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Εβδομαδιαία
αγροτική εφημερίδα

3 Δύσκολη χρονιά
θα είναι το 2013 

3 Πρέπει να αναλά-
βει πρωτοβουλίες 
η κυβέρνηση για
την ύπαιθρο
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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟ 

Συμμορίες λεηλατούν 
τη Μεσσηνία
Ξήλωσαν ως και θερμοκήπια 
Φυλάνε με τα όπλα το βιός τους
οι αγρότες

n Εκκαθαρίζονται 150.000 αγροτικά
δάνεια 5 δισ. ευρώ

n Διαγραφή ανάλογα με την αξία 
των περιουσιακών στοιχείων 
του δανειολήπτη

n Δέκα χρόνια επιμήκυνση 
για τα «βιώσιμα χρέη»

n Στις 14 Ιανουαρίου το πόρισμα 
του ειδικού εκκαθαριστή της ΑΤΕ 

Δωρεάν αλλά
υπό προϋποθέσεις
τα εκκλησιαστικά
κτήματα 
στους αγρότες
Υπέρ της πρότασης 
Ιερώνυμου για στήριξη 
των νέων ανέργων τάσσονται 
οι περισσότεροι ιεράρχες 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ&
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ5 5

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις
εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Κούρεμα δανείων έως 50%
για τους υπερχρεωμένους αγρότες

Με τους Τζόνι Ντεπ και 
Λεονάρντο Ντι Κάπριο

«Τί βασανίζει 
τον Γκίλμπερτ Γκρέηπ»

ΤΑΙΝΙΕΣ
ΜΑΖΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΤΑΙΝΙΑ



Σ
το παραπέντε… η ανθρωπότητα γλίτωσε

από την προφητεία των Μάγια, στο

παραπέντε η Ελλάδα «σώθηκε» από τη

χρεοκοπία, στο παραπέντε οι τρί-

τεκνοι του ΟΓΑ έλαβαν το επίδομα

και στο παραπέντε ο ΕΛΓΑ

έδωσε τις αποζημιώσεις

απώλειας παραγωγής. Αλή-

θεια, πόση προσπάθεια θέ-

λουμε για το και πέντε; 

Καλή χρονιά! 
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Φυτρώνουν… 
φάρμακα 

στην ελληνική γη!
Λίγοι σήμερα θα μπορού-
σαν να φανταστούν ότι το
"ταπεινό" ραδίκι -και συγ-
κεκριμένα η ρίζα του- είναι
φάρμακο για τη δυσπεψία
και τις γαστρεντερικές δια-
ταραχές, η πασίγνωστη
τσουκνίδα αντιμετωπίζει
την παρακράτηση υγρών
και την υπερπλασία του
προστάτη, ενώ το παρα-
δοσιακό βαλσαμόχορτο
«συνταγογραφείται» πλέον
για την κατάθλιψη. 

Σελ. 18

Μάχη σε δύο
μέτωπα το 2013 

Το 2012 δικαίως έχει κριθεί ως η
δυσκολότερη χρονιά των τελευ-

ταίων δεκαετιών. Μέσα στη χρονιά
που φεύγει ανατρέψαμε προβλέψεις,
που ήθελαν την Ελλάδα να οδηγείται
ακόμα και σε εθνικό διχασμό. Με πολ-
λές απώλειες, σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο, κερδίσαμε μια κρίσιμη μάχη.
Δεν κερδίσαμε όμως τον πόλεμο. Ο
αγώνας για την τελική νίκη θα δοθεί
τη χρονιά που έρχεται, το 2013. Μια
χρονιά που έχουμε τη δυνατότητα
να κάνουμε την πλήρη αναστροφή
της καταστροφικής πορείας που ακο-
λουθούσε η χώρα τα τελευταία χρόνια.
Για να πετύχουμε τον μεγάλο αυτό
εθνικό στόχο, η κυβέρνηση πρέπει
να πολεμήσει ταυτόχρονα σε δύο μέ-
τωπα: το πρώτο μεγάλο μέτωπο έχει
να κάνει με την αναζωογόνηση της
αγοράς, που σήμερα φυτοζωεί. Πρω-
ταρχικός στόχος γίνεται, εκ των πραγ-
μάτων, η ταχύτατη εφαρμογή πολι-
τικών που θα ανοίγουν τους κλειστούς
σήμερα δρόμους σε όσους παράγουν,
σε όσους προσθέτουν πραγματικό
πλούτο στη χώρα. Τη δεύτερη μεγάλη
μάχη η κυβέρνηση οφείλει να τη
δώσει στο μέτωπο της κοινωνίας. Για
να αποφευχθεί η έκρηξη, στην οποία
είμαστε πολύ κοντά, πρέπει να προ-
χωρήσουν αμέσως πολιτικές που δεν
θα έχουν να κάνουν μόνο με επιδό-
ματα και βοηθήματα ελεημοσύνης.
Πολιτικές που θα εντάσσουν στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι όσους έχουν βρεθεί
στο περιθώριο. 
Συμπέρασμα: Η Ελλάδα μπορεί να
κερδίσει τον πόλεμο που θα δώσει,
αν η κυβέρνηση μέσα στο 2013 κα-
ταφέρει να μετατρέψει σε χειροπιαστό
αποτέλεσμα για την αγορά και την
κοινωνία, την ελπίδα που δημιούρ-
γησαν για τη χώρα οι θυσίες των πο-
λιτών αλλά και οι αποφάσεις των εταί-
ρων μας. Στα χέρια της πλέον βρίσκεται
το μέλλον της χώρας.

Γιάννης Τασσιόπουλος

Π

Και τα πράσα έχουν την
τιμητική τους αυτή την
περίοδο… Ο καιρός βε-
βαίως ενδείκνυται και για
τη λίπανση των ελαιώνων,
αλλά και την προστασία
της μηλιάς. 

Σελ. 14

Διατροφή
O δεκάλογος για τη σω-
στή διατροφή των εφή-
βων. Όλα τα μυστικά για
ευεξία και σωστή ανά-
πτυξη του οργανισμού. 

Σελ. 20

Αύξηση της τιμής 
γάλακτος ζητούν 

οι παραγωγοί από 
τη «Δωδώνη»

Τα μέλη του Πανηπειρωτικού
Συνεταιρισμού «Δωδώνη»
ζητούν με επιστολή τους από
τη διοίκηση της γαλακτοβιο-
μηχανίας, να ξεκαθαρίσει την
τιμή αγοράς του προϊόντος. 

Σελ. 17 

Κερδοφόρες 
επιχειρήσεις

Τα αγροτικά προϊόντα έφε-
ραν κέρδη για πολλές ελλη-
νικές εταιρείες. 

Σελ. 12-13

ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η γεωργική 
έρευνα πλάι 
στον αγρότη

Μέσα σε ένα απόλυτα αν-
ταγωνιστικό περιβάλλον
στον τομέα της γεωργικής
έρευνας, το Ινστιτούτο
Ελιάς και Υποτροπικών
Φυτών Χανίων καταφέρ-
νει, όχι μόνο να απογρά-
φεται αλλά και να είναι
ανταγωνιστικό σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, την ώρα
που, ουσιαστικά, έχει πά-
ψει να χρηματοδοτείται. 

Σελ. 24-25 

Tα μυστικά 
για καλή σοδειά

Άρχισε η εποχή για τη φύ-
τευση του παρατόσπο-
ρου και οι παραγωγοί θα
πρέπει να προσέξουν ιδι-
αίτερα τόσο στην επιλογή
του σπόρου, όσο και στην
επιλογή των χωραφιών.

Αθλητισμός
Προβλέψεις για όσα θα
συμβούν το 2013 σε όλες
της κατηγορίες στο πο-
δόσφαιρο. Μετεγγραφές,
μετακινήσεις ποδοσφαι-
ριστών, κινήσεις παρα-
γόντων.

Σελ. 42-43

Αβοκάντο
Πλούσια και βελούδινη
σούπα για τις κρύες μέρες.
Γρήγορη και απλή συν-
ταγή.

Σελ. 21



Αφοί 
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ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 100.000 ΑΓΡΟΤΕΣ

Οι όποιες εξελίξεις, βάση του αισιόδοξου σεναρίου, αναμένονται
μετά το πρώτο τρίμηνο του 2013. Πολλοί ωστόσο εκτιμούν

ότι θα μετατεθούν για πολύ αργότερα, καθώς απαιτείται νομοθετική
πράξη ή πράξη του διοικητή της ΤτΕ για την εφαρμογή των
αποφάσεων, διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες. Αν και ο
ειδικός εκκαθαριστής της «κακής» ΑΤΕ προτείνει, δε μπορεί να
αποφασίσει προκειμένου να εφαρμοστούν οι προτάσεις του
άμεσα, ειδικά αυτή της διαγραφής χρεών, εφόσον αποφασιστεί
από τους συναρμόδιους. Για την ταχύτερη εφαρμογή των
αποφάσεων, πολλοί, μεταξύ αυτών και η ΠΑΣΕΓΕΣ, ζητούν την
παροχή αυξημένων αρμοδιοτήτων στον ειδικό εκκαθαριστή,
προκειμένου να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το
τοπίο. 

Στην Πειραιώς το νέο υγιές χαρτοφυλάκιο 
Την ίδια ώρα, πληροφορίες δεν αποκλείουν το σενάριο πολλά

από τα δάνεια, τα οποία θα καταστούν βιώσιμα να περάσουν
στην Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι δια-

δικασίες (έλεγχος ανά δάνειο, διαγραφή ή ρύθμιση). Βέβαια δεν
αποκλείεται να διεξαχθεί διαγωνισμός, για την πώληση του νέου
υγιούς χαρτοφυλακίου που θα προκύψει από τη διαγραφή και
τις ρυθμίσεις της σημερινής «κακή» ΑΤΕ. Αν και οι διερευνητικές
κινήσεις που έχουν γίνει για ενδιαφερόμενους επενδυτές, δεν
έχουν ανταπόκριση, τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι διαγωνιστικές
διαδικασίες εγκυμονούν κινδύνους, με τη παρουσία funds, τα
οποία μπορούν να ανατρέψουν τους κανόνες στα δάνεια των
αγροτών. 

Εξελίξεις στο ά 3μηνο 2013

Κούρεμα έως 50%
για τους υπερχρεωμένους αγρότες 

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
ύμφωνα με πληροφορίες, πε-

ρίπου 150.000 αγροτικά δά-
νεια όλων των ειδών (καλ-
λιεργητικά, κτηνοτροφικά,

πτηνοτροφικά, στεγαστικά, κατα-
ναλωτικά) βρίσκονται αυτή τη
στιγμή στα χέρια του ει-
δικού εκκαθαριστή,
το ύψος των οποίων
αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ.
Από αυτά τα μισά (2,5 δισ.
ευρώ) αφορούν σε νομικά
πρόσωπα και τα υπόλοιπα σε
ιδιώτες. Από τα 5 δισ. ευρώ, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, τα περισσό-
τερα δάνεια μπορούν να καταστούν
βιώσιμα, πολλά όμως από αυτά θα
πρέπει να υποστούν ένα γερό haircut.
Βασικά κριτήρια για να αποφανθεί η
Επιτροπή που θα αναλάβει έργο μετά
την ολοκλήρωση του εκκαθαριστή,
είναι η λήξη της προθεσμίας των δα-
νείων (90, 180, 360 ημέρες), αλλά και
το μέγεθος και είδος των δανείων που
έχουν αναληφθεί από κάθε δανειολή-
πτη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες, κάθε ένας δανειολήπτης θα
εξετάζεται ξεχωριστά, ενώ όπως επι-
σημαίνουν είναι πολλές περιπτώσεις,
όπου ενώ π.χ. έχουν ληφθεί 2 δάνεια
(ένα καλλιεργητικό και ένα στεγαστικό)
εξυπηρετείται το ένα από αυτά, οπότε

υπάρχουν περιθώρια ρυθμίσεων για
το σύνολο των δανείων.

Διαγραφή χρεών
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην «κα-
κή» ΑΤΕbank δάνεια που ξεπερνούν
τo 1 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως
κτηνοτροφικά και καλλιεργητικά δά-
νεια, ενδέχεται να μπουν σε καθεστώς
διαγραφής. Μετά την αξιολόγηση των
εν λόγω δανείων, η διαγραφή θα γίνει
σε ποσοστό που αφορά πάνω από
την αξία των ακινήτων που διαθέτει
ο δανειολήπτης. Στη συνέχεια η αξία
των περιουσιακών στοιχείων του δα-
νειολήπτη θα αποτελέσει εμπράγματη
εξασφάλιση για την τράπεζα, βάση
της οποίας θα γίνει και η ρύθμιση του
υπολοίπου ποσού των χρεών. Ανα-
λυτικά, έστω ότι ένας αγρότης δανει-
ολήπτης έχει συνολικά δάνεια ύψους
100.000 ευρώ, τα οποία έχουν κα-
ταστεί ληξιπρόθεσμα και μετά
από έλεγχο διαπιστώ-

Έως 10 χρόνια
επιμήκυνση 
Τα περισσότερα ωστόσο δάνεια
που βρίσκονται στην «κακή» ΑΤΕ,
σύμφωνα πάντα με πληροφο-
ρίες, μπορούν να καταστούν
βιώσιμα με ευνοϊκές ρυθμίσεις,
οι οποίες και εξετάζονται. Μεταξύ
άλλων, εξετάζεται ρύθμιση με επι-
μήκυνση των δανείων από 5 έως και
10 χρόνια, ανάλογα πάντα με το
ύψος και το είδος του δανείου. Σε
ό,τι αφορά τα επιτόκια οι ίδιες πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι
«ευνοϊκά», ενώ δεν αποκλείουν το
ενδεχόμενο να μπορούν να κάνουν
χρήση των ρυθμίσεων για επιδότηση
επιτοκίων, τα αμιγώς αγροτικά δάνεια. 

νεται αδυναμία αποπληρωμής. Εάν
τα περιουσιακά στοιχεία του δανει-
ολήπτη αξιολογηθούν στα 50.000
ευρώ, τότε θα προχωρούν οι διαδι-
κασίες για διαγραφή των υπολοίπων
50.000 ευρώ. Θα ακολουθεί υποθή-
κευση των περιουσιακών στοιχείων
και υπογραφή νέας δανειακής σύμ-
βασης, με την οποία θα συνεχίζεται
η αποπληρωμή του υπολοίπου πο-
σού. Ερωτηματικό παραμένει τί θα
γίνει με τους δανειολήπτες που δεν
διαθέτουν εμπράγματες εξασφαλί-
σεις, καθώς και τα δάνεια, τα οποία
δεν μπορούν να καταστούν βιώσι-
μα.

Διαγραφή χρεών έως και 50% 
και ευνοϊκές ρυθμίσεις για
υπερχρεωμένους αγρότες,
περιλαμβάνονται, σύμφωνα με
έγκυρες πληροφορίες, στο
σχεδιασμό των υπευθύνων για όλα
τα δάνεια που έχουν ξεμείνει
στην «κακή» ΑΤΕbank. Στις 14
Ιανουαρίου 2013 το πόρισμα του
ειδικού εκκαθαριστή της τράπεζας
θα επιδοθεί στο διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του
οποίου θα δρομολογηθούν
διαγραφές και ρυθμίσεις χρεών 
για περισσότερους από 100.000
αγρότες. 

Μετά την αξιολόγηση των

δανείων η διαγραφή θα

γίνει σε ποσοστό που αφορά

πάνω από την αξία των

ακινήτων που διαθέτει 

ο δανειολήπτης
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Π
αράγοντες από την εγχώ-

ρια επιχειρηματική σκηνή,
σχολιάζοντας την κατά-
ληξη του άλλοτε κορυ-

φαίου «παίκτη» στον κλάδο της γα-
λακτοβιομηχανίας, επισημαίνουν
πως η απόφαση υποβολής αιτήματος
για εισαγωγή στο άρθρο 99 δεν έσκα-
σε σαν «κεραυνός εν αιθρία», δεδο-
μένης αφενός της έλλειψης ρευστό-
τητας και αφετέρου των τεράστιων
χρεών που «σηκώνει» η εταιρεία στις
πλάτες της. 
Με την προσφυγή της στον πτωχευ-
τικό κώδικα, η ΑΓΝΟ ζητά αυτομάτως
προστασία από τους πιστωτές της,
λαμβάνοντας τον απαιτούμενο χρόνο
προκειμένου να ανταπεξέλθει στις
εκκρεμείς χρηματικές της υποχρε-
ώσεις. Σημειώνεται ότι η εταιρεία
εκτός της σχετικής αίτησης που κα-
τέθεσε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλο-
νίκης, ταυτόχρονα υπέβαλε και αίτημα
προσωρινών μέτρων προστασίας
από τους πιστωτές, το οποίο, πάντως,
φέρεται να απορρίφθηκε από το Δι-
καστήριο. 

Προβληματίζονται 
οι κτηνοτρόφοι
Για τους κτηνοτρόφους η προσφυγή
της βορειοελλαδίτικης ΑΓΝΟ στο
άρθρο 99, αποτελεί αιτία επανα-
προσδιορισμού των σχεδίων τους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημιές της
εταιρείας επί δεκαετίας, η προσφυγή
της στο άρθρο 99, μετακυλύει επι-
πρόσθετα βάρη στην κτηνοτροφία
και δυσκολεύει τη διαπραγματευτική
θέση των κτηνοτρόφων, όσον αφορά
στις νέες λύσεις διάθεσης της παρα-

γωγής τους. Μιλώντας στην «Πα-

ραγωγή», ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελλήνων Κτηνοτρόφων Παναγιώτης
Πεβερέτος, τόνισε πως τα προβλή-
ματα για τον κλάδο θα διογκω-
θούν σε περίπτωση που η εται-
ρεία δεν τα βρει με τους δανει-
στές της και αναγκαστεί να βάλει
οριστικό «λουκέτο». 
Σύμφωνα με τον κ. Πεβερέτο,
το κύριο πρόβλημα έγκειται στο
γεγονός ότι η βορειοελλαδίτικη
εταιρεία αφήνει απλήρωτους χιλιάδες
παραγωγούς, εφόσον οι ζημιογόνες
χρήσεις της προκαλούν αλυσιδωτή
δυστοκία. Ούτε τα δάνεια μπορούν
να αποπληρωθούν, αλλά ούτε και οι
προμηθευτές μπορούν να απεμπλα-
κούν από επιταγές που «σκάνε» συχνά
πυκνά. 
Επισημαίνοντας πως η ΑΓΝΟ βρί-
σκεται για δεύτερη φορά αντιμέτωπη
με το φάσμα της χρεοκοπίας, ο επι-
κεφαλής του Συνδέσμου Κτηνοτρό-
φων Ελλάδος αναφέρεται και στο
ζήτημα της ανταγωνιστικότητας ως
προς τον κλάδο της μεταποίησης,
το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο «αγ-
κάθι» στην υπόθεση της προσφυγής
του ομίλου στον πτωχευτικό κώδικα. 

Ο κ. Πεβερέτος συνδυάζοντας την
κατάληξη της ΑΓΝΟ με τη διάθεση
της «Δωδώνης» σε νέα ηγετικά χέρια,
υποστήριξε πως η κτηνοτροφία ωθεί-
ται σε περαιτέρω μείωση, ενώ οι τιμές
γάλακτος αναμένεται να διατηρηθούν
σταθερά στα 0,95 λεπτά, όπως ισχύει
σήμερα, και να «ξεκολλήσουν» από
το 1,07 ευρώ, όπως ισχύει για ορι-
σμένες συνεταιριστικές στα Καλά-
βρυτα. 
Πάντως, σύμφωνα με Έλληνες κτη-
νοτρόφους, οι τελευταίες εξελίξεις
στις γαλακτοβιομηχανίες «μαρτυ-
ρούν» τα… πυρά που δέχεται ο κλά-
δος από την κατάρρευση της εγχώ-
ριας επιχειρηματικής αγοράς. 

Ο ρόλος του Κολιού 
Η ΑΓΝΟ παίζει το τελευταίο χαρτί
σωτηρίας της, υπογραμμίζουν κύκλοι
του κλάδου. 
Επικαλούμενοι τα «κόκκινα» δάνεια
του ομίλου τυροκομικών προϊόντων
Κολιός, στην ιδιοκτησία του οποίου
πέρασε η ΑΓΝΟ από την Αγροτική
Τράπεζα, τονίζουν πως η ιδιωτικο-
ποίηση της εταιρείας δεν είναι από
τις περιπτώσεις εκείνες που θα μείνουν
στην ιστορία για την επιτυχή τους
έκβαση. 
Και αυτό, γιατί, όπως επισημαίνουν,
η ΑΓΝΟ επί δέκα συναπτά έτη δεν
έχει κατορθώσει να παρουσιάσει
κέρδη έναντι ζημιών. Σε αυτό το ση-
μείο, αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΑΓΝΟ
«παραδόθηκε» το 2003 από την ΑΤΕ,
ύστερα από πλήρη εξυγίανση, στον
Κολιό έναντι προκαταβολής ύψους

1,2 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας δάνειο
της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ από
την Αγροτική Τράπεζα, το οποίο δεν
έχει ακόμη αποπληρωθεί. Αποτέλε-
σμα είναι η εταιρεία να βρίσκεται
σήμερα αντιμέτωπη με ογκώδη χρέη,
τα οποία δυσκολεύουν περισσότερο
τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες
τράπεζες. 
Υπενθυμίζεται πως σε βάρος της
εταιρείας είχαν ασκηθεί κατηγορίες
για παράνομες επιδοτήσεις εκ μέρους
της ΑΤΕ, που την είχε εξαγοράσει για
32 δισ. δραχμές το 2000. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως, παρά-
γοντες της εγχώριας αγοράς κάνουν
λόγο για μία από τις μεγαλύτερες
επιχειρηματικές δυνάμεις στον κλάδο
των γαλακτοκομικών προϊόντων, η
οποία είχε συνάψει συνεργασίες με
εκατοντάδες κτηνοτρόφους. Η εται-
ρεία συμμετείχε ενεργά στις προ-
σπάθειες μείωσης της τιμής γάλακτος,
ενώ παραμένει 100% ελληνική.

Το χρονικό της κατάρρευσης
Η επταετία 2003-2011 αποτελεί την
περίοδο απόλυτης απαξίωσής της.
Μέσα από μία δεκαετία αλλεπάλλη-
λων ζημιογόνων χρήσεων, η ΑΓΝΟ
συγκέντρωσε απώλειες που ξεπέ-
ρασαν τα 51 εκατ. ευρώ, με πωλήσεις,
ωστόσο, που άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ,
«σκαρφαλώνοντας» στα 67,554 εκατ.
ευρώ το 2011 έναντι 33,5 εκατ. ευρώ. 
Την ίδια ώρα, η αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας αποτελεί
απαράβατο κανόνα, δεδομένων των
αρνητικών κεφαλαίων που διαθέτει,

εάν ληφθούν υπόψη οι ζημιές ύψους
31,058 εκατ. ευρώ που παρουσίασε
το 2011. Και τα χειρότερα έπονται
παρακάτω… 
Η εταιρεία προσπαθεί να κλείσει
«τρύπες» από παντού. Οι ληξιπρό-
θεσμες υποχρεώσεις της στις τράπεζες
ξεπερνούν τα 17,6 εκατ. ευρώ, ενώ
τα «φέσια» σε προμηθευτές και ασφα-
λιστικά ταμεία «αγγίζουν» τα 47,3
εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στους 340
ανέρχονται οι εργαζόμενοι της επι-
χείρησης, στους οποίους οφείλει
συσσωρευμένα «μηνιάτικα» για με-
γάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα
μάλιστα με πληροφορίες, σημαντικές
καθυστερήσεις είχαν καταγραφεί και
στην εξόφληση των γαλακτοπαρα-
γωγών που την προμήθευαν με πρώ-
τη ύλη.
Το 2011 το μερίδιο της ΑΓΝΟ στα
γαλακτοκομικά με βάση τον όγκο
των πωλήσεων πανελλαδικά ήταν
1,7%. Ωστόσο, από τις αρχές του
2012 η εταιρεία φέρεται να χάνει ση-
μαντικό μερίδιο αγοράς με τα στοιχεία
του 8μηνου να δείχνουν συρρίκνωση
του μεριδίου πανελλαδικά στο 1,2%. 
Παράλληλα, στο «ταβάνι» έχουν εξυ-
ψωθεί και οι υποχρεώσεις της Κολιός,
φτάνοντας στο σύνολό τους τα 98
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 εκατ.
ευρώ αφορούν σε προμηθευτές και
τα 52 εκατ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμα
τραπεζικά δάνεια.  Στις τελευταίες
χρήσεις 2011, 2010 και 2009, οι ζημιές
της εταιρείας έφτασαν τα 4,5 εκατ.
ευρώ, τα 4,4 εκατ. ευρώ και περίπου
1 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Αναμενόμενη μεν, βαρύνουσας σημασίας δε, η προσφυγή της ΑΓΝΟ
στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα αλλάζει το χάρτη 
των γαλακτοβιομηχανιών, σε μία περίοδο όπου οι κτηνοτρόφοι
καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικές για τη διάθεση της ήδη
μειωμένης παραγωγής τους.

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@xrimaonline.gr)

Η προσφυγή 

στο άρθρο 99 δυσκολεύει 

τη διαπραγματευτική

θέση των κτηνοτρόφων

όσον αφορά στις νέες

λύσεις διάθεσης 

της παραγωγής τους 

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 Η ΑΓΝΟ

«Θηλιά» και φέσια
στους 
κτηνοτρόφους!
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Σε θετούς γονείς… πάνε οι τρεις «θυγατέ    

Η
«Δωδώνη» σε Ρώσους,

η ΣΕΚΑΠ μάλλον σε Τούρ-
κους και η Ελληνική Βιο-
μηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ)

σε Γάλλους ή Πολωνούς. Οι εξελίξεις
στις τρεις πρώην «θυγατέρες» της
Αγροτικής Τράπεζας, είναι ραγδαίες,
καθώς περνούν στον έλεγχο εται-
ρειών από το εξωτερικό μέσα σε
λίγες εβδομάδες, αφήνοντας σε
αγωνία χιλιάδες αγρότες που συ-
νεργάζονται, οι οποίοι αναζητούν
απαντήσεις για το μέλλον τους. 
Ήδη οι γαλακτοπαραγωγοί της Ηπεί-
ρου διαμαρτύρονται, καθώς η νέα
ρωσικών συμφερόντων διοίκηση
που ανέλαβε τη «Δωδώνη» δεν έχει
ακόμα ανακοινώσει τις τιμές στις
οποίες θα αγοράζει φέτος το γάλα,
κάτι που μέχρι σήμερα γίνονταν
εντός Οκτωβρίου. 
Ανησυχία επικρατεί και στις τάξεις
των παραγωγών τεύτλων, οι οποίοι
προμηθεύουν με πρώτη ύλη τα τρία
εργοστάσια της ΕΒΖ σε Πλατύ, Σέρ-
ρες και Ορεστιάδα, καθώς θεωρούν
πιθανό ο νέος ιδιοκτήτης της βιο-
μηχανίας να επιλέξει να καλύψει
την εθνική ποσόστωση με εισαγωγές
και όχι με την εγχώρια παραγωγή. 
Στη Θράκη δε, αγρότες, συνεται-
ριστές και απλοί πολίτες βρίσκονται
στα όρια της «εξέγερσης», καθώς
όλες οι πληροφορίες συνηγορούν
ότι η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, θα
καταλήξει σε τουρκικά χέρια. 
Στόχος του ειδικού εκκαθαριστή
της «παλιάς» Αγροτικής Τράπεζας,
Νίκου Μαράντου, είναι οι δύο πρώην
θυγατρικές της ΑΤΕ, ΕΒΖ και ΣΕΚΑΠ,
να έχουν νέους ιδιοκτήτες στο ξε-
κίνημα της νέας οικονομικής χρο-
νιάς. 

ΣΕΚΑΠ: Βάζει «φερετζέ»
Ενώπιων δύσκολων αποφάσεων βρί-
σκεται πλέον ο εκκαθαριστής της
ΑΤΕbank και ο αξιολογητής (Deloitte)
που χειρίζονται την υπόθεση πώλη-

σης του 50,36% της ΣΕΚΑΠ, καθώς
-σύμφωνα με έγκυρες πηγές- η μο-
ναδική δεσμευτική προσφορά που
έχουν στα χέρια τους είναι αυτή της
τουρκικής εταιρείας Logistics Seba
Dis Ticaret Ve Nakliyat A.S. 
Παρά τις προσδοκίες που είχαν καλ-
λιεργηθεί, φαίνεται ότι τελικά οι
τέσσερις από τους πέντε συνολικά
«μνηστήρες» έκαναν πίσω. Τα ερω-
τηματικά είναι έντονα, κυρίως για
την εμπορική επιχείρηση Η. Παπα-
δόπουλος Α.Ε. και το βούλγαρο επι-
χειρηματία, Λ. Λάτσεφ, οι οποίοι
επισκέφτηκαν ουκ ολίγες φορές το
εργοστάσιο της καπνοβιομηχανίας,
αλλά τελικά δεν υπέβαλαν προ-
σφορά. Εμπλοκή στον πρώτο δια-
γωνισμό είχε και ο κ. Λάτσεφ, ο
οποίος -υπενθυμίζουμε- είχε εμ-
φανιστεί ως εκπρόσωπος της πλευ-
ράς Bommidala. Τέλος, έκτος διεκ-
δίκησης της ΣΕΚΑΠ αποφάσισαν,
για αδιευκρίνιστους λόγους, να μεί-
νουν τόσο ο όμιλος Κοπελούζου
(Damco Energy) όσο και η αμερι-
κανική επενδυτική εταιρεία York
Capital Management Global Advi-
sors LLC. 
Πληροφορίες των τελευταίων ημε-
ρών, που δεν επιβεβαιώνονται, θέ-
λουν τον ομογενή επιχειρηματία
και γνώστη της αγοράς καπνού,
Ιβάν Σαββίδη, που έχει επενδύσει
στον ΠΑΟΚ και έχει υποβάλει πρό-
ταση για την ΕΒΖ, να μελετά και την
περίπτωση της ΣΕΚΑΠ. Σύμφωνα
με τις ίδιες πληροφορίες, η ΣΕΚΑΠ
δεν είναι άγνωστη στον Ιβάν Σαβ-
βίδη καθώς είχε παλαιότερη συ-
νεργασία μαζί της, προμηθευόμενος
καπνό για την εταιρεία που διατηρεί
στη Ρωσία, την Agrokom. 
Σημειώνεται, ότι η τουρκική εταιρεία
έχει δεσμευθεί ότι εφόσον αποκτή-
σει τη ΣΕΚΑΠ θα διατηρήσει τις θέ-
σεις εργασίας και θα προχωρήσει
σε αυξήσεις κεφαλαίου, προκειμέ-
νου να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια

της συνεταιριστικής καπνοβιομη-
χανίας. Η Seba Dis Ticaret Ve Nakliyat
A.S. συνεργάζεται επί 19 χρόνια με
τη ΣΕΚΑΠ για εξαγωγές τσιγάρων,
καθώς η ελληνική εταιρεία παράγει
σήματα για λογαριασμό της Seba. 
Στην εξαγορά θα συμμετάσχει και
η ελληνική εταιρεία Logistics ΕΛ-
ΓΕΚΑ, η οποία θα συμμετάσχει σε
κοινή εταιρεία με τον τουρκικό όμι-
λο. Η συμμετοχή της δεύτερης δεν
έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ωστόσο
πηγές κοντά στη συμφωνία επιμέ-
νουν ότι θα συμμετάσχει στη συμ-
φωνία. 

ΕΒΖ: Πολωνοί και Γάλλοι 
τα φαβορί
Εντός του Ιανουαρίου θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός
για την πώληση του 82,33% της Ελ-
ληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης με

την ανάδειξη της πλειοδότριας εται-
ρείας, μέσα από τις οικονομικές
προσφορές των επιχειρηματικών
ομίλων που έχουν εκδηλώσει προ-
καταρκτικό ενδιαφέρον. 
Οι τελευταίες πληροφορίες φέρνουν
ως φαβορί την πολωνική Polski Cu-
kier και τη γαλλική Crystal Union.
Στην «κούρσα» για την απόκτηση
της βιομηχανίας αναμένεται να πα-
ραμείνουν τόσο η βουλγαρική Litex
όσο και η σερβική Sunoko, χωρίς
πολλές ελπίδες για να την αποκτή-
σουν. Από ελληνικής πλευράς ανα-
μένεται να υποβάλει προσφορά η
εισηγμένη Κλωστοϋφαντουργία
Επίλεκτος, ενώ με ενδιαφέρον ανα-
μένεται η προσφορά της ρωσικής
εταιρείας Donskoy Tabak, συμφε-
ρόντων του κ. Ιβάν Σαββίδη - ιδιο-
κτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 
Η πώληση της ΕΒΖ, συνεχίζει ωστό-

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των Ελλήνων παραγωγών, λόγω της
παραχώρησης σε ιδιώτες της Δωδώνης, της ΣΕΚΑΠ και της βιομηχανίας
Ζάχαρης. Ήδη στη γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου οι κτηνοτρόφοι δεν
αναγνωρίζουν τους νέους ιδιοκτήτες, στους οποίους ακόμη δεν έχουν
ανακοινωθεί οι τιμές γάλακτος!

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(info@xrimaonline.gr)

Οι γαλακτοπαραγωγοί 
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ΣΕΚΑΠ

ΕΒΖ

ΔΩΔΩΝΗ
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                                        πΑΡΑδΟΣΙΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      ρες» της Αγροτικής

Τη στιγμή που η νέα διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας
«Δωδώνη» δίνει αγώνα για την κάλυψη του «χαμένου

εδάφους», από πλευράς μεριδίων στην αγορά, στις 3
Ιανουαρίου προετοιμάζεται για την πρώτη της «μάχη» με
τους συνεταιρισμούς-μέλη της. 
Οι διαθέσεις στην τελευταία έκτακτη Γενική Συνέλευση που
αναβλήθηκε, από πλευράς των συνεταιρισμών ήταν χαρα-
κτηριστική του σκηνικού ρήξης που έχει στηθεί στη βιομηχανία.
Οι ΕΑΣ, μέτοχοι μειοψηφίας, αποχώρησαν από τη Γ.Σ. στα
Ιωάννινα, καθώς όπως δήλωσαν δεν αναγνωρίζουν τον
καινούριο μεγαλομέτοχο της επιχείρησης, κατήγγειλαν και
τον εκκαθαριστή της ΑΤΕ και προανήγγειλαν προσφυγή στη
Δικαιοσύνη για όλα. 
Η νέα διοίκηση, που έχουν τοποθετήσει οι νέοι μέτοχοι, η
ελληνική Simos Food Group και η -ρωσικών συμφερόντων-
SI Capital Partners, την οποία εκπροσωπεί ο νέος πρόεδρος
Michael O' Neill, απέρριψε το αίτημα των ΕΑΣ-μετόχων, οι
οποίες επικαλούνταν ότι είχαν δικαίωμα προτίμησης στην
απόκτηση της Δωδώνης, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν
καταγγέλλοντας και τη νομιμότητα της ίδιας της συνέλευσης,
καθώς για τους συνεταιριστές η μεταβίβαση προς το νέο
μέτοχο είναι σαν να μην έχει συντελεσθεί, αφού την κρίνουν
άκυρη και παράνομη. 
Σημειώνεται ότι στη Γ.Σ. στις 3 Ιανουαρίου, θα τοποθετηθούν
ως μέλη, το μεγαλοστέλεχος της «S.I.» που έχει διαχειριστεί
πολλές επενδύσεις σε μεταλλεία χρυσού και διαμαντιών, D.
Razorenov, αλλά και ο επικεφαλής των συμβουλευτικών
υπηρεσιών της «S.I.», Τ. Seepers. 
Όσον αφορά στη μετοχική διάρθρωση, κάτοχος του 67,77%
της γαλακτοβιομηχανίας είναι πλέον το εταιρικό σχήμα

«Todyro Ltd», που αποτελεί θυγατρική της «S.I.», η οποία
συστήθηκε για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της
Δωδώνης. 
Από τους υπόλοιπους μετόχους, το 24,78% είναι στην κατοχή
της ΕΑΣ Ιωαννίνων και το εναπομείναν ποσοστό μοιράζεται
με μικρά μερίδια στις ΕΑΣ Αρτας - Φιλιππιάδας, Πωγωνίου,
Πρεβέζης και Θεσπρωτίας. 

Συναντήσεις 
Την ίδια στιγμή, πάντως, ο πρόεδρος της «Δωδώνη», Michael
O' Neill, συνεχίζει τις συναντήσεις του με ομάδες παραγωγών
της εταιρείας και από το Δελβινάκι Ιωαννίνων τόνισε πως
στόχος είναι η επιχείρηση να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο,
κάτι που θα ωφελήσει και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. 
Παράλληλα, επιχειρείται να καλυφθεί το «χαμένο έδαφος»
εντός της χώρας, καθώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας
χρονικής περιόδου απώλεσε έως και 20% από το μερίδιο
αγοράς της, στοχεύει η νέα διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας
«Δωδώνη», όπου συστήθηκε νέο Διοικητικό συμβούλιο με
τη συμμετοχή εκπροσώπων των αντιδρώντων μέχρι πρότινος
ΕΑΣ της Ηπείρου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, προτεραιότητα της διοίκησης,
υπό το νέο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Μάικλ Ο’
Νιλ, είναι να επανατοποθετήσει τα προϊόντα της εταιρείας
στην αγορά έτσι ώστε να αποκαταστήσει το μερίδιο αγοράς
και ει δυνατόν να το αυξήσει. 
Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αρχίσει να διοχετεύονται
προς πώληση, τόσο προς την εγχώρια αγορά όσο και προς
τις εξαγωγές, 45 τόνοι αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων, που
βρίσκονταν στις αποθήκες της επιχείρησης.

Δωδώνη: «Τρέχει» να καλύψει το χαμένο έδαφος

Η
ελληνική κτηνοτροφία αλλά και όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι που

εμπλέκονται με την εμπορία και τη μεταποίηση του γάλακτος και
του κρέατος αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της ελληνικής
οικονομίας. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει συντονισμένη

προσπάθεια απαξίωσης και κατάργησης των δομών που υποστήριζαν την
ανάπτυξη των προαναφερθέντων παραγωγικών κλάδων, όπως αναφέρουν
οι εργαζόμενοι του πρώην ΕΛΟΓΑΚ. 
Αναλυτικότερα, οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής: «Ο
ΕΛΟΓΑΚ, όλα τα προηγούμενα χρόνια (σε σχέση με το γάλα), προσέφερε
ανεκτίμητες υπηρεσίες στον Έλληνα κτηνοτρόφο, στην ελληνική πολιτεία,
στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και στον Έλληνα καταναλωτή. Επιγραμματικά,
αναφέρονται: 
n Δημιουργία πλήρους αναλυτικού μηχανογραφημένου συστήματος (εδώ

και χρόνια), τη στιγμή που ακόμα στο ελληνικό δημόσιο δεν έχει εγκατασταθεί
παντού. 

n Διαχείριση των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος. 
n Διαχείριση και έλεγχος των εισκομίσεων αιγοπρόβειου γάλακτος.
n Δημιουργία εργαστηρίων και έλεγχος της ποιότητας του γάλακτος από το

επίπεδο του παραγωγού έως και τη βιομηχανία. 
n Έλεγχος ισοζυγίων γάλακτος. 
n Δημιουργία μητρώων επιχειρήσεων και παραγωγών. 
n Η Ελλάδα έπαψε να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι στο γάλα και στα γαλακτοκομικά

προϊόντα, καθώς υπάρχει πλήρης έλεγχος του γάλακτος που διακινείται. 
n Παροχή αξιόπιστων στοιχείων και στατιστικών στην ελληνική πολιτεία και

σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
n Προώθηση των ελληνικών τυριών και των ελληνικών επιχειρήσεων. 
n Συνεργασία με λοιπούς φορείς του ΥΠΑΑΤ, για την εφαρμογή του κοινοτικού

καθεστώτος χρηματικής ενίσχυσης γαλακτοπαραγωγών. (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΦΕΤ
κ.λπ.). 

n Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες.
n Χορηγίες σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις. 
n Προστασία του καταναλωτή από φαινόμενα εξαπάτησης ή και νοθείας. 
Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα πραγματοποιήθηκαν χωρίς δραχμή
ή ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, όλα τα χρόνια λειτουργίας του
ΕΛΟΓΑΚ, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι ούτε οι μισθοί των υπαλλήλων βάρυναν
ποτέ τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο Οργανισμός δεν εμφάνισε ποτέ χρέος και
διατηρούσε αποθεματικό, παρά το γεγονός ότι παρείχε και σημαντική οικονομική
βοήθεια στις πυρκαγιές του 2007. 
Από το 2009 και μετά, η επιτυχημένη συνταγή στο γάλα αποφασίστηκε να
επεκταθεί στον έλεγχο της διακίνησης του κρέατος στην ελληνική επικράτεια.
Ως στόχοι τέθηκαν: 
n Η αποφυγή των ελληνοποιήσεων. 
n Η αναγραφή προέλευσης παντού.
n Η σύνταξη και ο έλεγχος του ισοζυγίου κρέατος.
n Η δημιουργία αξιόπιστων μητρώων επιχειρήσεων κρέατος και ο έλεγχος

των παράνομων διακινητών.
n Η δημιουργία αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με το κρέας.
n Η επιμόρφωση κτηνοτρόφων και επιχειρήσεων.
n Η προώθηση του ελληνικού κρέατος και των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Παρόλα τα προβλήματα, πολλά από τα παραπάνω δρομολογήθηκαν επιτυχώς
με πρωταρχικό κομμάτι αυτό των σαρωτικών ελέγχων. Παράλληλα, ο ΕΛΟΓΑK
δημιούργησε την ηλεκτρονική διαδικτυακή πύλη ΆΡΤΕΜΙΣ, που αποτελεί πα-
νευρωπαϊκό διαμάντι για τη μηχανοργάνωση, αφού συνδέει ηλεκτρονικά όλα
τα σφαγεία, καταχωρούνται όλα τα στοιχεία για το κρέας απ’ όλη την επικράτεια,
συνδέονται όλες οι βάσεις δεδομένων (κτηνιατρικής, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΟΓΑΚ), δη-
μιουργείται, δηλαδή, επιτέλους ένα ενιαίο σύστημα έλεγχου από το στάβλο
έως το πιάτο. Σε όλα αυτά, αποτέλεσε δικαίωση ο Κανονισμός 1169/2011 της
Ε.Ε., που καθιερώνει την αναγραφή προέλευσης στο κρέας και όχι μόνο και
ενισχύει για άλλη μια φορά την προώθηση της ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα. 
Μετά τη συγχώνευση, ο ΕΛΟΓΑΚ (που θα έπρεπε να είναι το θεμέλιο και το
πρότυπο λειτουργίας), δεν αποτελεί παρά μικρά τμήματα του νέου Οργανισμού
«ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ», στον οποίο δεν εφαρμόστηκε καμία επιτυχημένη δομή
του ΕΛΟΓΑΚ.

Αυξάνεται ο κίνδυνος ελληνοποιήσεων 
σε κρέας και γάλα

σο να προκαλεί αντιδράσεις. Όπως
επισήμανε πρόσφατα στη Θεσσα-
λονίκη ο αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, Κώστας Σκιαδάς, «κάποιοι θέ-
λουν να αγοράσουν ένα ετήσιο
τζίρο της τάξης των 250 εκατ. ευρώ
-ζάχαρη, μελάσα, υποπροϊόντα,
έσοδα από εγκαταστάσεις- να ιδιο-
ποιηθούν αυτό το τζίρο με 50-60
εκατ. ευρώ». «Αυτό δεν μπορεί να
γίνει», πρόσθεσε ο κ. Σκιαδάς, υπο-
γραμμίζοντας ότι «όποιος τελικά

αγοράσει την ΕΒΖ, θα πρέπει να
κρατήσει την εταιρεία παραγωγική». 
Ο κ. Σκιαδάς έψαξε τους μεγάλους
που λειτουργούν στο παρασκήνιο
και οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν
την ευρωπαϊκή ζαχαροβιομηχανία,
ενώ παράλληλα υποστήριξε πως ο
υποψήφιος αγοραστής πρέπει να
κρατήσει παραγωγική την ΕΒΖ, διότι
η πώληση της επηρεάζει και ολό-
κληρη την τευτλοπαραγωγή. 
Τέλος, κάλεσε τον εκπρόσωπο της

ΕΒΖ, να ασκήσει η βιομηχανία κα-
λύτερη τιμολογιακή πολιτική, «λαμ-
βάνοντας υπόψη τα δεδομένα που
επικρατούν διεθνώς, σε παραγωγή
και εμπόριο των προϊόντων, ώστε
να δώσει μεγαλύτερα κίνητρα στους
αγρότες για να καλλιεργήσουν τεύτ-
λα, είτε πρόκειται για παραδοσια-
κούς είτε για παραγωγούς, που επι-
λέγουν την καλλιέργεια, γιατί δια-
πιστώνουν ότι υπήρχε συγκριτικό
πλεονέκτημα γι’ αυτούς».



