χες της χειροτέρεψαν με την
οικονομική κρίση. Η περί-

πτωσή της απεικονίζει την απο-
τυχία του συστήματος, το οποίο
δεν μπορεί να εντάξει νέους αν-
θρώπους στην αγορά εργασίας,
καθώς είναι δύσκολο και ακριβό
για τις επιχειρήσεις είτε να προσ-
λάβουν ανθρώπους πλήρους
απασχόλησης είτε να κάνουν
απολύσεις.
Το αποτέλεσμα, όπως λένε ανα-
λυτές και αξιωματούχοι, είναι
να έχει προκύψει ένας νέος
και αυξανόμενος τομέας μορ-
φωμένων ανέργων, που η
αδυναμία τους να βρουν δου-

λειά πλήττει το φορολογικό σύστημα, τα συν-
ταξιοδοτικά προγράμματα και την αγορά ακινήτων.
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία γι’ αυτούς, αλλά
αν προστεθούν στο μεγάλο αριθμό νεαρών ανέργων
που δεν έχουν πλούσια εκπαίδευση ή μαθητεία δίνουν
την αίσθηση ότι η Γαλλία και άλλες χώρες της δυτικής
Ευρώπης διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν μια ολό-
κληρη γενιά. 
Η 25χρονη Λουίζ Σαρλέ έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα
στο μάνατζμεντ. Εργάστηκε για δύο χρόνια στην
εταιρεία ρούχων Kiabi, αλλά δεν της προσέφεραν
μόνιμη απασχόληση.
Δούλεψε επίσης για τρεις μήνες σε ένα ξενοδοχείο
της γαλλικής πόλης Λιλ. Ψάχνει κι αυτή στο Internet
για δουλειά, πηγαίνει στο γραφείο ευρέσεως ερ-
γασίας και μένει με τον άνεργο φίλο της σε ένα
μικρό διαμέρισμα. «Σήμερα βρήκα μόνο μια προ-
σφορά κι αυτή αφορά μια προσωρινή σύμβαση»,
λέει, δείχνοντας τον υπολογιστή. Όπως λέει, με
την κρίση οι επιχειρήσεις έχουν γίνει δυο φορές

πιο απρόθυμες να κάνουν προσλήψεις απ’ ό,τι ήταν
μέχρι τώρα. «Η γενιά των γονέων μας είχε ισόβια απα-
σχόληση», σημειώνει. «Τώρα πρέπει συνεχώς να αλ-
λάζουμε δουλειές, να αλλάζουμε εταιρείες, να αλλά-
ζουμε περιοχές». 
«Η κατάσταση είναι καταστροφική για όλους», τονίζει
ο Ζαν-Πιζανί Φερί, διευθυντής του ιδρύματος Bruegel
που εδρεύει στις Βρυξέλλες. «Οι νέοι δεν μπορούν
να πάρουν δάνειο και οι εργοδότες τους μεταχειρίζονται
με άθλιο τρόπο. Κι ύστερα υπάρχουν όλοι αυτοί οι
άνθρωποι που εργάζονται σε θέσεις, οι οποίες δεν
ανταποκρίνονται στις ικανότητές τους. Η αγορά ερ-
γασίας είναι βαθύτατα δυσλειτουργική». 
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανεργία μεταξύ των
νέων 15 έως 24 ετών
έχει εκτοξευτεί στα ύψη:
πάνω από 50% στην
Ελλάδα και την Ισπανία,
36% στην Ιταλία, 22%
στη Γαλλία. Αυτά τα πο-
σοστά όμως αφορούν
όσους ψάχνουν για
δουλειά. Υπάρχει και
μια άλλη κατηγορία,
εκείνων που «δεν δου-
λεύουν, δεν σπουδά-
ζουν, δεν ακολουθούν
κάποιο πρόγραμμα μα-
θητείας», των ΝΕΕΤ,
όπως τους αποκαλεί ο
Οργανισμός Οικονομι-
κής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Σύμφωνα επίσης με μια
μελέτη της ερευνητικής
υπηρεσίας της Ε.Ε., της
Eurofound, υπάρχουν
κάπου 14 εκατομμύρια
νεαροί Ευρωπαίοι που
δεν δουλεύουν και δεν
αναζητούν οποιαδή-
ποτε εργασία. Το ετήσιο
κόστος τους σε επιδόματα ανεργίας και χαμένη πα-
ραγωγικότητα για τα κράτη-μέλη υπολογίζεται σε
153 δισεκατομμύρια ευρώ! 
Στην Ισπανία, εκτός από το 51% των νέων ανθρώπων
που ψάχνουν για δουλειά, το 23,7% των νέων ηλικίας
15 ως 29 ετών έχουν παραιτηθεί από την προσπάθεια.
Στη Γαλλία, το ποσοστό αυτό είναι 16,7%: κάπου δύο
εκατομμύρια νέοι άνθρωποι. Στην Ιταλία είναι 20,5%. 
Επιπλέον, το 42% των νέων που δουλεύουν απασχο-
λούνται σε θέσεις μερικής εργασίας (έναντι 33% που
ήταν πριν από μια δεκαετία). Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα
έντονη στη Γαλλία, όπου το 82% των ανθρώπων που
προσλαμβάνονται σήμερα απασχολούνται σε θέσεις
μερικής εργασίας.

