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Εβδομαδιαία
αγροτική εφημερίδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΦΥΤΑ

Ένας θησαυρός
στα αζήτητα

Πότε και πώς
θα πάρουν
μπροστά;

σελ. 8-9
σελ. 10-11

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 5 ΤΙΜΗ 2 €

«ΧΡΥΣΑΦΙ» Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ
Αποδόσεις έως 30% βλέπει 
σε έκθεσή της η Deutsche Bank

n Στο κόκκινο 
τα περισσότερα δάνεια

n«Θηλιά» τους βάζει η άνοδος 
της τιμής των ζωοτροφών

nΆρχισαν οι πρώτες
κατασχέσεις για χρέη

H GAEA αποκτά
νέους 
συνταξιδιώτες
Καινούργιες διεθνείς
συνεργασίες έχει βάλει
μπροστά με αιχμή 
τα ελληνικά προϊόντα 
ο επιχειρηματίας  
Άρης Κεφαλογιάννης

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΦΡΕΖΕΣ

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις 
εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Εφιαλτικές στιγμές 
ζουν χιλιάδες κτηνοτρόφοι

Με τους Πολ Νιούμαν, Μπρους
Γουίλις και Μέλανι Γκρίφιθ

«Δεν είμαι κορόιδο 
κανενός»

ΤΑΙΝΙΕΣ
ΜΑΖΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΤΑΙΝΙΑ

&5

Κέρδη 
για το    ελληνικό 
ελαιόλαδο
Ισπανική «αντίσταση»
εκτοξεύει τις τιμές
για τους παραγωγούς
σε Κρήτη και Πελοπόννησο

5



Η
λεζάντα που συ-

νοδεύει το σκί-

τσο του «New Y-

orker» αναφέρει «Πώς και τα

πηγαίνει τόσο άσχημα η Ελλάδα;

Αφού, όποιος ξέρω, τρώει ελ-

ληνικό γιαούρτι!». Το σίγουρο

είναι ότι ο συντάκτης του άρθρου

«Όποιος ξέρω, τρώει ελληνικό

γιαούρτι» έπεσε θύμα του Τούρ-

κου επιχειρηματία Χαμντί Ου-

λουκάγια, που έχει κατακτήσει

τις ΗΠΑ με το γιαούρτι Chobani.

Ελλάδα, ακούς; 
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Άλλη αντίληψη,
νέο μοντέλο

Οι τελευταίες έρευνες της κοινής γνώ-
μης δείχνουν ότι ο βαθμός αισιο-
δοξίας για το 2013 των ανθρώπων

που ζουν και εργάζονται στην περιφέρεια
είναι διπλάσιος από εκείνον που έχουν όσοι
δραστηριοποιούνται στα μεγάλα αστικά
κέντρα. Ειδικότερα, οι έρευνες που έγιναν
για το θέμα αυτό διαχωρίζουν τους πολίτες
σε σχέση με το πώς βλέπουν την προσωπική
τους πορεία τα επόμενα χρόνια σε δύο με-
γάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία
ανήκουν, εκτός από όσους έχουν βρεθεί
ήδη στο κοινωνικό περιθώριο, ελεύθεροι
επαγγελματίες, μισθωτοί και συνταξιούχοι
που ζουν κυρίως στο Λεκανοπέδιο Αττικής
και στη Θεσσαλονίκη. Στη δεύτερη κατη-
γορία, στους συγκρατημένα έστω αισιό-
δοξους, στη συντριπτική πλειοψηφία ανή-
κουν κάτοικοι ημιαστικών και αγροτικών
περιοχών, πολίτες που έχουν παραγωγική,
έμμεση ή άμεση, σχέση με τη Γη. Το εύρημα
αυτό γίνεται ακόμα σημαντικότερο από
το ότι οι εν λόγω πολίτες, αντίθετα με ό,τι
συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν, δη-
λώνουν στις τελευταίες έρευνες καθαρά
πλέον, χωρίς να μασάνε τα λόγια τους, την
επαγγελματική τους δράση. Δεν το κρύβουν
πλέον για να μπορούν να είναι κοινωνικά
αποδεκτοί. Με βάση τα ευρήματα γίνεται
σαφές ότι έχει καλλιεργηθεί μια άλλη κοι-
νωνική αντίληψη, πως στήνεται ένα νέο
παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Για να ανα-
πτυχθεί χωρίς στρεβλώσεις το νέο μοντέλο,
για να μην «καεί» η ελπίδα που γεννήθηκε
από τη φωτιά της κρίσης, απαιτείται ένας
νέος εθνικός σχεδιασμός που θα καθιστά
ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της
αναπτυξιακής πορείας της χώρας την αγρο-
τική παραγωγή και τις παρεμφερείς της
δράσεις. Μέσα από την υιοθέτηση συγκε-
κριμένων πολιτικών πρέπει να φανεί ότι η
Ελλάδα άλλαξε πορεία, πέρασε στην εποχή
της πραγματικής παραγωγής. Αν το μήνυμα
αυτό δοθεί χωρίς αστερίσκους και με σα-
φήνεια, η Ελλάδα αλλά και οι Έλληνες θα
αποκτήσουν τα όπλα που χρειάζονται για
να μπορούν να σταθούν χωρίς φόβο απέ-
ναντι στο μέλλον που σήμερα μας απειλεί,
μας τρομάζει ως κοινωνία. 

Γιάννης Τασσιόπουλος

Π

τική αντιμετώπιση των ζι-
ζανίων που αναπτύσσον-
ται μαζί με τα χειμερινά
σιτηρά

Σελ. 14

Πόσο χρήσιμο είναι για
τη χώρα μας το 

«μοντέλο» της Βραζιλίας
Από καθαρά εισαγωγική
χώρα σε τρόφιμα, μέσα
σε 4 δεκαετίες η Βραζιλία
κατάφερε να βρεθεί σε
μία από τις πέντε πρώτες
θέσεις των μεγαλύτερων
εξαγωγικών χωρών σε
αγροτικά προϊόντα.
Απλώς αποφάσισε να
εφαρμόσει μακρόπνοη
Εθνική Αγροτική Πολιτι-
κή.

Σελ. 16-17

Η Gaea ταξιδεύει
τα ελληνικά προϊόντα

Τα προϊόντα της εταιρείας
Gaea, που έχουν ως βάση
την ελιά και το λάδι, «παν-
τρεύονται» με αγαθά της
ελληνικής Γης και ετοιμά-
ζονται να κατακτήσουν και
τις διεθνείς αγορές. 

Σελ. 21 

Υγεία & Διατροφή
Το αλκοόλ μπορεί να επη-
ρεάσει τη δίαιτα και την
απώλεια βάρους; Οι πότες
θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι το αλκοόλ μπορεί να
μειώνει τις αναστολές,
αλλά δεν έχει θρεπτικές
αξίες. Ένα ποτηράκι πάν-
τως κακό δεν κάνει. 

Σελ. 22

ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εκτός των τειχών
Ένας χειμωνιάτικος προ-
ορισμός με πολλές εκπλή-
ξεις.

Σελ. 25 

Στoν αέρα οι 
βαμβακοκαλλιεργητές

Μειώνονται οι εκτάσεις
σε Καρδίτσα και Λάρισα
λόγω χαμηλών τιμών και
πράσινου σκουληκιού 

Σελ. 7

Ημερολόγιο 
καλλιεργητή

Προσοχή σε σιτηρά και
δενδρώδεις καλλιέργειες.
Νέα χρονιά, αλλά παρα-
δοσιακά τέτοια εποχή
απαιτείται αποτελεσμα-

Χάος και στα λιπάσματα
Κλείσαμε τις βιομηχανίες
μας για να εισάγουμε λι-
πάσματα από την Τουρκία!
Η σταδιακή αποψίλωση
της ελληνικής λιπασματο-
βιομηχανίας έχει δημιουρ-
γήσει τεράστιες ελλείψεις
στην αγορά, οι οποίες κα-
λύπτονται με εισαγωγές
από χώρες όπως η Τουρκία,
με ό,τι αυτό σημαίνει για
τους Έλληνες. 

Σελ. 6

Επιστροφή στη δράση
Αρχίζει η αθλητική δράση
σε όλες τις εθνικές κατη-
γορίες, ενώ φουντώνουν
και οι μεταγραφικές κινή-
σεις των ομάδων.

Σελ. 42-43

Κτηνοτροφικά φυτά 
κατά σόγιας

Τώρα που όλοι μιλούν για
την ανάγκη εξασφάλισης
ζωοτροφών, η Greenpease
αναλαμβάνει δράσεις για
την καλλιέργεια κτηνοτρο-
φικών φυτών σε απάντηση
της μεταλλαγμένης σόγιας. 

Σελ. 12

Γάλα με μαστίχα
Τώρα και γαλακτοκομικά
προϊόντα με μαστίχα κυ-
κλοφορούν στην ελληνική
αγορά από εταιρεία της Χί-
ου. Η ανταπόκριση των κα-
ταναλωτών είναι μεγάλη,
με τα «καινοτόμα» προϊόντα
να αναζητούν προορι-
σμούς και εκτός Ελλάδας! 

Σελ. 20 



Αφοί 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

& ΣΙΑ Ε.Ε

ΙΘΑΚΗΣ 63  

ΑΓ. Ι . ΡΕΝΤΗΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:

210-4251600 

FAX: 210-4251106
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Τ
ην ίδια ώρα οι αλλαγές στο

χάρτη της τυποποίηση και
διάθεσης γάλακτος με την
πώληση της Δωδώνης και

την κατάρρευση της Αγνό προκαλούν
ισχυρούς κραδασμούς σε έναν τομέα
που, όπως διαμηνύουν οι κυβερ-
νώντες, αποτελεί το βασικό μοχλό
για την επανέναρξη και την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας. 
Σε αντίθεση με τις εξαγγελίες για
στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η
πραγματική αγροτική οικονομία πα-
ραμένει καράβι ακυβέρνητο. Ο αριθ-
μός των Ελλήνων κτηνοτρόφων εξα-
κολουθεί να μειώνεται. Εκατοντάδες
εγκαταλείπουν, ενώ πολλοί μειώνουν

τον αριθμό των ζώων τους ώστε να
παραμείνουν στο επάγγελμα. Ακόμα
χειρότερα, πολλοί από τους κτηνο-
τρόφους καταφεύγουν στη λύση του
υποσιτισμού των ζώων τους, με ό,τι
αυτό σημαίνει για την παραγωγή γά-
λακτος. Όπως σημειώνουν άνθρωποι
της υπαίθρου, για τον πρωτογενή
τομέα δεν υπήρξε ποτέ κεντρικός
σχεδιασμός για το τι χρειάζεται να
παραγάγει η χώρα και σε ποιες πο-
σότητες, ώστε να καλύψει τις εγχώριες
ανάγκες σε ζωοτροφές, γάλα, τυρί
και κρέας. Αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων,
η Ελλάδα να εισάγει το 85% περίπου
του βόειου κρέατος που καταναλώνει
και το 45% του χοιρινού.  Πολλές

φορές οι κτηνοτρόφοι βρέθηκαν και
βρίσκονται αντιμέτωποι με καρτέλ,
το σημαντικότερο όμως αυτήν τη
στιγμή είναι ο διεθνής «τζόγος» στις
τιμές των ζωοτροφών, που οδηγεί
με μαθηματική ακρίβεια την ελληνική
κτηνοτροφία στην εξαθλίωση. «Οι
κτηνοτρόφοι δεν έχουν χρήματα να
αγοράσουν ζωοτροφές, οι τράπεζες
δεν δίνουν δάνεια και οι επιδοτήσεις
παρακρατούνται και δεν δίνονται
στην ώρα τους. Το ζήτημα των τιμών
των ζωοτροφών δεν είναι σημερινό,
έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια
και βρήκε τον Έλληνα κτηνοτρόφο
στην πιο αδύναμη περίοδο. Σας ανα-
φέρω ότι η τιμή της σόγιας έχει αυ-
ξηθεί έως 90% και η τιμή στα κα-
λαμπόκια και στα κριθάρια κατά 50%
μέσα σε ένα χρόνο. Οι υπουργοί πα-
νηγυρίζουν για τα 2,5 δισ. ευρώ επι-
δοτήσεων που δόθηκαν πριν από
τις γιορτές, τα λεφτά όμως πήγαν
σχεδόν όλα για τις τροφές» σημειώνει
ο κ. Παναγιώτης Πεβερέτος, πρό-
εδρος του Συνδέσμου Ελληνικής
Κτηνοτροφίας. 

«Το θέμα των ζωοτροφών είναι η με-
γαλύτερη αγωνία μας για τον επόμενο
χρόνο. Εάν δεν υπάρξει πρωτοβουλία
πολιτική ώστε να μειωθούν τα κόστη,
δεν θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι
να κρατήσουν τις μονάδες τους. Είναι
αδιανόητο 1 τόνος σόγιας να κοστίζει
350 ευρώ το Σεπτέμβριο του 2011
και τον ίδιο μήνα του 2012 να τον
πληρώνουμε 680 ευρώ» σημειώνει

ο κ. Στέλιος Βογιατζής, πρόεδρος
Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσα-
λονίκης.

Νέες αυξήσεις προ των πυλών
Νέες αυξήσεις σε σόγια και καλαμπόκι
απειλούν εκ νέου το εισόδημα των
κτηνοτρόφων, με τα διεθνή ωστόσο
χρηματιστήρια να επιβάλλουν τους
δικούς τους κανόνες. Κορυφαίοι διε-
θνείς οίκοι προβλέπουν ότι οι τιμές
της σόγιας και του καλαμποκιού θα
διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα,
λόγω της μειωμένης παραγωγής.
Στην τελευταία έκθεσή της η Morgan
Stanley εντάσσει σόγια και καλαμπόκι
στη «χρυσή τριάδα» των επενδυτικών
επιλογών του 2013 μαζί με το χρυσό
(!), διαβλέποντας ότι τα παγκόσμια
αποθέματα των δύο αγροτικών προ-
ϊόντων εξακολουθούν να φθίνουν
με σταθερούς ρυθμούς. Έτσι, οι τιμές
αναμένεται να διατηρηθούν σε υψηλά
επίπεδα στο πρώτο εξάμηνο της
νέας χρονιάς, και ίσως και στο δεύ-
τερο, πλήττοντας ακόμα περισσότερο
του Έλληνες κτηνοτρόφους. 

Ξ
εκίνησαν οι κατασχέσεις

αγροτικών καταθέσεων
για κτηνοτροφικά δάνεια
τα οποία είχαν ρυθμιστεί

από την ΑΤΕ με εγγυήσεις του ελ-
ληνικού Δημοσίου. Σε σύγχυση
βρίσκονται χιλιάδες αγρότες, οι
οποίοι αναμένουν τις εξελίξεις
στην «κακή» ΑΤΕ, καθώς δεκάδες
κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα βρή-
καν άδειους τους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς παραμονές
Πρωτοχρονιάς. Οι κτηνοτρόφοι
διαπίστωσαν ότι οι καταθέσεις
τους κατασχέθηκαν από την εφο-
ρία, για ληξιπρόθεσμα δάνεια από
την ΑΤΕ, τα οποία είχαν ρυθμιστεί
με την εγγύηση του ελληνικού
Δημοσίου. Η είδηση έπεσε ως κε-
ραυνός εν αιθρία σε χιλιάδες κτη-
νοτρόφους, που αγωνιούν για την
τύχη της περιουσίας τους, μετά
την πώληση της ΑΤΕ στην Τράπεζα
Πειραιώς, τη στιγμή μάλιστα που
αναμένουν το πόρισμα με τις προ-
τάσεις του ειδικού εκκαθαριστή
στις 14 Ιανουαρίου, δεδομένου

ότι πολλά από τα εν λόγω δάνεια
παραμένουν στην «κακή» ΑΤΕ.
Παρ’ όλα αυτά, όπως καταγγέλλουν
οι κτηνοτρόφοι, η ΑΤΕ βεβαιώνει
τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
στην εφορία και οι κτηνοτρόφοι
βρίσκονται αντιμέτωποι πλέον με
το ελληνικό Δημόσιο και κατα-
σχέσεις καταθέσεων, οι οποίες
δεν αφορούν αποταμιεύσεις των
αγροτών, αλλά κυρίως επιδοτήσεις
και αποζημιώσεις για τις παρα-
γωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες,
εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των
κατασχέσεων βρίσκονται χιλιάδες
κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, ενώ
το συνολικό ποσό των δανείων
που είχαν ρυθμιστεί με εγγυήσεις
του Δημοσίου προσεγγίζει τα 200
εκατ. ευρώ. Το κακό, όπως σημει-
ώνουν εκπρόσωποι των κτηνο-
τρόφων, δεν σταματά εδώ. 
Οι κατασχέσεις που ξεκίνησαν για
χρέη προς την ΑΤΕ ανοίγουν το
δρόμο για απαιτήσεις και από άλ-
λες εμπορικές τράπεζες που έχουν
χρηματοδοτήσει αγρότες, με ποσά

που συνολικά αγγίζουν τα 150
εκατ. ευρώ. Καταγγέλλουν μάλιστα
το γεγονός ότι η κυβέρνηση εμ-
παίζει για μια ακόμη φορά τον
κόσμο της υπαίθρου, καλλιεργών-
τας προσδοκίες για ευνοϊκές ρυθ-
μίσεις, ακόμα και «κούρεμα» των
δανείων της «κακής» ΑΤΕ που είναι
αδύνατο να αποπληρωθούν. 
Ο κ. Γιώργος Βαϊόπουλος, κτηνο-
τρόφος στο δήμο Μουζακίων στην
Καρδίτσα, λίγα 24ωρα πριν από
την εκπνοή του 2011, είδε τις κα-
ταθέσεις του να έχουν κάνει φτερά.
Όπως ενημερώθηκε από το διευ-
θυντή του υποκαταστήματος της
τράπεζας, τα χρήματά του είχαν
κατασχεθεί από την εφορία, για
ληξιπρόθεσμα χρέη προς την ΑΤΕ.
Μάλιστα, όπως του επισήμανε ο
διευθυντής, δεν ήταν ο μόνος που
εξεπλάγη με τα μηδενικά στο βι-
βλιάριό του. Όπως δήλωσε ο ίδιος
στην «Παραγωγή», «το ποσό που
κατασχέθηκε δεν ξεπερνούσε τα
5.000 ευρώ, τα οποία είχαν συγ-
κεντρωθεί, μεταξύ άλλων, από

επιδοτήσεις και αποζημιώσεις».
Μάλιστα, στο συγκεκριμένο βι-
βλιάριο συνδικαιούχος ήταν και
η αδελφή του, γεγονός που δεν
αποτέλεσε εμπόδιο στη διαδικασία
κατάσχεσης. Σύμφωνα με τον κ.
Βαϊόπουλο, πρόκειται για δάνειο
18 εκατ. δραχμών το οποίο εκτα-
μιεύτηκε το 1990 και κατέληξε
στις αρχές του 2000 να φτάσει τις
200.000 ευρώ, κυρίως, όπως υπο-
στηρίζει, λόγω των πανωτοκίων.
«Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις, δεν
υπάρχει λογική, ούτε κρατική μέ-
ριμνα. Δεν ζητώ να μου χαριστούν
τα δάνεια, αλλά αυτό που ζητάω
είναι να γίνει μια ρύθμιση, έτσι
ώστε να μπορώ να ικανοποιώ το
δάνειό μου.
Είναι άδικο και για μένα αλλά και
για όλους τους παραγωγούς όχι
μόνο να κατάσχονται χρήματα
που τα έχουμε απόλυτη ανάγκη,
αλλά επιπροσθέτως να μην μπο-
ρούμε να θεωρήσουμε βιβλία
στην εφορία, ώστε να συνεχίσουμε
τον αγώνα επιβίωσης». 

Την ελληνική κτηνοτροφία γονατίζουν οι απανωτές αυξήσεις των τιμών
των ζωοτροφών, με τους Έλληνες κτηνοτρόφους να σηκώνουν τα χέρια
ψηλά σε μια περίοδο που τα ταμειακά τους διαθέσιμα είναι μηδενικά, οι
στρόφιγγες των τραπεζών κλειστές και οι απαιτήσεις για τη διατήρηση
των μονάδων τους υψηλές. 
ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
(info@xrimaonline.gr)

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΧΟΥΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΣΦΥΞΙΑ                                     

Στα όρια της κατάρρευσης η ελληνική      

Οι κτηνοτρόφοι

δεν έχουν χρήματα

να αγοράσουν

ζωοτροφές, οι τράπεζες

δεν δίνουν δάνεια και

οι επιδοτήσεις

παρακρατούνται

και δεν δίνονται

στην ώρα τους

Άρχισαν οι κατασχέσεις αγροτικών καταθέσεων για χρέη 
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Αγωνία για την αυτάρκεια στο γάλα 

Ηπώληση της Δωδώνης και η κα-
τάρρευση της Αγνό, σε συνδυα-
σμό με τα υποσιτισμένα ζώα και

τις μειωμένες παραγωγές, κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου για την παραγωγή
και τη διάθεση του ελληνικού γάλακτος,
τη στιγμή που έχει αυξηθεί κατακόρυφα
η εγχώρια ζήτηση. Η Ελλάδα καταναλώνει
περίπου 1.200.000 τόνους αγελαδινό
γάλα, ενώ το 2012 μόλις 600.000 τόνοι
παρήχθησαν στη χώρα μας. 
«Ήδη δεν υπάρχει επάρκεια γάλακτος.
Η παραγωγή κάθε χρόνο περιορίζεται,
και θα είναι ευτύχημα εάν το 2013 δια-
μορφωθεί σε 500.000 τόνους» σημειώνει
στην «Παραγωγή» ο κ. Μιχάλης Τζίμας,
εκπρόσωπος των Κτηνοτροφικών Συ-
νεταιρισμών Ηπείρου, χαρακτηρίζοντας
τη μείωση της παραγωγής έγκλημα.
Όπως εξηγεί, η μείωση οφείλεται στην
αύξηση του κόστους παραγωγής και
στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Μά-
λιστα, υπερτονίζει το θέμα του υποσι-
τισμού των ζώων, που έχει ως αποτέλε-
σμα να μην έχουν τις απαιτούμενες απο-
δόσεις γάλακτος. «Η Ελλάδα έχει παρα-
γωγή, έχει δυνατότητες και μπορεί, αλλά
δεν έχει τη στήριξη που απαιτείται. Η
λογική ότι πρέπει να πιάσουμε τις ευ-
ρωπαϊκές τιμές είναι ψέμα. Οι ελληνικές
υποδομές και η στήριξη σε καμία περί-
πτωση δεν προσεγγίζουν τις ευρωπαϊκές,
και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται
ο Έλληνας παραγωγός». 
Η κρίση απειλεί ήδη και την αιγοπρο-
βατοτροφία, καθώς για δεύτερη συνε-
χόμενη φορά αναμένεται κάμψη της εγ-

χώριας παραγωγής αιγοπρόβειου γά-
λακτος, με βάση τα προσωρινά διαθέσιμα
στοιχεία. Η τάση αυτή αποδίδεται στην
ακρίβεια των ζωοτροφών και στις κα-
θυστερήσεις πληρωμών από πλευράς
τυροκομείων και εταιρειών που απορ-
ροφούν τα προϊόντα, οδηγώντας τους
κτηνοτρόφους σε οικονομική ασφυξία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Βο-
γιατζή, η μείωση της παραγωγής θα
είναι της τάξης του 15% για το 2013,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα οδηγήσει
σε αύξηση της τιμής παραγωγού γάλα-
κτος, που αυτή τη στιγμή κυμαίνεται
στα 46λεπτά το κιλό. 

«Μειώνεται η παραγωγή»
«Η μεγάλη μου αγωνία είναι ότι μειώνεται
η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος και
αυτή των αιγοπροβάτων σε μια στιγμή
που αυξάνονται οι εξαγωγές φέτας» ση-
μειώνει ο κ. Παναγιώτης Πεβερέτος. 
Στο μεταξύ, η συσσώρευση της παρα-
γωγής σε μεγάλες βιομηχανίες και η
ιδιωτικοποίηση της Δωδώνης εκτιμάται
ότι ευνοεί τη λειτουργία καρτέλ σε βάρος
των παραγωγών. «Το εργοστάσιο της
Δωδώνης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση των τιμών ενάντια
στα καρτέλ. Μετά την πώληση οι πα-
ραγωγοί βρίσκονται στο έλεος του ελέ-
ους» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τζί-
μας, ενώ ο κ. Πεβερέτος χαρακτηρίζει
τις εξελίξεις με τη Δωδώνη και την Κολιός
(Αγνό) ως το επιστέγασμα της κρίσης
που βιώνουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι
και αγελαδοτρόφοι. 

εΞελιΞη τηΣ ΠΑΡΑγΩγηΣ ΑιγοΠΡοΒειου
γΑλΑκτοΣ 2002-2011 

δηλΩΘειΣΑ ΠοΣοτητΑ (Σε τονουΣ)

ΕΤΟΣ 
ΠΡΟΒΕΙΟ

ΓΑΛΑ 
ΓΙΔΙΝΟ

ΓΑΛΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ

2002 352.082 161.311 513.393

2003 412.158 166.510 578.668

2004 416.941 166.235 583.176

2005 460.593 166.433 627.026

2006 506.890 182.905 689.795

2007 516.286 170.421 686.707

2008 498.059 146.943 645.002

2009 530.271 154.144 684.415

2010 551.953 152.197 704.150

2011 519.000 132.678 651.678

εΞελιΞη μεΣηΣ τιμηΣ ΠΡοΒειου 
κΑι γιδινου γΑλΑκτοΣ 2002-2011

ΕΤΟΣ 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΒΕΙΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΔΙΝΟΥ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ

2002 0,8249 0,4957

2003 0,8468 0,4998

2004 0,8764 0,5179

2005 0,9039 0,5409

2006 0,9153 0,5506

2007 0,8684 0,5123

2008 0,935 0,5589

2009 0,9606 0,5768

2010 0,9695 0,5766

2011 0,9484 0,5629

ΠοΣοτητΑ ΑγελΑδινου γάλΑκτοΣ ΑνΑ μηνΑ (Σε τονουΣ) κΑι μεΣη τιμη
ΑγελΑδινο γΑλΑ 

2009 2010 2011

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΟΝΟΙ
ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ  (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΟΝΟΙ
ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ (€)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 57.746 0,4081 56.868 0,3756 54.259 0,3999

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 54.002 0,4018 52.485 0,3755 50.573 0,4094

ΜΑΡΤΙΟΣ 60.921 0,3908 59.901 0,3731 56.758 0,4118

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 59.434 0,3835 59.637 0,3699 56.628 0,4125

ΜΑΙΟΣ 61.411 0,3784 61.874 0,3651 57.665 0,4146

ΙΟΥΝΙΟΣ 58.291 0,3765 57.235 0,3639 52.455 0,4214

ΙΟΥΛΙΟΣ 58.111 0,3731 57.831 0,3641 52.590 0,429

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 58.024 0,3702 55.810 0,3679 53.313 0,4397

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 55.090 0,3711 54.516 0,3774 50.651 0,4532

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 54.781 0,3727 53.610 0,3841 51.622 0,4621

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 51.861 0,3737 50.818 0,3949 49.153 0,4679

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 55.263 0,3727 53.305 0,3914 52.923 0,4698

ΣΥΝΟΛΑ 684.935 0,3811 673.890 0,3748 638.590 0,419
Πηγή: ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

Πηγή: ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Πηγή: ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

                                          ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ  ΧΩΡΑ

           κτηνοτροφία
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Σ
τις αρχές της δεκαετίας του

1990 η συνολική κατανά-
λωση ανόργανων λιπασμά-
των (αζωτούχα, φωσφορι-

κά, καλιούχα) στη χώρα μας ξεπερ-
νούσε τους 2 εκατ. τόνους. Η ποσό-
τητα ήταν υπερβολική, ως αποτέ-
λεσμα δύο κυρίως παραγόντων: 
Της τάσης των αγροτών για υπερ-
λίπανση και της τότε χαμηλής τιμής
των λιπασμάτων, εξαιτίας της επι-
δότησης της τιμής τους. Υπερβολική,
για τις ανάγκες της ελληνικής γε-
ωργίας ήταν και η παραγωγή λιπα-
σμάτων στην Ελλάδα, επομένως
υπήρχε η ανάγκη εξαγωγών σημαν-
τικών ποσοτήτων. 
Στη χώρα μας την εποχή εκείνη ζού-
σαν και βασίλευαν τέσσερις μεγάλες
λιπασματοβιομηχανίες: η Ανώνυμη
Ελληνική Βιομηχανία Αζωτούχων
Λιπασμάτων(ΑΕΒΑΛ) με έδρα την
Κοζάνη, η Βιομηχανία Φωσφορικών

Λιπασμάτων (ΒΦΛ) με έδρα τη Νέα
Καρβάλη της Καβάλας, οι Χημικές
Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος με
έδρα τη Θεσσαλονίκη και η Ανώνυμη
Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόν-
των και Λιπασμάτων στη Δραπε-
τσώνα στον Πειραιά. 
Σύντομα η ΑΕΒΑΛ έκλεισε λόγω
υψηλού κόστους παραγωγής και
παντελούς έλλειψης ανταγωνιστι-
κότητας. Αμέσως μετά έβαλε λουκέτο
η βιομηχανία στη Δραπετσώνα,
λόγω αδυναμίας εξαγωγών και επει-
δή πολεμήθηκε από τους «περιβαλ-
λοντολόγους». Στο τέλος της δεκαε-
τίας του 1990 οι Χημικές Βιομηχανίες
Βορείου Ελλάδος απορροφήθηκαν
από τη Βιομηχανία Φωσφορικών
Λιπασμάτων και έτσι λειτούργησαν
και τα δύο εργοστάσια για δέκα πε-
ρίπου χρόνια, μέχρι που έμεινε μόνο
η ΒΦΛ για να υπηρετεί την ελληνική
αγορά. 

Η απελευθέρωση της αγοράς
Στις αρχές του 1992, με καθυστέρηση
δέκα ετών και μετά από επιταγή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθερώ-
θηκε η αγορά των λιπασμάτων, με
αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή τους
και να αρχίσει σταδιακά η μείωση
της κατανάλωσης, αφού ο παραγω-
γός άρχισε να μετρά και να υπολογίζει
με μεγαλύτερη υπευθυνότητα το
κόστος παραγωγής. Άρχισε, έτσι μια
περίοδος περισσότερο ορθολογικής
χρήσης των ανόργανων λιπασμάτων
και μια σημαντική εισροή της φυτικής
παραγωγής εισήλθε σε τροχιά εξορ-
θολογισμού. Για την ιστορία θα πρέ-
πει να αναφέρουμε ότι την περίοδο
εκείνη υπουργός Βιομηχανίας ήταν

ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, υπουρ-
γός Γεωργίας ο Μιχάλης Παπακων-
σταντίνου και υπουργός Εθνικής
Οικονομίας ο Στέφανος Μάνος. 
Τα χρόνια πέρασαν, το κόστος των
εισροών στη φυτική παραγωγή ολο-
ένα και αυξανόταν, χωρίς πολλές
φορές η αύξηση να ακολουθείται
από ανάλογη αύξηση της τιμής του
παραγωγού και έτσι οι ποσότητες
των χρησιμοποιούμενων ανόργανων
λιπασμάτων από την ελληνική γε-
ωργία ολοένα και μειώνονταν. Σή-
μερα, οι χρησιμοποιούμενες στη
χώρα μας ποσότητες λιπασμάτων
ανέρχονται συνολικά σε περίπου
700.000 τόνους, που σημαίνει το

ένα τρίτο των ποσοτήτων του 1990. 
Το γεγονός αυτό δεν είναι απαραί-
τητα αρνητικό. Επειδή δε, «ουδέν
κακόν αμιγές καλού» με την περιο-
ρισμένη χρήση λιπασμάτων μειώνε-
ται η ρύπανση των γεωργικών εδα-
φών και του νερού, προάγεται η
ολοκληρωμένη διαχείριση των καλ-
λιεργειών και η αειφόρα ανάπτυξη
των φυσικών πόρων και δεν μει-

ώνονται αντίστοιχα οι αποδόσεις
των καλλιεργούμενων φυτών, αφού
οι μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων
δεν είναι τις περισσότερες φορές
ούτε απαραίτητες, ούτε αποδοτικές. 

Έλλειψη σχεδίου
Το ανησυχητικό σε επίπεδο στρα-
τηγικού σχεδιασμού του μέλλοντος
της ελληνικής γεωργίας είναι ότι
από τις τέσσερις μεγάλες λιπασμα-
τοβιομηχανίες της χώρας μας, που
είχαν και εξαγωγική δραστηριότητα,
έχει απομείνει μόνο μία, η Βιομηχανία
Φωσφορικών Λιπασμάτων, που και
αυτή δεν είναι στην καλύτερη της
κατάσταση όσον αφορά την παρα-
γωγή και την παραγωγικότητα, παρά
το γεγονός ότι η βιομηχανία αυτή
έχει και εξαγωγικές δυνατότητες. 
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής
είναι η συνεχής αύξηση των εισα-
γόμενων ποσοτήτων ανοργάνων
λιπασμάτων στη χώρα μας από διά-
φορες χώρες, μεταξύ των οποίων
και η Τουρκία. Αυτό αποτελεί μια
εξέλιξη ανεπιθύμητη, μια εξέλιξη
που παλιότερα θα φάνταζε αφύσικη,
μια εξέλιξη ανιστόρητη. Δεν είναι
δυνατό να δεχτεί κανείς, ένας βασικός
συντελεστής ανάπτυξης της ελλη-
νικής γεωργίας να εξαρτάται σε ση-
μαντικό βαθμό από τη γείτονα χώρα,
που δεν θα διστάσει, αν χρειαστεί,
να τον χρησιμοποιήσει ως μέσο
άσκησης πολιτικής στον κατάλληλο
χρόνο. 

ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ

Χάος και στα λιπάσματα 
Η σταδιακή αποψίλωση της
ελληνικής λιπασματοβιομηχανίας 
έχει δημιουργήσει τεράστιες
ελλείψεις στην αγορά, οι οποίες
καλύπτονται με εισαγωγές από
χώρες όπως η Τουρκία,
με ό,τι αυτό σημαίνει για 
τους Έλληνες. 

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

Από τις τέσσερις μεγάλες

λιπασματοβιομηχανίες

της χώρας μας, έχει

απομείνει μόνο μία, 

η Βιομηχανία

Φωσφορικών

Λιπασμάτων. Αποτέλεσμα

η συνεχής αύξηση των

εισαγόμενων ποσοτήτων

ανόργανων λιπασμάτων

στη χώρα μας από

διάφορες χώρες, μεταξύ

των οποίων 

και η Τουρκία

Ηπολιτεία πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το
θέμα και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά

των υγιών Ελλήνων επιχειρηματιών του κλάδου. Οι
επιχειρηματίες αυτοί, με την κατάλληλη θεσμική
υποστήριξη από το κράτος μπορούν να επεξεργα-
στούν και να υλοποιήσουν σχέδιο αναδιοργάνωσης
του τομέα της παραγωγής λιπασμάτων στη χώρα
μας, τουλάχιστον των βασικών, και έτσι να αποφευχθεί
οριστικά το ενδεχόμενο πιθανής εξάρτησης της ελ-
ληνικής φυτικής παραγωγής από τούρκικα λιπάσματα.
Υπάρχουν αρκετές συγκεκριμένες τούρκικες ενέργειες
τελευταία, που στόχο έχουν την ανάμειξη των γειτόνων
σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας και
της ελληνικής καθημερινότητας. 
Ας μην της δώσουμε την ευκαιρία να αναμειχθούν
και στον τομέα των λιπασμάτων. Σοβαροί Έλληνες

επιχειρηματίες και επενδυτές υπάρχουν και είναι
πρόθυμοι. Η πολιτεία ας τους καλέσει, πριν να είναι
αργά… 
Επίσης, θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία ο
παραπέρα περιορισμός της παραγωγής
της βιομηχανίας φωσφορικών λιπα-
σμάτων, πολύ περισσότερο το κλείσιμό
της, που θα σημαίνει -εκτός των άλ-
λων- την απώλεια πολλών θέσεων
εργασίας και τον παραπέρα οικονο-
μικό μαρασμό της πόλης της Καβάλας. 
Οι καθύλην αρμόδιοι πρέπει να ασχο-
ληθούν σοβαρά με τον τομέα των λι-
πασμάτων στη χώρα μας. Το
πρόσφατο παρελθόν δεν έχει
δείξει πάντως κάτι τέτοιο. 

Επιβάλλεται αναδιοργάνωση του κράτους
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ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ 

Στoν αέρα οι βαμβακοκαλλιεργητές
Σε άλλες καλλιέργειες στέλνουν
τους παραγωγούς βάμβακος 
οι φετινές χαμηλές τιμές
παραγωγού και η προσβολή της
καλλιέργειας, χωρίς αποζημίωση,
από το πράσινο σκουλήκι. 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(info@xrimaonline.gr)

Σ
ε περιοχές κατεξοχήν βαμ-

βακοπαραγωγικές όπως η
Λάρισα και η Καρδίτσα θα
καταγραφεί, σύμφωνα με

πληροφορίες και προβλέψεις αν-
θρώπων που γνωρίζουν καλά την
αγορά, η μεγαλύτερη μείωση στρεμ-
μάτων κατά την εαρινή σπορά. Οι
παραγωγοί στην Ελλάδα, αλλά και
σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται πως
έχουν απογοητευτεί από τις χαμηλές
τιμές της αγοράς που ουσιαστικά
έχουν συμπιέσει τα περιθώρια κέρ-
δους της καλλιέργειας. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η τιμή του σύσπορου
μειώθηκε φέτος στα 39-43 λεπτά
του ευρώ το κιλό, από 60-65 πέρυσι,
παρά το γεγονός ότι ομολογούν ότι
η φετινή ποιότητα της παραγωγής
ήταν εξαιρετική. 
Ήδη, τα πρώτα στοιχεία από τη φθι-
νοπωρινή σπορά δείχνουν μια αύ-
ξηση των εκτάσεων του σκληρού
σιταριού στη χώρα μας, ενώ παράλ-
ληλα το καλαμπόκι φαίνεται έτοιμο
να διεκδικήσει περισσότερες εκτάσεις
την άνοιξη, αφού οι τιμές του πα-
ραμένουν υψηλές. 
Σε ανάλογη κίνηση προχωρούν και
άλλες βαμβακοπαραγωγικές περιοχές
του πλανήτη, όπως η Αυστραλία,
όπου η μείωση των καλλιεργούμενων
με βαμβάκι εκτάσεων έφτασε μέχρι
και το 50%. 

Στην Ελλάδα
Στην περίπτωση της Ελλάδας οι πε-
ρισσότεροι εκκοκκιστές επέλεξαν
να ακολουθήσουν αυστηρή τιμολο-
γιακή πολιτική, λόγω των ζημιών
του 2011, με αποτέλεσμα να συμ-
πιέσουν τις τιμές προς τα κάτω. Πα-
ράλληλα, λόγω των οικονομικών
συνθηκών και την έλλειψη ρευστό-
τητας των επιχειρήσεων, παρατη-
ρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις
στις πληρωμές. Η κατάσταση για
όλο το κύκλωμα εμπορίας και με-

ταποίησης σώθηκε τελικά με την
ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε και
φέτος από την Τουρκία κατά κύριο
λόγο, γεγονός που επέτρεψε να έχει
πωληθεί ήδη το 80% της παραγωγής. 
Το πρόβλημα ωστόσο μεταφέρεται
για του χρόνου, ειδικά εάν επιβεβαι-
ωθούν οι εκτιμήσεις περιορισμού
της καλλιέργειας, καθώς σε αυτή την
περίπτωση πολλά εγχώρια εκκοκ-
κιστήρια -τα οποία, σημειωτέον, ήδη
υπολειτουργούν- αντιμετωπίζουν
σοβαρό κίνδυνο να βρεθούν την
επόμενη καλλιεργητική σεζόν χωρίς
επαρκή ποσότητα πρώτης ύλης. 
Συνολικά η παραγωγή σύσπορου
έφτασε τους 700.000 τόνους και του
εκκοκκισμένου τους 280.000 τόνους.

Οι εξαγωγές βαμβακιού αναμένεται
να φέρουν στην Ελλάδα 600 εκατ.
δολάρια, καθώς σχεδόν όλη η πα-
ραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος
στη χώρα μας πηγαίνει προς εξαγωγή.
Επίσης, η Ελλάδα εξάγει 300.000 τό-
νους βαμβακόσπορου που χρησι-
μοποιείται για ζωοτροφές και εξάγεται
κυρίως προς την Ιταλία και τις χώρες
της Άπω Ανατολής. Οι πωλήσεις από
τις εξαγωγές βαμβακόσπορου θα
φέρουν στη χώρα μας γύρω στα 100
εκατ. ευρώ.