Π
αράθυρο για την αξιο-

ποίηση της εκκλησιαστι-
κής περιουσίας και τη
διάθεσή της σε νέους

αγρότες άφησε στο χριστουγεννιά-
τικο μήνυμά του ο αρχιεπίσκοπος
Αθηνών Ιερώνυμος. Παράλληλα ο
Ιερώνυμος ζήτησε να αρθούν τα
εμπόδια για τη συνολική αξιοποίηση
της περιουσίας: «Είναι καιρός να
αρθούν τα εμπόδια, ώστε αυτή η
λίγη περιουσία που απέμεινε στην
Εκκλησία να της επιτραπεί να την
αξιοποιήσει προς όφελος του λαού
μας. Και όποιος επιθυμεί να εργαστεί
στην ελληνική γη, συμβάλλοντας
στη διατροφική επάρκεια της χώρας
και στην ανάπτυξη σύγχρονων εξα-
γώγιμων προϊόντων καλλιέργειας
και βοσκής, ας γνωρίζει ότι, όση
λίγη γη ανήκει ακόμα στην Εκκλησία,
θα είναι στη διάθεσή του».
Η θέση αυτή του αρχιεπισκόπου
έρχεται σε μια περίοδο που και η
πολιτεία σχεδιάζει να στηρίξει την
επιστροφή νέων, και κυρίως ανέρ-
γων, στην επαρχία. Ωστόσο είναι
δύσκολο κάποιος να υποστηρίξει
με ασφάλεια πόσες και ποιες εκτά-
σεις είναι διαθέσιμες, αφού άλλες
είναι διακατεχόμενες, άλλες δε-
σμευμένες και άλλες δυσπρόσιτες.
Παρ’ όλ’ αυτά όμως, ήδη η Αρχιε-
πισκοπή έχει επικοινωνήσει με το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
προκειμένου η Εκκλησία να προ-
σφέρει εκτάσεις σε πολίτες που αν-
τιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.
Οι εκτάσεις αυτές, που υπολογί-
ζονται σε 500.000 στρέμματα σε
όλη τη χώρα, εφόσον βρεθούν θα
δοθούν δωρεάν και με καθαρά οι-
κονομικά κριτήρια. Όμως πολλοί
μητροπολίτες εκφράζουν τις επι-
φυλάξεις τους για την αποτελεσμα-
τικότητα του μέτρου, καθώς υπο-
στηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει
και δέσμευση της πολιτείας για τη
συνολική αξιοποίηση της περιου-
σίας. 
Από την πλευρά του ο διευθυντής
του γραφείου τύπου της Αρχιεπι-
σκοπής κ. Χάρης Κονιδάρης υπο-
στήριξε με δηλώσεις του: «Σημασία
έχει η ακίνητη εκκλησιαστική πε-
ριουσία να είναι παραγωγική και
λειτουργική. Να αποδίδει καρπούς,

να φέρει μεροκάματο και να γεννά
θέσεις εργασίας. Το να παραμένει
ανενεργή, σε καιρούς μάλιστα γε-
νικευμένης κοινωνικής και οικονο-
μικής κρίσης, αποτελεί εθνικό σφάλ-
μα». 
Υπέρ της αξιοποίησης των εκτάσεων,
με την προϋπόθεση ότι και η πολι-
τεία θα προχωρήσει στην υλοποίηση
των κατά καιρούς δεσμεύσεών της
για «πλήρη αποκατάσταση του το-
πίου», τάσσονται πολλοί μητροπο-
λίτες, οι οποίοι ωστόσο υποστηρί-
ζουν ότι ακόμη δεν έχουν ενημε-
ρωθεί σχετικά από τον Ιερώνυμο.
To θέμα της αξιοποίησης της εκ-

κλησιαστικής περιουσίας την τε-
λευταία δεκαετία έχει απασχολήσει
την πολιτεία, αλλά και την κοινή
γνώμη, ενώ πολλές φορές έχει φέρει
αντιμέτωπο το σύνολο σχεδόν των
μητροπολιτών με τις εκάστοτε κυ-
βερνήσεις. Ωστόσο, όση κουβέντα
κι αν γίνεται γύρω από την αξιο-
ποίηση της περιουσίας, είναι δύ-
σκολο να έχει αποτέλεσμα, δεδο-
μένου ότι τη διαχειρίζονται περίπου
7.000 νομικά πρόσωπα (μητροπό-
λεις, ναοί, μοναστήρια, ιδρύματα),
τα οποία λειτουργούν αυτόνομα.

Σημείο τριβής η αξιοποίηση
της περιουσίας
H αξιοποίηση της περιουσίας τα
τελευταία χρόνια αποτελεί σημείο
τριβής μεταξύ Εκκλησίας και πολι-
τείας, καθώς πολλά οικόπεδα πα-
ραμένουν δεσμευμένα, όπως και
ολόκληρες εκτάσεις. Τελευταία προ-
έκυψε θέμα με μεγάλη επένδυση
στον τομέα των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, όπου υπήρξαν αν-
τιδράσεις για το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς της έκτασης, με αποτέλεσμα
το όλο εγχείρημα να παγώσει.
Με αφορμή τη μείωση των εσόδων
των ναών, την αυξημένη φορολογία
και την αύξηση των αναγκών για
κοινωνικές παρεμβάσεις της Εκ-
κλησίας, τόσο ο Ιερώνυμος όσο και
δεκάδες μητροπολίτες έχουν ζητήσει
να επιταχυνθούν οι κινήσεις από
τα αρμόδια υπουργεία για την αξιο-
ποίηση των ακινήτων.
Αναλυτικά, οι εκκρεμότητες που
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εί-
ναι:
Η αξιοποίηση τεσσάρων εκτάσεων
στην Αττική, για ορισμένες από τις
οποίες όμως απαιτούνται οι εκδό-
σεις προεδρικών διαταγμάτων για
την αλλαγή χρήσης γης. Συγκεκρι-
μένα:
8 Στο Κολωνάκι: Πρόκειται για
ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης
11 στρεμμάτων που βρίσκεται στις
οδούς Δεινοκράτους και Σουηδίας
και, σύμφωνα με πληροφορίες, με-
λετάται η κατασκευή κατοικιών ή
υπόγειου πάρκινγκ. 
8Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Η
Εκκλησία βρίσκεται σε αντιδικία με
το Δήμο Αθηναίων για ένα οικόπεδο

έκτασης 3 στρεμμάτων. Η Ιερά Σύ-
νοδος δικαιώθηκε στα δικαστήρια
και σχεδιάζει την κατασκευή υπό-
γειου πάρκινγκ και κτιρίου γραφείων. 
8Στη Βουλιαγμένη: Η Μονή Πε-
τράκη διαθέτει 200 στρέμματα, τα
οποία βρίσκονται πολύ κοντά στη
λίμνη και στο Καβούρι. Η Εκκλησία
βρέθηκε σε αντιδικία με το Δήμο,
δικαιώθηκε επί αρχιεπισκοπίας Χρι-
στόδουλου στα δικαστήρια και
τώρα επιθυμεί την αξιοποίησή τους
και την εγκατάσταση, μεταξύ άλλων,
των εκκλησιαστικών σχολών που
διαθέτει. 
8Στο Βαρνάβα: Δωρίστηκαν 130
στρέμματα, στα οποία ο αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυμος σκοπεύει να χτί-
σει μια σειρά φιλανθρωπικών ιδρυ-
μάτων, που περιλαμβάνουν κέντρα
αποκατάστασης ατόμων με ειδικές
ανάγκες, αποθεραπείας από ναρ-
κωτικές ουσίες και αντιμετώπισης
βαρέων νοσημάτων. 
Σχεδόν σε όλους τους Νομούς της
χώρας υπάρχουν δάση, δασικές και
χορτολιβαδικές εκτάσεις που ανή-
κουν είτε σε μοναστήρια είτε στην
κεντρική οικονομική υπηρεσία της
Εκκλησίας, οι οποίες όμως στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις παραμέ-
νουν ανεκμετάλλευτες.
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ΤΑΡΑΞΕ ΤΑ ΝΕΡΑ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ δΙAθΕΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΟIΗΤΩΝ ΕκΤAΣΕΩΝ ΣΕ                                 

Έτοιμη να μοιράσει 500.000 στρέμματα σε       

Ηδιαμάχη για την εκκλησιαστική
περιουσία άρχισε επί Όθωνα, ο

οποίος το 1833 και το 1834, με βασιλικά
διατάγματα, αποφάσισε τη διάλυση
416 μοναστηριών, με στόχο τη σύσταση
του «εκκλησιαστικού ταμείου». Το
1836, με νέο διάταγμα, απαλλοτριώ-
νονται υποχρεωτικά οι περιουσίες και
των υπόλοιπων μοναστηριών.
Μετά τη μικρασιατική καταστροφή
απαλλοτριώθηκαν πολλές εκτάσεις
υπέρ των ακτημόνων, αξίας ενός δι-
σεκατομμυρίου προπολεμικών δραχμών,
αλλά μόνο το 4% αποδόθηκε στην
Εκκλησία.
Το 1931 η πολιτεία αποφασίζει τη ρευ-
στοποίηση της ακίνητης περιουσίας,
τα έσοδα όμως τελικά εξανεμίστηκαν
λόγω του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Το 1952 η Εκκλησία παραχώρησε στο
κράτος το 80% για την αποκατάσταση
ακτημόνων γεωργών και κτηνοτρόφων,
με αντάλλαγμα κάποια ακίνητα σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες
πόλεις, αλλά και 45.000.000 δραχ-
μές.
Με την από 18/9/1952 «Σύμβαση περί
εξαγοράς υπό του Δημοσίου κτημάτων
της Εκκλησίας προς αποκατάστασιν

«Σημασία έχει η ακίνητη

εκκλησιαστική περιουσία

να είναι παραγωγική και

λειτουργική. Να αποδίδει

καρπούς, να φέρει

μεροκάματο και να γεννά

θέσεις εργασίας. Το να

παραμένει ανενεργή, 

σε καιρούς μάλιστα

γενικευμένης κοινωνικής

και οικονομικής κρίσης,

αποτελεί εθνικό 

σφάλμα»

Διαμάχες από το 1833                 
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                                           AΝΕΡΓΟΥΣ ΝEΟΥΣ

          αγρότες η Εκκλησία

Ηεκκλησιαστική περιουσία, αν και πολλές φορές έχει καταγραφεί (!), ακόμη και σήμερα δεν
μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Προς το παρόν, όπως προκύπτει και από το κτηματολόγιο,

στους παρακάτω νομούς η Εκκλησία έχει σημαντικές εκτάσεις στην ιδιοκτησία της:
n Νομός Χαλκιδικής: 86.330 στρέμματα δάσους, 580 στρέμματα δασικής έκτασης και 2.300

στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, τα οποία είναι στην ιδιοκτησία μονών του Αγίου Όρους, και
άλλα 8.340 στρέμματα δασικής έκτασης, που ανήκουν σε άλλο μοναστήρι του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. 

n Νομός Τρικάλων: 41.110 στρέμματα δάσους, 23.850 στρέμματα δασικής έκτασης και 22.840
στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. 

n Νομός Μαγνησίας: 31.460 στρέμματα δάσους, 5.490 στρέμματα δασικής έκτασης και 3.340
στρέμματα χορτολιβαδικής. 

n Νομός Αττικής: 33.860 στρέμματα δάσους, 6.500 στρέμματα δασικής έκτασης και 20.570
στρέμματα χορτολιβαδικής. 

n Νομός Αχαΐας: 20.670 στρέμματα δάσος, 1.680 στρέμματα δασικής έκτασης και 1.060 στρέμματα
χορτολιβαδικής έκτασης. 

n Νομός Ευβοίας: 17.890 στρέμματα δάσους, 1.670 στρέμματα δασικής έκτασης και 2.120
στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. 

n Νομός Κορινθίας: 15.310 στρέμματα δάσους, 500 στρέμματα δασικής έκτασης και 20.179
στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. 

n Νομός Φωκίδας: 9.980 στρέμματα δάσους, 1.350 στρέμματα δασικής έκτασης και 1.050
στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. 

Οι μικρότερες εκκλησιαστικές εκτάσεις βρίσκονται σε Νομούς όπως η Μεσσηνία, η Φθιώτιδα, η
Πέλλα και η Ηλεία. 

Τα πλουσιότερα μοναστήρια 
n Φλαμουρίου Μαγνησίας: Διαθέτει δύο δάση. Στην κυριότητά του ανήκουν στρέμματα

καλλιεργήσιμης γης και πολυκατοικίες στο Βόλο. 
n Οσίου Λουκά: Το Μοναστήρι ανήκει στη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας και διαθέτει ιδιόκτητο

ξενοδοχείο στην Αθήνα, αγρόκτημα και εκατοντάδες στρέμματα χωραφιών.
n Μεταμορφώσεως Σωτήρος Μετεώρων («Μεγάλο Μετέωρο»): Ιδιοκτήτης δασικών

εκτάσεων, χωραφιών και αστικών ακινήτων σε Αθήνα, Τρίκαλα και Καλαμπάκα. 
n Ασωμάτων Πετράκη στην Αθήνα: Από το 1795, όταν η Μιχριζάχ σουλτάνα και σύζυγος του

Μουσταφά του Γ΄ παραχώρησε εκτάσεις στα παράλια της Αττικής, στην Αθήνα και σε ολόκληρη
την Αττική, αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα μοναστήρια της χώρας. Μετοχές, σπίτια, καταστήματα
και δεκάδες στρέμματα στη Βουλιαγμένη αποτελούν μέρος της περιουσίας του. 

n Στα Καλάβρυτα οι δύο Μονές Αγίας Λαύρας και Μεγάλου Σπηλαίου, διαθέτουν πολλά ακίνητα,
χωράφια και οικόπεδα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, που περιλαμβάνουν
ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο.

Η εκκλησιαστική περιουσία σε αριθμούς

ακτημόνων γεωργικών κτηνοτρόφων»,
η Εκκλησία της Ελλάδος υποχρεώθηκε
να παραχωρήσει στο Κράτος το 80%
της καλλιεργούμενης ή καλλιεργήσιμης
αγροτικής περιουσίας της, με αντάλ-
λαγμα να λάβει κάποια αστικά ακίνητα
και 45.000.000 δραχμές. Επίσης, τότε
καθιερώνεται η καταβολή της μισθο-
δοσίας των κληρικών από το κράτος. 
Το 1987 ψηφίστηκε ο νόμος Τρίτση
για την εκκλησιαστική περιουσία, που
τελικά έμεινε ανενεργός, κάτι που
οδήγησε τον τότε υπουργό σε παραί-
τηση.
Tο θέμα έκλεισε μετά την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο,
επικαλούμενο τη Σύμβαση της Ρώμης,
κάλεσε το κράτος είτε να επιστρέψει
στις μονές την περιουσία τους είτε να
τις αποζημιώσει.

Θετική αντίδραση 
μητροπολιτών 

Ικανοποίηση προκάλεσε στις
τάξεις της Ιεραρχίας η ανα-

κοίνωση του Aρχιεπισκόπου
Aθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμου ότι θα παρα-
χωρηθούν σε νέους αγρότες
αναξιοποίητες εκτάσεις που ανήκουν σε νομικά
πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος, αν και οι πε-
ρισσότεροι επιθυμούν το όλο εγχείρημα να συν-
δυαστεί με αλληλοδεσμεύσεις μεταξύ κυβέρνησης
και Συνόδου. «Μέτρο θετικό» χαρακτήρισε ο μη-
τροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος το ενδεχόμενο
παραχώρησης εκτάσεων σε νέους ανέργους, οι
οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία.
Ωστόσο, επισήμανε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει
το τοπίο της εκκλησιαστικής περιουσίας, να λυθεί
το πρόβλημα των διακατεχόμενων περιοχών σε
συνεργασία με την Πολιτεία, ώστε να έχει αποτέλεσμα
η προσπάθεια. «Εμείς ως μητρόπολη προσπαθούμε
να στηρίξουμε τους άνεργους αλλά και όλους όσοι
αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και κυρίως
τους νέους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με
κάθε τρόπο». 
Από την πλευρά του ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ. Άνθιμος τόνισε ότι συμφωνεί με την εξαγγελία
του κ. Ιερώνυμου και ότι θα πρέπει θεσπιστούν κρι-
τήρια για τους δικαιούχους. 
Απόλυτα σύμφωνος με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο,
σύμφωνα με τον οποίο η Εκκλησία θα φανεί αρωγός
σε όσους επιθυμούν να καταπιαστούν με τις αγροτικές
εργασίες προσφέροντάς τους τη διαθέσιμη γη της,
δηλώνει ο μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. 
Απαντώντας σε ερώτημα του «Thebest.gr» ο κ. Χρυ-
σόστομος δήλωσε ότι η Εκκλησία είναι αρωγός και
αγαπά όλους τους ανθρώπους και γι' αυτό το λόγο
δεν θα πρέπει να γίνουν εξαιρέσεις για όποιον
επιθυμεί να ανταποκριθεί στην προσφορά της. 
Ωστόσο, υπάρχουν ανοικτά πολλά ζητήματα, τα
οποία ίσως στην πορεία αποδειχτούν εμπόδια για
την υλοποίηση της εξαγγελίας. Ένα από αυτά –
όπως το μετέφερε σε επικοινωνία με τον κ. Ιερώνυμο
μητροπολίτης της Βορείου Ελλάδος- είναι το γεγονός
ότι οι περισσότερες εκτάσεις ανήκουν σε μοναστήρια,
τα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν για την πα-
ραχώρηση. Ένα δεύτερο είναι η χρήση των εκτάσεων,
με δεδομένο ότι κατά την απαλλοτρίωση και την
απόδοση στους δήμους, χιλιάδες στρέμματα δεν
πέρασαν στα χέρια ακτημόνων. 
Ένα τρίτο είναι η στάση που κρατούν κάποιοι μη-
τροπολίτες, οι οποίοι επιμένουν η Πολιτεία να βοη-
θήσει στην αξιοποίηση της περιουσίας και μετά να
γίνει η δωρεά. 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Βοσκότοποι: 735.000 στρέμματα

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις: 190.000 στρέμματα

Δασικές εκτάσεις: 367.000 στρέμματα

ΜΕΤΟΧΕΣ

Εθνική Τράπεζα: 9.000.000

Τράπεζα Πειραιώς: 390.000

Τράπεζα Ελλάδος: 13.000 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΥΟ)

700 οικόπεδα

περισσότερα από 400 επαγγελματικά ακίνητα 

260 κατοικίες 

500.000.000 ευρώ η αξία 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

2007: 10.000.000 ευρώ

2008: 12.500.000 ευρώ 

Η Εκκλησία

υποχρεώθηκε να

παραχωρήσει 

στο Κράτος το 80% 

των εκτάσεών της

                   μέχρι σήμερα
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Ν
α μπει πλαφόν στις ποσότητες καυ-

σόξυλων που θα επιτρέπεται να
κόβουν οι πολίτες από τα δάση ζη-
τάει το υπουργείο Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με εγκύκλιο
προς τις δασικές αρχές, προκειμένου να προ-
στατευθούν τα δάση αλλά και να δοθεί η δυ-

νατότητα εξυπηρέτησης όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερων δικαιούχων. 
Το ΥΠΕΚΑ ζητάει επίσης να τεθούν κανόνες
ως προς το είδος της ξυλείας και τα σημεία
όπου θα επιτρέπεται η υλοτομία, ώστε να

μπορεί να γίνεται έλεγχος, καθώς και να πε-
ριοριστούν οι δικαιούχοι στους μόνιμους κα-
τοίκους ορεινών οικισμών. Επικαλείται δε,
συνεχή γραπτά και προφορικά αιτήματα πο-
λιτών απ’ όλη τη χώρα, ιδιαίτερα κατοίκων
των ορεινών οικισμών, που λόγω της δυσμε-
νούς οικονομικής συγκυρίας έχουν αυξημένες

ανάγκες σε καυσόξυλα. Η στροφή των κατα-
ναλωτών σε παραδοσιακές μεθόδους θέρ-
μανσης παρατηρείται όχι μόνο στην Περιφέ-
ρεια, αλλά και στα αστικά κέντρα, όπου η ζή-
τηση για καυσόξυλα έχει αυξηθεί κατακόρυφα,

λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου θέρ-
μανσης.
Το ΥΠΕΚΑ ζητάει αναλυτικά από τις κατά
τόπους δασικές αρχές να εκδώσουν Δασικές
Αστυνομικές Διατάξεις με τις εξής ρυθμίσεις:
Καυσόξυλα: Να περιγράφεται συγκεκριμένα
η ξυλεία που επιτρέπεται να συλλεχθεί. Κατά
προτεραιότητα, επιτρέπεται η συλλογή καυ-
σόξυλων από δέντρα κατακείμενα, στρεβλά
κ.λπ., σε ξερή ή χλωρή κατάσταση, και δευ-
τερευόντως (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα)
η υλοτομία ιστάμενων και χλωρών δέντρων
ακατάλληλων για την παραγωγή τεχνικής ξυ-
λείας. 
Το υπουργείο ζητάει να αποτραπεί καταστροφή
ή υλοτομία δέντρων, τα οποία κρίνεται ότι
είναι σημαντικά για τη διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και τη διατήρηση και την ανά-
πτυξη της άγριας πανίδας.
8Δικαιούχοι: Να ορίζονται οι δικαιούχοι
και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προ-
σκομίζουν (για παράδειγμα, κάτοικοι συγκε-
κριμένων κοινοτήτων με βεβαίωση μόνιμης
κατοικίας από τον οικείο δήμο).
8Θέσεις: Θα πρέπει να υποδεικνύονται συγ-
κεκριμένες θέσεις από τις οποίες οι δικαιούχοι
μπορούν να συλλέξουν καυσόξυλα, ώστε να
αποφεύγονται καταστροφές στο δάσος.
8Χρονικοί προσδιορισμοί: Να καθορίζονται
συγκεκριμένες μέρες, ώρες και μήνες που
επιτρέπεται η συλλογή (αν είναι δυνατόν, και
το δρομολόγιο), ώστε να είναι δυνατός ο
έλεγχος από τις δασικές υπηρεσίες.
8Ποσότητες: Να καθορίζονται οι μέγιστες

επιτρεπόμενες ποσότητες ανά δικαιούχο,
ώστε να αποφεύγονται τυχόν αδικίες, και να
δοθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης όσο το
δυνατόν περισσότερων δικαιούχων.
8Μεταφορά-Κυρώσεις: Να ορίζεται ο τρό-
πος και χρόνος μεταφοράς των καυσόξυλων,
ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από τις δα-
σικές υπηρεσίες. Να προβλέπονται κυρώσεις
για τις περιπτώσεις που αθετούνται οι όροι
της διάταξης. Εφόσον πρόκειται για καμένες
εκτάσεις, συντάσσεται και εγκρίνεται πίνακας
υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης, στον οποίο
καθορίζονται οι συστάδες (διαχειριζόμενα
δάση) ή οι περιοχές (μη διαχειριζόμενα δάση)
των οποίων το λήμμα θα χορηγηθεί για κάλυψη
ατομικών αναγκών, καθώς και οι συστάδες ή
οι περιοχές των οποίων το λήμμα θα διατεθεί
στο εμπόριο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξετάζεται
αν έχει αναπτυχθεί αναγέννηση και να παίρ-
νονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προ-
στασία της καμένης έκτασης, ακόμη κι αν
αυτό απαιτεί αποκλεισμό της από την έκτακτη
κάρπωση. «Η απόληψη καυσοξύλων, σύμφωνα
με τα παραπάνω, θα πρέπει να διενεργείται
υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη της δασικής
υπηρεσίας. Αναγνωρίζοντας τις αντίξοες συν-
θήκες διαβίωσης των ορεινών πληθυσμών,
θα πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια διευ-
κόλυνσής τους, χωρίς όμως να θίγονται η
προστασία και η αειφορία των δασικών οι-
κοσυστημάτων» καταλήγει η εγκύκλιος του
ΥΠΕΚΑ.

Ε
νόψει του επερχό-

μενου χειμώνα οι
κτηνοτρόφοι των
ορεινών περιοχών

θα πρέπει να πάρουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την
απρόσκοπτη λειτουργία των
μονάδων τους και να προ-
ετοιμαστούν ακόμη και για
το ενδεχόμενο αποκλεισμού
από πιθανές χιονοπτώσεις.
Τι θα πρέπει να προσέξουν:
4Παρακολούθηση των δελ-
τίων καιρού και των επίση-
μων προειδοποιήσεων.
4 Έλεγχος του εξοπλισμού
τους, όπως η ύπαρξη κατάλ-
ληλων ελαστικών, αντιολι-
σθητικών αλυσίδων και αν-
τιψυκτικών στα οχήματά
τους.
4Έγκαιρη προμήθεια επαρ-
κούς ποσότητας ζωοτροφών
που να εξασφαλίζει την αυ-
τονομία των εκμεταλλεύσε-
ών τους για ένα εύλογο διά-

στημα 5 έως 6 ημερών.
4 Καθαρισμός της στέγης
των εγκαταστάσεών τους
από τα χιόνια για την απο-
φυγή κατάρρευσής της.
4Εφοδιασμός με φωτιστικά
ασφαλείας, λάμπες πετρε-
λαίου κ.ά. για πιθανή διακοπή
ρεύματος.
4 Έλεγχος των εγκαταστά-
σεων ύδρευσης για τυχόν
διαρροή ύδατος μετά από
παγετό.
4 Αποφυγή των μη ανα-

γκαίων μετακινήσεων και
προτίμηση των κεντρικών
δρόμων και όχι παράδρομων
γι’ αυτές.
4Ύπαρξη κινητού τηλεφώ-
νου με ικανό χρόνο ομιλίας
και πληρότητα μπαταρίας
για επικοινωνία σε περίπτω-
ση ανάγκης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι
οδηγίες που έχουν ήδη ανα-
κοινωθεί σε προηγούμενο
δελτίο τύπου και αφορούν
το γενικό πληθυσμό.

A
ρχισε η υλοποίηση του

έργου δημιουργίας Εθνι-
κού Μητρώου Υδρογε-
ωτρήσεων στο πλαίσιο

της δέσμευσης του υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής για την ορθολο-
γική χρήση των υδάτινων πόρων
της χώρας. Η προγραμματική σύμ-
βαση μεταξύ της Ειδικής Γραμμα-
τείας Υδάτων (ΕΓΥ) και του Ινστι-
τούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (ΙΓΜΕΜ) του Εθνικού Κέντρου
Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) για το έργο «Συστηματική απογραφή υδρο-
γεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία
Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων» έχει ήδη υπογραφεί από τον ειδικό γραμματέα
Υδάτων Κώστα Τριάντη και τον πρόεδρο και γενικό διευθυντή του ΙΓΜΕΜ Κώστα Θ. Πα-
παβασιλείου.
Σύμφωνα με τη σύμβαση, το ΙΓΜΕΜ αναλαμβάνει τη συστηματική και αναλυτική απογραφή
των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλες τις περιοχές της χώρας, με συλλογή
υφιστάμενων δεδομένων, αλλά και επιτόπιες έρευνες και μελέτες.
Μέσω της απογραφής αυτής, θα δημιουργηθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων το
Εθνικό Αρχείο Υδρογεωτρήσεων, το οποίο θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την
αποτελεσματική διαχείριση των απολήψεων ύδατος και την προστασία των υπόγειων
υδροφόρων από την υπεράντληση.

Μπλόκα για την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας

Δημιουργείται Εθνικό 
Μητρώο Υδρογεωτρήσεων

Οδηγίες σε κτηνοτρόφους ενόψει χειμώνα
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H επιστροφή στην ύπαιθρο 
περνάει από την «άλλη γεωργία»

Η
αναγέννηση της πατρί-

δας μπορεί να έρθει από
την ύπαιθρο και από τη
γεωργία. Κυρίως, από

την «άλλη γεωργία», εκείνη που
σχηματοποιήθηκε ως όρος και ολο-
κληρωμένη δράση από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας για να προωθήσει και
να στηρίξει καλλιέργειες πέραν αυ-
τών των «βασικών» προϊόντων της
χώρας, αλλά άρον-άρον εγκατα-
λείφτηκε από τις κυβερνήσεις Πα-
πανδρέου. 
Η λεγόμενη «άλλη γεωργία», η οποία
συμπεριλαμβάνει νέες καλλιέργειες
και καλλιέργειες μικρής έκτασης,
αλλά με εξαιρετικά ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά και ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτήματα στη διεθνή αγορά, είναι
αυτή που περισσότερο ελκύει και
ωθεί πολλούς νέους επιστήμονες
στο να εγκαταλείψουν τις μεγαλου-
πόλεις, να εγκατασταθούν στο χω-

ριό, να κυνηγήσουν το «όνειρο»
του επιχειρηματία αγρότη, να εφαρ-
μόσουν σύγχρονες μεθόδους πα-
ραγωγής και καινοτόμες ιδέες. 
Ο χώρος αυτός μπορεί, ακόμα και
σε αυτή την πολύ δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία, να προσφέρει
ανάπτυξη και διέξοδο από την ανε-
λέητη ανεργία. 
Όλα τα στοιχεία, από τις τελευταίες
γεωργοοικονομικές, κοινωνιολογικές
και άλλες μελέτες, στηρίζουν ολοένα
και περισσότερο την άποψη αυτή. 
Στην τελευταία Έκθεση Προβόπου-
λου για την οικονομία, μπορεί κανείς
να διαβάσει μια από τις συγκλονι-
στικότερες αλήθειες της νέας εποχής.
Την αλήθεια που αναφέρεται στο
ότι η «μεγαλύτερη μετατόπιση της
φτώχειας για ολόκληρη τη μετα-
πολιτευτική περίοδο καταγράφεται
από τις αγροτικές προς τις αστικές
περιοχές και από τους λιγότερο εκ-
παιδευόμενους, προς τους αποφοί-
τους των υψηλότερων εκπαιδευτι-
κών βαθμίδων». 
Είναι γεγονός ότι ένα πτυχίο στις
μέρες μας, δεν προσφέρει πλέον
ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον,
ενώ η επιστροφή στην ύπαιθρο
προβάλει όλο και πιο έντονα ως
διέξοδος. 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μόνο
κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2010,
όταν δηλαδή η κρίση άρχισε να δεί-
χνει τις «άγριες διαθέσεις» της, ο
αριθμός των απασχολούμενων στον

αγροτικό τομέα αυξήθηκε κατά
4,4% (93.500 επέστρεψαν στην καλ-
λιέργεια της γης). 
Οι αριθμοί αυτοί, μέρα με τη μέρα
μεγαλώνουν και είναι ιδιαιτέρως
εντυπωσιακό το νέο αυτό φαινό-
μενο. 
Ακόμη και στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις του 2012, οι σχολές αγροτικής
οικονομίας ανέβασαν στα ύψη τις
βάσεις τους, επιβεβαιώνοντας το
σχετικό ενδιαφέρον των νέων αν-
θρώπων. 
Επιπλέον, όλο και περισσότεροι πο-
λίτες διαφόρων ηλικιών, σύμφωνα
με στοιχεία του πανεπιστημίου, συ-
νωστίζονται στην Γεωπονική σχολή
για μια θέση στα σεμινάρια για
νέους αγρότες, που φέτος τριπλα-
σίασαν τη ζήτησή τους. 

Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι η ύπαι-
θρος, που τις δεκαετίες του 1960
και του 1970 «έσπρωξε» τους νέους
προς τις πόλεις, η ίδια αυτή γεωργική
γη σήμερα «τραβάει» επτά στους
δέκα Έλληνες πίσω στα πατρώα
εδάφη. 
Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. 
Μπορεί να αποτελέσει στόχο μιας
εθνικής στρατηγικής για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση του τόπου
με καινούργιους πυλώνες, μέσω
των νέων επιστημόνων. 
Αρκεί, να στηρίξουμε τις προσπά-
θειες αυτές, αξιοποιώντας  τα έτοιμα
καλλιεργητικά , επενδυτικά σχέδια
για κάθε Νομό της χώρας, που δη-
μιουργήσαμε στο παρελθόν και,
δυστυχώς, παραμένουν ξεχασμένα
στα «συρτάρια» του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Τα προγράμματα «νέων αγροτών»,
τα «σχέδια βελτίωσης», τα προ-
γράμματα ποιοτικής γεωργίας και
άλλα προγράμματα από το «Αλέ-
ξανδρος Μπαλτατζής» τα οποία η
Νέα Δημοκρατία με οργάνωση και
διάλογο προετοίμασε, παραμένουν
«παγωμένα» στο ψυγείο. 
Ευρωπαϊκά χρήματα για το ξεκίνημα
των παιδιών που θέλουν να ασχο-
ληθούν με τη γεωργία, χάνονται,
ενώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν
αποτελεσματικά στα πρώτα τους
βήματα στην περιφέρεια. Είναι κρίμα
να συμβαίνει αυτό σε μια χώρα με
ανεργία στα ύψη. 

Είναι δε μέγιστο πολιτικό ατόπημα
να συμβαίνει αυτό όταν από πολύ
νωρίς είχαμε διαβλέψει τη νέα τάση
και σε συνεργασία με τους εκπρο-
σώπους των νέων αγροτών στη
χώρα καταστήσαμε ως κεντρικό
άξονα της στρατηγικής μας για
αγροτική ανάπτυξη την «Άλλη Γε-
ωργία». 
Τη γεωργία εκείνη, για την έμπρακτη
υποστήριξη της οποίας είχαμε δη-
μιουργήσει τα Τοπικά Κέντρα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, στελεχωμένα με
εκατοντάδες νέους και εξειδικευ-
μένους γεωπόνους ανάλογα με τις
ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε
Νομού.
Δυστυχώς, αυτός ο πολύτιμος αγρο-
τικός ιστός διαλύθηκε από την κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ που ακολού-
θησε και οι νέοι αυτοί επιστήμονες,
είτε παραμένουν ανενεργοί είτε
απασχολούνται με διεκπεραίωση
γραφειοκρατικών διαδικασιών. 
Τώρα όμως, ήρθε η ώρα να ανοίξουν
όλοι τα μάτια τους, να κάνουν την
αυτοκριτική τους και να δουν τη
νέα πραγματικότητα. 
Αυτή που επιβάλλει το σχεδιασμό
μιας νέας αγροτικής πολιτικής με
βασικό δεδομένο ότι νέο «αίμα»
μπαίνει στην ύπαιθρο, και προσπαθεί
να χτίσει μια σύγχρονη ελληνική
γεωργία, στον τόπο μας. 
Σε αυτή πρέπει να εστιάσουμε την
απόλυτη προσοχή μας, γιατί αυτή
είναι το μέλλον του Τόπου μας. 

Είναι γεγονός ότι ένα

πτυχίο στις μέρες μας,

δεν προσφέρει πλέον

ασφάλεια και σιγουριά

για το μέλλον, 

ενώ η επιστροφή 

στην ύπαιθρο προβάλει

όλο και πιο έντονα 

ως διέξοδος

Γράφει ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 
Βουλευτής Ξάνθης της Ν.Δ.
Πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων

Η «ΠΑΡΑΓΩΓΗ» σε μια
προσπάθεια να στηρί-
ξει τους Έλληνες παρα-

γωγούς εγκαινιάζει μια
νέα στήλη, όπου κάθε εβδο-

μάδα ειδικοί επιστήμονες θα απαντούν
σε ερωτήσεις για θέματα που αφορούν
στη γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και
όλο τον κλάδο του πρωτογενούς τομέα. 

Στείλτε τις ερωτήσεις σας σχετικά με θέματα 
που σας απασχολούν στo e-mail: 

info@paragogi.net
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Η πορεία των κλάδων της βιομη-
χανίας τροφίμων ειδών διατροφής
και οι πρωταγωνιστές:

Γαλακτοκομικά: Οι 20 επιχειρή-
σεις παραγωγής - επεξεργασίας
γάλακτος και γαλακτοκομικών
προϊόντων, που συμμετείχαν στο
δείγμα, πραγματοποίησαν συνο-
λικό κύκλο εργασιών 1,548 δισ.
ευρώ το 2011 (+5,35% σε σχέση
με το 2010) και ζημίες προ φόρων
56,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά
35% σε σχέση με τις ζημίες του
2010. Στην πρώτη θέση του εν
λόγω κλάδου βρέθηκε η εταιρεία
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ με πωλήσεις
284,16 εκατ. ευρώ (+33,75% σε
σχέση με το 2010), στη δεύτερη
η ΦΑΓΕ Α.Ε. με 201,05 εκατ. ευρώ,
στην τρίτη θέση η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. με
185,77 εκατ. ευρώ, στην τέταρτη
η ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. με 141,64 εκατ.
ευρώ και κέρδη προ φόρων 4,70
εκατ. ευρώ και στην πέμπτη θέση
η ΤΥΡΑΣ Α.Ε. με 134,09 εκατ. ευρώ.
Ακολουθούν οι εταιρείες ΚΟΛΙΟΣ
Α.E. με 124,73 εκατ. ευρώ, ΔΩΔΩΝΗ
Α.Ε. με 96,68 εκατ. ευρώ, ΑΓΝΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. με
67,55 εκατ. ευρώ, ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ με 46,56
εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων
3,29 εκατ. ευρώ, ενώ τη δεκάδα
κλείνει η ΕΒΓΑ ΑΕBE με 35,96 εκατ.
ευρώ. 

Αρτοποιήματα - Άλευρα: Οι 19
επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον κλάδο παραγωγής
αρτοποιημάτων - αλεύρων εμφά-
νισαν το 2011 συνολικό τζίρο που
ανήλθε στα 883,43 εκατ. ευρώ και
ζημίες προ φόρων 1,96 εκατ. ευρώ. 
Στην πρώτη θέση του κλάδου βρέ-
θηκε η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε.
με πωλήσεις για το 2011 που ανήλ-
θαν τα 118,49 εκατ. ευρώ και κέρδη
προ φόρων 12,30 εκατ. ευρώ, στη
δεύτερη θέση η HELLENIC QUALITY
FOODS Α.Ε. με 101,59 εκατ. ευρώ,
στην τρίτη η ELBISCO ΑΒΕΕ με
99,47 εκατ. ευρώ, στην τέταρτη η
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. με 95,83 εκατ.
ευρώ και κέρδη προ φόρων 5,21
εκατ. ευρώ και στην πέμπτη η ΚΑ-
ΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Α.Ε. με 64,89 εκατ. ευρώ και κέρδη
προ φόρων 3,29 εκατ. ευρώ. 

Λίπη - Έλαια: Οι 13 επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο λίπη - έλαια πραγματοποί-
ησαν το 2011 συνολικές πωλήσεις
1,471 δισ. ευρώ (+17,44% σε σχέση
με το 2010) και κέρδη προ φόρων
που διαμορφώθηκαν στα 29,91
εκατ. ευρώ. 
Στην πρώτη θέση του εν λόγω
κλάδου βρέθηκε η ΕΛΑΪΣ UNILEVER
HELLAS Α.Ε. με πωλήσεις για το
2011 που ανήλθαν στα 512,20
εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων
7,88 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη θέση
η ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με 288,63
εκατ. ευρώ, στην τρίτη θέση η ΜΥ-
ΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ A.E. με 211,60 εκατ.
ευρώ, στην τέταρτη θέση η ΠΕΤΤΑΣ
Ν. ΠΑΥΛΟΣ ABEE με 130,66 εκατ.
ευρώ και στην πέμπτη θέση η ΜΙ-
ΝΕΡΒΑ A.E. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με 85,04 εκατ. ευρώ. 

Φρούτα - Λαχανικά: Οι 26 επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή, επεξεργασία και
τυποποίηση φρούτων- λαχανικών
και συμμετείχαν στο δείγμα πραγ-
ματοποίησαν συνολικές πωλήσεις
733,70 εκατ. ευρώ το 2011 και
είχαν συνολικά κέρδη προ φόρων
2,48 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση βρέθηκε για το
2011 η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑ-
ΘΗΣ ΑΒΕΕ με κύκλο εργασιών
70,17 εκατ. ευρώ (+55,07% σε σχέ-
ση με το 2010), στη δεύτερη θέση
η ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΒΕΕ
με 58,23 εκατ. ευρώ και στην τρίτη
η ΙΝΤΕΡΚΟΜΜ ΦΟΥΝΤΣ Α.Ε. με
57,61 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν οι
εταιρείες ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. με 41,94
εκατ. ευρώ, ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ
ΑΒΕΕ με 40,33 εκατ. ευρώ, ΚΩΠΑΪΣ
ΑΒΕΕ με 32,73 εκατ. ευρώ, ΕΛΒΑΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡ-
ΒΟΠΟΙΪΑΣ Α.Ε. με 32,50 εκατ. ευρώ
και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ «OLYMP»
Α.Ε. με 27,80 εκατ. ευρώ.

Ιχθυοκαλλιέργειες: Οι 11 επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών
εμφάνισαν συνολικές πωλήσεις
το 2011 που ανήλθαν 719,78 εκατ.
ευρώ (+5,29% σε σχέση με το 2010)
και συνολικές ζημίες προ φόρων
69 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση του εν λόγω
κλάδου βρέθηκε η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧ-
ΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.E. με πωλή-
σεις για το 2011 που ανήλθαν στα
172,85 εκατ. ευρώ και κέρδη προ
φόρων 10,12 εκατ. ευρώ, στη δεύ-
τερη η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΒΕΕ με 113,85 εκατ. ευρώ, στην
τρίτη η ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΑΕΓΕ με 103,36 εκατ. ευρώ και
ακολουθούν οι εταιρείες INTERFISH
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ με 66,30
εκατ. ευρώ, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑE με
56,28 εκατ. ευρώ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧ-
ΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒ & ΕΕ με
49,69 εκατ. ευρώ και SEA FARM
IONIAN ΑΕ με 41,61 εκατ. ευρώ.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ                                   

Παρά την κρίση τα αγροτικά         
Σημάδια αντίστασης, παρά τη γενικευμένη
ύφεση, δείχνει η βιομηχανία τροφίμων-ειδών
διατροφής, σε σχέση με άλλους κλάδους της
ελληνικής οικονομίας, καθώς επηρεάστηκε το
2011 λιγότερο από την οικονομική κρίση,
σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η
εταιρεία Direction Business Reports. Με βάση
τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των 149
μεγαλύτερων εταιρειών (με κύκλο εργασιών το
2011 άνω των 15 εκατ. ευρώ, έκαστη), που

επεξεργάστηκε η Direction Business Reports, οι
συνολικές πωλήσεις του δείγματος των
εταιρειών παρουσίασαν αύξηση 8,15% το 2011,
σε σχέση με το 2010 και οι συνολικές ζημίες προ
φόρων μειώθηκαν κατά 53,83%.
Αναλυτικότερα, από τον ομαδοποιημένο
ισολογισμό των εταιρειών προέκυψε ότι ο
κύκλος εργασιών το 2011 ανήλθε στα 8,48 δισ.
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,15%
συγκριτικά με το 2010. Μείωση 2,71% (λόγω της
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αύξησης στο κόστος πωληθέντων) εμφάνισαν τα
συνολικά μικτά κέρδη το 2011, σε σχέση με το
2010 και ανήλθαν στα 1,94 δισ. ευρώ. Αυτό είχε
σαν συνέπεια το περιθώριο μικτού κέρδους το
2011 να φτάσει το 22,89% (-10,06% σε σχέση με
το 2010).  Oι συνολικές ζημίες προ φόρων το
2011 ανήλθαν στα 116,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες
όμως κατά 53,83% σε σχέση με το 2010. Το
καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο
-1,38%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 149 υπό

εξέταση εταιρείες, οι 101 το 2011 συγκριτικά με
το 2010 παρέμειναν κερδοφόρες (ποσοστό
67,79% επί του δείγματος των εταιρειών) και 48
κατέγραψαν ζημίες (ποσοστό 32,21% επί του
δείγματος). Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων το 2011
ήταν μειωμένο κατά 4,28%, σε σχέση με το 2010
και ανήλθε στα 3,081 δισ. ευρώ, ενώ αυξημένες
κατά 4,03% ήταν και οι συνολικές υποχρεώσεις
το 2011, που έφτασαν τα 7,022 δισ. ευρώ από
6,750 δισ. ευρώ το 2010. 

Πτηνοτροφία: Οι 12 επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο της πτηνοτροφίας και συμ-
μετείχαν στο δείγμα πραγματο-
ποίησαν το 2011 συνολικό κύκλο
εργασιών 601,56 εκατ. ευρώ
(+15,03% σε σχέση με το 2010)
και συνολικές ζημίες προ φόρων
2,39 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση του κλάδου το
2011 βρέθηκε η ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με κύκλο εργασιών
180,45 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη
η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ με 138,95
εκατ. ευρώ και ακολουθούν η ΒΙΟ-
ΚΟΤ Α.Ε. με 63,97 εκατ. ευρώ
(+113,84% σε σχέση με το 2010),
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟ-
ΧΗΣ ABEE με 53,50 εκατ. ευρώ,
ΜΑΖΑΡΑΚΙ ΑΒ & Ε.Ε. με 36,53 εκατ.
ευρώ.

Κρέας - Αλλαντικά:  Οι 15 επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο επεξεργασίας κρέα-
τος-αλλαντικών και συμμετείχαν
στο δείγμα, εμφάνισαν το 2011
συνολικές πωλήσεις 511,01 εκατ.
ευρώ (-2,56% σε σχέση με το 2010)
και ζημίες προ φόρων 8,58 εκατ.
ευρώ. 
Στην πρώτη θέση του κλάδου το
2011 βρέθηκε η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
ΑΒΕΕ με πωλήσεις 97,43 εκατ.
ευρώ, στη δεύτερη θέση η ΥΦΑΝ-
ΤΗΣ Α. & Χ. ABEE με 72,08 εκατ.
ευρώ και ακολουθούν οι ΝΙΚΑΣ
Π. Γ. ΑΒΕΕ με 69,34 εκατ. ευρώ,
ΒΙΚΗ ΑΕ με 33,09 εκατ. ευρώ και
ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. με
32,36 εκατ. ευρώ.

Ζαχαρώδη: Οι 8 επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο
παραγωγής ζαχαρωδών προϊόν-
των εμφάνισαν το 2011 συνολικές
πωλήσεις 461,73 εκατ. ευρώ.
Στην πρώτη θέση βρέθηκε για το
2011 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με πωλήσεις 194,48
εκατ. ευρώ, στη δεύτερη η ΙΟΝ
Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ με 101,20
εκατ. ευρώ και ακολουθούν οι ΧΑΪ-
ΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ με 73,93 εκατ.
ευρώ, ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ με 27,28
εκατ. ευρώ, ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟ-
ΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ&ΒΕ με 19,58 εκατ. ευρώ. 