(Πηγή: NY Times / ΑΠΕ)

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΝΕΕΣ… ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Ζιστίν Φοριέζ ξυπνά νωρίς κάθε πρωί και κοιτάζει τον υπολογιστή της για 
να βρει καμιά δουλειά. Τηλεφωνεί σε φίλους της από το Πανεπιστήμιο και 
σε επαφές. Πηγαίνει κάθε εβδομάδα στο γραφείο ευρέσεως εργασίας, χωρίς
να διατηρεί ιδιαίτερες ελπίδες. Έχει συναντηθεί από τον περασμένο Μάιο 
με δέκα υποψήφιους εργοδότες και έχει στείλει 200 βιογραφικά.

Από τους 

Υπάρχουν κάπου 

14 εκατομμύρια

νεαροί Ευρωπαίοι

που δεν δουλεύουν

και δεν αναζητούν

οποιαδήποτε εργασία.

Το ετήσιο κόστος 
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ανεργίας και χαμένη
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ΗΟμάδα Χειρισμού της συριακής κρίσης αποφάσισε ήδη να ζητήσει την ενεργοποίηση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής

Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του Μηχανισμού Συντονισμού Κρίσεων εκτός
Ευρώπης, όπως έγινε και στην περίπτωση της Λιβύης. Τότε, μάλιστα, η Ιταλία, η Ισπανία και
η Σουηδία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσέφεραν μεταφορικά μέσα για τον
επαναπατρισμό των προσφύγων, καλύπτοντας το 50% του σχετικού κόστους, προκειμένου
να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ενός γιγαντιαίου «κύματος» μετανάστευσης στην Ε.Ε. 
Παράλληλα, ύστερα από αίτημα της χώρας μας, η Frontex θα μας αποστείλει τρία εναέρια
μέσα, τέσσερα περιπολικά σκάφη, δύο κινητές μονάδες επιτήρησης και αξιωματικούς
εμπειρογνώμονες για να ενσωματωθούν στις δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και να
ενισχύσουν τις περιπολίες στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. 
Σημειωτέον ότι στα νησιά αυτά, κατόπιν συνεννόησης με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, η
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Δημόσιας Τάξης έχουν
αρχίσει τη διάθεση σκηνών και ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει άμεση ετοιμότητα. 

επικαιρότητα Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΙΩΝΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ «ΤΣΟΥΝΑΜΙ» ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ

Ε
ιδικά για τη διαχείριση του
συγκεκριμένου ζητήματος, η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας έχει εκπονήσει έκτακτο,
απόρρητο επιχειρησιακό σχέδιο με
την κωδική ονομασία «Ιώνη», για την
κλιμάκωση της συριακής κρίσης, που
είναι πλέον πραγματικότητα. Για όσους
διερωτώνται, το όνομα του σχεδίου
είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη
πόλη της Συρίας, η οποία βρισκόταν
κοντά στην Αντιόχεια και ήταν ση-
μαντική ελληνική αποικία. 
Το σχέδιο «Ιώνη» έχει τη… βούλα και
του Μεγάρου Μαξίμου, αφού συζη-
τήθηκε σε ευρεία διυπουργική σύ-
σκεψη υπό τον πρωθυπουργό, πα-
ρουσία των υπουργών Άμυνας Πάνου
Παναγιωτόπουλου, Δημόσιας Τάξης
Νίκου Δένδια και Ναυτιλίας και Αιγαίου
Κωστή Μουσουρούλη. Ακολούθησε
η εξειδίκευση των δράσεων του σχε-
δίου από ειδική ομάδα υπηρεσιακών
παραγόντων, υπό το συντονισμό του
γενικού γραμματέα Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής κ. Συρίγου, των
αρχηγών των τριών όπλων των Ενό-
πλων Δυνάμεων, των αρχηγών της
ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος, του υπαρχηγού του Λιμενικού
Σώματος, καθώς και ανώτατων στε-
λεχών του υπουργείου Εξωτερικών. 

Τί προβλέπει το Σχέδιο 
Στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ιώνη» προ-
βλέπεται, πέραν των ανωτέρω υπουρ-
γείων και φορέων, η δραστηριοποίηση
της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπη-

Μπορεί όλα τα βλέμματα 
το τελευταίο διάστημα 
να είναι στραμμένα 
στο μέτωπο 
της οικονομίας 
και στη διαχείριση του
«καυτού» προβλήματος 
του ελληνικού χρέους,
ωστόσο υπάρχουν και 
άλλα ανοικτά μέτωπα, 
που απαιτούν 
την προσοχή της
ελληνικής πολιτείας. 
Ένα από αυτά είναι 
η «φωτιά» που συνεχίζει
να καίει στη Συρία, 
όπου η κρίση 
που πλήττει τη χώρα
κλιμακώνεται μέρα με
την ημέρα. Πρόκειται για 
μία κρίση που επηρεάζει
άμεσα και την Ελλάδα,
όμως η κυβέρνηση
δηλώνει πανέτοιμη 
να την αντιμετωπίσει! 

Η Ελλάδα «θωρακίζεται» 
απέναντι στη συριακή κρίση

ρεσίας Πρώτης Υποδοχής και ανα-
γνωρίζεται σημαντικός ελεγκτικός
ρόλος στην ΕΥΠ, αλλά και στη Μονάδα
Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠ.ΕΞ. Στόχος
είναι: 
l Η ανακοπή των μεταναστευτικών
κυμάτων για να μην περάσουν στην
Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω Τουρκίας
και Κύπρου.
l Η διαχείριση των συνεπειών που
θα προκληθούν αν δεν ευοδωθούν
τα προληπτικά μέτρα, ώστε να δια-
μορφωθεί ένα ασφαλές και ειρηνικό
περιβάλλον.
l Η συγκρότηση Ομάδας Χειρισμού
της Συριακής Κρίσης με τη συμμε-
τοχή όλων των εμπλεκόμενων εθνι-
κών αρχών. 
l Ο συντονισμός της Ομάδας Χειρι-
σμού της Συριακής Κρίσης με τη
Frontex και τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό πολιτικής Προστασίας. 