Οι επίσημες τιμές
Μικρή πτώση σημειώθηκε από το
Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα στην
τιμή του σύσπορου βαμβακιού, σύμ-

φωνα με τα στοιχεία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με αυτά, στις 21 Δεκεμ-
βρίου η τιμή του σύσπορου βάμβα-
κος διαμορφώνονταν στα 0,46 ευ-
ρώ/κιλό όσο και ένα μήνα πριν
(23/11). Στις 22 Οκτωβρίου η τιμή
διαμορφωνόταν στα 0,48 ευρώ/κιλό,
παραμένοντας σταθερή σε σχέση
με την 21η Σεπτεμβρίου όπου η τιμή
ήταν στα 0,48 ευρώ/κιλό. 
Οι μικρές μεταβολές –σύμφωνα με
τα ίδια στοιχεία– οφείλονται στις
διαφοροποιήσεις της ισοτιμίας ευ-
ρώ-δολαρίου. 
Όσον αφορά την πορεία της τιμής
του εκκοκκισμένου βάμβακος την
ίδια περίοδο διαμορφώθηκε ως εξής:

21 Σεπτεμβρίου – 1,45 ευρώ/κιλό,
22 Οκτωβρίου – 1,44 ευρώ/κιλό, 23
Νοεμβρίου – 1,40 ευρώ/κιλό, 21 Δε-
κεμβρίου – 1,40 ευρώ/κιλό. 
Τέλος, όσον αφορά τη διεθνή τιμή
εκκοκκισμένου βάμβακος Δείκτης
Α (Cotlook Index A), κινήθηκε ως
εξής: 21 Σεπτεμβρίου – 85,25 cents/li-
bra, 22 Οκτωβρίου – 85,30 cents/libra,
23 Νοεμβρίου – 81,90 cents/libra,
21 Δεκεμβρίου – 84,15 cents/libra.

Πολλά εγχώρια

εκκοκκιστήρια

αντιμετωπίζουν σοβαρό

κίνδυνο να βρεθούν 

την επόμενη

καλλιεργητική σεζόν

χωρίς επαρκή ποσότητα

πρώτης ύλης

Σύμφωνα με την τελευταία
πρόβλεψη της Διεθνούς Συμ-

βουλευτικής Επιτροπής Βαμ-
βακιού (ICAC), η παγκόσμια πα-
ραγωγή βαμβακιού θα μειωθεί
κατά 11% (σε 23,2 εκατ. τόνους)
την καλλιεργητική περίοδο
2013/14, λόγω των χαμηλών
τιμών του βαμβακιού αλλά και
της αύξησης ανταγωνιστικών
καλλιεργειών. Αυτή -σύμφωνα
με την πιο πρόσφατη ανακοί-
νωση της Επιτροπής- θα είναι
η δεύτερη συνεχόμενη σεζόν
μείωσης της παραγωγής βαμ-
βακιού, ενώ παράλληλα ανα-
μένεται η παραγωγή να σημει-
ώσει χαμηλά τετραετίας. Ειδι-
κότερα, η παραγωγή αναμένεται
να μειωθεί σημαντικά στις Ηνω-

μένες Πολιτείες της Αμερικής
και την Τουρκία, «όπου ο αν-
ταγωνισμός με τα σιτηρά και
τη σόγια είναι πιο ισχυρός»,
αναφέρει σχετική ανακοίνωση
της ICAC. 
Μείωση της καλλιέργειας ανα-
μένεται επίσης στην Κίνα, το
Πακιστάν, την Κεντρική Ασία
καθώς και τη γαλλόφωνη Αφρι-
κή. Στην Ινδία η παραγωγή προ-
βλέπεται να σημειώσει μικρή
μείωση ενώ παράλληλα ανα-
μένεται ανάκαμψη της μέσης
απόδοσης. 
Η παγκόσμια χρήση του βαμ-
βακιού στη νηματουργία προ-
βλέπεται να σημειώσει μικρή
αύξηση το 2013/14, εφόσον
σημειωθεί η αναμενόμενη ανά-

καμψη της παγκόσμιας οικο-
νομίας. Η Διεθνής Συμβουλευτική
Επιτροπή Βαμβακιού εκτιμά ότι
η χρήση βάμβακος στην υφαν-
τουργία θα αυξηθεί 3%, δηλαδή
στους 24,2 εκατ. τόνους. 
«Το παγκόσμιο εμπόριο βαμ-
βακιού θα παραμείνει σχεδόν
σταθερό στους 7,8 εκατομμύρια
τόνους, αφού μια προβλεπόμενη
περαιτέρω μείωση των εισα-
γωγών της Κίνας θα εξουδετε-
ρωθεί από μια αυξημένη ζήτηση
από τις υπόλοιπες χώρες του
κόσμου» τονίζει η ανακοίνωση. 
Μετά από τρία διαδοχικά έτη
αύξησης, τα παγκόσμια απο-
θέματα προβλέπεται ότι θα συρ-
ρικνωθούν κατά 6%, από το
επίπεδο-ρεκόρ των 16,6 εκα-

τομμυρίων τόνων που θα είναι
τον Ιούλιο του 2013, σε 15,6
εκατομμύρια τόνους, τον Ιούλιο
του 2014. Το μεγαλύτερο πο-
σοστό αυτής της μείωσης των
αποθεμάτων αναμένεται να
λάβει χώρα εκτός των συνόρων
της Κίνας. 
Επίσης, η ICAC στις εκτιμήσεις
της τονίζει ότι μια σημαντική
πηγή αβεβαιότητας όσον αφορά
τη διαμόρφωση της παγκόσμιας
προσφοράς στο βαμβάκι προ-
έρχεται από την πολιτική που
εφαρμόζει η Κίνα στην αγορά
βάμβακος. «Η κυβέρνηση της
Κίνας έχει συσσωρεύσει ένα
εθνικό απόθεμα πάνω από 7
εκατομμύρια τόνους τους τε-
λευταίους 14 μήνες από την

αγορά εγχώριου και ξένου βάμ-
βακος. Αυτό το εθνικό απόθεμα
κατά πάσα πιθανότητα θα συ-
νεχίσει να αυξάνεται μέχρι το
τέλος Μαρτίου του 2013, αλλά
δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά
από εκείνο το σημείο. Οι διεθνείς
τιμές του βαμβακιού που υπο-
στηρίζονται και σταθεροποι-
ούνται από την κινεζική πολιτική,
αλλά και οι διαφοροποιήσεις
στην πολιτική αυτή θα μπορού-
σαν να έχουν αντίθετα αποτε-
λέσματα» καταλήγει η ICAC. 

Άνοδος τιμών το 2013
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Μ
ε πολλές ελπίδες και

χωρίς συγκεκριμένη
στόχευση άνοιξε το
θέμα των ενεργειακών

φυτών για παραγωγή βιομάζας στην
Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή καλλιερ-
γούνται περίπου στα 25.000 στρέμ-
ματα ηλίανθος και ελαιοκράμβη για
παραγωγή βιοντίζελ, ενώ υπάρχουν
πάμπολα είδη φυτών με αρκετές
δυνατότητες και θα έπρεπε να καλ-
λιεργούνται 2 εκατ. στρέμματα. Σύμ-
φωνα με ερευνητές, η αγορά είναι
μεν ανώριμη, έχει δε δυνατότητες
πολλές, αρκεί να υπάρξει το κατάλ-
ληλο πλαίσιο και ανάπτυξη της συμ-
βολαιακής γεωργίας. Με δυνατότητα
επιδοτήσεων, παροχή κινήτρων και
εκτάσεων, υποστήριξη επενδύσεων
και ανάπτυξη συμβολαιακής γεωρ-
γίας, τα ενεργειακά φυτά έχουν μέλ-
λον στη χώρα. Κύριο κριτήριο θα
πρέπει να είναι η σωστή επιλογή
χρήσης γης ανάλογα με την οικο-
λογία, το κλίμα της περιοχής και την
τελική χρήση.

Ενεργειακά φυτά
Τα ενεργειακά φυτά κατηγοριοποι-
ούνται ως εξής:
Ελαιούχα φυτά
8Ηλίανθος - Helianthus annuus 
8Ελαιοκράμβη - Brassica napus 
8Σόγια - Glycine max 
8Ρετσινολαδιά - Ricinus commu-
nis 
8Ατρακτυλίδα - Carthamus tincto-
rius 
8Camelina sativa 
Αμυλούχα φυτά
8Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, κ.ά.)
8Καλαμπόκι
8Ζαχαρότευτλα
8Γλυκό σόργο 

Λιγνοκυτταρινούχα φυτά:
8Ετήσια (κενάφ, ινώδες σόργο)
8Πολυετή (καλάμι, μίσχανθος,
αγριαγκινάρα, κ.ά.)
8Πολυετή δενδρώδη (ψευδακα-
κία, λεύκα, ιτιά, κ.ά.) 

Τί χρησιμοποιείται 
στην Ελλάδα
Στη χώρα μας ο ηλίανθος και η ελαι-
οκράμβη είναι τα δυο ενεργειακά
φυτά που καλλιεργούνται για την
παραγωγή βιοντίζελ. Τα χαρακτη-
ριστικά τους είναι τα εξής: 
- Ηλίανθος - Helianthus annuus:
Πρόκειται για ετήσιο φυτό, πολύ
καλά προσαρμοσμένο στις ελληνικές
συνθήκες. Πολλαπλασιάζεται με
σπόρο και καλλιεργείται κυρίως σαν
πρώτη ύλη για την παραγωγή ελαίου
και σε μικρότερη έκταση για τα φύλ-
λα της (για ανθρώπινη κατανάλωση,
ζωοτροφή και λίπανση). Η πίτα ως
ζωοτροφή. Η μέση απόδοση είναι
στα 300 kg σπόρο/στρέμμα με αν-
τίστοιχη παραγωγή 100 λίτρα βιον-
τίζελ. Το 2011 καλλιεργούνταν
680.000 στρέμματα, με το 50% πε-
ρίπου στο Nομό Έβρου και κυρίως
στην περιοχή της Ορεστιάδας, 80.000
στρ. στο Nομό Σερρών, 50.000 στρ.
στο Nομό Ξάνθης, 40.000 στρ. στο
Nομό Δράμας και 16.000 στρ. στο
Nομό Ροδόπης. Ευδοκιμεί σε όλα

τα εδάφη με προτεραιότητα στα
καλά στραγγιζόμενα. Η αμειψισπορά
με σιτηρά ή όσπρια είναι πολύ δια-
δεδομένη. Το σιτάρι που διαδέχεται
τον ηλίανθο ευνοείται πολύ σε απο-
δόσεις.
- Ελαιοκράμβη: Ετήσιο φυτό, καλά
προσαρμοσμένο στις ελληνικές συν-
θήκες. Πολλαπλασιάζεται με σπόρο
και καλλιεργείται κυρίως σαν πρώτη
ύλη για την παραγωγή ελαίου. Η
πίτα ως ζωοτροφή. 
Οι αποδόσεις φτάνουν τα 200-300
kg σπόρο/στρέμμα με αντίστοιχη
παραγωγή 60-100 λίτρα βιοντίζελ.
Το 2010 ήταν σπαρμένα 96.307
στρέμματα καλλιέργειας και 29.296
τόνοι σπόρου, με μέση απόδοση
304 κιλά το στρέμμα. 
Η καλλιέργεια εντοπίζεται κυρίως
στην Κεντρική Μακεδονία και ακο-
λουθεί η Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη, ενώ είναι καλές οι προοπτικές
στη Δυτική Μακεδονία. Αποδίδει
καλύτερα από το σιτάρι σε εδάφη
χαμηλής παραγωγικότητας και χα-
μηλών απαιτήσεων σε εισροές. Απο-
τελεί πολύ καλή επιλογή για την
αμειψισπορά των χειμερινών σιτη-
ρών, (αντιμετώπιση προβλημάτων
ανθεκτικών ζιζανίων ή υψηλών πιέ-
σεων από εχθρούς και ασθένειες). 
Περιοριστικός παράγοντας της ελαι-
οκράμβης στην Ελλάδα, είναι οι

υψηλές θερμοκρασίες από την άν-
θιση ως το γέμισμα του σπόρου.
Θερμοκρασίες 27°C προκαλούν αν-
θόρροια και κακό γέμισμα του σπό-
ρου, με αποτέλεσμα τη μείωση απο-
δόσεων (-40 kg/στρέμμα για άνοδο
από 21 σε 24°C) και της ελαιοπεριε-
κτικότητας (-1,7% για κάθε 1°C άνο-
δο). ΑΠΘ, 2012.

Το παράδειγμα της Κοζάνης
Το 2009 με τη συνεργασία των καλ-
λιεργητών, της Αναπτυξιακής Εται-
ρείας Κοζάνης και την υποστήριξη
των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Κοζάνης ξεκίνησε
ένα πρόγραμμα καλλιέργειας αγριαγ-
κινάρας για βιομάζα, με στόχο να
απορροφηθεί από τη ΔΕΗ.
Απασχολήθηκαν 59 παραγωγοί και
φυτεύτηκαν 4.000 στρέμματα σε
Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Επρόκειτο
για δύο χρόνια καλλιέργειας με 180
ευρώ ανά στρέμμα και 20 ευρώ το
σπόρο. Το πρόγραμμα έγινε σε δύο
φάσεις. Τον Απρίλιο του 2009 κα-
τατέθηκαν οι πρώτες αιτήσεις, από
1.800 αγρότες. Στην πρώτη φάση
οι αγρότες ήταν διστακτικοί, αλλά
όταν είδαν ότι «προχωράει», το Σε-
πτέμβριο του 2009 κατατέθηκαν
3.500 αιτήσεις, από τις οποίες επέ-
λεξαν τις 2.200. Ήρθαν τεχνικοί σύμ-
βουλοι από τη Λάρισα, έφτασαν οι

σπόροι από την Ιταλία και μπήκαν
σε χωράφια ποτιστικά. Συνελέγησαν
2.000 τόνοι. Σε γενικές γραμμές πήγε
καλά, αν και το Μάρτιο του 2010
έκανε παγωνιά και πήγε λίγο πίσω
το φυτό. 
Η καύση έγινε τον Οκτώβριο του
2010 στη ΔΕΗ, μαζί με λιγνίτη και
την επέβλεπαν ειδικοί επιστήμονες
σε ενεργειακά θέματα από εργα-
στήρια της Γερμανίας και της Ολ-
λανδίας. Συν την επιδότηση, η ΔΕΗ
έδινε 51 ευρώ τον τόνο. Για τους
παραγωγούς, αυτή η τιμή δεν ήταν
τόσο δυνατή, ήθελαν 90 ευρώ. Η
ΔΕΗ από την πλευρά της δεν ανέ-
βασε την τιμή. Ως διαδικασία, της
ήταν δύσκολη και ήθελε να απεμ-
πλακεί. 
Σύμφωνα με τον κ. Γρηγόρη Μαυ-
ρίδη, της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Κοζάνης, τα πράγματα θα ήταν πιο
εύκολα εάν υπήρχε ξεχωριστή μο-
νάδα για βιοκαύσιμα. Κάτι τέτοιο
δείχνει να προχωρά, με τη ΔΕΗ Ανα-
νεώσιμες να προωθεί μονάδα μόνο

Οι νέες καλλιέργειες πάντοτε
τραβούν τα βλέμματα και ιδίως ό,τι
έχει να κάνει με την παραγωγή
ενέργειας, λόγω της έλλειψης
ορυκτών καυσίμων και του
αυξανόμενου ενδιαφέροντος για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Έτσι και στην Ελλάδα, τα ενεργειακά
φυτά για την παραγωγή βιομάζας
βρίσκονται στο μυαλό πλείστων
παραγωγών και όχι μόνο. 

ΚAΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ: 

Δεν είναι ώριμη η αγορά

Για την κα Καλ-
λιόπη Πανού-

τσου, διδάσκουσα
στο Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Πολι-
τικής του Imperial
College London., η
ελληνική αγορά για τα ενεργειακά φυτά,
δεν είναι ώριμη. «Δεν υπάρχει εξασφάλιση
για τον παραγωγό, είναι θέμα προσφο-
ράς-ζήτησης», τονίζει η κα Πανούτσου,
η οποία αναφέρεται θετικά και στην
προσπάθεια που έγινε στην Κοζάνη για
καλλιέργεια αγριαγκινάρας, που απορ-
ροφήθηκε από τη ΔΕΗ. 
Εκτιμά ότι πλέον δεν είναι επιχειρηματική
ευκαιρία η καλλιέργεια ενεργειακών
φυτών, καθώς υπάρχει overcapacity,
με τις μονάδες παραγωγής να υπολει-
τουργούν και τους αγρότες να καλ-
λιεργούν ό,τι επιδοτείται. Όσο για το
άμεσο μέλλον, βλέπει δυνατότητα ανά-
πτυξης της ενεργειακής γεωργίας σε
μικρή κλίμακα. Σημειώνει ότι, μέχρι
τα 100.000 στρέμματα είναι εύκολο
να γίνει. «Πρέπει το ΥΠΑΑΤ να δει σο-
βαρά το θέμα, να επιμορφωθούν οι
αγρότες, να φύγει η γνώση από το
υπουργείο και να πάει στους αγρότες.
Από όπου υπάρχουν κονδύλια, να προ-
βλεφθεί η χρήση βιομάζας για ενέργεια»,
τονίζει η κα Πανούτσου.

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
(arampatzi@xrimaonline.gr)

Ενεργειακά φυτά στην Ελλάδα: πότε Θα πάρουν      
ΣΥμφωνα με ερεΥνητεΣ, η αγορα εΙναΙ μεν ανωρΙμη, εχεΙ δε δΥνατοτητεΣ πολλεΣ, αρκεΙ να ΥπαρξεΙ  το                               



για βιοκαύσιμα στην περιοχή, ισχύος
25 MW. Στο σχεδιασμό είναι 100.000
στρέμματα κατά κύριο λόγο με
αγριαγκινάρα και σόργο. Όσο για
τους παραγωγούς, αυτό που θέλουν
είναι μια τιμή μονάδας, που να τους
καλύπτει και συμβόλαια για την πα-
ραγωγή των φυτών. 

Οι αποδόσεις 
της αγριαγκινάρας**
Οι αποδόσεις της αγριαγκινάρας
για στερεό καύσιμο (πελέτες ή μπρι-
κέτες) με στόχο θέρμανση ή παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν
ως εξής: 
Το δυναμικό της καλλιέργειας ξε-
περνά τους 3,2 τόνους ξηρής ου-
σίας/στρ. Η απόδοση της αγριοαγ-
κινάρας εξαρτάται από τις καιρικές
συνθήκες, την υγρασία, τις θρεπτικές
ουσίες και κυμαίνεται από 1 έως 3
τ./στρ. σε ξηρή ουσία, αναλόγως
των παραπάνω παραγόντων. 
Συνήθως, η τελική παραγωγή μπορεί
να συσχετιστεί με αυτή του σκληρού
σίτου (παραγωγή αγριοαγκινάρας
= παραγωγή σίτου σε σπόρο * 4).
Παράδειγμα, ένας αγρός που παράγει
400 κιλά/στρ. σε σιτάρι, θα δώσει
400*4 = 1.600 κιλά/στρ. σε ξηρή
βιομάζα αγριοαγκινάρας. Η ενερ-
γειακή απόδοση της βιομάζας εξαρ-
τάται από την κατανομή της ξηρής
ουσίας κατά τη συγκομιδή και την
θερμαντική απόδοση αυτών. 
Η κατανομή της ξηρής ουσίας με-
ταβάλλεται με το χρόνο, τις καιρικές
συνθήκες (κυρίως θερμοκρασία)
και τις καλλιεργητικές φροντίδες
(π.χ. άρδευση). Σε γόνιμα εδάφη
επαρκώς ποτισμένα η αναλογία
σπόρου/βιομάζας ενισχύεται, αυ-
ξάνοντας και τη συνολική ενεργειακή
αξία του φυτού, ενώ σε άγονα μπορεί
να φθάσει και το 12%. Στον υπολο-
γισμό της συνολικής ενεργειακής
αξίας δεν υπολογίζονται τα φύλλα,
καθώς αποτελούν <1–2% της πα-
ραγωγής και συνήθως καταστρέ-
φονται (τρίβονται) κατά τη διαδι-
κασία της συγκομιδής. 
**Oδηγός καλλιεργητικών φροντίδων
από τον καθηγητή Νίκο Δαναλάτο. 

Αποδόσεις (t/ha) 3 1.8 3 1.75 

Τιμή πώλησης (h/t) 400α 400 250β 250 

Καθαρό εισόδημα (GI) 1.200 720 750 437.5 

Ενοικίαση γης 285 120 285 120 

Όργωμα 90 90 90 90 

Προετοιμασία εδάφους 100 100 50 50 

Σπορά 132 132 84 84 

Λίπανση 293 293 40 40 

Kαταπολέμηση ζιζανίων 92 92 46 46 

Σκάλισμα 62 62 62 62 

Άρδευση 100 - - 100 

Συγκομιδή 90 90 90 90 

Συνολικό κόστος παραγωγής (TPC) 1.244 979 847 582

Κόστος παραγωγής  (h/kg) 0.42 0.40 0.25 0.33 

Κέρδη προ επιχορηγήσεων -44 -259 -97 -144.5 

(GI–TPC) +επιχορηγήσεις 294 294 294 294 

Κέρδη με επιχορηγήσεις 250 35 197 149.5 

α: ΕΛΣΤΑΤ, 2003: Τιμές εισαγωγών-εξαγωγών    β: Ένωση Αγροτών στην Ορεστιάδα
*Aπό δημοσίευση άρθρου της Καλλιόπης Πανούτσου για τις προοπτικές του βιοντίζελ στην Ελλάδα.
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Eυρώ Ελαιοκράμβη  Ελαιοκράμβη Ηλίανθος Ηλίανθος
σε ποτιστικό χωράφι σε ξηρικό χωράφι σε ποτιστικό χωράφι ξηρικό χωράφι 

ΠΙΝΑΚΑΣ*
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ: 

Ο κόσμος είναι έτοιμος στην Ελλάδα για την ενεργειακή γεωργία

Για τον Καθηγητή
Γεωργίας στο Πα-

νεπιστήμιο Θεσσα-
λίας, Νίκο Δαναλάτο, το λάθος που έγινε
με τα ενεργειακά φυτά ήταν από την
Πολιτεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν
πριν χρόνια ξεκίνησαν να νομοθετούν,
έδωσαν βάρος στα υγρά βιοκαύσιμα,
το βιοντίζελ και τη βιοαιθανόλη και
άφησαν απ’ έξω τα υπόλοιπα. Επιπλέον,
δεν έδωσαν κανένα κίνητρο στον αγρότη
να ασχοληθεί με αυτά. «Νομοθέτησαν
για να εισάγουμε», τονίζει ο κ. Δαναλάτος,
σημειώνοντας ότι εκεί καταλήξαμε,
εφόσον δεν δόθηκε κανένα κίνητρο για
καλλιέργεια. Το Πανεπιστήμιο προέτρεπε
εξ’ αρχής την κυβέρνηση να δώσει βάρος
στα πολυετή ενεργειακά φυτά, για στερεά
βιοκαύσιμα. Τώρα, λόγω κρίσης, με την
τιμή του πετρελαίου στα ύψη, «έχουμε
φτάσει στον πόλεμο του ξύλου», λέει ο
κ. Δαναλάτος. Το πέλετ «ξαναανακαλύ-
φθηκε στην Ελλάδα» και αποτελεί φθηνή
λύση, σε σχέση με το πετρέλαιο. 
Σημειώνει ότι στην Ε.Ε. το 2011 τα στερεά
βιοκαύσιμα, πέλετς, τσιπς και ήταν η
πρώτη ΑΠΕ με 65%, διακινήθηκαν μισό
δισ. τόνοι πέλετ. Στην Ελλάδα, λόγω έλ-
λειψης, αναγκαστήκαμε να εισάγουμε
από την Αυστρία. Ο κ. Δαναλάτος εκτιμά

ότι και στον κλάδο των βιομηχανιών,
όποιος μπορεί να μετατρέψει τον καυστήρα
του για να καίει στερεά βιοκαύσιμα θα
το κάνει. 
«Ο κόσμος είναι έτοιμος στην Ελλάδα για
την ενεργειακή γεωργία», υποστηρίζει
ο κ. Δαναλάτος και ξεκαθαρίζει πως
«κλειδί» είναι ο ρόλος της πολιτείας.
Πρέπει να αποφασίσει να δώσει επιδοτήσεις
και κίνητρα για την καλλιέργεια των
φυτών αυτών, να βοηθήσουν τους υπο-
ψήφιους επενδυτές π.χ. για το στήσιμο
εργοστασίων. «Δεν είναι θέμα γεωργού,
είναι θέμα πολιτείας, πρέπει να δούμε τί
ανάγκες έχουμε, πόσες καλλιέργειες χρει-
αζόμαστε για πράσινη ενέργεια», υπο-
γραμμίζει ο κ. Δαναλάτος. Για τον ίδιο, η
καλλιέργεια αγριαγκινάρας είναι ιδανική
για τη χώρα, με τη μορφή όμως συμβο-
λαιακού τύπου. Είναι αντίθετος με τα
υγρά βιοκαύσιμα, καθώς στην Ελλάδα
«για να γλιτώσουμε 300 τόνους έκλυσης
διοξειδίου του άνθρακα, εκλύουμε τους
διπλάσιους για την καλλιέργειά του». 

Πολλοί απογοητεύθηκαν,
άλλοι «καλλιεργούν
το καύσιμό τους» 
Πολλοί αγρότες στην περιοχή της Λάρισας,
γύρω στους εκατό, απογοητεύθηκαν.

Έκαναν συμβόλαια με εταιρείες για την
αγριαγκινάρα που καλλιεργούσαν και
τελικά το προϊόν τους δεν απορροφήθηκε.
Από το Πανεπιστήμιο προσπαθούν να
συμβουλεύουν τους αγρότες για το τι
πρέπει να προσέχουν και τι όχι. Μάλιστα
έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πρόγραμμα,
το «καλλιεργώ το καύσιμό μου». Πρόκειται
για ένα πρόγραμμα, παραγωγής, μετα-
ποίησης και διάθεσης στερεών βιοκαυ-
σίμων ως φτηνή και περιβαλλοντικά εν-
δεδειγμένη εναλλακτική λύση. Το Ερ-
γαστήριο Γεωργίας της Γεωπονικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού
Χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής ξεκίνησε
το πρόγραμμα και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να συμβληθούν με το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, το οποίο θα τους πα-
ράσχει την απαραίτητη τεχνογνωσία
και θα τους καθοδηγήσει για περίοδο
δύο ετών για: 
Α) Την ορθή εγκατάσταση μικρής έκτασης
καλλιέργειας με τα ενδεδειγμένα για
την περιοχή τους ενεργειακά φυτά για
παραγωγή βιοκαυσίμου, για την κάλυψη
των ετησίων αναγκών θέρμανσης. 
Β) Τη βέλτιστη αύξηση και ανάπτυξη
της ενεργειακής καλλιέργειας. 
Γ) Τη συγκομιδή της παραγόμενης βιο-

μάζας για τη μεταποίησή της σε στερεό
καύσιμο υπό τη μορφή πελέτας.
Σημειώνεται ότι μετά τη συγκομιδή, το
Πανεπιστήμιο μπορεί να διαθέτει στους
συμβεβλημένους παραγωγούς, για διάρ-
κεια ολίγων ημερών, κινητή μονάδα με-
ταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμο
πελέτα για ίδια χρήση (π.χ. έως 10
τόνους). Με το πρόγραμμα «Καλλιεργώ
το καύσιμό μου» υπολογίζεται ότι οι δα-
πάνες θέρμανσης των αγροτικών νοι-
κοκυριών θα υπο-δεκαπλασιαστούν,
ενώ ενισχύεται η γεωργική οικονομία,
η εθνική οικονομία με παράλληλη προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Νέα μονάδα
Στη Λάρισα στήνουν μια πιλοτική μονάδα
παραγωγής ρεύματος 1 MW. Είναι στο
στάδιο των πρώτων αδειοδοτήσεων.
Στο εγχείρημα συμμετέχει και το Πανε-
πιστήμιο με μια spin off εταιρεία του,
για να βοηθά στην τροφοδοσία, η οποία
θα γίνει από 4.000-5.000 στρέμματα.
Στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία τον
επόμενο χρόνο. Ενδεικτικά, από τα 200
ευρώ ανά μεγαβατώρα, τα 100 ευρώ
πηγαίνουν στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή
τα 35 ευρώ στα εργατικά και τα 65 στο
γεωργό. 

            μπρος(;)
                                              καταλληλο πλαΙΣΙο
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK «ΒΛΕΠΕΙ» ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 30%                                

Χορός δισεκατομμυρίων γύρω από

Σ
ύμφωνα με τη γερμανική

τράπεζα Deutsche Bank, το
ενδιαφέρον για αγροτική
γη έχει λάβει διαστάσεις σε

χώρες της Αφρικής και της Νοτίου
Αμερικής, όπου γίνονται αγοραπω-
λησίες μεγάλων εκτάσεων, ενώ μι-
κρότερο αλλά ζωηρό ενδιαφέρον
εκδηλώνεται σε αγροτικές εκτάσεις
στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων
και στην Ελλάδα. 
Με αποδόσεις έως και 30% από την
εκμετάλλευσή τους χωρίς να συμ-
περιλαμβάνονται οι υπεραξίες της
γης που δημιουργούνται και την ζή-
τηση για αγροτικά προϊόντα να πολ-
λαπλασιάζεται από τους νομοθετη-
μένους στόχους για αύξηση της χρή-
σης των βιοκαυσίμων, κάποιοι μιλούν
ήδη για μια νέα παγκόσμια αγροτική
επανάσταση την οποία κάνουν οι
αγορές. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι επενδυτές
που μέχρι πρότινος προτιμούσαν
για τις επενδύσεις τις αγορές ομο-
λόγων πλέον στρέφονται σε αγρο-
τικές εκτάσεις, καθώς αυξάνεται η
αξία τους όσο αυξάνεται η ζήτηση
αγροτικών προϊόντων, λόγω της έλ-
λειψης τροφίμων. 
Επενδυτές όπως το αμερικανικό συν-
ταξιοδοτικό ταμείο TIAA-CREF Re-
tirement Equity Fund, το οποίο έχει
αγοράσει 4,2 εκατ. στρέμματα έναντι
1,24 δισ. δολ. στη Βραζιλία, η γερ-
μανική αγροτική επενδυτική εταιρεία
Acazis 2 εκατ. στρέμματα στην ίδια
χώρα και 560.000 στρέμματα έναντι
77 εκατ. δολ. στην Αιθιοπία, το κρα-
τικό Abu Dhabi Fund for Develop-
ment 300.000 στρέμματα στο Σουδάν
και η σαουδαραβική Al Amoudi σε
περισσότερες από μια χώρες, είναι
μόνο ένας μικρός αριθμός ενδεικτικός
του ενδιαφέροντος των χρημάτων
που διακινούνται. 
Σύμφωνα με την Deutsche Bank από
το 2000, στη γεωργία καταγράφονται
συναλλαγές επενδυτών που υπερ-
βαίνουν τα 830 εκατ. στρέμματα γης
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρό-

κειται για το 1,7% της γεωργικής
έκτασης του πλανήτη, επισημαίνει
η Deutsche Bank. Οι περισσότεροι
από τους ενδιαφερομένους κοιτούν
κυρίως φτωχές χώρες με ελλιπή δια-
κυβέρνηση, υψηλή απόδοση και κα-
λή προσβασιμότητα. Τα δύο τρίτα
της γεωργικής γης που είναι στο
στόχαστρο των αγορών βρίσκονται
στην Αφρική, κυρίως στην υποσα-
χάρια Αφρική, ενώ μεγάλο είναι και
το ποσοστό που καλύπτει η Βραζιλία. 
Με βάση στοιχεία του ανεξάρτητου
οργανισμού Land Matrix, ο ρυθμός
εξαγορών γης κλιμακώθηκε έντονα
το 2009, κυρίως ως αποτέλεσμα της
κρίσης τροφίμων του 2007-2008. 
Υπάρχουν όμως τρεις μεγάλες κινη-
τήριες δυνάμεις που συνεχίζουν να
αυξάνουν το ενδιαφέρον για τις γε-
ωργικές εκτάσεις. Καταρχήν μια σειρά
από κυβερνήσεις επιδιώκει να απο-
κτήσει γεωργικές εκτάσεις σε άλλες
χώρες, προκειμένου να εξασφαλίσει
τροφή και ενεργειακό εφοδιασμό.
Δεύτερον, γεωργικές επιχειρήσεις
επιθυμούν να επεκτείνουν τη δρα-
στηριότητά τους ή να καθετοποι-

ηθούν ενσωματώνοντας την πρω-
τογενή παραγωγή. Τρίτον, τα επεν-
δυτικά κεφάλαια που διαθέτουν τους
πόρους και διαβλέπουν τις υπεραξίες.

Αυτές οι ομάδες δεν λειτουργούν
σε απομόνωση και έτσι ανατροφο-
δοτείται η ζήτηση για γη. 

Ποιοι βάζουν 
το χέρι στην τσέπη
Όσον αφορά την προέλευση των
κεφαλαίων σημειώνεται πως οι κύριες
πηγές κονδυλίων για γεωργικές εκτά-
σεις, πέραν των κερδοσκοπικών κε-
φαλαίων, περιλαμβάνουν ιστορικά
πλούσια άτομα που διακρατούν αυ-
ξημένη ρευστότητα, γραφεία δια-
χείρισης πλούτου μεγάλων οικογε-
νειών και κληροδοτήματα μεταξύ
των οποίων και πολιτιστικά ή θρη-
σκευτικά ιδρύματα. 
Η Deutsche Bank διακρίνει μια αξιο-
σημείωτα μεγάλη στροφή συντα-
ξιοδοτικών ταμείων και hedge funds
σε αυτή την κατηγορία περιουσιακών
στοιχείων. 
Τα δεδομένα της Land Matrix προσ-
διορίζουν τέσσερα είδη επενδυτών:
ιδιωτικές επιχειρήσεις, κρατικές ή
δημόσιες επιχειρήσεις, επενδυτικά
κεφάλαια και συμπράξεις δημόσι-
ου-ιδιωτικού τομέα. 

Οι περισσότεροι από τους επενδυτές
είναι ιδιωτικές εταιρείες (έχουν σε
εξέλιξη 442 μεγάλα έργα) και έπονται
κρατικές ή και δημόσιες επιχειρήσεις
(με 172 έργα), τα επενδυτικά κεφά-
λαια (με 32 έργα) και τα ΣΔΙΤ (12
έργα). 
Η κατανομή τύπων των επενδυτών
ποικίλλει, ανάλογα με τις περιοχές
καταγωγής. Επενδυτές από τη Βόρεια
και Νότια Αμερική αλλά και την Ευ-
ρώπη είναι σχεδόν πάντοτε ιδιωτικές
εταιρείες. Οι ξένοι επενδυτές δημι-
ουργούν συχνά κοινοπραξίες με εγ-
χώριες εταιρείες. 
Μία τέτοια συνεργασία μπορεί να
απαιτείται από τη νομοθεσία σε ορι-
σμένες χώρες και μπορεί να είναι
και ένας τρόπος για να μειωθεί το
κόστος της αντιμετώπισης της το-
πικής δημόσιας διοίκησης. Οι ξένοι
επενδυτές συχνά δρουν σε συνερ-
γασία μεταξύ τους. Επενδυτές από
τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο
Βασίλειο και τη Νότια Αφρική έχουν
κατεβεί με κοινοπρακτικά σχήματα
στο 30% των περιπτώσεων που εμ-
πλέκονται. 

Ένας απίστευτος χορός δεκάδων
δισεκατομμυρίων, στον οποίο
συμμετέχουν πολλά γνωστά
ονόματα από τον κόσμο των
private equities και των hedge
funds, έχει στηθεί παγκοσμίως
γύρω από την αγροτική γη.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(info@paragogi.net) 

Eπενδυτές που μέχρι

πρότινος προτιμούσαν για

τις επενδύσεις τις αγορές

ομολόγων πλέον

στρέφονται σε αγροτικές

εκτάσεις, καθώς

αυξάνεται η αξία τους 

όσο αυξάνεται η ζήτηση

αγροτικών προϊόντων,

λόγω της έλλειψης

τροφίμων
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Στείλτε 

τις ερωτήσεις σας 

σχετικά με θέματα 

που σας 

απασχολούν 

στo e-mail: 

Η «ΠΑΡΑΓΩΓΗ»,

σε μια προσπάθεια 

να στηρίξει τους Έλληνες

παραγωγούς, εγκαινιάζει

μια νέα στήλη, όπου κάθε

εβδομάδα ειδικοί 

επιστή μονες θα απαντούν σε

ερωτήσεις για θέματα που

αφορούν τη γεωργία, 

την κτηνοτροφία αλλά 

και όλο τον κλάδο 

του πρωτογενούς τομέα. 

                                    ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

την αγροτική γη

info@paragogi.net

Οι 4 λόγοι που η αγροτική γη ελκύει κεφάλαια 
Οι επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας είναι ελκυστικές
στους ιδιώτες επενδυτές, για τέσσερις κύριους λόγους: 

Εμπεριέχουν πολύ καλές προοπτικές για την παραγωγή
εισοδήματος –με αποδόσεις από την παραγω-
γικότητα της γεωργίας– επειδή σε μακροπρόθεσμη

βάση η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης για
γεωργικά προϊόντα αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω

ενίσχυση των τιμών. Οι αποδόσεις ποικίλλουν, ανάλογα
με την περιοχή και το είδος της γης, και ξεκινούν

από το 10% για αρχικές επενδύσεις στην Αφρική
και ανέρχονται σε περισσότερο από 20% ή ακόμη και 30% στη
Βραζιλία. 

Η δυνατότητα που παρέχεται για διαφοροποίηση του
επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Ο πολύ χαμηλός συσχετισμός

των αποδόσεων με τις παραδοσιακές κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές και

οι αγορές ομολόγων, συχνά αναφέρεται ως ένα ελ-
κυστικό χαρακτηριστικό της επένδυσης σε γεωργική γη.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι το ατού είναι ότι καλλιεργείται
στη γη, διότι η γη αυτή καθ’ αυτή είναι συχνά
ιδιαίτερα δύσκολο να ρευστοποιηθεί σε σύγκριση

με τα ομόλογα ή τις μετοχές.

Η προστασία που παρέχει
έναντι του πληθωρισμού.
Οι αποδόσεις από γεωρ-

γική γη ως επί το πλείστον
είναι ασυσχέτιστες με τον πληθωρισμό

στις ανεπτυγμένες οικονομίες
και τυπικά υψηλότερες
από αυτόν.

Η άνοδος των τιμών των
γεωργικών γαιών. Η
αξία της γεωργικής

γης μπορεί να αυξηθεί
ως αποτέλεσμα της σπανιότητάς

της και της αυξανόμενης ζή-
τησης για τα βασικά
γεωργικά προϊόντα. 

1 2

3 4

ΣΔΙΤ: 0,6 εκατ. στρέμματα

Επενδυτικά κεφάλαια: 3,3 εκατ. στρέμματα

Κρατικά συμφέροντα: 11,5 εκατ. στρέμματα

Ιδιωτικές επιχειρήσεις: 30,3 εκατ. στρέμματα

Ιδιωτικές επιχειρήσεις
30,3

Κρατικά συμφέροντα
11,5

Επ
εν

δυ
τι

κά
 

κε
φ

άλ
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α
3,

3
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 0
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Οι επενδυτές
ΣΕ ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Βρετανοί 36%
Σουηδοί 26%
Γερμανοί 18%
Γάλλοι 4%

Βέλγοι 3%
Δανοί 8%
Ιταλοί 5%

Ευρωπαίοι επενδυτές
ανά εθνικότητα

Σουηδοί 26%

Βρετανοί 36%

Γερμανοί 18%

Γάλλοι 4 %

Δανοί 8 %

Ιταλοί 5 %Βέλγοι 3 %

Πηγή: Land Matrix, DB Research Πηγή: Grain, DB Research
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Δωρεάν διάθεση ζωοτροφών σε πληγέντες κτηνοτρόφους
ξεκίνησε από τις 3 Ιανουαρίου με ευθύνη της Διεύθυνσης Αγρο-

τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Χίου. Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
η Περιφερειακή Ενότητα, αξιοποιώντας χρηματική δωρεά

ύψους 25.000 ευρώ από τραπεζικό όμιλο (Τράπεζα Πει-
ραιώς), προχώρησε στην προμήθεια 54 περίπου τόνων
καλαμποκιού και 23 τόνων βαμβακόπιτας με σκοπό

να τους διαθέσει στους πληγέντες από την
πυρκαγιά του Αυγούστου κτηνοτρόφους.