Ζυμαρικά: Οι τρεις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο παραγωγής ζυμαρικών και
συμμετείχαν στο δείγμα, εμφάνισαν
το 2011 συνολικές πωλήσεις 164,30
εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων
9,76 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τις
εταιρείες BARILLA HELLAS AΒΕΕ
με πωλήσεις για το 2011 που ανήλ-
θαν στα 74,90 εκατ. ευρώ (+4,77%
σε σχέση με το 2010), ΜΕΛΙΣΣΑ
ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ με 67,40 εκατ. ευρώ
και EURIMAC A.E. με 21,99 εκατ.
ευρώ.
Καφές: Οι δύο εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο πα-
ραγωγής και επεξεργασίας καφέ,
οι οποίες συμμετείχαν στο δείγμα,

εμφάνισαν το 2011 συνολικές πω-
λήσεις 446,53 εκατ. ευρώ. Πρόκειται
για τις εταιρείες NESTLE ΕΛΛΑΣ
Α.E. με πωλήσεις για το 2011 που
ανήλθαν στα 424,99 εκατ. ευρώ
και κέρδη προ φόρων 31,53 εκατ.
ευρώ και SARA LEE COFFEE AND
TEA HELLAS A.E. με κύκλο εργα-
σιών για το 2011 που έφτασε τα
21,54 εκατ. ευρώ.

Όσπρια - Ρύζι: Οι πέντε επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο παραγωγής οσπρίων
και ρυζιού εμφάνισαν το 2011 συ-
νολικές πωλήσεις 120,97 εκατ. ευ-
ρώ (+14,86% σε σχέση με το 2010)
και κέρδη προ φόρων 4,28 εκατ.
ευρώ. Πρόκειται για τις ΕΥΓΕ ΠΙ-
ΣΤΙΟΛΑΣ Α.E. με πωλήσεις 36 εκατ.
ευρώ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ
ΑΕΒΕ (3 ΑΛΦΑ) με 26,80 εκατ. ευρώ,
ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με 23,86
εκατ. ευρώ, ΒΕΛΠΑΖ Α.Ε. με 19,16
εκατ. ευρώ και ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε. με
15,14 εκατ. ευρώ.

          προϊόντα δείχνουν το δρόμο
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Άρχισε η εποχή 
για τη φύτευση 

του πατατόσπορου και 
οι παραγωγοί θα πρέπει να
προσέξουν ιδιαίτερα τόσο

στην επιλογή του σπόρου όσο
και στην επιλογή των

χωραφιών. Και τα πράσα
έχουν την τιμητική τους 

αυτή την περίοδο… 
Ο καιρός βεβαίως

ενδείκνυται και για 
τη λίπανση των ελαιώνων,

αλλά και την προστασία 
της μηλιάς. 

Γράφουν οι γεωπόνοι: 
ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΪΡΗΣ 

ΠΑΤΑΤΑ
Η φύτευση του πατατόσπορου ξε-
κινά στη Χώρα μας το Δεκέμβριο
στις νότιες περιοχές και ολοκληρώ-
νεται τον Απρίλιο στις βορειότερες.
Τα εδάφη που ευδοκιμεί είναι αμ-
μώδη, μεγάλου βάθους, όξινης αν-
τίδρασης, επαρκώς εφοδιασμένα
με οργανική ουσία, ψιλοχωματι-
σμένα, χωρίς μεγάλα συσσωματώ-
ματα και με υγρασία σε κανονικά
επίπεδα. Συνιστάται στους καλλιερ-
γητές να χρησιμοποιούν πιστοποι-
ημένο πατατόσπορο και να μην επι-
λέγουν αγροτεμάχια στα οποία
υπήρξαν προσβολές από νηματώ-
δεις ή από οργανισμούς που θέτουν
την καλλιέργεια σε κατάσταση «κα-
ραντίνας», όπως η καστανή και δα-
κτυλιωτή σήψη, η καρκίνωση, τα
σκαθάρια των ειδών Epitrix spp και
το ιοειδές των ατρακτοειδών κον-
δύλων της πατάτας. Επισημαίνεται
ότι η πυκνότητα της φύτευσης επι-
δρά ευθέως στις τελικές αποδόσεις
και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των κονδύλων, το δε βάθος φύτευ-
σης εξαρτάται τόσο από την ποικιλία
και όσο και τον τύπο του εδάφους
αλλά κατά κανόνα περιορίζεται στα
15-20 εκατοστά. Ολοκληρώνοντας
εφιστάται η προσοχή στις αποστά-
σεις των φυτών μεταξύ των γραμμών

που θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ
65 με 70 εκατοστά, οι δε αποστάσεις
φύτευσης του πατατόσπορου επί
της γραμμής να είναι 30-40 εκατοστά. 

ΕΛΙΑ
Η λίπανση των ελαιοδένδρων στους
ξηρικούς ελαιώνες πραγματοποι-
είται την περίοδο μεταξύ Δεκεμ-
βρίου και Ιανουαρίου, σε αντίθεση
από τους αντίστοιχους αρδευόμε-
νους, που τα λιπάσματα εφαρμό-
ζονται κατά το δίμηνο Ιανουαρί-
ου-Φεβρουαρίου. Η ρίψη των λι-
πασμάτων γίνεται συνήθως ανά
δένδρο, επειδή η χρήση του λιπα-
σματοδιανομέα ενδείκνυται μόνο
στις πυκνές φυτείες, κι αυτό διότι
έχουμε αύξηση του κόστους. 

ΜΗΛΙΑ
Στις περιπτώσεις που σε δενδρώνες
της μηλιάς έχουμε προσβολές από
πληθώρα παθογόνων και εχθρών,
πρέπει να επιλέγεται η πρόληψη
των προβλημάτων και όχι η αντι-
μετώπισή τους, καθόσον η μη πρό-
ληψή τους μπορεί να επιφέρει ση-
μαντική αύξηση του κόστους πα-
ραγωγής. Στις φυτείες μηλιάς απαι-
τούνται να διενεργείται έλεγχος
κατά διαστήματα από εξειδικευμένο
προσωπικό, με σκοπό την αναζή-
τηση ενδείξεων ύπαρξης και δράσης
παθογόνων οργανισμών. Η χειμε-
ρινή περίοδος (περίοδος ληθάργου)
είναι η σημαντικότερη από τις πε-
ριόδους που διενεργούνται οι προ-
αναφερόμενοι έλεγχοι, καθόσον
τώρα αναζητούνται μολύσματα της
σοβαρότερης μυκητολογικής για
τη μηλιά ασθένειας, που είναι το
«Φουζικλάδιο» στα πεσμένα φύλλα
της, καθώς και οι ωοτοκίες ακάρεων,
αφίδων, κοκκοειδών και ελκών βα-
κτηριακού καψίματος. Με τους ελέγ-
χους προσπαθείται να εντοπισθούν
και δένδρα που έχουν προσβληθεί
από εδαφογενείς φυτοπαθογόνους
μύκητες, όπως είναι το Verticillium
dahliae, Armillaria mellea, Rhizoc-
tonia solani, Pythium spp. και Ph-
ytophthora spp. Ολοκληρώνοντας,

επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις
που εντοπισθούν ευρήματα, πρέπει
να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέ-
τρα, όπως κλαδεύματα, απομονώ-
σεις και απομακρύνσεις προσβε-
βλημένων για τον περιορισμό του
κινδύνου εξάπλωσής τους. 

ΠΡΑΣΟ 
Το πράσο καλλιεργείται στη Μακε-
δονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία αλλά
και την Αττική. Είναι χειμερινό λα-
χανικό που η σπορά του πραγμα-
τοποιείται το Δεκέμβριο σε θερ-
μαινόμενα σπορεία, η δε μεταφύ-
τευση των φυταρίων γίνεται το Φε-
βρουάριο με στόχο να λάβουμε
την παραγωγή τον Ιούλιο. Η πρωι-
μότητα της παραγωγής είναι το
συγκριτικό πλεονέκτημα της χρήσης
του θερμαινόμενου σπορείου έναντι
του συμβατικού, καθόσον με τη
συμβατική σπορά έχουμε την πα-
ραγωγή του προϊόντος το Σεπτέμ-
βριο. Το έδαφος στα σπορεία πρέπει
να είναι αμμώδες, ψιλοχωματισμένο,
χωρίς ζιζάνια, να περιέχει τα απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά, η δε
απόσταση μεταξύ των γραμμών
σποράς να κυμαίνεται από 8 έως
15 εκατοστά. Ενδείκνυται το βάθος
φύτευσης να μην υπερβαίνει το 1
εκατοστό, η δε κάλυψη του σπόρου
να γίνεται με τσουγκράνα. Εφιστάται
η προσοχή στο να γίνεται πότισμα
αμέσως μετά τη σπορά και την κά-
λυψη του σπόρου, και αυτό για την
καλύτερη επαφή του σπόρου με
το έδαφος που θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την καλύτερη βλάστησή του.
Κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρ-
κεια της ανάπτυξης των φυτών στα
σπορεία να διατηρείται η υγρασία
στο ανώτερο τμήμα του εδάφους
σε ικανοποιητικά επίπεδα, τα δε
ποτίσματα να πραγματοποιούνται
3 φορές την εβδομάδα.

Χωρίς κεφάλαια
επιστροφή στο χωριό
δεν έχει!

post

29/12/2012 - 4/1/2013
ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Θύματα της οικονομικής κρίσης 
έπεσαν φέτος οι καλλιεργητές γκι της
ορεινής Χαλκιδικής, όπως και όσοι

ασχολούνται με την κοπή 
αρκουδοπούρναρου κατά τη διάρκεια
των εορτών, μιας και οι παραγγελίες

ήταν έως και μηδενικές…
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Δραματικές διαστάσεις παίρνει
πλέον η εγκληματικότητα στην
Καλαμάτα, με ομάδες να κάνουν
πλιάτσικο μέρα μεσημέρι ακόμη
και σε θερμοκήπια, σηκώνοντας
με γερανούς μηχανήματα,
τα οποία ζυγίσουν μέχρι 
και 2,5 τόνους το ένα! 

Είναι δε τέτοιο το θράσος των λη-
στών (σε πολλές περιπτώσεις απει-
λούν ακόμη και με όπλα), που πριν
από λίγες μέρες ξήλωσαν δεκάδες
μηχανήματα από θερμοκήπιο πολ-
λαπλασιαστικού υλικού που βρί-
σκεται κοντά στο αεροδρόμιο της
πόλης, το οποίο φυλάσσονταν από
σεκιούριτι. 
Ο δήμαρχος της πόλης αλλά και
εκπρόσωποι φορέων είχαν συνάν-
τηση χθες, Παρασκευή, με τον
υπουργό Εσωτερικών για την αν-
τιμετώπιση του φαινομένου, αλλά
και να μπει τάξη στη διαμονή και
τη λειτουργία των Τσιγγάνων που
ζουν στην περιοχή. «Το θέμα έχει
πάρει τραγικές διαστάσεις. Καθη-
μερινά γινόμαστε μάρτυρες δεκά-
δων περιστατικών. Έχουν φτάσει
σε σημείο μέρα μεσημέρι να κλέ-
βουν σπίτια, παρουσία των ιδιο-
κτητών» λέει στην «Παραγωγή» ο
δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης
Νίκας. 
Ο κ. Νίκας διαμαρτύρεται για το
γεγονός της εγκατάλειψης και της
σύλησης ενός οικισμού που έχει
στηθεί στην περιοχή «Μπιρμπίτα»,
σε έκταση 120 στρεμμάτων, για να
φιλοξενήσει Τσιγγάνους και η οποία
κόστισε περισσότερα από 2 εκα-
τομμύρια ευρώ. Ο οικισμός έχει
στην ουσία καταστραφεί, με τους
Τσιγγάνους να έχουν διαχυθεί σε
όλη την πόλη. 
«Δυστυχώς η δυτική Καλαμάτα πα-
ρουσιάζει εικόνες από τριτοκοσμι-
κές περιοχές. 
Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει
μια τάξη. Γιατί όπως έχει διαμορ-
φωθεί σήμερα η κατάσταση, η Μεσ-
σηνία έχει φτάσει σε σημείο να «φι-
λοξενεί» Τσιγγάνους και από άλλες
περιοχές, με τραγικά αποτελέσματα.
Κάθε μέρα καλούμαστε να αντιμε-
τωπίσουμε φαινόμενα όπως την
κλοπή σχαρών από φρεάτια, κο-

λωνάκια από δρόμους και πεζο-
δρόμια, με κίνδυνο ακόμη και για
την ασφάλεια των οδηγών» ανα-
φέρει ο κ. Νίκας, οποίος επιμένει
ότι θα «πρέπει να μπει ένα τέλος
σε αυτή την ανομία». Πάντως, προς
αποφυγήν παρεξηγήσεων ο κ. Νί-
κας, αλλά και το σύνολο των φο-
ρέων της πόλης δεν τάσσονται
κατά των Τσιγγάνων συνολικά, αλλά
κατά όλων εκείνων που παρανο-
μούν.  Τους τελευταίους μήνες η
Αστυνομία δέχεται καθημερινά
κλήσεις για κλοπές και ληστείες,
αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει
-και λόγω έλλειψης προσωπικού-

να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. 
Μάλιστα ο δήμος, σε μια προσπά-
θεια να βοηθήσει τους κατοίκους,
έχει επιστρατεύσει τη δημοτική
αστυνομία, άνδρες της οποίας πε-
ριπολούν τις νύχτες. 
Πάντως, ο δήμαρχος μετά τις γιορ-
τές θα προχωρήσει σε πράξεις δι-
οικητικής αποβολής σε όσους Τσιγ-
γάνους έχουν καταλάβει δημοτικές
εκτάσεις, αλλά και άλλους χώρους.
Αυτή την περίοδο δεκάδες οικο-
γένειες έχουν καταλάβει ένα οικό-
πεδο, το οποίο ανήκει στον ΟΑΕΔ,
κάνοντας την κατάσταση ακόμη
πιο δύσκολη. 

«Ρημάζουν» όλη τη χώρα 
Το πρόβλημα με τις κλοπές και τις
ληστείες δεν αφορά μόνο τη Μεσ-
σηνία. Ανάλογα προβλήματα αν-
τιμετωπίζονται και σε άλλους Νο-
μούς όπου σπείρες κλέβουν μη-
χανήματα από αντλιοστάσια, κυρίως
στη Θεσσαλία, αλλά και καλώδια
από μετασχηματιστές της ΔΕΗ. Θύ-
ματα αυτών των ομάδων έχουν πέ-
σει κτηνοτρόφοι, αλλά και ιδιοκτή-
τες απομακρυσμένων περιοχών,
όπου οι ληστές φεύγουν φορτώ-
νοντας σε φορτηγά τις οικοσκευές
και ό,τι άλλο βρουν. 
Σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει
σε συλλήψεις, όμως το φαινόμενο
όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά
–και λόγω της κρίσης– έχει αυξηθεί. 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΑΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Συμμορίες ξηλώνουν ακόμη και θερμοκήπια 
Μπαράζ κλοπών

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην
Καλαμάτα η κλοπή που σημειώθηκε

πριν από λίγες μέρες, όπου «άγνωστοι»
με γερανάκια, οξυγόνο, σιδεροπρίονα,
«σήκωσαν» όλο το μηχανολογικό εξο-
πλισμό ενός θερμοκηπίου, προκαλώντας
στους ιδιοκτήτες του ζημιές που ξε-
περνούν τις 150.000 ευρώ. 
«Είναι φοβερό. Επί δύο μέρες είχαν
μπει μέσα στο θερμοκήπιο και έκοβαν.
Το χειρότερο είναι ότι επειδή και κατά
το παρελθόν είχαμε μικροκλοπές,
είχαμε αναθέσει σε εταιρεία σεκιούριτι
τη φύλαξη του θερμοκηπίου. Αυτό
είναι ένα θέμα. Για μας αυτό που προέχει
είναι ότι κατέστρεψαν ένα θερμοκήπιο
πολλαπλασιαστικού υλικού για ανθο-
κομεία, το οποίο μας είχε στοιχίσει το
1991 20 εκατ. δραχμές» λέει στην
«Παραγωγή», ο κ. Γιώργος Γενάτος. 
Όπως λέει, οι δράστες ξήλωσαν τα
πάντα και τα φόρτωσαν σε φορτηγά
με τη βοήθεια γερανού. Η κίνησή τους
αυτή δείχνει ότι εκτός από θράσος, οι
ληστές έχουν και ομάδες «κάλυψης»,
αλλά και πολλούς συνεργούς, όπως
τουλάχιστον εκτιμά η Αστυνομία, η
οποία έχει εστιάσει σε περιοχές όπου
διαμένουν Τσιγγάνοι. 
Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάσει και
το ενδεχόμενο οι ομάδες αυτές να λει-
τουργούν και για λογαριασμό τρίτων,
οι οποίοι τους κατευθύνουν και έχουν
αναλάβει τη «διοχέτευση των κλοπι-
μαίων» σε περιοχές εκτός Μεσσηνίας. 
Η περίπτωση της κλοπής του θερμο-
κηπίου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση
μόλις 2 χιλιομέτρων από την πόλη,
χαρακτηρίζεται απ’ όλους ιδιαίτερα
ανησυχητική, καθώς οι δράστες είχαν
στήσει ολόκληρη επιχείρηση μέσα και
έξω από το θερμοκήπιο. «Πρόκειται
για οργανωμένες ομάδες που δρουν
ανεξέλεγκτα. Δυστυχώς οι καταυλισμοί
τους προσφέρουν καταφύγιο, με απο-
τέλεσμα να είναι δύσκολος ο εντοπισμός
τους» τονίζει στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ, το
οποίο εκφράζει την ανησυχία του για
το φαινόμενο. Την ίδια στιγμή παρα-
δέχεται ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός
αστυνομικών για την αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας και ότι «για
κάθε απόπειρα σύλληψης απαιτούνται
ενισχύσεις λες και πάμε σε πόλεμο». 

Μήνες τώρα

η Αστυνομία δέχεται

καθημερινά κλήσεις

για κλοπές 

και ληστείες, αλλά

μέχρι τώρα δεν έχει

καταφέρει και λόγω

έλλειψης προσωπικού

να αντιμετωπίσει

το πρόβλημα



Ο Σάλυ είναι ένας κατεργάρης εξηντάρης που  ζει μόνος του σε
μια μικρή πόλη. Έχει πρόβλημα με το γόνατό του και έχει κάνει

μήνυση στο αφεντικό του, στον σκληρό Carl Roebuck (Bruce
Willis) για τις συνθήκες εργασίας  του. Παράλληλα όμως

φλερτάρει τη γυναίκα του αφεντικού του Toby (Melanie
Griffith). Νοικιάζει το σπίτι της κυρίας Μπέρυλ, η
οποία είναι σχεδόν εξαρτημένη από αυτόν, και τον
έχει σαν γιο της. Όταν ο γιος του Σάλυ Πήτερ ,έρχεται
να τον επισκεφτεί, αυτός πρέπει να αντιμετωπίσει

τον άνθρωπο που παράτησε όταν ήταν παιδί, αφήνοντας
αυτόν και τη μητέρα του. Γνωρίζει τον μικρό εγγονό

του και αμέσως δένεται μαζί του, όπως ποτέ δεν δέθηκε
με το γιο του. Ο Σάλυ που με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο

φροντίζει πολλούς ανθρώπουs στην μικρή πόλη όπου ζει, μαθαίνει
τη σπουδαιότητα της οικογένειας και του τι σημαίνει να φροντίζεις
και να σε φροντίζουν. 
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ΠΡΟΣΦΟΡA
Την επόμενη Παρασκευή 4 Ιανουαρίου μαζί 
με την Παραγωγή η ταινία «Nobody's Fool -
Δεν είμαι κορόιδο κανενός» με τους 
Paul Newman, Bruce Willis, Melanie Griffith

www.paragogi.net

Επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα
των δημοπρασιών φυσικού αερίου, με την παρούσα μορφή τους,
εκφράζει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ),

με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τη
ΔΕΠΑ. 
Σημειώνεται ότι δημοπρασία φυσικού αερίου διεξήγαγε πρόσφατα η ΔΕΠΑ
για πρώτη φορά και η ΕΒΙΚΕΝ τονίζει ότι παρά τη μεγάλη συμμετοχή, υπήρξε
κάλυψη μόνο κατά 80% των διαθέσιμων ποσοτήτων, γεγονός που σημαίνει
ότι η τιμή εκκίνησης ήταν αρκετά υψηλή. Επίσης, η ΕΒΙΚΕΝ αναφέρει ότι
στο εξής οι ποσότητες που θα δημοπρατεί η ΔΕΠΑ δεν θα θεωρούνται συμ-
βατικές και εκφράζει την απορία της για το γεγονός αυτό, καθώς οι καταναλωτές
θα πρέπει κάθε φορά να συνεκτιμούν τον κίνδυνο ενεργοποίησης της
ρήτρας "take or pay", περιορίζοντας έτσι τις δραστηριότητες και αυξάνοντας
την αβεβαιότητα. Η ΕΒΙΚΕΝ προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος αυτός ουσιαστικά
δρα αποτρεπτικά για τη συμμετοχή στην όλη διαδικασία. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση προτείνει να θεωρούνται συμβατικές οι δημο-
πρατούμενες ποσότητες, αλλά και να απαλειφθεί ή να μειωθεί η ρήτρα "take
or pay" στις συμβάσεις των βιομηχανικών πελατών. 
Ακόμη ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρεται η ΕΒΙΚΕΝ είναι η συμμετοχή των
ΕΠΑ στη διαδικασία των δημοπρασιών. Υπογραμμίζει ότι από τη στιγμή
που οι τρεις ΕΠΑ (Εταιρείες Παροχής Αερίου) ανήκουν κατά πλειοψηφία
στη ΔΕΠΑ και αφού αποτελούν μονοπώλια στις περιοχές δραστηριότητάς
τους, τότε τίθεται ζήτημα ανταγωνισμού, αφού μέσω των δημοπρασιών
μπορούν να προμηθεύονται ποσότητες αερίου με ευνοϊκούς για εκείνες
όρους. 
Τέλος, όσον αφορά στην τιμή εκκίνησης στην πρώτη δημοπρασία της ΔΕΠΑ,
η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ότι στον υπολογισμό αυτής «εξαιρείται το πιο ανταγωνιστικό
μέρος του χαρτοφυλακίου της ΔΕΠΑ, δηλαδή τα σποτ φορτία LNG». Κατά
συνέπεια, «η ΔΕΠΑ διατηρεί το προνόμιο της αποκλειστικής χρήσης των
περιθωρίων που προκύπτουν από την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές». 

Eπιφυλάξεις και ερωτηματικά
για τις δημοπρασίες φυσικού αερίου 

Επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων για τις ζημιές που προ-
κλήθηκαν στις καλλιέργειες από το πράσινο

σκουλήκι και τη λήψη μέτρων υπέρ των παραγωγών
έστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς, Χρήστος Γκουν-
τενούδης. Στην επιστολή αναφέρεται: 
“Μετά από επιτόπιους ελέγχους που έγιναν από
την υπηρεσία μας, κατά τη συγκομιδή των βαμβακιών
και τον έλεγχο τιμολογίων παράδοσης στα εκκοκ-
κιστήρια, διαπιστώθηκε μειωμένη παραγωγή λόγω
των προσβολών από το πράσινο σκουλήκι. Οι βαμ-
βακοπαραγωγοί της περιοχής μας βρίσκονται σε
πολύ δύσκολη θέση αφού παρά τις προσπάθειές
τους και τις δαπάνες που κατέβαλαν, για την κατα-
πολέμηση του πράσινου σκουληκιού, τελικά η πο-
σότητα βαμβακιού που συνέλλεξαν δεν καλύπτει
τη συνδεδεμένη ποσότητα.

Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση αν-
τιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί

στους βαμβακοπαραγωγούς της περιοχής μας, ώστε
αφενός να μην χάσουν την συνδεδεμένη ενίσχυση
και αφετέρου να υπάρξει πλήρης οικονομική αντι-
στάθμιση ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις του προ-
βλήματος.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
θα ήταν χρήσιμη ώστε να επέλθει λύση στο πρόβλημα
που έχει δημιουργηθεί”.

Έξαλλοι οι αγρότες στο Κιλκίς για
τις ζημιές από το πράσινο σκουλήκι 

Αύξηση 
στην τιμή 

γάλακτος ζητούν 
οι παραγωγοί

από τη 

Τα μέλη του Πανηπειρωτικού
Συνεταιρισμού «Δωδώνη»
ζητούν με επιστολή τους

από τη διοίκηση της γαλακτο-
βιομηχανίας να ξεκαθαρίσει την
τιμή αγοράς του προϊόντος.  Στην
επιστολή αναφέρεται: «Σε συνέ-
χεια του υπομνήματος που σας
αποστείλαμε στις 03.12.2012 και
της ολιγόλεπτης συνάντησης που
είχαμε στις 05.12.2012, όπου δε
συζητήθηκε το θέμα των τιμών,
αν και βρισκόμαστε στον 3ο μήνα
της γαλακτοκομικής περιόδου. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε χρό-
νο τέτοια εποχή δίνονταν το πριμ,
ανάλογα με τα οικονομικά απο-
τελέσματα της Βιομηχανίας του
προηγούμενου έτους και είναι
λάθος αυτό που μας είπατε ότι

έχουμε δύο χρόνια να το πάρουμε.
Επίσης το Δεκέμβριο δίνονταν
οι προκαταβολές στους Αγελα-
δοτρόφους. 
Σας γνωρίζουμε ότι το κόστος
των ζωοτροφών έχει υπερδιπλα-
σιαστεί συγκριτικά με την προ-
ηγούμενη χρονιά, όπως επίσης
έχει αυξηθεί και η τιμή πετρελαίου
και ηλεκτρικού ρεύματος.
Με αυξημένο το κόστος της δια-
τροφής η παραγωγή του γάλακτος
επόμενο είναι να μειωθεί, όπως
και η εισκόμιση στη Βιομηχανία.
Ζητάμε αύξηση στην τιμή του
γάλακτος, ώστε να καλύψουμε
το κόστος παραγωγής για να στα-
θεί στα πόδια της η Κτηνοτροφία
και κατ’ επέκταση και η Βιομη-
χανία».
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Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «5 χορτοκοπτικά
και 5 αλυσοπρίονα FUTURA» από την εβδομαδιαία εφημερίδα
πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγρο-
τών»:
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
υπάλληλοι 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
29 Δεκεμβρίου 2012.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 5 χορτοκοπτικά και 5 αλυσοπρίονα
της εταιρείας FUTURA, τις οποίες θα κερδίσουν 10 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε δέκα (10) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα κυκλοφορήσει
το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012 υπάρχει στη σελ. 3 μια κόκκινη
σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό – ανα-
γνώστες 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 Λεωφόρου Συγγρού
35 μέχρι την ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 4 Ιανουαρίου 2012 (ώρες: 09:30 - 18:00).
Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί μέχρι την

ανωτέρω προθεσμία χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του
μηχανήματος και απόλλυται οριστικά για το συμμετέχοντα. 
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. 117 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 29ης 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. 

Κ
ι όμως, τα παραπάνω

και άλλα φυτά υψηλού
φαρμακευτικού ενδια-
φέροντος, συνολικά του-
λάχιστον σαράντα- τα

οποία φυτρώνουν από μόνα τους
στην ελληνική ύπαιθρο, έχουν λάβει
τα τελευταία χρόνια από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων επίσημη
άδεια κυκλοφορίας στα φαρμακεία,
με παραδοσιακά τεκμηριωμένη απο-
δεκτή και ασφαλή χρήση. 
Εκεί, μπορεί κανείς να τα βρει με τη
μορφή εκχυλισμάτων σε κάψουλα ή
βάμματος, δισκίων και σιροπιών, κα-
θώς έχει καθοριστεί με ακρίβεια η
συνιστώμενη δοσολογία για κάθε μία

από τις παθήσεις και ασθένειες που
αποδείχτηκε ότι αντιμετωπίζουν. 
Τα παραπάνω υποστηρίζει ο επίκου-
ρος καθηγητής του Φαρμακευτικού
Τμήματος του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Προκόπιος Μαγιάτης, ο οποίος υπο-
γραμμίζει πως μέχρι τώρα τέτοια
φυτά, σε αποξηραμένη μορφή αλλά
και βότανα, μπορούσε κανείς να τα
μαζέψει από τη φύση ή να τα αγοράσει
από μαγαζάκια, λαϊκές αγορές, πα-
νηγύρια αλλά και πλανόδιους πωλητές.
Ωστόσο, η εν λόγω αγορά λειτουρ-
γούσε και λειτουργεί ανεξέλεγκτα και
χωρίς σαφείς οδηγίες ως προς τη δο-
σολογία, τον τρόπο χρήσης και τον

-κατά περίπτωση- φαρμακευτικό σκο-
πό. 
Ύστερα από επιστημονικές έρευνες
χρόνων, πειραματικές δοκιμές και
εφαρμογές και τις απαραίτητες ευ-
ρωπαϊκές εγκρίσεις, σαράντα φαρ-
μακευτικά φυτά που μεγαλώνουν
στη χώρα μας βρίσκονται ήδη στα
ράφια των φαρμακείων ή αναμένεται
να τα συναντήσουμε πολύ σύντομα
μπροστά μας. 
Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται το
παρθένιο (που καταπολεμά τις ημι-
κρανίες), η βαλεριάνα, το τίλιο, το
μελισσόχορτο, η λεβάντα και το χα-
μομήλι (που έχουν ηρεμιστική και
κατευναστική δράση), η τσουκνίδα,
ο κέδρος, ο αρκτοστάφυλος, το πο-
λυκόμπι, ο κέδρος και τα φύλλα ελιάς
(με σημαντική διουρητική δράση), η
μέντα, το μάραθο, ο γλυκάνισος, το
δενδρολίβανο, το φασκόμηλο, η γλυ-
κύριζα, η πικραλίδα και η ρίζα του
ραδικιού (κιχωρίου), (που αντιμετω-
πίζει γαστρεντερικές διαταραχές όπως

η δυσπεψία), τα αντιμικροβιακά παν-
σές και λάππα και το αντικαταθλιπτικό
βαλσαμόχορτο (υπερικό). 
Επιπλέον, η αγριοκαστανιά, η αγριο-
μερσίνη, ο μελίλωτος και η κόκκινη
άμπελος καταπολεμούν πλέον επί-
σημα τα προβλήματα στο κυκλοφο-
ριακό σύστημα, η καλέντουλα τις
φλεγμονές του δέρματος και η δεν-
δρομολόχα το κρυολόγημα και τον
βήχα. 
Εκτός, όμως, από τη φαρμακευτική
σημασία αυτού του φυσικού πλούτου
της χώρας, τεράστιες είναι και οι οι-
κονομικές δυνατότητες που έχουν
μπροστά τους οι παραγωγοί σε ό,τι
αφορά την οργανωμένη καλλιέργεια
τέτοιου είδους φυτών. «Πρόκειται για
πολύ συνηθισμένα ελληνικά φυτά,
που κανείς δεν θα μπορούσε να φαν-
ταστεί ότι διαθέτουν πλέον επίσημη
άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακείο»,
τονίζει ο κ. Μαγιάτης και προσθέτει:
«οι προοπτικές είναι μεγάλες, καθώς
στην Ελλάδα φύονται 5.000 διαφο-

ρετικά είδη φυτών και πολλά από
αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν και
να αποτελέσουν διέξοδο για τον
αγροτικό κόσμο. Αυτή τη στιγμή
κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς τί απ’
όλα αυτά καλλιεργείται και σε τί πο-
σότητες στη χώρα μας, ενώ δεν υπάρ-
χει και κάποιος επίσημος φορέας που
να μπορεί να κατευθύνει τους αγρότες
σε αυτές τις καλλιέργειες». 
Παρ’ όλα αυτά, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
πολλά φυτά έχουν «μπει» την τελευταία
δεκαετία στη διαδικασία της παρα-
γωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Αντίθετα, στην Ελλάδα η σχετική δρα-
στηριότητα βρίσκεται ακόμη σε χα-
μηλά επίπεδα, με εξαίρεση -για πα-
ράδειγμα- την περίπτωση της Κρήτης,
όπου καλλιεργείται το δίκταμο (γνω-
στό φυτό από την αρχαιότητα με αν-
τισηπτική, τονωτική και αντισπασμω-
δική δράση) αλλά και της δυτικής
Μακεδονίας, όπου καλλιεργούνται
αρωματικά φυτά, όπως το τριαντά-
φυλλο. 
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Λίγοι σήμερα θα μπορούσαν να φανταστούν ότι το "ταπεινό" ραδίκι, και
συγκεκριμένα η ρίζα του, είναι φάρμακο για τη δυσπεψία και 
τις γαστρεντερικές διαταραχές, η πασίγνωστη τσουκνίδα αντιμετωπίζει 
την παρακράτηση υγρών και την υπερπλασία του προστάτη, ενώ το
παραδοσιακό βαλσαμόχορτο «συνταγογραφείται» πλέον για την κατάθλιψη. 

Φυτρώνουν… φάρμακα στην ελληνική γη! 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Οι νικητές του Διαγωνισμού
μπορούν 
να επικοινωνήσουν στα 
τηλ. 210/9249571-2 &
210/7256050. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ 
Τρίπολη Αρκαδίας
Συνταξιούχος του ΟΤΕ και παράλληλα ασχολείται με
τη γεωργία 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
Μάνδρα Αττικής 
Υπάλληλος βουλκανιζατέρ και παράλληλα ασχολείται
με τη γεωργία

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για τα αλυσοπρίονα της έκδοσης 

15-12-2012 είναι:



ΦΥΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Η ΣΙΚΑΛΗ ή βΡΙζΑ

Γ
ι’ αυτόν ακριβώς το λόγο

η σίκαλη καλλιεργείται πε-
ρισσότερο προς Βορράν
και σε μεγαλύτερα υψό-
μετρα από οποιαδήποτε

άλλη καλλιέργεια. 
Στις χαμηλές θερμοκρασίες, η σίκαλη
φυτρώνει γρηγορότερα από το σιτάρι
και αναπτύσσεται καλύτερα. Έχει μι-
κρότερο βιολογικό κύκλο από το σι-
τάρι και αυτό τη βοηθά να αποφεύγει
πολλές φορές ζημιές από ξηρασία ή
σκωριάσεις (μυκητολογικές ασθένειες
των σιτηρών), αν και υπάρχει κίνδυνος
ατελούς γονιμοποίησης και μειωμένης
παραγωγής σπόρων εάν επικρατή-
σουν θερμοί και ξηροί άνεμοι κατά
τη διάρκεια της άνθησης. Αντίθετα,
η πρωιμότητά της αποτελεί μειονέ-
κτημα σε περιοχές όπου οι όψιμοι
παγετοί της άνοιξης μπορεί να προ-
καλέσουν στα φυτά στείρωση. 
Από πλευράς εδάφους, τις μεγαλύ-
τερες αποδόσεις τις δίνει η σίκαλη
σε γόνιμα, καλά στραγγιζόμενα, πη-

λώδη εδάφη. Συγκριτικά με άλλα
σιτηρά είναι πιο παραγωγική σε άγο-
να, αμμώδη, όξινα εδάφη. Στα εδάφη
αυτά το σιτάρι υστερεί σε σχέση με
τη σίκαλη, ενώ αντίθετα στα γόνιμα
εδάφη το σιτάρι υπερτερεί της σί-
καλης. 

Τεχνική καλλιέργειας 
Σε μια αμειψισπορά η σίκαλη μπορεί
να λάβει τη θέση του σιταριού, του
κριθαριού ή της βρώμης και να εναλ-
λάσσεται στο χωράφι με ένα χειμερινό
ψυχανθές, όπως βίκο, κτηνοτροφικά

κουκιά, μπιζέλια κ.ά. Επειδή όμως η
σίκαλη σπέρνεται και σε αμμώδη
εδάφη, στα οποία συνήθως καλλιερ-
γούνται πατάτα και αραχίδα (αράπικο
φιστίκι), οι αμειψισπορές του τύπου
πατάτα - σίκαλη ή αραχίδα - σίκαλη
στα εδάφη αυτά είναι κάτι το συνη-
θισμένο. 
Εκτός από τον κύριο σκοπό καλλιέρ-
γειας, που είναι η παραγωγή σπόρου,
η σίκαλη καλλιεργείται συχνά για βο-
σκή ή για χλωρή λίπανση και σπέρνεται
με χειμερινά ψυχανθή, όπως είναι ο
βίκος και τα κτηνοτροφικά μπιζέλια.

Η σίκαλη συνιστάται επίσης να σπέρ-
νεται σε χωράφια μετά από εκχέρ-
σωση, λόγω της αντοχής της στα ζι-
ζάνια και στο πλάγιασμα. 
Η σίκαλη αντιδρά θετικά στην προ-
σθήκη λιπασμάτων και ιδίως αζώτου.
Σε καλλιέργειες που προορίζονται
για την παραγωγή σπόρου, χορη-
γούνται συνήθως 4 κιλά αζώτου και
5 κιλά φωσφόρου κατά στρέμμα. Σε
καλλιέργειες που προορίζονται για
βοσκή, η ποσότητα του αζώτου που
χορηγείται είναι κατά κανόνα μεγα-
λύτερη. 

Η σπορά γίνεται σε γραμμές ή χύδην.
Σε γραμμές, με τις σπαρτικές μηχανές
των μικρών σιτηρών, σε αποστάσεις
μεταξύ των γραμμών 15-20 εκ., και
χύδην με τον λιπασματοδιανομέα ή
με τη σπαρτική μηχανή από την οποία
έχουν αφαιρεθεί οι διανεμητικοί σω-
λήνες. Η σπορά χύδην γίνεται και με
το χέρι. 
Η σπορά γίνεται το φθινόπωρο ή
στις αρχές του χειμώνα, σε βάθος
2-5 εκ., με 10-12 κιλά σπόρου ανά
στρέμμα, όταν η καλλιέργεια προ-
ορίζεται για παραγωγή σπόρου, και
20 κιλά, όταν η καλλιέργεια προ-
ορίζεται για βόσκηση. 
Η σίκαλη ωριμάζει πιο νωρίς από το
σιτάρι και η συγκομιδή πρέπει να
γίνει ακριβώς κατά την ωρίμανση,
γιατί εάν καθυστερήσει ο καρπός «τι-
νάζει» πολύ εύκολα και οι απώλειες
είναι σημαντικές. Συγκομίζεται με τις
θεριζαλωνιστικές μηχανές (combines),
όπως όλα τα άλλα μικρά σιτηρά. Η
μέση απόδοση ανά στρέμμα είναι
150 κιλά, ενώ η τιμή ανά κιλό είναι,
σε ιδανικές συνθήκες, 30 λεπτά.

Συγκριτικά με άλλα 

σιτηρά είναι 

πιο παραγωγική 

σε άγονα, αμμώδη, 

όξινα εδάφη

Φυτό κατάλληλο για τα ψυχρά
κλίματα και τις βαρυχειμωνιές,
αφού στις χαμηλές θερμοκρασίες
είναι πιο ανθεκτική απ’  όλα τα
σιτηρά. Ανθεκτική σε όλες τις
αντίξοες συνθήκες, εκτός από τις
πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις
οποίες είναι δύστροπη. Η σίκαλη 
ή βρίζα μπορεί να επιζήσει και να
δώσει καλή παραγωγή σε
περιοχές με θερμοκρασίες πολύ
χαμηλές για την καλλιέργεια
σιταριού, φυτού επίσης πολύ
ανθεκτικού στο κρύο.

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Καθηγητής Γεωργίας 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(avgoulas@aua.gr)

Χρησιμότητα 

Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας πα-
ραγωγής σίκαλης χρησιμοποιείται

για τη διατροφή των ανθρώπων, γιατί
από το αλεύρι της παράγεται ψωμί.
Το ψωμί της βρίζας είναι βαρύ, έχει
χρώμα σκούρο και υπόπικρη γεύση,
είναι όμως πολύ θρεπτικό και αρεστό
από πολλούς. Συχνά παρασκευάζεται
ψωμί από μίγμα αλεύρου σίκαλης και
αλεύρου σιταριού (σε αναλογία 25%-
50%). Το ψωμί από σίκαλη χρησιμο-
ποιείται πολύ από τους διαβητικούς. 
Εκτός από το ψωμί, αλεύρι σίκαλης

χρησιμοποιείται, πολλές φορές αυ-
τούσιο, για την παρασκευή μπισκότων,
νιφάδων και άλλων σκευασμάτων. Ο
καρπός της σίκαλης χρησιμοποιείται
επίσης για την παραγωγή αλκοολούχων
ποτών, όπως μπίρα, ουίσκι κ.ά. 
Σημαντικό μέρος της παγκόσμιας πα-
ραγωγής σίκαλης χρησιμοποιείται για
τη διατροφή των ζώων, αναμεμιγμένος
με καρπούς άλλων σιτηρών, σε συνη-
θισμένη αναλογία 1:3, επειδή είναι
άγευστος και δύσκολος στη μάσηση.
Η σίκαλη χρησιμοποιείται και για

χλωρή νομή των ζώων, όταν λείπει
χλωρή νομή σιταριού, κριθαριού ή
βρώμης. 
Το άχυρο της σίκαλης έχει μικρή θρε-
πτική αξία και χρησιμοποιείται κυρίως
για στρωμνή των ζώων. Ολόκληρα τα
στελέχη της χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή υδατοστεγών στεγάστρων,
ποιμνιοστασίων και άλλων χωρικών
κατασκευών, γιατί, λόγω της σύστασής
τους, δεν σαπίζουν εύκολα και μπορεί
να διατηρηθούν για μακρύ χρονικό
διάστημα.

19καλλιέργειαΣάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Eνα σιτηρό με πολύ σκληρό 
χαρακτήρα...



Απολαύστε το φαγητό σας 
Προσπαθείτε καθημερινά να κατανα-
λώνετε τρόφιμα από όλες τις ομάδες

τροφίμων, ούτως ώστε να διατηρείτε τόσο
την ποικιλία όσο και την απόλαυση στην κα-
θημερινότητά σας. Μοιραστείτε τρόφιμα με
φίλους και οικογένεια. 

Το πρωινό είναι 
πολύ σημαντικό 

Το σώμα σας χρειάζεται ενέργεια μετά από
τον ύπνο, άρα το πρωινό αποτελεί το ση-
μαντικότερο γεύμα για να ξεκινήσει σωστά
η μέρα. Τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες,
όπως το ψωμί, τα δημητριακά ολικής άλεσης
και τα φρούτα, είναι καλές επιλογές. Το να
παραλείπετε γεύματα, ειδικά το πρωινό, μπο-

ρεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεξέλεγκτη πείνα
που συχνά οδηγεί σε υπερφαγία. Η παράλειψη
του πρωινού μπορεί να έχει επίσης ως απο-
τέλεσμα μειωμένη συγκέντρωση στο σχολείο. 

Τρώτε πολλά 
διαφορετικά τρόφιμα 

Η ποικιλία τροφίμων καθημερινά αποτελεί
το κλειδί για καλή υγεία. Δεν υπάρχουν
«καλά» και «κακά» τρόφιμα, οπότε δεν χρει-
άζεται να αποφεύγετε τρόφιμα που σας ευ-
χαριστούν. Απλά σιγουρευτείτε ότι διατηρείτε
τη σωστή ισορροπία, τρώγοντας μια ευρεία
ποικιλία τροφίμων. 

Βασίστε τη διατροφή σας
στους υδατάνθρακες 

Αυτά τα τρόφιμα παρέχουν την απαραίτητη
ενέργεια, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία.
Τρόφιμα πλούσια σε υδατάνθρακες είναι τα
ζυμαρικά, το ψωμί, τα δημητριακά, τα φρούτα
και τα λαχανικά. Προσπαθήστε να περιλαμ-
βάνετε αυτά τα τρόφιμα σε κάθε γεύμα,
καθώς οι μισές σας θερμίδες πρέπει να προ-
έρχονται από αυτά. 

Τρώτε φρούτα και 
λαχανικά σε κάθε γεύμα 

Μπορείτε να απολαύσετε άφοβα φρούτα
και λαχανικά, τόσο ως γεύματα όσο και ως
σνακ. Παρέχουν βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία
και ίνες. Στόχος σας πρέπει να είναι 5 μερίδες
φρούτων και λαχανικών την ημέρα. 

Αλήθειες για τα λίπη 
Όλοι χρειαζόμαστε κάποια ποσότητα
λίπους για καλή υγεία. Ωστόσο, το

υπερβολικό λίπος, ειδικά το κορεσμένο, μπο-
ρεί να είναι κακό για την υγεία μας. Το κορε-
σμένο λίπος περιλαμβάνεται στα πλήρη γα-
λακτοκομικά προϊόντα, τις πίτες, τα γλυκά,
τα λιπαρά κρέατα και τα λουκάνικα. Ισορ-
ροπήστε τις επιλογές τροφίμων που κάνετε
– αν φάτε ένα γεύμα πλούσιο σε λίπος για
μεσημεριανό, προσπαθήστε να επιλέξετε
τρόφιμα χαμηλά σε λιπαρά για το βραδινό. 

Επιλογές σνακ 
Τα σνακ είναι απαραίτητα στην κα-
θημερινή μας διατροφή, γιατί μας

παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
και ενέργεια. Επιλέξτε από μια ποικιλία σνακ,
όπως φρούτα, γαλακτοκομικά, μπισκότα,
ανάλατους ξηρούς καρπούς κ.λπ. 