1.200 νέοι πρόσφυγες 
κάθε μέρα στην Ιορδανία
Το σχέδιο περιλαμβάνει σενάρια, τα
οποία λαμβάνουν υπόψη τον αυξη-
μένο κίνδυνο που εγκυμονεί το Συ-
ριακό για τη διόγκωση του μετανα-
στευτικού ρεύματος προς την Ελλάδα
και την ανάγκη συντονισμού όλων
των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε συγ-
κεκριμένες πύλες εισόδου προς τη
χώρα, με όλα τα διαθέσιμα πλωτά και
εναέρια μέσα σε εξαιρετικά υψηλό
βαθμό ετοιμότητας. 
Ήδη, η κατάσταση στο Βόρειο Λίβανο
και στην Ιορδανία, λόγω της μαζικής
εισόδου προσφύγων, είναι εκρηκτική
και η ανάγκη για ανθρωπιστική βοή-
θεια και δημιουργία καταυλισμών τε-
ράστια. Υπολογίζεται ότι στην Ιορδανία
εισέρχονται καθημερινά, κατά μέσο
όρο, 1.200 νέοι πρόσφυγες! 
Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει
και η Τουρκία, τα σύνορα της οποίας
υπολογίζεται ότι έχουν περάσει πάνω
από 100.000 Σύριοι πρόσφυγες. 

Τέλος, στο Ιράκ εισρέουν καθημερινά
Σύριοι κουρδικής καταγωγής, οι οποίοι
έχουν προκαλέσει ανησυχία στις τουρ-
κικές αρχές, καθώς έχουν πληροφορίες
ότι μεταξύ τους βρίσκονται και εξ-
τρεμιστικά στοιχεία. 
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά
ότι το συνολικό «κύμα» προσφύγων
ξεπερνά σήμερα τις 360.000. Αναμέ-
νεται, δε, τις επόμενες ημέρες να εκτι-
ναχθεί και να ξεπεράσει τις 500.000! 

Η Τουρκία έτοιμη να ανοίξει
τις «πόρτες» προς Ευρώπη
Η Ελλάδα και η Κύπρος, όμως, έχουν
έναν πρόσθετο προβληματισμό ως
προς τη γενικότερη εμπλοκή της Τουρ-
κίας στην κρίση. Μια εμπλοκή που
συνδέεται τόσο με οικονομικές συ-
νέπειες (π.χ. τί ποσό θα διεκδικήσει η
Τουρκία από την οικονομική βοήθεια
που θα δοθεί από το Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας),
όσο και με εθνικά συμφέροντα που
αφορούν το ρόλο που θα πιέσει να
αναλάβουν τα Κατεχόμενα στη δια-
χείριση της κρίσης, αν και το κέντρο
συντονισμού θα βρίσκεται στην Κύπρο. 
Διπλωματικές πηγές αποκαλύπτουν
ότι η Τουρκία, η οποία σημειωτέον
έχει ετοιμάσει ήδη καταυλισμούς υπο-
δοχής προσφύγων στο έδαφός της,
πιέζει από την αρχή για τη διάθεση
των καταυλισμών αυτών και την κά-
λυψη όλων των δαπανών σίτισης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από
την αναγόρευση των Κατεχομένων
σε παράλληλο στρατηγείο με την Κύ-
προ. 
Η πρόσφατη εξέλιξη είναι ότι ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της γείτονος απέστειλε
επιστολές στους Ευρωπαίους ομολό-
γους του, προειδοποιώντας ότι η κα-
τάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου και
απειλώντας ότι, αν δεν λάβει πρόσθετη
χρηματοδότηση από τον ΟΗΕ, όλα
τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, συμπε-
ριλαμβανομένου και του ανοίγματος
των «θυρών» προς την Ευρώπη…

Η Ελλάδα και η Κύπρος

αντιμετωπίζουν 

με πρόσθετο

προβληματισμό 

τη γενικότερη εμπλοκή

της Τουρκίας 

στη συριακή κρίση 

Ο ρόλος των ευρωπαϊκών μηχανισμών 
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ΕΝΑ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Τ
ην καλλιέργεια ενός

φυτού που μπορεί να
τον καταστήσει ανε-
ξάρτητο ενεργειακά,

προτείνουν στον Έλληνα αγρό-
τη –αλλά και τον καταναλωτή
που διαθέτει αγροτική γη– Έλ-
ληνες ερευνητές από το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας! 
Συγκεκριμένα, οι ερευνητικές
ομάδες των εργαστηρίων Γε-
ωργίας και Εφαρμοσμένης Φυ-
σιολογίας Φυτών του Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής
και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
εκπροσωπούμενο από τον κα-
θηγητή Νικόλαο Δαναλάτο και
το Εργαστήριο Αγροτικού Χώ-
ρου του Τμήματος Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, εκ-
προσωπούμενο από τον κα-
θηγητή Δημήτριο Γούσιο, εκ-
πόνησαν πιλοτικό πρόγραμμα
παραγωγής, μεταποίησης και
διάθεσης στερεών βιοκαυσί-