Με την απόφαση αυτή επιτρέπεται πλέον
στους κτηνοτρόφους να αποχωρούν

από τους ορεινούς βοσκοτόπους στα
τέλη του Σεπτεμβρίου και να αποφεύ-

γουν τις κακές καιρικές συνθήκες που
επικρατούν, συνήθως, τον Οκτώβριο. 

Μεγάλος αριθμός παραγω-
γών φαίνεται πως έχει αν-
ταποκριθεί θετικά μέσω

του fitepse-ti-lisi.org στο κάλεσμα
της Greenpeace για καλλιέργεια ντό-
πιων κτηνοτροφικών φυτών, όπως
το κουκί, το ρεβίθι και το λούπινο,
για ζωοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα. 
Παρά την ανταπόκριση όμως, όπως
αναφέρει η Greenpeace, ο όλος σχε-
διασμός πέφτει στο κενό, αφού το
αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων δεν έχει ακόμη
προχωρήσει σε ουσιαστικές κινήσεις
για τη στήριξη αυτής της μορφής
πρωτογενούς παραγωγής. 
Σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace,
οι κύριοι λόγοι που ωθούν νέους
αγρότες στην καλλιέργεια ζωοτρο-
φών χωρίς μεταλλαγμένα είναι οι
εξής:

nΈνα συμπληρωματικό ή και κύριο
εισόδημα, καθώς τα τελευταία χρό-
νια βρέθηκαν στην ανεργία. Επι-
λέγουν αυτού του τύπου την καλ-
λιέργεια γιατί είναι συμφέρουσα,
αφού δεν χρειάζεται πότισμα, ενώ
εμπλουτίζει το χώμα ως φυσικό
λίπασμα. 
nΝα βοηθήσουν την εκστρατεία

«Φυτεύουμε τη λύση», καλλιερ-
γώντας μια μικρότερη ή μεγαλύ-
τερη έκταση που θέλουν από καιρό
να αξιοποιήσουν.
nΝα στραφούν στην ιδιοπαραγωγή

ζωοτροφών, από τη στιγμή που
ασχολούνται ήδη με την κτηνο-
τροφία, καθώς οι εισαγόμενες κο-
στίζουν όλο και περισσότερο.
nΝα αναλάβουν δράση ως κάτοικοι

αγροτικών περιοχών, προς ένα νέο
και βιώσιμο αγροτικό μοντέλο, με

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη
για τον τόπο τους.

Σύμφωνα άλλωστε με τα απο-
τελέσματα σχετικής έρευ-
νας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη:
nτο 68,2% των ερωτηθέντων έχει

σκεφθεί να επιστρέψει στην επαρ-
χία,
nτο 19,3% έχει κάνει κινήσεις για

την επιστροφή του,
nτο 47,6% επιλέγει ως πρώτη απα-

σχόληση τον τομέα της αγροτικής
παραγωγής.

Ένα με 1,5 εκατ. άτομα περίπου σχε-
διάζουν την επιστροφή τους στην
ύπαιθρο και 10% όσων έχουν κάνει
ήδη κάποιες κινήσεις για να ασχο-
ληθεί με την αγροτική παραγωγή
δηλώνει πως ενδιαφέρεται για την

καλλιέργεια ψυχανθών. Η Greenpe-
ace υποστηρίζει πως η επιλογή των
κατάλληλων κτηνοτροφικών φυτών,
όπως το κουκί, το ρεβίθι και το λού-
πινο, τονώνουν την ελληνική οικο-
νομία ανοίγοντας το δρόμο για πραγ-
ματικά ελληνικά προϊόντα. Αντίθετα,
η σόγια, που είναι συχνά μεταλλαγ-
μένη και μπορεί να επιμολύνει και
τα ελληνικά χωράφια, δεν αντέχει
στην ξηρασία και απαιτεί πολύ νερό,
καθιστώντας την καλλιέργειά της
ακριβή και επισφαλή για τις κλιμα-
τολογικές συνθήκες της Ελλάδας. 
Η Greenpeace ζητάει και πάλι από

το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων να δημοσιεύσει άμεσα,
ως αρμόδιο, όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για τους ενδιαφερό-
μενους. Επιπλέον, να προχωρήσει
σε βήματα έμπρακτης προώθησης
αυτών των καλλιεργειών, σύμφωνα
και με τις εξαγγελίες του υπουργού
κ. Αθ. Τσαυτάρη, που έχει δηλώσει
ήδη από το Σεπτέμβριο ότι τα αντί-
στοιχα εργαλεία είναι διαθέσιμα,
σύμφωνα και με τη συμβατική υπο-
χρέωση της χώρας, βάσει των ανα-
θεωρημένων ευρωπαϊκών κανονι-
σμών.

Τώρα και ηλεκτρονικά 
η αναζήτηση αδέσποτων 

Ηομάδα του adespoto.gr παρουσίασε την πρώτη ελληνική
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που αφορά αδέσποτα
και κατοικίδια ζώα. Μέλη της εθελοντικής ομάδας του

adespoto.gr (αρθρογράφοι, προγραμματιστές και γραφίστες)
δημιούργησαν την εφαρμογή Adespoto, την πρώτη εφαρμογή
που αφορά ζώα στην Ελλάδα, ώστε να βοηθήσουμε περισσότερους
σκύλους και γάτες να βρουν το σπίτι τους, είτε ζητούν υιοθεσία
είτε χάθηκαν ή βρέθηκαν. Με την εφαρμογή του adespoto.gr
για το κινητό δίνεται η δυνατότητα άμεσης εύρεσης ζώων στην
ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης μέσα από το χάρτη
με τις αγγελίες. Έτσι, μπορεί να βοηθήσει άμεσα και ενεργά ένα
ζώο που αναζητείται ή ζητάει υιοθεσία. 
Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης απο-
στολής αγγελίας με φωτογραφία, από οποιαδήποτε τοποθεσία,
δίνοντας έτσι σε κάθε αδέσποτο μια ελπίδα να προβληθεί και
να υιοθετηθεί. Στόχος της ομάδας του adespoto.gr είναι πάντα
η καλύτερη προώθηση των αδέσποτων προς υιοθεσία και η
αύξηση των υιοθεσιών. Μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης
μπορεί να αναζητήσει ανάμεσα στις 9.000 αγγελίες του adespoto.gr
ένα ζώο για υιοθεσία εύκολα και γρήγορα από το κινητό του.
Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής υποστηρίζονται σε
ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.
Επιπρόσθετα, στα άρθρα μπορεί κάθε φιλόζωος ιδιοκτήτης
ζώου να βρει συμβουλές υγείας, εκπαίδευσης και ψυχολογίας,
μπαζάρ, στήλες, καταγγελίες, διαγωνισμούς και ειδήσεις για κα-
τοικίδια και αδέσποτα ζώα.

Και η Greenpease υπέρ των ντόπιων κτηνοτροφικών φυτών 

Την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί στην ευρύτερη
περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &

Θράκης (ΠΑΜ-Θ) η λειτουργία της Βιομηχανίας Φωσφορικών
Λιπασμάτων (ΒΦΛ-ELFE), της μοναδικής σήμερα λιπα-
σματοβιομηχανίας της Ελλάδας, τόνισε ο περιφερειάρχης
Άρης Γιαννακίδης, ο οποίος επισκέφτηκε τις μονάδες πα-
ραγωγής στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. 
«Η παρουσία μας εδώ» σημείωσε ο κ. Γιαννακίδης, «έχει
μια σημειολογία για την αναπτυξιακή δραστηριότητα και
τη στήριξη που προσφέρει στην τοπική οικονομία η λει-
τουργία του εργοστασίου. Πριν από λίγες μέρες είχαμε
με το Δ.Σ. συναντήσεις με την κεντρική πολιτική ηγεσία,
πολιτικούς παράγοντες, τον υπουργό Επικρατείας και
τους αρχηγούς κομμάτων, μεταφέροντας την κραυγή
αγωνίας όλων των εργαζομένων και των τοπικών αρχών
για τη συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα. Δεν
εφησυχάζουμε όμως, είμαστε σε πλήρη συνεργασία με
όλους τους εμπλεκόμενους». Ο κ. Γιαννακίδης αναφέρθηκε
ακόμα στην αξία του προϊόντος της ΒΦΛ στην οικονομία
της ΠΑΜ-Θ και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στη

διασύνδεση των εμπορικών λιμένων Καβάλας και Αλε-
ξανδρούπολης με μεταφορικούς άξονες, όπως η Εγνατία
οδός. «Το παραγόμενο προϊόν» υπογράμμισε «είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για την περιοχή της Βαλκανικής. Αυτό το έχουμε
τεκμηριώσει στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού.
Στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε όλο το πολιτικό
σύστημα. Ο στρατηγικός-αναπτυξιακός σχεδιασμός δεν
έχει σχέση με την ακριτικότητα ή τη γεωγραφία, αλλά με
την οικονομία. Η Ελλάδα έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία,
σε μια σειρά από δραστηριότητες που λείπουν από τη
χώρα». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων της ΒΦΛ Γιώργος Τσιμενίδης τόνισε ότι βιο-
μηχανία δεν είναι υπόθεση μόνο της Καβάλας, αλλά συμ-
βάλλει στην υποστήριξη του Έλληνα αγρότη. «Το εργοστάσιο
δεν είναι μόνο υπόθεση των 1.000 εργαζομένων της Κα-
βάλας» σημείωσε με έμφαση «αλλά της ευρύτερης περιοχής,
είναι υπόθεση του Έλληνα αγρότη. Έχει βιοπαραγόμενα
αρίστης ποιότητας λιπάσματα και είναι σύμμαχος του
αγρότη. Πρέπει να το διαφυλάξουμε, για την απρόσκοπτη
λειτουργία του».

«Ανεβάζει» την τοπική οικονομία η λειτουργία της ΒΦΛ 

Λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολ-
λοί μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι δίνει από-

φαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τη μείωση του χρόνου παραμονής
στο πλαίσιο του προγράμματος εξισωτικής
αποζημίωσης. 
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το διάστημα
παραμονής των μετακινούμενων κτηνοτρό-
φων στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας,
Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων σε
όλες τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές,
όπως έχουν οριστεί με οδηγία της Ε.Ε., για
το πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης
του έτους 2012, καθορίζεται στους τέσ-
σερις μήνες.

Μείωση χρόνου παραμονής για
τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους

Διανομή ζωοτροφών σε πληγέντες κτηνοτρόφους
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Π
ροθεσμία μέχρι τις 15 Ιανουαρίου
του 2013 δίνεται για την υποχρεωτική
υποβολή των δηλώσεων παραγωγής,

επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προ-
ϊόντων 2012-2013, από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των
συνεταιρισμών, τα οποία έχουν παραγάγει
οίνο ή γλεύκος από την τρέχουσα συγκομιδή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικά δηλώσεις παραγωγής, σύμφωνα
με το έντυπο «Δήλωση Παραγωγής Οίνων
και Γλευκών» στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής. Απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
παραγωγής:
8Οι οινοποιοί που παρασκευάζουν στις εγ-
καταστάσεις τους ποσότητα οίνου μικρότερη
από 10 εκατόλιτρα που δεν διατέθηκε ούτε
πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποι-
αδήποτε μορφή.
8Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμε-
ταλλεύσεις καταλαμβάνουν έκταση μι-
κρότερη από 1 στρέμμα και κανένα μέρος
της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρό-
κειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποι-
αδήποτε μορφή.
8Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεται-
ριστικής οργάνωσης που διαθέτει οινοποιείο
και υποβάλλει δήλωση, εφόσον παραδίδουν
το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω
οινοποιείο, διατηρώντας όμως το δικαίωμα
παραγωγής ποσότητας οίνου μικρότερης
από 10 εκατόλιτρα αποκλειστικά για οικο-
γενειακή κατανάλωση.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ίδιου
Κανονισμού, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
κ.λπ., τα οποία επεξεργάστηκαν ή και διέ-
θεσαν στο εμπόριο -πριν το στάδιο της οι-
νοποίησης - προϊόντα (οινοποιήσιμα στα-
φύλια/γλεύκης) κατά την τρέχουσα αμπε-
λοοινική περίοδο και τα οποία δεν κατέχουν
στις 15 Ιανουαρίου 2013, υποβάλλουν υπο-
χρεωτικά στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής δηλώσεις επεξεργασίας
ή και εμπορίας, σύμφωνα με το έντυπο «Δή-
λωση Επεξεργασίας/Εμπορίας». 
Τόσο οι δηλώσεις παραγωγής όσο και οι δη-
λώσεις επεξεργασίας και εμπορίας πρέπει

να υποβληθούν στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής
που λειτουργεί το οινοποιείο το αργότερο
μέχρι τις 15/1/2013. Σε περίπτωση όμως
που ένα οινοποιείο θελήσει να εμφιαλώσει
ή να διακινήσει οίνο, να ζητήσει ταινίες
ελέγχου οίνων Π.Ο.Π. ή τους ειδικούς κωδικούς
αριθμούς για οίνους Π.Γ.Ε. (πρώην Τοπικοί
Οίνοι) ή τους ειδικούς κωδικούς αριθμούς
για οίνους ποικιλιακούς νωρίτερα από την
καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να έχει
υποβάλει τις ανωτέρω σχετικές δηλώσεις. 
Τα έντυπα των δηλώσεων συμπληρώνονται
με πραγματικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να
συμφωνούν με το Βιβλίο Παραγωγής του
οινοποιείου. Οι ποσότητες των οίνων που
αναγράφονται στη δήλωση παραγωγής αφο-
ρούν τη συνολική ποσότητα που λαμβάνεται
στο τέλος της βασικής αλκοολικής ζύμωσης
και περιλαμβάνουν και τις οινολάσπες.
Η δήλωση παραγωγής κάθε οινοποιητικής
επιχείρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά και
από το συμπληρωμένο έντυπο «Συγκεντρω-
τική δήλωση παραγωγής». Στο έντυπο «Δή-
λωση επεξεργασίας/εμπορίας» αναγράφονται
οι ποσότητες των προϊόντων (σταφύλια που
έχουν πωληθεί ή γλεύκη που έχουν παραχθεί
και δεν κατέχονται κατά την ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης). Η ορθή συμπλή-
ρωση, καθώς και η εμπρόθεσμη υποβολή
των δηλώσεων παραγωγής/επεξεργασίας/εμ-
πορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
τη νόμιμη κατοχή και εμπορία των αμπελο-
οινικών προϊόντων.
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, μετά την παραλαβή των συμ-
πληρωμένων εντύπων «Δήλωση παραγωγής
οίνων και γλευκών», «Συγκεντρωτική δήλωση
παραγωγής», «Δήλωση επεξεργασίας/εμ-
πορίας» και τον έλεγχο των περιεχόμενων
σε αυτά στοιχείων, θα συμπληρώνουν το έν-
τυπο «Συγκεντρωτικός πίνακας δηλώσεων
παραγωγής».
Όλα τα ανωτέρω έντυπα των δηλώσεων
πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Με-
ταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγ-
χου, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών
το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013.

Φορολογούνται και τα χωράφια

Η
επέκταση του συστή-
ματος των αντικειμε-
νικών αξιών στα αγρο-

τεμάχια και στους εκτός σχε-
δίου οικισμούς στο σύνολο
της χώρας φέρνουν τα πάνω

κάτω στα εισοδήματα χιλιάδων
παραγωγών. 
Η εξέλιξη αυτή θα πενταπλα-
σιάσει την αντικειμενική αξία
για το σύνολο των ακινήτων,
κάτι που σημαίνει ότι, με το
νέο καθεστώς, ένας φορολο-
γούμενος θα καταβάλλει πλέον
φόρους. Μέχρι τώρα ένα αγρο-
τεμάχιο έκτασης 20 στρεμμά-
των είχε αντικειμενική αξία
20.000 ευρώ. Αν η συγκεκρι-
μένη έκταση τώρα ενταχθεί
στο σύστημα αντικειμενικών
αξιών, η αξία ανά τετραγωνικό
μέτρο θα είναι τουλάχιστον
50 ευρώ και η νέα τιμή θα
προσδιοριστεί στις 100.000
ευρώ. Μέχρι σήμερα ο ιδιο-

κτήτης δεν φορολογούνταν
για το αγροτεμάχιο, η ένταξή
του όμως στο σύστημα θα επι-
φέρει επιβάρυνση κατά του-
λάχιστον 100 ευρώ. Η επιβά-
ρυνση αυτή αυξάνεται γεω-
μετρικά αν ταυτόχρονα κατέχει
και άλλο ακίνητο. Αν, για πα-
ράδειγμα, έχει ένα διαμέρισμα
100 τ.μ. με αντικειμενική αξία
200.000 ευρώ και ένα αγρο-
τεμάχιο με αντικειμενική αξία
100.000 ευρώ, η συνολική επι-
βάρυνση από το νέο ενιαίο τέ-
λος ακινήτων θα φτάσει τα 450
ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα θα
ήταν μηδενική, με το αφορο-
λόγητο για τον ΦΑΠ να προσ-
διορίζεται στις 200.000 ευρώ.

Στη Γερμανία τρώνε ελληνική σταφίδα 

Σ
τη Γερμανία θα δια-
τεθούν οι 500 (και
εντός της ελληνικής

αγοράς οι υπόλοιποι 300)
τόνοι της σταφίδας που
συγκέντρωσε φέτος η Κοι-
νοπραξία Συνεταιριστικών
Οργανώσεων Σουλτανίνας
(ΚΣΟΣ). Στο μεταξύ, ολο-
κληρώθηκε η πληρωμή της
σταφίδας στους παραγω-
γούς που παρέδωσαν το
προϊόν τους στην οργάνω-
ση μέχρι τις 16 Νοεμβρίου.
Για τους υπόλοιπους, η
ΚΣΟΣ περιμένει ότι σε δύο
περίπου μήνες θα πάρει το

επόμενο ποσό δανείου από
την Τράπεζα Πειραιώς, για
να ολοκληρώσει τις πλη-
ρωμές. Οι τιμές με τις οποίες
πληρώνονται οι παραγωγοί
σταφίδας φέτος είναι αυ-
ξημένες σε σύγκριση με
πέρυσι και καθορίστηκαν
ως εξής: στη σταφίδα νού-
μερο 1 στο 1,70 ευρώ το
κιλό, στη νούμερο 2 στο
1,50 ευρώ και στη νούμερο
4 στο 1,30 ευρώ το κιλό.
Πέρυσι, οι αντίστοιχες τιμές
ήταν στο 1,40, στο 1,20 και
στο 1 ευρώ το κιλό αντί-
στοιχα.

Ευκαιρίες για επενδύσεις μέσω LEADER 

Μ
ε στόχο την ενίσχυ-
ση της απασχόλη-
σης, την ανάπτυξη

της επιχειρηματικότητας μέσω
της διαφοροποίησης της το-
πικής οικονομίας, την προ-
στασία και την ανάδειξη του
φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότη-
τας και της ποιότητας των

προϊόντων και υπηρεσιών
δημοσιοποιήθηκε και η δεύ-
τερη προκήρυξη του προ-
γράμματος LEADER, προϋπο-
λογισμού 7,5 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 4 εκατ. ευρώ
είναι δημόσια δαπάνη. 
Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μα-
κεδονίας Α.Ε.-ΑΝΚΟ δημο-
σιοποίησε τη δεύτερη πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, με την οποία καλούν-
ται οι ενδιαφερόμενοι επεν-
δυτές να υποβάλουν τις προ-
τάσεις τους μέχρι την Πέμπτη
28 Φεβρουαρίου 2013 και
ώρα 14:30 μ.μ. Περιοχή εφαρ-
µογής των υποµέτρων και
δράσεων στα οποία αναφέ-
ρεται η παρούσα πρόσκληση
είναι οι εξής δήµοι: 
8∆ήµος Κοζάνης, εκτός της

∆.Κ. Κοζάνης (καθόσον υπερ-
βαίνει τους 5.000 κατοίκους)
8∆ήµος Εορδαίας, εκτός της
∆.Κ. Πτολεµαΐδας (καθόσον
υπερβαίνει τους 5.000 κατοί-
κους) και εκτός των ∆.Ε. Βερ-
µίου, Βλάστης και Μουρικίου,
οι οποίες εντάσσονται στον
Άξονα 3 του ΠΑΑ
8∆ήµος Βοΐου, εκτός από τις
εντός σχεδίου περιοχές της
∆.Κ. Σιάτιστας (καθόσον υπερ-
βαίνει τους 5.000 κατοίκους)
και εκτός των ∆.Ε. Ασκίου,
Τσοτυλίου, Νεάπολης και Πεν-
ταλόφου, οι οποίες εντάσ-
σονται στον Άξονα 3 του ΠΑΑ
8∆ήµος Σερβίων-Βελβεντού,
εκτός των Τ.Κ. Καταφυγίου,
Πολυφύτου και Αγ. Κυριακής,
οποίες εντάσσονται στον Άξο-
να 3 του ΠΑΑ.

Έως τις 15/1 οι δηλώσεις
για αμπελοοινικά προϊόντα

Επιστημονική συνάντηση 
για τις τοπικές ποικιλίες: 
ελληνικά όσπρια
H δεύτερη «Επιστημονική συνάντηση για τις
τοπικές ποικιλίες: ελληνικά όσπρια» θα γίνει στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας στις 8 Φε-
βρουαρίου 2013. 
Τη συνάντηση διοργανώνουν το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, η Ακαδημία Αθηνών (Κέντρο
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας) και το Ξε-
νοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας.
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Νέα χρονιά, αλλά
παραδοσιακά τέτοια εποχή
απαιτείται αποτελεσματική
αντιμετώπιση των ζιζανίων
που αναπτύσσονται μαζί με

τα χειμερινά σιτηρά. Η εποχή
ωστόσο ενδείκνυται για

φύτευση για δέντρα όπως 
η μηλιά, η αχλαδιά και η

ροδιά. Προσοχή απαιτείται
και για τα «νεαρά» φυτά

τομάτας. 

Γράφουν οι γεωπόνοι: 
ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΪΡΗΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ
Συνιστάται για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των ζιζανίων των χει-
μερινών σιτηρών, μεταξύ των άλλων
μεθόδων και η χημική ζιζανιοκτονία
με κατάλληλα εγκεκριμένα μετα-
φυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Ενδείκνυ-
ται ως εποχή εφαρμογής το στάδιο
μεταξύ του 3ου - 4ου φύλλου της
καλλιέργειας (αδέλφωμα) και της
εμφάνισης του πρώτου κόμβου
στο στέλεχος. Στόχος είναι η ζιζα-
νιοκτονία να γίνεται σχετικά νωρίς,
που τα ζιζάνια έχουν μεν φυτρώσει,
αλλά είναι ακόμη μικρά. Εφιστάται
η προσοχή για την αποφυγή φαι-
νομένων φυτοτοξικότητας, να απο-
φεύγεται ο ψεκασμός στα πρώτα
στάδια ανάπτυξης των φυτών, κα-
θώς και σε ακραίες καιρικές συν-
θήκες π.χ. πολύ χαμηλές θερμο-
κρασίες. Η περίοδος του αδελφώ-
ματος είναι η καταλληλότερη για
τα περισσότερα σκευάσματα.

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ενδείκνυται η εποχή για τη φύτευση
έρριζων ή γυμνόρριζων δέντρων
όπως η μηλιά, η αχλαδιά, η ροδιά
κ.ά., με άνοιγμα λάκκου διαστάσεων
60 x 60 x 60 εκ., και πάντοτε ανάλογα
με το μέγεθος της μπάλας χώματος

και τον όγκο των ριζών. Στον πυθ-
μένα του λάκκου προστίθεται οποι-
οδήποτε κομπόστ ή μικρή ποσότητα
κοπριάς. Συνιστάται προσοχή κατά
την προσθήκη του λιπάσματος, έτσι
ώστε να μην έρχεται σε άμεση επα-
φή με τις ρίζες των φυτών και έχουμε
εξ’ αυτού του λόγου φαινόμενα φυ-
τοτοξικότητας (κάψιμο). 
Επισημαίνεται ότι για τα γυμνόρριζα
δέντρα πρέπει να εφαρμόζεται ελα-
φρύ κόψιμο μέρους των ριζών και
η εμβάπτισή τους σε ορμόνη ρι-
ζοβολίας, καθώς και η αφαίρεση
των παραφυάδων ή των ξερών κλά-
δων πριν την τοποθέτηση του δέν-
τρου στο κέντρο του λάκκου, που
συμπληρώνεται στη συνέχεια με
χώμα. 
Προτείνεται για την καλύτερη συγ-

κράτηση του νερού, να κατασκευά-
ζεται μια ελαφριά λακούβα-λεκάνη
ποτίσματος γύρω από το φυτό, όσο
για την προστασία από το ψύχος
να τυλίγεται ο κορμός των πιο ευαί-
σθητων και πρόσφατα μεταφυ-
τευομένων δέντρων με ύφασμα
παγοπροστασίας, ένα τσουβάλι ή
ένα κομμάτι νάιλον. Επισημαίνεται
ότι η εποχή είναι κατάλληλη για
προληπτικούς ψεκασμούς με χαλ-
κούχα σκευάσματα για την προ-
στασία των εσπεριδοειδών, των
μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων,
των ακρόδρυων (ξηροί καρποί),
καθώς και της ελιάς από διάφορες
μυκητολογικές προσβολές. Οι ψε-
κασμοί πρέπει να γίνονται μετά το
τέλος του κλαδέματος ή της συγ-
κομιδής, όπως επίσης μετά τη φυλ-
λόπτωση ή και μετά από ακραίες
καιρικές συνθήκες (δυνατός άνεμος,
χαλάζι). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δίνεται μετά από δυνατή βροχή,
καθώς ο χαλκός ξεπλένεται και
απαιτείται επανάληψη του ψεκα-
σμού για την προστασία των δέν-
τρων.

ΤΟΜΑΤΑ
Επισημαίνεται ότι το βακτηριακό
έλκος της τομάτας είναι μία ασθένεια
προκαλούμενη από βακτήριο που
μεταφέρεται με το σπόρο και πα-

ρουσιάζεται συνήθως στα νεαρά
φυτά με συμπτώματα μαρασμού
και γρήγορης νέκρωσης, ενώ στις
περιπτώσεις επιβίωσης παρουσιά-
ζεται έντονος νανισμός. Φυτά με
υψηλή μόλυνση κιτρινίζουν στα-
διακά, μαραίνονται και καταρρέουν,
η δε εκδήλωση της μόλυνσης των
νεαρών καρπών γίνεται με εμφάνιση
μικροκαρπίας, καθώς και με παρα-
μόρφωση και μεταχρωματισμό του
αγγειακού τους ιστού στην περιοχή
του κάλυκα. 
Συνιστάται προσοχή καθώς η με-
ταφορά του βακτηριδίου γίνεται
με το σπόρο, το νερό, τα έντομα,
ακόμη και με τα εργαλεία κατά τη
φάση του εμβολιασμού, της μετα-
φύτευσης, της καλλιέργειας του
εδάφους, της τεχνητής γονιμοποί-
ησης, του ψεκασμού και της συγ-
κομιδής. Σε συνθήκες θερμοκρασίας
γύρω στους 24-28οC, σχετικής υγρα-
σίας τουλάχιστον 80%, σχετικά χα-
μηλής έντασης φωτισμού, υψηλής
συγκέντρωσης του εδάφους σε
θρεπτικά στοιχεία και pH περί το 8
(αλκαλικό) ευνοείται η ανάπτυξη
της ασθένειας. Απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή κυρίως στα αμμώδη εδά-
φη, παρά στα πλούσια οργανικά,
επειδή στην κατηγορία αυτή πα-
ρουσιάζονται τα περισσότερα προ-
βλήματα. 
Η αντιμετώπιση της ασθένειας γί-
νεται με τη χρησιμοποίηση πιστο-
ποιημένου πολλαπλασιαστικού υλι-
κού (σπόροι, σπορόφυτα). Οι επεμ-
βάσεις με χαλκούχα σκευάσματα
σε συνδυασμό με mancozeb έχουν
προληπτικό παρά θεραπευτικό χα-
ρακτήρα και πραγματοποιούνται
μετά το κλάδεμα των φυτών και σε
χωράφια που διαπιστώθηκε η ύπαρ-
ξη του βακτηρίου.

Χωρίς κεφάλαια
επιστροφή στο χωριό
δεν έχει! 

post

4/1 – 12/1/2013
ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Τώρα που υποχώρησαν τα νερά και 
μετράμε τις συνέπειες της πλημμύρας στον

κάμπο του Σπερχειού, είναι καλό να
φέρουμε στη μνήμη μας τις αιτίες. Να

αναλογιστούμε ποιο θα είναι το μέλλον της
εύφορης κοιλάδας, που έχει όλες τις

προϋποθέσεις να συμβάλλει σημαντικά 
στις διατροφικές ανάγκες.
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Δ
εν είναι δε λίγες οι φορές

που «φωναχτά» σκεπτό-
μαστε να υιοθετήσουμε
«ξένα μοντέλα», έτσι,
στο καταπώς βολεύει

πολιτικές σκοπιμότητες και λιγότερο
στο τι αυτά περιλαμβάνουν, πόσο
εφικτά και εφαρμόσιμα είναι για τη
χώρα μας και πόσο επιλεκτικοί και
προσεκτικοί επιβάλλεται να γινό-
μαστε στις αντιγραφές από καλούς
ή κακούς μαθητές. 
Αξίζει να προσεγγίσουμε λίγο το
«μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης»
της Βραζιλίας και μερικά σημαντικά
συμβάντα που το σημάδεψαν (τα
άσχημα και τα καλά της τα αφήνουμε
στην κρίση των αναγνωστών μας).
Όσοι πάντως το σκαλίζουμε λίγο
βαθύτερα, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι
να το υιοθετήσουμε στο σύνολό
του, ως «πρότυπο» για τη χώρα
μας και για τον κόσμο. 

Η αγροτική και αγροδασική
της πολιτική
Η Βραζιλία, από καθαρά εισαγωγική
χώρα σε τρόφιμα, μέσα σε 4 δεκαε-
τίες κατάφερε να βρεθεί σε μία από
τις πέντε πρώτες θέσεις των μεγα-
λύτερων εξαγωγικών χωρών σε
αγροτικά προϊόντα. 
Απλώς αποφάσισε να εφαρμόσει
μακρόπνοη Εθνική Αγροτική Πολι-
τική, αλλάζοντας τον τρόπο εκμε-
τάλλευσης της γης, χωρίς επιδοτήσεις,
επενδύοντας στην επιστημονική
έρευνα και εφαρμόζοντας επιθετική
εξαγωγική πολιτική με προϊόντα
«πρώτης ανάγκης» προς τις βιομη-
χανικά –άρα και διατροφικά– ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Παράλληλα,
κατόρθωσε να διεισδύσει στην Ευ-
ρώπη με προϊόντα στα οποία η ΕΕ
βρίσκεται σε ανεπάρκεια (σόγια, κα-
φές, λευκά κρέατα, σιτηρά, συμπυ-
κνωμένοι χυμοί εσπεριδοειδών, ξυ-

λεία κ.λπ.), ανταγωνιζόμενη τις ΗΠΑ
και την Αργεντινή. Από τη δεκαετία
του ’70 επενδύει πολλά στην επι-
στήμη εστιάζοντας στη μοριακή βιο-
λογία και στη βιοτεχνολογία. Γνωστά
παγκοσμίως τα κέντρα Embrapa, με
8.500 ερευνητές, και η CENARGEN. 
Η γεωργική βιοτεχνολογία και, κυ-
ρίως, η έρευνα περί τους Γενετικά
Τροποποιημένους Οργανισμούς
(ΓΤΟ) είχαν σταματήσει για πολλά
χρόνια με παρέμβαση οικολογικών
ΜΚΟ, οπότε σταμάτησε και η σχετική

χρηματοδότηση. Αυτό κράτησε
μέχρι το 2005. Από τότε η έρευνα
χρηματοδοτείται αδρά και χωρίς
διακρίσεις.  
Η Βραζιλία, λόγω των τεράστιων
φυσικών της πόρων, των εκατομ-
μυρίων στρεμμάτων γόνιμων εκτά-
σεων, των απέραντων δασών, που
σε μερικές περιοχές αποψιλώνονται
με επικίνδυνο ρυθμό, κ.λπ., καλώς
ή κακώς έχει χαρακτηριστεί ως η
χώρα του μέλλοντος (οι οικολόγοι
λένε κακώς, γιατί στο μοντέλο μπαίνει

και η αποψίλωση των τροπικών δα-
σών, οι γενετικά τροποποιημένες
καλλιέργειες και η επιθετική εκμε-
τάλλευση τεράστιων αποθεμάτων
πετρελαίου στη χώρα). 
Όσον αφορά τα τροπικά δάση, αξίζει
να αναφερθούν μαζί με την αποψί-
λωση και η παράλληλη βιομηχανία
των «δασικών φυτωρίων» και σύγ-
χρονων μεθόδων αναδάσωσης των
εκτάσεων που αποψιλώνονται, με
κρατική στήριξη και μέσα από ορ-
γανωτικές για το σκοπό αυτό δομές.  

Ο ΛΟυΛα ντα ΣιΛβα, Οι πιεΣειΣ, η γενετικη μηχανικη και τΟ  «γεωργικΟ μΟντεΛΟ»  τηΣ                                           

Γράφει ο  Δρ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗΣ 

Είμαστε επιρρεπείς σε θαυμασμούς και καταδίκες ξένων
πολιτικοοικονομικών συστημάτων και «μοντέλων», πολλές φορές σε
βαθμό που καβγαδίζουμε άγρια και τρέχουμε να χωριστούμε σε
υποστηρικτές και επικριτές, συχνά δε ανάλογα με την κομματική
ιθαγένεια και σπάνια με τα πραγματικά δεδομένα… Και όλα αυτά χωρίς
να κάτσουμε πρώτα να σκεφτούμε αν όντως μας αφορούν, αν οι συνθήκες
και οι κλίμακες των οικονομιών αυτών είναι ίδιες με της χώρας μας και
γενικά πόσο καλά ή πόσο επιφανειακά γνωρίζουμε τις εξελικτικές πτυχές
και τα γεγονότα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των μοντέλων αυτών. 

Μέχρι το 2003 οι
Βραζιλιάνοι καλ-

λιεργούσαν το μύθο της
«καθαρής χώρας» από γενε-

τικά τροποποιημένα προϊόντα
για εμπορικούς λόγους. Τον Σε-

πτέμβριο 2003 η Βραζιλία απογοή-
τευσε τους περιβαλλοντολόγους και
μεγάλη μερίδα «σκεπτόμενων» κα-

ταναλωτών όταν αποφάσισε
να υποχωρήσει στις πιέσεις των

ΗΠΑ και να αποδεχθεί την καλ-
λιέργεια των ΓΤΟ. Η δικαιολογία

από το βραζιλιάνικο ΥΠΑΑΤ ήταν ότι
«έπρεπε να προσαρμοστεί η χώρα στις
εξελίξεις της τεχνολογίας»! Οι αντίπαλοι
των ΓΤΟ επέκριναν για στροφή 180 μοιρών
υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων
τον πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα, το Εργατικό
Κόμμα του οποίου (ΡΤ) αντιπάλεψε
σθεναρά τους ΓΤΟ όταν βρισκόταν στην
αντιπολίτευση. Στην αρχή παρουσιάστηκε
ως έκτακτο μέτρο που θα ίσχυε μόνο μία
χρονιά, γιατί οι αγρότες της επαρχίας Ρίο
Γκράντε Ντο Σουλ έφερναν λαθραία στη
χώρα ΓΤΟ σπόρους από τη γειτονική Αρ-

γεντινή, στην οποία η εμπορία των ΓΤΟ
σπόρων είναι νόμιμη. Από το λαθρεμπόριο
ΓΤΟ σπόρων στη Βραζιλία η εταιρεία
Μονσάντο κέρδιζε 100 εκατομμύρια δο-
λάρια το χρόνο, ενώ στο μεταξύ είχε
επενδύσει 600 εκατομμύρια για την προ-
ώθηση ΓΤΟ σπόρων στη Βραζιλία και
στην αγορά βραζιλιάνικων εταιρειών
σπόρων. Τελικά στα μυαλά των κυβερ-
νώντων της Βραζιλίας υπερίσχυσε το
«αφού επιμολυνθήκαμε, ας τα επιτρέ-
ψουμε»! Σήμερα στη Βραζιλία καλλιερ-
γούνται γενετικά τροποποιημένα σόγια

και καλαμπόκι σε περίπου 255 εκατομμύρια
στρέμματα (7 φορές το σύνολο της ελ-
ληνικής καλλιεργήσιμης γης). Από αυτά,
190 εκατ. στρέμματα καταλαμβάνει μόνη
της η μεταλλαγμένη σόγια.       
Οι οικολογικές οργανώσεις, με πρώτη
την οργάνωση «Βραζιλία Ελεύθερη από
Τροποποιημένα» (GM Free Brazil) κατη-
γόρησαν την κυβέρνηση Λούλα «για πα-
ραλείψεις και, αντί να εφαρμόσει τους
νόμους, άφησε τα μεγάλα συμφέροντα
στη γεωργία να επιβάλλουν τους δικούς
τους όρους».