Ικανοποιήστε τη δίψα σας 
Πρέπει να πίνετε πολλά υγρά επειδή
το μισό σας σώμα αποτελείται από

νερό. Είναι απαραίτητα τουλάχιστον 7-8 πο-
τήρια υγρών την ημέρα και ακόμα περισ-
σότερα αν κάνει πολλή ζέστη ή αθλείστε.
Το γάλα και το νερό είναι οι καλύτερες επι-
λογές, αλλά η ποικιλία προσφέρει ευχαρί-
στηση. Αποφύγετε τα αναψυκτικά και τους
τυποποιημένους χυμούς με πολλή ζάχαρη
μια και δεν προσφέρουν τίποτα παραπάνω
στον οργανισμό. 

Φροντίστε τα δόντια σας 
Φροντίστε τα δόντια σας, βουρτσί-
ζοντάς τα τουλάχιστον 2 φορές την

ημέρα. Τρόφιμα πλούσια σε άμυλο ή σάκχαρα
μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή των
δοντιών αν καταναλώνονται πολύ συχνά κατά
τη διάρκεια της ημέρας, οπότε καλό θα ήταν
να μη μασουλάτε ή πίνετε κάτι συνεχώς. 

Κινηθείτε 
Η διατήρηση της φυσικής κατά-
στασης είναι σημαντική για μια

υγιή καρδιά και γερά οστά, οπότε γίνετε πιο
δραστήριοι. Προσπαθήστε να κάνετε κάτι
κάθε μέρα και αυτό να είναι κάτι που σας
ευχαριστεί, ώστε να θέλετε να το ξανακάνετε.
Πολλές θερμίδες και λίγη δραστηριότητα
μπορεί να προκαλέσουν αύξηση του βάρους.
Η μέτρια σωματική δραστηριότητα βοηθά
να κάψετε τις παραπανίσιες θερμίδες. Δεν
χρειάζεται να είστε αθλητές για να είστε
δραστήριοι! Αρκούν 30-50 λεπτά ήπιας σω-
ματικής άσκηση ημερησίως, για να διατη-
ρείστε υγιείς. 
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H διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο για κάθε
άνθρωπο, και κυρίως για τα παιδιά και τους
εφήβους, οι οποίοι πρέπει να ακολουθούν
ένα ειδικά μελετημένο διαιτολόγιο. 
Ο «δεκάλογος» για σωστή διατροφή θα
πρέπει να ακολουθείται από γονείς και
παιδιά για ενέργεια και ευεξία. 

10

Οι 10 σημαντικότερες συμβουλές 
για παιδιά και εφήβους 

Γράφει ο: 
ΘΩΜΑΣ Β. ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ
Διατροφολόγος – Διαιτολόγος 
website: www.krabokoukis.gr & 
www.enmesodiatrofis.gr 
e-mail: tomkrab@tomkrab.gr



E
άν προσπαθείτε να

μειώσετε τις ζωικές
πηγές πρωτεΐνης
στη διατροφή σας,
αν είστε χορτοφά-

γος, ή αναζητάτε περισσό-
τερες πρωτεΐνες, το αβο-

κάντο είναι ένας πολύ
καλός σύμμαχος δια-

τροφής, που περι-
λαμβάνει όχι απλώς
μια περιστασιακή
απόλαυση αλλά
μπορεί να αποτε-
λέσει και το βασικό

συστατικό της υγι-
εινής διατροφής σας.

Το αβοκάντο παρέχει
στο σώμα σας ένα υγιές είδος

λίπους, που του είναι και αναγκαίο.
Όπως και το ελαιόλαδο, το αβο-
κάντο καλείται να ενισχύσει τα
επίπεδα της HDL («καλής» χο-
ληστερόλης). Η HDL χοληστερόλη

μπορεί να βοηθήσει στην προ-
στασία από τη ζημιά που προ-
καλούν οι ελεύθερες ρίζες. Αυτό
το είδος της χοληστερόλης (HDL)
βοηθά επίσης στη ρύθμιση των
επιπέδων των τριγλυκεριδίων
και την πρόληψη του διαβήτη. 
Σε μία μελέτη που δημοσιεύθηκε
στις αρχές του τρέχοντος έτους
στην καναδική «Medical Asso-
ciation Journal» διαπιστώθηκε
ότι μια χορτοφαγική διατροφή,
η οποία περιλαμβάνει λίπη HDL,
μπορεί να μειώσει σημαντικά
τα επίπεδα της LDL («κακή» χο-
ληστερόλη για τον οργανισμό). 
Το αβοκάντο είναι μια εξαιρετική
επίσης πηγή καροτενοειδών. Αν
και πολλοί άνθρωποι συνδέουν
τα καροτενοειδή μόνο με κόκκινα
και πορτοκαλί προϊόντα, το αβο-
κάντο αποτελεί μια εξαιρετική
πηγή και εξαίρεση του κανόνα
αυτού. Κάθε φορά που κατανα-

λώνετε τρόφιμα πλούσια σε κα-
ροτενοειδή, παρέχετε υψηλή
ποιότητα βιταμίνης Α στο σώμα
σας, προστατεύοντας έτσι την
υγεία των ματιών σας, επίσης
συμμετέχει στο σχηματισμό των
οστών, βοηθά στη διατήρηση
επιθηλιακών κυττάρων, όπως
το δέρμα και έχει σημαντική αν-
τιοξειδωτική δράση. 
Τέλος, ο μοναδικός συνδυασμός
του αβοκάντο σε βιταμίνες C και
Ε, τα καροτενοειδή, ωμέγα-3
λιπαρά οξέα (που αναζητάμε
κυρίως σε ψάρια), βοηθά στην
προστασία κατά της φλεγμονής.
Αυτό σημαίνει ότι το αβοκάντο
μπορεί να βοηθήσει στην πρό-
ληψη ή το μετριασμό έναντι αμ-
φοτέρων ασθενειών της οστεο-
και ρευματοειδής αρθρίτιδας. 
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Συστατικά 
l 3 Αβοκάντο, κομμένα σε κομμά-

τια
l 3 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλο 

ή ζωμό λαχανικών
l 3 κουταλιές της σούπας φρέσκο

λεμόνι 
ή χυμό λάιμ

l 1/3 φλιτζάνι φρέσκα φύλλα κό-
λιανδρου

l¼ κουταλάκι πιπέρι κόκκινο
l 2 κουταλιές της σούπας 

ελαιόλαδο
l 1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος
l 1 σκελίδα σκόρδο
l 1 κρεμμύδι ξερό 

ψιλοκομμένο 
(περίπου 1 φλιτζάνι)
l 1/4 κουταλάκι του γλυκού 

πιπέρι καγιέν
l λίγο καβούρι και λίγο

μάνγκο 
(προεραιτικά 

για το γαρνί-
ρισμα).

Προετοιμασία
Ανακατέψτε την κρέμα γάλακτος
και το κόκκινο πιπέρι σε ένα
μικρό μπολ. Ζεστάνετε το λάδι
σε μία κατσαρόλα σε μέτρια φω-
τιά. Προσθέστε το κρεμμύδι και
μαγειρέψτε για 4 λεπτά. Προ-
σθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε
για 30 δευτερόλεπτα. Ανακατέψτε
το ζωμό, το χυμό λάιμ και το
αβοκάντο. Ζεσταίνετε το μίγμα
προσεκτικά σε χαμηλή φωτιά. 
Έπειτα τοποθετήστε το μισό
μίγμα του αβοκάντο σε ένα
μπλέντερ και ανακατέψτε μέχρι
να γίνει ομοιόμορφο. Χύστε το
μίγμα σε μία κατσαρόλα. Επα-
ναλάβετε τη διαδικασία ανά-
μειξης στο μπλέντερ με το υπό-
λοιπο μίγμα αβοκάντο και το-
ποθετείστε και αυτό με το άλλο
μισό μίγμα. 
Ο αέρας που παίρνει το μίγμα,
κατά την ανάμιξη, προσδίδει
μια βελούδινη μορφή στην σού-
πα. Μαγειρέψτε πάλι σε μέτρια
φωτιά μέχρι το μείγμα να γίνει
ζεστό. Χωρίστε τη σούπα σε
μπολ και γαρνίρετε με μία κου-
ταλιά της σούπας από το μίγμα
της κρέμας γάλακτος και του
πιπεριού. 
Προεραιτικά προσθέστε λίγο κα-
βούρι και μάνγκο. 

Γιατί να πετάξετε το σπόρο του αβοκάντο,
ενώ μπορείτε να φτιάξετε ένα όμορφο
φυτό εσωτερικού χώρου ή ακόμα και το
δικό σας δέντρο; Aκολουθείστε αυτά τα
απλά βήματα: 

1Πλύνετε το σπόρο. Χρησιμοποιώντας
τρεις οδοντογλυφίδες, πάνω-δεξιά-

αριστερά (φωτογραφία 1), τοποθετείστε
το σπόρο σε ένα γεμάτο με νερό ποτήρι
έως ότου καλυφθεί μια ίντσα (2.5 εκ.) του
σπόρου. 

2Βάλτε το σε ζεστό μέρος, αλλά να μην
εκτίθεται άμεσα στο φως του ήλιου

και να συμπληρώνετε συχνά νερό ώστε
να μην χάνει την αρχική του κατάσταση.
Θα αρχίσετε να παρατηρείτε τις ρίζες και
το στέλεχος να φυτρώνουν σε περίπου
δύο έως 4 εβδομάδες. 

3Όταν το στέλεχος είναι έξι έως επτά
ίντσες, το κόβετε περίπου σε ύψος

τρεις ίντσες. 

4Όταν οι ρίζες είναι παχιές και το στέ-
λεχος έχει ξεφυλλίσει, τοποθετείστε

το στο χώμα σε μια γλάστρα και αφήστε
το μισό σπόρο εκτός. 

5Ακολουθήστε τακτικά ποτίσματα. Σε
γενικές γραμμές, το χώμα πρέπει να

είναι υγρό, αλλά όχι πολύ μουλιασμένο.
Αν παρουσιαστεί κιτρίνισμα στα φύλλα
αυτό σημαίνει πως έχετε κάνει υπερβολικό
πότισμα. Αφήστε τότε το φυτό σας να στε-
γνώσει για μερικές ημέρες.

6Όσο περισσότερο φυσικό φως (ήλιος),
τόσο το καλύτερο. 

7Όταν το στέλεχος αποκτήσει ύψος 12
ίντσες, κλαδέψτε το στις 6 ίντσες (στο

μισό) για να το βοηθήσετε στην ανάπτυξη
των νέων βλαστών. 

8Είναι αλήθεια ότι μπορείτε να μεγα-
λώσετε το δικό σας δέντρο από ένα

σπόρο αβοκάντο, να έχετε όμως κατά νου
ότι ένα δέντρο που προέρχεται από σπό-
ρους θα έχει διαφορετική ανάπτυξη από
τη μητρική ποικιλία και μπορεί να χρειαστεί
από 6-9 χρόνια για να αρχίσει την παραγωγή
φρούτων. 

ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΓΚΟΓΚΑ
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων Mcs

Σούπα Αβοκάντο 

1

Διατροφικά οφέλη 
του αβοκάντο

Ιδέες για το σπίτι

Eκπληξη! Μια πλούσια
και βελούδινη σούπα
για τις κρύες μέρες.
Γρήγορη και απλή
συνταγή. Προαιρετικά
στο τέλος την
γαρνίρετε με καβούρι
και φρούτο μάνγκο, για
μια ακόμα πιο ιδιαίτερη
γεύση αλλιώς μόνη της. 
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ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ                                 

Δύσκολη χρονιά και το 2013 για         
Την ελπίδα να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, και ευρύτερα την κυβέρνηση, ώστε η ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα να γίνει πράξη και να μη μείνει στα λόγια, εκφράζουν
εκπρόσωποι των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) από διάφορες περιοχές 

της χώρας που μιλούν στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ» ενόψει της έλευσης του νέου έτους. 
Οι μεγάλες αδυναμίες του «Νόμου Σκανδαλίδη», που οδηγούν σε αδιέξοδο τους Συνεταιρισμούς και δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν

στο θεσμικό τους ρόλο, το πρόβλημα ρευστότητας που υπάρχει στον αγροτικό τομέα, οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από χώρες 
του εξωτερικού και το υψηλό κόστος παραγωγής, είναι μερικά 

από τα προβλήματα που οι εκπρόσωποι των ΕΑΣ θεωρούν «μείζονος προτεραιότητας» για το 2013. 

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Α
ποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση
ότι ο αγροτικός τομέας, ιδιαίτερα
τα τελευταία τρία-τέσσερα χρό-

νια, έχει έρθει σε αδιέξοδο. Έχουμε μεί-
ωση της παραγωγής σε μεγάλο ποσοστό,
το οποίο χρόνο με το χρόνο αυξάνεται,
υπάρχει έλλειψη αυτάρκειας των προ-
ϊόντων μας και οι εισαγωγές ξεπερνούν
τα δυόμισι δισ. ευρώ το χρόνο. 
Είναι σημαντικό να καταλάβουν όλοι
οι αρμόδιοι ότι με ημίμετρα δε λύνονται
τα προβλήματα και δεν έρχεται η ανά-
πτυξη. Απαιτείται εθνική στρατηγική
για τη γεωργία του αύριο, με ορίζοντα
εικοσαετίας και τη συμφωνία όλων
των κομμάτων πάνω σε αυτή. 
Ο στόχος της στρατηγικής αυτής πρέπει
να είναι η αύξηση της επάρκειας των
αγροτικών μας προϊόντων, ο περιορι-

σμός των εισαγωγών και η ενίσχυση
των εξαγωγών μας. 
Για να γίνουν αυτά, πρέπει πρώτα απ’
όλα να βγουν από το αδιέξοδο στο
οποίο έχουν οδηγηθεί σήμερα οι αγρο-
τικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι με το
Νόμο Σκανδαλίδη ‘‘ψυχορραγούν’’, οι
πρόεδροί τους μπαίνουν στη φυλακή
στις περισσότερες περιπτώσεις άδικα
και ως αποτέλεσμα δε μπορούν να
παίξουν το θεσμικό τους ρόλο. 
Επίσης, πρέπει να λυθεί το θέμα της
χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα.
Χρειάζεται χρηματοδότηση στους
αγρότες, ώστε να μπορούν να αντε-
πεξέλθουν σε βασικές υποχρεώσεις
τους, όπως η αγορά αγροτικών εφοδίων
και παράλληλα απαιτείται χρηματο-
δότηση για επενδύσεις που πρέπει να

γίνουν κι έχουν «παγώσει» επειδή δεν
προχωρούν τα προγράμματα ‘‘Αγρο-
τικής Ανάπτυξης’’ και ΕΣΠΑ. 
Επιπλέον, πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι
στην αγορά, να δοθεί ‘‘μάχη’’ από την
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ώστε να διατηρη-
θούν οι επιδοτήσεις που στηρίζουν το
αγροτικό εισόδημα και να αξιοποιηθούν
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
χώρας μας, προκειμένου να αυξηθεί
η παραγωγή μας στον αγροτικό τομέα
και να μπορούμε να έχουμε μία σταθερή
παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή
αγορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό
να φυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού και η
απαγόρευση στην εισαγωγή μεταλ-
λαγμένων σπόρων, πλεονέκτημα το
οποίο διαθέτουν πλέον ελάχιστες χώρες
στον κόσμο. 

Ανέστης Γιώργος 
Πρόεδρος ΕΑΣ Λιβαδειάς, 

Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΕΓΕΣ 

E
ίναι μεγάλη επιτυχία
η εξασφάλιση χρημά-
των από την Ευρω-

παϊκή Ένωση, προκειμένου
να επιβιώσει η χώρα μας.
Έπαψε πλέον να υπάρχει στον
ελληνικό λαό ο φόβος της
χρεοκοπίας και δημιουργούν-
ται νέα δεδομένα στον αγρο-
τικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν,
την καινούρια χρονιά, όλοι
μαζί, δηλαδή από τη μια μεριά
η Πολιτεία και από την άλλη
μεριά εμείς οι αγρότες, να
συμπράξουμε δημιουργικά
κάτι το οποίο δεν είχε γίνει
έως τώρα στην πατρίδα μας,
για να βοηθήσουμε έτσι να
υπάρξει ανάπτυξη στον αγρο-
τικό τομέα, στην πρωτογενή
παραγωγή. 

Με αυτόν τον τρόπο θα συμ-
βάλουμε αποτελεσματικά να
ξεπεράσουμε την κρίση αλλά
και να βοηθήσουμε τον εαυτό
μας, δηλαδή τους γεωργούς
και τους κτηνοτρόφους να
μείνουν και να ζήσουν αξιο-
πρεπώς στα χωριά τους, να
καλλιεργήσουν, να παράγουν
και να φθάσουμε στο σημείο
που το ισοζύγιο των αγροτι-
κών προϊόντων μας να έχει
θετικό πρόσημο. 
Θα πρέπει να ενσωματώσου-
με στην Εθνική Αγροτική Πο-
λιτική, την οποία θα καθορί-
σουμε όλοι μαζί, τη νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική που θα
εξυπηρετεί τις ιδιαιτερότητες
της δικής μας γεωργίας και
κτηνοτροφίας, που θα ευνοεί

τα συμφέροντα των Ελλήνων
αγροτών. 
Είναι καιρός πλέον να στα-
ματήσουμε να βάζουμε την
παραγωγική ικανότητα του
γεωργικού και κτηνοτροφι-
κού τομέα στον αυτόματο
πιλότο των Βρυξελλών. 
Θα πρέπει πλέον να πάψει
να υπάρχει μια μερίδα αγρο-
τών -και μη αγροτών- μαχα-
ραγιάδες των επιδοτήσεων,
οι οποίοι το μόνο που κάνουν
είναι να κάθονται, να μην
καλλιεργούν, να μην παρά-
γουν αλλά να παίρνουν τις
επιδοτήσεις και μάλιστα υψη-
λές σε βάρος των μικρομε-
σαίων αγροτών, οι οποίοι και
μοχθούν και καλλιεργούν και
παράγουν. 

Νικήτας Πρίντζος
Πρόεδρος ΕΑΣ Βόλου

Κώστας Λεπίδας
Πρόεδρος ΕΑΣ Καβάλας 

«Με όμορφα λόγια
αγροτική ανάπτυξη
δεν έρχεται» 

Δ
υστυχώς, τα τελευταία
τρία-τέσσερα χρόνια το
υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων είναι ανύ-
παρκτο και ο αγροτικός τομέας
έχει εγκαταλειφθεί. 
Πιστεύω ότι υπάρχει σκοπιμότητα
διάλυσης του αγροτικού τομέα,
μέσα από τον αφανισμό του συνε-
ταιριστικού Κινήματος. Δεν εξηγείται
αλλιώς. Η πολιτική ηγεσία του
ΥΠΑΑΤ αναλώνεται σε μία συνεχή
και χωρίς αποτέλεσμα διαβούλευση,
φθάσαμε στο Νόμο Σκανδαλίδη,
ο οποίος είναι ανεφάρμοστος, δε
δίνεται λύση, δεν προωθούνται οι
απαραίτητες τροπολογίες για να
εφαρμοστεί και οι συνεταιρισμοί
δε μπορούν να ανταπεξέλθουν στο
θεσμικό τους ρόλο. 
Η πολιτική ηγεσία μοιράζει όμορφα
λόγια, μιλά για ανάπτυξη στην
αγροτική οικονομία, αλλά αυτό δε
μπορεί να γίνει χωρίς τους συνε-
ταιρισμούς. 
Πρώτα απ’ όλα λοιπόν, είναι ση-
μαντικό άμεσα να γίνουν οι απα-
ραίτητες αλλαγές και να ξεκαθαρίσει
το θέμα με το Νόμο, ώστε να βρουν
το δρόμο τους οι Συνεταιρισμοί. 
Εξίσου σημαντικό είναι να ξεκινήσει
η χρηματοδότηση των συνεταιρι-
σμών εκείνων που θα μείνουν τα
πράγματα, ώστε να μπορούν να
παρεμβαίνουν κάθε φορά σε κάθε
προϊόν τον τόπο τους, με στόχο να
κρατηθούν οι τιμές και να προστα-
τευθεί το αγροτικό εισόδημα. 
Επιπρόσθετα, χρειάζεται χρημα-
τοδότηση στους ίδιους τους αγρότες,
για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν
σε βασικές υποχρεώσεις για την
καλλιέργειά τους και να στηριχθούν
σε μία περίοδο πολύ κρίσιμη για
τη χώρα και το μέλλον του αγροτικού
μας τομέα.

«Καιρός να σταματήσουν οι αγρότες μαχαραγιάδες των επιδοτήσεων» 

«Με ημίμετρα δε λύνονται προβλήματα» 

Θα πρέπει πλέον 

να πάψει να υπάρχει

μια μερίδα 

αγροτών -και μη

αγροτών οι οποίοι 

το μόνο που κάνουν

είναι να παίρνουν 

τις επιδοτήσεις
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                                ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ»  oi ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΑΣ

          τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών 

H
νέα χρονιά το 2013 φαί-

νεται ότι θα είναι η πιο
δύσκολη των τελευταί-

ων χρόνων και για την αγροτική
οικονομία της χώρας. Δεν φτάνει
η μείωση του εισοδήματός μας
για άλλη μια χρονιά, ήρθαν και
νέα «χαράτσια» για τους αγρο-
τοκτηνοτρόφους. 
Ιδιαίτερα η κτηνοτροφία, βιώνει
τη μεγαλύτερη κρίση της τελευ-
ταίας εικοσαετίας κυρίως λόγω: 
nΤης μεγάλης αύξησης της τιμής
των ζωοτροφών έως 90%. 
n Της μείωσης των τιμών που
πουλάμε τα προϊόντα μας, γάλα-
κρέας, ή στην καλύτερη περίπτωση

η στασιμότητά τους. 
Πολλοί κτηνοτρόφοι είναι απλήρωτοι από πέρυσι, με αποκορύφωμα
«το κανόνι» της ΑΓΝΟ του κ. Κολιού που προσέφυγε στο άρθρο
99, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής γάλακτος:
100 χιλιάδες τόνους του αιγοπρόβειου, την καταστροφή και έξοδο
από το επάγγελμα χιλιάδων κτηνοτρόφων. 
Αυτή η άσχημη κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί, αν η κυβέρνηση
εφαρμόσει ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργίας και
κτηνοτροφίας, που βασικά στοιχεία, όπως έχει προτείνει ο ΣΕΚ,
πρέπει να είναι: 
n Η διαγραφή του 50% των χρεών των κτηνοτρόφων προς τις
τράπεζες και η ρύθμιση του υπολοίπου 50% για αποπληρωμή σε
15 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. 
n Η ίδρυση Τράπεζας Ειδικού Σκοπού υπό δημόσιο έλεγχο για
χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνο-
τροφικής παραγωγής.
n Η απόδοση δημόσιων βοσκότοπων στους κτηνοτρόφους με
βάση τη δυναμικότητα της κάθε εκμετάλλευσης και την ικανότητα
εκτροφής των βοσκότοπων, ώστε να επέλθει καθοριστικά μείωση
του κόστους παραγωγής. 
n Η στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων ζωοτροφών(κουκιά,
μπιζέλια, ρεβύθια κ.λπ.) 
n Τη στήριξη για αύξηση του ζωικού κεφαλαίου ιδιαίτερα στην
αιγοπροβατοτροφία, που αποτελεί και συγκριτικό πλεονέκτημα
της χώρας μας.
n Τη συντονισμένη ανάπτυξη της γενετικής βελτίωσης των ζώων
και την καταπολέμηση ζωονόσων που πλήττουν τα κοπάδια μας. 
n Την προώθηση, στήριξη και προστασία εξαγώγιμων ζωϊκών
προϊόντων, όπως τα τυροκομικά μας και ιδιαίτερα η ΠΟΠ φέτα, σε
τρίτες χώρες. 
n Το «χτύπημα» των ελληνοποιήσεων εισαγόμενων προϊόντων
και η προστασία των καταναλωτών. 
n Η σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής (γαλακτοκομικά, κρέας
κ.λπ.) με τις επιχειρήσεις τουρισμού (ξενοδοχεία κ.λπ.) για την
απορρόφηση πραγματικών ποιοτικών ελληνικών προϊόντων από
αυτές και την προώθησή τους στους πάνω από 16 εκατ. τουρίστες
που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας. 

Παναγιώτης 
Πεβερέτος
Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής 
Κτηνοτροφίας

Ω
ς πρόεδρος μιας
υγιούς συνεταιρι-
στικής οργάνωσης,

επιθυμώ και αναμένω την
άμεση απεμπλοκή του συ-
νεταιριστικού κινήματος
από τις δυσλειτουργίες του
Νόμου 4015/2011, την άμε-
ση κατάθεση των τροπο-
λογιών στην Βουλή οι οποί-
ες θα ξεκαθαρίζουν το τοπίο
και θα επιτρέψουν επιτέ-
λους στις οργανώσεις να
συνεχίσουν απρόσκοπτα
τη λειτουργία τους με τον
τρόπο που θα επιλέξει η

Γενική Συνέλευση της κα-
θεμίας ξεχωριστά. Άλλωστε,
ο συνεταιρισμός είναι πρώ-
τα από όλα εθελοντική και
μόνο συνεργασία φυσικών
μελών. 
Πέραν αυτού του θέματος
που πρέπει άμεσα να κλεί-
σει, είναι απαραίτητο επι-
τέλους η πολιτεία να περά-
σει από τα λόγια στις πρά-
ξεις, για τη στήριξη του
αγροτικού κόσμου. Καλό
είναι να λέμε ότι η γεωργία
θα αποτελέσει το βασικό
πυλώνα για την έξοδο της
χώρας από την οικονομική
κρίση, αυτό όμως θα πρέπει
να το υποστηρίζουμε και
με μία σειρά πολιτικών επι-
λογών και αποφάσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι
δυνατόν να μιλάμε για ανά-
πτυξη της γεωργίας με τόσο
υψηλό κόστος παραγωγής.
Ο παραγωγός για να παρά-
γει θα πρέπει να έχει μία
δεδομένη ρευστότητα που
θα του επιτρέπει σε συγ-
κεκριμένες περιόδους του
χρόνου να καλύπτει τις
ανάγκες του σε εφόδια,

καύσιμα και σε ότι άλλο
απαιτείται για να γίνει μια
σωστή καλλιέργεια και όταν
το κόστος όλων αυτών αυ-
ξάνεται συνέχεια είναι δε-
δομένο ότι δυσχεραίνει την
προσπάθεια του Έλληνα
αγρότη να παράξει αντα-
γωνιστικά αγροτικά προ-
ϊόντα. 
Οι κίνδυνοι να μείνουν με-
γάλες εκτάσεις ελληνικής
γης ακαλλιέργητες είναι
πλέον μεγάλοι και οι συνέ-
πειες τότε θα είναι δραμα-
τικές. Θα πρέπει λοιπόν ο
ΕΛΓΑ, ο οποίος πλέον ει-
σπράττει ετησίως μεγάλα
ποσά ως ασφαλιστικές ει-
σφορές από του παραγω-
γούς, να αρχίσει να αποζη-
μιώνει κιόλας, γιατί ας μην
ξεχνάμε ότι η εισφορά είναι
καθαρά ανταποδοτική και
το αγροτικό επάγγελμα εί-
ναι εκτεθειμένο σε όλες τις
δυσμενείς συνθήκες είτε
αυτές είναι καιρικές είτε οι-
κονομικές. Τους αγρότες
τους επηρεάζουν τα πάντα
και έτσι πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται.

Ευθύμης 
Μονίαρος
Πρόεδρος Ένωσης 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου 

«Στόχος 
η στήριξη 
του αγροτικού 
εισοδήματος»

Τ
η νέα χρόνια είναι
σημαντικό και για
τον αγροτικό τομέα

το να σταθεροποιηθεί το τρα-
πεζικό σύστημα και να ενι-
σχυθούν τα αγροτικά προ-
ϊόντα σε μία υγιή κατεύθυνση
και πάντα ελεγχόμενη. Ο τε-
λικός σκοπός και στόχος θα
πρέπει να είναι η στήριξη
του αγροτικού εισοδήματος,
ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ
δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία, μέσα στην οποία τα προ-
βλήματα για τους Έλληνες
παραγωγούς είναι πολλά και
μεγάλα. 
Ειδικότερα, για τη μαστίχα
Χίου, που είναι το δικό μας
προϊόν, θεωρούμε σημαντικό
να υπάρξει αύξηση των εξα-
γωγών, μείωση των εξόδων
και του δανεισμού με απο-
κλειστικό στόχο και σκοπό
αν όχι την αύξηση τουλάχι-
στον τη διατήρηση του ει-
σοδήματος των παραγωγών-
μελών μας. 
Μέσα στην οικονομική συγ-
κυρία που βιώνουμε ως χώρα
και ο καθένας χωριστά και
με το γεγονός ότι ευτυχώς
ο δικός μας συνεταιρισμός
είναι κατά βάση εξαγωγικός,
θεωρούμε σημαντικό να αυ-
ξήσουμε το 65% των εξα-
γωγών μας και εν γένει τις
πωλήσεις. Αν πετύχουμε αυ-
τούς τους στόχους θα αυξη-
θούν τα οφέλη όλων. 

Χρήστος 
Τσιχήτας
Πρόεδρος ΕΑΣ Θεσσαλονίκης

«Πιο δύσκολη η νέα χρονιά»

T
ο σημαντικότερο που
πρέπει να γίνει, ώστε
να υπάρχει άμεσο

αποτέλεσμα στους αγρότες
και στην αγροτική οικονομία
είναι να δουλέψουμε συ-
στηματικά και οργανωμένα

με βάση τις προτεραιότητες
της νέας ΚΑΠ. Δηλαδή, με
βάση το τι ζητάει η αγορά
και τι μπορεί να καλλιεργηθεί
στην πατρίδα μας. 
Χρειάζεται άμεσα ένα σχέδιο
δράσης από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων σε αυτή την κα-
τεύθυνση, διότι δε μπορού-
με πλέον να καλλιεργούμε
χωρίς να παρακολουθούμε
τι ζητάει η αγορά, χωρίς να
βλέπουμε τι βάζει ως δεδο-
μένο η ΚΑΠ και πάρα πολλές
φορές να δημιουργούμε ένα
«αλαλούμ» στους αγρότες,
με αποτέλεσμα εκείνοι να
καταφεύγουν σε καλλιέρ-
γειες που δεν ενδείκνυνται
στο γεωφυσικό τοπίο και
στις εδαφοκλιματολογικές

συνθήκες της κάθε περιοχής. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να
δοθεί βαρύτητα στη δημι-
ουργία νέων και στην εξέλιξη
των υφιστάμενων συνεται-
ριστικών οργανώσεων. Το
συνεταιριστικό κίνημα σε
υγιή βάση θα μπορούσε να
είναι το όχημα και ο μηχα-
νισμός στήριξης της αγρο-
τικής πολιτικής που θα σχε-
διάζεται σε εθνικό, αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι
απαραίτητο πλέον να ορ-
γανωθούν πολύ γρήγορα
οι αγρότες σε αγροτικούς
συνεταιρισμούς αλλά και
Ομάδες Παραγωγών, και με
κεντρική βάση δεδομένων
αλλά και ιδεολογικού προ-
σανατολισμού στην ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ. 

Γιώργος 
Γιαννιτσόπουλος
Πρόεδρος ΕΑΣ Αμυνταίου

«Να δουλέψουμε οργανωμένα με βάση τη νέα ΚΑΠ»

«Κίνδυνος να μείνουν ακαλλιέργητες μεγάλες εκτάσεις» 



λές φορές. Έρχονται από το 1992,
τόσο με διακρατικές συνεργασίες
όσο και με ευρωπαϊκά προγράμματα.
Τα τελευταία χρόνια όμως μας κα-
λούν ως συμβούλους επί πληρωμή.
Μάλιστα, πέρυσι μας είχε καλέσει
μια ιδιωτική κινεζική εταιρεία, η
οποία εμπορευόταν -μεταξύ άλλων-
και το λάδι της καμέλιας και ήθελε
τη γνώση μας για την εξαγωγή λαδιού
από το φυτό. Όλοι αυτοί, τόσα χρόνια
μας αξιολογούν και μας εμπιστεύον-
ται» εξηγεί ο δρ. Κ. Χαρτζουλάκης.
Εκτός από την Κίνα, το Ινστιτούτο
Ελιάς έχει συνεργαστεί με πολλές
ακόμα χώρες αλλά και Περιφέρειες
της Ελλάδας, προσπαθώντας να κερ-
δίσει κάποια χρήματα και από την
παροχή υπηρεσιών. Πρόσφατα, έγι-
ναν συνεργασίες με την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
με τους Παξούς και με την Αλβανία:
«Το ΙΕΥΦΧ αποτελεί σημείο αναφο-
ράς για την ελιά και το ελαιόλαδο
σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι ένας
πρεσβευτής της Κρήτης και της Ελ-
λάδας στο εξωτερικό» τονίζει ο δρ.
Χαρτζουλάκης.  

Ελαιόλαδο made in China;
Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια
κατανάλωση του ελαιόλαδου αυ-
ξάνεται διαρκώς. Παράλληλα, αυ-
ξάνονται και οι προσπάθειες ελαι-
οκαλλιέργειας και παραγωγής ελαι-
όλαδου από πολλές χώρες του πλα-
νήτη που επιδιώκουν να είναι αυ-
τάρκεις. 
«Η Κίνα άρχισε να καλλιεργεί ελιές
χωρίς να το έχει στην κουλτούρα

της. Στην αρχή ήθελαν να προστα-
τέψουν τα εδάφη από τη διάβρωση.
Ήδη από το 1960 κάνουν προσπά-
θεια, ωστόσο οι κλιματολογικές συν-
θήκες είναι τόσο οριακές που δεν
έχουν μεγάλη παραγωγή» εξηγεί ο
δρ. Χαρτζουλάκης. Ανάλογες προ-
σπάθειες σημειώνονται και σε άλλες
χώρες, όπως η Αργεντινή, οι ΗΠΑ,
αλλά και η Αυστραλία, όπου κατοι-
κούν πάρα πολλοί μετανάστες από
μεσογειακές χώρες που θέλουν να
μειώσουν τις εισαγωγές προϊόντων
ελαιόλαδου. Ωστόσο καμία από αυ-
τές τις προσπάθειες δεν φαίνεται
να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα,
παρά το ότι η τεχνολογία αυτών των
χωρών είναι εξαιρετικά προηγμένη. 
Φυσικά, δεν ισχύει το ίδιο και για
τις χώρες της Β. Αφρικής, όπως η
Τυνησία και το Μαρόκο, αλλά και
την Τουρκία, οι οποίες τα τελευταία
χρόνια έχουν μπει δυναμικά στο
παιχνίδι. 

Ανάγκη για πιστοποίηση
Όμως, όπως εξηγεί ο δρ. Χαρτζου-
λάκης, η ποιότητα του λαδιού αυτών
των χωρών είναι κατώτερη του κρη-
τικού ελαιόλαδου: «Ναι μεν έχει τα
τυπικά χαρακτηριστικά του έξτρα
παρθένου, αν όμως το αναλύσεις
οργανοληπτικά, έχει λιγότερο άρωμα
και πολύ λιγότερες πολυφαινόλες,
αντιοξειδωτικά δηλαδή, στα οποία
συνίστανται όλες οι ευεργετικές ιδιό-
τητες του δικού μας ελαιόλαδου».
Αυτό οφείλεται στο ότι αυτές οι φυ-
τείες απαιτούν πολύ νερό και πολύ
λίπασμα, με αποτέλεσμα να αλλοι-

ώνονται αυτά τα χαρακτηριστικά,
την ώρα που στην Κρήτη η ελαι-
οκαλλιέργεια έχει πολύ χαμηλές εισ-
ροές (λίπασμα, νερό, ψεκάσματα),
δίνοντας λάδι που και έξτρα παρθένο
είναι και έχει και άλλα χαρακτηριστικά
που οι άλλες καλλιέργειες δεν μπο-
ρούν να τα έχουν.
Βέβαια, όλα αυτά δεν είμαστε σε θέση
να τα αποδείξουμε. «Τα ελαιουργεία
μας δεν είναι πιστοποιημένα, για να
μπορούμε να δείξουμε ότι το λάδι
μας έχει και κάποια χαρακτηριστικά
που εμείς μπορούμε να δώσουμε
ενώ οι άλλοι δεν μπορούν» διαπι-
στώνει ο δρ. Χαρτζουλάκης, επιση-
μαίνοντας ότι οι επανειλημμένες πιέ-
σεις του Ινστιτούτου και άλλων επι-
στημονικών φορέων προς το κράτος
για ανάπτυξη και εφαρμογή των σχε-
τικών ελέγχων δεν είχαν κανένα απο-
τέλεσμα.

«Όμως η αγορά δεν περιμένει. Αυτή
τη στιγμή η κορωνέικη ποικιλία καλ-
λιεργείται σε όλον τον κόσμο. Κι
εμείς καθόμαστε χωρίς πολιτική, λέ-
γοντας ότι παράγουμε καλό λάδι.
Πρέπει να κινηθούμε για να πάρουμε
την υπεραξία του λαδιού μας. Με
τους όρους του ’80, που η Ισπανία
δεν είχε έξτρα παρθένο, είχαμε το
καλύτερο λάδι. Τώρα οι όροι έχουν
αλλάξει. Η Ισπανία παράγει πλέον
600.000 τόνους ετησίως έξτρα παρ-
θένο. Τόση είναι η παγκόσμια ζήτηση.
Γιατί λοιπόν να πάρουν το δικό μας;»
αναρωτιέται και συμπληρώνει: «Πρέ-
πει να ακούσουμε το τι ζητάει η αγο-
ρά και να ξεχωρίσουμε από τη μαζική
παραγωγή του έξτρα παρθένου». 

Η επόμενη μέρα 
του Ινστιτούτου
Για τους ανθρώπους του Ινστιτούτου
Ελιάς, η διασφάλιση της ποιότητας
του κρητικού ελαιόλαδου είναι επι-
βεβλημένη και ο ρόλος του Ινστι-
τούτου στην προσπάθεια αυτή μπο-
ρεί και πρέπει να είναι ηγετικός.
«Δυστυχώς, έως τώρα η πολιτεία δεν

προσανατόλισε την παραγωγή μας
στα ποιοτικά προϊόντα, παρά μόνο
στις κουβέντες. Αντί να στηρίζει τη
γεωργική έρευνα, την απαξιώνει»
διαπιστώνει ο δρ. Χαρτζουλάκης, εκ-
φράζοντας την άποψη ότι πρέπει να
κινηθούμε άμεσα προς την κατεύ-
θυνση της ταυτοποίησης και της δια-
σφάλισης της ιχνηλασιμότητας του
ελαιόλαδου. «Σήμερα ο κόσμος, παρά
την κρίση, στρέφεται στα ποιοτικά
προϊόντα. Αυτό το προϊόν που εγώ
θα το αγοράσω και θα το πληρώσω
ακριβά, εκτός από το να είναι έξτρα
παρθένο, θέλω να έχει και άλλα χα-
ρακτηριστικά: να ξέρω από ποιο χω-
ράφι βγήκε, από ποιον παραγωγό,
με τι ψεκάστηκε, πότε μαζεύτηκε,
σε ποιο ελαιουργείο πήγε και πώς
έφτασε μέχρι εμένα. Να μπορώ να
το ελέγξω. Σε τέτοια προϊόντα η
αγορά της Ευρώπης, και πολύ πε-
ρισσότερο η παγκόσμια αγορά, είναι
ελλειμματική. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση θα έπρεπε να έχουμε κινηθεί.
Ενώ το ξέρουμε, δεν κάνουμε τίποτα.
Εφησυχάζουμε με το ότι έχουμε καλό
λάδι. Και τι έγινε;» αναρωτιέται. 
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Τ
η χρονιά που μας πέρα-

σε, το Ινστιτούτο Ελιάς
και Υποτροπικών Φυτών
Χανίων κατάφερε να αντ-
λήσει 850.000 ευρώ από

ευρωπαϊκά προγράμματα, την ώρα
που ο κρατικός προϋπολογισμός
προέβλεπε λιγότερα από 40.000 ευ-
ρώ. Στις εγκαταστάσεις του δημι-
ούργησε ένα υπερσύγχρονο εργα-
στήριο ανάλυσης ελαιόλαδου, που
κόστισε σχεδόν 800.000 ευρώ. Ακό-
μη, εξασφάλισε 300.000 ευρώ κα-
θαρά χρήματα για τα επόμενα τέσ-
σερα χρόνια μέσω του προγράμ-
ματος LIFE. «Ο μόνος τρόπος για να
επιβιώσουμε είναι αυτά τα προ-
γράμματα» τονίζει ο διευθυντής δρ.
Κώστας Χαρτζουλάκης, συμπληρώ-
νοντας: «Κανείς δεν έχει αντιληφθεί
σε τι κλίμα παγκόσμιας ανταγωνι-
στικότητας δουλεύουμε. Κι όμως,
με 15 ανθρώπους αυτή τη στιγμή,
έχουμε κατορθώσει να είμαστε επί-

καιροι, ανταγωνιστικοί και πρωτο-
πόροι». 
«Είμαστε πάντα κοντά στον αγρότη
και προσπαθούμε να λύνουμε τα
προβλήματά του. Γι’ αυτό επιβιώσαμε
τόσα χρόνια» τονίζει από την πλευρά
της η δρ. Ευαγγελία Στεφανουδά-
κη-Κατζουράκη, αναπληρώτρια δι-
ευθύντρια. 

Ο ρόλος του Ινστιτούτου 
Για τους ανθρώπους του Ινστιτούτου
Ελιάς, η ενίσχυση του ρόλου του,
ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο
πρωτογενής τομέας μπορεί και πρέ-
πει να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην
ανάπτυξη της χώρας, είναι επιβε-
βλημένη. «Οι νέοι αγρότες καλούνται
να κάτσουν στα θρανία. Εμείς είμαστε
δίπλα τους, τους παρέχουμε όλη
την απαραίτητη τεχνογνωσία για
τις καλλιέργειές τους, πάνω σε πάρα
πολλά ζητήματα» τονίζει η δρ. Ευαγ-
γελία Στεφανουδάκη-Κατζουράκη. 
Το γραφείο παροχής υπηρεσιών του
Ινστιτούτου έχει ως στόχο την αν-
τιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων
για την εξασφάλιση ανώτερης ποι-
ότητας ελαιόλαδου, την ορθολογική
χρήση των πόρων που απαιτούν οι
καλλιέργειες και την αποτελεσματική
αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών
με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον. 
Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα,
οι επιστήμονες του Ινστιτούτου βγή-
καν από το «αποστειρωμένο» ερ-
γαστηριακό περιβάλλον και πλη-
σίασαν τον αγρότη στο χωράφι,
χάρη στο κινητό εργαστήριο ανα-
λύσεων δειγμάτων νερού, εδάφους

και φυτικών ιστών, που κάνει τις
διαδικασίες απλούστερες και αμε-
σότερες. «Πρόκειται για μια προ-
σπάθεια για αλλαγή προσανατολι-
σμού στον τομέα της παροχής γνώ-
σης» τονίζει ο κ. Χαρτζούλακης, επι-
σημαίνοντας ότι το κόστος του κι-
νητού εργαστηρίου ανήλθε σε σχε-
δόν 190.000 ευρώ και καλύφθηκε
από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 
Παράλληλα, το Ινστιτούτο δίνει με-
γάλη έμφαση στις έρευνες για νέες
καλλιέργειες και για αναδιάρθρωση
καλλιεργειών ή αποκατάσταση έπει-
τα από φυσικές καταστροφές. Τέλος,
το εντομοτροφείο του ΙΕΥΦΧ εκτρέ-
φει και αφήνει ελεύθερα στο περι-
βάλλον ωφέλιμα έντομα, τα οποία
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο
του πληθυσμού των κυριότερων
εχθρών των σημαντικότερων καλ-
λιεργειών της Κρήτης. «Το Ινστιτούτο
είναι πρωτοπόρο σ’ αυτά τα πράγ-
ματα. Δυστυχώς όμως τα περισσό-
τερα ερευνητικά αποτελέσματα δεν
αξιοποιούνται από την πολιτεία και
γι’ αυτό δεν φταίμε εμείς» επισημαίνει
ο δρ. Χαρτζουλάκης.

Πληρώνουν οι Κινέζοι για
ελληνική τεχνογνωσία
Την ώρα που το ΙΕΥΦΧ εκτιμά ότι
στην Ελλάδα εφαρμόζεται στην
πράξη μόνο το 10% με 15% της
υπάρχουσας τεχνογνωσίας σε αρ-
κετούς τομείς που αφορούν την
ελαιοκαλλιέργεια, οι Κινέζοι πλη-
ρώνουν τους Χανιώτες ερευνητές
για να μάθουν τα «μυστικά» τους.
«Οι Κινέζοι μας έχουν τεστάρει πολ-

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων (ΙΕΥΦΧ) ιδρύθηκε το
1961, όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτή στη χώρα μας η αναγκαιότητα

της έρευνας για την αγροτική ανάπτυξη. Σήμερα, μισό και πλέον αιώνα
μετά, με πενιχρό προϋπολογισμό και ανύπαρκτο σχεδιασμό από πλευράς

πολιτείας, οι εναπομείναντες τέσσερις ερευνητές και εννέα γεωπόνοι
δίνουν μια καθημερινή μάχη ώστε το Ινστιτούτο όχι μόνο να επιβιώνει,

αλλά και να δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα.