μων ως φθηνή και περιβαλ-
λοντικά ενδεδειγμένη εναλ-
λακτική λύση, με τίτλο «Καλ-
λιεργώ το καύσιμό μου». 
Στόχος του προγράμματος εί-
ναι –μεταξύ άλλων– η ενίσχυση
των αγροτικών νοικοκυριών
που μαστίζονται από τη γενι-
κότερη οικονομική κρίση, λόγω
και της ραγδαίας αύξησης της
τιμής του πετρελαίου θέρμαν-
σης. 
Οι ερευνητές, στο πλαίσιο προ-
ώθησης της αγροενέργειας
και δόμησης του αγροενερ-
γειακού τομέα, προτείνουν
στους καλλιεργητές μια σειρά
από εφικτές προτάσεις, ξεκι-
νώντας από την καλλιέργεια
της αγριαγκινάρας για παρα-
γωγή πελλέτας –για οικιακή
κατανάλωση, τουλάχιστον σε
πρώτη φάση. 
Η συγκεκριμένη καλλιέργεια,
σύμφωνα με τους ερευνητές,
είναι ικανή να «απαντήσει» τό-

σο στην ενεργειακή αυτοδυ-
ναμία των ελληνικών νοικο-
κυριών όσο και σε ζητήματα
περιβαλλοντικά και κοινωνικά,
διότι είναι ξηρική καλλιέργεια,
δεν απαιτεί τη χρήση καλλιερ-
γούμενης έκτασης υψηλής πα-

ραγωγικής αξίας και δίνει πολ-
λαπλά περιβαλλοντικά οφέλη
τόσο στο ίδιο το αγροτεμάχιο
όσο και στο οικοσύστημα, μέ-
σω της ελάχιστης χρήσης εισ-
ροών (λιπασμάτων και φυτο-
φαρμάκων). 

Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, με-
γάλο εύρος αλλαγών στις χαμηλές

και υψηλές θερμοκρασίες και δραματική
μείωση της υγρασίας, συνιστούν τις κυ-
ριότερες μεταβολές του καιρού στην
Αθήνα από τη δεκαετία του ’50 μέχρι
σήμερα, σύμφωνα με έρευνα του Ελ-
ληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 
Την ίδια ώρα, ένα μεγάλο ποσοστό των
Αθηναίων δηλώνει ότι δεν είναι καλά
πληροφορημένο για τις κλιματικές
αλλαγές, αλλά και ότι δεν έχει καμία εμ-
πιστοσύνη σε οποιασδήποτε μορφής
δημόσια αρχή διαχείρισης του φαινομένου. 
Τα παραπάνω προκύπτουν από δύο έρευ-
νες που πραγματοποίησε ο επίκουρος
καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, Ευθύμιος Ζέρβας, σε
συνεργασία με φοιτητές του. Οι έρευνες
αφορούν στις κλιματικές αλλαγές στην
Αθήνα από το 1955 ως το 2001 και στις
απόψεις των κατοίκων της πρωτεύουσας
για την κλιματική αλλαγή. 
Από την έρευνα προκύπτει ότι η μέση
θερμοκρασία αυξάνεται κυρίως από τη
δεκαετία του ’70 και έπειτα, ιδιαίτερα
στους αστικούς χώρους. Η άνοδος της
θερμοκρασίας είναι κατά δύο με τρεις
βαθμούς Κελσίου. 
Η αύξηση της θερμοκρασίας παρατηρείται
περισσότερο την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Η αύξηση της θερμοκρασίας συνοδεύεται,
επίσης, από σημαντική μείωση της υγρα-
σίας των πόλεων. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου τη δεκαετία
του ’50 η υγρασία ήταν 65%, ενώ στις
αρχές του 2000 πέφτει στο 55%. Παρόμοια
είναι η εικόνα και στον Πειραιά και στην
Ελευσίνα. Αυτή η μείωση της σχετικής
υγρασίας οφείλεται στην έντονη αστι-
κοποίηση αυτών των περιοχών, αλλά
και στη γενικότερη ξηρασία που παρα-
τηρείται στην περιοχή της Μεσογείου. 

Θερμότερη και… 
ξηρότερη η Αθήνα
χρόνο με το χρόνο

Eνα νέο είδος γενετικά τροποποιημένου γερανιού, χωρίς γύρη, δη-
μιούργησαν Ισπανοί επιστήμονες. Το στείρο πλέον φυτό, που ζει

περισσότερο από το κανονικό γεράνι, υπόσχεται να απαλλάξει από…
φταρνίσματα και άλλες αλλεργικές αντιδράσεις τους αλλεργικούς που
τους αρέσει να βλέπουν τα λουλούδια τους στις αυλές και τα μπαλκόνια
τους.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ίδια τεχνική θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί και σε άλλα καλλωπιστικά φυτά ή γεωργικές καλλιέργειες.
Η μέθοδος που καθιστά στείρα τα φυτά, διασφαλίζει ότι τα γενετικά
τροποποιημένα φυτά δεν θα αναπαραχθούν ανεξέλεγκτα στη φύση
και δεν θα «μολύνουν» τα διπλανά φυσιολογικά γεράνια. 
Τα μεταλλαγμένα βακτήρια, τα οποία εισάγονται στα κύτταρα του
γερανιού για να αλλάξουν το DNA του, διαθέτουν δύο τροποποιημένα
γονίδια, ένα που αυξάνει την παραγωγή της φυτικής ορμόνης κυτοκινίνης
(έχει αντιγηραντική δράση πάνω στα φυτικά κύτταρα) και ένα που
εμποδίζει τη διατήρηση της γύρης πάνω στα άνθη. Στη συνέχεια, από
αυτά τα γενετικά τροποποιημένα (διαγονιδιακά) κύτταρα αναπτύσσονται
στείρα, αλλά μακρόβια γεράνια με ζωηρά χρώματα λουλουδιών χωρίς
γύρη (και φταρνίσματα). Τα φυτά αυτά έχουν ακόμα μικρότερα φύλλα
και πιο πυκνά κλαδιά. 