Από τη φτώχεια στην αυτάρκεια και στις        
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Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ)



                                            βραζιΛιαΣ  πΟυ    εβαΛε Σε νεα τρΟχια τη χωρα τΟυ  καφε

Πολιτικές στήριξης του
εξαγωγικού εμπορίου
αγροτικών προϊόντων
Η τεράστια ζήτηση αγροδιατροφικών
αγαθών της τελευταίας δεκαετίας
από χώρες όπως η Κίνα, οι πρώην
σοβιετικές χώρες και η ΕΕ σε ζωο-
τροφές, βιοαιθανόλη, ζάχαρη, σιτηρά,
ξυλεία, λευκά και κόκκινα κρέατα,
καφέ, συμπυκνωμένους χυμούς
φρούτων κ.λπ. εντάσσουν τη βρα-
ζιλιάνικη οικονομία στις πιο «τυχερές
οικονομίες» παγκοσμίως, αλλά και
ανάμεσα σ’ αυτές που εκμεταλλεύ-
τηκαν σωστά τη συγκυρία αυτή. Για
το 2011 οι εξαγωγές γεωργικών προ-
ϊόντων της Βραζιλίας εκτιμήθηκαν
στα 94,1 δισ. δολάρια (με τις εισα-
γωγές στα 17,1 δισ. δολάρια) προς
την Κίνα (17,5 δισ. δολάρια), την
Ισπανία, την Αργεντινή, την Ιαπωνία,
τη Ρωσία, τα Αρ. Εμιράτα, την Αίγυπτο
κ.λπ. Το 35% των εξαγωγών κατευ-
θύνεται στην Ασία και το 25% στην
ΕΕ. Προβλέπεται αύξηση των εξα-
γωγών κατά 25% και για κάποια προ-
ϊόντα στο 50% ετησίως. Η σόγια προ-
ηγείται με 24,1 δισ. δολάρια ετησίως
και ακολουθούν η ζάχαρη (ζαχαρο-
κάλαμο) και η βιοαιθανόλη με 16,2
δισ. δολ., τα κρέατα με 16 δισ. δολ.,
η ξυλεία με 9,64 δισ. δολ. και ο καφές

με 8,73 δισ. δολ. Τα 6 αυτά προϊόντα
εκπροσωπούν το 80% των εξαγωγών
της. 
Η πολιτική εγκατάλειψης των επι-
δοτήσεων, που μετατρέπουν την
αγροτική επιχείρηση σε κρατικίστικο
μη ανταγωνιστικό μαγαζί παραγωγής
απούλητων προϊόντων δεύτερης
ποιότητας, η εξωστρέφεια και η μα-
χητικότητα πρόσφεραν στη Βραζιλία
πολλές νίκες στα διεθνή φόρα, κυρίως
στις διεκδικήσεις της στο πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-

ρίου (ΠΟΕ) από ομοτράπεζους αν-
ταγωνιστές της που επιδοτούν ομο-
ειδή με δικά της γεωργικά προϊόντα
(με διάφορους φανερούς και πλά-
γιους και κρυφούς τρόπους!). Το 10%
των αναγκών σε χυμό πορτοκαλιού
των ΗΠΑ καλύπτεται με εισαγωγές
από Βραζιλία. 
Μόλις πριν από ένα χρόνο οι αμερι-
κανικές υπηρεσίες ανίχνευσαν σε
βραζιλιάνικο χυμό πορτοκαλιού υπο-
λείμματα του μυκητοκτόνου Car-
bendazin, του οποίου έχει απαγο-
ρευθεί η χρήση στις ΗΠΑ, και άρχισαν
αυστηροί έλεγχοι στα σύνορα. Αμέ-
σως μετά το γεγονός ανέβηκε η τιμή
του χυμού στα χρηματιστήρια κατά
11%. Η Βραζιλία προσέφυγε στον
ΠΟΕ για παράνομη εφαρμογή του
anti-dumping στο χυμό πορτοκαλιού
από τις ΗΠΑ, και ο ΠΟΕ τελικά τη δι-
καίωσε. Οι Έλληνες εξαγωγείς κομ-
πόστας ροδάκινου είχαν υποστεί
παρόμοια δοκιμασία πριν από μερικά
χρόνια, όταν οι αμερικανικές υπη-
ρεσίες έλεγχου άνοιξαν κονσέρβες
και, ισχυριζόμενες ότι βρήκαν θραύ-
σματα πυρήνων (κουκούτσι), απέρ-
ριψαν ένα μεγάλο ελληνικό φορτίο.
Ας μην ξεχνάμε ότι η Καλιφόρνια
παράγει τεράστιες ποσότητες κομ-
πόστας (το ελληνικό προϊόν συνεχίζει
να υπερτερεί παγκοσμίως ποιοτικά
και κάποτε κάλυπτε το 50% και πλέον
των παγκόσμιων αναγκών!). Περιττό

           εξαγωγές στα αγροτικά προϊόντα
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Φυσικοί βοσκότοποι στο Cerrado με πρόγραμμα διαχείρισης των ενδημικών γρασιδιών χωρίς εμπλουτισμό με ξενικές ποικιλίες

Από καθαρά εισαγωγική

χώρα σε τρόφιμα, μέσα

σε 4 δεκαετίες η Βραζιλία

κατάφερε να βρεθεί σε

μία από τις πέντε πρώτες

θέσεις των μεγαλύτερων

εξαγωγικών χωρών σε

αγροτικά προϊόντα. Απλώς

αποφάσισε να εφαρμόσει

μακρόπνοη Εθνική

Αγροτική Πολιτική    

Κυκλική αρδευόμενη καλλιέργεια καφέ στο Cerrado

να αναφέρουμε ότι η ελληνική κομ-
πόστα μαζί με το βαμβάκι παραμέ-
νουν τα κυριότερα εξαγόμενα προ-
ϊόντα, και σε περιπτώσεις «σκληρών
εμπορικών μαχών» που δίνουν διε-
θνώς η ελληνική πολιτεία ή δεν θα
έχει ιδέα ή, όταν παίρνει μυρουδιά,
προσποιείται ότι συμπαρίσταται.
Όταν οι ΗΠΑ αποφάσισαν αρκετές
φορές στο παρελθόν να συμπερι-
λάβουν το ελληνικό ροδάκινο (κομ-
πόστα) στη λίστα δασμολογικών
αντιποίνων κατά ευρωπαϊκών προ-
ϊόντων (βλέπε: Υποθέσεις Μπανάνας,
Πουλερικών και Ορμονών μεταξύ
ΕΕ και ΗΠΑ), οι Έλληνες εξαγωγείς
βρήκαν περισσότερη συμπαράστα-
ση από την αμερικανική πλευρά και
λιγότερη από τις ηγεσίες των ελλη-
νικών υπηρεσιών. Μόνο σε δύο  πε-
ριπτώσεις (κυβερνήσεις Κ. Σημίτη
και Κ. Καραμανλή) επέδειξαν απο-
φασιστικό ενδιαφέρον και προχώ-
ρησαν σε αποτελεσματική διπλω-
ματική κινητοποίηση. 
Η θεαματική επίδοση του γεωργικού
εξαγωγικού εμπορίου, με τη Βραζιλία
ανάμεσα στους πρωτοπόρους, οφεί-
λεται στο οργανωμένο μάρκετινγκ,
στην αξιοκρατική στελέχωση υπη-
ρεσιών στο εσωτερικό, στην καταρ-
τισμένη εμπορική διπλωματία στο
εξωτερικό και στην προτεραιότητα
που δίνεται στην προώθηση των
εξαγωγών της.

Η φτώχεια 
περιορίζεται 
στις πόλεις

Στον αστικό χώρο της Βραζιλίας τα
πράγματα είναι ακόμη γκρίζα. Είκοσι

εκατομμύρια Βραζιλιάνων (περίπου
το 10%) ζουν σε συνθήκες «ακραίας
φτώχειας». 
Σύμφωνα με τη γεωγραφία της φτώχειας,
οι μεγαλουπόλεις της χώρας προηγούν-
ται, ενώ οι αγροτικές επαρχίες τα κα-
ταφέρνουν πολύ καλύτερα, λόγω της
επιχειρηματικής νοοτροπίας και της
εξωστρέφειας του αγροτικού κόσμου
που έχει αποκτηθεί μετά από πολύχρονη
προσπάθεια όλων. Οι αγρότες αγοράζουν
εισροές και πωλούν την παραγωγή
τους μόνο στο μέτρο που τους επιτρέπει
η διεθνής προσφορά και ζήτηση. Στη-
ρίζονται στην τεχνολογία, στην επιστήμη
και στις υπηρεσίες γεωργικών εφαρ-
μογών που παρέχονται από την πολιτεία.
Η εναλλακτική αγροτική Βραζιλία ενι-
σχύει τελικά την περιρρέουσα άποψη
ότι στην αγροτική πρακτική δεν μετράει
τόσο το μέγεθος και η υπερπαραγωγή,
αλλά «το επαρκές και το προσαρμοστικό
στις απαιτητικές διεθνείς αγορές». Εδώ
όμως η έννοια της επάρκειας αποκτά
παγκόσμιο νόημα και δεν μιλάμε για
τη σκέτη αυτάρκεια. Η εντύπωση
πάντως ότι η γεωργική δραστηριότητα
έχει αποψιλώσει φυσικά οικοσυστήματα
της χώρας έχει την αντικειμενική της
βάση, αλλά έχει και ισχυρό «οικονομικό»
αντίλογο σε διαδοχικές χρονιές επι-
δεινούμενης κρίσης και αναρρίχησης
των τιμών των αγροτικών προϊόντων
(μεγαλύτερη η ζήτηση από την προ-
σφορά αγροδιατροφικών αγαθών). 
Η μεγαλύτερη γεωργική επανάσταση
γίνεται εδώ και 40 χρόνια σε επιλεγμένες
«τσέπες γης» στην επαρχία Cerrado,
βάσει χωροταξικού σχεδιασμού και
οριοθέτησης οικοσυστημάτων (εκτείνεται
σε πέντε πολιτείες της χώρας, νότια
και μακριά από τον Αμαζόνιο, σε έκταση
2,04 εκατομμυρίων τετραγωνικών χι-
λιομέτρων, 15 περίπου φορές η έκταση
της Ελλάδας). 
Η παραγωγή σόγιας και καλαμποκιού
στην περιοχή ήδη δείχνει να αγγίζει
την παραγωγή των ΗΠΑ. Οι συνεχιζό-
μενες όμως αποψιλώσεις φυσικής βλά-
στησης προκαλούν ισχυρές αντιδράσεις
για τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών
πόρων και της επιθετικής επικράτησης
της γεωργικής χρήσης υπεράνω όλων.
Η «αποψιλωτική πολιτική», από την
άλλη μεριά, υποστηρίζει ότι πρόκειται
για μια «ουδέτερη έως πτωχή νεο-
τροπική σαβάνα» με πολύ μικρό πλη-
θυσμό προστατευόμενων ειδών πανίδας
και χλωρίδας. 



Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «5 αλυσοπρίονα
FUTURA και 5 φρέζες» από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται
τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εφημερίδας, καθώς και οι σύζυγοι
και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού. Επίσης τα στελέχη και οι
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 η Παρασκευή
4 Ιανουαρίου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 5 αλυσοπρίονα και 5 φρέζες 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
την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013, 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 το Σάββατο 12 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 συμμετέ-
χοντα. 
Σε περίπτωση που κάποιος από τους
τυχερούς αναγνώστες δεν έχει τη
δυνατότητα να προσέλθει αυτοπροσώπως
στα γραφεία της διοργανώτριας, ώστε να
προσκομίσει το πρωτότυπο φύλλο, θα πρέπει να
επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εφημερίδα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ
η εφημερίδα των αγροτών» να δηλώσει τα στοιχεία του και στη
συνέχεια να αποστείλει -πριν τη λήξη της προθεσμίας- ταχυδρομικά
το φύλλο στα γραφεία της διοργανώτριας (Λεωφόρος Συγγρού
35 Τ.Κ. 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 4ης Ιανουαρίου 2013, 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 οποιουδήποτε 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. 
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Για τα χορτοκοπτικά
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Αίγιο Αχαΐας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΠΤΗΣ 
Εδεσσα Πέλλας 

Για τα αλυσοπρίονα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
Ασπρόπυργος

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
της έκδοσης 29-12-2012 είναι:

Οαναπληρωτής
υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων κ. Μάξιμος Χαρακό-
πουλος υπέγραψε αποφάσεις
για την υλοποίηση οκτώ προ-
γραμμάτων σχετικά με την
εξυγίανση του ζωικού πλη-
θυσμού της χώρας, τα οποία
εκπονούνται από τη Γενική
Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και θα  υλο-
ποιηθούν  από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων. Ειδικότερα τα προ-
γράμματα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου
10 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρονται στα εξής:
nΕπιτήρηση, έλεγχο και εξάλειψη της σπογγώδους

εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών.
nΕπιτήρηση, έλεγχο και εξάλειψη των μεταδοτικών

μορφών σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας στα
μικρά μηρυκαστικά.
nΈλεγχο της βρουκέλλωσης των αγελαίων βο-

οειδών από το βακτήριο Βr. melitensis.
nΈλεγχο και εκρίζωση της βρουκέλλωσης των

αιγών και των προβάτων.
nΕπιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προ-

βάτου.
nΕπιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου στα ιπ-

ποειδή και στα άγρια πτηνά.
nΕπιζωοτιολογική διερεύνηση της γρίπης των

πτηνών σε εκτρεφόμενα πουλερικά και άγρια
πτηνά.
nΕπιτήρηση της κλασικής πανώλης των χοίρων

και της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων.

Έλεγχος του ζωικού 
πληθυσμού της χώρας Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύ-

θυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρ-

νανίας κάνει τις εξής ενημερώσεις, ως
τελευταία υπενθύμιση, όσον αφορά τις
υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που
εκτρέφουν αιγοπρόβατα, στις οποίες
πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα:
-Συνεχίζεται η παραλαβή των νέων μη-
τρώων εκτροφής αιγοπροβάτων και η
συμπλήρωσή τους, σύμφωνα με τις μέχρι
τώρα ενημερώσεις, το αργότερο μέχρι
τις 20/1/2013. Επιπλέον, όσοι διακινούν

ζώα (για σφαγή, πώληση, χειμερινή-
θερινή διαβίωση) είναι υποχρεωμένοι
να υποβάλλουν από τις 10/1/2013 και
πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση το
Δελτίο Μεταβολών Ζωικού Κεφαλαίου,
το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη
του Δελτίου Μεταβολών είναι η σήμανση
των ζώων με συμβατικά και ηλεκτρονικά
μέσα σήμανσης (ηλεκτρονικό ενώτιο ή
ηλεκτρονικό στομαχικό βώλο), διότι δια-
φορετικά η συμπλήρωσή του καθίσταται

αδύνατη.
Επιπροσθέτως, η σήμανση είναι προ-
ϋπόθεση και για τη διενέργεια των εμ-
βολιασμών κατά του μελιταίου πυρετού
των αιγοπροβάτων, πρόγραμμα το οποίο
παρέχεται δωρεάν από τις κτηνιατρικές
υπηρεσίες. Η εφαρμογή του είναι υπο-
χρεωτική για τους κτηνοτρόφους, ώστε
να μπορούν να διακινούν ζωικά προϊόντα
(γάλα, κρέας). Σημειώνεται ότι από
1/1/2013 κανένα ζώο δεν θα εμβολιάζεται
αν όλα τα ζώα της εκτροφής δεν φέρουν
την προβλεπόμενη σήμανση.

Ενημέρωση κτηνοτρόφων για τις μεταβολές ζωικού κεφαλαίου

Μέχρι τις 15 Ιανουα-
ρίου 2013 έχουν πε-
ριθώριο οι ιδιοκτήτες

αιγοπροβάτων για να σημά-
νουν όλα τα ζώα που διατη-
ρούν στην εκμετάλλευσή τους,
να πραγματοποιήσουν ετήσια
απογραφή και να υποβάλουν
στην υπηρεσία τη φωτοτυπία
της απογραφής, σύμφωνα με
ανακοίνωση του τμήματος
Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Καστο-
ριάς. Όπως αναφέρει η σχετική
ανακοίνωση και βάσει της ΚΥΑ
134167/2011 (Β΄ 823), πρέπει
να υποβληθούν στην υπηρεσία
φωτοτυπία τόσο του νέου μη-

τρώου εκμετάλλευσης αιγο-
προβάτων όσο και του παλαι-
ού τύπου μητρώου. Σύμφωνα
με την εγκύκλιο της Διεύθυν-
σης Κτηνιατρικής Αντίληψης
Φαρμάκων και Εφαρμογών
(ΚΑΦΕ), στο νέο μητρώο εκ-
μετάλλευσης αιγοπροβάτων
καταγράφονται ατομικά, όσα
ζώα έχουν γεννηθεί μετά την
1/1/2010, τα οποία φέρουν
υποχρεωτικά ηλεκτρονική σή-
μανση, και οι μεταβολές (γεν-
νήσεις, θάνατοι, σφαγές, πω-
λήσεις) ζώων χωρίς ατομικό
αριθμό σήμανσης. Στο παλαι-
ού τύπου μητρώο καταγρά-
φονται οι αυξομειώσεις ζώων
που έχουν γεννηθεί πριν από

τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και
μέχρις ότου εκλείψει σταδιακά
το σύνολο αυτών των ζώων.
Το συγκεκριμένο μητρώο δια-
τηρείται υποχρεωτικά για 3
χρόνια μετά την παραλαβή
του νέου μητρώου.
Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν
συμμορφώνονται με τις απαι-
τήσεις του συστήματος ανα-
γνώρισης και καταγραφής των
αιγοπροβάτων υφίστανται τις
κυρώσεις του άρθρου 12 της
ΚΥΑ 134167/2011(Β΄ 823). Εν-
δεικτικά, επιβάλλεται περιο-
ρισμός των μετακινήσεων των
ζώων που δεν έχουν σημανθεί
ή ακόμη και αποκλεισμός της
εκμετάλλευσης (περιορισμός

μετακινήσεων όλων των ζώων
από και προς την εκμετάλλευ-
ση). Στις περιπτώσεις που επα-
νειλημμένα παρατηρούνται
μη συμμορφώσεις, πέραν των
ανωτέρω διοικητικών κυρώ-
σεων, επιβάλλονται και διοι-
κητικά πρόστιμα που κυμαί-
νονται από 1.000 έως 30.000
ευρώ.

Σήμανση αιγοπροβάτων

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΑΙ TΙΣ ΦΡΕΖΕΣ

Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν 
στα τηλ. 210/9249571-2 & 210/7256050. 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΣΚΙΑΔΑ ΣΤΟ ΣΤΡΕΦΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕυΡωΠΗ

Πριν από τρία χρόνια, ο Γιάννης και ο Παναγιώτης Σκιαδάς, στο Στρέφι Μεσσηνίας, να βγάζουν λάδι
στο ελαιοτριβείο τους ένα μήνα πριν αρχίσει η ελαιοκομική περίοδος. Σήμερα, οι ελαιοτριβείς 
όσο και οι ελαιοπαραγωγοί που δίστασαν να ανταποκριθούν σε αυτό το ρίσκο δηλώνουν
ικανοποιημένοι τόσο από την τιμή που πούλησαν  το προϊόν, όσο και από τις συνθήκες ελαιοσυλλογής. 

Τ
ο αγουρέλαιο, που παρά-

γεται αποκλειστικά από
την άγουρη (πράσινη) κο-
ρωνέικη ποικιλία εξάγεται

στην Ιταλία και στη Γερμανία.  «Όλα
ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια,
όταν κάποιος πελάτης μου από το
εξωτερικό μου ζήτησε να του βγάλω
λάδι από άγουρες ελιές, έναν μήνα
πριν αρχίσει η ελαιοσυλλογή», μας
λέει ο Γιάννης Σκιαδάς. 
Ο ίδιος μάλλον σοκαρίστηκε στο
άκουσμα της πρότασης. Βλέπετε
συνήθειες χρόνων δεν μπορούν να
γκρεμιστούν σε μια στιγμή. Η επι-
μονή όμως του πελάτη, αλλά και
το δέλεαρ της τιμής έπεισε τους
ελαιοτριβείς από το Στρέφι Μεσ-
σηνίας να αναλάβουν τον επιχει-
ρηματικό κίνδυνο. «Τελικά αποφα-
σίσαμε να ξεκινήσουμε πιλοτικά.
Απευθυνθήκαμε σε δικούς μας αν-
θρώπους και μόνιμους για χρόνια
πελάτες μας, κανένας τους δεν αν-
ταποκρίθηκε. Ευτυχώς κάποιοι ελαι-
οπαραγωγοί αντιλήφθηκαν ότι κάτι
καλό θα συμβεί και έφεραν τις ελιές
τους» σημειώνει ο Γιάννης Σκιαδάς. 
Την πρώτη χρονιά παρήχθησαν 23
τόνοι αγουρέλαιου, ενώ τη δεύτερη
χρονιά η παραγωγή τριπλασιάστηκε.
Φέτος, λόγω της αύξησης της τιμής
του ελαιολάδου, οι παραγωγοί είναι
λίγο διστακτικοί.

Να σημειώσουμε ότι η παραγωγή
ελαιολάδου από άγουρη ελιά φθάνει
στα 6,5 έως 7 κιλά το σακί των 50
κιλών ελιάς, ενώ της ώριμης ελιάς
μπορεί και να ξεπεράσει τα 10 κιλά
το σακί. Η τιμή του αγουρέλαιου
πέρσι έφθασε στα 3,70 ευρώ το
κιλό, ενώ η τιμή του κλασικού ελαι-
ολάδου δεν ξεπέρασε τα 2 ευρώ.
Στο ελαιοτριβείο των αδελφών Σκια-
δά φθάνουν ελιές από κάθε άκρη
της Μεσσηνίας, όμως για να γίνουν
δεκτές, υπάρχουν προϋποθέσεις
που τηρούνται σαν ευαγγέλιο. Και
πρώτα-πρώτα η ποικιλία της ελιάς
να είναι κορωνέικη. Οι ελιές πρέπει
να είναι πράσινες, να προέρχονται
από δένδρα που είναι γεμάτα, να
μην έχουν δάκο, να μεταφέρονται
σε καθαρά σακιά, να μην έχουν
ραντιστεί πρόσφατα και τέλος η
παράδοση στο ελαιοτριβείο να γί-
νεται αυθημερόν. Τα οφέλη για τους
παραγωγούς, όπως μας λέει ο κ.
Σκιαδάς, είναι πολλά. 
«Καταρχήν μαζεύεις ελιές με το κον-
τομάνικο, γλιτώνεις από τυχόν πα-
γοπληξίες ή διάφορες άλλες θεο-
μηνίες. Aκόμη το δένδρο μένει πε-
ρισσότερο χρόνο ελεύθερο από
τον καρπό και αναπαύεται περισ-
σότερο με αποτέλεσμα καλύτερες
παραγωγές». 
Ρωτάμε τον κ. Σκιαδά αν αυτό μπο-

ρεί να είναι το μέλλον της ελαιοκαλ-
λιέργειας: «Μην το γενικεύουμε. Η
αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει
μεγάλες ποσότητες αγουρέλαιου,
το μέλλον είναι ο συνειδητοποι-
ημένος παραγωγός που θα πα-
ράγει ποιοτικό λάδι, αλλά και η
εκπαίδευση των καταναλωτών
γιατί απ' ό,τι φαίνεται ο Έλληνας
δεν ξέρει από καλό λάδι και βέβαια
η χρήση του στα καταστήματα
εστίασης». 

Την πρώτη 

χρονιά 

παρήχθησαν 

23 τόνοι 

αγουρέλαιου, 

ενώ τη 

δεύτερη χρονιά 

η παραγωγή 

τριπλασιάστηκε

Αγουρέλαιο,
ωμοτριβές 
ή ομφάκιο 

Με το όνομα «αγουρέλαιο»
ονομάζουμε το φυσικό λάδι

που προέρχεται από τη σύνθλιψη
από ελιές που δεν έχουν ακόμη
ρυτιδωθεί και διατηρούν το πρά-
σινο χρώμα τους. Οι αρχαίοι Έλ-
ληνες το ονόμαζαν ωμοτριβές ή
ομφάκιο. 
Το αγουρέλαιο είναι λάδι που
παράγεται σχετικά πρώιμα, πριν
ωριμάσει ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
είναι άγουρος και πράσινος. Οι
ελιές συλλέγονται στα μέσα Οκτώ-
βρη χειρωνακτικά και η επεξερ-
γασία τους γίνεται την ίδια ή το
πολύ την επομένη ημέρα. Αγου-
ρέλαιο δεν ονομάζεται γενικά το
φρέσκο ελαιόλαδο, αλλά μόνο
αυτό που παράγεται από άγουρο
ελαιόκαρπο. 
Έχει λαμπερό πράσινο χρώμα, που
οφείλεται στις χλωροφύλλες του
άγουρου ελαιόκαρπου, οι οποίες
προσδίδουν στο αγουρέλαιο με-
γαλύτερες αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Διαφέρει στη γεύση από το εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο, καθώς
είναι έντονα πικρό και κάπως πι-
κάντικο, με έντονα φρουτώδη
γεύση από αρώματα της φρεσκο-
κομμένης άγουρης ελιάς. 
Το αγουρέλαιο διατηρεί για λίγους
μήνες τις ιδιότητές του, για αυτό
και δεν είναι διαθέσιμο όλο το
χρόνο. Τα εντονότερα χαρακτη-
ριστικά του είναι φανερά από
την παραγωγή του, τον Νοέμβριο
και μέχρι τον Μάρτιο. Όσο περνάει
ο χρόνος το αγουρέλαιο χάνει
την έντονη γεύση του, αλλά όχι
τα θρεπτικά του συστατικά. Το
αγνό αγουρέλαιο που δεν έχει
περάσει καμία επεξεργασία ή
φιλτράρισμα μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα θα εμφανίσει
ένα ίζημα (μούρια) στον πάτο
του δοχείου, το οποίο είναι φυσικό
κατάλοιπο του ελαιόλαδου και
δηλώνει την αγνότητα του αγου-
ρέλαιου.
Περιέχει όλες τις βιταμίνες και
προβιταμίνες του ελαιόλαδου,
μέταλλα και πολυφαινόλες, που
προστατεύουν τα κύτταρα από
το οξειδωτικό στρες, το ενεργό
οξυγόνο και τις ελεύθερες ρίζες.

Κερδίζει τις αγορές 
το αγουρέλαιο 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟYΛΟΣ (adamopoulos@xrimaonline.ge)
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Μ
άλιστα, οι πωλήσεις της εταιρείας

έχουν σημειώσει αύξηση κατά
25% το 2011 σε σχέση με πέρυσι,
καθώς από τον περασμένο Μάιο

κυκλοφόρησε φρέσκο γάλα με γεύσεις, όπως
άρωμα μαστίχας και περγαμόντο με μέλι, που
αποτελούν μια καινοτομία της χιώτικης βιο-
μηχανίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 από
τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουλά, Ηλία Κλεισσά
και τον Κωνσταντίνο Ξενάκη. Η γαλακτοβιο-
μηχανία διαθέτει ένα ιδιόκτητο εργοστάσιο
στη Καρδαμάδα Χίου, καθώς και στάβλο με
180 αγελάδες. Η εταιρεία διακινεί φρέσκο γάλα
και με γεύσεις, όπως με άρωμα μαστίχας που
απευθύνεται στους ενηλίκους που γνωρίζουν
τις ευεργετικές ιδιότητες της μαστίχας, με περ-
γαμόντο και μέλι για τα παιδιά που τους αρέσει
η γλυκιά γεύση, επιδόρπιο γιαουρτιού με μαν-
ταρίνι, μαστίχα, αλλά και τυριά, όπως το φρέσκο
Χίου, το σκληρό τυρί κ.ά., στη Χίο, στην Αθήνα
και σε γειτονικά νησιά. 
Τα προϊόντα στην Αθήνα μπορεί κάποιος να
τα βρει σε επιλεγμένα μεγάλα σούπερ μάρκετ
αλλά και σε μικρότερα μίνι μάρκετ και ντελι-
κατέσεν, μέσω της συνεργασίας της χιώτικης
βιομηχανίας με την εταιρεία διανομής Μαν-
δραγόρας. 

Τα μεταφορικά «έφαγαν» 
το μαστιχόγαλο 
Όταν η εταιρεία ξεκίνησε να εμπλουτίζει με
γεύσεις της Χίου τα γαλακτοκομικά και ειδικά
το γάλα με γεύση μαστίχας, με πρωτοπόρο και
καινοτόμο τρόπο, ξεκίνησε και την είσοδό της
στην αγορά της Αθήνας, όπου έγινε αμέσως
αποδεκτό από το αθηναϊκό κοινό. 
Όπως επισήμανε η κα Ασπασία Μπουλά στην
Παραγωγή «με την προώθηση του γάλακτος
στην Αθήνα η εταιρεία άνοιξε θέσεις εργασίας
και αύξησε την παραγωγή γάλακτος σε συνερ-
γασία με κτηνοτρόφους της περιοχής. Δυστυχώς,
οι μεταφορές από το νησί ήταν ένα από τα
προβλήματα, ειδικά για το φρέσκο γάλα μα-
στίχας, όπου και η εταιρεία σταμάτησε τη διά-
θεσή του, ενώ παραμένει με δυναμική παρουσία
στα ράφια της Αθήνας μαζί με τα άλλα προϊόντα
της». 
Η άρση της διάθεσης του φρέσκου γάλακτος,
δυστυχώς «έκοψε» και θέσεις εργασίας, όπου
σήμερα η εταιρεία απασχολεί 8 με 9 άτομα.
Όμως, σύμφωνα με την κα Μπουλά, η εταιρεία
επενδύει σε καινοτόμα προϊόντα και στόχος
της είναι η επέκταση σε ξένες αγορές. 

Οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι έκαναν
το δικό τους τυρί στις στάνες με ένα

καζάνι, κάτι που πολλές φορές δεν είχε τις
κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, όμως
ο χώρος που καταλάμβανε η παρασκευή
δεν ξεπερνούσε τα πέντε τετραγωνικά
μέτρα. 
Σήμερα, με γνώμονα αυτά τα ερασιτεχνικά
τυροκομεία, η Magnabosco έχει πατεντάρει
και δημιουργήσει ένα ενσωματωμένο καζάνι
επεξεργασίας γάλακτος, κατασκευασμένο
από ατσάλι, έμμεσης λειτουργίας με θέρ-
μανση σε λιγότερο από 3 τετραγωνικά
μέτρα, το Malgamatic, με σκοπό να χρησι-
μοποιηθεί από μικρά τυροκομεία, φάρμες,
καθώς επίσης πειραματικά και σε εκπαι-
δευτικά κέντρα. 

Πιστοποιημένο από Ε.Ε.
Το Malgamatic είναι ένα μηχάνημα θέρ-
μανσης, παστερίωσης, ψύξης και παραγωγής
τυριών όπως φέτα, μυζήθρα, μοτσαρέλα,
γιαούρτι και θρεπτικού γάλακτος με τον
παραδοσιακό τρόπο ποιότητας και γεύσης.
Το μηχάνημα, μονωμένο πλήρως, έχει κα-
τασκευαστεί, με όλους τους κανόνες ασφά-
λειας και τα στάνταρς της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, σύμφωνα με την εταιρεία. 
Φθηνό, γρήγορο, απλό και πρακτικό είναι
κατασκευασμένο και έτοιμο να λειτουργήσει
με την εγκατάστασή του. Για να λειτουργήσει
το μηχάνημα, το μόνο που χρειάζεται είναι
παροχή πετρελαίου ή φυσικό αέριο, κα-
πνοδόχος, παροχή νερού και ηλεκτρικό
ρεύμα, το οποίο μας επιτρέπει την άμεση
επεξεργασία γάλακτος με εξαιρετικά απο-
τελέσματα. 

Τυροκομείο
3 τετραγωνικών!

Μια μικρή βιομηχανική
μονάδα γάλακτος από τη Χίο,
η «Πελινναίον Όρος Α.Ε.»,
έχει επεκταθεί και στην
Αθήνα αλλά και σε άλλα
νησιά, διακινώντας τα
προϊόντά της, όπως φρέσκο
γάλα με την επωνυμία
«Χιώτικο», γιαούρτια,
επιδόρπια και τυριά
σε σούπερ μάρκετ και
ντελικατέσεν.

Τώρα και γάλα με μαστίχα

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
adamopoulos@xrimaonline.gr
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Σ
τα μέσα της δεκαετίας του

’90 στην Αγγλία «γεννή-
θηκε» η επιχειρηματική
ιδέα του κ. Άρη Κεφαλο-

γιάννη, επικεφαλής της Gaea. Βάση
της ήταν πως τα ελληνικά προϊόντα
και κυρίως το ελαιόλαδο, αν και
διεθνώς αναγνωρισμένα για την
ποιότητά τους, απουσίαζαν από τα
ράφια των ξένων σούπερ μάρκετ.
Τότε, μπήκε στον επιχειρηματικό
στίβο με στόχο ένα επώνυμο τυ-
ποποιημένο ελληνικό προϊόν να
φτάνει στα καταστήματα του εξω-
τερικού. «Βάφτισε» το εγχείρημά
του, Gaea, από την ελληνική μυθο-
λογία και τη Γαία, τη μητέρα γη.
Μέσα από αυτήν, ελιές, λάδι, σάλτσες
και ντιπ έχουν αποσπάσει σημαντικά
βραβεία και διακρίσεις στην πορεία
τους. 

Τα προϊόντα 
Το λάδι είναι κλιματικά
το πρώτο ουδέτερο
παγκοσμίως, ενώ
στα φετινά Great
Taste Awards η
εταιρεία απέσπα-
σε τρία βρα-

βεία. Δύο σειρές προϊόντων της από
το project «Συνεργασία» επιλέχθηκαν
για τα Βραβεία Καινοτομίας της SIAL,
ενώ είναι μέσα στις 14 ελληνικές
επιχειρήσεις που πέρασαν στον ημι-
τελικό για τα Ευρωπαϊκά Επιχειρη-
ματικά Βραβεία του 2012. 
Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας,
στο Αγρίνιο, συγκεντρώνονται τα
ελαιόλαδα από τις τέσσερις περιοχές
της χώρας που έχει επιλέξει. Κρήτη,
Μεσσηνία, Λακωνία και Λέσβος είναι
μερικές από τις περιοχές, όπου οι
παραγωγοί δίνουν το λάδι τους στην
Gaea. «Επιλέγουμε να έχουμε πο-
λυετείς συνεργασίες με τους παρα-
γωγούς, καθώς μας ενδιαφέρει μια
σταθερή ποιότητα», τόνισε στην
«ΠαραγωΓή» ο κ. Κεφαλογιάννης,
αναφέροντας το εικοσαετές συμ-
βόλαιο που υπέγραψαν για το λάδι
Κρίτσας. 
Πάνω από 1.000 τόνοι ελαιόλαδο
που εξάγονται σε 20 και πλέον χώρες

ανά τον κόσμο, συγκεντρώνονται
στη μονάδα του Αγρινίου και τυ-
ποποιούνται. Αναλόγως και οι
ελιές, οι οποίες φτάνουν εκεί από

διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως
η πράσινη ελιά από τη Χαλ-

κιδική. Περίπου 1.500 τόνοι
ελιάς εξάγονται, ενώ δεν
περνά απαρατήρητη η
συσκευασία snack pack
με ελιές της Gaea που γί-
νεται ανάρπαστη.

Οι συνέργειες 
«Ψάχνουμε συνεχώς κάτι καινούριο,
σε περιόδους κρίσης γεννώνται και
ευκαιρίες», λέει ο κ. Κεφαλογιάννης,
αναφερόμενος στις συνέργειες που
αναπτύσσει με άλλα ελληνικά προ-
ϊόντα. Μάλιστα, στα σκαριά είναι έξι
νέες συνεργασίες. Κρητικό παξιμάδι,
αλάτι Μεσολογγίου, φέτα και παρά-
γωγά της, μπάρα αποξηραμένου σύ-
κου, τσάι αλλά και σουφλέ σοκολάτας
«παντρεύονται» με τα προϊόντα της
Gaea και απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι
ένας «γάμος» ευτυχισμένος, ανάμεσα
σε αγαθά Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης. Έχει τελειώσει
η συσκευασία τους και τώρα τα πα-
ρουσιάζουν εμπορικά, για να βρουν
το δρόμο για τον τελικό καταναλωτή.
Μάλιστα, το τσάι με σαφράν και το
κρητικό παξιμάδι απέσπασαν δια-
κρίσεις στα Innovation Awards στο
Παρίσι, φέτος. 

Η κρίση και οι ξένες αγορές 
Το 82% των πωλήσεων τους γίνεται
στο εξωτερικό. Η κρίση τους

έχει επηρεάσει λιγότερο απ’ όλους.
Αν και ο τουρισμός ακολουθεί πτω-
τική πορεία, δεν αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς δεν βα-
σίζονται σε αυτή την αγορά. 
Ακόμα και στην Ελλάδα, παρά την
κρίση, σημειώνεται αύξηση πωλή-
σεων τα τελευταία τρία χρόνια, έστω
και σε μονοψήφιο ποσοστό. Ξεκί-
νησαν σε νοικιασμένο εργοστάσιο
στο Αγρίνιο, μεταφέρθηκαν σε ιδιό-
κτητη μονάδα στο Αίγιο, για να κα-
ταλήξουν και πάλι στο Αγρίνιο σε
δικό τους πλέον εργοστάσιο, το
οποίο θα τους καλύπτει μέχρι το
2030. Στην εταιρεία δουλεύουν 51
άτομα, εκ των οποίων η πλειοψηφία
στο εργοστάσιο. 
Οι συνεργάτες στο εξωτερικό είναι
περισσότεροι. 
Η πρώτη τους επαφή ήταν στην Αγ-
γλία με τα σούπερ μάρκετ Waitrose.
Τώρα, η νούμερο ένα αγορά σε πω-
λήσεις είναι η Γερμανία, αν και φέτος,
ίσως λόγω ανάπτυξης, οι ΗΠΑ θα
κατακτήσουν την πρώτη θέση. 
Η πρώτη κατά κεφαλήν αγορά είναι

η Νορβηγία. Εκεί, η Gaea είναι
πρώτο brand name στην κατη-
γορία των ελιών και δεύτερη στο
ελαιόλαδο. 
«Κάθε χρόνο και καλύτερα», το-
νίζει ο κ. Κεφαλογιάννης, σημει-
ώνοντας πως η επιτυχία χτίζεται
σιγά-σιγά, μαγικές συνταγές δεν
υπάρχουν. 
Στόχος τους για την επόμενη
πενταετία είναι να έχουν τριπλα-
σιάσει το τζίρο τους και να ανα-
πτύξουν ακόμα περισσότερο το
καλάθι προϊόντων τους με νέες
συνεργασίες.

Η Gaea αποκτά νέους συνταξιδιώτες
Πολύ συχνά λέμε πως όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, θα βρεις έναν Έλληνα
από κάτω. Αυτό θέλει να πετύχει και ο επικεφαλής της εταιρείας, αλλά με
επώνυμα τυποποιημένα ελληνικά προϊόντα.

THΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
arampatzi@xrimaonline.gr

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤοΥ ΕπΙχΕΙΡημΑΤΙΑ ΑΡη ΚΕφΑλοΓΙΑΝΝη

Από το 1995 

τα ελαιοκομικά προϊόντα 

της Gaea πηγαίνουν 

σε πάνω από είκοσι

χώρες στον κόσμο, 

με βαλίτσες γεμάτες

διακρίσεις. 

Τώρα, συνταξιδεύουν 

με μια ευρεία γκάμα

ελληνικών αγαθών
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Υ
πό φυσιολογικές συνθή-

κες, το σώμα παίρνει την
ενέργεια που χρειάζεται
από τους υδατάνθρακες,

το λίπος και την πρωτεΐνη, τα οποία
πέπτονται αργά στο στομάχι – αλλά
όχι όταν υπάρχει αλκοόλ. 
Όταν καταναλώνεται αλκοόλ, ο ορ-
γανισμός του παρέχει ειδικά προ-
νόμια και δεν χρειάζεται να υπο-
βληθεί τη διαδικασία της πέψης. 
Τα μόρια του αλκοόλ διαχέονται
απευθείας μέσω του στομαχικού
τοιχώματος, μόλις φτάσουν σε αυτό,
και σε λίγα λεπτά φτάνουν στον εγ-
κέφαλο και το ήπαρ. 
Αυτή η διαδικασία είναι λιγάκι πιο
αργή όταν υπάρχει και φαγητό στο
πεπτικό σύστημα, αλλά μόλις το
αναμειγμένο περιεχόμενο του στο-
μάχου εισέλθει στο λεπτό έντερο,
το αλκοόλ παίρνει την πρώτη θέση

και απορροφάται γρήγορα. Στη συ-
νέχεια φτάνει στο συκώτι και μετα-
βολίζεται. Το συκώτι δίνει όλη την
προσοχή του στο μεταβολισμό του
αλκοόλ. Επομένως, οι υδατάνθρακες
(γλυκόζη) και το διαιτητικό λίπος
μετατρέπονται σε σωματικό λίπος
και μεταφέρονται στο λιπώδη ιστό
για μόνιμη εναπόθεση και αποθή-
κευση. 
Το αλκοόλ είναι διουρητικό, πράγμα
το οποίο σημαίνει ότι προκαλεί την
απώλεια υγρών και τελικά αφυδά-
τωση. Μαζί με την απώλεια νερού,
χάνει κανείς και σημαντικά ιχνο-
στοιχεία και μέταλλα, όπως το μα-
γνήσιο, κάλιο, ασβέστιο και ψευ-
δάργυρο. Αυτά τα μέταλλα είναι ζω-
τικής σημασίας για τη διατήρηση
του ισοζυγίου υγρών, τις χημικές
αντιδράσεις και τη συστολή και δια-
στολή των μυών.

Το αλκοόλ δεν έχει ΚΑΜΙΑ
θρεπτική αξία
Το αλκοόλ επηρεάζει το σώμα με
πολλούς αρνητικούς τρόπους. Η κα-
τανάλωση ποτού μπορεί να βοηθά
στη πρόκληση του ύπνου, αλλά αυ-
τός ο ύπνος δεν είναι και ιδιαίτερα
βαθύς. Τελικά, σαν αποτέλεσμα, ξε-
κουράζεστε λιγότερο. Το αλκοόλ
μπορεί να αυξήσει το ποσό των οξέ-
ων που παράγει το στομάχι, προ-
καλώντας φλεγμονές και καούρες.
Με την πάροδο του χρόνου, η υπερ-
βολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα
υγείας, συμπεριλαμβανομένου στο-
μαχικού έλκους, ηπατικά νοσήματα
και καρδιακά προβλήματα. 

Το αλκοόλ μειώνει 
τις αναστολές
Το αλκοόλ στην πραγματικότητα
διεγείρει την όρεξη. Ενώ μπορεί να
είστε χορτάτοι με ένα συγκρίσιμο
ποσό θερμίδων που προέρχονται
όμως από το φαγητό, μερικά ποτά
δεν χορταίνουνε. Εκτός αυτού, έρευ-
νες δείχνουν ότι εάν πίνετε πριν ή
κατά τη διάρκεια του γεύματος και
οι αναστολές αλλά και η θέληση
μειώνονται. Σε αυτήν την κατάσταση,
υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες
για υπερκατανάλωση – ειδικά λιπα-
ρών και τηγανιτών τροφίμων, τα
οποία ενδεχομένως να χαλάσουν
τη σιλουέτα σας. Για να το αποφύγετε
αυτό, περιμένετε να παραγγείλετε
το ποτό σας αφού θα έχετε τελειώσει
το φαγητό. Πολλά τρόφιμα που συ-
νοδεύουνε τα ποτά (ξηροί καρποί,

πατατάκια) είναι αλμυρά, προκα-
λώντας δίψα και ενθαρρύνοντας
την περαιτέρω κατανάλωση. Για να
το αποφύγετε αυτό, προσπαθήσετε
να πίνετε ένα ποτήρι νερό ανάμεσα
από το κάθε αλκοολούχο ποτό. 