Ρεπορτάζ: ΦΑΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ

Εναλλακτικές καλλιέργειες
Με πικρία ο δρ. Κώστας Χαρτζουλάκης

διαπιστώνει την προχειρότητα και
την έλλειψη σχεδιασμού από πλευράς
κράτους στον τομέα των εναλλακτικών
καλλιεργειών, παρά το ότι συχνά παρου-
σιάζονται ως διέξοδος για την αγροτική
παραγωγή. «Αυτήν τη στιγμή όλη η Ελλάδα
δεν έχει έναν ερευνητή για τα υποτροπικά
φυτά και λέμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε
τις εναλλακτικές καλλιέργειες» τονίζει,
εξηγώντας ότι ο μοναδικός ερευνητής
για τα εσπεριδοειδή και τα υποτροπικά
φυτά αποχώρησε το 2005 και δεν αντι-
καταστάθηκε. «Αναρωτιέμαι με ποια

στοιχεία οι πολιτικοί λένε στους αγρότες
να στραφούν σε διάφορες καλλιέργειες,
όπως το ιπποφαές, για παράδειγμα, ενώ
εμείς δεν τολμάμε να τους το πούμε, αφού
δεν έχουμε στοιχεία» επισημαίνει. «Εμείς
έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας
επίσημα για τις καλλιέργειες που θεωρούμε
ότι μπορούν να περπατήσουν στην Κρήτη.
Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει διάφορα
φρούτα που προσιδιάζουν στον μεσογειακό
λαό, όπως το μάνγκο, που έχει υψηλές
τιμές, δεν έχει πολλά εργατικά και δεν
είναι και τόσο ευπαθές. Επίσης, η αγορά
του αβοκάντο έχει ανοίξει τα τελευταία

χρόνια. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Κι εμείς
δεν έχουμε έναν ερευνητή να πει «ναι,
αυτές οι νέες ποικιλίες δοκιμάστηκαν
εδώ, αυτά είναι τα καινούρια σχήματα».
Σ’ αυτά τα πράγματα έπρεπε να είμαστε
μπροστά» τονίζει, διαπιστώνοντας ότι σε
αυτήν ακριβώς την έλλειψη κρατικού
σχεδιασμού «πατάνε οι επιτήδειοι», οι
οποίοι εξαπατούν τους αγρότες, ωθώντας
τους σε διάφορες καλλιέργειες που πι-
θανότατα να μην έχουν τα υποσχόμενα
αποτελέσματα: «Πρόκειται για αυτοσχε-
διασμούς χωρίς κανέναν απολύτως συν-
τονισμό» διαπιστώνει. 

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς
και Υποτροπικών Φυτών Χανίων
δρ. Κώστας Χαρτζουλάκης

Η γεωργική έρευνα πλάι στον αγρότη

Στελέχη του Ινστιτούτου βρέθηκαν στο Γκανσού της Κίνας για να επιμορφώσουν
Κινέζους καλλιεργητές

Το υπερσύγχρονο εργαστήριο αναλύσεων ελαιόλαδου. Κόστισε σχεδόν 800.000 και χρηματοδοτήθηκε 
από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

Το κινητό εργαστήριο αναλύσεων δειγμάτων νερού, εδάφους και φυτικών ιστών.
Κόστισε 187.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
ΕΟΧ-ΕΖΕΣ

Οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών στα Χανιά

Μέσα σε ένα απόλυτα

ανταγωνιστικό

περιβάλλον στον τομέα

της γεωργικής έρευνας,

το Ινστιτούτο Ελιάς και

Υποτροπικών Φυτών

Χανίων καταφέρνει 

όχι μόνο να επιβιώνει,

αλλά και να είναι

ανταγωνιστικό 

σε παγκόσμιο επίπεδο,

την ώρα που ουσιαστικά

έχει πάψει να

χρηματοδοτείται

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
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KOINΩΝΙΑ&

Σ
υγκεκριμένα, σύμφωνα

με τα αποτελέσματα της
έρευνας «Οικονομικό
Βαρόμετρο», 7 στους
10 πολίτες δηλώνουν

απαισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την
πορεία της ελληνικής οικονομίας,
ωστόσο το ποσοστό αυτό είναι μει-
ωμένο κατά 10% σε σύγκριση με
την προηγούμενη έρευνα. Τόνους

αισιοδοξίας διατηρούν οι 2 στους
10, ενώ 10% επέλεξε να μην συμ-
μετάσχει. Σε σύγκριση με την προ-
ηγούμενη έρευνα, μειώθηκε τόσο
το ποσοστό απαισιοδοξίας των πο-
λιτών όσο και το ποσοστό αποχής,
ενώ αυξήθηκε σημαντικά το πο-
σοστό αισιοδοξίας στα υψηλότερα
ποσοστά που έχουν σημειωθεί από
την αρχή διεξαγωγής της έρευνας. 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγμα-
τοποιείται κατ’ εντολή του ΕΒΕΑ
από την εταιρεία ALCO, είναι η έκτη
και τελευταία έρευνα για το 2012
που διεξήχθη το διάστημα μεταξύ
14 και 19 Δεκεμβρίου σε δείγμα
1.000 ατόμων ηλικίας 18 και άνω
απ’ όλη την Ελλάδα, μέσω τηλε-
φωνικών συνεντεύξεων. 
Το ΕΒΕΑ έθεσε και ερώτημα σχετικά
με την αξιολόγηση παραμονής στο
ευρώ μετά και τις τελευταίες εξε-
λίξεις. Η πλειοψηφία των ερωτη-
θέντων και συγκεκριμένα το 75%,
έκρινε απαραίτητη της παραμονή
της Ελλάδας ως κράτος-μέλος της
Ευρωζώνης, ενώ μόλις το 17% απάν-
τησε αρνητικά και το 8% επέλεξε
να μην συμμετάσχει. 
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά
οικονομικά των πολιτών, το 76%
των ερωτώμενων δήλωσαν απαι-
σιόδοξοι, ποσοστό αισθητά μει-
ωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο

ποσοστό της προηγούμενης πε-
ριόδου, ενώ 17% των ερωτηθέντων
δήλωσαν αισιόδοξοι, σημειώνοντας
το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό
αισιοδοξίας καθ’ όλη τη διάρκεια
διεξαγωγής της έρευνας. 

Ο «παλμός» της κοινωνίας 
Παραδοσιακά, το ΕΒΕΑ συμπερι-
λαμβάνει στο «Οικονομικό Βαρό-
μετρο» και ερωτήματα για επίκαιρα
ζητήματα που απασχολούν το ευρύ
κοινωνικό σύνολο. Στη συγκεκρι-
μένη έρευνα, το πρώτο από αυτά
τα ερωτήματα αφορούσε τη συμ-
βολή της λειτουργίας των κατα-
στημάτων έως 250 τ.μ. τις Κυριακές
στην ενίσχυση της εμπορικής κί-
νησης. Στο ερώτημα αυτό, η πλει-
οψηφία των ερωτηθέντων ήταν
αντίθετοι. Συγκεκριμένα, σχεδόν
6 στους 10 συμμετέχοντες (57%)
απάντησαν αρνητικά. Θετικά απάν-
τησε το 34%. Το συγκεκριμένο εύ-

ρημα αποδίδεται κυρίως στην έλ-
λειψη της δυνατότητας για αύξηση
της κατανάλωσης από τα νοικοκυ-
ριά, λόγω της μειωμένης αγορα-
στικής τους δύναμης. 
Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε
το εάν η λύση για την αποτελεσμα-
τική λειτουργία του δημοσίου τομέα
είναι η απομάκρυνση προσωπικού
ή η αποτελεσματικότερη αξιοποί-
ησή του. Η πλειοψηφία των πολιτών,
περισσότεροι από 6 στους 10, θε-
ωρεί ότι η αποτελεσματική λει-
τουργία του δημοσίου τομέα θα
επιτευχθεί μέσω της αποτελεσμα-
τικότερης αξιοποίησης του ήδη
υπάρχοντος προσωπικού, ενώ μόλις
το 24% είναι σύμφωνο με τις μει-
ώσεις προσωπικού στις δημόσιες
υπηρεσίες. 

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Τα πρώτα, δειλά αλλά εμφανή, χαμόγελα μεταξύ των πολιτών
φαίνεται πως έφεραν οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική
οικονομία, όπως προκύπτει από έρευνα του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), 
που καταγράφει –για πρώτη φορά εδώ και καιρό– 
μείωση του ποσοστού απαισιοδοξίας των Ελλήνων 
για την πορεία των δημόσιων οικονομικών 
αλλά και της προσωπικής τους οικονομικής κατάστασης! 

Τα πρώτα (δειλά) χαμόγελα; 
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
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2013: Η επιστροφή 
Ας ευχηθούμε ότι θα πιαστούν οι στόχοι των
αποκρατικοποιήσεων, γιατί αλλιώς θα… βρέξει νέα
μέτρα έως και 1 δισ. ευρώ ετησίως!  Ένα... γολγοθά για
την ελληνική κυβέρνηση και κυρίως για τον ελληνικό
λαό, τον οποίο θα κληθεί να διανύσει με το
αυστηρότερο καθεστώς επιτήρησης από την Tρόικα που
έχει εφαρμοσθεί ως τώρα, προδιαγράφει το νέο Mνημόνιο. 

Από το κείμενο γίνεται σαφές ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που πρόσφατα
εγκρίθηκαν δεν ήταν τα τελευταία, κόντρα στις διακηρύξεις της κυ-
βέρνησης, ενώ ορίζεται ότι κάθε απόκλιση στο στόχο για τα έσοδα

αποκρατικοποιήσεων, θα «σέρνει» την κυβέρνηση σε διορθωτικά μέτρα
έως και 1 δισ. ετησίως! 
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κο-
μισιόν, από τις αποκρατικοποιήσεις προ-
βλέπεται ότι θα εισπραχθούν 100 εκατ. το
α' τρίμηνο του 2013, 1 δισ. το β΄ τρίμηνο
και από 700 εκατ. τα δύο επόμενα. Αν δεν
πιαστούν οι στόχοι, η Ελλάδα θα πρέπει να
πάρει νέα μέτρα! 
Το Μνημόνιο ορίζει ότι σε κάθε διαπιστωμένη
απόκλιση από τους στόχους για τα έσοδα
από τις ιδιωτικοποιήσεις, που θα ελέγχονται
κάθε τρίμηνο εξονυχιστικά από την Τρόικα,
η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να ανα-
προσαρμόζει το στόχο για το πρωτογενές
πλεόνασμα, κατά 50% του ποσού της από-
κλισης, ορίζοντας και πρόσθετα μέτρα για την επίτευξή του. Σε κάθε
περίπτωση, με τον τρόπο αυτό προβλέπεται ότι μπορεί να επιβάλλονται
πρόσθετα μέτρα έως και για 1 δισ. ευρώ πρόσθετης εξοικονόμησης σε
ετήσια βάση!  Πάντως, οι δεσμευτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τα έσοδα
από ιδιωτικοποιήσεις (11,1 δισ. συνολικά, ως το τέλος του 2016) είναι
πολύ πιο «προσγειωμένοι» από τις εντελώς ανεδαφικές, όπως αποδείχθηκε,
προβλέψεις του παρελθόντος και επιτρέπουν στην κυβέρνηση -θεωρητικά
τουλάχιστον- να τους καλύψει, χωρίς να πέσει στην «παγίδα» των αυτόματων
διορθώσεων αποκλίσεων. 
Σύντομα, όμως, θα έλθει στο προσκήνιο το ζήτημα των απροσδιόριστων
μέτρων του Μεσοπρόθεσμου, για τη διετία της επιμήκυνσης (2015-2016)
που θα πρέπει να καλύψουν, με τους έως τώρα υπολογισμούς, ένα κενό
της τάξεως των 4,5 δισ. ευρώ. Όπως τονίζεται στο σχέδιο του Μνημονίου,
τα μέτρα του 2015, που θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί ως το τέλος
Αυγούστου του 2013, θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διεύρυνση της φο-
ρολογικής βάσης, με πρόσθετη κατάργηση απαλλαγών και εξαιρέσεων
από τη φορολογία, στη χρονική επέκταση της ισχύος μέτρων που θα λήξουν
ως το τέλος του 2014, αλλά και σε στοχευμένες περικοπές δαπανών. Τα
μέτρα, θα πρέπει να είναι συνεπή με το μνημονιακό στόχο για πρωτογενές
πλεόνασμα 3% το 2015, κάτι που σημαίνει ότι αυτή τη φορά δεν θα
υπάρξουν περιθώρια αναπροσαρμογής των στόχων για το πλεόνασμα, σε
περίπτωση αποκλίσεων στην εκτέλεση του προγράμματος, αλλά θα
χρειασθούν πρόσθετα μέτρα για κάλυψη των κενών. 

Ξεπεράσαμε το Μνημόνιο!
Την ίδια ώρα πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ξεπεράσαμε το
στόχο του Μνημονίου για τη μείωση του κόστους εργασίας με τις μειώσεις
των μισθών και την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος -συμπε-
ριλαμβανομένων και των μέτρων του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου
Δημοσιονομικού Σχεδίου- θα μειωθεί κατά 16,5%, αντί 15% που προβλέπει
το Μνημόνιο. 

Θα έχουμε νέα 
μέτρα το 2013; 

Η
αγορά της εργασίας

όχι μόνο απορρυθμί-
ζεται, αλλά γυρίζουμε
πολλές δεκαετίες πίσω.

Η σύνταξη πηγαίνει στα 67, κό-
βεται οριστικά ό,τι είχε απομείνει
από 13ο-14ο μισθό σε δημοσίους
υπαλλήλους και συνταξιούχους,
περικόπτονται κλιμακωτά οι συν-
τάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Μει-
ώνεται το εφάπαξ σε 22 Ταμεία
20% με 30% κατά μέσο όρο (έως
και 83%). 
Περίπου δύο συντάξεις το χρόνο
χάνουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι
σχεδόν σηκώνουν το μισό βάρος
των νέων μέτρων (πίνακας 2).
Περικόπτονται οι αποδοχές έως
και 35% στα ειδικά μισθολόγια
με τα οποία αμείβονται 250.000
υπάλληλοι, ενώ οι εργαζόμενοι
στις ΔΕΚΟ θα δουν το μισθό τους
να μειώνεται κατά μέσο όρο 25%,
με την ένταξή τους στο ενιαίο μι-
σθολόγιο. 
Εκτός από τα άμεσα μέτρα που
αφορούν τις περικοπές δαπανών,
τη νέα φορολογία, το νέο Μνη-
μόνιο περιλαμβάνει και ένα πακέτο
έμμεσων μέτρων, που θα αυξή-
σουν το κόστος ζωής έως και 20%. 
Κατά την τελευταία διετία, ο μέσος
πραγματικός μισθός μειώθηκε
από το 84% στο 74% του αντί-
στοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου,
ενώ, κατά την ίδια πε-
ρίοδο η αγοραστική
δύναμη του μέσου

μισθού έχει μειωθεί κατά 50%. 
Τουλάχιστον άλλα 11 δισ. θα χα-
θούν από την αγορά το 2013 με
την ιδιωτική καταναλωτική δα-
πάνη να μειωθεί το 2013 στα 134,1
δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 11,1
δισ. σε σχέση με το 2012, που
εκτιμάται πως θα ανέλθει στα
145,2 δισ. ευρώ. 
Η ΓΣΕΕ εκτιμά ότι η ανεργία ανα-
μένεται να αγγίξει το 34-35% το
2013 (1.750.000 ανθρώπους), με
την καταγεγραμμένη στο 29%. 
Το κοινωνικό κράτος πλέον είναι
ανύπαρκτο: 
8Στην Ελλάδα ζουν 3,4 εκατομ-
μύρια άνθρωποι κοντά στο όριο
της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού ή το 31% του πλη-
θυσμού. 
8Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του
ελληνικού πληθυσμού που αδυ-
νατεί να καλύψει σημαντικά υλικά
αγαθά, το 2011 ανήλθε σε 15,2%,
έναντι 8,8% στην Ε.Ε. 
8«Σοκ» προκαλεί η εκτίμηση της
Τραπέζας της Ελλάδος ότι περίπου
550.000 άτομα ζουν σε νοικοκυριά,
τα οποία δεν έχουν κανέναν ερ-
γαζόμενο! 
8Χωρίς ισόβια σύνταξη θα μεί-
νουν περίπου 150.000 δικαιούχοι,
καθώς το επίδομα των 204 ευρώ
καταργείται. 

Δημόσιο – απολύσεις
Στο Μνημόνιο 3, υπάρχουν φυσικά
και κάποιες πρώτες εκτιμήσεις

για το πώς θα αποχωρήσουν
27.000 υπάλληλοι μέχρι και το
τέλος του 2013. 
Ειδικότερα, ο θεσμός της διαθε-
σιμότητας, σύμφωνα με το νο-
μοσχέδιο, αφορά υπαλλήλους
κάθε υπουργείου ή φορέα, των
οποίων η θέση καταργείται. Οι
υπάλληλοι αυτοί μπορούν να με-
τατάσσονται, να καλύπτουν προ-
σωρινές ανάγκες ή να υπάγονται
σε ειδικά προγράμματα κατάρτι-
σης. 
Η διαθεσιμότητα θα διαρκεί 1
έτος και θα καταβάλλονται τα
75% αποδοχών του. 
Αν ένα χρόνο μετά δεν μεταταχθεί,
τότε η σχέση εργασίας λύεται.

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ,

Το 2013 σηματοδοτεί  τη δραματική αλλαγή στη ζωή μας,  
με τους Έλληνες  να επιστρέφουν ουσιαστικά στην… προ
βιομηχανική εποχή! Το 2012 απασφάλισαν το πακέτο των νέων
σκληρών μέτρων, ανατρέποντας δραματικά τη ζωή μας  
για το 2013 και τα επόμενα χρόνια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Το «ψαλίδι» στις δαπάνες το 2013 (Ποσά σε εκατ. ευρώ) 
1. Δαπάνη για συντάξεις 3.799
2. Μισθολογική δαπάνη 1.100
3. Υγειονομική περίθαλψη 803
4. Αναδιάρθρωση δημοσίου τομέα 483
5. Κοινωνικά επιδόματα 347
6. Εθνική Άμυνα 304
7. Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ 241
8. Παιδεία 132
9. Αναδιάρθωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 100

Ας… ευχηθούμε 

ότι θα επιτευχθούν 

οι στόχοι των

αποκρατικοποιήσεων!  
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Ειδικά μισθολόγια: 
Χάνουν έως και 50%
των αποδοχών τους
«Τσάμπα» θα κληθούν να εργαστούν
για περίπου μισό χρόνο, όσοι αμεί-
βονται με τα ειδικά μισθολόγια (περί
τους 250.000). 
Οι νέες περικοπές, έως 35% για το
2013, που προβλέπει το νέο Μεσο-
πρόθεσμο, οι αναδρομικές κρατήσεις
από 1/8/2012 που θα γίνουν στους
μισθούς τους, άλλα 1.000 ευρώ που
θα χάσουν το 2013 με την κατάργηση
των δώρων και επιδομάτων αδείας
και η μαζική μείωση ή κατάργηση
των πάσης φύσεως επιδομάτων και

αμοιβών που απολάμβαναν ως τώρα,
εξανεμίζει σχεδόν το 50% των απο-
δοχών που θα ελάμβαναν από τώρα
μέχρι τα τέλη του 2013. 

Επέκταση Μισθολογίου 
στις ΔΕΚΟ
Την ένταξη από την 1η Ιανουαρίου
στο Ενιαίο Μισθολόγιο και Βαθμο-
λόγιο και των εργαζομένων σε μη
εισηγμένες ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ, και Νομικά
Πρόσωπα των δήμων και όλων των
φορέων που επιχορηγούνται κατά
50% από το κράτος, αποφάσισε η
κυβέρνηση μετά τη διαθεσιμότητα.
Η εγκύκλιος του υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης έχει προ-
καλέσει έντονες αντιδράσεις. 
Το μέτρο αφορά περίπου 100.000
δημόσιους υπαλλήλους, που από
το 2013 θα υποστούν νέες μειώσεις,
οι οποίες θα κυμαίνονται κατά μέσο
όρο στο 25%, ενώ μπαίνει "οροφή"
στα 2.200 ευρώ μεικτά για την κα-
τηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαί-
δευσης με 35 χρόνια υπηρεσίας. 
Ενδεικτικά, εργαζόμενος σε ΔΕΚΟ,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με
33 χρόνια, ενώ στις 31/10/2011 οι
μεικτές του αποδοχές ήταν 3.040
ευρώ, από την 1/1/2012 μειώθηκε
κατά 25% αλλά τοποθετήθηκε στα

ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια ανά
κατηγορία κι έτσι ο μισθός μειώθηκε
στα 2.280 ευρώ. 
Πλέον, από την 1/1/2013 θα λαμβάνει
μισθό 1.560 ευρώ, που σημαίνει συ-
νολική μείωση ύψους 48,86%.

Στις 31 Ιανουαρίου 
οι περικοπές στις συντάξεις
Περισσότερες και από δύο συντάξεις
το χρόνο θα χάσουν οι συνταξιούχοι
από τις νέες περικοπές στις κύριες
και επικουρικές συντάξεις, σε συν-

δυασμό την περικοπή τελείως των
Δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και
του επιδόματος αδείας, ενώ το ΕΚΑΣ
καταργείται για όσους δεν έχουν
συμπληρώσει τα 64 έτη. 
Πράξη θα γίνουν οι νέες περικοπές
-με βάση τις προβλέψεις του νέου
Μνημονίου- σε όλες τις συντάξεις
των δικαιούχων εκείνων που το
άθροισμα κύριων, επικουρικών αλλά
και των μερισμάτων υπερβαίνει τα
1.000 ευρώ, στις 31 Ιανουαρίου,
όπου και θα πληρωθούν τις συντάξεις
του Φεβρουαρίου. 
Οι μειώσεις θα γίνουν σε άθροισμα
κύριων επικουρικών και μερισμάτων
για ποσό από: 
8 1.000 – 1.500 μείωση 5%, μετά
τη μείωση το ποσό δεν μπορεί να
είναι μικρότερο από 1.000 ευρώ. 
8 1.501 – 2.000 μείωση 10%, το
ποσό μετά τη μείωση δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από 1.425 ευρώ. 
8 2.001 – 3.000 μείωση 15%, το
ποσό μετά τη μείωση δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από 1.800 ευρώ. 
8 3.001 και άνω μείωση 20%, ενώ
το ποσό μετά τη μείωση δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από 2.550 ευρώ. 

Τη γενιά των… 400 ευρώ φέρνει η εφαρμογή του Μνημονίου 3. Οι αλλαγές
στις εργασιακές σχέσεις οδηγούν τους καθαρούς μισθούς για τους νέους

εργαζομένους κάτω από τα 500 ευρώ (πίνακας 3). Ο νέος κατώτατος μισθός για
εργαζόμενους έως 25 ετών είναι 511 ευρώ μικτά, δηλαδή 429,24 καθαρά,
ενώ για εργαζόμενους άνω των 25 ετών είναι 586 μικτά, δηλαδή 492,24
ευρώ καθαρά. Το κατώτατο ημερομίσθιο για νέους έως 25 ετών είναι
22,83 ευρώ μικτά, δηλαδή 19,18 καθαρά, ενώ για άνω των 25 ετών
είναι 26,18 ευρώ μικτά, δηλαδή 22 ευρώ καθαρά. 
Επώδυνες ανατροπές έρχονται και στις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, καθώς εργοδότες και επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη
των εργοδοτικών οργανώσεων και δεν δεσμεύονται από κλαδικές,
επιχειρησιακές συμβάσεις, μετά τις 12/11/2012 δεν είναι υποχρεωμένες
να καταβάλλουν το επίδομα γάμου, που είναι το 10% του μισθού. 
Στα εργασιακά, η καθολικότητα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας καταργείται. 
Με βάση τα όσα προβλέπονται, "παγωμένες" για αρκετά χρόνια
θα παραμείνουν οι τριετίες του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μέχρι το
ποσοστό της ανεργίας -που σήμερα είναι στο 25,1%- πέσει κάτω
από το 10%. Γίνεται κανόνας η απόλυση με προειδοποίηση, με την
καταβολή του 50% της αποζημίωσης και με μέγιστο χρόνο ενημέρωσης του
εργαζόμενου τους τέσσερις μήνες, αντί των έξι, που ισχύει σήμερα. 

στην… προ-βιομηχανική εποχή 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΫΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ

0- 3 586,08 0 586,08
3-6 586,08 58,61 644,69
6-9 586,08 117,22 703,3

9-Άνω 586,08 175,82 761,9

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΫΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ

0-3 510,95 0 510,95
3- Άνω 510,95 51,1 562,05

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ

1.100 660
1.200 720
1.300 780
1.400 840
1.500 1.800
1.600 1.920
1.700 2.040
1.800 2.160
1.900 2.280
2.000 2.400
2.100 3.780
2.200 3.960
2.300 4.140
2.400 4.320
2.500 4.500
2.600 4.680
2.700 4.860
2.800 5.040
2.900 5.220
3.000 5.400

Τη γενιά των..
. 400 ευρώ 

φέρνει η εφ
αρμογή 

του Μνημονίου 3

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

Η γενιά των… 400 ευρώ!

Περισσότερες 

και από δύο συντάξεις 

το χρόνο θα χάσουν 

οι συνταξιούχοι οι οποίοι

θα σηκώσουν βάρος

περίπου 4 δισ. ευρώ
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Ο
κ. Κουβέλης επι-

σημαίνει ότι «η
συνεργασία τριών
κομμάτων είναι
πρωτόγνωρο πο-

λιτικό γεγονός για τα δεδομένα
της χώρας μας. Ως εκ τούτου,
είναι φυσιολογικό να υπάρχουν
θέματα λειτουργικότητας της
κυβέρνησης, τα οποία μπορεί
και πρέπει άμεσα να αντιμετω-
πιστούν». Ξεκαθαρίζει, δε, ότι
η κυβέρνηση «δεν στηρίζεται
στη βάση μιας ιδεολογικής συμ-
φωνίας, αλλά στο πλαίσιο των
αναγκών της χώρας». Ωστόσο,
εκτιμά ότι «οι αποφάσεις του
Εurogroup αποτελούν αποφα-
σιστικό βήμα στη σωστή κα-
τεύθυνση και δημιουργούν μια
βάση επανεκκίνησης της οικο-
νομίας» και εμφανίζεται βέβαιος
ότι «αν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις
μας και προχωρήσουμε στις

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, σε
ένα εύλογο χρονικό διάστημα
η χώρα θα μπει σε τροχιά ανά-
καμψης και ανάπτυξης». 

Κύριε Πρόεδρε, είστε ικα-
νοποιημένος από την απο-
τελεσματικότητα της κυβέρ-
νησης στην οποία συμμετέ-
χετε, απέναντι στα φλέγοντα
προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι Έλληνες πολίτες;
Πόσο βοηθά η πρόσφατη
απόφαση του Eurogroup
στην ανόρθωση της χώρας
μας; 
Η συνεργασία, κύριε Τουμάση,
τριών κομμάτων είναι πρωτό-
γνωρο πολιτικό γεγονός για
τα δεδομένα της χώρας μας.
Ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό
να υπάρχουν θέματα λειτουρ-
γικότητας της κυβέρνησης, τα
οποία μπορεί και πρέπει άμεσα

να αντιμετωπιστούν. Από ’κει
και πέρα, οι αποφάσεις του
Εurogroup αποτελούν αποφα-
σιστικό βήμα στη σωστή κα-
τεύθυνση και δημιουργούν μια
βάση επανεκκίνησης της οι-
κονομίας. Η συνέχιση της χρη-
ματοδότησης, η ένταξη του
χρέους σε φάση σημαντικής
μείωσης και η σαφής πολιτική
δέσμευση για παραμονή της
χώρας στο ευρώ, δημιουργούν
προϋποθέσεις σταθεροποίησης
και ανάκαμψης. Οι εξελίξεις
σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβε-
βαιώνουν ότι η παραμονή της
χώρας στο ευρώ προϋποθέτει
μια πολιτική μεταρρυθμίσεων
στο κράτος και στην οικονομία
και ταυτόχρονα αναδιαπραγ-
μάτευσης και σταδιακής απαγ-
κίστρωσης από τους επαχθείς
όρους του Μνημονίου, που θα
συναρτάται με τις ευρωπαϊκές
πολιτικές για την αντιμετώπιση
της κρίσης. Για τη σταθερο-
ποίηση και την ανάκαμψη απαι-
τούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής
παρεμβάσεις: 
4Ανασυγκρότηση του δημόσιου
τομέα με κινητικότητα και με-
τατάξεις.
4 Υλοποίηση αναπτυξιακών
παρεμβάσεων με τη σύμπραξη
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
και παροχή ρευστότητας στην

αγορά, σε συνδυασμό με την
ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών. 
4Δημιουργία ασπίδας κοινω-
νικής προστασίας που θα στηρίξει
πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται
κάτω από το όριο της φτώχειας. 
4 Δημιουργία θέσεων κατάρ-
τισης, μαθητείας και απασχό-
λησης. 

4Υποστήριξη του οικογενειακού
προϋπολογισμού με διακανο-
νισμούς των φορολογικών υπο-
χρεώσεων, ουσιαστική ελά-
φρυνση των δανειακών βαρών,
αντιμετώπιση της ακρίβειας
στην πράξη. 
4 Καθιέρωση ενός σταθερού
φορολογικού συστήματος, με
δικαιοσύνη, με αναδιανεμητικό
και αναπτυξιακό χαρακτήρα. 

Μπορείτε να μου εξηγήσετε
πώς μπορούν να συγκλίνουν
σε μία κυβέρνηση ιδεολογικά
ετερόκλητα κόμματα, ένα
δεξιό, όπως η Ν.Δ., που κα-
ταγγέλλει το αριστερόστρο-
φο ΠΑΣΟΚ για ανικανότητα,
όταν από το 1981 κυβερ-
νούσε τη χώρα και το δικό
σας, η ΔΗΜ.ΑΡ., που είναι
μαρξιστικής απόκλισης; 
Να σας πω: Η κυβέρνηση, όπως
από την πρώτη στιγμή έχω πει,
δεν στηρίζεται στη βάση μιας
ιδεολογικής συμφωνίας, αλλά
στο πλαίσιο των αναγκών της
χώρας. Αν η ΔΗΜ.ΑΡ., λοιπόν,
δεν είχε στηρίξει την κυβέρνηση,
τότε η χώρα θα είχε οδηγηθεί
σε τρίτες εκλογές με καταστρο-
φικά αποτελέσματα για την κοι-
νωνία και την οικονομία. Πρό-
κειται για μια κυβέρνηση εθνικής
ευθύνης και σωτηρίας στη βάση
συγκεκριμένων προγραμματι-
κών δεσμεύσεων, οι οποίοι σε
ορίζοντα τετραετίας θα πρέπει
να υλοποιηθούν. 

Ποιό είναι για εσάς το κυ-
ριότερο πρόβλημα που αν-
τιμετωπίζει η χώρα και πού
έχει θέσει το κόμμα σας ως
προτεραιότητα άμεσα να επι-
λύσει; 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της
χώρας είναι η ανεργία και ιδι-
αίτερα των νέων ανθρώπων. Η
κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί
σε δύο άξονες: 
Πρώτον, στη διαμόρφωση των
προϋποθέσεων για τη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας, άρα βάρος
στην αναπτυξιακή διαδικασία,
και δεύτερον, ενίσχυση και προ-
στασία των ανέργων. Για πα-
ράδειγμα, είναι θετικό το γεγονός
ότι το νέο φορολογικό δίνει κί-
νητρα και φοροαπαλλαγές στους
νέους ανθρώπους που μπαίνουν
στην αγορά εργασίας. 

Ποιά είναι η άποψή σας για
την ουσιαστική αντιμετώπιση
του προβλήματος των δύο
εκατομμυρίων μεταναστών
που έχουν παράνομα εισέλ-
θει στη χώρα μας και δεν

μπορούν να επικαλεστούν
πως προέρχονται από εμ-
πόλεμες περιοχές; 
Δυστυχώς η χώρας μας, κύριε
Τουμάση, εδώ και πάρα πολλά
χρόνια δεν είχε μεταναστευτική
πολιτική, όπως επίσης απουσίαζε
και σε επίπεδο Ε.Ε. ο ουσιαστικός
σχεδιασμός για την αντιμετώπιση
των ζητημάτων της μετανά-
στευσης. 
Η ΔΗΜ.ΑΡ. θεωρεί ότι η ασφάλεια
είναι ζήτημα δημοκρατίας. Στο
πλαίσιο αυτό έχουμε προτείνει
τα εξής: 
4Διεκδίκηση της αναθεώρησης
της Συνθήκης Δουβλίνο II του
2003, η οποία μετατρέπει την
Ελλάδα σε χώρο εγκλεισμού
όλων των μεταναστών. 
4Διεκδίκηση της διαμόρφωσης
μιας ευρωπαϊκής μεταναστευ-
τικής πολιτικής, στην οποία θα
πρέπει να προβλέπεται ο επι-
μερισμός του βάρους της με-
τανάστευσης σε όλη την Ευρώπη,
με κριτήρια τον πληθυσμό και
το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε
χώρας. 
4Φύλαξη των συνόρων με την
ουσιαστικότερη και μονιμότερη
συνδρομή της Ε.Ε. 
4Διαμόρφωση ευρωπαϊκής
μεταναστευτικής πολιτικής με
έμφαση στις διμερείς συμφωνίες
με τρίτες χώρες. 
4 Εφαρμογή του νόμου για
τους παράνομους μετανάστες. 
4Προώθηση συνολικού σχε-
δίου για τη μετανάστευση βα-
σισμένου σε μέτρα που αφορούν
στην εισροή παράνομων μετα-
ναστών, την κοινωνική ενσω-
μάτωση όσων είναι με καθεστώς
νομιμότητας και την συλλογική
αντιμετώπιση του μεταναστευ-
τικού προβλήματος σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 

Μπορείτε να μου πείτε, τώρα
πλέον που η κοινωνία έχει
βρεθεί σε τραγικά χαμηλά
επίπεδα και η ζωή της χει-
ροτέρεψε, πόσο γρήγορα
θα μπορούσε η χώρα μας
να επανέλθει επιτέλους στα
προ κρίσης επίπεδα; 
Μαγικές λύσεις και συνταγές
δεν υπάρχουν, κύριε Τουμάση.
Όσοι μοιράζουν αφειδώς υπο-
σχέσεις κοροϊδεύουν συνειδητά
τον ελληνικό λαό και παίζουν
με τις αγωνίες της κοινωνίας.
Αν τηρήσουμε τις δεσμεύσεις
μας και προχωρήσουμε στις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, θε-
ωρώ ότι σε ένα εύλογο χρονικό
διάστημα η χώρα θα μπει σε
τροχιά ανάκαμψης και ανά-
πτυξης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΡ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: 

Oσοι μοιράζουν υποσχέσεις,
κοροϊδεύουν συνειδητά το λαό
«Μαγικές λύσεις και συνταγές δεν υπάρχουν. 
Όσοι μοιράζουν αφειδώς υποσχέσεις κοροϊδεύουν
συνειδητά τον ελληνικό λαό και παίζουν με τις αγωνίες
της κοινωνίας», διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ.,
Φώτης Κουβέλης. 

Μ. ΤΟΥΜΑΣΗ 
(toumtim@yahoo.gr)

«Ηπαραμονή

τηςχώραςστοευρώ

προϋποθέτει

μιαπολιτική

μεταρρυθμίσεων

στοκράτοςκαι

στηνοικονομίακαι

ταυτόχρονα

αναδιαπραγμάτευσης

καισταδιακής

απαγκίστρωσηςαπό

τουςεπαχθείςόρους

τουΜνημονίου»
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Τ
ο δίκτυο «Αριάδνη» συνιστά

ένα σύστημα έγκυρης απο-
τύπωσης των δημογραφι-
κών οικογενειακών αλλα-

γών των δικαιούχων ασφαλιστικών
παροχών (π.χ. θάνατος, γάμος, δια-
ζύγιο, κ.λπ.), καθώς και άμεσης ενη-
μέρωσης των αντίστοιχων ασφαλι-
στικών ταμείων. Στο πλαίσιο του δι-
κτύου, η καταγραφή των αλλαγών
(και η αντίστοιχη ενημέρωση) λόγω
γέννησης ή θανάτου θα γίνεται από
το υπουργείο Εσωτερικών (Ληξιαρ-
χεία), των αλλαγών λόγω γάμου από
το υπουργείο Οικονομικών (Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων), λόγω συμφώνου συμβίωσης
από τα συμβολαιογραφικά γραφεία
και λόγω διαζυγίου από τις δικαστικές
αρχές. 
Σε σύσκεψη που έγινε για το θέμα
την Πέμπτη, στο υπουργείο Εργασίας,

εκφράστηκε η εκτίμηση ότι η ενερ-
γοποίηση του δικτύου «Αριάδνη»
θα οδηγήσει στην οριστική κατα-
πολέμηση του φαινομένου των πα-
ράνομων συντάξεων και θα κατα-
στήσει δυνατή την οριστική «σφρά-
γιση» του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης από μελλοντικές κατα-
στρατηγήσεις, ακυρώνοντας κάθε
απόπειρα λήψης πλασματικών πα-
ροχών. Μάλιστα, η λειτουργία του
δικτύου «Αριάδνη» εκτιμάται ότι θα
καταστήσει περιττή και οποιαδήποτε
απογραφική διαδικασία των συντα-
ξιούχων στο μέλλον. 
Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης τόνισε ότι «η παραβατικότητα
στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης,
η αιμορραγία των ασφαλιστικών τα-
μείων από καταχρηστικές και πα-
ράνομες πρακτικές αποτελούσε ένα
κεφάλαιο-όνειδος για την ελληνική

κοινωνία. Ήταν όνειδος, κυρίως, για
την ίδια την πολιτεία και την ανε-
πάρκειά της να εξασφαλίσει όρους
ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης
όλων των πολιτών» και πρόσθεσε
ότι «αυτό το κεφάλαιο κλείνει ορι-
στικά σήμερα (…) με μια ολοκλη-
ρωμένη συνεργασία των συναρμό-
διων δημόσιων υπηρεσιών και φο-

ρέων και μια ορθολογική προσαρ-
μογή των διοικητικών διαδικασιών
–αυτό είναι το δίκτυο “Αριάδνη”–
χωρίς καμία απολύτως δαπάνη για
το κράτος, χωρίς καμία απολύτως
επιβάρυνση για τους πολίτες». 
Για «βαθιά τομή, η οποία επηρεάζει
θετικά τους πολίτες και το κράτος,
γιατί μειώνει τη γραφειοκρατία και

βάζει μία τάξη στα δημοσιονομικά
αυτά ζητήματα», έκανε λόγο από
την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων του
υπουργείου Οικονομικών, Χ. Θεο-
χάρης, που τόνισε ότι «οι μόνοι που
θα είναι χαμένοι είναι όσοι λυμαί-
νονται το κρατικό χρήμα, όσοι τελικά
ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού». 

Πάνω από 4.000 συλλήψεις 
στην επιχείρηση «Ξένιος Ζευς»

Περισσότεροι από 4.000 αλλοδαποί που βρίσκονται
παράνομα στη χώρα μας έχουν συλληφθεί από την

έναρξη της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς». Συγκεκριμένα, από
το καλοκαίρι έως σήμερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης
έχουν προσαχθεί 65.017 αλλοδαποί, συνελήφθησαν 4.133
επειδή δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής
στη χώρα, ενώ συνελήφθησαν και 50 άτομα (αλλοδαποί
και ημεδαποί) για παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκω-
τικών ουσιών, διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών, παροχή
καταλύματος σε μεγάλο αριθμό ατόμων και διευκόλυνση
της παραμονής τους, κατοχή λαθραίων τσιγάρων, παρεμ-
πόριο, παρακώλυση κυκλοφορίας οχημάτων σε φωτεινούς
σηματοδότες, καταδιωκτικά έγγραφα καθώς και για πο-
λεοδομικές παραβάσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο
την παραμονή των Χριστουγέννων προσήχθησαν 231 αλ-
λοδαποί σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αττικής και συνελήφθησαν 5, επειδή δεν πληρούσαν τις

νόμιμες προϋποθέσεις
παραμονής στη χώρα. Επι-
πλέον, από την έναρξη
της επιχείρησης «Ξένιος
Ζευς» έχουν διενεργηθεί
488 έρευνες σε σπίτια, πα-
ρουσία εισαγγελικών λει-
τουργών. 

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ 1H ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και τίθεται σε πλήρη
εφαρμογή από την 1η Μαρτίου το δίκτυο «Αριάδνη», με στόχο 
την οριστική καταπολέμηση των παράνομων συντάξεων. 

Με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου
από τον ΟΑΕΔ, με την οποία κα-

θορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την ένταξη των ενδιαφερομένων,
ξεκίνησε και τυπικά η υλοποίηση του
προγράμματος επιχορήγησης ξενο-
δοχειακών επιχειρήσεων για διατήρηση
θέσεων εργασίας του έτους 2012-
2013. Σκοπός του προγράμματος είναι
η διατήρηση των θέσεων εργασίας
σε ξενοδοχεία που λειτουργούν εποχικά,
κατά την χειμερινή περίοδο (από Νο-
έμβριο έως Φεβρουάριο). 
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν
οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις, εφόσον λειτουργούν με
άδεια του ΕΟΤ και εκτός της περιοχής
της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης
και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης. 
Πρέπει, επίσης, να είναι εποχιακές,
να διέκοψαν δηλαδή τις εργασίες τους
κατά την προηγούμενη πενταετία
(2007-2011) τουλάχιστον για δύο
έτη, την περίοδο από 1η Νοέμβρη

μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός αν με-
τείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα
προηγούμενα προγράμματα διατή-
ρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή
περίοδο ή είναι νέες (άρχισαν δηλαδή
να λειτουργούν από τη 1η Ιανουαρίου
2011 και μετά), οπότε θα πρέπει να
διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το
προηγούμενο έτος (2011) πριν από
τη 10η Νοεμβρίου. Επιχειρήσεις που
άρχισαν να λειτουργούν από τη 1η
Νοεμβρίου 2011 και μετά, δεν επι-
χορηγούνται. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στο πρό-
γραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί ξενο-
δοχειακή επιχείρηση για το προσωπικό
της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου
2012 είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη
απασχόληση στην επιχείρηση. 
Η επιχορηγούμενη επιμήκυνση αρχίζει
από την 1η Νοεμβρίου 2012, δεν
μπορεί όμως να υπερβαίνει τους τέσ-
σερις μήνες από την έναρξή της και
ολοκληρώνεται έως την 28η Φεβρουα-
ρίου 2013. 

Ο… μίτος της «Αριάδνης» στο λαβύρινθο
των παράνομων συντάξεων 

Ξεκίνησε η καταβολή 
του επιδόματος θέρμανσης 
Ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα η κα-
ταβολή του επιδόματος θέρμανσης (0,28 ευρώ
ανά λίτρο) στους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν
ήδη καταθέσει τα σχετικά παραστατικά στο
ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΠΥΟ. Ήδη, περίπου
6,5 εκατ. ευρώ πιστώνονται σταδιακά στους
τραπεζικούς λογαριασμούς 50.000 δικαιούχων
που υπέβαλαν αίτηση για το επίδομα και αγό-
ρασαν πετρέλαιο θέρμανσης. Συνολικά, από

τις αιτήσεις που έχουν υποβλη-

θεί, εγκρίθηκαν οι 180.000
ενώ απορρίφθηκαν 40.000, οι οποίες

δεν πληρούσαν τα κριτήρια που έχουν
οριστεί από το υπουργείο Οικονομικών. Για
την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση
σχετικά με το Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου
Θέρμανσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καλούν στο τηλέφωνο 210.4803131 και να
επισκέπτονται την ηλεκτρονική εφαρμογή
https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/. 

ΟΑΕΔ: Σε εφαρμογή πρόγραμμα 
για θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία 
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Τ
α ληξιπρόθεσμα μέσα σε

ένα χρόνο έχουν αυξηθεί
κατά περίπου 27% (από τα
44 δισ. στο τέλος του 2011

και αναμένεται να φτάσουν στα 56
δισ. στο τέλος του 2012), αποτέλε-
σμα και της μείωσης του εισοδή-
ματος κατά 20%, μέσο όρο, ενώ οι
επιβαρύνσεις από το νέο φορολο-
γικό νομοσχέδιο αφορούν το 75%
των φορολογουμένων. 
Με αυτά τα δεδομένα, ο στόχος της
είσπραξης των 8,5 δισ. από τις λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και το
τέλος του 2013 φαντάζει πολύ δύ-
σκολος, αν όχι αδύνατος. 
Παρόλα αυτά, οι ελεγκτές ζητούν
την είσπραξη -περίπου- του 4% του
ΑΕΠ από ληξιπρόθεσμα. Συγκεκρι-
μένα, σε ό,τι αφορά τα χρέη παρελ-
θόντων ετών, ζητούν την είσπραξη
2 δισ. μέχρι και το τέλος του χρόνου
(υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσουν
τα 700 εκατ.), 775 εκατ. μέχρι και
το τέλος του πρώτου εξαμήνου του
2013 και 1,9 δισ. ως το τέλος του
επόμενου χρόνου. 
Από τα νέα χρέη, αυτά που δημι-
ουργήθηκαν μέσα στο 2012, που
ξεπερνούν τα 11 δισ., η Τρόικα ζητά
από το υπουργείο Οικονομικών να
συγκεντρώσει -από «νέες» ληξιπρό-
θεσμες οφειλές- 2 δισ. μέχρι και το

τέλος του 2012, 1,4 δισ. μέχρι και
το τέλος Ιουνίου και 2,5 δισ. μέχρι
και το τέλος του 2013. 
Αθροιστικά οι απαιτήσεις των δα-
νειστών μας είναι να εισπραχθούν
από τις εφορίες περίπου 4 δισ. μέχρι
το τέλος του χρόνου, 2,1 δισ. μέχρι
και τα τέλη Ιουνίου και άλλα 4,4 δισ.
μέχρι και το τέλος του επόμενου
χρόνου. 