Έφτιαξαν «υποαλλεργικά» γεράνια! 

«Καλλιεργώ το καύσιμό μου»

Μας «πνίγει» το λιώσιμο των πάγων 

Το λιώσιμο των πάγων της Ανταρκτικής και της Γροιλανδίας κατά τα
τελευταία 20 χρόνια έχει προκαλέσει συνολική αύξηση στη στάθμη

των θαλασσών κατά 11,1 χιλιοστά, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική
εκτίμηση-ορόσημο. Είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες συνέκριναν
τις διαφορετικές μεθόδους μέτρησης και βρήκαν ένα κοινό έδαφος
στο οποίο συμφώνησαν. Παραμένει ένας βαθμός αβεβαιότητας ύψους
3,8 χιλιοστών, συνεπώς στην πραγματικότητα η στάθμη των υδάτων
παγκοσμίως μπορεί να έχει ανέβει από 7,3 (το λιγότερο) έως 14,9
χιλιοστά (το πολύ). Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη
εκτίμηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα και η οποία
θεωρείται ότι συμβιβάζει τις περίπου 30 διαφορετικές εκτιμήσεις για
τη μέση ετήσια άνοδο της στάθμης που έχουν υπάρξει έως τώρα και
οι οποίες κυμαίνονταν από άνοδο 0,2 έως 1,9 χιλιοστών το χρόνο. Η
νέα οριστική εκτίμηση είναι ότι η στάθμη, αποκλειστικά λόγω των
λιωμένων πάγων που χύθηκαν στους ωκεανούς, ανέβηκε κατά 0,59
χιλιοστά ετησίως (συν/πλην 0,2 χιλιοστά). Συνολικά, μεταξύ 1992-2011,
η στάθμη των θαλασσών ανέβαινε με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 3,3
χιλιοστών (κυρίως λόγω της θερμικής επέκτασης του νερού). 
Επιπλέον, οι 47 επιστήμονες από 26 ερευνητικά Iνστιτούτα συμπέραναν,
με τη βοήθεια δορυφορικών παρατηρήσεων, ότι σήμερα οι πάγοι τόσο
στο Βορρά όσο και στο Νότο λιώνουν κατά μέσο όρο με υπερτριπλάσια
ταχύτητα σε σχέση με πριν από μια εικοσαετία. Συγκεκριμένα, η
Γροιλανδία και η Ανταρκτική, καθώς λιώνουν διαχρονικά, αυξάνουν
την τελευταία πενταετία κατά 0,95 χιλιοστά ετησίως κατά μέσο όρο τη
στάθμη των θαλασσών έναντι μέσης ετήσιας ανόδου 0,27 χιλιοστών
στις αρχές της δεκαετίας του ’90. 
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Δ ιατίθεται και στην Ελλάδα από την περασμένη εβδομάδα το
mini iPad. Η νέα μίνι-ταμπλέτα είναι διαθέσιμη σε λευκό-ασημί

και μαύρο-γκρι χρώμα, σε μοντέλα με ασύρματη σύνδεση και
σύνδεση με κινητή τηλεφωνία, στα 16 GB, 32 GB και 64 GB,
ξεκινώντας από την τιμή των 359 ευρώ. Ταυτόχρονα, έγινε εμπορικά
διαθέσιμο και το iPad με οθόνη Retina (τέταρτης γενιάς), το οποίο
διατίθεται σε άσπρο ή μαύρο χρώμα και με τιμή από 529 ευρώ.
Το νέο iPad mini διαθέτει οθόνη 7,9 ιντσών, τον επεξεργαστή της
Apple Α5Χ, κάμερα FaceTime και iSight και μπαταρία διαρκείας
έως δέκα ωρών. Το iPad Retina διαθέτει υψηλής ευκρίνειας οθόνη,
κάμερες FaceTime HD και iSight και το νέο επεξεργαστή Α6Χ,
ενώ η μπαταρία έχει επίσης διάρκεια έως δέκα ώρες.

Mini iPad: Μικρό μόνο στο… μάτι

τεχνολογία Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Μηχανή όπως… 
εγκέφαλος!

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ;

Ένα μοντέλο λογισμικού με την ονομασία Spaun, που προσομοιώνει σε ένα
βαθμό τον ανθρώπινο εγκέφαλο, καταφέρνει να παίζει απλά παιχνίδια, 
να ζωγραφίζει απλά σχέδια, να κάνει απλή αριθμητική και πολλά ακόμα. 
Και όλα αυτά τα πετυχαίνει με μόνο 2,5 εκατομμύρια ψηφιακούς νευρώνες
(εικονικά εγκεφαλικά κύτταρα), έναντι των περίπου 86 δισεκατομμυρίων 
που διαθέτει ο πραγματικός ανθρώπινος εγκέφαλος!