Όχι στην παράλειψη
γευμάτων 
Πολλοί ξέρουν ότι θα καταναλώσουν
αλκοόλ αργότερα, είτε γιατί θα βγουν
σε κάποιο μπαρ είτε σε κάποιο πάρτι
είτε απλά χαλαρώνοντας στο σπίτι.
Ξέροντας ότι τα ποτά περιέχουν επι-
πλέον θερμίδες, μπορεί να είναι δε-
λεαστικό να αποταμιεύσετε κάποιες
θερμίδες παραλείποντας ένα ή δύο
γεύματα. Αυτή είναι κακή κίνηση.
Εάν πάτε στο μπαρ πεινασμένοι,
είναι πολύ πιθανό να τσιμπολογήσετε
απερίσκεπτα τα διάφορα σνακ και
η κατανάλωση αλκοόλ με άδειο στο-
μάχι ενισχύει τις αρνητικές επιδράσεις
του αλκοόλ. Εάν σκοπεύετε να πιείτε
αργότερα, καταναλώστε ένα υγιεινό
γεύμα πρώτα. Θα αισθανθείτε κο-
ρεσμό, φρενάροντας την υπερκα-
τανάλωση. Εάν ανησυχείτε για μια
επικείμενη έξοδο με φίλους, συμ-
περιλάβετε ένα έξτρα μισάωρο άσκη-
σης στο πρόγραμμά σας για να εξι-
σορροπήσετε τις θερμίδες, αντί να

παραλείψετε κάποιο γεύμα.Η πα-
ρακάτω λίστα περιέχει τις θερμίδες
ορισμένων ποτών. Συγκρίνετε τα
αγαπημένα σας, για να κάνετε κάποια
καλύτερη επιλογή την επόμενη φορά
που θα αποφασίσετε να απολαύσετε
ένα ποτήρι αλκοόλ. Θυμηθείτε ότι
τα περισσότερα ποτά αναμειγνύονται
με κάτι ακόμα, είτε κάποιο άλλο αλ-
κοόλ είτε χυμό ή αναψυκτικό, προ-
σθέτοντας κι άλλες κενές θερμίδες.
Εάν πρόκειται να ανακατέψτε το
ποτό σας με κάτι, προτιμήστε ανα-
ψυκτικό τύπου light ή σόδα, αντί
για χυμό φρούτου ή κανονικό ανα-
ψυκτικό. Τα γλυκά ποτά τείνουν να
έχουν περισσότερη ζάχαρη και επο-
μένως περισσότερες θερμίδες. Έτσι,
τα ξηρά κρασιά συνήθως έχουν λι-
γότερες θερμίδες από τα γλυκά.

Το αλκοόλ και η απώλεια βάρους είναι «εχθροί», αλλά ένα περιστασιακό
ποτό χωράει σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μάλιστα, πολλοί ειδικοί
τονίζουν τα οφέλη της κατανάλωσης ενός ποτού την ημέρα,
συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου κινδύνου ανάπτυξης υψηλής
αρτηριακής πίεσης. Εάν, ωστόσο, υπερβαίνετε το ένα ποτό την ημέρα,
μπορεί να σαμποτάρετε την προσπάθειά σας για απώλεια βάρους. 
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Γίνονται ταυτόχρονα 
και τα δύο;

Γράφει ο: 
ΘΩΜΑΣ Β. ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ
Διατροφολόγος – Διαιτολόγος 

website: www.krabokoukis.gr & www.enmesodiatrofis.gr   
e-mail: tomkrab@tomkrab.gr

ΑΛΚOOΛ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ Ποτό Μερίδες Θερμίδες

Κόκκινο 
κρασί 150 ml 100

Λευκό 
κρασί 150 ml 100
Σαμπάνια 150 ml 130

Μπύρα 
light 350 ml 105

Κανονική
μπύρα 350 ml 140

Cosmopoli-
tan 90 ml 165
Μαρτίνι 90 ml 205

Long Island
iced tea 240 ml 400
Τζιν & Τόνικ 240 ml 175

Ρούμι & 
Σόδα 240 ml 180
Μαργαρίτα 240 ml 200
Ουίσκι 120 ml 200
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Η
σταφίδα δεν είναι παρά η αποξηραμένη

μορφή του σταφυλιού. Συχνά συγκατα-
λέγεται στους ξηρούς καρπούς, ωστόσο
ανήκει στην κατηγορία των φρούτων.

Η διαφορά σε ξανθές σταφίδες και μαύρες σταφίδες
είναι τόσο χρωματική όσο και γευστική. Όσον
αφορά τα οφέλη τους για τον οργανισμό είναι τα
ίδια. Ο πιο σωστός μήνας ώστε η σταφίδα να είναι
νόστιμη, θρεπτική και αγνή για κατανάλωση είναι
ο Δεκέμβρης, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται και σε
αρκετά γιορτινά εδέσματα το μήνα αυτό. 
Η σταφίδα είναι καλή πηγή βιταμίνης Α, η οποία
είναι σημαντική για την όραση, την ανάπτυξη και
την αναπαραγωγή καθώς εξυπηρετεί και άλλες
λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα, ενώ έχει και ση-
μαντική αντιοξειδωτική δράση ενισχύοντας το
ανοσοποιητικό μας σύστημα. Η σταφίδα είναι
επίσης καλή πηγή σεληνίου, το οποίο την καθιστά
φυσικό δυναμωτικό. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό
ότι το πρωινό αποτελεί ένα απο τα σημαντικότερα
γεύματα της ημέρας, γι’ αυτό για να καλύψετε τις
ανάγκες σας σε ενέργεια για την υπόλοιπη ημέρα
υπάρχουν ήδη στο εμπόριο και δημητριακά τα
οποία είναι εμπλουτισμένα με σελήνιο. Δεν είναι
άλλωστε τυχαίο ότι ερευνητές του Πανεπιστημίου
California-Davis έδειξαν πως η κατανάλωση σταφίδας
δίνει την ίδια ώθηση στην προπόνηση των αθλητών,
όπως και οι γνωστές μπάρες ενέργειας. Τί πιο ιδανικό
όμως να καλύπτετε αυτές τις ανάγκες με προϊόντα
που είναι απο τη φύση τους καλές πηγές σεληνίου,
όπως η σταφίδα; 

Πλούσια σε σελήνιο
Το σελήνιο επίσης είναι απαραίτητο για τη σωστή
λειτουργία του θυροειδή, αφού τονώνει το ανο-
σοποιητικό σύστημα και μπορεί να ευεργετήσει
την ανδρική γονιμότητα, βελτιώνοντας την κινη-
τικότητα του σπέρματος. Πολύ σημαντικό επίσης
για τη σταφίδα είναι ότι δεν περιέχει γλουτένη. Σή-
μερα που οι δίαιτες περιστρέφονται γύρω απο τις
τροφές χωρίς γλουτένη, ως εναλλακτικός τρόπος
υγιεινής διατροφής οι σταφίδες μπορούν να εν-
σωματωθούν σε μία τέτοια δίαιτα. Μισό φλιτζάνι
σταφίδες είναι περίπου 220 θερμίδες, 0 λίπος και
3 gr φυτικές ίνες -οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία
του εντέρου- καταπολεμώντας την δυσκοιλιότητα,
δρουν κατά των αιμορροΐδων και βοηθούν στη
μείωση της χοληστερόλης. Είναι αξιοσημείωτο ότι
οι σταφίδες αποτελούν καλή πηγή καλίου. Το κάλιο
είναι μεταλλικό στοιχείο που συμβάλλει στη δια-
τήρηση επιπέδων σακχάρου στο αίμα, μπορεί να
σας δώσει ενέργεια και μειώνει την κατακράτηση
υγρών αφού συμμετέχει στη λειτουργία διατήρησης
των υγρών του σώματος. Η ημερήσια ανάγκη του
οργανισμού σε κάλιο είναι 4.700 mg, 100 gr σταφίδας
έχουν 749 mg κάλιο. Ειδικά λοιπόν όσοι έχουν
υπέρταση και λαμβάνουν αντιδιουρητικά, τα οποία
απομακρύνουν το κάλιο απο τον οργανισμό, έχουν
ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε κάλιο. Εξίσου πλού-
σιες τροφές σε κάλιο είναι το σπανάκι, το γιαούρτι,
τα πορτοκάλια και το μπρόκολο. 

ΤΗΣ�ΘΕΟΔΩΡΑΣ�ΓΚΟΓΚΑ
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων Mcs

Σταφίδα: 

Ο καλύτερος μήνας
για να συνδυάσετε τη
σταφίδα σε κάποιο
γεύμα σας είναι ο
Δεκέμβρης και τί
καλύτερο από σπιτικά
Pain aux raisin
(γνωστά στην Ελλάδα
ως κρουασάν
σαλιγκάρι), τα οποία
συνοδεύουν
ευχάριστα ένα
γαλλικό πρωινό και
μπορεί να
μεταφραστούν ακόμα
και σε ψωμί σταφίδας.

Η θρεπτική της αξία

Για τις σταφίδες:
l 100 γρ. σταφίδες 
l 40 ml ρούμι ή κονιάκ 

Προετοιμασία
Μουλιάζετε τις σταφίδες στο ρούμι ή στο κονιάκ από

το βράδυ. Στραγγίξτε τις από το υγρό πριν από τη χρή-
ση τοποθετώντας τις σε χαρτί κουζίνας. 

Για�την�κρέμα�ζαχαροπλαστικής:
l 250 ml γάλα 
l 1 βανίλια σε σκόνη 
l 2 κρόκους αυγών 
l 50 γρ. ζάχαρη 
l 20 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Προετοιμασία
Ανακατεύετε τους κρόκους, τη ζάχαρη και το
αλεύρι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Σε
μία κατσαρόλα ανακατεύετε το γάλα με τη βανίλια
και το αφήνετε να σιγοβράσει. Όταν είναι έτοιμο,
το ανακατεύετε με το μείγμα κρόκων αυγού στο
μπλέντερ. Επαναφέρετε το μείγμα στην κατσαρόλα
και το αφήνετε στη φωτιά μέχρι να πήξει. Όταν
είναι πια έτοιμη η κρέμα, την τοποθετείτε σε ένα
μπολ και την αφήνετε σκεπασμένη με αλουμινό-
χαρτο μέχρι να κρυώσει. 

Για τη ζύμη:
(μπορείτε�να�χρησιμοποιήσετε�και�έτοιμο�φύλλο�σφολιάτας)�
l 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινι-

σμένο 
l 150 ml χλιαρό γάλα 
l 35 γρ. ζάχαρη 
l 4 γρ. αλάτι 
l 6 γρ. φρέσκια μαγιά (ή 2 γρ ξηρή μαγιά σε

σκόνη) 
l 125 γρ. βούτυρο 
l 1 κρόκο αυγού+1 κ.γ. γάλα για να γυαλίζει,

πριν μπει στο φούρνο 
l 1 κ.σ. ζάχαρη με λίγο νερό (ζαχαρόνερο για

μετά το ψήσιμο) 

Προετοιμασία
Ανακατεύετε το αλεύρι, το αλάτι και τη ζάχαρη
και συμπληρώνετε το μείγμα με το μείγμα γάλα
και μαγιά που έχετε ετοιμάσει. Τα ανακατεύετε
στο μπλέντερ μέχρι η ζύμη να γίνει ομοιόμορφη.
Αφήνετε έπειτα τη ζύμη μέχρι να φουσκώσει (1
ώρα περίπου). Αν παρ’ όλα αυτά θέλετε να απο-
φύγετε τη διαδικασία αυτή της ζύμης χρησιμο-
ποιήστε φύλλο σφολιάτας, θα γίνει εξίσου υπέ-
ροχο.

με γεύση Γαλλίας (Pain aux raisin)
Κρουασάν



ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ 
Συγγραφέας: P. Pears - S. Stickland 

Mετάφραση: Μαρία Σαββίδου 
Εκδόσεις: Ψύχαλος, 2001 

Κάθε κήπος μπορεί να καλλιερ-
γηθεί βιολογικά, από τον πιο μι-

κρό ως τον πιο μεγάλο, όπου κι αν
βρίσκεται. Ακόμα και στη μέση μιας
πόλης είναι δυνατόν να δημιουργή-
σετε το δικό σας οικοσύστημα μι-
νιατούρα. Με λίγη προσπάθεια μπο-
ρούν να βρεθούν πηγές λιπασμάτων
και άλλων υλικών, ενώ υπάρχουν

ακόμη πολλά οργανικά προϊόντα διαθέσιμα για εκείνους
που δεν έχουν πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Η εφαρμογή
βιολογικών μεθόδων στα βρώσιμα φυτά με τη συνέχιση
ψεκασμών και τεχνητών λιπασμάτων δεν συνιστάται. Αυτό
το βιβλίο δείχνει πώς να διατηρήσετε ολόκληρο τον κήπο
με τη βιολογική μέθοδο: περιλαμβάνει λαχανικά, βότανα,
γρασίδι, μονοπάτια και λιμνούλες. 

ISBN: 960-7920-75-9 

Σελ. 286. Τιμή: 18,00 € 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 
Συγγραφέας: Κων/νος Λαζαράκης 

Εκδόσεις: Ψύχαλος, 2006 

Αυτό το βιβλίο είναι μια εις βά-

θος αναφορά στις έντεκα επί-

σημες οινοπαραγωγικές περιοχές

της Ελλάδας. Η ενδιαφέρουσα

ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας

οίνου, η νομοθεσία, οι αμπελώνες,

τα οινοποιεία, οι ποικιλίες σταφυ-

λιού και τα πολυάριθμα είδη κρα-

σιών περιγράφονται με κάθε λε-

πτομέρεια. Επίσης, παρουσιάζονται τα προφίλ των παρα-

γωγών, αναλυτικοί χάρτες των βασικών οινοπαραγωγικών

περιοχών, καθώς και μια συζήτηση για το μέλλον των ελ-

ληνικών κρασιών. 
ISBN: 960-8455-32-4 

Σελ. 538. Τιμή: 33,00 € 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 

Συγγραφέας: Δημήτρης Θ. Κελτεμλίδης 
Εκδόσεις: Ψύχαλος, 2005 

Ανακαλύψτε τα μυστικά της μα-
γικής ζωής των μανιταριών και

μοιραστείτε τη χαρά που προσφέρει
η παρατήρηση του μικρόκοσμού
τους. Με θέματα όπως οι τροφικές
δηλητηριάσεις από μανιτάρια, η
ιστορία τους από τα Ελευσίνια μυ-
στήρια αλλά και το ρόλο τους στο
φυτικό βασίλειο, το βιβλίο αυτό απο-

τελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τους λάτρεις των μανιταριών.
Το τελευταίο βιβλίο του γεωπόνου Δημ. Θ. Κελτεμλίδη. 

ISBN: 960-8455-17-0 

Σελ.168. Τιμή: 13,50 € 

ΓΚΑΖΟΝ - ΦΥΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ 
Συγγραφέας: David Pycraft 

Μετάφραση: Θανάσης Παπούλιας 
Εκδόσεις: Ψύχαλος

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε πώς
θα εγκαταστήσετε το γκαζόν,

ακόμη και στο μικρό κήπο σας, πώς
θα το συντηρήσετε και πώς θα αν-
τιμετωπίσετε και το παραμικρότερο
έκτακτο περιστατικό που θα το απει-
λήσει. Επίσης, πώς θα καλύψετε το
έδαφος αν δε θέλετε να βάλετε γκα-
ζόν και πώς θα αξιοποιήσετε τις

άχαρες γωνιές του κήπου σας. Επίσης, πώς θα αντιμετωπίσετε
τα ζιζάνια, με ασφάλεια για εσάς, τα φυτά και το περιβάλλον. 

ISBN: 960-7920-25-2 
Σελ. 202. Τιμή: 16,50 € 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Συγγραφέας: Hofmann,Kopfer,Werner 
Μετάφραση: Ηλίας Κόρκας 

Εκδόσεις: Ψύχαλος, 2003 

Ησταδιακή ανάπτυξη και η διάδοση
της βιολογικής καλλιέργειας ως

αναγκαία διέξοδο στη βίαιη κατα-
στροφή που συντελείται στο περι-
βάλλον, αποτέλεσε το ερέθισμα για
την έκδοση αυτού του βιβλίου. Η εξει-
δικευμένη γνώση που παρέχεται στον
αναγνώστη είναι προϊόν της μακρό-
χρονης ενασχόλησης των συγγραφέων

με τη βιολογική αμπελουργία ως μέλη του Ομοσπονδιακού
Συνδέσμου Βιολογικής Αμπελοκαλλιέργειας της Γερμανίας.

Σκοπός του βιβλίου είναι να φέρει πιο κοντά τη θεωρία
και την πράξη της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας σε καλ-
λιεργητές, συμβούλους, μαθητές σπουδαστές και κατα-
ναλωτές. Καλύπτει, κυρίως, θέματα που αφορούν το έδαφος
και τη διαχείρισή του (συστήματα χλωρής λίπανσης, μη-
χανοποίηση και κατεργασία εδάφους), καθώς επίσης και
την ολοκληρωμένη περιποίηση του φυτού (φυτοπροστασία).
Οι στρατηγικές βιολογικής καλλιέργειας που περιγράφονται
εφαρμόζονται σε πολλές επιχειρήσεις με επιτυχία. 

ISBN: 960-8336-10-4 
Σελ. 260. Τιμή: 20,00 € 

ΩΦΕΛΙΜΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ
Συγγραφέας: Μυρσίνη Λαμπράκη
Eκδότης: Myrsinis Editions, 2006

Σήμερα, στην αυγή του 21ου αιώνα,
μπορεί πολύ απλά κάποιος να απαν-

τήσει σε «καυτά» διατροφικά ερωτήματα
και διλήμματα με μία και μόνο έκφραση
του Ιπποκράτη: "Η τροφή σου να γίνει
το φάρμακό σου". Στο βιβλίο αυτό θα
ανακαλύψετε πώς από την αρχαιότητα
μέχρι και σήμερα τα βότανα και τα
φρούτα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο

στην καθημερινή διατροφή των ανθρώπων της ευρύτερης
λεκάνης της Μεσογείου, αλλά και πώς χρησιμοποιήθηκαν
από την παραδοσιακή ιατρική κάθε λαού, πως θα καλλιερ-
γήσετε, θα συλλέξετε και θα αποθηκεύσετε γνωστά και
άγνωστα βότανα και τα φρούτα (δάφνη, ρίγανη, χαμομήλι,
λουίζα, λεβάντα, μαστίχα κ.λπ.). Οι 70 εύκολες και πρακτικές
συνταγές, σας δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψετε ένα
μαγικό κόσμο μαγειρικής, όπου η φρεσκάδα, η ευωδιά και
η πεμπτουσία των αρωμάτων φρέσκων και αποξηραμένων
βοτάνων και φρούτων μεταμορφώνουν κλασσικά φαγητά,
γλυκά και ροφήματα σε πρωτότυπα, γευστικά εδέσματα.

ISBN: 9789609251235
Σελ. 197, Τιμή: 11,5 €

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ
Συγγραφέας: Richard Mabey, Michael McIntyre,

Pamela Michael, κ.ά.
Εκδότης: Ψύχαλος, 1999

Ηνέα βίβλος για τα βότανα. Αυθεν-
τική, ενημερωμένη, εύκολη στην

αφομοίωση και πάρα πολύ κατατοπι-
στική. Κάτω από την εποπτεία του Ri-
chard Mabey, μία ομάδα ειδικών δη-
μιούργησε ένα σύγχρονο βιβλίο για
τα βότανα με λεπτομερείς περιγραφές
και φωτογραφίες περισσότερων από
200 βοτάνων. Είναι πρακτικό, με ξε-

κάθαρες οδηγίες καλλιέργειας και χρήσεων των βοτάνων
στην καθημερινή ζωή, στη διατροφή και στη θεραπευτική.
Μάθετε τις ιδιότητες και τις δράσεις των βοτάνων. Φροντίστε
τον εαυτό σας και το σπίτι σας, ζώντας με τα βότανα. Απο-
λαύστε τη γεύση τους και αισθανθείτε όμορφα. Θεραπεύστε
το σώμα και το νου με τον ήπιο τρόπο θεραπείας των βο-
τάνων. Χρησιμοποιείστε βότανα στις πρώτες βοήθειες και
στις καθημερινές αδιαθεσίες. Δημιουργείστε το δικό σας
βιολογικό και συμβιωτικό βοτανικό κήπο. 

ISBN: 9789607920140
Σελ: 301, Τιμή: 33,92 €

βιβλιο-καλλιέργεια Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 201324

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΕΜΑ 
Συγγραφέας: Christopher Brickell 
Μετάφραση: Θανάσης Παπούλιας 

Εκδόσεις: Ψύχαλος, 2003 

Το βιβλίο εξηγεί την τέχνη του κλαδέ-
ματος με πρακτικό τρόπο, παρουσιά-

ζοντας κάθε στάδιό του με λεπτομερή
σχέδια. Βήμα προς βήμα οδηγός για το
κλάδεμα τριανταφυλλιάς, δένδρων, αμ-
πέλου, αναρριχώμενων κ.ά. Γιατί κλα-
δεύουμε, αφού τα άγρια φυτά αν και δεν
κλαδεύονται, αναπτύσσονται, βγάζουν
άνθη και καρποφορούν; Αυτό είναι ένα

συχνό ερώτημα, η φύση έχει όμως το δικό της τρόπο κλαδέματος.
Τα κλωνάρια, οι βλαστοί, τα φύλλα και τα άνθη ξεραίνονται και
πέφτουν. Όλα τα φυτά ανανεώνονται, αργά αλλά συνεχώς. Έτσι
με το κλάδεμα επιταχύνουμε εν μέρει μια φυσική διαδικασία.
Αυτό το βιβλίο εξηγεί την τέχνη του κλαδέματος με πρακτικό
τρόπο, παρουσιάζοντας κάθε στάδιό του, δείχνοντας κάθε
κλαδί ή βλαστό που πρέπει να αφαιρεθεί και το πώς θα φαίνεται
το φυτό μετά την επέμβαση. Το βιβλίο αναφέρεται κυρίως σε
καλλωπιστικούς και καρποφόρους θάμνους και δένδρα. Οι
βασικές αρχές όμως, μπορούν να εφαρμοστούν στο κλάδεμα
κάθε φυτού του κήπου. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της καλ-
λιέργειας των φυτών εξαρτάται από το σωστό κλάδεμα. 

ISBN: 960-7920-27-9 
Σελ. 216. Τιμή: 16,50 € 
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Προορισμός με πολλές εκπλήξεις

Δ
ιοικητικό και οικονομικό

κέντρο του Νομού, με αξιό-
λογο ιστορικό παρελθόν εί-
ναι η πόλη των Σερρών. Αν

αποφασίσετε να επισκεφθείτε τις
Σέρρες, θα δείτε μία σειρά από ομορ-
φιές: το Σπήλαιο στην περιοχή Εφτά
Μίλι, το θέρετρο των Σερρέων Χρυ-
σοπηγή, το Δάσος Λαΐλια στην ορο-
σειρά της Βροντούς, το χιονοδρομικό
κέντρο Βροντούς, τη Μονή της Πα-
ναγίας της Βυσιανής στο βάθος χα-
ράδρας, τα παραδοσιακά χωριά Νέο
Σούλι, Χρυσό, Άγιο Πνεύμα, Πεντά-
πολη και Εμμανουήλ Παππάς, την
κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, το
γραφικό προάστιο του Αγίου Ιωάννη
και να επισκεφθείτε μια σειρά από
σημεία με αρχαιολογική και ιστορική
σημασία: τα ερείπια της αρχαίας και
της βυζαντινής Ακρόπολης, τον πα-
λαιό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων
Θεοδώρων, τον Μπεζεστένη, το κτίριο

της Νομαρχίας, το γραφικό εκκλησάκι
του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη
κ.ά. 
Γνωστό για τα αναστενάρια είναι το
χωριό της Αγίας Ελένης. 
Η κωμόπολη της Αλιστράτης φημί-
ζεται για το σπήλαιό της στη θέση
Πετρωτό και το φαράγγι του ποταμού
Αγγίτη στην περιοχή είναι γήινος πα-
ράδεισος. 
Σημαντική πόλη της Μακεδονίας
κατά την αρχαιότητα ήταν η Αμφί-
πολη, στην οποία αξίζει τον κόπο να
επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο. 
Εκθετήριο χειροτεχνημάτων βρίσκε-
ται στο γυναικείο μοναστήρι της
Αγίας Παρασκευής στο καπνοχώρι
του Γάζωρου. Στο Γάζωρο αξίζει τον
κόπο να επισκεφθείτε και την πευ-
κόφυτη περιοχή του Αγίου Αθανασίου,
καθώς και την Παλαιά Ζίχνη.
Το χωριό της Κερκίνης έχει πρόσβαση
στην ομώνυμη τεχνητή λίμνη που

είναι υγροβιότοπος διεθνούς σημα-
σίας, με μοναδική χλωρίδα και πανίδα.
Η διαδρομή δίπλα στη λίμνη είναι
εκπληκτικής ομορφιάς, ενώ στη λίμνη
μπορείτε να περιηγηθείτε με βάρκα. 
Επισκεφθείτε τις εξοχικές τοποθεσίες
στις πλαγιές του όρους Μπελές, στα
χωριά Άνω Πορόια, Κάτω Πορόια,
Πλατανάκια και Παλαιά Καστανούσσα.
Απολαύστε την όμορφη διαδρομή
της παλαιάς Εθνικής Οδού Κιλκίς -
Θεοδώρειο - Ροδόπολη, στο Όρος
Κρούσια. 

Επισκεφθείτε το τουριστικό θέρετρο
Νέα Κερδήλια στις εκβολές του πο-
ταμού Στρυμόνα και θαυμάστε το
δέλτα του ποταμού. 
Η Νιγρίτα είναι χτισμένη σε εύφορη
πεδινή έκταση και στην περιοχή βρί-
σκονται ιαματικές πηγές. Μεταξύ άλ-
λων επισκεφθείτε το Πηγάδι της Γε-
ρακίνας, στη συνοικία Τσουκαλάδες. 
Χτισμένη στις όχθες του ποταμού
Κρουσοβίτη βρίσκεται η όμορφη κω-
μόπολη Σιδηρόκαστρο. Εκεί βρίσκεται
η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,
που είναι σκαλισμένη σε ένα βράχο.
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε
τις γέφυρες του Χρυσοβίτη, τη Μονή
των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης, κα-
θώς και τη Μονή του Τιμίου Προδρό-
μου κοντά στο Ακριτοχώρι, στους
πρόποδες του Όρους Μπέλες, με
όμορφη θέα στη Λίμνη Κερκίνη.

Με μοναδικές φυσικές ομορφιές
και πλούσια παράδοση ο Νομός
Σερρών δίνει δυνατότητες
εναλλακτικού τουρισμού, που
προσελκύουν μεγάλο αριθμό
επισκεπτών όλο το χρόνο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
adamopoulos@xrimaonline.gr

Γαστρονομικός παράδεισος…
Αν βρεθείτε στις Σέρρες, εκτός από

την πανέμορφη φύση και τις άπειρες
εναλλακτικές δυνατότητες που προ-
σφέρει ο Νομός Σερρών, σίγουρα θα
ενθουσιαστείτε με τις γεύσεις, την
τοπική κουζίνα και τα παραδοσιακά
προϊόντα του. 
Γεύσεις, που οι ρίζες τους χάνονται
στην πλούσια Ιστορία του τόπου, ανα-
πόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής
παράδοσης που θέλει τους ανθρώπους
να αγαπούν και να απολαμβάνουν το
καλό φαγητό σε κάθε ευκαιρία. 
Η σερραϊκή γη χρίζει αγαθά που ξε-
χωρίζουν για την ασύγκριτη γεύση και
ποιότητά τους. Τα φασόλια ορεινής,
το ρύζι, οι ντομάτες και οι πατάτες
Βροντούς είναι φημισμένα σε όλη την

Ελλάδα, όπως και η εξαιρετικής ποι-
ότητας Σπιρουλίνα, που παράγεται στη
Νιγρίτα. Αξεπέραστης νοστιμιάς επίσης
είναι τα ντόπια κρεατικά, όπως και τα
αλλαντικά Σερρών. Ονομαστά είναι τα
λουκάνικα Ηράκλειας ή Τζουμαγιάς
και ο καβουρμάς Κερκίνης που παρα-
σκευάζεται από κρέας βουβαλιού και
μοσχάρισιο. 
Στις Σέρρες θα γευτείτε ακόμη εξαιρετικά
κρασιά, πολλά από τα οποία είναι βιο-
λογικής καλλιέργειας. Τα οινοποιεία
του Νομού συνεχίζουν την οικολογική
παράδοση του τόπου και είναι επισκέ-
ψιμα για να δοκιμάσετε τοπικές πα-
ραγωγές με υπέροχο άρωμα και γεύση. 
Εξαιρετικό είναι όμως και το τσίπουρο
που παρασκευάζεται σε σύγχρονα απο-

στακτήρια με παραδοσιακές μεθόδους
και φημίζεται για το λεπτό άρωμα και
την απαλή του γεύση. 
Ιδιαίτερη θέση στο σερραϊκό τραπέζι
έχουν και τα γλυκά, όλα από εξαιρετικής
ποιότητας υλικά. Ξεχωρίζουν το Του-
λουμπάκι και ο Ακανές με γεύση φρέσκου
βουτύρου και καλοψημένου αμύγδαλου,
αλλά και η μπουγάτσα με τραγανό
φύλλο και τη πλούσια γέμιση γλυκιά
ή αλμυρή. Η αγάπη των Σερραίων στο
καλό φαγητό ωστόσο δημιούργησε το
Φεστιβάλ Γαστρονομίας που διοργα-
νώνεται τα τελευταία χρόνια αναδει-
κνύοντας την τοπική κουζίνα και τα
προϊόντα του Νομού Σερρών, ενώ προ-
σελκύει όλο και περισσότερους επι-
σκέπτες. 

Το χωριό της Κερκίνης

έχει πρόσβαση στην

ομώνυμη τεχνητή λίμνη,

που είναι υγροβιότοπος

διεθνούς σημασίας,

με μοναδική χλωρίδα

και πανίδα

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: 
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ΚΡΗΤΗ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ «ΠΑΡΕΣΥΡΑΝ» ΑΝΟΔΙΚΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 

Τ
ις τελευταίες μέρες του 2012

δύο συνεταιριστικές οργα-
νώσεις της Κρήτης αύξησαν
τις τιμές παραγωγού, ενώ

η Ένωση Κεφαλληνίας έκανε την έκ-
πληξη προσφέροντας τιμή 2,60 ευρώ
ανά κιλό. Αντίστοιχα, η Ένωση Αγρο-
τικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου
(ΕΑΣΗ) αγοράζει πλέον στα 2,40
ευρώ το κιλό και στο 2,35 ευρώ το
κιλό η Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισμών Πεζών, επηρεάζοντας προς
τα πάνω τις τιμές και στο χώρο των
ιδιωτών εμπόρων. Η αύξηση που
αποφάσισε η διοίκηση της ΕΑΣΗ
είναι κατά 18 λεπτά πάνω από τα
επίπεδα των 2,22 ευρώ το κιλό, που
πριν από λίγες μέρες είχε πάλι ανα-
κοινώσει η οργάνωση. Ήδη τις τε-
λευταίες μέρες υπάρχει ανοδική πο-
ρεία των τιμών παραγωγού στην
Ισπανία, με τη μέση τιμή να διαμορ-
φώνεται στα 3 ευρώ το κιλό.
Ωστόσο, στην Ελλάδα οι τιμές κυ-
μαίνονται 50 με 60 λεπτά χαμηλότερα,

λόγω του μεγάλου κατακερματισμού
της αγοράς, που εμποδίζει την κα-
λύτερη διαπραγμάτευση της τιμής.
Επιπλέον, η ύπαρξη πολλών πωλητών,
οι οποίοι διαθέτουν συνήθως μικρές
ποσότητες, επιτρέπει στους μεγάλους
αγοραστές να «χτυπούν» τις τιμές
προς τα κάτω, με το αιτιολογικό ότι
μπορούν να βρουν ελαιόλαδο από
πολλές πηγές. 
Αλλά ακόμα κι έτσι, η αύξηση αυτή
αποτελεί ανάσα για τους αγρότες,
ειδικά στον Νότο, δηλαδή στην Κρήτη
και στην Πελοπόννησο, όπου, λόγω
κλίματος, η ελαιοκομιδή έχει ακόμα
δρόμο.

Ερωτηματικό
Η αγορά παραμένει πάντως επιφυ-
λακτική, καθώς όλοι περιμένουν να
διαμορφώσουν εικόνα για τη στάση
που θα διατηρήσει η Ισπανία. Αυτό
το διάστημα η Ισπανία δεν πουλά
λάδι, τουλάχιστον σε μεγάλες πο-
σότητες. Κι αν αποφασίσει να «ξε-

φορτώσει» στην αγορά, τότε οι τιμές
θα κατρακυλήσουν. Από την άλλη,
αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις
της Ισπανίας για μείωση της φετινής
παραγωγής της κατά 500.000 τόνους,
όπως λένε όλες οι αναφορές, τότε
πιθανότατα να συνεχιστούν οι ση-
μερινές ανοδικές τάσεις. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Διε-
θνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, η συ-
νολική εκτιμώμενη παραγωγή για
την περίοδο 2012-2013 υπολογίζεται
στους 2,7 εκατ. τόνους, μειωμένη
κατά 20% σε σχέση με πέρυσι. Για
την Ισπανία η παραγωγή εκτιμάται
στους 820.000 τόνους (-49% σε σχέση
με πέρυσι), για την Ιταλία στους
490.000 και για την Ελλάδα στους
350.000 τόνους. Παράγοντες που
θα επηρεάσουν τις τιμές και τη ζή-
τηση αποτελούν αφενός το ύψος
των αποθεμάτων της περασμένης
χρονιάς και αφετέρου η ανθοφορία
ενόψει της παραγωγής της επόμενης
χρονιάς.
Ένας ακόμα παράγοντας που καθιστά
επιφυλακτικούς τους εμπόρους ελαι-
όλαδου είναι οι αντιδράσεις της αγο-
ράς, καθώς το 70% της παραγωγής
ελαιόλαδου καταναλώνεται σε Ισπα-
νία, Ιταλία, Ελλάδα και στις υπόλοιπες
ελαιοπαραγωγικές χώρες. Αλλά και

οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες αντιμε-
τωπίζουν βαθιά οικονομική κρίση.

Ρευστότητα
Μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της φε-
τινής ελαιοκομικής χρονιάς παίζει
και η έλλειψη ρευστότητας στον
κλάδο. Οι περισσότεροι παραγωγοί
πιέζουν για άμεση πώληση του προ-
ϊόντος τους, ενώ δέχονται και χαμη-
λότερες τιμές, φτάνει η πληρωμή να
γίνεται τοις μετρητοίς. Την ίδια στιγμή
οι τρίμηνες και εξάμηνες επιταγές
τείνουν να γίνουν ο κανόνας στις
συναλλαγές μεταξύ ελαιουργείων,
συνεταιρισμών και εμπόρων, με απο-
τέλεσμα οι ξένοι έμποροι, οι οποίοι
διαθέτουν μετρητά, να έχουν το «πά-
νω χέρι» σε όλες τις συναλλαγές.

Ψηλά η Πελοπόννησος
Στην Πελοπόννησο οι τιμές

για το έξτρα παρθένο 0,3 οξύτητας
ξεκίνησαν σε σχετικά καλύτερα επί-
πεδα από την Κρήτη, με τις υψηλό-
τερες τιμές να φθάνουν στα 2,20
ευρώ το κιλό τοις μετρητοίς για τους
παραγωγούς της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Λακωνίας και στα
2,50 ευρώ το κιλό με επιταγή 3 μηνών
για την Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισμών Μεσσηνίας. Πλέον οι τιμές
κινούνται στα επίπεδα των 2,40-2,45
ευρώ το κιλό για τις περισσότερες
συναλλαγές, ακόμα και μεταξύ ιδιω-
τικών ελαιουργείων.
Οι τιμές στους υπόλοιπους νομούς
κινούνται λίγο πιο χαμηλά, με την
Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών
να παραλαμβάνει στα 2,15 ευρώ το
κιλό το συμβατικό ελαιόλαδο μέχρι
τρεις γραμμές και 2,65 ευρώ το κιλό
το βιολογικό ελαιόλαδο, πάλι μέχρι
τρεις γραμμές. Με μια μικρή ανά-
παυλα, στους περισσότερους νομούς
η συγκομιδή του «πράσινου χρυσού»
συνεχίζεται μετά τις γιορτές, με την
ποιότητα να είναι αρκετά καλή, αλλά
με λίγες περιπτώσεις οξύτητας 0,3,
και τις αποδόσεις ακόμα αρκετά χα-
μηλές, γύρω στα 5 κιλά ελιές για 1
κιλό λάδι.

Ισπανική «αντίσταση» ανεβάζει τις τιμές ελαιολάδου και στην Ελλάδα, δίνοντας
ανάσα σε χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς. Η σθεναρή αντίσταση των Ισπανών
παραγωγών στα κυκλώματα που λυμαίνονται  την αγορά ελαιολάδου έχει φέρει
θετικό αποτέλεσμα και για  τους συναδέλφους τους  σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(info@xrimaonline.gr)

Τιμές ελαιόλαδου έξτρα παρθένου
οξύτητας 0,3 (ευρώ ανά λίτρο)

ΕΑΣ Ρεθύμνου 2,05
ΕΑΣ Ηρακλείου 2,40 (από 2,22)
ΕΑΣ Πεζών 2,35 (από 2,20)
ΕΑΣ Μεσσηνίας 2,50
ΕΑΣ Λακωνίας 2,20
ΕΑΣ Λέσβου 2,25
ΕΑΣ Κεφαλληνίας 2,60
Ισπανικό ελαιόλαδο 2,99
Ιταλικό ελαιόλαδο 2,86

Kέρδη για το ελληνικό ελαιόλαδο 

ΠΡΟΣΦΟΡA

Τρεις νεαροί άντρες που ζουν στην Αμερική του 1950 σχεδιάζουν να κάνουν κάτι
διαφορετικό: μια ληστεία σε τράπεζα. Στην αρχή ξεκινάει ως αστείο.  Παράλληλα όμως
ένας πρώην κατάδικος σχεδιάζει και εκείνος ληστεία στην ίδια τράπεζα. Τότε η κατάσταση
ξεφεύγει από τον έλεγχο και παύει να είναι παιχνίδι. 

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου μαζί με την

Πρωταγωνιστούν: David Arquette, Mickey Rourke, Sheryl Lee, Stephen Baldwin
Σκηνοθεσία: Paul Warner

www.paragogi.net

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

5+5
χορτοκοπτικά 
μηχανήματα και
αντλίες νερού

Fall Time - Η μεγάλη ληστεία



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
KOINΩΝΙΑ&

Σ
το σχετικό δελτίο της Glo-

bal Greece, το οποίο υπο-
γράφει ο Μπάμπης Φιλα-
δαρλής (MBA, MIEx.,

DipM), οι επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες με τις μεγαλύτερες πιθα-
νότητες επιτυχίας για τη νέα χρονιά
εντοπίζονται στους παρακάτω κλά-
δους:

1Εξαγωγική ανάπτυξη: Υπάρ-
χουν πολλές δυνατότητες ανεκ-

μετάλλευτες και πολλά προϊόντα
με αυξημένη ζήτηση στο εξωτερικό.
Με μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγ-
κες των ξένων αγοραστών και με
συνεργασία παραγωγών συμπλη-
ρωματικών προϊόντων, οι εξαγωγές
πολλών ελληνικών προϊόντων μπο-
ρούν να απογειωθούν. 

2Υπηρεσίες μετακίνησης και
φροντίδας ηλικιωμένων: Από

απλές υπηρεσίες μεταφοράς ή νο-
σοκόμων έως φροντίδα για το φα-
γητό και τα ρούχα, τις υπηρεσίες
ντελίβερι των σούπερ μάρκετ, το
καθάρισμα του σπιτιού, αλλά και
το άνοιγμα «σπιτιού φροντίδας ηλι-
κιωμένων», υπάρχουν δεκάδες εξει-
δικευμένες ανάγκες που ζητούν
λύσεις. 