Τί ζητά η Τρόικα
Παράλληλα, η Τρόικα ζητά μια σειρά
ελέγχων σε ειδικές κατηγορίες «επι-
κίνδυνων» φορολογούμενων (πολύ
μεγάλο εισόδημα, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, επιτηδευματίες) αλλά
και εσωτερικό έλεγχο για εφόρους
και ελεγκτές. Μάλιστα, κάνει ένα
βήμα παραπάνω και φτάνει να δίνει
στόχο και για τον αριθμό των υπο-
θέσεων που θα φτάνουν στον ει-
σαγγελέα! Συγκεκριμένα, ζητά: 

1Ελέγχους στους κλάδους που
ενοχοποιούνται συνήθως, με

υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής (κυ-
ρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες
και αυτοαπασχολούμενους) ο ελεγ-
κτικός μηχανισμός θα πρέπει να
φέρει εις πέρας 300 πλήρεις ελέγ-
χους άλλους 330 μέχρι και τα μέσα
του επόμενου χρόνου και 750 μέχρι

για το σύνολο του 2013. Από τους
ελέγχους αυτούς θα πρέπει τουλά-
χιστον οι μισοί για το 2012 και το
75% για το 2013 (δηλαδή 150 για
το 2012 και 500 για το 2013) να
φτάσουν στο στάδιο της εκκαθά-
ρισης. Δηλαδή στη φάση, κατά την
οποία θα πρέπει να έχουν είτε αρ-
νητικό αποτέλεσμα είτε να υπάρχει
ποσό πρόσθετου φόρου προσαυ-

ξήσεων ή και προστίμου, ανάλογα
με το είδος και τη βαρύτητα της πε-
ρίπτωσης. 
Θα πρέπει επίσης να γίνουν 325
προκαταρκτικοί έλεγχοι για τις ίδιες
κατηγορίες φορολογούμενων, μέχρι
και το τέλος του 2012. Στους 12 μή-
νες του 2013 ο αριθμός των ελέγχων
σε επικίνδυνους για φοροδιαφυγή
επαγγελματικούς κλάδους, θα πρέ-
πει να φτάσουν τους 750. 
Και σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει
να έχουμε ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας σε ποσοστό 50% για το 2012
και 75% για το 2013. Μάλιστα, το-
νίζεται ότι από το σύνολο των ελέγ-
χων, οι 100 θα πρέπει να είναι στο-
χευόμενοι σε συγκεκριμένους κλά-
δους με υψηλό ποσοστό παραβα-
τικότητας  και βεβαρημένο ιστορικό
φοροδιαφυγής όπως πχ οι ελεύθεροι
επαγγελματίες με άσκηση επαγγέλ-
ματος πάνω από 10 χρόνια.

2Ελέγχους στα πολύ υψηλά εισο-
δήματα. Στην περίπτωση των

πολύ υψηλών εισοδημάτων η Τρόικα
ζητά τουλάχιστον 1.300 ελέγχους
μέχρι και το τέλος του 2012 και τους
διπλάσιους (2.600) μέχρι και το
τέλος του 2013, εκ των οποίων οι
1.200 θα πρέπει να έχουν ολοκλη-
ρωθεί μέχρι και το τέλος Ιουνίου.

8,5 δισ. από ληξιπρόθεσμα ζητά η Τρόικα
ΔΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2013! 

Εντολή για είσπραξη περίπου
8,5 δισ. από  τα ληξιπρόθεσμα χρέη
στις εφορίες μέχρι και  το τέλος 
του 2013 δίνει η Tρόικα μέσα
από το νέο Mνημόνιο, θέτοντας
παράλληλα και στόχο  για 3.350
ελέγχους  για 160 υποθέσεις που 
θα σταλούν στον Εισαγγελέα.

Εσωτερικός έλεγχος

Ελεγχο στους ελεγκτές από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου
Οικονομικών ζητά ακόμη η Τρόικα. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η συγκεκριμένη

Υπηρεσία θα πρέπει να φέρει σε πέρας 50 τέτοιους ελέγχους μέχρι και το τέλος του
χρόνου και 110 για το σύνολο του 2013. 
Το ίδιο και για τους ελεγκτές, οι οποίοι θα διενεργούν τους ελέγχους στις επιμέρους
κατηγορίες φορολογουμένων, όπου θα πρέπει να ελεγχθούν 50 υποθέσεις για το
2012 και 130 για το 2013. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κείμενο του Μνημονίου ζητά να γίνει έλεγχος των
περιουσιακών στοιχείων σε βάθος χρόνου, μεγαλύτερους της δεκαετίας και μάλιστα
να εξεταστούν και οι περιουσίες συγγενών μέχρι και τρίτου βαθμού, προκειμένου
να βρεθούν ενδεχόμενες ατασθαλίες. 

H Τρόικα ζητά μια σειρά

ελέγχων σε ειδικές

κατηγορίες

«επικίνδυνων»

φορολογούμενων (πολύ

μεγάλο εισόδημα,

ελεύθεροι

επαγγελματίες,

επιτηδευματίες) αλλά

και εσωτερικό έλεγχο

για εφόρους

και ελεγκτές

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους ελέγ-
χους των υψηλών εισοδημάτων πε-
ριλαμβάνονται και όσοι προκύψουν,
από αξιόπιστες πηγές, ότι έχουν
υψηλό εισόδημα και φοροδιαφεύ-
γουν ή φοροαποφεύγουν με νόμιμο
τρόπο. Αυτό απαιτεί σε βάθος έλεγ-
χο για τον εντοπισμό της πραγμα-
τικής περιουσιακής κατάστασης
και όχι μόνο των δηλωθέντων ει-
σοδημάτων. Με τη θέσπιση των
τεκμηρίων έγινε ένα πρώτο βήμα,
από το 2012, ενώ τον αμέσως επό-
μενο μήνα αναμένεται να γίνει με
την εφαρμογή του νέου φορολο-
γικού νομοσχεδίου όπου οι υπό-
χρεοι φορολογίας θα πρέπει να δη-
λώσουν αναλυτικά τραπεζικούς λο-
γαριασμούς, άλλες αποταμιεύσεις
(π.χ. ομόλογα), κινητές αξίες, αλλά
και εξωχώριες εταιρείες, στις οποίες
συμμετέχουν σε μια προσπάθεια
να δημιουργηθεί ένα είδος περι-
ουσιολογίου. 
Με δεδομένο ότι σε αυτή την κα-
τηγορία θα προκύψουν σημαντικά
ευρήματα φοροδιαφυγής, η Τρόικα
βάζει και στόχο για την παραπομπή
υποθέσεων στη Δικαιοσύνη. Μά-
λιστα, για το 2013 η Τρόικα ορίζει
ως στόχο τουλάχιστον 50 υποθέσεις
ατόμων υψηλού εισοδήματος, οι
οποίοι έχουν βρεθεί να παρανομούν,
να σταλεί στον εισαγγελέα, ενώ για
τον επόμενο χρόνο οι φάκελοι που
θα πρέπει να σταλούν στον εισαγ-
γελέα θα πρέπει να φτάσουν του-
λάχιστον του 110. Ορίζει ότι από
τους ελέγχους που θα ξεκινήσουν
θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 50%
των υποθέσεων που θα εξεταστεί
το 2012 (650) και το 65% (1.690
υποθέσεις) του αριθμού των υπο-
θέσεων που θα εξεταστεί το 2013. 

3Έλεγχο στον ΦΠΑ. Στην είσπραξη
του φόρου προστιθέμενης αξίας

ζητά μέχρι και το τέλος του 2012
να έχουν ολοκληρωθεί 10.000 έλεγ-
χοι, από τους οποίους θα πρέπει
να εισπραχθούν οι αναλογούντες
φόροι και τα πρόστιμα για το 20%
των περιπτώσεων, δηλαδή περίπου
2.000 υποθέσεις .Το 2013 δεν υπάρ-
χει κανένας στόχος, θεωρώντας δε-
δομένο ότι θα ισχύει ο αυτόματος
έλεγχος με την είσπραξη του ΦΠΑ
από τη μηχανή, όπως σχεδιάζει να
εφαρμόσει το υπουργείο Οικονο-
μικών, αφού πρώτα το περάσει στο
δεύτερο τμήμα του φορολογικού
νομοσχεδίου, που θα έρθει το Μάιο. 
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Α
ν στοχεύετε να θεμελιώ-

σετε συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα με τις προϋποθέ-
σεις που ίσχυαν μέχρι το

2011, τότε μπορείτε να προσθέσετε
τέσσερα πλασματικά έτη. Αν επιδιώ-
κετε να θεμελιώσετε με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του 2012, τότε
μπορείτε να προσθέσετε 5 χρόνια,
ενώ από το 2013 τα έτη γίνονται 6
και από το 2014 επτά. Πλασματικούς
χρόνους δεν μπορούν να αναγνω-
ρίσουν όσοι έχουν ασφαλισθεί για
πρώτη φορά από το 1993, εκτός από
τις περιπτώσεις μητέρων ανηλίκων
τέκνων, που συμπληρώνουν τις 6.000
ημέρες ασφάλισης από την 1η Ια-
νουαρίου 2013. 
Το ανώτατο όριο πλασματικού χρό-
νου, που μπορεί να αναγνωρισθεί,
ποικίλει από 4 έως 7 έτη, ανάλογα
με το έτος του οποίου τις προϋπο-
θέσεις επιθυμεί να κατοχυρώσει ο
ασφαλισμένος για τη θεμελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ποια είναι τα πλασματικά
χρόνια που μπορεί 
να αναγνωρίσουμε
Οι χρόνοι που μπορούν να αναγνω-
ρισθούν ως πλασματικοί, αφορούν: 
n Στρατιωτική θητεία (όλους τους
μήνες θητείας).
8Χρόνος σπουδών (από τέσσερα

έως και έξι έτη ανάλογα με το πτυ-
χίο).

8Χρόνος που αντιστοιχεί στον
αριθμό των παιδιών που απο-
κτήθηκαν οποτεδήποτε. Τα πλα-
σματικά έτη είναι ένα για το ένα
παιδί, τρία έτη για τα δύο παιδιά
και πέντε έτη για τα τρία παιδιά.
Το κόστος διαμορφώνεται στα
167,78 ευρώ ανά μήνα για την κύ-
ρια ασφάλιση, ενώ θα πρέπει να

προσθέσετε και 49,5 ευρώ για την
επικουρική. Το ποσό μπορεί να
καταβληθεί είτε εφάπαξ με έκ-
πτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις
(τόσες όσοι και οι μήνες αναγνώ-
ρισης των πλασματικών ετών). 

8Χρόνος γονικής άδειας ανατρο-
φής (που χορηγείται από τον ερ-
γοδότη). 

8Χρόνος επιδοτούμενης τακτι-
κής ανεργίας (έως και 300 ημέρες
με απόδειξη από τον ΟΑΕΔ). 

8Χρόνος επιδοτούμενης ασθέ-
νειας (έως κι 300 ημέρες αλλά θα
πρέπει να αποδεικνύεται). 

8Χρόνος κύησης και λοχείας. n
Χρόνος φυλάκισης.

Στους πλασματικούς χρόνους δεν
συνυπολογίζονται ο χρόνος πραγ-

ματικής εργασίας και ασφάλισης στο
δημόσιο, ο χρόνος ασφάλισης στην
αλλοδαπή και ο χρόνος που αφορά
το προσωπικό της Α.Ε. «Εταιρεία
Τροχαίου Υλικού» για τον οποίο ο
ΟΑΕΔ καταβάλλει ασφαλιστικές ει-
σφορές εργοδότη και εργαζόμενου. 
Αντίθετα, συνυπολογίζονται:
n Ο χρόνος απασχόλησης στην αλ-
λοδαπή επαναπατρισθέντων Ελλή-
νων υπηκόων και ομογενών, ο οποίος
αναγνωρίζεται με αντίστοιχη κατα-
βολή εισφορών.
n Αποδεδειγμένης απασχόλησης
στο επάγγελμα τεχνικών, σεναριο-
γράφων και σκηνοθετών θεάτρου,
κινηματογράφου, τηλεόρασης και
ηθοποιών, τηλεοπτικών και ραδιο-
φωνικών παραγωγών, για τον οποίο
χρόνο όμως δεν είχαν ασφαλιστεί
και που αναγνωρίστηκε με την αν-
τίστοιχη καταβολή εισφορών. 
n Χρόνος που μεσολάβησε από την
απόλυση των εργαζομένων στην τέ-
ως ΕΑΣ μέχρι την επαναπρόσληψή
τους από τον ΟΑΣΑ, για τον οποίο
καταβλήθηκαν εισφορές. 
8 Χρόνος εκτός υπηρεσίας των

απολυμένων από το Δημόσιο, Νο-
μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμούς κατά τη χρονική περίοδο
01.01.1990 έως 31.10.1993, οι
οποίοι στη συνέχεια επαναπροσ-
λήφθηκαν στις ίδιες επιχειρήσεις,
για τον οποίο καταβλήθηκαν ει-
σφορές. 

Ακριβότερη η εξαγορά 
της θητείας 
Ακριβότερα έως και 128% θα κοστίζει
από την 1η Ιανουαρίου 2013 η εξα-
γορά της θητείας στο στρατό για
τους υψηλόμισθους - παλαιούς (πριν
το 1993) ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

Την αύξηση του κόστους συμπαρα-
σύρει η κατάργηση του πλαφόν των
ασφαλιστέων αποδοχών και η εφαρ-
μογή, από το 2013, του ενιαίου ορίου
για παλαιούς και νέους ασφαλισμέ-
νους που έχει οριστεί στα 5.546,60
ευρώ. 
Με την επιβολή του νέου ανώτατου
ορίου: 
8Ασφαλισμένος με μισθό 3.500

ευρώ, το 2012 εξαγοράζει κάθε
μήνα στρατιωτικής θητείας με
όριο ασφαλιστέων αποδοχών τα
2.432,25 ευρώ (το πλαφόν που
ισχύει για τους παλαιούς ασφα-
λισμένους έως και φέτος) προς
340,515 ευρώ μετά την έκπτωση
του 30% η οποία ισχύει για όλους
και αν καταβάλλει εφάπαξ το ποσό
(οπότε παρέχεται επιπλέον έκ-
πτωση 15%) προς 289,44 ευρώ.
Αν, όμως, υποβάλλει αίτηση εξα-
γοράς από την 1/1/2013 θα πρέπει
να καταβάλει 490 ευρώ με την έκ-
πτωση ή 416,50 ευρώ, αν πληρώσει
εφάπαξ, δηλ. 43,89% ακριβότερα
(+149,485 ευρώ τον μήνα, εφόσον
επιλέξει να πληρώσει σε δόσεις
ή επιπλέον 127,06 ευρώ τον μήνα
για εφάπαξ εξόφληση). 

8Ασφαλισμένος με μισθό
5.546,80 ευρώ, αν εξαγοράσει
μέχρι τις 31/12/2012 τον στρατό
θα πληρώσει για κάθε μήνα το
20% επί του πλαφόν των 2.432,25
ευρώ (340,515 ευρώ το μήνα ή
289,44 ευρώ αν εξοφλήσει εφάπαξ,
όπως παραπάνω) ενώ από την
1/1/2013 κάθε μήνας θα του κο-
στίζει, εφόσον βέβαια διατηρεί
το ύψος αυτού του μισθού, 776,55
ευρώ και σε εφάπαξ εξόφληση
660,06 ευρώ τον μήνα (επιπλέον
436 ευρώ και 370,62 ευρώ, αντί-
στοιχα, ή 128% ακριβότερα). 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ�ΚΑΙ�ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ�ΤΗ�ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ�ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ταχύτερος δρόμος
προς τη σύνταξη...
Τα�πλασματικά�χρόνια�αποτελούν�ισχυρό�«όπλο»,�ίσως�και�το�μοναδικό�για
τους�ασφαλισμένους�για�να�κερδίσουν…�χρόνια�και�να�θεμελιώσουν�συνταξιοδοτικό
δικαίωμα�μέχρι�το�τέλος�του�έτους�και�να�αποφύγουν�την�αύξηση�των�ορίων�ηλικίας,�
από�2�έως�και��12�χρόνια,�που�φέρνει�το�νέο�ασφαλιστικό.�Το�θέμα�επανήλθε�στην
επικαιρότητα�και�από�την�απόφαση�για�ανάκληση�των�συντάξεων�που�χορηγεί�το�ΙΚΑ�
με�την�αναγνώριση�χρόνου�πλασματικής�ασφάλισης�μεγαλύτερου�από�αυτόν�που�προβλέπει
ο�Νόμος,�(Ν�3996/2010).�

Πώς υπολογίζεται
η εισφορά 
εξαγοράς

1Για�εκπαιδευτικούς�Α/θμιας
και�Β/θμιας�εκπαίδευσης�και
υπαλλήλους�γενικά�(μη�υπα-
γόμενους�στα�ειδικά�μισθο-
λόγια).�

α)�Χωρίς�επίδομα�θέσης�ευθύνης:
(Βασικός�Μισθός�+�140,80)�x
6,67%�x�μήνες�(που�επιθυμεί
ο/η�υπάλληλος�να�αναγνωρί-
σει).

β)�Με�επίδομα�θέσης�ευθύνης:
(Βασικός�Μισθός+140,80+Επιδ.
Θέσης)x6,67%�x�μήνες.�

2Για�υπαλλήλους/λειτουργούς,
υπαγόμενους�στα�ειδικά�μι-
σθολόγια� (δικαστικοί� λει-
τουργοί,�μέλη�ΔΕΠ/ΑΕΙ,�ΕΠ/ΤΕΙ,
ερευνητές,�γιατροί�ΕΣΥ,�στρα-
τιωτικοί�κ.λπ.).�(Συντάξιμες
αποδοχές)�x�6,67%�x�μήνες.�

Για�τους�μη�υπαγόμενους�σε�ειδικό
μισθολόγιο,�οι�μισθολογικές�πα-
ροχές� του�βασικού�μισθού�και
του�επιδόματος�θέσης�είναι�εκείνες
του�χρόνου�υποβολής�της�αίτησης
και�μετά� την� ισχύ� του�νέου�μι-
σθολογίου� του�Ν.�4024/2011,
εκείνες� της�31-10-2011� (όπως
αυτές�θα� ισχύουν�κάθε�φορά).
Για�τους�υπαγόμενους�σε�ειδικό
μισθολόγιο,�οι�συντάξιμες�απο-
δοχές�είναι�εκείνες�του�χρόνου
υποβολής� της�αίτησης,�όπως
αυτές�ισχύουν�κάθε�φορά.

Το ανώτατο όριο

πλασματικού χρόνου, 

που μπορεί 

να αναγνωρισθεί,

ποικίλει από 4 έως 7 έτη,

ανάλογα με το έτος 

του οποίου 

τις προϋποθέσεις

επιθυμεί να κατοχυρώσει

ο ασφαλισμένος
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Ε
πιπλέον, την άνοιξη η κυ-

βέρνηση υποχρεώνεται να
ορίσει ένα νέο... «τσάρο»,
ο οποίος θα προέλθει -πι-

θανότατα- από το δικαστικό σώμα
και θα έχει ευρύτατες συντονιστικές
αρμοδιότητες στον «πόλεμο» κατά
της διαφθοράς. 
Η Τρόικα και η Ομάδα Δράσης υπό
τον Χορστ Ράιχενμπαχ έχουν απο-
φασίσει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση
στην πάταξη της διαφθοράς, της
φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος,
με τρόπο μάλιστα που -σύμφωνα
με πληροφορίες- προκαλεί έντονο
προβληματισμό στους κόλπους της
κυβέρνησης, καθώς σε όλα τα επί-
πεδα ο «πόλεμος» κατά της διαφθο-
ράς περνά υπό τον έλεγχο της Τρόι-
κας, ενώ πολλές από τις υποχρεώσεις
που αναλαμβάνει σε αυτό το πεδίο
η ελληνική κυβέρνηση με το νέο
Μνημόνιο καθίστανται προαπαιτού-
μενες ενέργειες ακόμη και για τις
άμεσες εκταμιεύσεις δόσεων του
δανείου (εκκρεμούν άλλες τρεις, τον
Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και το
Μάρτιο του 2013 και πριν από κάθε
εκταμίευση η Τρόικα θα ελέγχει την
εκπλήρωση των ανειλημμένων υπο-
χρεώσεων). 
Η Τρόικα, όπως προκύπτει από την
έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας
από την Κομισιόν, επικρίνει με αυ-
στηρότητα την κυβέρνηση, γιατί δεν
τήρησε βασικές δεσμεύσεις της σε
ό,τι αφορά ιδιαίτερα την αντιμετώ-
πιση της διαφθοράς στη δημόσια
διοίκηση και, γενικότερα, στον κρα-
τικό μηχανισμό. 
Όπως σημειώνει στην έκθεση, η κυ-
βέρνηση δεν έχει τηρήσει την υπο-
χρέωσή της να παρουσιάσει ως το
Σεπτέμβριο του 2012 το εθνικό σχέ-
διο για την πάταξη της διαφθοράς,
ούτε τις υποχρεώσεις της για παροχή
στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέ-
σεων του υπουργείου Οικονομικών

αρμοδιοτήτων επιβολής πειθαρχικών
κυρώσεων σε διεφθαρμένους εφο-
ριακούς, αλλά ούτε και την υποχρέ-
ωσή της για καθιέρωση θεσμικού
πλαισίου, με το οποίο θα προστα-
τεύονται αποτελεσματικά οι δημόσιοι
υπάλληλοι, που θα καταγγέλλουν
περιπτώσεις διαφθοράς στις υπη-
ρεσίες τους (whistle blowers). 

Τα δύο «καυτά» μέτρα
Μεταξύ των ουκ ολίγων υποχρεώ-
σεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση
με το νέο Μνημόνιο, στο πλαίσιο
της προσπάθειας για πάταξη της
διαφθοράς, περιλαμβάνονται ακόμη
και μέτρα για την αποτελεσματική
επιβολή κυρώσεων σε γιατρούς του
ΕΣΥ για «φακελάκια». Όμως, δύο
είναι τα «καυτά» νέα μέτρα που υπο-
χρεώνεται να λάβει η κυβέρνηση: 
1Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, πρέπει
να φέρει στη Βουλή νομοθετική ρύθ-
μιση, με την οποία θα δημιουργηθεί
ένα ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο
(central register) όλων των τραπε-
ζικών λογαριασμών, που τηρούνται
στις ελληνικές τράπεζες. Σε αυτή
την αχανή ηλεκτρονική βάση δεδο-
μένων θα έχουν πρόσβαση οι φο-
ροεισπρακτικές και ελεγκτικές αρχές,
αλλά και η Αρχή για την πάταξη του
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Με αυτό τον τρόπο, θα απλοποιηθεί
και θα γίνει άμεσος και αποτελεσμα-
τικός ο έλεγχος στις κινήσεις των
τραπεζικών λογαριασμών, στο πλαί-
σιο κάθε έρευνας των φοροεισπρα-
κτικών αρχών, αλλά και των ερευνών
για υποθέσεις διαφθοράς. Υπενθυ-
μίζεται ότι ως τώρα οι διαδικασίες
για το άνοιγμα τραπεζικών λογα-
ριασμών στο πλαίσιο ελέγχων είναι
εξαιρετικά «δυσκίνητες», παρότι έχει
από καιρό αρθεί το απόρρητο, καθώς
οι τράπεζες καθυστερούν, επικα-
λούμενες τεχνικές και λειτουργικές
αδυναμίες, να διεκπεραιώσουν γρή-

γορα τα σχετικά αιτήματα των Αρχών. 
2Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013,
η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να
παρουσιάσει το εθνικό σχέδιο για
την πάταξη της διαφθοράς και της
φοροδιαφυγής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, μέχρι το τέλος
Απριλίου 2013, θα πρέπει να ορισθεί
ο νέος «τσάρος» για τη διαφθορά,
δηλαδή ένας εθνικός συντονιστής,
που θα έχει εκτεταμένες αρμοδιό-
τητες και εξουσίες -πάνω και από
τους υπουργούς, αφού θα υπάγεται
απευθείας στο Μαξίμου- στο συν-
τονισμό όλων των δράσεων κατά
της διαφθοράς. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες του «ΧΡΗΜΑ plus», το Μέ-
γαρο Μαξίμου προσανατολίζεται
να επιλέξει το νέο «τσάρο» από το
δικαστικό χώρο, καταλήγοντας στην
επιλογή ενός προσώπου αδιαμφι-
σβήτητου κύρους, που θα έχει και
την αποδοχή της Tρόικας. Ο εθνικός
συντονιστής, όπως αναφέρουν οι
πληροφορίες του «ΧΡΗΜΑ plus», θα
συντάσσει και ειδική ετήσια έκθεση
για την πορεία και τα αποτελέσματα
των προσπαθειών πάταξης της δια-
φθοράς. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι στα θέματα
διαφθοράς καίριο ρόλο έχει αναλάβει
η ομάδα Ράιχενμπαχ. 

Όπως σημειώνεται στην έκθεση του
Γερμανού τεχνοκράτη, «από τον
Απρίλιο, η Ομάδα Δράσης για την
Ελλάδα εργάζεται για την κατάρτιση
του οδικού χάρτη, μέσω διμερών
συναντήσεων και δύο συνεδριάσεων
οριοθέτησης με τις ελληνικές αρχές
(...). Τα παρακάτω είναι τα κύρια επό-
μενα βήματα σε αυτό το πεδίο: διο-
ρισμός ενός εθνικού συντονιστή,
σύσταση μιας συντονιστικής επι-
τροπής και θεσμοθέτηση ενός συμ-
βουλευτικού φορέα, διαμόρφωση
μιας συνολικής εθνικής στρατηγικής
κατά της διαφθοράς, έναρξη εφαρ-
μογής της εν λόγω στρατηγικής». 

Πάνω�από�20�δισ.�ευρώ
ο...�τζίρος�της�διαφθοράς�

ΑΡΧΙΖΕΙ «ΦΑΚΕΛΩΜΑ» ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Δράσεις που ξεπερνούν τα όρια κάθε προηγούμενης σχετικής
πρωτοβουλίας υποχρεώνεται από την Τρόικα να αναλάβει  η κυβέρνηση
το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, για να παταχθεί αποτελεσματικά
η διαφθορά στο δημόσιο τομέα,  η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα
χρήματος. Μεταξύ άλλων, δημιουργείται ειδική βάση δεδομένων, όπου
θα «φακελώνονται» για χρήση από τις αρμόδιες αρχές, με όλα  τα στοιχεία
για τις τραπεζικές καταθέσεις των Ελλήνων. 

Εκτεταμένη αναφορά στις συνέπειες της διαφθοράς περιλαμβάνεται
στην έκθεση Ράιχενμπαχ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα

τη Δευτέρα. Όπως τονίζεται στην έκθεση: 
8Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2010 από το Ίδρυμα Brookings

με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, η διαφθορά (δωροδοκία, χορηγία και άλλες
μορφές δημόσιας διαφθοράς) κοστίζει στην Ελλάδα το ισοδύναμο του 8% του ΑΕΠ
της ή ποσό που υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ. Το εν λόγω ποσοστό δεν περιλαμβάνει τη
φοροδιαφυγή ή την παραοικονομία. 
8Η δημοσκόπηση της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» σε 86 χώρες, καθώς και το
Παγκόσμιο Βαρόμετρο της Διαφθοράς, αναφέρουν τα ίδια στοιχεία. Το 75% των
Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα, τον Ιούνιο του 2010, πίστευαν ότι η διαφθορά
αυξάνεται, ενώ το 18% των νοικοκυριών που είχαν επαφές με κάποια δημόσια
υπηρεσία κατά τους 12 προηγούμενους μήνες προέβησαν σε δωροδοκία. 
8Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο για τη διαφθορά που δημοσιεύθηκε

το Φεβρουάριο του 2012, το 98% των Ελλήνων ερωτηθέντων (το υψηλότερο ποσοστό
στην Ε.Ε.) θεωρούν ότι η διαφθορά αποτελεί κύριο πρόβλημα στη χώρα τους και το
56% πιστεύουν ότι το επίπεδο διαφθοράς αυξήθηκε κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Το
73% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα πιστεύουν ότι πλήττονται από τη διαφθορά στην
καθημερινή τους ζωή. 

Καταθέσεις
στο...�κόσκινο



Τέκνα Εισόδημα οικογένειες Διαφορά φόρου Διαφορά Επιδόματος Συνολική Διαφορά
1 23000 - 24000 9255 -1129744,363 967520 -162224,363
1 24000 - 25000 8511 -1231432,78 865440 -365992,7798
1 25000 - 26000 8010 -1525114,861 774080 -751034,8607
1 26000 - 27000 7323 -1696276,033 645440 -1050836,033
1 27000 - 28000 6882 -1737468,985 8320 -1729148,985
1 28000 - 29000 6969 -1975135,148 5440 -1969695,148
1 29000 - 30000 6839 -2175996,007 3520 -2172476,007
2 22000 - 23000 9917 -2849096,548 2615680 -233416,548
2 23000 - 24000 8879 -2853292,277 2318400 -534892,2773
2 24000 - 25000 7993 -2694381,687 1936640 -757741,6867
2 25000 - 26000 7427 -2837643,597 1760960 -1076683,597
2 26000 - 27000 6897 -2839314,498 1558720 -1280594,498
2 27000 - 28000 6748 -2916982,388 1446400 -1470582,388
2 28000 - 29000 6678 -3154929,885 1357760 -1797169,885
2 29000 - 30000 6527 -3214406,188 1175040 -2039366,188
3 21000 - 22000 2062 -1135824,077 1126764 -9060,077
3 22000 - 23000 1872 -1099551,515 639132 -460419,5148
3 23000 - 24000 1701 -1064939,763 583656 -481283,7627
3 24000 - 25000 1551 -994954,4306 523584 -471370,4306
3 25000 - 26000 1331 -919125,2423 432876 -486249,2423
3 26000 - 27000 1232 -912128,4531 401724 -510404,4531
3 27000 - 28000 1254 -935939,7858 377400 -558539,7858
3 28000 - 29000 1255 -974248,4461 364152 -610096,4461
3 29000 - 30000 1246 -983622,7642 341796 -641826,7642
4 16000 - 17000 724 -719130,1818 666128 -53002,1818
4 17000 - 18000 669 -665942,8214 586752 -79190,8214
4 18000 - 19000 561 -547952,2365 502480 -45472,2365
4 19000 - 20000 493 -499647,046 435488 -64159,046
4 20000 - 21000 410 -397246,6085 342688 -54558,6085
4 21000 - 22000 389 -400649,8642 331232 -69417,8642
4 22000 - 23000 306 -334058,2233 252096 -81962,2233
4 23000 - 24000 282 -296718,5951 229184 -67534,5951
4 24000 - 25000 252 -280014,4071 124768 -155246,4071
4 25000 - 26000 247 -275844,4041 122128 -153716,4041
4 26000 - 27000 201 -246226,5076 94864 -151362,5076
4 27000 - 28000 223 -267148,4589 101696 -165452,4589
4 28000 - 29000 225 -277916,8671 104784 -173132,8671
4 29000 - 30000 234 -305140,0045 107392 -197748,0045
4 30000 - 31000 241 -310648,9604 105744 -204904,9604
5 16000 - 17000 98 -128489,6119 126180 -2309,6119
5 17000 - 18000 124 -189462,17 152280 -37182,17
5 18000 - 19000 95 -148756,2204 110460 -38296,2204
5 19000 - 20000 67 -99829,3788 78660 -21169,3788
5 20000 - 21000 50 -64929,0818 55160 -9769,0818
5 21000 - 22000 50 -82986,8666 57140 -25846,8666
5 22000 - 23000 41 -69900,9524 48660 -21240,9524
5 23000 - 24000 35 -63570,6308 40700 -22870,6308
5 24000 - 25000 35 -54477,4171 39900 -14577,4171
5 25000 - 26000 35 -50151,1373 36700 -13451,1373
5 26000 - 27000 32 -50093,0829 20460 -29633,0829
5 27000 - 28000 36 -54732,8594 21640 -33092,8594
5 28000 - 29000 27 -43785,9218 15560 -28225,9218
5 29000 - 30000 27 -43332,4227 16360 -26972,4227
6 17000 - 18000 29 -50394,7814 49848 -546,7814
6 18000 - 19000 28 -50227,0022 44256 -5971,0022
6 19000 - 20000 22 -38945,0765 32784 -6161,0765
6 20000 - 21000 21 -41938,6296 25608 -16330,6296
6 21000 - 22000 12 -27447,5391 16224 -11223,5391
6 22000 - 23000 8 -12515,1349 14016 1500,8651
6 23000 - 24000 7 -17541,9317 8592 -8949,9317
6 24000 - 25000 8 -18441,8308 13056 -5385,8308
6 25000 - 26000 12 -26996,9492 13344 -13652,9492
6 26000 - 27000 7 -12933,1422 9384 -3549,1422
6 27000 - 28000 9 -18260,6546 10008 -8252,6546
6 28000 - 29000 13 -21272,1487 9504 -11768,1487
6 29000 - 30000 18 -34225,5883 13296 -20929,5883
7 18000 - 19000 9 -16874,728 15036 -1838,728
7 20000 - 21000 3 -6996,2676 5012 -1984,2676
7 22000 - 23000 4 -7099,2609 6132 -967,2609
7 23000 - 24000 1 -3269,8648 -196 -3465,8648
7 24000 - 25000 5 -17818,4123 9100 -8718,4123
7 26000 - 27000 3 -7641,5201 3892 -3749,5201
7 27000 - 28000 6 -15170,1077 8904 -6266,1077
7 28000 - 29000 2 -5686,2894 4088 -1598,2894
7 29000 - 30000 1 -1198,6578 924 -274,6578
8 20000 - 21000 5 -11233,9276 10400 -833,9276
8 22000 - 23000 5 -15501,9968 11680 -3821,9968
8 24000 - 25000 2 -7308,115 4672 -2636,115
8 25000 - 26000 2 -8075,4624 4672 -3403,4624
8 26000 - 27000 3 -12012,2262 5728 -6284,2262
9 22000 - 23000 3 -9079,4592 6444 -2635,4592
9 25000 - 26000 1 -3135,2346 2628 -507,2346
9 28000 - 29000 1 -5451,1456 2628 -2823,1456
10 22000 - 23000 2 -6051,2788 5840 -211,2788
10 24000 - 25000 1 -3621,0168 2920 -701,0168
10 25000 - 26000 1 -3037,0354 2920 -117,0354
10 29000 - 30000 1 -5674,2528 2920 -2754,2528
ΣυΝολο 134823 23.829.417 €  

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομικών

ΝΕΑ «ΤΙΜΩΡΙΑ»  ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ «ΗΡΩΔΗ»

«Χαράτσι» 3.465 ευρώ 
σε οικογένεια με 7 παιδιά! 
Ογδόντα οκτώ... ηρωικές πολύτεκνες οικογένειες, που συντηρούν με μάλλον ταπεινά εισοδήματα
(κάτω από 30.000 ευρώ), με πέντε έως και δέκα παιδιά, θα τιμωρηθούν σκληρά από το νέο
φορολογικό νομοσχέδιο, πληρώνοντας πρόσθετους φόρους άνω των 1.000 ευρώ ετησίως και έως
3.465 ευρώ. 

Ο
ι χαμένες οικογένειες είναι συνολικά

134.823 και θα επιβαρυνθούν με πρό-
σθετους φόρους ύψους 23,8 εκατ.
ευρώ το 2013 (176 ευρώ ανά οικογένεια

κατά μέσο όρο), σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, τα
οποία επεξεργάσθηκε και παρουσιάζει σήμερα
το «ΧΡΗΜΑ plus» (βλ. πίνακα 1).
Το νέο σύστημα, που θα ισχύει το 2013, προβλέπει
κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων
για τα προστατευόμενα μέλη και αυξημένες επι-
δοτήσεις των φορολογούμενων με παιδιά, δηλαδή
από το πρώτο παιδί. «Συμψηφίζοντας» τους αυ-
ξημένους φόρους με τα αυξημένα επιδόματα, το
υπουργείο Οικονομικών καταλήγει στην εκτίμηση
ότι μόνο μία στις δέκα ελληνικές οικογένειες, με
εισοδήματα άνω των 21.000 ευρώ, θα επιβαρυν-
θούν, ενώ η συντριπτική πλειονότητα (90% και
άνω) των οικογενειών με παιδιά θα έχουν ελά-
φρυνση φόρων. 
Αυτά είναι τα γενικά στατιστικά στοιχεία, που
ίσως δείχνουν ικανοποιητικά. Όμως, η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
του υπουργείου Οικονομικών παρουσίασε ανα-

λυτικά πίνακα, με βάση τις δηλώσεις εισοδήματος
που έχουν υποβληθεί από όλους τους μισθωτούς
και συνταξιούχους, όπου καταγράφονται οι πα-
ράλογες και ακραία άδικες συνέπειες της μεταρ-
ρύθμισης, ιδιαίτερα για πολύτεκνες οικογένειες
με πολλά παιδιά (άνω των πέντε). 
Τα συνολικά στοιχεία φαίνονται στον πίνακα που
δημοσιεύουμε σήμερα, από τον οποίο αποδει-
κνύεται ότι, ενώ συνολικά η φορολογική μεταρ-
ρύθμιση ελαφραίνει σχεδόν κατά 100 εκατ. ευρώ
τη φορολογική επιβάρυνση μισθωτών και συν-
ταξιούχων, σχεδόν 135.000 οικογένειες με ένα
έως δέκα παιδιά θα πληρώσουν πρόσθετους φό-
ρους 23,8 εκατ. ευρώ. Σε αυτό τον υπολογισμό
καταλήγουμε, αν αφαιρέσουμε τους πρόσθετους
φόρους με τη νέα κλίμακα από τις αυξημένες
επιδοτήσεις παιδιών. 
Πέρα από αυτή τη γενική εικόνα, όμως, περαιτέρω
επεξεργασία των στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. από το
«ΧΡΗΜΑ plus» δείχνει ότι 88 πολύτεκνες οικογένειες
με πέντε έως δέκα παιδιά θα πληρώσουν πρό-
σθετους φόρους άνω των 1.000 ευρώ (βλ. πίνακα
2)! Εξ αυτών, μία οικογένεια με εισόδημα κάτω
των 24.000 ευρώ και επτά παιδιά θα επιβαρυνθεί
με 3.465 ευρώ. Άλλη μία οικογένεια με εισόδημα
κάτω των 29.000 ευρώ και εννέα παιδιά θα επι-
βαρυνθεί με 2.823 ευρώ και άλλη μία με εισόδημα
κάτω των 30.000 ευρώ και δέκα παιδιά θα επι-
βαρυνθεί με 2.754 ευρώ. 

ΠοΙοΙ ΚΑΙ ΠοΣΑ χΑΝουΝ ΑΠο Το φορολογΙΚο (ποσά σε ευρώ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι 88 πΟλΥτεκνες ΟικΟγενειες
με επιβαρΥνςεις  ανω των 1.000 εΥρω

Τέκνα Εισόδημα 
(ευρώ)

Αριθμός 
οικογενειών

Επιβάρυνση
(ευρώ)

7 23.000-24.000 1 3.465
9 28000-29.000 1 2.823

10 29.000-30.000 1 2.754
8 26.000-27.000 3 2.094
7 24.000-25.000 5 1.743
8 25.000-26.000 2 1.701
8 24.000-25.000 2 1.318
6 23.000-24.000 7 1.278
7 26.000-27.000 3 1.249
6 29.000-30.000 18 1.162
6 25.000-26.000 12 1.137
5 28.000-29.000 27 1.045
7 27.000-28.000 6 1.044

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
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ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΟΙ ΜΚΟ

Δ
εκάδες ιστορίες, όπως η

παραπάνω, έχουν να αφη-
γηθούν οι άνθρωποι που
ασχολούνται με το φαινό-

μενο της επαιτείας, που «φουντώνει»
σε όλα τα αστικά κέντρα στη διάρκεια
των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς. Έχοντας μετρήσει χιλιόμετρα
στην επιτόπια έρευνα, η Βαλμπόνα
Χιστούνα, από την κοινωνική οργά-
νωση υποστήριξης των νέων «Άρσις»,
έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης
που έχει δημιουργηθεί και πάλι στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης με επαίτες
σε κάθε γωνιά. 
«Η Άρσις, με χρηματοδότηση του
ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, υλοποιεί
ένα πρόγραμμα με θέμα: “Δράσεις
κατά της εμπορίας, εκμετάλλευσης
και παραμέλησης ανηλίκων”, σε Θεσ-
σαλονίκη και Αθήνα. Ειδικά στη Θεσ-
σαλονίκη, καθημερινά μία αλβανό-
φωνη και μία βουλγαρόφωνη βγαί-
νουμε στους δρόμους και μιλάμε με
τους επαίτες, προσπαθώντας να βοη-
θήσουμε και να συλλέξουμε πληρο-
φορίες» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κα
Χιστούνα. Όπως έχει διαπιστώσει,
σχεδόν όλοι οι επαίτες είναι Τσιγγάνοι,
κυρίως από τη Βουλγαρία, ενώ υπάρ-
χουν κάποιοι από Ρουμανία και Αλ-
βανία και λιγότερο από την Ελλάδα. 
«Φεύγουν από τις χώρες τους 4-5
οικογένειες μαζί και έρχονται για
λίγες μέρες στην Ελλάδα, όπου νοι-
κιάζουν διαμερίσματα και μένουν
στοιβαγμένοι όλοι μαζί. Στη Θεσ-
σαλονίκη, προτιμούν το κέντρο, και

κυρίως τα υπόγεια διαμερίσματα
που είναι πιο φθηνά, και μένουν 10-
15 άτομα υπό άθλιες συνθήκες. Υπάρ-
χουν βέβαια περιπτώσεις που υπο-
ψιαζόμαστε ότι έχουν πέσει θύματα
κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης,
αλλά στάθηκε αδύνατο να το διαπι-
στώσουμε με στοιχεία» λέει η κα Χι-
στούνα. «Εντούτοις, αυτόπτες μάρ-
τυρες μας έχουν πει ότι πολλές γυ-
ναίκες, με μωρά στην αγκαλιά, που
ζητιανεύουν τις μεταφέρουν άγνω-
στοι με αυτοκίνητα μεγάλου κυβι-
σμού και τις αφήνουν σε συγκεκρι-
μένα σημεία» προσθέτει η ίδια. 
Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί
ζητιάνοι κρατούν ένα ταμπελάκι με
τη λέξη «πεινάω» γραμμένη με πα-
νομοιότυπο τρόπο, προφανώς από
το ίδιο χέρι. 
Όταν, πάντως, τα μέλη της «Άρσις»
πλησιάζουν στο δρόμο παιδιά που
ζητιανεύουν, προσπαθώντας να μά-
θουν για τις συνθήκες διαβίωσής

τους, διαπιστώνουν ότι όλα είναι δα-
σκαλεμένα να λένε την ίδια ιστορία. 
«Τους λέμε ότι πρέπει να πηγαίνουν
σχολείο και αυτά μας απαντούν ότι
δεν θέλουν, προτιμούν να βοηθήσουν
τους γονείς “να φτιάξουν ένα σπίτι”
ή ότι οι γονείς τους δεν έχουν δου-
λειά» σημειώνει η κα Χιστούνα, η
οποία, μαζί με τη βουλγαρόφωνη
Αλεξάνδρα Ματού, προσπαθούν να
προσεγγίσουν ανήλικους επαίτες. 
Όσο για το πόσο... προσοδοφόρα
είναι η ανήλικη επαιτεία, η κα Χι-
στούνα αναφέρει ως παράδειγμα
ένα παιδί που καθάριζε τζάμια αυ-
τοκινήτων στα φανάρια και της είχε
πει ότι κάποιες μέρες έβγαζε μέχρι
και 100 ευρώ σε ένα 7ωρο! 
«Εμείς αυτό που συμβουλεύουμε
πάντα όσους θέλουν να βοηθήσουν,
είναι να μη δίνουν ποτέ χρήματα
γιατί έτσι συντηρούν το φαινόμενο
και -κυρίως- την ανήλικη επαιτεία.
Καλύτερα να τους δίνουν ένα μπου-
κάλι νερό ή φαγητό παρά χρήματα»
σημειώνει. 

Κοιμισμένα παιδιά 
σε αγκαλιές
Η εικόνα των μονίμως κοιμισμένων
παιδιών σε μητρικές αγκαλιές έχει
σίγουρα παραξενέψει πολλούς, που
αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν
παιδάκια προσχολικής ηλικίας να
κοιμούνται συνέχεια, «διευκολύνον-
τας» την επαιτεία των γονιών. 
«Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές
στην εισαγγελία ανηλίκων, αλλά δεν

έχει διαπιστωθεί κάτι. Πάντως, πριν
από μερικά χρόνια, κάποιοι φαρμα-
κοποιοί μάς είχαν πει ότι αλλοδαπές
Τσιγγάνες ζητούσαν να αγοράσουν
βάλιουμ και άλλα υπνωτικά χάπια.
Κι εμείς δεν μπορούμε να καταλά-
βουμε πώς ένα παιδάκι τριών χρονών
μπορεί να κοιμάται συνέχεια στην
αγκαλιά της μαμάς του...» καταγγέλλει
η κα Χιστούνα. Πάντως, απαντώντας
σε σχετική ερώτηση για το θέμα, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακο-
ποιών Κυριάκος Θεοδοσιάδης υπο-
γράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν έχει
πέσει ποτέ στην αντίληψή του πα-
ρόμοιο περιστατικό, ούτε και έχει
γίνει ανάλογη καταγγελία. 
Την ίδια άποψη έχει και η υπαστυνόμος

του Τμήματος Ανηλίκων της Ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρα Παυ-
λίδου, η οποία διευκρινίζει πως, όταν
αστυνομικοί προσεγγίζουν γυναίκες
που ζητιανεύουν με μωρά, δεν δίνουν
την εντύπωση ότι είναι σε λήθαργο,
συνεπεία χρήσης υπνωτικών. «Ξυ-
πνούν δηλαδή αμέσως με το σκούν-
τημα της μαμάς τους» εξηγεί. Όσο
για τον τρόπο αντιμετώπισης της
επαιτείας, η κα Παυλίδου τονίζει πως,
όταν διαπιστώνεται παράβαση, σχη-
ματίζεται δικογραφία και στη συνέχεια
αφήνονται ελεύθεροι μέχρι να οριστεί
δικάσιμος. «Βέβαια οι εξορμήσεις γί-
νονται όταν μπορούμε, καθώς το
Τμήμα Ανηλίκων απαρτίζεται μόνο
από 8 άτομα» συμπληρώνει.