Γενικό συναγερμό στις παγκόσμιες
αρχές «κυβερνοασφάλειας» έχει

σημάνει η αποκάλυψη ότι χάκερς
κατάφεραν να αφαιρέσουν περισ-
σότερα από 36 εκατ. ευρώ από του-
λάχιστον 30.000 εταιρικούς και προ-
σωπικούς λογαριασμούς σε 30 ευ-
ρωπαϊκές τράπεζες, χρησιμοποιώντας
μια εξελιγμένη τεχνική!
Όπως αποκαλύπτουν οι «Financial
Times», «όπλο» των χάκερς ήταν ένας
νέος ιός- «δούρειος ίππος», ο οποίος
αρχικά μολύνει τον ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή του θύματος και στη συνέχεια
εξαπλώνεται στο «έξυπνο» κινητό τη-
λέφωνό του. Η «επίθεση», η οποία
ονομάστηκε «Eurograbber», ξεκίνησε
από την Ιταλία και γρήγορα επεκτάθηκε
σε Γερμανία, Ολλανδία και Ισπανία.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη
online τραπεζική παραβίαση φέτος,
μετά την «Επιχείρηση High Roller»,
με την οποία χάκερς είχαν κλέψει πε-
ρίπου 60 εκατ. δολάρια από 60 χρη-
ματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Όπως δήλωσαν οι δύο εταιρείες κυ-
βερνο-ασφάλειας που αποκάλυψαν
την απάτη, επρόκειτο για μια πολύ
έξυπνα οργανωμένη επίθεση και
μάλιστα κατά γνωστών και επιτυ-
χημένων τραπεζών. Η παραβίαση
εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον
Αύγουστο, ωστόσο οι δύο εταιρείες
εκτιμούν ότι η απάτη βρισκόταν αθό-
ρυβα σε εξέλιξη, χωρίς να γίνει αν-
τιληπτή, από τις αρχές του 2012!
Ο ιός «χτυπούσε» τόσο κινητά με
λειτουργικό σύστημα Android, όσο
και Blackberry. Οι χάκερ αξιοποίησαν
πληροφορίες που συνέλλεξαν από
κοινωνικά δίκτυα και από άλλες ιστο-
σελίδες για να δημιουργήσουν κα-
κόβουλα προσωποποιημένα ηλε-
κτρονικά μηνύματα. Μπορούσαν,
έτσι, να παρασύρουν τον ανυποψίαστο
χρήστη να κάνει «κλικ» πάνω τους
και με αυτό τον τρόπο να κάνει
το αρχικό βήμα για να «κατε-
βάσει» τον ιό στον υπολογιστή
του. Μόλις ο χρήστης ξεκινούσε

την επόμενη ηλεκτρονική τραπεζική
συναλλαγή του, ο ιός τον παραπλα-
νούσε ότι έπρεπε δήθεν να κάνει μια
αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας
του online banking του, δίνοντας
παράλληλα τον αριθμό του τηλεφώνου
του κατά την υποτιθέμενη διαδικασία
αναβάθμισης. Έτσι, ο ιός μπορούσε
πλέον να διεισδύσει και στο τηλέφωνο
του θύματος, οπότε οι χρήστες υπέ-
κλεπταν και από αυτό τους κωδικούς
(passwords) που έστελναν οι τράπεζες
στους πελάτες τους…

Χάκερς «έγδυσαν» 30.000 τραπεζικούς λογαριασμούς!

Το sms έγινε 20 ετών

Ήταν 3 Δεκεμβρίου 1992, όταν σε μια μικρή πόλη στην
επαρχία της Αγγλίας, το Νιούμπερι, ο προγραμ-

ματιστής της εταιρείας Sema, Νιλ Πάπγουορθ
απέστειλε το πρώτο γραπτό μήνυμα από
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μια συ-

σκευή κινητής τηλεφωνίας (sms). 
Αποδέκτης ήταν ένας στενός του φίλος, ο Ρίτσαρντ

Τζάρβις, υπάλληλος σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
Το μήνυμα έλεγε απλά «Καλά Χριστούγεννα». Κανένας

από τους δύο δεν μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη που
θα είχε το γραπτό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα την επόμενη

εικοσαετία. 
Σήμερα, υπολογίζεται ότι τα άτομα ηλικίας 18 με 25 ετών
ανταλλάσουν περισσότερα από 130 γραπτά μηνύματα κάθε
εβδομάδα. Σχεδόν 3,7 δισ. άνθρωποι –το 78% των κατόχων

συσκευών κινητής τηλεφωνίας– επικοινωνούν καθημερινά
μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Η Σύντομη Υπηρεσία Μηνυμάτων –short message service, όπως ονομάζεται
στα αγγλικά το sms– αποτελεί ίσως τον πιο φθηνό και συνάμα γρήγορο και

αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας. Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός
ότι σε παγκόσμια κλίμακα αποστέλλονται ετησίως περίπου 8 τρισεκατομμύρια sms!

Σχεδόν 3,7 δισ. άνθρωποι 

επικοινωνούν

πλέον καθημερινά 

μέσω γραπτών 

μηνυμάτων

O
νέος «ασώματος εγκέφαλος»
μπορεί μελλοντικά να προσ-
δώσει νέες δυνατότητες στα

ρομπότ και γενικότερα στα δημιουρ-
γήματα της τεχνητής νοημοσύνης, η
οποία εξαρχής δεν είχε ασχοληθεί με
το να μιμηθεί την κυτταρική-νευρωνική
δομή του ανθρωπίνου εγκεφάλου, αλλά
εστιάστηκε καθαρά στον προγραμμα-
τισμό εξειδικευμένου λογισμικού.
Προς το παρόν ο Spaun (Semantic
Pointer Architecture Unified Network)
«ζει» μέσα σε ένα υπερ-υπολογιστή,
επειδή καταναλώνει τεράστια υπολο-
γιστική ισχύ. Μόνο για ένα δευτερόλεπτο
προσομοίωσης του ανθρώπινου εγκε-
φάλου, ο υπολογιστής πρέπει να δου-
λεύει εντατικά για δύο ώρες.
Ο Spaun απαντά σε ερωτήσεις συνήθως
μετά από ένα δισταγμό (όπως οι άν-
θρωποι!), ενώ φυσικά δεν αποφεύγει
τα λάθη (όπως επίσης οι άνθρωποι).
Αν π.χ. κληθεί να θυμηθεί μια σειρά
αριθμών και να τις επαναλάβει, θα ξε-
χάσει μερικές σε περίπτωση που η λίστα
είναι μακριά. Και, όπως οι άνθρωποι,
θυμάται καλύτερα τους αριθμούς στην