3Υπηρεσίες καθαριότητας και
επισκευής: Εκτός από την πα-

ροχή υπηρεσίας καθαριότητας και
επισκευής σε ιδιώτες, υπάρχει και
ο τομέας των γραφείων και βιομη-
χανικών κτιρίων, ενώ οι τσαγκά-
ρηδες, μοδίστρες, μαραγκοί, τα-
πετσιέρηδες κ.λπ. εκτιμάται ότι θα
ζήσουν μια νέα περίοδο άνθησης.

4Τουρισμός για λίγους: Υπάρ-
χουν εκατοντάδες χιλιάδες του-

ρίστες με εξειδικευμένες ανάγκες,
που ψάχνουν για κατάλληλα ξενο-
δοχεία, τουριστικά προγράμματα
ή υποστήριξη. Ωστόσο, οι εξειδι-
κευμένες προσφερόμενες τουρι-
στικές υπηρεσίες στη χώρα μας
είναι ελάχιστες. Υπάρχουν πολλές
επιλογές για να υπάρξει διαφορο-
ποίηση στον ανταγωνισμό. 

5Πωλήσεις και επισκευές για
σκούτερ και ποδήλατα: Πω-

λήσεις, ενοικιάσεις, συντηρήσεις,
βαφή ή ανανέωση εμφάνισης, αν-
ταλλακτικά, φύλαξη, είναι μερικές
μόνο από τις επιχειρηματικές ιδέες
που σχετίζονται με τα σκούτερ και
τα ποδήλατα. Νέες μορφές με ηλε-
κτροκινητήρες ή μεικτή χρήση θα
ζητούνται όλο και περισσότερο.

6Υπηρεσίες κηπουρικής: Εγ-
καταστάσεις, αναβαθμίσεις αλ-

λά και συντηρήσεις κήπων, δημι-
ουργούν πολλές ευκαιρίες για εξει-
δικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
Ενδεικτικά, αναφέρονται περιπτώ-
σεις όπως οι μικροί κήποι, τα συ-

στήματα αυτόματου ποτίσματος,
τα μικρά θερμοκήπια, τα οικολογικά
παρασιτοκτόνα, η κατασκευή και
η συντήρηση μικρών οικιακών λα-
χανόκηπων και οι κατασκευές παρ-
τεριών για σχετική χρήση σε μπαλ-
κόνια ή ταράτσες. 

7Πράσινη ενέργεια και ανά-
πτυξη: Οι εναλλακτικές μορφές

ενέργειας αναπτύσσονται διαρκώς.
Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, ανακύκλωση, αγορά και χρή-
ση φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων, τεχνικές κομποστοποί-
ησης, τεχνολογίες μείωσης κατα-
νάλωσης ενέργειας. Σε όλους τους
κλάδους υπάρχουν μέθοδοι ή προ-
ϊόντα που δίνουν στους αγοραστές
μια πιο οικολογική πρόταση. 

8Επιστροφή στο σπίτι και ανα-
καινίσεις χώρων: Όσο η ζωή

δυσκολεύει τόσο το ενδιαφέρον
για ποιότητα ζωής στο σπίτι θα αυ-
ξάνει. Χιλιάδες προϊόντα, χρηστικά
εργαλεία, διακοσμητικά στοιχεία,
συναρμολογήσεις και κατασκευές
συνδέονται με αυτή την ανάγκη.
Οι μεγαλύτερες ανακαινίσεις ανα-

μένεται να γίνουν σε σχέση με τη
θερμομόνωση. 

9Ντελίβερι ζεστών γευμάτων:
Το τζανκ φουντ χάνει έδαφος

και τη θέση του παίρνει το παρα-
δοσιακό μαγειρευτό, «μαμαδίστικο»
φαγητό. Οι ώρες εργασίας έχουν
αυξηθεί και η ανάγκη για ένα σπιτικό
ζεστό γεύμα αυξάνεται αντίστοιχα.
Οι υπηρεσίες προετοιμασίας και
κατ’ οίκον παράδοσης ζεστών γευ-
μάτων θα αυξηθούν, ιδιαίτερα σε
περιοχές με πολλές επιχειρήσεις. 

10 Κατ’ οίκον υπηρεσίες κομ-
μωτηρίου και αισθητικής:

Παρά την κρίση, υπάρχει ζήτηση
για θέματα εμφάνισης, ομορφιάς
και βελτίωσης της ποιότητας ζωής
και υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση
για κατ’ οίκον παράδοση σχετικών
προϊόντων και υπηρεσιών. Η τάση
συνηγορεί στην ανάπτυξη αυτής
της αγοράς.

Τις 10 καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για το 2013
περιγράφει η εταιρεία συμβούλων Global Greece,
επισημαίνοντας ότι «ο πιο σίγουρος τρόπος για να βγάλει
κάποιος χρήματα είναι, όπως πάντα, να καλύπτει
συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς».

Το… 10 το καλό για το επιχειρείν
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
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επικαιρότητα28 Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

E
ως τις 18 Ιανουαρίου ανα-

μένεται να συζητηθεί στη
Βουλή η πρόταση των
τριών κομμάτων της συγ-
κυβέρνησης για τη σύ-

σταση Προανακριτικής Επιτροπής
με αντικείμενο τον έλεγχο του Γιώργου
Παπακωνσταντίνου για τα αδικήματα
της νόθευσης εγγράφου και της πα-
ράβασης καθήκοντος, με ταυτόχρονη
βλάβη σε βάρος του Δημοσίου. Όλα
δείχνουν ότι Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
είναι αποφασισμένοι να στραφούν
με όλα τα μέσα εναντίον του πρώην
υπουργού, αφήνοντας μάλιστα ανοι-
χτό το ενδεχόμενο να κινήσουν και
άλλες, εκτός Βουλής, διαδικασίες προ-
κειμένου ο κ. Παπακωνσταντίνου να
παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη με το
κοινό ποινικό δίκαιο και όχι με το
νόμο περί ευθύνης υπουργών!
Πάντως, παρά το γεγονός ότι οι πρω-
τοβουλίες της κυβέρνησης εκφράζουν
σε μεγάλο βαθμό τόσο το αίσθημα
των πολιτών για απονομή δικαιοσύνης
όσο και την απαίτηση των κομμάτων
της Βουλής για τη διερεύνηση της
υπόθεσης, οι εξελίξεις έχουν πυρο-
δοτήσει και σκληρή πολιτική αντι-
παράθεση μεταξύ κυβέρνησης και
ΣΥΡΙΖΑ. Στοχοποιώντας το ΠΑΣΟΚ,
και ειδικότερα τον πρόεδρό του Ευάγ-
γελο Βενιζέλο, αλλά και καταγγέλ-
λοντας την τρικομματική κυβέρνηση
για απόπειρα συγκάλυψης, η Κου-
μουνδούρου επιχειρεί να βάλει στο
«κάδρο» της υπόθεσης τόσο τον κ.
Βενιζέλο όσο και το σημερινό υπουργό
Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.

Περί «συγκάλυψης» και
«τυχοδιωκτισμού»
Στον πόλεμο ανακοινώσεων που
ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και
ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση
επισημαίνει ότι ο περιορισμός της
έρευνας αποκλειστικά στο πρόσωπο
του κ. Παπακωνσταντίνου «απο-
σκοπεί στο να οδηγήσει την όλη
υπόθεση σε μια ελεγχόμενη εκτό-

νωση, καθώς και στο να συγκαλυ-
φθούν οι ευθύνες και των υπόλοιπων
εμπλεκομένων προσώπων». Μάλιστα,
ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι «ο ελληνικός
λαός δεν ξεχνά ότι ο κ. Βενιζέλος
παρακρατούσε στο σεντούκι του
επί μήνες τη λίστα, πως ο κ. Παπαν-
δρέου γνώριζε για την ύπαρξή της
και τη μη αξιοποίησή της και πως ο
κ. Στουρνάρας σύρθηκε στο να ανα-
ζητήσει την αυθεντική λίστα κάτω
από τη λαϊκή κατακραυγή ύστερα
από τρεις ολόκληρους μήνες».
Άμεση και σε ανάλογους τόνους ήταν
η απάντηση του κυβερνητικού εκ-
προσώπου Σίμου Κεδίκογλου, ο οποίος
έκανε λόγο για «αναμενόμενο εκνευ-
ρισμό» στην Κουμουνδούρου λόγω
«της καθυστερημένης αντίδρασης
στην ενδεδειγμένη κοινοβουλευτική
αντιμετώπιση της λίστας Λαγκάρντ»,
προσθέτοντας ότι «δεν επιτρέπεται,
όμως, ο εκνευρισμός να οδηγεί σε
πλήρη ισοπέδωση στοιχειωδών κα-
νόνων δικαίου. Ο πολιτικός τυχοδιω-
κτισμός έχει τα όριά του». 
Αλλά και ο Γιάννης Στουρνάρας δή-
λωσε με νόημα ότι «σε μια δημοκρατία
ο καθένας κάνει ό,τι τον φωτίσει ο
Θεός. Από κει και πέρα, εγώ έκανα
το καθήκον μου, εγώ έφερα τη λίστα
Λαγκάρντ, δεν την έφερε κάποιος
άλλος, και σε χρόνο-ρεκόρ και με
άμεσες διαδικασίες. Αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ
να με βάλει στο κάδρο, ας με βάλει
στο κάδρο, δεν έχω αντίρρηση».

«Καθαρός» ο ΓΑΠ, 
όλα στον Παπακωνσταντίνου
Μέσα σε αυτό το «ηλεκτρισμένο»
σκηνικό, ο Γιώργος Παπακωνσταν-
τίνου βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές
κατηγορίες και όλα δείχνουν πως θα
παραπεμφθεί σε Προανακριτική Επι-
τροπή με στόχο να διωχθεί για την
αλλοίωση της λίστας. Ο άλλοτε πα-
νίσχυρος τσάρος της οικονομίας βρί-
σκεται σήμερα εντελώς απομονω-
μένος από παλιούς φίλους, συνεργάτες
και «συντρόφους» στο ΠΑΣΟΚ. Χα-

ρακτηριστικό είναι ότι και ο πρώην
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,
παρά το γεγονός ότι τυπικά δεν υπέ-
γραψε την πρόταση για την Προανα-
κριτική, έχει ταχθεί μέσω συνεργατών
του υπέρ τής σε βάθος διερεύνησης
των ευθυνών του πρώην στενού συ-
νεργάτη του. Κάποιες πλευρές, πάντως,
συναρτούν τη στάση αυτή του κ. Πα-
πανδρέου με το γεγονός ότι ακόμα
και ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει αποφασισμένος
να μη βάλει τελικά στο «κάδρο» των
ευθυνών τον πρώην πρωθυπουργό,
ο οποίος με αυτό τον τρόπο θα μείνει
«καθαρός» από τη συγκεκριμένη υπό-
θεση.
Πάντως ο ίδιος ο Γιώργος Παπακων-
σταντίνου, που φέρεται απογοητευ-
μένος από τη στάση αρκετών προ-
σώπων, ξεκαθαρίζει σε όλους τους
τόνους ότι δεν θα γίνει «η πρόθυμη
Ιφιγένεια κανενός», ενώ καταγγέλλει
ότι η πρόταση παραπομπής του βρίθει
ανακριβειών.

Εισαγγελείς καλούν…
ξαδέρφια
Την ίδια ώρα οι συγγενείς του Γ.
Παπακωνσταντίνου που εμφανί-
ζονται ως δικαιούχοι λογαριασμών

στην HSBC και των οποίων τα ονό-
ματα «έλειπαν» από την πρώτη
λίστα που είχε παραλάβει ο πρώην
υπουργός καλούνται από τους οι-
κονομικούς εισαγγελείς να κατα-
θέσουν ως ύποπτοι για την τέλεση
αδικημάτων. Πρόκειται για τις εξα-
δέλφες του πρώην υπουργού και
τους συζύγους τους, οι οποίοι θα
κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και
για την αλλοίωση των στοιχείων
της λίστας. Παράλληλα, σύμφωνα
με πληροφορίες, οι εισαγγελείς Γ.
Πεπόνης και Σ. Μουζακίτης θα κα-
λέσουν εκ νέου σε διευκρινίσεις
και τους δύο πρώην επικεφαλής
του ΣΔΟΕ Γ. Καπελέρη και Ι. Διώτη,
οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει διά
υπομνημάτων ως ύποπτοι για την
υπόθεση, ενώ δεν αποκλείεται στο
πλαίσιο της έρευνας για τις ευθύνες
μη πολιτικών προσώπων να κλη-
θούν και στενοί συνεργάτες του
γραφείου του κ. Παπακωνσταντίνου. 

Την ώρα που όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα ανέβει μόνος
του το Γολγοθά της υπόθεσης «λίστα Λαγκάρντ», η οποία συνταράσσει το
πολιτικό σκηνικό, η αντιπολίτευση, και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να βάλει
στο «κάδρο» τόσο τον Ευάγγελο Βενιζέλο όσο και τον Γιάννη Στουρνάρα,
αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέου, βρίσκοντας ωστόσο απέναντί της την
τρικομματική κυβέρνηση αποφασισμένη να τελειώνει με την υπόθεση πριν
αυτή παρασύρει σε επικίνδυνη πορεία τις πολιτικές εξελίξεις. 

Η«νέα σκανδαλολογία»
προκαλεί πονοκέφαλο

στο Μαξίμου, που βλέπει
καθαρά τον κίνδυνο το κλίμα
που διαμορφώνεται να λει-
τουργήσει ως τροχοπέδη
στους κυβερνητικούς σχε-
διασμούς σχετικά με την
κεφαλαιοποίηση των τε-
λευταίων θετικών εξελίξεων
για την ελληνική οικονομία,
αλλά και την επιτάχυνση

των πολιτικών εφαρμογής
του Μνημονίου. Για το λόγο
αυτό, η κυβέρνηση ανέλαβε
άμεσα πρωτοβουλία για τη
δίωξη του κ. Παπακωνσταν-
τίνου. Με τον τρόπο αυτό
εκτιμάται ότι στέλνει το μή-
νυμα πως δεν υπάρχει πια
καμία ανοχή σε έκνομες
συμπεριφορές και ότι οι
υπεύθυνοι θα διώκονται,
όποιοι κι αν είναι. Ωστόσο,

δεν λείπουν μέσα στη Ν.Δ.
οι φωνές που εκφράζουν
προβληματισμό σε σχέση
με την επιλογή του Αντώνη
Σαμαρά να ταυτιστεί με τους
χειρισμούς του Ευάγγελου
Βενιζέλου, «διαγράφοντας»
τυχόν ευθύνες του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ από την εποχή
που ως υπουργός Οικονο-
μικών διαχειρίστηκε τη λίστα
Λαγκάρντ. Στο Μαξίμου

γνωρίζουν ότι το ρίσκο που
αναλαμβάνουν με αυτή την
επιλογή είναι σημαντικό,
εξίσου σημαντική όμως θε-
ωρούν την ανάγκη στη φάση
αυτή να διαφυλαχθεί η κυ-
βερνητική σταθερότητα. Γι’
αυτό και τις αμέσως επόμενες
μέρες θα επιδιωχθεί μια
«φυγή προς τα εμπρός», με
επικέντρωση στην οικονομία
και στις πολιτικές ανάπτυξης.  

Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση

ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ «ΚΑΔΡΟ» ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

«Σταύρωσον αυτόν!»

Ο άλλοτε πανίσχυρος

τσάρος της οικονομίας

βρίσκεται σήμερα

εντελώς απομονωμένος

από παλιούς φίλους,

συνεργάτες 

και «συντρόφους» 

στο ΠΑΣΟΚ

«Σταύρωσον αυτόν!»
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«ΑνΑσΑ» γιΑ τισ μικρομεσΑιεσ εΠιΧειρΗσεισ σε… κρισΗ

Ειδικό καθεστώς στα πρότυπα του άρθρου 99
Καθηλωμένες από 
την έλλειψη ρευστού, 
ην ανύπαρκτη αγοραστική
δύναμη, την υψηλή
φορολογία και το δανεισμό
τους, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, 
η «ραχοκοκαλιά» 
της ελληνικής οικονομίας,
εν μέσω κρίσης περιμένουν
ως «μάννα εξ ουρανού» 
μια ρύθμιση που θα τις
βοηθήσει να «βγάλουν» και
το 2013. Όλα δείχνουν ότι 
η ρύθμιση αυτή έρχεται 
με τη θεσμοθέτηση 
της «εντός της κρίσης
μικρομεσαίας
επιχείρησης».

Η
Εθνική Συνομοσπονδία Ελ-

ληνικού Εμπορίου προωθεί
το ζήτημα της θεσμοθέ-
τησης της «εντός της κρί-

σης μικρομεσαίας επιχείρησης». Πρό-
κειται στην ουσία για ένα άρθρο 99
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το
θέμα έχει τεθεί στον υπουργό Ανά-
πτυξης Κωστή Χατζηδάκη από τον
Αύγουστο, αλλά και σε όλους τους
πολιτικούς αρχηγούς. Σύμφωνα με
τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Βασίλη Κορκίδη,
είναι σύσσωμοι θετικά διακείμενοι.
Όπως μας επισημαίνει ο ίδιος, δημο-
σιονομικά δεν κοστίζει τίποτα, αλλά
θα πρέπει να πάρει την έγκριση της
τρόικας για να πάει στην ελληνική
Βουλή. 
Η τροπολογία για τη θεσμοθέτηση
της «εντός της κρίσης μικρομεσαίας
επιχείρησης», αυτό το άρθρο 99 για
τις ΜμΕ, όπως εκτιμάται, μπορεί ακόμα
να κατατεθεί και με το φορολογικό
νομοσχέδιο στις 12 του μηνός.

Τί είναι η «εντός της κρίσης
μικρομεσαία επιχείρηση»;
Αυτό που επιτυγχάνεται στην ουσία,
με τη ρύθμιση, είναι να υπάγονται αυ-
τομάτως όλες οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις «σε κρίση» στις υπάρχουσες
φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθ-
μίσεις, αλλά και να αναστέλλονται
όλα τα καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος
τους. Όσο για τις τράπεζες, το επιθυ-
μητό θα ήταν να ισχύει για την επαγ-
γελματική στέγη, ό,τι και για την πρώτη
κατοικία. 
Ο ορισμός της «εντός κρίσης μικρο-
μεσαίας επιχείρησης» γίνεται με τρία
κριτήρια: Τη μείωση του τζίρου και
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το

Δημόσιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα και τους ασφαλιστικούς οργα-
νισμούς.
Κριτήριο είναι οι επιχειρήσεις να έχουν
περιέλθει σε μόνιμη ή προσωρινή
αδυναμία από 1ης Ιανουαρίου του
2009 έως σήμερα, για να καλύψουν
τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο,
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κα-
θώς και τις υποχρεώσεις τους προς
τις τράπεζες, αλλά και όσες έχουν
οφειλές προς το ΤΕΜΠΜΕ.
Μάλιστα, όπως αναφέρει και η σχετική
τροπολογία που έχει συντάξει η ΕΣΕΕ,
για να θεωρείται «εντός κρίσης μι-
κρομεσαία επιχείρηση» θα πρέπει,
είτε για όλα τα έτη (2009, 2010, 2011),

είτε για οποιοδήποτε εξ’ αυτών, ο
λόγος «Ληξιπρόθεσμες οφειλές τρα-
πεζικών δανείων, ασφαλιστικών ορ-
γανισμών και Δημοσίου: Κύκλο Ερ-
γασιών του αντίστοιχου έτους» να
υπερβαίνει το 1/3. 
Από την παραπάνω διάταξη εξαιρούν-
ται οι επιχειρήσεις για τις οποίες, πριν
το 2009, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
τους ήδη ξεπερνούσαν ποσοστό 33,3%
επί του ετήσιου κύκλου εργασιών
τους.
Την υπαγωγή στην έννοια της «εντός
κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης»
θα διαπιστώνει το αρμόδιο Ειρηνο-
δικείο της έδρας αυτής, κατά την δια-
δικασία που ορίζεται στο Ν. 3869/2010.

Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου
δεν θα επιτρέπονται ένδικα μέσα. Μό-
λις επιδοθεί η απόφαση του Ειρηνο-
δικείου στο Δημόσιο, στον ασφαλι-
στικό οργανισμό ή στο χρηματοπι-
στωτικό ίδρυμα επέρχεται η άμεση
αναστολή όλων των ποινικών ή αστι-
κών μέτρων κατά της υπερχρεωμένης
επιχείρησης.
Από τη στιγμή που η διάταξη τεθεί
σε ισχύ, απαγορεύεται η ποινική δίωξη,
η καταγγελία δανειακών συμβάσεων,
η έκδοση διαταγής πληρωμής και
οποιαδήποτε άλλη πράξη αναγκαστι-
κής είσπραξης ή εκτέλεσης των ένδι-
κων απαιτήσεων του Δημοσίου, των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή των
ασφαλιστικών οργανισμών.

«Είναι δίκαιο»
«Είναι δίκαιο, εν μέσω κρίσης», υπο-
γραμμίζει ο Βασίλης Κορκίδης, ανα-
λύοντας τα οφέλη της διάταξης αυτής,
εφόσον ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο
και ψηφιστεί από τη βουλή. Από την
εν λόγω διάταξη θα ωφεληθούν πάνω
από 63.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που είναι «στο κόκκινο». «Είναι μια
έμμεση ρευστότητα, ένα αντίστοιχο
άρθρο 99 για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, για να βγει το 2013, να ξε-
χειμωνιάσουν, μέχρι να έρθουν τα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια και να μπορέσουν
να τα απορροφήσουν», εξηγεί ο κ.
Κορκίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
εμπόριο υπάρχουν 258.000 μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, ενώ ανεξαρτήτως
κλάδου φτάνουν τις 600.000.

«Ταβάνωσαν» τα λουκέτα

Στα επίπεδα του 1998 επιστρέφουν τα νούμερα της απασχόλησης στο εμπόριο, ενώ τα λουκέτα φαίνεται ότι
έχουν φτάσει στα όριά τους και αναμένεται μείωση της έντασης του φαινομένου κατά 20% το 2013, με βάση

τις εκτιμήσεις των ίδιων των εμπόρων, αν και 63.000 επιχειρήσεις βρίσκονται στο «κόκκινο».
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ελληνικού Εμπορίου 2012, οι 9 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις Εμπορίου

την τριετία 2010-2012 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν καμία επένδυση κεφαλαίου λόγω έλλειψης
της γενικής ρευστότητας, οι 8 στους 10 δηλώνουν μείωση πωλήσεων και μεικτών κερδών, οι 7 στους 10

δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, οι 6 στους 10 δηλώνουν απαισιόδοξοι για
το μέλλον της επιχείρησή τους, οι 5 στους 10 δηλώνουν στασιμότητα και μείωση απασχόλησης, οι 4

στους 10 βλέπουν περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς και οι 3 στους 10 δηλώνουν εξασθενημένοι
οικονομικά και ψυχολογικά χωρίς άλλες αντιστάσεις στην κρίση.

Μέσα στο 2012 χάθηκαν συνολικά 93.500 θέσεις απασχόλησης στο εμπόριο, αριθμός
που αντιστοιχεί στο 24% των συνολικών θέσεων που χάθηκαν στην ελληνική οικονομία,
μεταξύ β’ τριμήνου 2011 και β’ τριμήνου 2012 (361.000 θέσεις εργασίας συνολικά). 

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι 3 στις 5 εμπορικές επιχειρήσεις αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
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K
ατάσχεση τραπεζικών λο-
γαριασμών για όσους χρω-
στούν στο Δημόσιο ζητά το
Διεθνές Νομισμα  τικό Τα-

μείο, σύμφωνα με το πόρισμα που
έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα
σχετικά με τη μεταρρύθμιση της φο-
ρολογικής διοίκησης. Οι οφειλέτες
προς το Δημόσιο θα πρέπει να γνω-
ρίζουν τί προβλέπει η νομοθεσία σχε-
τικά με την κατάσχεση μισθών και
συντάξεων, των τραπεζικών κατα-
θέσεων και άλλων κινητών αξιών. 
Όσον αφορά τις κατασχέσεις μισθών,
συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών
βοηθημάτων, επιτρέπεται η κατάσχεση
του 25%, εφόσον το ύψος τους υπερ-
βαίνει τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. 
Αν σε κάποιον εξακολουθεί να κα-
τάσχεται ο μισθός ή η σύνταξη παρά
το γεγονός ότι αυτή δεν υπερβαίνει
τα 1.000 ευρώ, έχει το δικαίωμα να
καταθέσει αίτηση, προσκομίζοντας
φυσικά και τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν το ύψος των αποδοχών
του.

Και μαζικά κατασχετήρια
Τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει
καταγγελίες ότι η εφορία έχει προ-
χωρήσει σε αφαίρεση ολόκληρου
του μισθού εργαζομένων στο Δημόσιο
και όχι μόνο του 25%, ενώ ο μισθός
τους ήταν αρκετά χαμηλότερος των
1.000 ευρώ. Η εφορία μπορεί να
κατασχέσει τραπεζικούς λογαρια-
σμούς, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα. 
Με το φορολογικό Νόμο του 2010,
το Δημόσιο απέκτησε το δικαίωμα να
προχωρεί ακόμη και σε μαζικά κα-
τασχετήρια καταθέσεων. Το κατασχε-
τήριο μπορεί να κοινοποιείται στο
κεντρικό κατάστημα και μπορεί να
περιέχει πολλούς οφειλέτες του Δη-
μοσίου σύμφωνα με τη σχετική ρύθ-
μιση. 
Εν τω μεταξύ, ενεργοποιήθηκε και
διάταξη που επιτρέπει την κατάσχεση
απαιτήσεων στα χέρια τρίτων. Εάν,
π.χ. έχετε ακίνητο το οποίο νοικιάζετε
αλλά έχετε και ληξιπρόθεσμες οφειλές,

τότε η εφορία μπορεί να κατάσχει
απευθείας το ενοίκιο και να ζητήσει
τα χρήματα από τον ενοικιαστή.

Είσπραξη 8,5 δισ. 
ζητά η Τρόικα 
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 Ει-
σαγγελέα. 
Τα 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), αποτέλεσμα
και της μείωσης του εισοδήματος
κατά 20%, μέσο όρο, ενώ οι επιβα-
ρύνσεις από το νέο φορολογικό νο-
μοσχέδιο αφορούν το 75% των φο-
ρολογουμένων. 
Με αυτά τα δεδομένα, ο στόχος της
είσπραξης των 8,5 δισ. από τις ληξι-
πρόθεσμες οφειλές μέχρι και το τέλος
του 2013 φαντάζει πολύ δύσκολος,
αν όχι αδύνατος. 
Παρόλα αυτά, οι ελεγκτές ζητούν την
είσπραξη -περίπου- του 4% του ΑΕΠ
από ληξιπρόθεσμα. 
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα χρέη

παρελθόντων ετών, ζητούν την εί-
σπραξη 2 δισ. μέχρι και το τέλος του
χρόνου (υπολογίζεται ότι δεν θα ξε-
περάσουν τα 700 εκατ.), 775 εκατ.
μέχρι και το τέλος του πρώτου εξα-
μήνου του 2013 και 1,9 δισ. ως το
τέλος του επόμενου χρόνου. 
Από τα νέα χρέη, αυτά που δημιουρ-
γήθηκαν μέσα στο 2012, που ξεπερ-
νούν τα 11 δισ., η Τρόικα ζητά από
το υπουργείο Οικονομικών να συγ-
κεντρώσει 
-από «νέες» ληξιπρόθεσμες οφει-
λές- 2 δισ. μέχρι και το τέλος του
2012, 1,4 δισ. μέχρι και το τέλος Ιου-
νίου και 2,5 δισ. μέχρι και το τέλος
του 2013. 
Αθροιστικά οι απαιτήσεις των δανειστών
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. 

νεοσ γυροσ «σαφαρι» τησ εφοριασ με τισ... ευλογιεσ του δντ

Βάζουν... χέρι και στις 
καταθέσεις οφειλετών!

Σε έως και 48 δόσεις
θα μπορούν να εξο-

φλήσουν τις οφειλές τους
προς το Δημόσιο, οι φο-
ρολογούμενοι με αποδε-
δειγμένη οικονομική αδυ-
ναμία. Αυτό θα προβλέπει,
σύμφωνα με πληροφορίες,
η νέα ρύθμιση για την εξό-
φληση των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών. 
Άμεσα, στις αρχές του και-
νούριου χρόνου αναμένε-
ται να κατατεθεί στη Βουλή
η ρύθμιση, η οποία θα επε-
κτείνει τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων και θα δίνει
τη δυνατότητα στους φο-
ρολογουμένους να απο-
πληρώνουν φορολογικές
υποχρεώσεις έως και σε
48 δόσεις. 
Αν και το ΔΝΤ και η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δεν συμ-
φωνούν απόλυτα με τη
ρύθμιση, το υπουργείο Οι-
κονομικών αναζητεί τρό-
πους να ανασχέσει την αύ-
ξηση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών, που πλέον αγ-

γίζουν συνολικά τα 54 δισ.
ευρώ. 
Η κυβέρνηση έχει δια-
πραγματευτεί τις αλλαγές
με την Τρόικα και της έχει
ξεκαθαριστεί ότι δεν μπορεί
να ξεφύγει από το υφι-
στάμενο πλαίσιο και ότι
δεν μπορεί να κάνει ειδικές
ρυθμίσεις, πέρα από το
πλαίσιο του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσό-
δων. 
Σύμφωνα με τη ρύθμιση,
που ενδεχομένως να κα-
τατεθεί ως τροπολογία στο
φορολογικό νομοσχέδιο,
οι φορολογούμενοι με λη-
ξιπρόθεσμα χρέη θα έχουν
τη δυνατότητα να υποβά-
λουν στον προϊστάμενο
της ΔΟΥ αίτημα πρώτης
διευκόλυνσης για τμημα-
τική πληρωμή πάσης φύ-
σεως ληξιπρόθεσμων χρε-
ών. 
Με την αλλαγή των κρι-
τηρίων και των συντελε-
στών θα διευρυνθούν οι
δόσεις και θα μπορούν
πλέον οι οφειλέτες να

πληρώσουν τα χρέη τους
με την πρώτη αίτηση σε
36 δόσεις. 
Με βάση το σημερινό κα-
θεστώς, στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι εφορίες
δεν έχουν, βάσει του νό-
μου, το περιθώριο να ρυθ-

μίσουν τα χρέη των φο-
ρολογούμενων σε περισ-
σότερες από 15 δόσεις,
ενώ κατ’ εξαίρεση σε ει-
δικές περιπτώσεις ο αριθ-
μός των δόσεων μπορεί
να φθάσει μέχρι τις 26. 
Με βάση το νέο καθεστώς
που προωθείται, κάθε φο-
ρολογούμενος που χρωστά
στο Δημόσιο θα έχει τη δυ-
νατότητα να ρυθμίσει το
χρέος του σε 36 δόσεις
με την πρώτη αίτηση, ενώ
το ελάχιστο ποσό κάθε δό-
σης θα μπορεί να είναι
ακόμη και χαμηλότερο
από 100 ευρώ. Ωστόσο,
αν ο φορολογούμενος δυ-
σκολεύεται να είναι συ-
νεπής στους όρους αυτής
της πρώτης ρύθμισης, θα
έχει το δικαίωμα να υπο-
βάλει δεύτερη αίτηση για
ρύθμιση του υπολοίπου
των οφειλών του, στο πλαί-
σιο της οποίας θα αποκτά
το δικαίωμα εξόφλησης
σε μηνιαίες δόσεις που θα
μπορούν να φθάσουν μέχρι
και τις 48. 

Ρυθμίσεις με… ευκολίες πληρωμών 

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

Εάν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, έστω και 300 ευρώ,
καλό είναι να σηκώσετε τις αποταμιεύσεις σας που μπορεί να έχετε σε
τραπεζικό λογαριασμό, γιατί η εφορία μπορεί να σας το κατάσχει! 

Έως και 48 δόσεις

(με προϋποθέσεις) 

η εξόφληση 

των οφειλών

στην εφορία 
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ΧΟΝΤΡΑΙΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΤΟ 2013, ΜΕ ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» ΠΑΙΚΤΩΝ...

Πεδίο δόξης λαμπρό στην ενέργεια για 
το «στοίχημα» των αποκρατικοποιήσεων

Σ
την κορυφή της λίστας των
«έτοιμων» ενεργειακών απο-
κρατικοποιήσεων είναι η ΔΕΠΑ.
Η τελική φάση του διαγωνι-

σμού οριοθετείται στο πρώτο τρίμηνο
του 2013. Ο αγοραστής φαίνεται να
έρχεται από την «παγωμένη» Ρωσία.
Ενώ οι ευρωπαϊκοί όμιλοι, των οποίων
τη συμμετοχή προκρίνει σφόδρα η Ε.Ε.
στο ενεργειακό μίγμα της Γηραιάς Ηπεί-
ρου, απομακρύνθηκαν από το διαγω-
νισμό, οι ρώσικοι όμιλοι, η Gazprom
και η Sintez έκαναν αισθητή την πα-
ρουσία τους. 
Η Gazprom κάνει κυκλωτικές κινήσεις
και ενδιαφέρεται κυρίως για τις δυνα-
τότητες που έχει η Ελλάδα ως κέντρο
διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς
την Ευρώπη. Το «κλειδί» είναι η με-
ταφορά αερίου, είτε αυτό είναι ρώσικο
είτε κυπριακό-ισραηλινό είτε ελληνικό,
εάν όντως υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοι-
τάσματα στη χώρα. Η θέση της χώρας,
στην άκρη της Ευρώπης και της Ασίας,
είναι ιδανική τοποθεσία για τη δημιουργία
αποθηκών υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG), το οποίο αναπτύσσεται
συνεχώς ως αγορά. Η εταιρεία, που
θα αποκτήσει εν τέλει τη ΔΕΠΑ, θα έχει
πρωτεύοντα ρόλο στο «Νότιο Διάδρομο»
για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη.
Ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι η Ελλάδα
διεκδικεί ενεργά μερίδιο, μέσω του
πρότζεκτ ΤΑΡ, για έναν αγωγό με με-
τόχους την ελβετική EGL, τη νορβηγική
Statoil και τη γερμανική E-on, που επι-
διώκει να μεταφέρει αζέρικο αέριο
στην Ιταλία, μέσω Τουρκίας - Ελλάδας
- Αλβανίας. 
Φυσικά, όλα αυτά προκαλούν δυσφορία
στην Ευρώπη. Για την Ε.Ε. είναι βασικός
ο στόχος της μείωσης της ενεργειακής
εξάρτησης από τη Ρωσία, κυρίως για
να μην μπορεί η τελευταία να κλείνει
τις «στρόφιγγες» όποτε θέλει. Οι Ευ-
ρωπαίοι θέτουν θέματα ρύθμισης της
αγοράς. Το μεγάλο θέμα είναι η από
κοινού πώληση ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ. Φοβούνται
ότι εάν η εταιρεία που διαχειρίζεται τα
δίκτυα στη χώρα αλλάξει χέρια, θα

είναι όλοι στον… αέρα. Ο ΔΕΣΦΑ, λοιπόν,
είναι το μεγάλο συν στην αποκρατικο-
ποίηση, καθώς τα «λεφτά» είναι στα
δίκτυα και όχι τόσο στην εμπορική
δραστηριότητα της ΔΕΠΑ, η οποία από
μόνη της είναι μικρή. 
Παράλληλα με το Δημόσιο θα πουλήσει
και ο Όμιλος Λάτση το ποσοστό που
έχουν στη ΔΕΠΑ τα Ελληνικά Πετρέλαια,
καθώς με το 33% μπορεί ακόμα και
να «μπλοκάρει» αποφάσεις στον εκά-
στοτε επενδυτή. 
Περίπου δύο μήνες μετά την αποκρα-
τικοποίηση της ΔΕΠΑ, θα ακολουθήσουν
τα ΕΛΠΕ. Εκεί, λίγο-πολύ, τα πράγματα
έχουν ξεκαθαρίσει. Ο Όμιλος Λάτση,
αφότου «ξεφορτώθηκε» την Eurobank,
θέλει να αγοράσει και το ποσοστό του
Δημοσίου (35%) στην εταιρεία. Το θέμα

είναι το τίμημα που θα καταφέρει να
κλείσει, καθώς προσπαθεί για το χα-
μηλότερο δυνατό. 

«Καυτή πατάτα» 
–ακόμα– η ΔΕΗ
«Ας αποφασίσει το κράτος τί θέλει να
κάνει με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλε-
κτρισμού», λέει το Ταμείο Αξιοποίησης

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
Από το Ταμείο λένε ότι ακόμα δεν έχουν
στα χέρια τους το πλαίσιο για τη ΔΕΗ.
Το Δημόσιο δεν έχει καταλήξει ακόμα
στον τρόπο με τον οποίο θα διαθέσει
το ποσοστό του στην Επιχείρηση. Ο
στρατηγικός επενδυτής μοιάζει για ξε-
πούλημα γι’ αυτό και τον αποφεύγουν,
η πώληση «κομματιών» της ΔΕΗ είναι

δύσκολη αλλά μάλλον προσφέρεται.
Στα μεγαλύτερα προβλήματα συγκα-
ταλέγεται και ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ. Ο Νίκος Φωτόπουλος, με το χέρι
κυριολεκτικά στο διακόπτη, περιμένει
την όποια απόφαση για να κηρύξει
«ιερό πόλεμο» κατά της αποκρατικο-
ποίησης. Και οι απειλές για μπλακ άουτ
δεν είναι κάτι το ευοίωνο για τον υπο-
ψήφιο επενδυτή. 
Επιπλέον, τα έσοδα της ΔΕΗ θα πε-
ριοριστούν το 2013. Αυτός είναι ένας
από τους λόγους που πιέζουν για αυ-
ξήσεις στα τιμολόγια, από τη στιγμή
που είναι κοινοτική οδηγία η απελευ-
θέρωσή τους, ενώ η επιχείρηση θα
πρέπει να αγοράζει πλέον τα δικαιώματα
εκπομπής ρύπων. 
Στη ΔΕΗ, αυτή τη στιγμή, η λέξη «επεν-
δύσεις» είναι απαγορευμένη, θα γίνει
κάτι στον τομέα αυτό σε δύο με τρία
χρόνια περίπου. Από κάπου, λοιπόν,
πρέπει να έχει έσοδα η επιχείρηση,
για να μην αποδυναμωθεί τελείως.
Σοβαρό πλήγμα ήταν και το θέμα με
το χαράτσι, που απείλησε τη βιωσιμότητά
της και εκτόξευσε τις οφειλές. 
Όλα βασίζονται στο μονοπώλιο που
κατέχει η ΔΕΗ, καθώς η απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα
έγινε για σύντομο διάστημα, με στρεβλό
τρόπο και κατέληξε με τους «αντα-
γωνιστές» της επιχείρησης (Energa-
Hellas Power) στη φυλακή… 

Έτος αποκρατικοποιήσεων θα είναι το 2013,κάτι που πρέπει να εύχονται
όλοι, γιατί σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα. 
Στον τομέα των ενεργειακών εταιρειών, το ενδιαφέρον είναι ζωηρό  και 
τα αποτελέσματα, μάλλον, άμεσα... 

ΗΛΑΡΚΟ, ούσα ενεργοβόρα επι-
χείρηση, η οποία θα πρέπει να

εξασφαλίσει «φθηνό ρεύμα» για
τη λειτουργία της, έχει και αυτή μια
μικρή σχέση με τις ενεργειακές
αποκρατικοποιήσεις. Στις 31 Δε-
κεμβρίου, μετά τη λήξη της σύμβασης
του ελληνικού δημοσίου με την επι-
χείρηση, η τελευταία αποβάλλεται
από το εργοστάσιο στη Λάρυμνα
και μεταφέρεται με πράξη νομοθε-
τικού περιεχομένου σε εταιρεία
ιδιωτικού σκοπού για να πωληθεί
από το ΤΑΙΠΕΔ. Η Εθνική Τράπεζα,
δανειστής της ΛΑΡΚΟ, προσπαθεί
να μπλοκάρει τον εν λόγω σχεδιασμό
με εξώδικο που απέστειλε. Αμφι-
σβητεί τη δυνατότητα διαχωρισμού
του εργοστασίου από την εταιρεία
και καλεί τους εμπλεκόμενους να
μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια
που να θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώ-

ματα της ΛΑΡΚΟ. 
Ωστόσο, ενδιαφέρον για την εταιρεία
υπάρχει και θεωρείται ότι θα πάει
καλά, παρά τις όποιες αντιδράσεις
και από τους εργαζομένους. Πρέπει
να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κάπου
αλλού στην Ευρώπη νικέλιο, κάτι
που ανεβάζει την αξία της επιχεί-
ρησης. Τεράστιο θέμα εδώ είναι οι
κρατικές ενισχύσεις. Η Κομισιόν
έχει ως γενική γραμμή να επιστρέ-
φονται οι όποιες κρατικές ενισχύσεις
που έχουν δοθεί και σύμφωνα με
το ΤΑΙΠΕΔ, ο λόγος που δεν που-
λήθηκε νωρίτερα η ΛΑΡΚΟ, είναι
το θέμα των κρατικών ενισχύσεων.
Με δεδομένη, όμως, τη σημερινή
κατάσταση της χώρας και την Τρόικα
να πιέζει έντονα για τις αποκρατι-
κοποιήσεις, θεωρείται δύσκολο να
μπλοκάρουν στα σημεία που εμ-
πλέκεται η Ε.Ε. 