Η εορταστική «βιομηχανία» της επαιτείας

Κάθισε στην άκρη του πεζοδρομίου,
πάνω σε ένα χαρτόνι, και άπλωσε
επιδεικτικά τα γυμνά της πόδια,
τεντώνοντας σε παράκληση το χέρι της.
Με τη θερμοκρασία να πέφτει κάτω από
το μηδέν, κανείς από τους περαστικούς
του πιο εμπορικού δρόμου 
της Θεσσαλονίκης δεν μπόρεσε 
να μείνει ασυγκίνητος σε αυτή τη γύμνια
και οι περισσότεροι έσπευσαν 
να αφήσουν μερικά ψιλά μέσα 
στη μικρή χούφτα. Το κορίτσι
κρυφογέλασε. Είχε προλάβει να κρύψει
τα πολύ ωραία παπουτσάκια της πίσω
από την πλάτη της... 

Ελληνο-βουλγαρική συνεργασία 

Στη Βουλγαρία, η Δημόσια Αρχή Προστασίας του Παιδιού μόνο
φέτος έχει ειδοποιηθεί για 75 περιπτώσεις Τσιγγανόπουλων που

ζητιανεύουν στη Θεσσαλονίκη. Σε πρόσφατο δημοσίευμά της, με
τίτλο «Ανήλικοι Ρομά ζητιανεύουν στη Θεσσαλονίκη», η εμπειρογνώμονας
της Αρχής  Μιλένα Ντιάνκοβα είχε τονίσει πως για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση του προβλήματος χρειάζεται να σταλούν στη Θεσσαλονίκη
μεικτά συνεργεία Βούλγαρων αστυνομικών και κοινωνικών λειτουργών
για να εντοπίσουν -μαζί με τους Έλληνες αστυνομικούς- τους μικρούς
ζητιάνους και να φροντίσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. 

Eνα παιδί που καθάριζε

τζάμια αυτοκινήτων

στα φανάρια 

κάποιες μέρες έβγαζε

μέχρι και 100 ευρώ

σε ένα 7ωρο! 



ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ «ΝΕΟΑΣΤΕΓΩΝ» ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Στους… πέντε δρόμους της κρίσης

Ο
αριθμός των ανθρώπων

που κοιμούνται στους δρό-
μους έχει αυξηθεί κατά
43% στη Βρετανία τον τε-

λευταίο χρόνο, με τον Μπερν να είναι
ένα από τα πολλά θύματα της οικο-
νομικής κρίσης στη χώρα. «Αν δεν
έχει ένα μέρος να μείνεις, έχεις κακή
εμφάνιση και δεν μπορείς να βρεις
δουλειά και αν δεν έχεις δουλειά κα-
ταλήγεις στους δρόμους, όπως εγώ»,
λέει χαρακτηριστικά ο Μπερν. 
Η οικονομική κρίση έθεσε σε δοκι-
μασία την ήδη μειωμένη χρηματο-
δότηση των δημοτικών αρχών και
των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στη
Βρετανία και έχει αντιστρέψει την
πρόοδο που είχε σημειωθεί τα περα-
σμένα δέκα χρόνια. 
Περίπου 6.000 άνθρωποι κοιμούνται
στους δρόμους το Λονδίνου, ενώ την
προηγούμενη χρονιά ο αντίστοιχος
αριθμός ήταν 3.900 και 3.000 την πε-
ρίοδο 2006-2007, σύμφωνα με στα-
τιστικά στοιχεία οργανώσεων και το-
πικών αρχών. 
Από τους 6.000, το 62% είναι «και-
νούριοι» στους δρόμους. Όπως η Τσέ-
ριλ, που έμεινε άστεγη μετά το θάνατο
του πατέρα της, πριν από τρεις μήνες.
Τώρα κοιμάται κοντά στην Πλατεία
Τραφάλγκαρ και λέει: «Ο κόσμος μας
προσπερνά, σαν να μην υπάρχουμε.
Η λέξη “σκληρή” δεν μπορεί να περι-
γράψει την κατάσταση». 
Βέβαια, το Λονδίνο είναι σε καλύτερη
κατάσταση αναλογικά με άλλες πρω-
τεύουσες. Στη Νέα Υόρκη, οι άστεγοι
είναι δεκαπλάσιοι από τη βρετανική
πρωτεύουσα. 
Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Μπόρις
Τζόνσον, είχε υποσχεθεί πως θα εξα-
λείψει το πρόβλημα των αστέγων
μέχρι το τέλος του 2012 και στη διάρ-
κεια των Ολυμπιακών Αγώνων κατέ-
βαλε μεγάλες προσπάθειες να στε-
γάσει τους ανθρώπους αυτούς. 

Σήμερα, η βρετανική κυβέρνηση έχει
προχωρήσει σε νέες περικοπές των
επιδομάτων στέγασης, που όπως το-
νίζουν φιλανθρωπικές οργανώσεις
θα επιδεινώσει την κατάσταση. 
«Η κυβέρνηση αφαιρεί το δίκτυ ασφα-
λείας που παραδοσιακά έσωζε πολ-
λούς ανθρώπους από το να μείνουν
άστεγοι», τονίζει η Λέσλι Μόρφι, επι-
κεφαλής της οργάνωσης Crisis. 
Οι δημοτικές αρχές του Λονδίνου κα-
ταβάλλουν κάθε προσπάθεια να αν-
τιμετωπίσουν το πρόβλημα και πρό-
σφατα εγκαινίασαν την υπηρεσία «No
Second Night Out», σε μια προσπάθεια
να εντοπίσουν και να προσφέρουν
καταφύγιο στους νέους άστεγους. 
Όμως οι γιορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς είναι μια δύ-
σκολη εποχή για όσους έχουν περάσει
πολλά χρόνια στην κατάσταση αυτή. 
«Οι ξενώνες (αστέγων) είναι γεμάτοι,
λόγω του κρύου. Καμιά φορά οι άν-
θρωποι είναι γενναιόδωροι, όμως
είναι μια... ακριβή περίοδος και για
εκείνους», δήλωσε ο Νικ, ένας ήρεμος
άντρας που ζει με τον σκύλο του, εδώ
και οκτώ χρόνια, απέναντι από το ξε-
νοδοχείο Σαβόι… 

Αύξηση αστέγων και στις ΗΠΑ
Ο αριθμός των αστέγων και των ατό-
μων που ζητούν να τους προσφερθεί
συσσίτιο αυξήθηκε το 2012 και στις
ΗΠΑ, ενώ στις πόλεις που δεν διαθέ-
τουν πόρους, οι δημότες στερούνται
τα βασικά αγαθά για τη διαβίωσή
τους, καθώς δεν μπορούν να βοηθη-
θούν από κοινωνικές υπηρεσίες, σύμ-
φωνα με μελέτη που δημοσιοποιήθηκε
πριν από λίγες ημέρες. 
Ο αριθμός των αστέγων που ζητούν
βοήθεια αυξήθηκε κατά 7% από το

2011, σύμφωνα με την έρευνα που
διεξήχθη από τις κοινωνικές υπηρεσίες
25 μεγάλων αμερικανικών πόλεων,
ύστερα από πρωτοβουλία της Διά-
σκεψης των δημάρχων.
Η μελέτη δείχνει παράλληλα ότι σχεδόν
το 19% των ατόμων που ζητούσαν
βοήθεια για τη σίτισή τους, δεν είδαν
το αίτημά τους να ικανοποιείται, παρότι
οι μερίδες μειώθηκαν σε ποσότητα
ώστε να τραφεί όσο το δυνατόν με-
γαλύτερος αριθμός πολιτών από την
ίδια διαθέσιμη ποσότητα τροφίμων. 
«Στη Φιλαδέλφεια, βλέπω κόσμο που
πεινάει και που έχει ανάγκη από στέγη
καθημερινά», δήλωσε ο δήμαρχος
της μεγαλύτερης πόλης της Πενσυλ-
βάνιας, στις ανατολικές ΗΠΑ, ο Μάικλ
Νάτερ, εκτιμώντας ότι το Κονγκρέσο
που συνεργάζεται με τον πρόεδρο
Ομπάμα στις δύσκολες διαπραγμα-
τεύσεις για το δημοσιονομικό βάρα-
θρο, πρέπει να καταρτίσει ένα «δίκαιο
και ισορροπημένο προϋπολογισμό»
που να μην υιοθετεί δραστικές κοι-
νωνικές περικοπές. 
Η μεγαλύτερη αύξηση των αστέγων
παρατηρήθηκε κυρίως στις οικογέ-
νειες, σύμφωνα με τη μελέτη. Επίσης,
το 17% των ατόμων που ζητούσαν
να φιλοξενηθούν, δεν είδαν το αίτημά
τους να ικανοποιείται με αποτέλεσμα
να μείνουν στο δρόμο ελλείψει θέσεων. 
Ανάμεσα σε αυτούς που ζητούσαν
βοήθεια για τη σίτιση, το 37% είχε
εργασία και το 9% δεν είχε στέγη.
Όσον αφορά τις οικογένειες, το γε-
γονός ότι δεν υπάρχουν φθηνά ενοίκια
ήταν η πρώτη αιτία που ξαναβρέθηκαν
στο δρόμο, μετά τη φτώχεια, την
ανεργία ή ακόμη την ενδοοικογενειακή
βία. 

(ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Αξύριστος και τρέμοντας από το κρύο ο 42χρονος Κρίστοφερ
Μπερν, είναι μια από τις πολλές φιγούρες που καθημερινά ψάχνουν
τα σκουπίδια στην επιχειρηματική περιοχή του Λονδίνου. Πολλοί
λίγοι είναι εκείνοι που δίνουν προσοχή στον πρώην κατάδικο ή
αντιλαμβάνονται ότι είναι η ζωντανή απόδειξη ενός φαινομένου
που παίρνει μεγάλες διαστάσεις… 

Νεκροί από το κρύο στην Πολωνία

Σαράντα εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το δριμύ ψύχος
μόνο μέσα στο Δεκέμβριο, στη χιονισμένη Πολωνία, όπου η θερμοκρασία

έπεσε τις προηγούμενες ημέρες και στους -10 βαθμούς Κελσίου. Πέρυσι,
συνολικά 19 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους το Δεκέμβριο, έναντι 134
τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ένα πρώτο κύμα ψύχους στην
Πολωνία έγινε αιτία να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι τον Οκτώβριο και
πέντε το Νοέμβριο. Τον περασμένο χειμώνα, περίπου 200 άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους από υποθερμία. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που
πέθαναν από το κρύο στη χώρα αυτή των 38 εκατομμυρίων κατοίκων, ήταν
άστεγοι, συχνά σε κατάσταση μέθης.  Η πολωνική Αστυνομία απηύθυνε
έκκληση για επαγρύπνηση και έδωσε στη δημοσιότητα τηλεφωνικούς
αριθμούς πρώτης ανάγκης. Αστυνομικοί περιπολούν σε περιοχές στις οποίες
συχνάζουν άστεγοι για να τους ενημερώσουν για τα σημεία διανομής συσσιτίων
και τα κέντρα, τα οποία μπορούν να τους φιλοξενήσουν.
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Η
λικιωμένη κυρία πλησιάζει το ΑΤΜ

τράπεζας, βάζει την κάρτα της
στην ειδική υποδοχή, ακουμπάει
το ηλεκτρονικό ταμπλό και η κάρτα

ξεκλειδώνει. Παιδί παίζει με το κινητό τού
πατέρα του, προσπαθεί να το ξεκλειδώσει,
αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται. Έφηβος
ανοίγει, μόνο με το άγγιγμά του, το τάμπλετ
που του χάρισαν οι γονείς του. Μεσήλικας
σε κάποιο απομακρυσμένο νησί, κάνει τις
ιατρικές του εξετάσεις. 
Ο γιατρός τον παρακολουθεί, αν και βρίσκεται
χιλιόμετρα μακριά. Εικόνες επιστημονικής
φαντασίας, ή μήπως η σημερινή πραγματι-
κότητα; Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άν-
θρωπος και τί άλλο κρύβει ο ανθρώπινος
οργανισμός; 
Σύμφωνα με τη μηχανικό Δρ. Φωτεινή Αγρα-
φιώτη, το «ταξίδι» του ανθρώπινου οργανισμού
τώρα ξεκίνησε, καθώς κρύβει χιλιάδες μυστικά,
που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην
καλύτερη ταυτοποίηση προσώπων, αλλά και
στις υπηρεσίες της ιατρικής.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στο δημοσιο-
γράφο Θανάση Μέτσιο, η κα Αγραφιώτη ανα-
λύει την ανακάλυψη της ομάδας της. 

Πώς φτάσατε στην ανακάλυψη του HeartID;
Ποιό ήταν το ερέθισμα για να ξεκινήσετε
την έρευνά σας στον τομέα αυτόν; 
Μου αρέσουν πολύ οι ταινίες επιστημονικής
φαντασίας. Το HeartID θα μπορούσε να είχε
προκύψει από το «Mission Impossible», οπότε
μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με
την επιστήμη μου και ταυτόχρονα να δουλεύω
με βιομετρικά συστήματα τελευταίας τεχνο-
λογίας. Όταν ξεκινούσα την έρευνά μου στο
Πανεπιστήμιο του Τορόντο, είχαν ήδη αρχίσει
να βγαίνουν στη δημοσιότητα προβλήματα
με τα βιομετρικά συστήματα, που ήταν ήδη
στην αγορά. Για παράδειγμα, η αναγνώριση
από το δακτυλικό αποτύπωμα είχε φτάσει
σε τέλμα, διότι τα πιο διάσημα συστήματα
αναγνώρισης αποτυπώματος είχαν αποδειχτεί
διάτρητα. 
Η ακαδημαϊκή κοινότητα είχε ήδη αρχίσει
να μελετά καινούργια χαρακτηριστικά του
ανθρώπινου σώματος, που θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για ταυτοποίηση και
το καρδιογράφημα ήταν ένα από αυτά.
Η ομάδα μας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο,
που απαρτιζόταν από εμένα, τον Δρ. Δημήτρη

Χατζηνάκο και τον Δρ. Francis Bui, βρήκε
έναν αλγόριθμο που αποδείχθηκε ότι πληροί
τις προϋποθέσεις τις αγοράς για συστήματα
ασφαλείας. 
Τα δικαιώματα της τεχνολογίας αυτής κατα-
χωρήθηκαν με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου
και στη συνέχεια πέρασαν στην εταιρεία που
σύστησα, τη «Bionym», όπου και εξελίχθηκε
στο HeartID. Σήμερα το HeartID είναι παγ-
κόσμια το μοναδικό σύστημα ανθρώπινης
ταυτοποίησης από το καρδιογράφημα και
ανταγωνίζεται γνωστά συστήματα αναγνώ-
ρισης προσώπου, ίριδας, δαχτυλικού απο-
τυπώματος κ.λπ. 

Πού χρησιμοποιείται το HeartID σήμερα
και πού θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μελ-
λοντικά;
Φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο πιάνετε
το κινητό σας τηλέφωνο, αυτό σας αναγνωρίζει
και ξεκλειδώνει. Φανταστείτε να φτάνετε σε
ένα ΑΤΜ για να βγάλετε χρήματα και η κάρτα
ανάληψης να δουλεύει μόνο για εσάς. Με το
HeartID μπορούμε να φτιάχνουμε «έξυπνες»
κάρτες, που μπλοκάρουν οποιονδήποτε μη
νόμιμο χρήστη, από τον ρυθμό της καρδιάς
του. Το HeartID μπορεί να αντιλαμβάνεται
το σήμα της καρδιάς, να αναλύει τα χαρα-
κτηριστικά του και να ταυτοποιεί ένα χρήστη.
Η μόνη κίνηση που χρειάζεται να κάνει ο
χρήστης είναι να πιάσει στα χέρια του οποι-
αδήποτε συσκευή έχει τον αντίστοιχο αισθη-
τήρα. Αυτήν την εποχή δοκιμάζουμε τη χρήση
του σε κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια κονσόλας
και τάμπλετς. Το HeartID δεν θα ξεκλειδώνει
απλά τις συσκευές μας. Θα μας ταυτοποιεί
συνεχώς, με κάθε χτύπο της καρδιάς μας,
καθώς τις χρησιμοποιούμε. 

Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να «σπάσει»
το HeartID;
Καθόλου εύκολο. Το καρδιογράφημα είναι
καλά κρυμμένο μέσα μας και αυτό είναι που
το κάνει ασφαλές. Δεν είναι ένα δακτυλικό
αποτύπωμα που το αφήνουμε σε όποια επι-
φάνεια ακουμπήσουμε. Στη Bionym υπάρχει
ειδική ομάδα, που δουλεύει σε counter-me-
asures, προστατεύει δηλαδή να «σπάσει» το
HeartID (προτιμάμε να το σπάσουμε εμείς
παρά κάποιος άλλος). Δεν τα έχουν καταφέρει
ακόμα, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να εγ-
γυηθώ ότι αυτό δεν θα συμβεί στο μέλλον. 

Τί γίνεται με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων;
Όταν δημιουργήσαμε τη Bionym με τον συ-
νέταιρό μου, Δρα Karl Martin, μία βασική
προϋπόθεση ήταν πως οποιοδήποτε λογισμικό
φτιάχνουμε για βιομετρική αναγνώριση θα
προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Αυτό είναι πάντα στο κέντρο των δραστη-
ριοτήτων μας, διότι, όπως γνωρίζετε, όταν
φτιάχνεις συστήματα υψηλής ασφάλειας συ-

νήθως παραβιάζεις προσωπικά δεδομένα.
Όταν μιλάμε για βιομετρικά δεδομένα, αυτό
είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Το HeartID έχει
μία τεχνολογία αυτοπροστασίας, που ονο-
μάζεται Βιομετρική Κρυπτογραφία. Υπάρχουν
διάφορα αναγνώσματα γι’ αυτήν την τεχνο-
λογία και επίσης ένα κομμάτι της έχει ανα-
πτυχθεί και δημοσιευθεί από το Πανεπιστήμιο
του Τορόντο. Στην ουσία, με τη βιομετρική
κρυπτογραφία μπορούμε να εγγυηθούμε
πως «ευαίσθητες» πληροφορίες για το αν-
θρώπινο καρδιογράφημα καταστρέφονται
αυτόματα από το σύστημα.

Οι χτύποι της καρδιάς ενός ανθρώπου αλ-
λάζουν, π.χ. από μία ασθένεια ή την κούραση;
Κι αν ναι, τότε δεν γίνεται πιο δύσκολη η
αναγνώριση ενός προσώπου;
Οποιαδήποτε φυσική άσκηση κάνουμε, αυ-
ξάνει τους παλμούς της καρδιάς. Σε αυτήν
την περίπτωση, μπορεί η καρδιά να χτυπάει
γρηγορότερα αλλά οι παλμοί έχουν πάντα
τα ίδια μορφολογικά χαρακτηριστικά. Ου-
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Η Ελληνίδα που «διάβασε» την ανθρώπινη 

«Πάντα υπάρχει ένας τρόπος 

να εκπληρώσουμε ένα πάθος.

Τίποτα σπουδαίο δεν έγινε 

εκ του ασφαλούς» 

Μία Ελληνίδα, η μηχανικός Δρ. Φωτεινή Αγραφιώτη, δείχνει στην παγκόσμια κοινότητα το
άλλο πρόσωπο της χώρας μας, αυτό της καινοτομίας και της πρωτοπορίας: είναι η πρώτη
επιστήμονας που μετέτρεψε σε προϊόν ένα σύστημα που χρησιμοποιεί το καρδιογράφημα
ως ηλεκτρονική ταυτότητα!

τεχνολογία Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 201238



σιαστικά συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο:
όσο πιο γρήγορα χτυπάει η καρδιά σου,
τόσο πιο πολλές πληροφορίες έχει το HeartID
για να σε αναγνωρίσει. Όσο για καρδιακές
παθήσεις, το HeartID έχει δοκιμαστεί σε
σχέση με διάφορους παράγοντες που μπορεί
να επηρεάσουν τη φυσιολογική δράση της
καρδιάς, όπως για παράδειγμα υπέρταση,
χρήση φαρμάκων, κάπνισμα, καφεΐνη ή αλ-
κοόλ. 

Πώς βλέπετε τη σημερινή κατάσταση στην
Ελλάδα; Θα επιστρέφατε για να δραστη-
ριοποιηθείτε στη χώρα σας; Υπάρχουν
αυτές οι δυνατότητες;
Δεν θα επέστρεφα στην Ελλάδα. Το να ξε-
κινούσα τη Bionym στην Ελλάδα θα μου
έφερνε διπλάσιο στρες, χωρίς να υπάρχουν
εγγυημένες κρατικές δομές που θα μπο-
ρούσαν να στηρίξουν την εταιρεία μου. Είμαι
πραγματικά ευγνώμων στην κυβέρνηση του
Καναδά για ό,τι έχει κάνει για τη Bionym.
Γνωρίζω όμως νέες εταιρείες, που δραστη-

ριοποιούνται στην Ελλάδα, με απίστευτες
τεχνολογίες και πραγματικά θαυμάζω και
το έργο τους και το κουράγιο τους. Εσείς
βλέπετε καλύτερα την πραγματική κατάσταση
από εμένα. Η δική μου εικόνα είναι αυτή
των media κι αυτά που ακούω από την οι-
κογένειά μου. Λυπάμαι πολύ για ό,τι συμβαίνει
και κυρίως για το κακό όνομα που έχει απο-
κτήσει η χώρα. Τρέφω απίστευτο σεβασμό
για τους Έλληνες του 2012, που συνεχίζουν
να παλεύουν και να παράγουν με ήθος, παρά
την παγκόσμια κατακραυγή.

Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί
νέοι, στην ηλικία σας που έχουν ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές τους και δεν ξέρουν τι
να κάνουν. Τί θα τους συμβουλεύατε; 
Θα τους συμβούλευα να μην νιώθουν εγ-
κλωβισμένοι. Είναι κακό συναίσθημα και
καθόλου παραγωγικό. Πάντα υπάρχει ένας
τρόπος να εκπληρώσουμε ένα πάθος. Βρείτε
τον! Τίποτα σπουδαίο δεν έγινε εκ του ασφα-
λούς. 

(ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

              

καρδιά!

«Δεν θα επέστρεφα 

στην Ελλάδα. 

Το να ξεκινούσα τη Bionym

στην Ελλάδα, θα μου έφερνε

διπλάσιο στρες, χωρίς

να υπάρχουν εγγυημένες

κρατικές δομές που 

θα μπορούσαν να στηρίξουν

την εταιρεία μου. Είμαι

πραγματικά ευγνώμων

στην κυβέρνηση του Καναδά

για ό,τι έχει κάνει

για τη Bionym»

Φανταστείτε το κινητό σας να βλέπει
ό,τι δεν μπορείτε να δείτε, να μυρίσει
ό,τι δεν μπορεί να αισθανθεί η μύτη

σας και να ακούσει ήχους που είναι αδύνατο
να «πιάσουν» τα αυτιά σας. Σύμφωνα με την
ερευνητική ομάδα της αμερικανικής εταιρείας
τεχνολογίας και λογισμικού IBM, σε μια πεν-
ταετία από σήμερα, δηλαδή έως το 2017, τα
κινητά τηλέφωνα θα έχουν υποκαταστήσει
τις πέντε ανθρώπινες αισθήσεις! Θα μπορούν
να βλέπουν, να γεύονται, να μυρίζουν, να
ακούν, ακόμη και να «χαρτογραφούν» επιφά-
νειες και αντικείμενα, υποκαθιστώντας την
ανθρώπινη αφή.  Όπως δημοσιεύει η διαδι-

κτυακή πύλη cnet.com, εδώ και αρκετά χρόνια,
η ερευνητική ομάδα της IBM, στο τέλος κάθε
έτους, προχωρά σε μια πρόβλεψη για πέντε
τεχνολογικά επιτεύγματα και εξελίξεις που
αναμένει να συμβούν μέσα στην επόμενη
πενταετία. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «5 σε 5».
Κατά το παρελθόν, η ομάδα της IBM είχε,
μεταξύ άλλων, προβλέψει την κυκλοφορία
συσκευών κινητής τηλεφωνίας με ενσωμα-
τωμένες φωνητικές εντολές, καθώς επίσης
και μεταφραστή φωνής σε ζωντανό χρόνο. 
Μόνο το μέλλον θα δείξει εάν τελικώς οι προ-
βλέψεις επιβεβαιωθούν και μάλιστα εντός
της επόμενης πενταετίας.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ… 5 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Έξυπνα κινητά με ανθρώπινες αισθήσεις!

Ρομπότ χειρουργοί, ψά-
ρια, τετράποδα ζώα,
ακόμα και ρομπότ που

αναλαμβάνουν επικίνδυνες
διαστημικές αποστολές πα-
ρουσιάστηκαν στη Διαδρα-
στική Έκθεση Επιστήμης και
Τεχνολογίας, στο Ίδρυμα Ευ-
γενίδου. Πίσω από τα ρομπότ
βρίσκονται οι μεταπτυχιακοί
και διδακτορικοί φοιτητές του
Τομέα Μηχανολογικών Κα-
τασκευών και Αυτόματου
Ελέγχου του Εθνικού Μετσό-

βειου Πολυτεχνείου, καθώς
και οι ερασιτέχνες λάτρεις της
ρομποτικής –μέλη της Ελλη-
νικής Πύλης Ρομποτικής.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
έγινε και παρουσίαση ρομ-
ποτικής για αρχάριους, επι-
δείξεις πειραμάτων, αλλά και
ομιλία του καθηγητή του Τμή-
ματος Μηχανολόγων Μηχα-
νικών του ΕΜΠ, Ευάγγελου
Παπαδόπουλου με θέμα «Η
άνοιξη της ρομποτικής».
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα

εκθέματα, ο «Απτικός Μηχα-
νισμός Ανάδρασης Δυνάμε-
ων», είναι μία ρομποτική
εφαρμογή, αποτέλεσμα δι-
δακτορικής διατριβής στο
ΕΜΠ, που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για ιατρικούς λό-
γους, κυρίως ουρολογικές
επεμβάσεις. Τον μηχανισμό
χειρίζεται μακριά από τον
ασθενή ο γιατρός, ενώ μια
αντίστοιχη διάταξη βρίσκεται
στον ασθενή που κάνει την
επέμβαση. 

Ρομπότ επικίνδυνων αποστολών 
στο Ίδρυμα Ευγενίδου
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Ζ
ητούμενο αποτελούν: η δημι-

ουργία ενός ενιαίου αυτόνομου
κρατικού φορέα διαχείρισης
νερών στο υδατικό διαμέρισμα

της θεσσαλικής λεκάνης, η ύπαρξη μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής πρότασης
για τη γεωργία στη Θεσσαλία, αλλά και
η δημιουργία ενός «Εθνικού Σχεδίου
Επενδύσεων Ανασυγκρότησης της Ελ-
ληνικής Γεωργίας». Αυτός είναι και ο άξο-
νας των προτάσεων που κατέθεσε ο Πε-
ριφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγο-
ραστός, τόσο προς τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά όσο και προς τους αρ-
χηγούς των κομμάτων και τις πολιτικές
ηγεσίες των υπουργείων Υποδομών και

Περιβάλλοντος, αλλά και στο Γενικό Γραμ-
ματέα υδάτων. Οι προτάσεις αποτελούν
το προϊόν ευρείας διαβούλευσης που
προηγήθηκε για το θέμα, προκειμένου
να οριστικοποιηθεί η τελική πρόταση
της Θεσσαλίας για το φλέγον ζήτημα,
από το οποίο εξαρτάται εν πολλοίς η
βιωσιμότητά της, καθώς απειλείται με
ερημοποίηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι
επιτακτική προβάλλει πλέον και η ανάγκη
της Θεσσαλίας σε υδατικούς πόρους όχι
μόνον για άρδευση –με την οποία μέχρι
πρότινος έχουν συνδεθεί οι ανάγκες της–
αλλά και για ύδρευση, κυρίως στους Νο-
μούς Λάρισας και Μαγνησίας.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αλλά και

η διαβούλευση που προηγήθηκε, κινή-
θηκε επί των προτάσεων που είχε υπο-
βάλει για το θέμα το υπουργείο Περι-
βάλλοντος, προκειμένου να προκύψει
μία συνολική και συγκεκριμένη στρατη-
γική διαχείρισης των υδάτων, ώστε να
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα. 
Παράλληλα, η Θεσσαλία ετοιμάζεται για
την εκδίκαση της υπόθεσης του Αχελώου
από το Συμβούλιο Επικρατείας στις 11
Ιανουαρίου, ως επακόλουθο των απο-
φάσεων που έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο σχετικά με το προδικαστικά ερω-
τήματα που είχαν τεθεί σε αυτό από το
ΣτΕ.

Μια διαβολική νυχτε-
ρίδα, ένας βάτραχος
που τραγουδά σαν

πουλί και άλλα 127 νέα είδη
ζώων και φυτών εντόπισαν οι
επιστήμονες στην περιοχή του
ποταμού Μεγάλου Μεκόνγκ
το 2011, όπως ανακοίνωσε το
WWF, επισημαίνοντας όμως
πως πολλά από αυτά ήδη απει-
λούνται! 
«Τα καλά νέα είναι αυτές οι
ανακαλύψεις, τα άσχημα νέα
είναι ότι γίνεται όλο και πιο
δύσκολη στον κόσμο η προ-
στασία και η διάρκεια ζωής
ενός είδους στο περιβάλλον»,
δήλωσε ο Νικ Κοξ, υπεύθυνος
του Ταμείου για την περιοχή
αυτή που περιλαμβάνει το
Βιετνάμ, την Καμπότζη, το Λά-

ος, την Ταϊλάνδη, τη Μιανμάρ
και την κινεζική επαρχία Γιου-
νάν. 
Ανάμεσα στα 129 είδη που
ανακαλύφθηκαν είναι μια νυ-
χτερίδα που το ρύγχος της
έχει σχήμα σωλήνα και βαφτί-
στηκε «Βελζεβούλης», εξαρτά
την επιβίωσή της από τα τρο-
πικά δάση και είναι ιδιαίτερα
ευάλωτη στην αποψίλωση.

Μέσα σε 40 χρόνια το 30%
των δασών στην περιοχή του
Μεγάλου Μεκόνγκ έχουν εξα-
φανιστεί, σύμφωνα με την έκ-
θεση του WWF. 
Αλλά και ο πύθωνας με κοντή
ουρά στη Βιρμανία, κινδυνεύει
από τους λαθροκυνηγούς λό-
γω του κρέατός του, του δέρ-
ματός του αλλά και γιατί είναι
περιζήτητος από εκείνους που

επιθυμούν ένα εξωτικό ζώο
για συντροφιά. 
Ο κατάλογος των νέων ειδών
περιλαμβάνει κυρίως φυτά.
Ανάμεσα στα ζώα είναι και
πέντε αμφίβια, το πιο σπάνιο
είναι ένας βάτραχος που τρα-
γουδά και έχει ένα μαύρο και
ένα άσπρο μάτι. 
Η ανακάλυψη των ειδών αυ-
τών αποδεικνύει την εντυπω-
σιακή βιοποικιλότητα της πε-
ριοχής, όμως τα αναπτυξιακά
σχέδια ορισμένων χωρών θέ-
τουν σε κίνδυνο το μέλλον
της, επισημαίνει το WWF. Ανά-
μεσα στα σχέδια αυτά είναι
και το μεγάλο φράγμα του Σα-
γιαμπούρι, η κατασκευή του
οποίου άρχισε τον περασμένο
μήνα στο Λάος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ

Οικολογικές «κιβωτοί»
τα υποθαλάσσια σπήλαια

Καταφύγια βιοποικιλότητας με μεγάλη οικολογική
σημασία αποτελούν τα θαλάσσια σπήλαια, τα
οποία παραμένουν ανεξερεύνητα στο μεγαλύτερο

ποσοστό τους στη Μεσόγειο θάλασσα, αλλά και απρο-
στάτευτα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Κι όμως, σε αυτές τις «μυστικές» κρύπτες φιλοξενούνται
σπάνια, άγνωστα και απειλούμενα είδη, οργανισμοί
που μπορεί να αποτελούν πηγή φαρμάκων κατά δια-
δεδομένων ασθενειών, αλλά και «κωδικοποιημένη»
πληροφορία για τη γεωλογία και το κλίμα του πλανήτη,
χιλιάδες χρόνια πριν. Η καταγραφή και εξερεύνηση
των σπηλαίων αποτελεί μια μακρόχρονη, επίπονη και
δαπανηρή διαδικασία, καθώς εκτός από την προσπάθεια
εντοπισμού τους, απαιτείται εξειδικευμένο ερευνητικό
προσωπικό που να μπορεί να καταδύεται αυτόνομα
και ειδικός φωτογραφικός και επιστημονικός ωκεα-
νογραφικός εξοπλισμός. 
Στη λεκάνη της Μεσογείου, στο δυτικό της τμήμα, κα-
ταγραφές και έρευνες υποθαλάσσιων σπηλαίων πραγ-
ματοποιούνται από το 1950 από τη Γαλλία, την Ιταλία,
και την Ισπανία, ωστόσο στην ανατολική και τη νότια
Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι
πληροφορίες για τα θαλάσσια σπήλαια είναι ελάχιστες
και αποσπασματικές. Μία πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη
σχετικά με τα ιδιαίτερα αυτά οικοσυστήματα στην
ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί η έρευνα του υποψήφιου
διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Βασίλη
Γεροβασιλείου, απόφοιτου του Τμήματος Επιστημών
της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος,
υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Ελένης Βουλτσιάδου,
πραγματοποιεί έρευνες στα θαλάσσια σπήλαια του
βορείου Αιγαίου, με υποτροφία από το Ερευνητικό
Χρηματοδοτούμενο Έργο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ». 
Αντικείμενο της έρευνας είναι αρχικά ο εντοπισμός
και η καταγραφή των υποθαλάσσιων σπηλαίων που
βρίσκονται στην περιοχή με βάση πληροφορίες από
ερασιτέχνες αυτοδύτες, καταδυτικά κέντρα, συλλόγους
κ.λπ. και στη συνέχεια η επιτόπια εξερεύνησή τους, η
μελέτη της βιοποικιλότητας, η χαρτογράφηση των
βιοκοινοτήτων, ακόμη και η ανάπτυξη εργαλείων και
μεθοδολογιών για τη μελέτη τους, που θα βοηθήσουν
και άλλους επιστήμονες να παρακολουθήσουν την
εξέλιξή τους μελλοντικά. 

Πίεση για λύσεις στο υδατικό 
Με επίκεντρο την εκτροπή
του άνω ρου του Αχελώου,
διαμορφώνεται 
η στρατηγική διαχείρισης
υδάτων της Θεσσαλίας 
για τα επόμενα χρόνια, 
με στόχο την αντιμετώπιση
του ελλείμματος 
του υδατικού ισοζυγίου
στο γεωγραφικό
διαμέρισμα. 

Ανακαλύφθηκαν 129 νέα είδη που ήδη απειλούνται! 
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Splendid: Η μαγεία 
των ακροβατών της Κίνας 

Τ
ο «Splendid» θεωρείται η αρτιότερη και εντυπωσιακότερη παράσταση που έχει πα-

ρουσιάσει ο διάσημος θίασος στην μακρόχρονη ιστορία του. Μια αξέχαστη, μαγική
παράσταση με τα πιο ασύλληπτα ακροβατικά που έχει να επιδείξει η Κίνα, η χώρα
με τη μεγαλύτερη παράδοση στην τέχνη αυτή. 

Η παράσταση περιλαμβάνει δεκατρία νούμερα που άφησαν εποχή, αποσπώντας δεκάδες
βραβεία στους πιο απαιτητικούς ακροβατικούς διαγωνισμούς του κόσμου. Οι θεατές του
«Splendid» θα απολαύσουν λαστιχένια σώματα, ανθρώπινους πύργους, εναέριους στροβιλισμούς,
ισορροπιστές, υπέροχες πολύχρωμες στολές, αέρινες κορδέλες, τραμπάλες και κρίκους. Η
σκηνή του Θεάτρου Badminton γεμίζει με νεράιδες από παγωμένες
χώρες, πιόνια του σκακιού που μεταμορφώνονται σε πολεμιστές,
ποδηλάτες που γίνονται παγόνια, χιόνι και ψιλόβροχο,
αγωνιώδεις αλλά και τρυφερές ιστορίες ανθρώπων
που αιωρούνται μαγικά πάνω σε μεταξένια σχοι-
νιά... 
Το «Splendid» είναι μια παράσταση που αψηφά
τους νόμους της φυσικής και μας ταξιδεύει
σ’ έναν κόσμο χωρίς βαρύτητα, με ταχύτητα
που ζαλίζει και ακρίβεια που εντυπωσιάζει.
Μέσα από απίστευτα νούμερα, οι αστέρες της
ακροβασίας παρουσιάζουν μια πανέμορφα
χορογραφημένη σειρά χρωματιστών, ακροβατικών
άθλων, ενώ η σκηνική δημιουργικότητα και τα εφέ
των πολυμέσων προσθέτουν στην παράσταση μια
παραμυθένια γοητεία. 

ΘEατρο 
BadmintOn, 
ολυμπιακa
ακiνητα, ΓουδH
Παραστάσεις:
Έως Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013
Προπώληση εισιτηρίων:  
viva.gr / 13855 / abcd.gr /
210.8840600.

in
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Το Θέατρο Κούκλας «Τα φτερά
του μύθου», παρουσιάζει

στο Θέατρο Olvio, κάθε Κυριακή
στις 12.00, την παράσταση κου-
κλοθεάτρου με τίτλο «Όσο πιο
γρήγορα», που βασίζεται στην
κινηματογραφική ταινία του
Ματζίντ Ματζιντί, με τίτλο «Τα
παιδιά του Παραδείσου». Δύο
μικρά αδέρφια, ένα αγόρι κι
ένα κορίτσι, βρίσκονται ξαφνικά
αντιμέτωπα με ένα πρόβλημα,
όταν κατά λάθος το αγόρι, χάνει
τα παπούτσια της αδερφής του.
Η οικονομική κατάσταση της
οικογένειας δεν επιτρέπει την
αγορά νέων παπουτσιών κι αυτό
τα παιδιά το γνωρίζουν. Απο-
φασίζουν να διαχειριστούν το
πρόβλημα μόνα τους και μοι-
ράζονται τα παπούτσια του αγο-
ριού, προκειμένου να πηγαίνουν
σχολείο. Όμως και αυτή η λύση
δημιουργεί νέα προβλήματα.
Μια τρυφερή και ευαίσθητη

ιστορία με πρωταγωνιστές δύο
παιδιά, που κατορθώνουν μέσα
από τη συνεργασία και την αγάπη
τους να κερδίσουν με αξιοπρέ-
πεια τον αγώνα της ζωής τους,
σε διασκευή σεναρίου και σκη-
νοθεσία Ελισσαίου Βλάχου. 

«Πολεμώντας το καθεστώς»

«Σκιά του παλιότερου εαυτού της ήταν η Αθήνα. Βία, έγκλημα, ελευ-
θεριότητα, πολυπολιτισμός, ανεργία. Ηθική κατάρρευση... Πόρνες

παντού. Και απόγνωση. Ναι, απόγνωση. Δελτία για τα πάντα και ουρές.
Μαύρη αγορά... Πήγαινες επίσκεψη; Τους πήγαινες μια κονσέρβα, ένα
σαλατικό, κάτι φαγώσιμο και σε λάτρευαν. Άλλαξε το νόμισμα και η ζωή
όλων. Πολλά μπορούσαν να κάνουν κάποιοι στην Αθήνα για ένα καφάσι
με λαχανικά. Πότε-πότε, η αγορά ανάσαινε. Αλλά, για λίγο, καθώς τα
γεμάτα καφάσια έφερναν και επιθέσεις εποίκων. Οπότε, τα των προσόψεων
κόπηκαν. Κι έτσι, η γειτονιά ήξερε, οι Έλληνες ήξεραν και ο μανάβης πουλούσε στη ζούλα, χωρίς
φανφάρες. Άλλωστε, οι έποικοι είχαν την επιμελητεία τους: η κυβέρνηση φρόντιζε για τη βάση
στήριξής της. Το νέο προλεταριάτο, έπρεπε να είναι καλοταϊσμένο, για να είναι σε θέση να
εμπεδώσει την παρουσία του και να επιβληθεί στους Έλληνες…». Φαντασία ή «προβολή» ενός
απευκταίου μέλλοντος; Το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Νίκου Χιδίρογλου, με τίτλο «Πολεμώντας
το καθεστώς», είναι σε κάθε περίπτωση τροφή για σκέψη και προβληματισμό. Ταυτόχρονα, όμως,
«ρέει» αβίαστα και διαβάζεται… μονορούφι! 
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ΣΗ Hυφαντική τέχνη μπαίνει στα σχολεία, στο
πλαίσιο πιλοτικής δράσης που άρχισε φέτος

να υλοποιείται σε ορισμένα σχολεία της Κρήτης.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της
δράσης «Αποστολή Πηνελόπη Γκάντι» του Πα-
νεπιστημίου των Ορέων της Κρήτης, φιλοδοξεί
να εντάξει το μάθημα της υφαντικής σε όλα τα
σχολεία με στόχο την επαφή των νέων γενεών
με μία τέχνη που απειλείται από αφανισμό, μιας
και οι μεγάλες τεχνίτριες της υφαντικής είναι
στην πλειονότητά τους γυναίκες μεγάλης ηλικίας. 
Ήδη, αυτό το «δημιουργικό μάθημα ζωής» έχει
ενταχθεί στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του
Ηρακλείου και σε δύο άλλα σχολεία του Ρεθύμνου,
με τις κατευθύνσεις και την καθοδήγηση του
Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
Τον Νοέμβριο μάλιστα πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο

Ηράκλειο μία πρωτότυπη έκθεση, που συνδιορ-
γάνωσαν το Πανεπιστήμιο των Ορέων και η Ακα-
δημία Αθηνών. Στήθηκαν τέσσερις αργαλειοί,
αυτό το πανάρχαιο «μηχάνημα» με τα 101 εξαρ-
τήματα και τις 1.800 κλωστές, και δεκάδες λαϊκές
υφάντριες άρχισαν να επιδεικνύουν την τεχνική
της ύφανσης και της δημιουργίας του υφαντού.
Γρήγορα προσέλκυσαν κοντά τους τις νεότερες,
που γοητεύθηκαν από την επίδειξη της υφαντικής
τέχνης, εκδηλώνοντας το προσωπικό τους εν-
διαφέρον να γίνουν μαθήτριες του αργαλειού.

Η υφαντική τέχνη μπαίνει στα σχολεία 

info
Θέατρο Olvio, 
Ιεράς Οδού 67 και Φαλαισίας 7,
Βοτανικός
Παραστάσεις:
Κάθε Κυριακή στις 12.00
Πληροφορίες: 210.3414118.

«Τα φτερά του μύθου»

Έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του κινεζικού πολιτισμού, το Εθνικό Θέατρο
Ακροβατών της Κίνας (China National Acrobatic Troupe), φιλοξενεί το Θέατρο Badminton σ’
ένα ονειρικό υπερθέαμα ακροβατικής τέχνης και καταιγιστικής δράσης, που αγαπήθηκε
από εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.
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Σ
τις περισσότερες

αθλητικές στήλες
θα διαβάσετε κυ-
ρίως τον απολο-
γισμό της χρονιάς

που πέρασε. Εμείς θα πρω-
τοτυπήσουμε και θα τολμή-
σουμε να προβλέψουμε αυτά
που θα έρθουν το 2013, με
σύντομη ανάλυση για τις ομά-
δες Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. 