αρχή και στο τέλος της λίστας, παρά
στη μέση. Είναι αυτές ακριβώς οι αν-
θρώπινες αδυναμίες που έχουν εντυ-
πωσιάσει τους ερευνητές, επειδή δεί-
χνουν ότι όντως πρόκειται για μια προ-
σομοίωση του ανθρώπινου εγκεφάλου,
έστω και ατελή. 
Πρόκειται για το πρώτο στον κόσμο
μοντέλο βιολογικού εγκεφάλου που
εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες και πα-
ράλληλα επιδεικνύει συγκεκριμένες
συμπεριφορές.
Επειδή κάνει τόσα πράγματα, οι επι-
στήμονες ελπίζουν ότι ο Spaun θα μπο-
ρέσει να τους βοηθήσει να καταλάβουν
καλύτερα τις ανθρώπινες συμπεριφορές
ή ακόμα και να μελετήσουν τις εγκε-
φαλικές διαταραχές και την χρήση των
ψυχοφαρμάκων. 
Επειδή ο Spaun δεν είναι άνθρωπος,
θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτόν ακό-
μα και ιατρικά πειράματα που θα θεω-
ρούνταν ανήθικο να δοκιμαστούν σε
ένα άνθρωπο (π.χ. η καταστροφή ψη-
φιακών νευρώνων προκειμένου να με-
λετηθεί η επίπτωση του γήρατος στη
νοημοσύνη).
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Χριστούγεννα 
στο Μύλο των Ξωτικών! 

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ Η… ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΧΤΥΠΑΕΙ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 

Για δεύτερη χρονιά φέτος, την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών, 
ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του ετοιμάζουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο
παραγωγής παιχνιδιών και γλυκισμάτων, στην πανέμορφη πόλη των Τρικάλων! 

Ε
πέλεξαν ένα μαγικό τόπο, τον παλιό «Μύλο Μα-

τσόπουλου», δημιούργησαν ένα υπέροχο χωριό,
ζεστό και φιλόξενο, και το μεταμόρφωσαν σε
έναν παραμυθένιο… «Μύλο των Ξωτικών». Ήδη,
από τις 30 Νοεμβρίου, τα παλιά φουγάρα έχουν

πάρει μπροστά και σκορπίζουν απίστευτες μυρωδιές. Οι
Μύλοι ξεκίνησαν να δουλεύουν και να παράγουν το πολυπόθητο
υλικό για όλες τις γευστικές Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες.
Εδώ ετοιμάζονται όλα τα δώρα που θα μοιράσει φέτος ο Άι
Βασίλης και τα ξωτικά του. 
Καθημερινά, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, λειτουργούν τα
εργαστήρια του Μύλου, με απίθανες δράσεις. Οι μικροί επισκέπτες,
ακολουθώντας τη διαδρομή ενός «Μαγικού Χάρτη», μπορούν
να διασκεδάσουν, να εκπαιδευτούν, να χαρούν, να χαμογελάσουν
και ταυτόχρονα να βοηθήσουν στη μεγάλη προσπάθεια
προετοιμασίας των δώρων. Όσα παιδιά καταφέρουν
να συγκεντρώσουν όλες τις «σφραγίδες συμμετοχής»
στα διάφορα τμήματα του εργοστασίου, επάξια
αποκτούν και το συλλεκτικό δίπλωμα του επί-
σημου Βοηθού του Άι Βασίλη! 
Και φέτος τα Χριστούγεννα, η πόλη των Τρι-
κάλων γιορτάζει και προσκαλεί όλη την Ελλάδα
στο πιο μεγάλο και παραμυθένιο Εργοστάσιο
του Άι Βασίλη στον κόσμο! Στο κέντρο της Ελ-
λάδας, στην «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων»,
κάθε γωνιά και πλατεία της πόλης θα είναι λαμπερή
και γεμάτη από παιχνίδια και εκπλήξεις… 
Ο Δήμος Τρικκαίων, η e-Trikala Α.Ε. και εκατοντάδες
δημότες εθελοντές ανοίγουν την αγκαλιά τους σε όλους
τους επισκέπτες και μας προσκαλούν στο «Μύλο των Ξωτικών»,
στη γλυκιά, ζεστή και ανθρώπινη πόλη των Τρικάλων. 

ΠaρΚΟ 
ΜατσoΠΟυΛΟυ 
τρΙΚαΛα
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
24310/38890 & 74442
Ώρες λειτουργίας: Έως 21/12, 
καθημερινά 0830-14.30 και
17.00-21.00, Σαββατοκύριακα
10.00-21.00. Από 22/12/2012 
έως 6/1/2013, 
κάθε μέρα 10.00-21.00.

in
fo

Από την Κυριακή 18 Νοεμβρίου,
η Νεανική Σκηνή του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος πα-
ρουσιάζει στη Μονή Λαζαριστών
(Σκηνή Σωκράτης Καραντινός)
το έργο «Ο Μικρός Ήρως», βα-
σισμένο στο κλασικό εβδομαδιαίο
ανάγνωσμα που έγραψε ο Στέλιος
Ανεμοδουράς. Οι ηρωϊκές περι-
πέτειες της θρυλικής παρέας των
Μικρών Ηρώων, που γαλούχησε
και αγαπήθηκε από γενιές και γε-
νιές, ξεδιπλώνονται στο θεατρικό
σανίδι, σε σκηνοθεσία του Γιάννη
Ρήγα και μουσική του Λουκιανού
Κηλαηδόνη. 
Τρία ηρωϊκά Ελληνόπουλα, ο Γιώρ-
γος Θαλάσσης, το θρυλικό «παι-
δί-φάντασμα», η γλυκιά Κατερίνα,
ο διαβολάκος και ο διαρκώς πει-
νασμένος Σπίθας, αγωνίζονται,
κατά τη διάρκεια της γερμανικής
κατοχής, για ένα καλύτερο σήμερα
κι ένα ακόμη πιο αισιόδοξο αύριο.