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
(arampatzi@xrimaonline.gr)

Τί γίνεται στη ΛΑΡΚΟ
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Η αφαίμαξη των μισθών και συντάξεων θα γίνει αισθητή στις τσέπες μισθωτών 
και συνταξιούχων με το... καλημέρα του 2013.

Α
υξάνεται η παρακράτηση φό-

ρου που θα υπολογίζεται
από τον Ιανουάριο με τη νέα
φορολογική κλίμακα, χωρίς
όμως να λαμβάνονται υπόψη

τα πρόσθετα αφορολόγητα για τα παιδιά,
τα οποία καταργούνται. Πολλοί μισθωτοί
με παιδιά, που έχουν μεσαία εισοδήματα,
θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες εισο-
δηματικές απώλειες. Θα δουν τις μηνιαίες
αποδοχές τους να «ψαλιδίζονται» ακόμη
περισσότερο εξαιτίας της αύξησης της
παρακράτησης φόρου. 
Το πλέον επιβαρυντικό είναι ότι τα νέα
οικογενειακά και πολυτεκνικά επιδόματα
θα αρχίσουν να καταβάλλονται αφού
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων
του 2013, δηλαδή στο δεύτερο εξάμηνο
του έτους.
Οι παρακρατήσεις φόρου θα είναι αυξημένες
για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς
παιδιά και εισόδημα από 24.000 ευρώ
και πάνω, δηλαδή 1.714 ευρώ μήνα. 
8Για όσους έχουν 1 παιδί και εισόδημα

από 12.000 ευρώ και πάνω, δηλαδή
857 ευρώ/μήνα.

8Για όσους έχουν 2 ή περισσότερα παι-
διά και εισόδημα από 10.000 ευρώ
και πάνω, δηλαδή 714 ευρώ/μήνα.

Φορολογούμενος χωρίς παιδιά:
8Με εισόδημα 8.000 ευρώ θα έχει μεί-

ωση μηνιαίων κρατήσεων 21,11 ευρώ.
8Με εισόδημα 15.000 ευρώ μείωση

2,81 ευρώ.
8Με εισόδημα 40.000 ευρώ αύξηση

μηνιαίων κρατήσεων 90,06 ευρώ.
Φορολογούμενος με 1 παιδί: 
8Με εισόδημα 10.000 ευρώ θα έχει μεί-

ωση μηνιαίων κρατήσεων 14,07 ευρώ.
8Με εισόδημα 25.000 ευρώ αύξηση

κρατήσεων 23,22 ευρώ.
Φορολογούμενος με 2 παιδιά: 
8Με εισόδημα 12.000 ευρώ θα έχει αύ-

ξηση κρατήσεων 16,89 ευρώ το μήνα.
8Με εισόδημα 30.000 ευρώ αύξηση

κρατήσεων 68,95 ευρώ.
Φορολογούμενος με 3 παιδιά:
8Με εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει αύ-

ξηση κρατήσεων 40,81 ευρώ το μήνα. 
8Με εισόδημα 35.000 ευρώ αύξηση

κρατήσεων 114,68 ευρώ. 

Οι κερδισμένοι
Οι μόνοι ευνοημένοι από
τη νέα κλίμακα παρακρά-
τησης θα είναι, το επόμενο έτος, οι μισθωτοί
και συνταξιούχοι που δεν έχουν παιδιά
και το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά
τις 25.000 ευρώ. 
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα
«κερδίζουν» κάθε μήνα, ανάλογα με το
ύψος του εισοδήματός τους, από 7,04
έως και 28,14 ευρώ. 
Ακόμη όσοι μισθωτοί έχουν ένα προστα-
τευόμενο τέκνο και ετήσια εισοδήματα
πάνω από 7.000 και μέχρι 11.000 ευρώ,
θα προκύψουν μειώσεις στις κρατήσεις
φόρων. 

Ποιοί «πληρώνουν» 
την αύξηση της παρακράτησης 
8Όσοι δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα

και έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από
25.000 ευρώ.

8Όσοι έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο
και ετήσια εισοδήματα πάνω από
12.000 ευρώ.

8Όσοι έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2012 2013 ΔΙΑΦΟΡΑ

5.000 357,14 0 0 0
8.000 571,43 7,04 0 -7,04

10.000 714,29 21,11 7,04 -14,07
12.000 857,14 35,18 37,99 2,81
15.000 1.071,43 73,17 84,43 11,26
17.000 1.214,29 103,43 115,39 11,96
18.000 1.285,71 121,01 130,86 9,85
20.000 1.428,57 156,19 161,82 5,63
25.000 1.785,71 244,14 267,36 23,22
30.000 2.142,86 360,23 415,11 54,88
35.000 2.500,00 483,35 562,86 79,5
40.000 2.857,14 606,48 710,61 104,13
50.000 3.571,43 873,84 1.006,11 132,27

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2012 2013 ΔΙΑΦΟΡΑ

5.000 357,14 0 0 0
8.000 571,43 0 0 0

10.000 714,29 7,04 7,04 0
12.000 857,14 21,11 37,99 16,89
15.000 1.071,43 59,1 84,43 25,33
17.000 1.214,29 89,35 115,39 26,03
18.000 1.285,71 106,94 130,86 23,92
20.000 1.428,57 142,12 161,82 19,7
25.000 1.785,71 230,07 267,36 37,29
30.000 2.142,86 346,16 415,11 68,95
35.000 2.500,00 469,28 562,86 93,58
40.000 2.857,14 592,41 710,61 118,2
50.000 3.571,43 859,76 1.006,11 146,34

Ποδαρικό με...
αφαίμαξη!

Ακόμη μικρότερα εφάπαξ θα ει-
σπράττουν όσοι συνταξιοδοτούνται
από την 1/1/2014. Μετά τις μει-
ώσεις έως 83% που θα δουν στα
σχετικά ποσά όσοι έχουν βγει
στη σύνταξη και δεν έχουν ει-
σπράξει το εφάπαξ, προβλέπεται
να εκδοθεί μέχρι το τέλος του
χρόνου υπουργική απόφαση, η

οποία θα καθορίζει «νέα τεχνική
βάση με την οποία θα υπολογίζεται
το εφάπαξ βοήθημα από 1/1/2014
σε όλα τα Ταμεία Πρόνοιας». 
Όπως προαναγγέλλει η εγκύ-
κλιος της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, «η θέσπιση νέου τρόπου
υπολογισμού του εφάπαξ σε
όλους τους φορείς-τομείς πρό-

νοιας ήταν επιβεβλημένη μετά
τη ρητή μνημονιακή δέσμευση
του Ν. 4046/2012 για να γίνουν
οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις,
ώστε να εξαλειφθούν οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές και τα ελ-
λείμματα στους φορείς Πρόνοι-
ας». Άμεσα θα «κουρευτούν»
τα ποσά εφάπαξ για τους ασφα-

λισμένους μέχρι 31/12/1992
που αποχώρησαν από 1/8/2010
και μετά και στους οποίους δεν
έχει εκδοθεί η απόφαση χορή-
γησης του εφάπαξ βοηθήματος
μέχρι τη δημοσίευση του νόμου
(δηλ. μέχρι τις 12/11/2012). 
Ειδικά στα Ταμεία όπου είχαν
γίνει και το 2011 μειώσεις (στο

Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλ-
λήλων και στο ΤΑΠ - ΔΕΗ του
ΤΑΥΤΕΚΩ), οι περικοπές θα διε-
νεργούνται χωριστά και όχι αθροι-
στικά. Τέλος, για όσους δεν έχουν
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές
για εφάπαξ, καθορίζεται ως ανώ-
τατο όριο παροχής το ποσό των
15.000 ευρώ. 

Νέο
«κούρεμα»
στο εφάπαξ

το 2013

και ετήσια εισοδήματα πάνω από
10.000 ευρώ. 

8Όσοι έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα
και ετήσια εισοδήματα πάνω από
10.000 ευρώ.

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2012 2013 ΔΙΑΦΟΡΑ

5.000 357,14 0 0 0
6.000 428,57 7,04 0 -7,04
7.000 500,00 14,07 0 -14,07
8.000 571,43 21,11 0 -21,11
9.000 642,86 28,14 0 -28,14

10.000 785,71 35,18 7,04 -28,14
11.000 785,71 42,21 22,51 -19,7
12.000 857,14 49,25 37,99 -11,26
13.000 928,57 61,91 53,47 -8,44
14.000 1.000,00 74,58 68,95 -5,63
15.000 1.071,43 87,24 84,43 -2,81
16.000 1.142,86 99,91 99,91 0
17.000 1.214,29 117,5 115,39 -2,11
18.000 1.285,71 135,09 130,86 -4,22
19.000 1.357,14 152,68 146,34 -6,33
20.000 1.428,57 170,26 161,82 -8,44
25.000 1.785,71 258,21 267,36 9,15
26.000 1.857,14 275,8 296,91 21,11
27.000 1.928,57 300,43 326,46 26,03
28.000 2.000,00 325,05 356,01 30,96
29.000 2.071,43 349,68 385,56 35,88
30.000 2.142,86 374,3 415,11 40,81
40.000 2.857,14 620,55 710,61 90,06
50.000 3.571,43 887,91 1.006,11 118,2
60.000 4.285,71 1.155,26 1.301,61 146,34

100.000 7.142,86 2.280,98 2.483,61 202,63

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2012 2013 ΔΙΑΦΟΡΑ

5.000 357,14 0 0 0
8.000 571,43 0 0 0

10.000 714,29 0 7,04 7,04
12.000 857,14 0 37,99 37,99
15.000 1.071,43 37,99 84,43 46,44
17.000 1.214,29 68,25 115,39 47,14
18.000 1.285,71 85,84 130,86 45,03
20.000 1.428,57 121,01 161,82 40,81
25.000 1.785,71 208,96 267,36 58,4
30.000 2.142,86 325,05 415,11 90,06
35.000 2.500,00 448,18 562,86 114,68
40.000 2.857,14 571,3 710,61 139,31
50.000 3.571,43 838,66 1.006,11 167,45

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΜΑΣ
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H
ΕΚΤ λύνει τα χέρια των

ελληνικών τραπεζών,
μετά την απόφασή της,
που ακολούθησε αυτή
της σύστασης από την

S&P. Σημειωτέον, ότι μέσω του τρόπου
αυτού και οι εισηγμένες στο Χ.Α. επι-
χειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να
αντλήσουν ρευστότητα. Βεβαίως, το
πρωτεύον ζήτημα είναι η ανακεφα-
λαιοποίηση. Εφόσον πραγματοποιηθεί
επιτυχώς, τότε θα ανοίξει ο δρόμος
για να βγουν οι τράπεζες στις αγορές. 
Οι αγορές έχουν κλείσει για τις τράπεζες
ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του
2010, μετά τις τελευταίες και κοπιώδεις
προσπάθειες τότε των Eurobank και
Εθνικής. Έκτοτε, όσο οι υποβαθμίσεις
της χώρας έπεφταν… βροχή, η παροχή
ρευστότητας στις τράπεζες από τις διε-
θνείς αγορές και όχι από την ΕΚΤ πε-
ριοριζόταν όλο και πιο πολύ, αναμέ-
νοντας ουσιαστικά τη χείρα βοηθείας
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Το σημαντικό είναι ότι οι εκδόσεις
γραμματίων του ελληνικού δημοσίου
θα περιοριστούν, που σημαίνει ότι θα
περιοριστεί περαιτέρω η απώλεια κε-
φαλαίων. Ταυτόχρονα, από τη σταδιακή
εκταμίευση της δόσης θεωρείται βέβαιο
ότι θα ξεκινήσει η αποπληρωμή υπο-
χρεώσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων. 
Πάντως, παρά το γεγονός των ζημιών
που παρουσίασαν στο εξάμηνο και εν-
νιάμηνο του τρέχοντος έτους, λόγω
κυρίως της συμμετοχής τους στο κού-
ρεμα (PSI), καθώς και στο πρόγραμμα
επαναγοράς, οι ελληνικές τράπεζες
απέδειξαν ότι το ζημιογόνο αποτέλεσμα
είναι σαφώς απόρροια της κρίσης. Οι
σημαντικά αυξημένες προβλέψεις, συ-
νεπεία της αύξησης των επισφαλειών,
παράλληλα με το «κόστος» διατήρησης
και επί δεκαετία των χαρτοφυλακίων
ομολόγων, τα οποία τελικά θυσίασαν
στο «βωμό» της επαναγοράς, είναι οι
κύριοι υπαίτιοι για την εικόνα των ισο-

λογισμών που παρουσίασαν οι τέσσερις
μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι. 
Αποτελέσματα, τα οποία είχαν σημαντικά
καθυστερήσει να δημοσιευθούν, λόγω
της καθυστέρησης της δόσης προς
την ελληνική οικονομία –έπρεπε να
εισρεύσουν τα κεφάλαια προς το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για
να λάβουν οι ελληνικές τράπεζες εγ-
γυήσεις και να παρουσιάσουν θετική
καθαρή θέση και υψηλούς δείκτες κε-
φαλαιακής επάρκειας. 
Με σύνολο κεφαλαιακών αναγκών
προφανώς διαφορετικό ανά τράπεζα,
χωρίς όμως να είναι ανάλογο του με-
γέθους της (9,7 δισ. ευρώ η Εθνική,
4,6 δισ. ευρώ η Alpha Bank, 5,8 δισ.
ευρώ η Eurobank και 7,3 δισ. ευρώ η
Πειραιώς), οι τράπεζες στέλνουν ένα
θετικό μήνυμα στην αγορά, ανακοι-
νώνοντας, με την αφορμή των αποτε-
λεσμάτων εννεαμήνου (και εξαμήνου),
την πραγματική τους καθαρή θέση. 

«Κούρεμα»
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η
Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eu-
robank και η Πειραιώς, συμμετείχαν
στο PSI+ με συνολικό ποσό ομολόγων
35,7 δισ. ευρώ, το οποίο ως ποσοστό
του ενεργητικού τους, όπως αυτό δη-
μοσιεύτηκε για το έτος 2011, κυμαι-
νόταν από 9,5% (Eurobank) έως
15,6% (Τράπεζα Πειραιώς). Ως μέσο
ποσοστό επί του ενεργητικού τους,
τα κρατικά ομόλογα που κατείχαν οι
παραπάνω τράπεζες δεν διέφεραν

σημαντικά από τα αντίστοιχα ποσοστά
των ιταλικών ή ισπανικών τραπεζών
για το χρέος των χωρών τους. Οι
ζημίες των τεσσάρων τραπεζών, λόγω
της συμμετοχής τους στο PSI+ και
στην επαναγορά, είναι 26,5 δισ. ευρώ
(προ φόρων), με την Alpha Bank να
εμφανίζει τη μικρότερη (4,4 δισ. ευρώ)
και την Εθνική Τράπεζα τη μεγαλύτερη
(11 δισ. ευρώ). Το σύνολο αυτών των
απωλειών αποτελεί, ταυτόχρονα, όφε-
λος για το Δημόσιο, λόγω της συνε-
παγόμενης ισόποσης μείωσης του δη-

μοσίου χρέους, καθώς και της ση-
μαντικής ελάφρυνσης για μελλοντικές
πληρωμές τόκων. Λόγω των τεράστιων
ζημιών από τα ΟΕΔ, οι μέτοχοι των
τραπεζών –μεταξύ αυτών περί τους
500.000 ιδιώτες μικροεπενδυτές και
τα ασφαλιστικά ταμεία– απώλεσαν,
από το 2007 έως σήμερα άνω του
95% των επενδύσεών τους σε τρα-
πεζικές μετοχές. Για τα ασφαλιστικά
ταμεία ιδιαίτερα, η ζημία αυτή είναι
επιπλέον εκείνης που υπέστησαν από
τη συμμετοχή τους στο PSI+.

τισ φερνει πιο κοντα στισ αγορεσ η αναβαθμιση απο την s&p μετα τισ αποφασεισ τησ εκτ

Πώς βρέθηκαν με... ρευστό οι τράπεζες
Τράπεζες και εισηγμένες έρχονται μία ώρα... αρχύτερα πιο κοντά στις
αγορές μετά την αιφνιδιαστική αναβάθμιση της S&P έπειτα από τρία
χρόνια. Αν και η αναβάθμιση αφορά μόνο τη χώρα και για τις τράπεζες 
η σύσταση παραμένει κολλημένη… στα τρία C, ωστόσο τα ομολογιακά
δάνεια που έχουν οι τράπεζες, τα υβριδικά και τα ανανεούμενα
ομολογιακά των εισηγμένων θα μπορούν πλέον να «παρκαριστούν» 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς άντληση ρευστότητας. 

ΤHΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@xrimaonline.gr)

Τα ποσά που ανακοίνωσαν οι
συστημικές τράπεζες ως κα-

θαρές τους κεφαλαιακές ανάγκες,
θα επισημοποιηθούν και θα προσ-
διορισθούν επακριβώς από την
έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος,
η οποία αναμένεται να γνωστο-
ποιηθεί και να δοθεί στη δημο-
σιότητα αμέσως μετά τα Χριστού-
γεννα, πιθανότατα από μέρα σε
μέρα και πριν από το τέλος του
έτους. 
Το επόμενο βήμα θα είναι –από
τα ακριβή ποσά που θα ανακοι-
νωθούν και από την κεντρική τρά-
πεζα της χώρας– να προσδιορισθεί
το 10% περίπου, το οποίο θα
αφορά στη σχεδιαζόμενη αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου, την οποία
θα πρέπει να στηρίξουν οι ιδιώτες
μέτοχοι. 

Πάντως, παρά τις ζημιές που συ-
νολικά οι τέσσερις τράπεζες πα-
ρουσίασαν στο επίπεδο των 4,88
δισ. ευρώ, υπάρχει ένα σημαντικό
στοιχείο που μπορεί να θεμελιώσει
ένα αισιόδοξο κλίμα: Αυτό της
ισχυρής κεφαλαιακής κατάστασης.
Και οι τέσσερις τράπεζες υπερ-
βαίνουν τον ελάχιστο δείκτη κε-

φαλαιακής επάρκειας και παρου-
σιάζουν pro-forma, δείκτες της
τάξεως του 11,9% στην Εθνική,
11,5% στη Eurobank, 9,9% στην
Alpha Bank και 13% στον Όμιλο
Πειραιώς. Τα ποσοστά αυτά τις
καθιστούν βιώσιμες και ισχυρές,
ακόμη και απέναντι στην τρέχουσα
«λαίλαπα» της κρίσης... 

Η Τράπεζα της Ελλάδος

Το επόμενο βήμα θα είναι

από τα ακριβή ποσά που 

θα ανακοινωθούν 

και από την κεντρική

τράπεζα της χώρας, 

να προσδιορισθεί 

το 10%, το οποίο 

θα αφορά 

στη σχεδιαζόμενη αύξηση

μετοχικού κεφαλαίου
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ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ η ΑΝΑΚΕφΑΛΑΙΟπΟΙηΣη ΤωΝ ΤρΑπΕΖωΝ 

Τ
ην ίδια ώρα και οι ίδιες οι ελ-
ληνικές τράπεζες γίνονται
πιο δυνατές, καθώς παίρνουν
τη μερίδα του λέοντος γα την

ανακεφαλαιοποίησή τους. Τα υψηλά
επιτόκια των προθεσμιακών καταθέ-
σεων «αντέχουν» ακόμη, αν και αρκετοί
εκτιμούν ότι θα υποχωρήσουν σημαντικά
από την ερχόμενη άνοιξη όταν θα έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανα-
κεφαλαιοποίησης.
Ήδη και οι τράπεζες έχουν αρχίσει να
δημιουργούν προθεσμιακά προϊόντα,
ευέλικτα μεν, αλλά μεγάλης διάρκειας,
ακόμη και άνω των 12 μηνών.
Η Εθνική για ποσά 100.000 ευρώ δίνει
επιτόκιο 4,50% για τις πρώτες 170
ημέρες, 4,25% για τις επόμενες 170
ημέρες και 4% για τις επόμενες 170
ημέρες, συνολικά δηλαδή για μία
17μηνη τοποθέτηση  με μέσο σταθμικό
επιτόκιο γύρω περί το 4,50%, ενώ
δίνει και τη δυνατότητα ανάληψης
μετά τις πρώτες 170 ημέρες.
Η Εθνική προσφέρει επίσης:
- «Εθνική 4x2», διάρκειας 8 μηνών,
με τους τόκους να καταβάλλονται
κάθε δύο μήνες. Για τα πρώτα τρία δί-
μηνα η απόδοση είναι 3,30%, ενώ για
το τελευταίο δίμηνο ανεβαίνει στο
4%.Ο καταθέτης μπορεί να προχωρήσει
και σε πρόωρη μερική ανάληψη των
χρημάτων του, υπό την προϋπόθεση
ότι το υπόλοιπο δεν θα πέσει κάτω
από τις 20.000 ευρώ, που αποτελεί
και το ελάχιστο όριο. 
- Μηνιαίο. Απευθύνεται σε καταθέτες
με αποταμιεύσεις τουλάχιστον 20.000
ευρώ και διατίθεται σε 6μηνη και
12μηνη έκδοση, ενώ οι τόκοι κατα-
βάλλονται στον πελάτη κάθε μήνα.
Για διάστημα 6 μηνών το επιτόκιο ανά-
λογα με το ποσό της κατάθεσης κυ-
μαίνεται από 2,50% έως 3,70%, ενώ
για τους 12 μήνες μεταξύ 2,70% και
3,80%.
Η Eurobank για το ίδιο ποσό των
100.000 ευρώ, στον προθεσμιακό λο-
γαριασμό «Υπέρ σας» δίνει επιτόκιο

4,50%, για 24 μήνες και δυνατότητα
ανάληψης του ποσού χωρίς ποινή
κάθε δύο μήνες. Για ποσά από 60.000
έως 10.000 ευρώ το επιτόκιο διαμορ-
φώνεται στο 4,30%, στο 4,10% για
ποσά από 30.000 έως 60.000 ευρώ
και 3,50% για ποσά από 10.000 έως
30.000 ευρώ.
Η Eurobank για ποσά μεγαλύτερα των
10.000 ευρώ προσφέρει επιτόκιο
5,25% για τις 100.000 ευρώ, με δυ-
νατότητα ανάληψης κάθε μήνα, και
το ποσό πάνω από τα 100.000 ευρώ
, τοποθετείται σε αμοιβαία κεφάλαια
ή σε τραπεζοασφαλσιτικά προϊόντα.
Η Eurobank προσφέρει στο Step Up 3
μηνών, με επιτόκιο που αυξάνεται
κάθε μήνα, προσφέρει μέση ετησιο-
ποιημένη απόδοση στο τρίμηνο μπορεί
να φτάσει έως και το 4,60%, ανάλογα
με το ποσό της κατάθεσης, που μπορεί
να ξεκινά από τις 10.000 ευρώ. Στην
προθεσμιακή Κατάθεση X2: το προϊόν
αποτελεί πρόταση αποταμίευσης 12
μηνών, με κύριο χαρακτηριστικό το
διπλασιασμό του επιτοκίου τον 6ο και
το 12ο μήνα της κατάθεσης. Το επιτόκιο
σε ορισμένες περιόδους εκτοκισμού
μπορεί να φτάσει έως και το 8,00%
Η Alpha Bank προσφέρει επιτόκια, σε
εξάμηνες προσθεσμιακές καταθέσεις

γύρω στο 4,5%, επιτόκιο που ξεπερνά
και το 5% για τη 12μηνη προθεσμιακή
κατάθεση «Platinum» για ποσά άνω
των 500.000 ευρώ.
Στο προϊόν «Alpha Μηνιαία πρόοδος»,
για 3μηνες καταθέσεις δίνει μεσο-
σταθμικό επιτόκιο 3,25%, για την
6μηνη plus 4,39%, για την 6μηνη Gold
4,75% και για 12 μήνες μεσοσταθμικό
επιτόκιο 4,15% και για την 12μηνη-
Platinumμεσοσταθμικό επιτόκιο 4,85%. 
Στην προθεσμιακή κατάθεση «Ανεβαίνω
EXTRA 3 και 6 μηνών» του Ταχυδρο-
μικού Ταμιευτηρίου, ο μηνιαίος τόκος
κατατίθεται αυτόματα σε έντοκο λο-

γαριασμό του πελάτη. Με εξασφαλι-
σμένο επιτόκιο που ξεκινάει από 3,75%
(1 μήνας) και φτάνει έως και 6,75%
(6 μήνες), οι μηνιαίες προθεσμιακές
καταθέσεις εγγυώνται υψηλές απο-
δόσεις, ενώ παράλληλα σας αφήνουν
την ελευθερία να διακόψετε το πρό-
γραμμα όποτε εσείς επιθυμείτε. Το
ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης
είναι τα 20.000 ευρώ. 
Η Κύπρου στην 6μηνη κατάθεση προ-
θεσμίας «3 plus 3» δίνει επιτόκιο
2,3% το α' τρίμηνο και 4,5% το β' τρί-
μηνο, ενώ στο 12μηνο λογαριασμό
«Reflex» το επιτόκιο αυξάνεται 0,25

κάθε τρίμηνο, ξεκινά από το 3,25%
και φθάνει στο 4%. 
Για κεφάλαιο της τάξεως των 100.000
ευρώ, η Πειραιώς δίνει επιτόκια κοντά
στο 4,6% για χρονικές διάρκειες έξι
και δώδεκα μηνών. Η Πειραιώς στην
προθεσμιακή κατάθεση «+Συν-Πλην»,
προσφέρει υψηλό επιτόκιο έως και
4,10% (μικτό ετησιοποιημένο), απόδοση
τόκων κάθε μήνα και απόλυτη ευελιξία,
αφού μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε
τα χρήματά σας, όποτε θέλετε, χωρίς
κόστος. Μπορείτε να αφειαρείται χρή-
ματα, από 500 ευρω και έως ήμισυ
της αρχικής σας κατάθεσης , έτσι ώστε
το κεφάλαιο που θα προκύπτει να πα-
ραμένει μεταξύ του ±50% του αρχικού,
ενώ το ελάχιστο ποσό αρχικής κατά-
θεσης ανέρχεται στα 20.000 ευρώ. Η
Πειραιώς με το προϊόν «Με το Παρα-
πάνω» δίνει κλιμακούμενο επιτόκιο
με ανοδικές αποδόσεις κάθε μήνα,
(διάρκεια 6, 12,18, 24 μήνες),με πολύ
χαμηλό πσοό αρχικής κατάθεσης τα
5.000 ευρώ, απόδοση κάθε μήνα ή
τρίμηνο, ενώ η τράπεζα με το νέο
προϊόν της «Με το Παραπανω» 3ετίας
προσφέρει επιτόκιο 3% για τον πρώτο
χρόνο, 4% για το δεύτερο και 5% για
τον τρίτο με αρχικό ποσό τα 30.000
ευρώ και καταβολή τόκων κάθε τρί-
μηνο.
Η Marfin Egnatia, στον προθεσμιακό
λογαιασμό «ΠροσΑΥΞΑΝΩ», προσφέρει
αυξανόμενο επιτόκιο, που ανανεώνεται
αυτόματα κάθε μήνα (έως 12 μήνες)
και δίνει μηνιαία αύξηση επιτοκίου
που φτάνει το 5,85% για ποσά από
10.000 μέχρι 50.000 ευρώ και 6,35%
για ποσά από 50.000,01 και άνω. 

Στις μεγάλης διάρκειας προθεσμιακές 
ρίχνουν το βάρος τώρα οι τράπεζες 

ΗEmporiki Bank λανσάρει και ένα νέοπροϊόν που
αφορά σε ιδιώτες που θέλουν να μεταφέρουν κε-

φάλαια ή να ρευστοποιήσουν επενδύσεις από τράπεζα
εκτός Ελλάδας στην Emporiki Bank. Πρόκειται για την
προθεσμιακή κατάθεση «Emporiki Capital Return»,
τη νέα 12μηνη επενδυτική πρόταση από την Emporiki
με υψηλό επιτόκιο 5% (σταθερό για όλη τη διάρκεια
της κατάθιεσης) ειδικά σχεδιασμένη για εσάς που ρευ-
στοποιείτε επενδύσεις σας στο εξωτερικό και τις μετα-
φέρετε στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα το
κεφάλαιό σας διαθέσιμο κάθε στιγμή, αφού προσφέρει
τη δυνατότητα ολικής ανάληψης όποτε το θελήσετε
χωρίς ποινή και χωρίς περιορισμού. 
Εχετε τη δυνατότητα μηνιαίας καταβολής των τόκων,

ενώ το ελάχιστο ποσό κατάθεσης ιαμορφώνεται στις
100.000 ευρώ.
Επίσης ηEmporiki Bank  με το «Emporiki Κάθε μήνα»
για 12μηνη  προθεσμιακή κατάθεση προσφέρει επιτόκιο
έως 4,90% για ποσά άνω των 200.000 ευρώ και
καταβολή των τόκων κάθε μήνα, εξασφαλίζοντας ένα
επιπλέον σταθερό μηνιαίο έσοδο για έναν ολόκληρο
χρόνο (π.χ για κατάθεση 200.000 ευρώ  το καθαρό
μηνιαίο ποσό των τόκων σας είναι 735 ευρώ).
Αναλυτικά, τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής: 1,50%
για ποσά από 5.000 έως 20.000 ευρώ, 4,10% για ποσά
από 20.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ, 4,70% για
ποσά από 50.000,01ευρώ έως 200.000 ευρώ  και
4,90% για ποσά άνω των 200.000 ευρώ.

Από το εξωτερικό στην… Emporiki

Με την εκταμίευση της δόσης και τη συμφωνία για το ελληνικό χρέος να
απομακρύνουν τα σενάρια για έξοδο της χώρας μας από το ευρώ και με
την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την S&P να δίνει «ένεση»
αισιοδοξίας στην αγορά, δημιουργείται πλέον μια πιο στέρεη βάση για
όσους έχουν ακόμη ρευστό να επιστρέψουν στις τραπεζικές καταθέσεις
και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 

Οι τράπεζες 

έχουν αρχίσει 

να δημιουργούν

προθεσμιακά προϊόντα,

ευέλικτα μεν, 

αλλά μεγάλης διάρκειας,

ακόμη και άνω 

των 12 μηνών



35Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 συνέντευξη

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν 
θα κυβερνήσει, 
θα επιδιώξει να κάνει
συνεργασίες με όλες
τις αριστερές
δυνάμεις που 
θα προασπίσουν 
τα συμφέροντα 
του ελληνικού λαού
και όχι της Τρόικας.
Θα το επιδιώξει
ακόμα και αν πετύχει
αυτοδυναμία»,
διαμηνύει 
ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Γιώργος Πάντζας.

Παράλληλα,
καταγγέλλει την
τρικομματική
κυβέρνηση ότι
«έχει εκτελέσει
άψογα το σχέδιο
φτωχοποίησης
της ελληνικής
κοινωνίας»...

Στην πολιτική περισσεύει η υποκρισία

να στερήσουμε από το λαό μας το
δικαίωμα για ζωή». Όλα, όμως, είναι
ένα μεγάλο ψέμα, προκειμένου,
όπως σας είπα νωρίτερα, να παρα-
δώσουν έναντι πινακίου φακής τη
χώρα στα αφεντικά τους. Υπάρχουν
περιπτώσεις υποκρισίας, την οποία
ερμηνεία της θα ζήλευαν και οι με-
γαλύτεροι ερμηνευτές του ξένου
και ελληνικού θεάτρου. Όμως είναι
γνωστό ότι το θέατρο δίνει στον άν-
θρωπο πολιτισμό, όραμα, αξίες,
ιδέες, δημοκρατία και άλλα πολλά.
Όλες αυτές οι αρχές, δεν έχουν
καμία σχέση με το ψέμα και την
υποκρισία. 

Με ποιά κόμματα θα μπορούσε
ενδεχομένως να συγκυβερνήσει
ο ΣΥΡΙΖΑ αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο
ώστε να προκύψει κυβέρνηση; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα κυβερνήσει –και
δεν θα αργήσει να έρθει η στιγμή
που η λαϊκή βούληση θα στείλει
στον αγύριστο την πολιτική της εξα-
θλίωσης– θα επιδιώξει να κάνει συ-
νεργασίες με όλες τις αριστερές δυ-
νάμεις που θα προασπίσουν τα συμ-

φέροντα του ελληνικού λαού και
όχι της Τρόικας. Θα το επιδιώξει
ακόμα και αν πετύχει αυτοδυναμία
στις επόμενες εκλογές! 

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι πάγια
υπέρ της απλής αναλογικής ή
άλλαξε θέση; 
Όχι, κε Τουμάση, εμείς είμαστε πάγια
υπέρ της απλής αναλογικής, γιατί
έτσι αντιλαμβανόμαστε τη δίκαιη
αντιπροσώπευση της λαϊκής βού-
λησης. Σύντομα, μάλιστα, θα κατα-
θέσουμε πρόταση νόμου για την
απλή αναλογική, προκειμένου να
απαντήσουμε οριστικά, στα διάφορα
πολιτικά τερτίπια των ΜΜΕ και της
συγκυβέρνησης. Δεν θα περιμένουμε
την όποια, δήθεν, αλλαγή του εκλο-
γικού νόμου από την τρόικα εσω-
τερικού, που βλέπει να βυθίζεται
δημοσκοπικά και να αυτοκαταστρέ-
φεται κομματικά από τις πολιτικές
που υπηρετεί. Δεν υπάρχει εκλογικό
αντίδοτο στη μαύρη τρύπα που οι
ίδιοι δημιούργησαν και που τώρα
είναι στη δίνη της. Την απάντηση
θα τους την δώσει ο ελληνικός λαός
στις επόμενες εκλογές, που ελπίζω
να γίνουν σύντομα. 

πρεσβεύουν το άθλιο καπιταλιστικό
σύστημα. Δηλαδή για την Τρόικα
και όλα τα λαμόγια που την περι-
τριγυρίζουν, με τελικό κόστος την
απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας. 

Πού εκτιμάτε πως έχει πετύχει
και πού υστερεί η κυβέρνηση;
Η κυβέρνηση έχει πετύχει διάνα σε
ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των δανει-
στών μας. Έχει διαπρέψει, κατά ομο-
λογία του Σόιμπλε, στην εκτέλεση
όλων αυτών των παρανοϊκών αιτη-
μάτων της Τρόικας. Έχει εκτελέσει
άψογα το σχέδιο φτωχοποίησης της
ελληνικής κοινωνίας. Παίρνει άριστα
στον τρόπο που μεθοδεύει το ξεπού-
λημα του ελληνικού πλούτου. Λιμάνια,
αεροδρόμια, ορυκτός πλούτος, νερό,
ηλεκτρική ενέργεια, ΑΠΕ, real esta-
te… όλα στο σφυρί, όλα ξεπουλιούνται
σε τιμή ευκαιρίας. Πάντα με το αζη-
μίωτο για αυτούς (η μίζα θα κάνει
πάρτι). Εκεί που η κυβέρνηση παίρνει
μηδέν, είναι στην προάσπιση των ελ-
ληνικών συμφερόντων. Στη διεκδίκηση
και στη διαπραγμάτευση απέναντι
στην Τρόικα για λογαριασμό του ελ-

Κύριε Πάντζα, ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες σας και στις
προσδοκίες του ελληνικού λαού
ο τρόπος λειτουργίας και η απο-
τελεσματικότητα της Βουλής;
Ξεκάθαρα όχι, κε Τουμάση! Αλλά
για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ο
ρόλος της Βουλής είναι διττός: το
πρώτο κομμάτι αφορά στο νομοθετικό
έργο και το δεύτερο κομμάτι αφορά
στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δη-
λαδή, η Βουλή πρέπει να νομοθετεί
αλλά και να ασκεί έλεγχο, μέσω
ερωτήσεων, προς την εκτελεστική
εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση.
Δυστυχώς, όμως, τίποτα από τα δύο
δεν συμβαίνει. Η επιλογή αυτής της
συγκυβέρνησης είναι να απέχει και
από τις δύο διαδικασίες. Επιλέγει
να νομοθετεί με πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου –δηλαδή αποφασί-
ζουμε και διατάζουμε– και να αφήνει
αναπάντητες το 80% περίπου των
ερωτήσεων, είτε απουσιάζοντας είτε
δηλώνοντας κόλλημα. Ενδεικτικό
είναι το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός
κ. Σαμαράς, μετά από τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις της κυβέρνησης
στις 20 Ιουνίου, εμφανίστηκε πάλι
στη Βουλή στα τέλη του Νοέμβρη,

όταν η συγκυβέρνησή του ψήφισε
τα καταστροφικά μέτρα για την ελ-
ληνική κοινωνία. Σημειωτέων, ο
πρόεδρός μας, Αλέξης Τσίπρας, έχει
πάνω από επτά με οκτώ φορές ζη-
τήσει (μέσω ερωτήσεων) από τον
κ. Σαμαρά να έρθει στη Βουλή και
να απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα,
με τον τελευταίο, σνομπάροντας την
κοινοβουλευτική διαδικασία, να
στέλνει τους υπουργούς του. Νομίζω,
λοιπόν, ότι η πρακτική αυτή δεν αν-
ταποκρίνεται στις προσδοκίες του
ελληνικού λαού, αλλά και στις κρί-
σιμες στιγμές για την πατρίδα μας.
Είμαι βέβαιος, όμως, ότι η πρακτική
αυτή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
της Τρόικας και των τοκογλύφων
δανειστών μας. Άρα, στο ερώτημα
για ποιόν εργάζεται η κυβέρνηση,
για τον ελληνικό λαό ή για την
Τρόικα της κα Μέρκελ και των τρα-
πεζιτών, η απάντηση είναι απλή και
ξεκάθαρη: εργάζεται για όλους αυ-
τούς που ρήμαξαν τον τόπο με τα
διάφορα σκάνδαλα. Εργάζεται για
αυτούς που σήμερα θέλουν να κρα-
τήσουν τα κεκτημένα τους εις βάρος
του ελληνικού λαού. Για τους με-
γαλοκαρχαρίες φίλους τους, που

ληνικού λαού. Στην αδυναμία της να
δώσει λύσεις στα καθημερινά προ-
βλήματα του λαού μας. Στην ανε-
πάρκειά της να δώσει ουσιαστική
διέξοδο στην κρίση που δημιούργησαν
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., όλα αυτά τα χρόνια
με τις καταστροφικές και προδοτικές
πολιτικές τους. Πολιτικές που έχουν
οδηγήσει στο σημερινό υποτιθέμενο,
για αυτούς, αδιέξοδο, που εγώ ονο-
μάζω χρεοκοπία. 

Υπάρχει το στοιχείο της υποκρι-
τικής και του θεατρινισμού στους
βουλευτές; 
Αν υπάρχει; Μα τί λέτε! Φτάνει μόνο
να παρακολουθήσει κανείς μια συ-
νεδρίαση στην Βουλή. Μία συνέντευξη
του πρωθυπουργού. Μία δήλωση
ενός υπουργού. Ένα στημένο δη-
μοσιογραφικό πάνελ από τα διε-
φθαρμένα ΜΜΕ. Σε όλα αυτά θα
διαπιστώσει κανείς, με ευκολία, τα
κροκοδείλια δάκρυα που χύνονται
στο βωμό της σωτηρίας της χώρας.
Θα διαπιστώσει την υποκριτική ρη-
τορεία του ότι «δεν μπορούμε να
κάνουμε και αλλιώς, προκειμένου
να σώσουμε τη χώρα, πρέπει να κό-
ψουμε μισθούς και συντάξεις και

Μ. ΤΟΥΜΑΣΗ 
(toumtim@yahoo.gr)
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Ε
κτιμάται, επίσης, ότι
αυξάνει το απόθεμα
των διαθέσιμων προς
πώληση - αλλά αδιά-

θετων, σχετικά παλαιών, κα-
τοικιών. Στην τρέχουσα περίοδο
εκτιμάται ότι από το σύνολο
των 6.571.843 οικιστικών ακι-
νήτων της χώρας το 2011, τα
180.000 διατίθενται άμεσα
προς πώληση.
Σημειώνεται ότι δεν κατασκευά-
ζονται πια νέες κατοικίες, παρά
μόνο κατά παραγγελία. Γενικά,
η ελληνική αγορά οικιστικών
ακινήτων βρίσκεται σε ταχεία
πτωτική πορεία επί επτά κατά
σειρά έτη και σήμερα χαρακτη-
ρίζεται από ελάχιστη δραστη-
ριότητα, σε σχέση με το πραγ-
ματικό της μέγεθος.
H ελληνική αγορά ακινήτων
επιβαρύνεται δυσανάλογα από
τον Σεπτέμβριο του 2011 από

την μεγάλη έλλειψη ρευστότητας
στην οικονομία και από την δρα-
ματική κατολίσθηση των προσ-
δοκιών των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών για την πορεία
της οικονομίας και την εξέλιξη
των οικονομικών του κάθε νοι-
κοκυριού και της κάθε επιχεί-
ρησης χωριστά.