Super  League
Δεν χρειάζεται να κάνουμε
πρόβλεψη για το ποιος θα εί-
ναι πρωταθλητής, αφού όλα
δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός
θα πάρει και πάλι το πρωτά-
θλημα. Το ζητούμενο όμως
είναι αν θα έχει μια καλή πο-
ρεία στην Ευρώπη και αν θα
φτάσει στους 8, αφού είναι
σίγουρο ότι θα καταφέρει να
μπει στους 16, περνώντας το
εμπόδιο της ισπανικής Λε-
βάντε. Και φυσικά, μην ξε-
χνάμε τον τρίτο στόχο, που
είναι η κατάκτηση του Κυ-
πέλλου Ελλάδος. Βέβαια, η
μέχρι τώρα αγωνιστική του
παρουσία δεν μας πείθει ότι
θα κάνει την υπέρβαση στην
Ευρώπη. Μόνη αντίπαλος του
Ολυμπιακού που μπορεί να
αντισταθεί στην υπεροχή του
φαίνεται ότι είναι η ομάδα
του ΠΑΟΚ. Σίγουρα αναμέ-
νεται η έξοδός του στην Ευ-
ρώπη και στα προκριματικά
του Τσάμπιονς Λιγκ, και ο μό-
νος στόχος που του μένει για
το εσωτερικό είναι να κατα-
κτήσει το Κύπελλο Ελλάδος.
Δεν μπορούμε να πούμε το
ίδιο για την άλλη μεγάλη ομά-
δα της Θεσσαλονίκης, τον

Άρη, που
τα πολλά

οικονομικά και
διοικητικά προβλή-

ματα τον έχουν καθη-
λώσει στις τελευταίες θέ-

σεις της βαθμολογίας.
Όπως όμως δείχνουν όλα,

θα καταφέρει, έστω και με
δυσκολία, να σωθεί. Αυ-

τό, δυστυχώς, φαίνε-

ται ανέφικτο για την ΑΕΚ, καθ’
ότι με τόσα οικονομικά προ-
βλήματα και με άπειρους παί-
κτες στη σύνθεσή της, που
δεν έχουν συναίσθηση της
βαριάς φανέλας, η μεγάλη
ομάδα θα βρεθεί σε πολύ δύ-
σκολη θέση, που δεν αρμόζει
στην ιστορική της πορεία. Για
την άλλη μεγάλη ομάδα της
Αθήνας, τον Παναθηναϊκό,
που ταλαιπωρείται από πα-
ρόμοια προβλήματα, οικο-
νομικά και διοικητικά, ελπί-
ζουμε να σώσει τη φετινή
χρονιά με την έξοδό του στην
Ευρώπη και με το μόνο τίτλο
που του μένει να κυνηγήσει,
το Κύπελλο Ελλάδος. Νοτιό-
τερα, η ομάδα της Νέας Σμύρ-
νης, ο Πανιώνιος, που μας
εξέπληξε ευχάριστα με το δυ-
ναμικό, αλλά χωρίς συνέχεια,
ξεκίνημά της, φαίνεται ότι
έχει πετύχει το στόχο της να
παραμείνει στην κατηγορία,
όπως εξάλλου είχε δηλώσει
από την αρχή και ο προπο-
νητής της Δημήτρης Ελευθε-
ρόπουλος. Άλλο στόχο φαί-
νεται ότι έχει ο Αστέρας Τρί-
πολης, για τον οποίο η Ευ-
ρώπη φαντάζει σίγουρη, με

την προϋπόθεση, βέβαια, να
έχει σταθερή απόδοση και
όχι σκαμπανεβάσματα, όπως
έδειξε στα τελευταία παιχνίδια.
Αντίστοιχη επιδίωξη φαίνεται
να έχει η ομάδα του Λεβα-
δειακού, που θα κυνηγήσει
για πρώτη φορά την έξοδό
της στην Ευρώπη. Η ομάδα
αυτή, αν και απρόβλεπτη, έχει
δυνατότητες να κάνει την έκ-
πληξη φέτος. Παρόμοιο στόχο
έχει ο Ατρόμητος, που θα επι-
διώξει και πάλι να βγει στην
Ευρώπη, αλλά μέχρι στιγμής
δεν μας πείθει με την αγωνι-
στική του κατάσταση. Βέβαια,
η αλήθεια είναι ότι στην αρχή
είχαμε μεγαλύτερες προσδο-
κίες από την ομάδα του Πε-
ριστερίου. Μεγάλο άλμα για
τη σωτηρία του έχει κάνει μέ-
χρι στιγμής ο Άγιαξ της Ηπεί-
ρου, ο ΠΑΣ Γιάννενα, που όλα
δείχνουν ότι θα παραμείνει
στην κατηγορία και δεν θα
επαναλάβει το περσινό χι-
τσκοκικό φινάλε. Κάτι που
δεν δείχνει ότι θα καταφέρει
φέτος η ομάδα της Κέρκυρας,
η οποία απειλείται άμεσα με
υποβιβασμό. Στην ίδια θέση
φαίνεται ότι βρίσκεται και ο

Πλατανιάς Χανίων, που, αν
και ξεκίνησε δυνατά, δεν συ-
νέχισε έτσι, με αποτέλεσμα
να είναι υποψήφιος για υπο-
βιβασμό. Αντίθετα, η ομάδα
της Βέροιας διέψευσε τα αρ-
χικά προγνωστικά που την
ήθελαν να πέφτει στη Β΄ Εθνι-
κή και, αν συνεχίσει την καλή
πορεία που έχει τελευταία,
θα παραμείνει στην κατηγο-
ρία. Το ίδιο ισχύει και για τον
ΟΦΗ. Η ομάδα του Νίκου
Αναστόπουλου, έχοντας επι-
δείξει σταθερότητα και ικα-
νότητα, ειδικά στην έδρα της,
δεν θα απειληθεί με υποβι-
βασμό. Κάτι ανάλογο κατά-
φερε τελευταία και η ομάδα
της Κομοτηνής, ο Πανθρακι-
κός, που φαίνεται ότι θα σωθεί
άνετα και θα είναι πονοκέφα-
λος για κάθε ομάδα που παίζει
στην έδρα της. Δεν ισχύει το
ίδιο για την Ξάνθη, που ο μό-
νος που μπορεί να λύσει το
μυστήριο είναι ο Σέρλοκ
Χολμς. Βαδίζοντας διαρκώς
σε τεντωμένο σχοινί, είναι
από τις ομάδες της κατηγορίας
που θα παλέψουν για τη σω-
τηρία τους, αν και όλα θα κρι-
θούν στις λεπτομέρειες. 

2012: Μια δύσκολη χρονιά φεύγει. Αφήνει πίσω της
οικονομικά προβλήματα, ανεργία, αγανάκτηση 
και απαισιοδοξία. Τα θετικά μηνύματα φαίνεται 
να έρχονται μόνο από τον αθλητισμό, που και φέτος,
παρά τις αντίξοες συνθήκες, μας χάρισε τρόπαια,
πρωτιές και στιγμές χαράς και συγκίνησης 
από αθλητές που διακρίθηκαν σε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο. Έτσι είναι ο Έλληνας. 
Σκληρά αυτοδίδακτος, πεισματάρης και περήφανος. 

2013: H καινούρια χρονιά προμηνύεται εξίσου
δύσκολη με την προηγούμενη. Τρεις λέξεις πρέπει να
κρατάμε όλοι στις καρδιές μας: ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ – ΕΛΠΙΔΑ –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε
να βγούμε απ’ το αδιέξοδο και ν’ αντιμετωπίσουμε 
την κρίση. Να βάλουμε τις βάσεις για ένα 
καλύτερο αύριο, να χτίσουμε τα θεμέλια για το μέλλον
των παιδιών μας, να κερδίσουμε την πρόκληση 
των καιρών, να μάθουμε από τα λάθη μας 
και να κάνουμε μια καινούρια αρχή για μια Ελλάδα
αντάξια της ιστορίας της και του πολιτισμού της. 

Κείμενα - Επιμέλεια: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ 
(skourbanis@yahoo.gr)

Το μενού του Σαββατοκύριακου  Το μενού του Σαββατοκύριακου  
Ποδοσφαιρικές προβλέψεις          

Ύστερα από το σοκ της ΑΕΚ, του ΑΡΗ, του ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ, 
του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, του ΟΦΗ, τα ζευγάρια 
που διαμορφώνονται στο Κύπελλο είναι τα εξής: 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΑΟΚ, 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π. – ΚΑΒΑΛΑ, 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, 
ΒΕΡΟΙΑ – ΞΑΝΘΗ, 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ, 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. 
Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 
9 – 10, 16 – 17 Ιανουαρίου 
και οι επαναληπτικοί 
23 – 24, 30 – 31 του ίδιου μήνα. 

Οι 16 του Κυπέλλου Ελλάδος 
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Football League
Τα προγνωστικά δεν ισχύουν
για το πρωτάθλημα αυτής της
κατηγορίας. Πολλές ομάδες
είναι υποψήφιες για άνοδο,
όπως και για υποβιβασμό. Για
τις τρεις πρώτες θέσεις, που
οδηγούν απευθείας στην Α΄
Εθνική, περισσότερες πιθανό-
τητες έχουν οι ομάδες Απόλλων
Σμύρνης, Εργοτέλης και Ηρα-
κλής Θεσσαλονίκης. Οι ομάδες
Παναιτωλικός, Παναχαϊκή, Παν-
σερραϊκός και Εθνικός Γαζώρου
θα παλέψουν για την τέταρτη
προνομιούχα θέση μέσα από
μπαράζ, που θα τους οδηγήσει
στην ανώτερη κατηγορία. Λι-
γότερες πιθανότητες έχουν οι
Νίκη Βόλου, Καβάλα, Ολυμ-
πιακός Βόλου, Ηρακλής Ψα-
χνών και Λάρισα, αν και εκ-
πλήξεις πάντα υπάρχουν. Από
τις ομάδες που είναι υποψήφιες
για υποβιβασμό θεωρούνται
σχεδόν σίγουρες οι Αναγέν-
νηση Επανωμής, Βύζας Μεγά-
ρων και Θρασύβουλος. Για την
τελευταία θέση του υποβιβα-
σμού θα παλέψουν να παρα-
μείνουν στην κατηγορία οι Φω-
κικός, Πιερικός, Καλλιθέα και
Δόξα Δράμας. Οι ομάδες Ανα-

γέννηση Γιαννιτσών και Καλ-
λονή φαίνεται ότι θα μείνουν
στην κατηγορία και μόνο. 

Football League 2
Για το Νότιο Όμιλο, οι Παναι-
γιάλειος, Φωστήρας, Πανηλει-
ακός και Αχαρναϊκός φαίνεται
ότι θα είναι μεταξύ των ομάδων
που θα ανέβουν στη Β  ́Εθνική.
Για τη σωτηρία τους θα παλέ-
ψουν οι Ρούβας, Καλαμάτα,
Προοδευτική, Γλυφάδα και Χα-
νιά, ενώ η ομάδα του Εθνικού
Αστέρα έχει αποχαιρετήσει
από καιρό την κατηγορία αυτή. 
Στο Βόρειο Όμιλο, τα πράγματα
είναι πιο δύσκολα. Σίγουρη
θεωρείται η άνοδος του Απόλ-
λωνα Καλαμαριάς στη Β΄ Εθνι-
κή, ενώ οι ομάδες Τύρναβος,
Κασσιόπη και Αναγέννηση
Καρδίτσας είναι υποψήφιες
για τους αγώνες μπαράζ, που
θα τους εξασφαλίσουν το πο-
λυπόθητο εισιτήριο για την
άνοδό τους στη Β  ́Εθνική. Από
την άλλη, οι ομάδες Οδυσσέας,
Τηλυκράτης, Οικονόμος, Ζά-
κυνθος, Δόξα Κρανούλας φαί-
νεται ότι έχουν ίσες πιθανό-
τητες να είναι ανάμεσα στις
δύο που θα οδηγηθούν σε
υποβιβασμό στη Δ΄ Εθνική. 

Χειρότερα δεν γίνεται
Μετά την τελευταία θέση στην οποία βρέθηκε η ομάδα της ΑΕΚ
στη βαθμολογία της Α΄ Εθνικής, ήρθε και ο αποκλεισμός της από
την Καβάλα για τους 32 του Κυπέλλου Ελλάδος. Είναι ο χειρότερος
επίλογος για μια ιστορική ομάδα, όπως είναι η ΑΕΚ. Πάρα πολλά
πρέπει ν’ αλλάξουν για να μπορέσει η ομάδα να περιορίσει τη
ζημιά. 

«Το ποδόσφαιρο 
μοιράζεται την αγάπη»
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Εθνική Ομάδα Πο-
δοσφαίρου έδειξαν για άλλη μια φορά το κοινωνικό τους πρόσωπο
και την ευαισθησία τους, προσφέροντας δώρα και χαρά σε μικρά
παιδιά. Με το μήνυμα «Το ποδόσφαιρο μοιράζεται την αγάπη»
διοργανώθηκε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις της ΕΠΟ στο πάρκο Γουδί φιλανθρωπική εκδήλωση,
που είχε ως αποδέκτες τα παιδιά και τους εκπροσώπους από 13
ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμούς απ’ όλη τη χώρα. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που
ανέλαβαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών, να ενισχύσουν
οικονομικά τους συγκεκριμένους φορείς. 

«Mr. Ippon»
Για άλλη μια φορά μάς έκανε υπερήφανους ο Ηλίας Ηλιάδης. Για
δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Έλληνας τζουντόκα ανακηρύχθηκε
πρώτος στον κόσμο. «Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή γι’ αυτήν τη
διάκριση. Οι κόποι και οι προσπάθειές μου όλης της χρονιάς αν-
ταμείφθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το γεγονός ότι για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παραμένω στην κορυφή με δικαιώνει
σαν αθλητή που έχει σταθερότητα και συνέχεια. Η πρωτιά με
γεμίζει νέες ευθύνες και υποχρεώσεις για να συνεχίσω να δουλεύω
το ίδιο σκληρά και απαιτητικά», δήλωσε ο ίδιος. Συγχαρητήρια,
Ηλία! 

Το μπάχαλο 
Χαμός γίνεται στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής, καθώς η ΕΠΟ δι-
καίωσε την Παναχαϊκή, που υποστήριζε ότι οι αγώνες της Λάρισας
είναι παράνομοι, διότι οφείλουν χρήματα σε πρώην ποδοσφαιριστές
τους. Η απόφαση της ΕΠΟ είναι πως το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής
ανάμεσα στην Παναχαϊκή και στη Λάρισα είναι άκυρο. Οι μεν
Πατρινοί πανηγυρίζουν, ενώ οι Θεσσαλοί παραμένουν ψύχραιμοι. 

   & τηςΔευτέρας

Στην κορυφή του κόσμου
Στην κορυφαία δεκάδα του κόσμου συγκαταλέγεται
η Εθνική Ελλάδος. Πρόκειται για την παγκόσμια
κατάταξη της FIFA, που δημοσιεύεται μηνιαίως
από τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και
προκύπτει από τα αποτελέσματα των αγώνων
κάθε Εθνικής Ομάδας την τελευταία τετραετία.
Η Εθνική μας έκλεισε το 2012 στην 11η θέση
της σχετικής κατάταξης της FIFA, πίσω από την
πρωταθλήτρια κόσμου και Ευρώπης, Ισπανία,
τη Γερμανία, την Αργεντινή, την Ιταλία, την Κο-
λομβία, την Αγγλία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία,
τη Ρωσία και την Κροατία. Και να σκεφτεί κανείς
ότι η μεγάλη Βραζιλία βρίσκεται στη 18η θέση
της κατάταξης. 

Ξέχασαν την Εφορία 
Η οφειλή των 12.000 ευρώ που εκδόθηκε στο
όνομα του Νίκου Νιόπλια από τη ΔΟΥ Ηρακλείου,
είναι οφειλές της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προς
τον Κοζανίτη τεχνικό. Αυτός ήταν και ο λόγος
που ο Νιόπλιας έστειλε εξώδικο προς την ΠΑΕ,
προκειμένου η τελευταία να καλύψει το ληξι-
πρόθεσμο ποσό των 12.000 ευρώ, από το
συνολικό των 107.000 ευρώ, διαφορετικά ο
διακανονισμός θα εκπέσει και θα χαθεί το
δικαίωμα των δόσεων. Μάλλον στην ΠΑΕ ΠΑ-
ΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ξεχνούν να πληρώσουν τις υπο-
χρεώσεις τους και μετά τρέχουν. Γιατί φυσικά
υπάρχουν συμβόλαια και ρήτρες. Σκεφτείτε τι
θα γίνει όταν θα υλοποιήσουν τις δηλώσεις τους
για την αποδέσμευση κάποιων ποδοσφαιριστών.
Πού θα βρουν τα χρήματα να πληρώσουν τους
παίκτες, για να αποχωρήσουν; 

Κοροϊδία 
Και ενώ στον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ξέχασαν να πλη-
ρώσουν τη δόση της Εφορίας του Νιόπλια, στην
ΑΕΚ έχουν 2,5 χρόνια απλήρωτο τον Παναγιώτη
Λαγό, στον οποίο η Ένωση χρωστάει 500.000
ευρώ. Για το λόγο αυτό ο ποδοσφαιριστής,
φαίνεται αποφασισμένος να καταθέσει προσφυγή
σε βάρος της ΑΕΚ και δήλωσε ότι τελευταία
φορά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ένωσης
ήταν το παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στην Καβάλα. 

Βαρύγδουπη δήλωση 
Πεπεισμένος ότι δεν πρόκειται να πέσει η ΑΕΚ,
εμφανίζεται ο Μιχάλης Παυλής, που δηλώνει
ότι αν πέσει η Ένωση είναι έτοιμος να σταματήσει
το ποδόσφαιρο. Βέβαια ευχής έργον είναι να
παραμείνει η ΑΕΚ στην Α΄ Εθνική και να βρει το

δρόμο της. Το πιθανότερο όμως, είναι
ότι αν συνεχιστούν τα προβλή-

ματα και δεν βρεθεί άμεσα
λύση, τότε ο υποβιβασμός
είναι σίγουρος και η καριέρα
του Μιχάλη Παυλή θα τε-

λειώσει -μάλλον- πρόωρα,
αν βέβαια ισχύει η δήλωσή του. 

Ό,τι σπέρνεις, θερίζειςσταράτες 
κουβέντες   & τηςΔευτέρας

         για το 2013



Μειωμένες οι πωλήσεις οχημάτων 
της Volvo Trucks

Μειωμένες κατά 17% ήταν οι παγκόσμιες πωλήσεις οχημάτων
της Volvo Trucks μέσα στο Νοέμβριο, ενώ σε ό,τι αφορά στις

αγορές της Ε.Ε., η σουηδική εταιρεία κατέγραψε κάμψη της τάξης
του 13%. Με 9.446 οχήματα, οι συνολικές -παγκόσμιες- πωλήσεις
της Volvo Trucks το Νοέμβριο ήταν μειωμένες κατά 17%, σε σχέση
με τα 11.349 οχήματα που είχαν διατεθεί τον αντίστοιχο μήνα του
2011. Από τις αρχές του έτους, οι συνολικές πωλήσεις φορτηγών
της Volvo Trucks ανέρχονται στα 96.090 οχήματα σε παγκόσμιο
επίπεδο, σημειώνοντας πτώση κατά 7% σε σχέση με το 2011. Για
το 11μηνο του 2012, η Volvo έχει διαθέσει στις διάφορες αγορές
της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης συνολικά 39.103 οχήματα,
δηλαδή 6% λιγότερες μονάδες σε σχέση με τα 41.694 οχήματα
στο 11μηνο του 2011.
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Η
δοκιμή κατανάλωσης με πλή-

ρες φορτίο που διοργάνωσε
η ελληνική αντιπροσωπεία
της Isuzu στην Κρήτη στις

15 Δεκεμβρίου, είχε ως στόχο να επιβε-
βαίωση την εξαιρετική απόδοση του
νέου κινητήρα του D-Max.
Το υπό δοκιμή όχημα φορτώθηκε, πα-
ρουσία κόσμου και εκπροσώπων του
Τύπου, με 1.100 κιλά φορτίου στο ελαι-
ουργείο «N. Μιχελάκης-Ε. Μαυρομιχε-
λάκης Ο.Ε.» στο χωριό Άστρικας Χανίων. 
Με το μεικτό βάρος του να ανέρχεται
στα 3.000 κιλά και με το ρεζερβουάρ
καυσίμου πλήρες, το νέο D-Max κλήθηκε
να διανύσει 205,5 χλμ. μέσω του Νομού
Ρεθύμνου έως το χωριό Παναγιά στο
Νομό Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα
στο ελαιουργείο «Ελαιόκοσμος». 
Κατά την άφιξή του, αποσφραγίστηκε
με χρήση ειδικού εξοπλισμού και συμ-

πληρώθηκε καύσιμο στο ρεζερβουάρ,
προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής
ποσότητα του καυσίμου που κατανάλωσε
κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδρομής. 
Τα αποτελέσματα της δοκιμής κατανά-
λωσης με πλήρες φορτίο για το νέο Isuzu

D-Max ήταν -αναμφίβολα- εντυπωσιακά. 
Για μια διαδρομή 205,5 χλμ., το ιαπωνικό
Pick-Up κατανάλωσε 14,25 λτ. με τη
μέση κατανάλωση στη συγκεκριμένη
διαδρομή να διαμορφώνεται στα 6,93
λτ./100 χλμ. 

Η
νέα γενιά του

Ford F-150 Pick-
Up που θα λαν-
σαριστεί το 2015,

σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής
πληροφορίες, αναμένεται να
είναι ελαφρύτερη και με πιο
ολιγαρκείς σε καύσιμο κινη-
τήρες. 
Αν και τα δεδομένα που αφο-
ρούν στις διαστάσεις, τα βάρη
αλλά και τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά των κινητήρων
στα Pick-Up που πωλούνται
στην αγορά των ΗΠΑ είναι
σαφέστατα, διαφορετικά σε
σχέση με τα όσα ισχύουν
στην Ε.Ε., φαίνεται πως η
ανάγκη για μείωση της μέσης
κατανάλωσης καυσίμου αρ-
χίζει και επηρεάζει και τις κα-

τασκευάστριες εταιρείες στην
άλλη όχθη του Ατλαντικού. 
Ένα από τα οχήματα που
αναμένεται να μειώσουν βά-
ρος είναι το Ford F-150, ένα
εκ των κορυφαίων σε πωλή-
σεις παγκοσμίως, Pick-Up. 
Ο νέος εκπρόσωπος της Ford
αναμένεται να έχει μειωμένο
βάρος αμαξώματος κατά 340
κιλά περίπου(!), χάρη στην
εκτεταμένη χρήση αλουμι-
νίου στις πόρτες,
τα φτερά των τρο-
χών αλλά και την
οπίσθια θύρα. 
Παράλληλα όμως,
οι μέχρι στιγμής
πληροφορίες που
έχουν διαρρεύσει
στο διαδίκτυο

αναφέρουν πως αλλαγές θα
υπάρξουν και στη γκάμα των
κινητήρων με τους οποίους
θα εφοδιάζεται. 
Το Pick-Up θα κάνει χρήση
μιας νέας γενιάς κινητήρων,
που προς το παρόν εξελίσ-
σονται και φέρουν την κωδική

ονομασία «Nano». Μεταξύ
αυτών, οι φήμες θέλουν να
περιλαμβάνεται και ένα νέο
υπερτροφοδοτούμενο μηχα-
νικό σύνολο 2,9 λτ. με έξι κυ-
λίνδρους σε διάταξη «V», που
θα συνεργάζεται με αυτόματο
κιβώτιο οκτώ σχέσεων. 

Ford: Με κινητήρα 3,2 λίτρα 
το Transit από το 2014 

HFord επιβεβαίωσε και επίσημα πως το νέο Ford
Transit θα προσφέρεται από το 2014 στην αγορά

των ΗΠΑ, με τον υπερτροφοδοτούμενο πετρελαιοκι-
νητήρα των 3,2 λτ. που αποδίδει ισχύ 197 ίππων. Η νέα
γενιά των εκδόσεων του Transit με ωφέλιμο φορτίο 2,0
t., αναμένεται να λανσαριστούν στην αγορά των ΗΠΑ
από το 2014 και σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις
της εταιρείας, στη γκάμα του δημοφιλούς ελαφρού
επαγγελματικού θα περιλαμβάνεται και ο νέος -5κύ-
λινδρος- υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας
των 3,2 λτ. 
Ο Power Stroke® των 3,2 λτ. συγκαταλέγεται μεταξύ
των πιο προηγμένων τεχνολογικά πετρελαιοκινητήρων
που έχει να προσφέρει η Ford και η προσθήκη του στη
γκάμα των μηχανικών συνόλων του νέου Transit, ανα-
βαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες του μοντέλου. 
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συγκε-
κριμένο μηχανικό σύνολο θα αποδίδει ισχύ 197 ίππων,
ενώ η μέγιστη ροπή του ορίζεται στα 470 Nm και δια-
τηρείται σταθερή από το φάσμα των 1.700 - 3.500 σ.α.λ. 
Το εν λόγω μηχανικό σύνολο, κατά πάσα πιθανότητα,
θα συνεργάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων,
ενώ θα έχει τη δυνατότητα χρήσης και βιοκαυσίμου
(Β20) ως εναλλακτικό τύπο καυσίμου. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη γκάμα των κινητήρων του Ford
Transit για την αγορά της Β. Αμερικής, η Ford ανακοίνωσε
πως εκτός του Power Stroke των 3,2 λτ., θα είναι διαθέσιμος
και ο επίσης εξαιρετικός, βενζινοκινητήρας EcoBoost®
των 3,5 λτ., ο οποίος επίσης να συνεργάζεται με το αυ-
τόματο -6τάχυτο- κιβώτιο Ford 6R80.

ISUZU D-MAX 

Πιο ελαφρύ το Ford F-150 Pick-Up 

Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του νέου
Isuzu D-Max στην πρόσφατη δοκιμή
κατανάλωσης με πλήρες φορτίο, που
πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη. Το νέο
D-Max κλήθηκε να μεταφέρει 1.100
κιλά φορτίου. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
adamopoulos@xrimaonline.gr

Το νέο D-Max κλήθηκε 

να διανύσει συνολικά 

205,5 χλμ. με πλήρες φορτίο

από το Νομό Χανίων έως 

το Νομό Ηρακλείου

μεταφέροντας ελιές

Kατανάλωση 6,9 λτ./100 χλμ. 
με πλήρες φορτίο 



ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/20660
Κιν. 6932/482658
Ε-mail: kostasmeriglitsis@yahoo.gr

ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/28851
Κιν. 6974/829185
Ε-mail: fsalaounis@tellas.gr

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

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΡΩ ΚΑΛΑΙΤΖΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών Καλλιεργειών
Κιν. 6932/134064
Ε-mail: Maria_kalaitzi82@hotmail.com

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεωπόνος 
Τηλ. 27510/91883
Κιν. 6945/739588 
Ε-mail: mytilmi1988@hotmail.com

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχν. Γεωπονίας Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων
Τηλ. 27520/27198 
Κιν. 6974/709065
E-mail: faye.nik@live.com

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27910/24166
E-mail: dimitrakopoulos@g.mail.com

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 6973/483775
E-mail: akouniniotis@windowslive.com

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών καλ/γειων
Τηλ. 2613/10457
Κιν. 6981/352917
Ε-mail: dinakons@hotmail.com 

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 210/2484620, 6971/536067
E-mail: apo.vagelis@gmail.com

ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος 
Κιν. 6979/319453 
E-mail: mtsertikidou@yahoo.gr

ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπόνος – Βιολογική
Γεωργία
Τηλ. 210/9888390
Κιν. 6947/996355
Fax. 210/9888390
E-mail: efiladopoulou@yahoo.gr

MAΡΚΕΛΛΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Γεωπόνος 
Τηλ. 21118/48901
Κιν. 6948/214671
E-mail: markella_ktistaki@yahoo.gr

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεωπόνος ΓΠΑ Βιοτεχνολογίας
Tηλ. 210/4252757
Κιν. 6948/782360
Ε-mail: heinousd9@hotmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος (ΓΠΑ) Αγροτικής Οικονομίας 
Τηλ. 210/5232530
Κιν. 6934/181340
E-mail: cbregiannis@gmail.com

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 24620/23220

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

ΔΡΑΜΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/66408
Τηλ. 25210/52570
Ε-mail: gazidaf@yahoo.gr
E-mail: tasoszoulou@yahoo.gr

ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/93887
Κιν. 6974/262264
Ε-mail: dekw111@hotmail.com

ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/95324
Κιν. 6937/160601
Ε-mail: itiktap@otenet.gr

ΓΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/68067
Κιν. 6938/573875
Ε-mail: ioannisgarou@hotmail.com

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

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Τηλ. 25210/96846
Κιν. 6944/588875
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ε-mail: xariton21@gmail.com

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6979/224490
Ε-mail: geoponos@otenet.gr

ΕΒΡΟΥ

ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής Πα-
ραγωγής
Τηλ. 25510/300738
Κινητό. 6951/422992

ΒΛΑΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ 
Αγροτικής Οικονομίας
Τηλ. 25510/33617
Κιν. 6949/261289
E-mail: vlasakakisnikolaos@yahoo.com

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

ΣΙΤΣΑΝΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Τηλ. 25510/32261
Κιν. 6973/964525
E-mail: keyflower19@yahoo.gr

ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25520/24934
Κιν. 6942/970049
E-mail: georgele@mailbox.gr 

ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25520/29354
Κιν. 6936/144056
Ε-mail: s.giorgos@hotmail.com

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

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22240/23992
Κιν. 6932/627997 
E-mail: lefterisgasparis@gmail.com

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26950/45837
Ε-mail: geodinis@otenet.gr

ΗΛΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Γεωπόνος
Κιν. 6976/248329
Ε-mail: pelnikol@yahoo.com

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Κιν. 6944/580260
Ε-mail: agroscenter@gnail.gr

ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26210/44059
Ε-mail: sxizast@hotmail.com

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23310/61720
Κιν. 6974/338357
Ε-mail: Antonistheox@yahoo.gr

ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Βιολογικής Γεωργίας
Τηλ. 23310/91154, 23310/91107
Κιν. 6939/016726
E-mail: heimonopoulos@hotmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6946/458686
Ε-mail: mimoikon@g.mail.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αγρ. Οικονομία
Τηλ. 23107/67080 
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E-mail: Tsexeli@hotmail.com

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637

ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Γεωπόνος Τηλ. 23103/00391 
Κιν. 6942/887478
Ε-mail: rubens42001@yahoo.com &
sroussid@gmail.com

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

Κιν. 6985/580341
E-mail: alexioakim@hotmail.com 
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Τηλ. 23102/07928
Κιν. 6942/639936
E-mail: nikoletta_13@hotmail.com
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Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής
Οικονομίας
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E-mail: asi_rizou@hotmail.com
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Μεταπτυχιακός γεωπόνος
Κιν. 6977/223234
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ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ ΕΦΗ
Γεωπόνος
Κιν. 6934/270691
Ε-mail: efkravar@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 
Γεωπόνος
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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
Ε-mail: thomasirgis@yahoo.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26630/94700
E-mail: agrotopo@otenet.gr

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

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Ι. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/46812
Ε-mail: b_karametos@yahoo.gr

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
Ε-mail: info@antonelos.gr

ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/81335
Κιν. 6976/972620
Ε-mail: kolaitis.a@gmail.com

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23430/23450

ΤΣΑΚΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
Γεωπόνος
Τηλ. 23410/27032
Ε-mail: info@tsakidis.gr

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Τηλ. 23104/62281
Κιν. 6976/714488
Ε-mail: lydiakyf@in.gr

ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Γεωπόνος
Πτολεμαΐδα και Βάρδα Ηλείας 
Tηλ. 26230/71713 
Κιν. 6974/320773
Ε-mail: billkaravol@hotmail.com

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 27420/24401- Κιν. 6974/369228
E-mail: vag_panos@hotmail.com

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc
Τηλ. 24102/31794
Κιν. 6909/491459
E-mail: vasoulakatsi@yahoo.gr

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Τηλ. 22310/32468
Κιν. 6981/840470
E-mail: riavas@gmail.com 

ΛΕΣΒΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 22510/24605
Κιν. 6934/391747
E-mail: m.batzakis@hotmail.com

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. 24220/41788
Κιν. 6972/818348
Ε-mail: gdkaltsounis@yahoo.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΦΩΤΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6972/620198
E-mail: Psdc2003@otenet.gr

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6937/363034
E-mail: gangelis@qsdc.gr

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
Ε-mail: alexkou1974@hotmail.com

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ Οπωρ/κων
& ΑμπέλουΤηλ.23510/41605
Κιν. 6977/611039
Ε-mail:thanosv.strom@gmail.com 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

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

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΜΝΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας
και Δενδροκομίας 
Κιν. 6938/740651
E-mail: eskamnou@yahoo.gr
eskamnou@hotmail.com

ΣΑΜΟΥ 

ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22730/79599
Κιν. 6946/760113
Ε-mail: npariano@gmail.com

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
Ε-mail: papazap@otenet.gr

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών
Καλ/γειών 
Κιν. 6982/007161
E mail: gianniskazasis@hotmail.com

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Αγροτ. & Οικον. Ανά-
πτυξης
Τηλ. 23860/23148
Κιν. 6974/439021
Ε-mail: panos.anastasop@gmail.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Γεωπόνος
Τηλ. 23730/26001

Απαραίτητοι 
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 γεωπόνων 
απ’ όλη την Ελλάδα. 
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Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Α
AXAΪΑ: Οικόπεδο εντός οικισμού επί του κεντρικού
δρόμου, στην κοινότητα Σελινούντος (Κρόκοβας)
Αιγίου-Αχαΐας, χωρισμένο σε δύο κάθετες ιδιοκτη-
σίες, 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.

ΖΑΚΥΝΘΟΣΑ Οικόπεδο που βρίσκεται στο Τραγάκι,
κοντά στο θέρετρο του Τσιλιβί, στην ανατολική
ακτή της Ζακύνθου, περίπου 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 €. ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ, 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 ανοιχτωσιά, τιμή 39.000 €, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
τηλ. 6983/791220. 

ΣΥΡΟΣ: Οικόπεδο 16.000 τ.μ. σε μια ήσυχη
περιοχή, όπου βρίσκει κανείς τον ωραιότερο
συνδυασμό του πρασίνου των βουνών με το απέ-
ραντο 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 οικισμού 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, οι-
κόπεδο 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 συν-
τελεστή δόμησης 0.4. Τιμή 125.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,
τηλ. 6974/729212. 

ΑΤΤΙΚΗ (ΛΟΥΤΣΑ): Οικόπεδο 3.111 τ.μ., εντός
σχεδίου, με συντελεστή 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 συντελεστή 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 συντελεστή 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 συντελεστή 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 συντελεστή 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 συντελεστή 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 συντελεστή 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 συντελεστή 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 δό-
μησης 1.2. Τιμή 2.500.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΛΕΙΒΑΔΙΑ: Οικόπεδο 17.500 τ.μ., εντός σχεδίου,
με πρόσοψη πάνω σε βασικό οδικό άξονα, με
οικοδομική άδεια, με συντελεστή 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 €. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΤΣΕΡΜΕΝΙ): Oικόπεδο 226 τ.μ. με συν-
τελεστή δόμησης 1,6. Τιμή 115.000 €. ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ): Oικόπεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή δόμησης 1.2. Τιμή 400.000 €. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 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 €. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΒΕΡΟΙΑ (ΕΡΓΟΧΩΡΙ): Oικόπεδο 305 τ.μ. με
συντελεστή δόμησης 0.8. Τιμή 65.000 €. ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

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

ΒΕΡΟΙΑ (ΤΣΕΡΜΕΝΙ): Καταπληκτικό οικόπεδο
δίπλα στην πλατεία Τσερμενίου, 226 τ.μ., με 400
τ.μ. οικοδομήσιμα, κεντρικότατο. 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 οι-
κόπεδο με συντελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 100.000€.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): 700 τ.μ. οικόπεδο με
συντελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 40.000 ευρώ. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 69837/91220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): 400 τ.μ. οικόπεδο με
συντελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 40.000 ευρώ. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): 500 τ.μ οικόπεδο με συν-
τελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 35.000 ευρώ. ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ, 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 συν-
τελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 110.000 ευρώ. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ): 600 τ.μ. οικόπεδο με συν-
τελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 45.000 ευρώ. ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΕΥΒΟΙΑ (ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ): 1.600 στρέμματα με
ελαιόδεντρα σε κεντρικό δρόμο, μέσα σε οικιστική
περιοχή, περιφραγμένο με νερό. Τιμή 50.000 €.
Τηλ. 6945/346243

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ): Aγροτεμάχιο 8.692
τ.μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, χτίζει 287 τ.μ., δίκτυα
ΔΕΗ και ύδρευσης. 300 μ. από την καινούρια
Εθνική Οδό Ποτίδαιας-Κασσάνδρας. Τιμή 60.000
ευρώ, συζητήσιμη. Ιδιώτης, τηλ. 2310/666519
και 6940/086171. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ): Οικόπεδο 500 τ.μ. σε
πολύ καλό σημείο. Συντελεστής δόμησης κλι-
μακωτός. Συντελεστής κάλυψης 70%. Με άδεια
οικοδομής. Τιμή 240.000 ευρώ, συζητήσιμη. ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ): Οικόπεδο 658 τ.μ. σε
πολύ καλό σημείο με συντελεστή δόμησης κλι-
μακωτό. Συντελεστής κάλυψης 70% με άδεια
οικοδομής. Τιμή 250.000 ευρώ, συζητήσιμη. ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΝΙΚΗΤΗ): Οικόπεδο 8.000 τ.μ. με
συντελεστή 0,4 μπροστά στη θάλασσα. Τελική
τιμή 2.000.000 ευρώ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 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. 

ΧΑΝΙΑ (ΚΩΡΑΚΙΕΣ): Ανεπανάληπτη προσφορά,
οικόπεδο 1000 τ.μ., υπέροχη θέα, άρτιο. Οικο-
δομήσιμο. Τιμή 60.000€. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ, 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. 

Α Γ Ρ Ο Τ Ε Μ Α Χ Ι Α
ΑΙΓΙΟ (ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ): 30 στρέμματα (6 εντός, 24
στρέμματα εκτός οικισμού) με ελαιόδεντρα,
νερό, κοινοτικός δρόμος, 200 μ. από δημόσιο
δρόμο, θέα Κορινθιακός, 200 μ. από τη θά-
λασσα, κτίζονται όλα τα στρέμματα. Τιμή
140.000 €, συζητήσιμη. Τηλ. 6976/581571. 

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 κα-
τοικήσιμη 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 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΑΓΙΑΡΙ): Έκτακτη προσφορά,
αγροτεμάχιο 10 στρέμματα, άρτιο, οικοδομήσιμο,
υπέροχη θέα, δεν κλείνεται 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 επαγ-
γελματική χρήση. Τιμή 540.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ,
τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 6.5
στρέμματα, 700 μέτρα από το χωριό. Άρτιο, οι-
κοδομήσιμο. Τιμή 130.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ, 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
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ευκαιρία, αγροτεμάχιο 7200 τ.μ., άρτιο, οικο-
δομήσιμο και για επαγγελματική χρήση. Τιμή
115.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ): Αγροτεμάχιο
4 στρέμματα, άρτιο, οικοδομήσιμο, σε πολύ καλό
σημείο πάνω σε άσφαλτο, με νερό και ρεύμα.
Τιμή 230.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 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. 

ΕΥΒΟΙΑ (ΑΝΩ ΣΕΤΑ): 5.000 στρέμματα (θέση Ξε-
ρακιά), άρτιο και οικοδομήσιμο, με πανοραμική
θέα, εφαπτόμενο σε αγροτικό δρόμο.  Τιμή 60.000
€ συζητήσιμη. Τηλ. 6945/346243.

ΕΥΒΟΙΑ (ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ): 8.500 στρέμματα με ελαι-
όδεντρα (θέση ΛΥΚΟΡΕΜΑ), εφαπτόμενο σε αγρο-
τικό δρόμο απεριόριστη θέα σε βουνό και θάλασσα.
Τιμή 80.000 € συζητήσιμη τηλ.6945/346243

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 στρέμματα, μπροστά στη θάλασσα σε υπέροχο
σημείο, άρτιο, με οικοδομική 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):
Αγροτεμάχιο 56.000 τ.μ., άρτιο, οικοδομήσιμο
μπροστά στη θάλασσα σε πολύ καλό σημείο με
υπέροχη θέα, ιδανικό και για επαγγελματική
αξιοποίηση. Τιμή 5.000.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ): Εκπληκτική προσφορά,
εκπληκτικό αγροτεμάχιο, 45 στρέμματα περίπου,
άρτιο, οικοδομήσιμο, 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 στρέμματα κοντά στη θάλασσα σε υπέροχο
σημείο , άρτιο, με οικοδομική άδεια. Τιμή
3.000.000€. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (2ο πόδι): 250 στρέμματα αγροτεμάχιο
παραθαλάσσιο, άρτιο, οικοδομήσιμο, ιδανικό
για τουριστική αξιοποίηση 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 ροδάκινα. 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 €. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 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 €. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 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 στρεμ-
μάτων χέρσο με πομόνα. Τιμή 102.000 €. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ): Αγροτεμάχιο 70 στρεμ-
μάτων, 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 €. ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

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

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

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

ΚΡΗΤΗ (ΛΑΣΙΘΙ): Ανεπανάληπτη προσφορά!
Αγροτεμάχιο 922 στρέμματα, μπροστά στη
θάλασσα, υπέροχη θέα, άρτιο, οικοδομήσιμο,
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, οικοδομήσιμο, για μεγάλη
επαγγελματική επένδυση. Τιμή 6.000.000 €. ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

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

ΚΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ): Ανεπανάληπτη προσφορά, αγρο-
τεμάχιο 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, οικοδομήσιμο, υπέροχη θέα σε βουνό και
θάλασσα, 2 χλμ. από θάλασσα. Τιμή 80.000 €.
ΛΙΑΚΟΥΔΗ, 6906/836226. 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΠΕΡΔΙΚΑ): Αγροτεμάχιο 40 στρέμ-
ματα και 16 στρέμματα σε παραλία, άρτιο, οικο-
δομήσιμο. Τιμή 1.000.000 €. ΣΑΜΟΪΛΗΣ,
6937/282989. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΜΥΤΙΚΑΣ-ΑΛΥΖΙΑΣ): Πωλείται
αγροτεμάχιο 2.100 τ.μ. με ελιές, επίπεδο 40 μ.
από τη θάλασσα και ιδιωτικό δρόμο στην Eθνική
Oδό. Τηλ. 6970/070099. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΒΑΤΟΠΕΔΙ ΟΡΜΥΛΙΑΣ): Πωλείται οι-
κόπεδο 310 τ.μ σε προνομιακή θέση (γωνιακό).
Τιμή 45.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
www.halkidiki-oikopeda.gr, τηλ. 23710/41646,
Κιν:6944/682101. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ): Πωλείται
αγροτεμάχιο 11.000 τ.μ. στην περιοχή Χειμαδιό
Ορμυλίας, πάνω από τα Ψακούδια Χαλκιδικής,
ιδανικό για ανέγερση εξοχικής κατοικίας. Τιμή
90.000 €.  ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
www.halkidiki-oikopeda.gr. Tηλ. 23710/41646,
Κιν. 6944/68210. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ): Πωλείται ελαιώνας,
9.000 τ.μ., πολύ κοντά στην επαρχιακή οδό. Τιμή
60.000 €.  ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
www.halkidiki-oikopeda.gr, Tηλ. 23710/41646,
Κιν.6944/682101. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΜΕΤΑΞΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ):

Πωλείται αρδευόμενος ελαιώνας, άρτιος και οι-
κοδομήσιμος, κοντά στη θάλασσα, 4.300 τ.μ. Τιμή
350.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ www.halkidi-
ki-oikopeda.gr. Tηλ. 23710/41646, Κιν.6944/682101.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΜΑΡΜΑΡΑΣ): Πωλείται άρτιο κλη-
ροτεμάχιο με θέα πάνω από το ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ,
6.300 τ.μ. Τιμή 75.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ www.halkidiki-oikopeda.gr. Tηλ. 23710/
41646, Κιν. 6944/682101. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ): Πωλείται
οικόπεδο, 1.700 τ.μ., χτίζει 800 τ.μ. Τιμή
60.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
www.halkidiki-oikopeda.gr. Tηλ. 23710/41646,
Κιν 6944/682101.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΔΕΒΕΛΙΚΙ-ΠΥΡΓΟΣ, ΓΟΜΑΤΙΟΥ): Πω-
λείται άρτιο αγροτεμάχιο 8.000 τ.μ. Tιμή 50.000
€. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟwww.halkidiki-
oikopeda.gr. Tηλ.23710/41646, Κιν.6944/682101. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΟΡΜΥΛΙΑ): Πωλείται ελαιώνας μη
αρδευόμενος 5.500 τ.μ. με 80 μεγάλα ελαιόδεντρα.
Τιμή 17.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
www.halkidiki-oikopeda.gr. Tηλ. 23710/41646,
Κιν. 6944/68210. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΟΡΜΥΛΙΑ): Πωλείται παραγωγικός
ελαιώνας αρδευόμενος 2.000 τ.μ. με 55 μεγάλα
ελαιόδεντρα, ποικιλίας βρώσιμης Χαλκιδικής.
Τιμή 10.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
www.halkidiki-oikopeda.gr. Tηλ. 23710/ 41646,
Κιν. 6944/682101. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΟΡΜΥΛΙΑ): Πωλείται αγροτεμάχιο
10.500 τ.μ. κοντά στη Μονή Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, με δική του γεώτρηση. Τιμή 45.000€. 

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ www.halkidiki-
oikopeda.gr. Tηλ. 23710/41646, Κιν. 6944/682101. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΟΡΜΥΛΙΑ-ΣΙΘΩΝΙΑ): Πωλείται αγρο-
τεμάχιο επί της επαρχιακής οδού Ορμυλίας-
Σιθωνίας, 2.500 τ.μ. με δική του γεώτρηση, ρεύμα
και άδεια κόμβου.

Τιμή 90.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
www.halkidiki-oikopeda.gr. Tηλ. 23710/41646,
Κιν. 6944/682101.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 
ΑΙΓΙΟ: Σκάφος τρικάρινο 4,5 μ. με εξωλέμβια
mariner 20 ίππους, λευκό, πολυεστερικό, καμ-
πινάτο, τιμόνι, trailer, κέντα, άριστη κατάσταση.
Τιμή 2.800 ευρώ. Τηλ: 6976/581571. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ενσιρώματα Καλαμποκιού-Σόργου-
Μηδικής-Βίκου-Βρώμης, σοδιάς 2012, σε συ-
σκευασία κυλινδρικών διαστάσεων 0,8 x 0,8 εκ.
Τηλ.: 6936/971225.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Πωλούνται τρακτέρ Britannia,
μεταχειρισμένα, εισαγωγής, από 20-200 ίππους,
στο 30% της αξίας τους. Μόνο για εμπόρους ή
ιδιώτες με τα λεφτά στο χέρι. Τηλ. 6997/712111. 

ΔHMOΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ 
την αγγελία σας στην

Η προσφορά παρέχεται 

στους αναγνώστες μας 

με δημοσίευση απλού κειμένου 

μέχρι 30 λέξεις. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Τηλ.: 210/9249571-72

210/7256050
Fax: 210/9249573

Ε-mail: info@paragogi.net.
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