Μέσα από τις περιπέτειές τους,
μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο
ηρώων όπου προτεραιότητα έχουν
αξίες όπως η αγάπη για την ελευ-
θερία και την πατρίδα, το μίσος
κατά της τυραννίας και η ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια. 
Όπως αναφέρει σε σχετικό ση-
μείωμά του ο καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής του ΚΘΒΕ, Σωτήρης Χα-
τζάκης, «ο Μικρός Ήρως είναι
για μένα η ψυχή του έθνους μας,
όπως αυτή αποτυπώνεται στη νε-
ανική ορμή και φαντασία και στα
μεγάλα συλλογικά αφηγήματα
της Ελλάδας (…). Η αγάπη για
την πατρίδα, για την ελευθερία,
η αυτοθυσία, ο ηρωισμός, η κοι-
νωνική αλληλεγγύη, ο ανιδιοτελής
αγώνας είναι αρετές που ανήκουν
σε όλους μας και διεκδικώντας
τες κρατάμε ζωντανή την ιστορία
της χώρας και προσφέρουμε ένα
καλύτερο αύριο στα παιδιά μας». 

«Το κουμπί και το φόρεμα»: 
Τριάντα δύο ετερόκλητα διηγήματα 

Το κουμπί και το φόρεμα» λέγεται το νέο βιβλίο του πεζογράφου Σωτήρη Δημητρίου, 
που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Πρόκειται για 32 ετερόκλητα 
–όπως τα ονομάζει– διηγήματα από τη δυτική μεθόριο, την επαρχία, την
Αθήνα και τους «ψυχικούς τόπους». 
Σε 174 σελίδες, με βιωματικά και μη στοιχεία, ο συγγραφέας, αναπτύσσει
το επιμέρους σε όλον, αφήνοντας άλλα τόσα να υπονοούνται. Ο τίτλος
εξηγεί την αναγωγή ενός στοιχείου σε διήγημα: «Όπως δεν υπάρχει στη
φύση ευθεία γραμμή ή τέλειος κύκλος, δεν υπάρχει και στην κοινωνία
αυτοτελές και ανεξάρτητο διήγημα. Είναι πάντα μια αυθαίρετη διάκριση
του συγγραφέα», σημειώνει στο οπισθόφυλλο. 
Τηλεγραφικά λογοτεχνήματα. Σαν χρονογραφήματα. Ελλειπτικά γραμμένα.
Με απότομο cut. Που σε αφήνουν μετέωρο. Αλλά αυτό είναι η γοητεία
της γραφής του πεζογράφου. Το ελλείπον. Ο αιφνιδιασμός του τέλους.
Το μυστηριώδες που παραλείπεται. Το αποσιωπούμενο. Όπως συμβαίνει και με το βιογραφικό 
που παραθέτει: «Ο Σωτήρης Δημητρίου γεννήθηκε το 1955 στη Θεσπρωτία». 

«Ο Μικρός Ήρως» από το ΚΘΒΕ

θέ
ατ

ρο
βι

βλ
ίο

έκ
θε

ση

info
Μονή Λαζαριστών:
Κολοκοτρώνη 25-27, 
Σταυρούπολη. 
Παραστάσεις: Τρίτη - Παρα-
σκευή 10.30 (για σχολεία), 
Κυριακή 11:00 (για το κοινό).
Πληροφορίες: 2315/200200.

Σε απόλυτο προορισμό για τα
Χριστούγεννα αναδεικνύεται η
έκθεση «Αποστολή: Παγωμένη
Ανταρκτική», από το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου,
που φιλοξενείται στον «Ελληνικό
Κόσμο» μέχρι το Φεβρουάριο
του 2013. Η έκθεση, σχεδιασμένη
για οικογένειες και σχολεία, προ-
σφέρει στους επισκέπτες τη μο-
ναδική εμπειρία να γίνουν «ει-
δικοί» στην Ανταρκτική, μέσα
από πραγματικά αντικείμενα και
σενάρια που τους επιτρέπουν να
«δοκιμαστούν» σε πολικές θερ-

μοκρασίες και στις ακραίες συν-
θήκες που αντιμετωπίζουν οι
επιστήμονες, στην πιο ανεμώδη
και παγωμένη Ήπειρο του πλα-
νήτη! Ειδικά για τις ημέρες των
γιορτών διοργανώνεται εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με τίτλο
«Χριστούγεννα στην Παγωμένη
Ανταρκτική», μέσα από το οποίο
παιδιά 5 έως 12 ετών θα ανα-
καλύψουν αν έχουν ό,τι χρειάζεται
για να επιβιώσουν στην παγωμένη
έρημο του πλανήτη μας και θα
μάθουν πώς είναι τα Χριστούγεννα
στο Νότιο Πόλο! 

Χριστούγεννα στην… Παγωμένη Ανταρκτική 

info
Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254, Ταύρος.
Πληροφορίες: 212/2540600.
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