Πώς θα έρθει 
η ανάκαμψη
Η ανάκαμψη της ζήτησης στην
αγορά ακινήτων προϋποθέτει,
σύμφωνα με την ανάλυση της
Alpha Bank, κατά κύριο λόγο:
α) την ουσιαστική βελτίωση του
οικονομικού κλίματος και ενί-
σχυση τωνπροσδοκιών για έγ-
καιρη ανάκαμψη της οικονομίας,
και β) την σταδιακή επανεκκίνηση
της τραπεζικής χρηματοδότησης
η οποία μπορεί να επιτευχθεί
μετά την ολοκλήρωση της ανα-

κεφαλαιοποίησης των τραπεζών
και την ενίσχυση της τάσης επι-
στροφής των καταθέσεων. Αυτοί
είναι οι κύριοι παράγοντες που
θα προσδιορίσουν την πορεία
της αγοράς ακινήτων. Όταν αυτό
συμβεί η ζήτηση για ακίνητα
στην Ελλάδα θα αυξηθεί ση-
μαντικά δεδομένου ότι οι τιμές
των ακινήτων διαμορφώνονται
ήδη σε λογικά επίπεδα, ιδιαίτερα
σε σχέση με πολλές άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Άλλωστε ποτέ
δεν υπήρξε υπέρμετρη αύξηση
των τιμών των ακινήτων στην
Ελλάδα, όπως συνέβη σε πολλές
άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.
Συμπληρωματικά στην προσπά-
θεια ανάκαμψης της αγοράς
ακινήτων μπορεί να συμβάλλει
και μια σειρά παρεμβάσεων για
απλοποίηση των πράξεων αγο-
ραπωλησιών ακινήτων που σή-
μερα εμποδίζεται και από τον

μεγάλο αριθμό διαδικασιών και
επιβαρύνσεων. 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί
ότι η επιβολή φόρου 20% στην
υπεραξία στις πωλήσεις ακινή-
των, στην τρέχουσα περίοδο της
βαθειάς κρίσης στην
οικονομία και στην αγορά ακι-
νήτων, αποτελεί νέο σοβαρό
αντικίνητρο και πιθανό σημαντικό
εμπόδιοστην ανάκαμψη αυτής
της σημαντικής. 
Ο φόρος στην υπεραξία είναι
αναγκαίος και δίκαιος φόρος,
αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί
μετά την εξασφάλιση τηςεισόδου
της οικονομίας σε πορεία υγιούς
ανάπτυξης.

Πουλάνε, αλλά...
ποιός αγοράζει;
Επίσης παρατηρείται κάθετη
πτώση του αριθμού των αγο-
ραπωλησιών διαμερισμάτων

(9μηνο ’12: -48,7%, μετά την
πτώση τους κατά -38,8% στο
9μηνο ’11), πτώση που είναι
πολύ μεγαλύτερη της μείωσης
του αριθμού των αδειών της
ιδιωτικής οικοδομικής δραστη-
ριότητας κατά -27,6% στο 10μη-
νο ’12, μετά την πτώση της κατά
-30,5% και στο 10μηνο ’11.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΤτΕ, οι τιμές των διαμερι-
σμάτων (παλαιά και νέα) μει-
ώθηκαν κατά -10,4% στο 9μηνο
’12 στο σύνολο της χώρας, έναντι
-5,1% στο 9μηνο ‘11.

Ευκαιρίες 
για επενδύσεις;
Η αποκλιμάκωση των τιμών στα
οικιστικά ακίνητα δημιουργεί
πιο ευνοϊκές συνθήκες για την
ανάκαμψη της ζήτησης, αφού
ο δυνητικός αγοραστής μπορεί
να διακρίνει επενδυτικές ευκαι-
ρίες και να τις αξιοποιήσει αγο-
ράζοντας φθηνά όταν η αγορά
υποχωρεί και πουλώντας ακρι-
βότερα όταν ανακάμπτει. Από
μια άλλη πλευρά, η ελληνική
αγορά κατοικιών αρχίζει να εμ-
φανίζει χαρακτηριστικά λογικής
σχέσης τιμής/απόδοσης με προ-
οπτική την σταδιακή εμφάνιση
ευκαιριών αγοράς, αφού η από-
δοση της επένδυσης αυξάνεται.
Συγκεκριμένα, ο λόγος του
δείκτη τιμών των διαμερισμάτων
προς τον δείκτη των ενοικίων
έχει υποχωρήσει σημαντικά τα
τελευταία 5 έτη.

στην ΥΦΕση ΚΑΙ τη ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑπΟδΙδΕΙ η alpha bank την πτΩση στΙσ τΙΜΕσ τΩν ΑΚΙνητΩν 

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ: 

Ζητείται χείρα 
(τραπεζικής) βοηθείας 
Η βαθιά ύφεση στην οικονομία και οι αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις στα οικιστικά
ακίνητα αυξάνουν την προσφορά προς πώληση τέτοιων ακινήτων χωρίς ανταπόκριση από
την πλευρά της ζήτησης, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η πτώση των τιμών των ακινήτων,
εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank. 

«Ψαλίδι» στα επιδόματα και τα δώρα των ανέργων

A
πό τον Ιανουάριο
ισχύουν τα νέα κρι-
τήρια για τη χορήγηση
του επιδόματος ανερ-

γίας που έχουν θεσμοθετηθεί
από το 2011. Αυτό προβλέπεται
σε εφαρμοστική εγκύκλιο του
νόμου που εξέδωσε η Διοίκηση
του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Από την 1η Ιανουαρίου 2013
για τον τελικό καθορισμό της
διάρκειας επιδότησης λαμβά-
νεται υπόψη και το τι είχε ει-
σπράξει ο άνεργος από το 2009
και μετά.
Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας,
εντός της προηγούμενης «από
την εκάστοτε έναρξη της επι-
δότησης λόγω ανεργίας, τετρα-
ετίας», δεν πρέπει να ξεπερνούν
συνολικά τα 450. Εάν από το

2009, ο άνεργος έχει επιδοτηθεί
για χρονικό διάστημα μικρότερο
από τα 450 ημερήσια επιδόματα,
τότε, δικαιούται να επιδοτηθεί
για τον υπόλοιπο αριθμό ημε-
ρήσιων επιδομάτων, μέχρι να
συμπληρωθεί το όριο των 450
ημερήσιων επιδομάτων. Από 1η
Ιανουαρίου 2014 τα ημερήσια
επιδόματα ανεργίας στην τε-
τραετία δεν είναι δυνατόν να
ξεπερνούν τα 400».
Οι αλλαγές αφορούν κυρίως
τους εποχικά επιδοτούμενους
εργαζομένους δηλαδή στον επι-
σιτιστικό και τον τουριστικό
κλάδο και θα γίνουν αισθητές
από το Φθινόπωρο του 2013
αφού οι διατάξεις του νόμου
τίθενται σε εφαρμογή από την
έναρξη επιδότησης λόγω ανερ-
γίας που ξεκινά με το κλείσιμο

των επιχειρήσεων στο τέλος
της τουριστικής περιόδου και
οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι
του κλάδου εκφράζουν φόβους
ότι μπορεί να χαθεί μια ολόκληρη
περίοδος επιδότησης, αφού οι
περισσότεροι επιδοτούμενοι
έχουν ήδη ξεπεράσει από το
2009, το πλαφόν των 450 ημε-
ρών επιδότησης για το 2013
και των 400 για το 2014.
Η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ προβλέπει
αλλαγές και στον υπολογισμό
των δώρων του Πάσχα και των
Χριστουγέννων που μειώνονται
από 6 ημερήσια επιδόματα ανερ-
γίας για κάθε μήνα επιδότησης
σε 3. 
Οι ασφαλισμένοι για να πάρουν
ολόκληρο το ποσό θα πρέπει
να είναι επιδοτούμενοι από την
1η Μαΐου έως την 31 Δεκεμβρίου

ενώ στο παρελθόν αρκούσε η
ύπαρξη διαστήματος τετράμηνης
επιδότησης μετά την 1 Μαΐου
για να λάβουν ως δώρο ένα
μήνα επιδότησης. Ωστόσο, σε
καμία περίπτωση κανένας ασφα-
λισμένος δεν θα λάβει περισ-
σότερα από 25 ημερήσια επι-
δόματα ως οικονομική ενίσχυση
λόγω Χριστουγέννων.

Παραδείγματα
8 Έστω ότι εμφανίζεται ασφα-
λισμένος του οποίου η έναρξη
επιδότησης ανεργίας αρχίζει
την 3.1.2013 και βάσει των
ημερών ασφάλισης που συγ-
κεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό
διάστημα δικαιούται 6μηνη επι-
δότηση (δηλ. 150 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας). Στη συ-
νέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια

επιδόματα ανεργίας του χορη-
γήθηκαν μεταξύ του διαστήματος
3.1.2009 – 2.1.2013. Έστω ότι
διαπιστώσαμε ότι του χορηγή-
θηκαν 450 ημερήσια επιδόματα
εντός του διαστήματος αυτού. 
Αφαιρώντας από τα 450 ημε-
ρήσια επιδόματα που προσδιο-
ρίζει ως όριο ο νόμος απομένει
ένα υπόλοιπο 0 (μηδέν) ημερών
επιδότησης. Στην περίπτωση
αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα
λάβει επιδότηση ανεργίας και
η αίτησή του θα απορριφτεί.
8Έστω ότι εμφανίζεται ασφα-
λισμένος του οποίου η έναρξη
επιδότησης ανεργίας αρχίζει
την 3.1.2013 και βάσει των
ημερών ασφάλισης που συγ-
κεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό
διάστημα δικαιούται 5μηνη επι-
δότηση (δηλ. 125 ημερήσια

επιδόματα ανεργίας). Στη συ-
νέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια
επιδόματα ανεργίας του χορη-
γήθηκαν μεταξύ του διαστήματος
3.1.2009 – 2.1.2013. 
Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι του
χορηγήθηκαν 50 ημερήσια επι-
δόματα εντός του διαστήματος
αυτού. 
Αφαιρώντας από τα 450 ημε-
ρήσια επιδόματα που προσδιο-
ρίζει ως όριο ο νόμος απομένει
ένα υπόλοιπο 400 ημερών επι-
δότησης. 
Στην περίπτωση αυτή ο ασφα-
λισμένος θα τύχει επιδότησης
για 125 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας (δηλαδή την επιδότηση
που θα είχε εγκριθεί βάσει των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων
που συγκέντρωσε στο κρίσιμο
χρονικό διάστημα).

Αριθμoς Οικιςτικων 
Ακινητων

2004 5.946.954
2005 6.136.131
2006 6.257.182
2007 6.357.335
2008 6.433.904
2009 6.492.892
2010 6.543.198
2011 6.571.843



Γ
ια τους Κεντροευρωπαίους

η συζήτηση δεν είναι και-
νούργια. Μοιάζει, ωστόσο,
να «ανακυκλώνεται» κατά

περιόδους, οι οποίες συμπίπτουν
χρονικά με την άνοδο των κομμάτων
που εκφράζουν τον εθνικισμό και
το λαϊκισμό. Στο χριστουγεννιάτικο
μήνυμά του προς το βελγικό λαό,
ο βασιλιάς της χώρας Αλβέρτος Β’
υπονόησε ότι το σημερινό πολιτικό
κλίμα μπορεί να συγκριθεί με αυτό
της δεκαετίας του ’30, όταν ξεκίνησε
η άνοδος του φασισμού και του να-
ζισμού στην Ευρώπη. Με αφορμή
αυτή την εκτίμηση, η βελγική εφη-
μερίδα «La Libre Belgique» φιλο-
ξένησε πριν από λίγες ημέρες άρθρο
με τίτλο «Μια αδύναμη άνοδος»,
το οποίο πραγματεύεται την άνοδο
του λαϊκισμού και του εθνικισμού
στην Ευρώπη, επισημαίνοντας πως
αυτή είναι μεν πραγματική αλλά
όχι σταθερή…
Η εφημερίδα επισημαίνει πως υπάρ-
χουν όντως ομοιότητες ανάμεσα
στο πολιτικό σκηνικό της δεκαετίας
του ’30 και σε αυτό της σημερινής
εποχής. Συγκεκριμένα, διαπιστώνει
την άνοδο των ακραίων κομμάτων
(της Δεξιάς), των λαϊκιστικών κομ-
μάτων (τόσο της Αριστεράς όσο
και της Δεξιάς) και των εθνικιστικών
κομμάτων παντού στην Ένωση. 
Αίσθηση προκαλεί η αναφορά της
εφημερίδας –ως «το πιο χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα, που “παγώνει”
τους πάντες»!– στο κόμμα της Χρυ-
σής Αυγής, «ένα κόμμα που εμπνέ-
εται από το νεοναζισμό». Όπως
αναφέρεται στο άρθρο, η Χρυσή
Αυγή «εκμεταλλευόμενη την οικο-
νομική και κοινωνική κρίση στην
οποία έχει βυθιστεί η Ελλάδα, κα-
τάφερε να κερδίσει 18 βουλευτικές
έδρες στο ελληνικό Κοινοβούλιο».
Περιγράφεται, δε, ως «ένα αντισυ-
στημικό κόμμα, τα μέλη του οποίου
λειτουργούν ως πολιτοφυλακή και
έχουν κυριολεκτικά κηρύξει τον
πόλεμο στους μετανάστες». 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από την
εφημερίδα και στο υπερεθνικιστικό

και αλυτρωτικό ουγγρικό κόμμα
Jobbik, που διακρίνεται για τον αν-
τισημιτικό του λόγο. Πρόσφατα,
μάλιστα, μέλος του κόμματος ζήτησε
την καταγραφή των Ούγγρων βου-
λευτών εβραϊκής καταγωγής που,
όπως είπε, «συνιστούν απειλή για
την εθνική ταυτότητα». Επίσης, το
κόμμα δεν έχει ποτέ πάρει αποστά-
σεις από τη βία που ασκείται κατά
των Ρομά στη χώρα. 

Φταίει (και) η κρίση…
Η εφημερίδα εκτιμά ότι η κρίση
της Ευρωζώνης προσέφερε στους
ακραίους πολιτικούς σχηματισμούς
βήμα για να επικρίνουν τις ελίτ,
τους μετανάστες, τους Ρομά, τη
«γραφειοκρατία των Βρυξελλών»,
τα σπάταλα κράτη του Νότου, τις
αλληλέγγυες χώρες του Βορρά και
την παγκοσμιοποίηση. Προσθέτει,
ωστόσο, επικαλούμενη τη μακρό-
χρονη παρουσία του Εθνικού Με-
τώπου στη Γαλλία και του FPO στην
Αυστρία, πως η κρίση δεν αποτελεί
εξήγηση για όλα, σημειώνοντας ότι
τα τελευταία χρόνια βοήθησαν όλοι
στην ενίσχυση των λαϊκιστικών,
υπερσυντηρητικών, εθνικιστικών,
ξενοφοβικών και ευρωφοβικών
κομμάτων στις ευημερούσες χώρες
της ηπείρου (Σουηδία, Δανία, Ολ-
λανδία, Φινλανδία).
Το άρθρο εκτιμά ότι η εκλογική επι-
τυχία αυτών των κομμάτων μπορεί
να αναγνωσθεί και ως σύμπτωμα
της κρίσης εμπιστοσύνης των πο-
λιτών στο μοντέλο της ανεκτικό-
τητας του κοινωνικού Κράτους των
χωρών αυτών, αφού έχουν την ικα-
νότητα να «ενοχλούν» και να πιέζουν

τα παραδοσιακά κόμματα, με απο-
τέλεσμα να επηρεάζουν την ατζέντα
του πολιτικού διαλόγου. 
Καταλήγοντας, ωστόσο, η εφημε-
ρίδα εκφράζει την άποψη ότι η σύγ-
κριση της σημερινής εποχής με τη
δεκαετία του ‘30 δεν είναι ορθή,
καθώς «μέσα στα ογδόντα χρόνια
που χωρίζουν τις δύο εποχές, το
πλαίσιο έχει αλλάξει και τα τραύματα
των δύο παγκοσμίων πολέμων είναι
ακόμα νωπά. Η συμμετοχή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση οχυρώνει τις
χώρες αυτές απέναντι σε οποιαδή-
ποτε μεγάλης κλίμακας πολιτική
εκτροπή. Επιπλέον, το κίνημα των
ακραίων και εθνικιστικών κομμάτων
είναι αναστρέψιμο, όπως αποδει-
κνύει και η εκλογική αποτυχία του
Ολλανδού Βίλντερς, ο οποίος είχε
στοιχηματίσει όλη του την προ-
εκλογική εκστρατεία στην ευρω-
φοβία»…

Με στόχο την πρωτιά!
Την ίδια ώρα, πάντως, την ισχυρή
άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων
επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρό-
πο η δήλωση του αρχηγού του εθνι-
κιστικού Κόμματος των Ελευθέρων

στην Αυστρία, ότι στόχος του στις
επόμενες εθνικές εκλογές, στα τέλη
Σεπτεμβρίου του 2013, είναι η ανά-
δειξη του κόμματός του σε πρώτη
πολιτική δύναμη! 
Ο Χάιντς-Κρίστιαν Στράχε, επικε-
φαλής του μεγαλύτερου κόμματος
της αυστριακής αντιπολίτευσης –
και κατά πολλούς «σκληρότερη»
έκδοση του εκλιπόντα Γεργκ Χάιν-
τερ–, σχολιάζοντας σε συνέντευξή
του στη δημόσια αυστριακή τηλε-
όραση τα όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικά
για το κόμμα του αποτελέσματα σε
πρόσφατες δημοσκοπήσεις, υπο-
στήριξε πως ο ίδιος «κερδίζει εκλο-
γές κι όχι δημοσκοπήσεις»...
Κατά την άποψή του, αποφασιστικής
σημασίας για το αποτέλεσμα των
εκλογών θα είναι η προεκλογική
αναμέτρηση του κόμματός του με
το κυβερνών κόμμα των Σοσιαλ-
δημοκρατών, ενώ δεν απέκλεισε
το ενδεχόμενο να αναλάμβανε αν-
τικαγκελάριος σε μια κυβέρνηση
συνασπισμού του Κόμματος των
Ελευθέρων με το Λαϊκό Κόμμα, το
οποίο σήμερα συμμετέχει στον κυ-
βερνητικό συνασπισμό. 
Στην ατζέντα του Στράχε περιλαμ-
βάνεται, μεταξύ άλλων, η διενέργεια
δημοψηφίσματος για μια έξοδο της
Αυστρίας από την Ευρωζώνη. 
Πάντως στις τελευταίες δημοσκο-
πήσεις στην Αυστρία το Κόμμα των
Ελευθέρων φαίνεται να καταλαμ-

βάνει την τρίτη θέση με ποσοστό
18-20%, το οποίο ωστόσο είναι αυ-
ξημένο σε σχέση με το 17,5% που
είχε λάβει στις τελευταίες εκλογές.
Να σημειωθεί ότι στην αυστριακή
Βουλή υπάρχει και άλλο ακροδεξιό
κόμμα, ο Συνασπισμός Μέλλον της
Αυστρίας, που είχε λάβει στις εκλογές
10,7%, καθώς στον τότε προεκλο-
γικό αγώνα του είχε ηγηθεί, λίγο
πριν τον τραγικό θάνατό του σε αυ-
τοκινητιστικό δυστύχημα, ο Γεργκ
Χάιντερ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χάιντερ ήταν
ο πρώτος ακροδεξιός πολιτικός πα-
νευρωπαϊκά που είχε κατορθώσει
να βρεθεί σε κυβέρνηση, συμμε-
τέχοντας για έξι χρόνια (Φεβρουά-
ριος 2000-Δεκέμβριος 2006) σε κυ-
βερνητικό συνασπισμό με τον συν-
τηρητικό τότε καγκελάριο Βόλφγ-
κανγκ Σιούσελ.
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Επιστροφή στις μέρες της Βαϊμάρης;
Πόσο μεγάλη απειλή είναι για την Ευρώπη η άνοδος των άκρων; 
Το ερώτημα τίθεται μετ’ επιτάσεως στις περισσότερες χώρες της Γηραιάς
Ηπείρου, εσχάτως απασχολεί και την Ελλάδα, με αφορμή την άνοδο 
της Χρυσής Αυγής αλλά και τα εντεινόμενα φαινόμενα λαϊκισμού από όλο
το πολιτικό φάσμα. 

Η βελγική εφημερίδα
αναφέρει τη Χρυσή Αυγή
ως «το πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα, που
“παγώνει” τους πάντες»

Ο Χάιντερ-Κρίστιαν Στράχε θέλει
πρωτιά του εθνικιστικού κόμματός του
στην Αυστρία



Σ
το πλαίσιο του ευρωπαϊκού

ερευνητικού προγράμμα-
τος TRANSPHORM με θέμα
την ατμοσφαιρική ρύπαν-

ση και τις επιπτώσεις στην υγεία
από τις μεταφορές και την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων μεθοδολογιών για
την εκτίμηση των επιπτώσεων των
σωματιδίων, πραγματοποιήθηκαν
από το καλοκαίρι του 2012 από το
εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μη-
χανικής του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών του ΑΠΘ, μετρήσεις εκπομ-
πών σωματιδίων και επιβάρυνσης
της ποιότητας του αέρα εσωτερικών
χώρων από την καύση ξύλων σε
τζάκια και ξυλόσομπες σε περίπου
30 σπίτια της Θεσσαλονίκης. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν μια αύ-
ξηση της μέσης συγκέντρωσης σω-
ματιδίων στον αέρα εσωτερικών
χώρων ύστερα από μόλις 2-3 ώρες
λειτουργίας του τζακιού. Οι μέσες
τιμές που παρατηρούνται σε αυτά
τα σπίτια κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας του τζακιού και υπό συν-
θήκες χαμηλής ρύπανσης του εξω-
τερικού αέρα κυμαίνονται ανάμεσα
σε 50 μg/m3 για τα αιωρούμενα μι-
κροσωματίδια ΡΜ2.5 και 90 μg/m3
για τα σωματίδια ΡΜ10 (το όριο
ασφαλείας είναι 20 μg/m3 και 40
μg/m3 αντίστοιχα σύμφωνα με την
Κοινοτική νομοθεσία). Ακόμη πιο
ανησυχητική είναι η αύξηση που
παρατηρείται στον αριθμό των πιο
λεπτόκοκκων σωματιδίων που εκ-
πέμπονται κατά τη διάρκεια της
καύσης ξύλων στο εσωτερικό των
σπιτιών. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί
ότι το εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Μηχανικής εκτιμά πως το οικονομικό
κόστος της επιβάρυνσης της δημό-
σιας υγείας από τη χρήση στερεών
καυσίμων αυξήθηκε το 2012 σε σχέ-
ση με το 2011 κατά 40 εκατομμύρια
ευρώ, μόνο για τη μητροπολιτική
περιοχή της Θεσσαλονίκης!

«Έγκλημα»
«Τα υπέρλεπτα αιωρούμενα σω-
ματίδια είναι και τα πιο επικίνδυνα

για την υγεία γιατί, λόγω της μικρής
τους διαμέτρου, μπορούν να ει-
σχωρήσουν βαθιά στους πνεύμονες
και να φτάσουν στα βρογχιόλια,
τις περιοχές δηλαδή των πνευμόνων
όπου γίνεται η ανταλλαγή αερίων
(οξυγόνου και διοξειδίου του άν-
θρακα). 
Τα πιο λεπτά από αυτά μπορούν
από το βρογχιόλια να περάσουν
στο αίμα και στη συστημική κυκλο-
φορία, επιβαρύνοντας σημαντικά
την ανθρώπινη υγεία, τόσο σε ό,τι
αφορά σε νόσους του αναπνευστι-
κού, όσο και σε καρδιαγγειακά νο-
σήματα και καρκίνο του πνεύμονα»
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής
Μηχανικής.
Με δεδομένο, μάλιστα, όπως επι-
σημαίνεται, ότι ο μέσος άνθρωπος
περνά περίπου 55% του χρόνου του
στο σπίτι και λαμβάνοντας υπόψη
τις μετρήσεις της σωματιδιακής ρύ-
πανσης τόσο του ατμοσφαιρικού
όσο και του αέρα εσωτερικών χώρων,
η μέση συγκέντρωση σωματιδίων
στον αέρα που εισπνέουν οι Θεσ-

σαλονικείς που χρησιμοποιούν καύ-
ση ξύλων για θέρμανση σε ημερήσια
βάση κατά την ψυχρή περίοδο του
χειμώνα, είναι πολύ πάνω από τα
όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί
από την Κοινοτική νομοθεσία.
«Αν υπολογίσουμε και το γεγονός
ότι πολλοί καταφεύγουν στην καύση
ξύλων εμποτισμένων με χημικά, μι-
λάμε για έγκλημα που γίνεται μέσα
στα σπίτια σε βάρος του εαυτού μας
αλλά και των ίδιων μας των παιδιών»,
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπλη-

ρωτής καθηγητής του Τμήματος Χη-
μικών Μηχανικών Δημοσθένης Α.
Σαρηγιάννης.
Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσμα-
τικά η αυξημένη ρύπανση τόσο του
ατμοσφαιρικού όσο και του αέρα
εσωτερικών χώρων προτείνονται,
μεταξύ άλλων, αποξήρανση της χρη-
σιμοποιούμενης ξυλείας και άλλων
τύπων βιομάζας, επιδότηση της συν-
τήρησης τζακιών και καυστήρων
βιομάζας, έλεγχος ποιότητας και πι-
στοποίηση των μπρικετών και των

πέλετς βιομάζας, ώστε να αναπτυχθεί
η αγορά της βιομάζας για ενέργεια
ορθολογικά, χωρίς να αυξάνεται η
παράνομη υλοτομία. 
«Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια
επικείμενη αύξηση των τιμολογίων
της ΔΕΗ για οικιακούς καταναλωτές
απειλεί να οδηγήσει σε περαιτέρω
αύξηση της άναρχης χρήσης βιο-
μάζας για θέρμανση, επιτείνοντας
έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις για τη
δημόσια υγεία», καταλήγει ο κ. Σα-
ρηγιάννης.

«ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ» ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ Ή ΣΟΜΠΑ, ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Eκκληση προς τους πολίτες –κυρίως σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη– να περιορίσουν τη χρήση

τζακιών και σομπών, εφόσον δεν υφίσταται
άμεση ανάγκη, απευθύνει το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς στο
Λεκανοπέδιο της Αττικής καταγράφηκαν ασυ-
νήθιστα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωμα-
τιδίων από το δίκτυο σταθμών παρακολούθησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Το φαινόμενο αποδίδεται αφενός στις επικρα-
τούσες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως ασθενείς
άνεμοι και θερμοκρασιακή αναστροφή, και
αφετέρου στην έντονη χρήση εστιών καύσης
που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη βιομάζα.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, παρατη-
ρήθηκε έντονη οσμή στον περιβάλλοντα αέρα
και σημαντική μείωση της ορατότητας. Το πρό-
βλημα ήταν έντονο δύο συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα: από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2012
και από 25 έως και 27 Δεκεμβρίου 2012.

Το υπουργείο, παρακολουθώντας την ατμο-
σφαιρική επιβάρυνση κυρίως σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, στην οποία συνδράμει και η αυ-
ξημένη καύση ξυλείας όχι πάντοτε κατάλληλης
για το σκοπό αυτό, καλεί τους πολίτες να επι-
δείξουν την απαιτούμενη προσοχή στη χρήση
και καύση ακατάλληλων υλικών. Επισημαίνεται
ότι η ενδεχόμενη καύση συνθετικών προϊόντων
ξυλείας (όπως μελαμίνες, νοβοπάν, κόντρα
πλακέ), ξύλων βαμμένων ή εμποτισμένων με
χημικές ουσίες, καθώς και πλαστικών ή ελαστικών
υλικών, επιβαρύνει τόσο την υγεία του χρήστη
των εστιών καύσης από ρύπανση του εσωτερικού
περιβάλλοντος όσο και το εξωτερικό περιβάλλον.
Μάλιστα, το θέμα απασχολεί τους αρμόδιους
φορείς και επιστήμονες που εξετάζουν σε όλες
τις σύνθετες πτυχές του το πρόβλημα, το οποίο
οφείλεται κατ’ εξοχήν στη ριζική αλλαγή του
μέχρι τώρα προτύπου θέρμανσης με πετρέλαιο,
εξαιτίας της αύξησης των τιμών.

Μας ζεσταίνει ή μας… «καίει» το τζάκι;
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Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στην υγεία από την εντατική
χρήση τζακιών και σομπών κρούουν οι επιστήμονες, που χαρακτηρίζουν
«επικίνδυνους θαλάμους αερίων» τα σπίτια που χρησιμοποιούν αυτά 
τα μέσα για τη θέρμανσή τους, καθώς σε συνδυασμό και με 
τις μετεωρολογικές συνθήκες αυξάνονται τα εισπνεόμενα σωματίδια,
δημιουργώντας σοβαρά αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα! 

ΥΠΕΚΑ: Μην καίτε άσκοπα τζάκια και σόμπες!



Ο
ι νέοι υπολογισμοί δείχνουν αφενός

ότι το αρχέγονο αστρικό φως ήταν
λιγότερο από τις έως τώρα εκτι-
μήσεις και αφετέρου ότι η μέση

αστρική πυκνότητα είναι περίπου 1,4 άστρα
ανά 100 δισεκατομμύρια κυβικά έτη φωτός.
Αυτό σημαίνει ότι η μέση απόσταση ανάμεσα
στα άστρα του σύμπαντος είναι περίπου 4.150
έτη φωτός!
Οι ερευνητές έκαναν τους υπολογισμούς τους
βασιζόμενοι στην ανάλυση του φωτός από
γιγάντιες μαύρες τρύπες (τις λεγόμενες blazars)
που απελευθερώνουν βίαια τεράστιες ποσό-
τητες φωτεινής ενέργειας, καθώς απορροφούν
την περιβάλλουσα ύλη.
Όταν η ύλη έλκεται βαρυτικά προς την υπερ-
μεγέθη μαύρη τρύπα ενός γαλαξία, ένα μέρος
της επιταχύνεται και εκτινάσσεται προς τα
έξω σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, με
την μορφή «πιδάκων» που εκπέμπονται προς
ακριβώς αντίθετες κατευθύνσεις. Όταν μια
από τις αυτές τις δέσμες ακτίνων-γ τύχει να
στοχεύει προς τη Γη, τότε ο συγκεκριμένος
γαλαξίας και η μαύρη τρύπα του φαίνονται
τρομερά φωτεινοί και παίρνουν την ονομασία
«blazar».
Έως τώρα έχουν εντοπιστεί πάνω από 1.000
τέτοια αντικείμενα και πολλά από αυτά εκ-
πέμπουν ενέργεια άνω των 3 διΣ. γιγαηλε-
κτρονιοβόλτ (GeV), δηλαδή πάνω από ένα δι-
σεκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από την

ενέργεια του ορατού φωτός.
Το συνολικό φως των άστρων, που έχει ποτέ
εκπεμφθεί στο διάστημα, ονομάζεται από
τους αστρονόμους «εξωγαλακτικό φως υπο-
βάθρου» και αποτελεί ένα είδος «κοσμικής
ομίχλης» φωτονίων. Οι ακτίνες-γ που παρά-
γονται από τα blazars, ταξιδεύουν δισεκα-
τομμύρια έτη φωτός, εωσότου φθάσουν στον
πλανήτη μας και στο μεταξύ διασχίζουν αυτή
την «κοσμική ομίχλη».
Οι νέες εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτά τα πρώτα
άστρα δημιουργούνταν με πιο αργό ρυθμό
από ό,τι πιστευόταν έως τώρα. Η άμεση πα-
ρατήρηση αυτών των προπατορικών άστρων
μέχρι τώρα είναι αδύνατη με τα υπάρχοντα
όργανα, αλλά ελπίζεται ότι ίσως καταστεί
εφικτή είτε με το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο
«Τζέημς Γουέμπ» της NASA, το οποίο προ-
γραμματίζεται να αντικαταστήσει το «Χαμπλ»
από το 2018, είτε με το σχεδιαζόμενο επίγειο
Υπερβολικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο του Ευρω-
παϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου στη Χιλή.

«Φως» στο φως 
των πρώτων άστρων

Τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική γραμμή ταχείας
κυκλοφορίας στον κόσμο, από το Πεκίνο προς

την πόλη Γκουανσχού, έδωσε στην κυκλοφορία
η Κίνα! Το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας στη
συγκεκριμένη γραμμή, μήκους 2.298 χιλιομέτρων,
ξεκίνησε νωρίς το πρωί της περασμένης Τετάρτης
(ώρα Κίνας) από την πρωτεύουσα της χώρας, με
κατεύθυνση την μεγαλούπολη στη νότια Κίνα,
κοντά στο Χονγκ Κονγκ. Η απόσταση αυτή διανύθηκε
σε περίπου οκτώ ώρες.
Το τρένο ταξιδεύει με μέση ωριαία ταχύτητα
περίπου 300 χιλιομέτρων την ώρα και αναμένεται
να μειώσει το χρόνο ταξιδιού περισσότερο από

20 ώρες, σε σχέση με τα συμβατικά τρένα.
Τα εγκαίνια της νέας γραμμής Πεκίνου-Γκουανσχού
δημιουργούν νέα δεδομένα στις σιδηροδρομικές
γραμμές υψηλής ταχύτητας της Κίνας, η οποία
πλέον διαθέτει ένα υπερσύγχρονο δίκτυο μήκους
9.300 χιλιομέτρων!
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Το φως των πρώτων-πρώτων άστρων «είδαν», χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο
ακτίνων-γ «Φέρμι» της NASA, Αμερικανοί αστρονόμοι, οι οποίοι παράλληλα έκαναν την πιο
ακριβή μέχρι σήμερα μέτρηση του φωτός όλων των άστρων που έχουν ποτέ λάμψει στο σύμπαν. 

Τα πρώτα άστρα 

δημιουργούνταν 

με πιο αργό ρυθμό από ό,τι

πιστευόταν έως τώρα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΜΨΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ!

Δύο «δίδυμοι» δορυφόροι της NASA, που βρί-
σκονται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη στο

πλαίσιο της αποστολής Grail, δημιούργησαν τον
ακριβέστερο έως σήμερα χάρτη του πεδίου βα-
ρύτητας του φεγγαριού και, γενικότερα, οποιουδήποτε
άλλου ουράνιου σώματος. Μεταξύ άλλων, ο χάρτης
αποκαλύπτει το «βίαιο» παρελθόν του φεγγαριού,
καθώς οι απανωτές προσκρούσεις κομητών και
αστεροειδών έχουν αφήσει τα ίχνη τους όχι μόνο
στην επιφάνεια της Σελήνης (τους ορατούς
κρατήρες), αλλά και βαθύτερα στο αόρατο εσωτερικό
του φλοιού της. Αντίθετα με τη Γη, όπου η αέναη
κίνηση των τεκτονικών πλακών, η ηφαιστειακή
δραστηριότητα και η διάβρωση των εδαφών έχουν
σβήσει τα ίχνη των αρχαίων προσκρούσεων, ιδίως
κατά τη νεαρή ηλικία του πλανήτη μας, στη Σελήνη
τόσο η επιφάνεια όσο και το εσωτερικό της έχουν
μείνει σχεδόν ανέπαφα στο πέρασμα δισεκατομ-
μυρίων χρόνων. Παρέχουν, έτσι, ένα γεωλογικό
αρχείο των βίαιων συμβάντων του παρελθόντος,
ιδίως κατά την πρώιμη φάση του ηλιακού μας
συστήματος.
Όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες, κάτω από τη
γεμάτη κρατήρες επιφάνεια, ο φλοιός της Σελήνης
είναι σχεδόν τελείως κονιορτοποιημένος (σε
ποσοστό 98%) από τις πολλαπλές πτώσεις
διαφόρων ουράνιων σωμάτων. Η ανακάλυψη

δείχνει ότι το φεγγάρι μας και πιθανώς η ίδια η
Γη, κατά το πρώτο δισεκατομμύριο χρόνια μετά
τη δημιουργία τους (σε μια εποχή που εμφανίστηκαν
οι πρώτοι μικροοργανισμοί), υπέστησαν ακόμα
πιο μαζική και καταστροφική επίθεση τεράστιων
βράχων από το διάστημα, από ό,τι εκτιμούσαν
ως τώρα οι επιστήμονες.
Οι νέες μετρήσεις δείχνουν ότι ο σεληνιακός φλοιός
έχει πάχος 34 έως 43 χιλιομέτρων και είναι κατά
10 έως 20 χλμ. πιο λεπτός από ό,τι πίστευαν έως
τώρα οι γεωλόγοι. Μάλιστα κάτω από μερικές
επίπεδες περιοχές, φαίνεται πως δεν υπάρχει σχεδόν
καθόλου φλοιός, γεγονός που σημαίνει ότι εκεί
ακριβώς υπάρχει ένα «παράθυρο» προς τον βαθύτερο
γεωλογικό στρώμα, τον μανδύα του φεγγαριού,
που βρίσκεται μεταξύ φλοιού και πυρήνα.

ΗΕλλάδα έχει την ευκαιρία να
πρωταγωνιστήσει στην ανά-

πτυξη των οργανικών ηλεκτρο-
νικών, έναν καινούργιο τομέα
που αρχίζει και εξαπλώνεται παγ-
κοσμίως. «Η υψηλού επιπέδου
έρευνα και η τεχνολογία που έχει
αναπτυχθεί τα τελευταία 12 χρόνια
στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλο-
νίκης πρέπει να συνδεθεί με την
παραγωγή, γεγονός που θα κα-

ταστήσει την Ελλάδα “παγκόσμιο
παίκτη” και θα συμβάλει στην
τοπική ανάπτυξη», τόνισε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στέργιος Λογοθετίδης,
υπεύθυνος καθηγητής του Ερ-
γαστηρίου Νανοτεχνολογίας LTFN
του τμήματος Φυσικής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (ΑΠΘ).
Τα οργανικά ηλεκτρονικά κινούνται
στην κατεύθυνση της αειφόρου

ανάπτυξης, είναι ανακυκλώσιμα,
πιο εύκαμπτα, πιο ελαφριά και
πιο φθηνά από τα συμβατικά
ηλεκτρονικά, που έχουν ως βασικό
στοιχείο το πυρίτιο, αναφέρει ο
κ. Λογοθετίδης. Έτσι, εμφανίζονται
νέα επίπεδα εφαρμογών που
αναμένεται να αλλάξουν και να
βελτιώσουν τους τρόπους επι-
κοινωνίας, παραγωγής, αποθή-
κευσης ενέργειας, φωτισμού και
άλλα. Παραδείγματα των εφαρ-
μογών αυτών είναι οι εύκαμπτες
οθόνες, τα εύκαμπτα οργανικά
φωτοβολταϊκά συστήματα, οι
εκτυπώσιμες μπαταρίες, τα έξυπνα
υφάσματα, οι βιοδιαγνωστικές
συσκευές, τα εξελιγμένα συστή-
ματα αναγνώρισης, η έξυπνη συ-
σκευασία τροφίμων κ.ά.

Το «βίαιο» παρελθόν του φεγγαριού

Ευκαιρία για την Ελλάδα η ανάπτυξη οργανικών ηλεκτρονικών

Η μεγαλύτερη «υπερταχεία» σιδηροδρομική γραμμή στον κόσμο
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1ο Βραβείο «Καλού Αυγού
2012» στη HELLMANN’S!

ΗHellmann’s βραβεύτηκε πρόσφατα
με το 1ο Βραβείο «Καλού Αυγού»,

για τη δέσμευσή της να χρησιμοποιεί σε
όλα τα προϊόντα της –Real, Μόνο με 3%
Λιπαρά και Light– αυγά ελευθέρας βοσκής.
Η αναγνώριση αυτή έγινε από την οργά-

νωση Compas-
sion in World Far-
ming, στο πλαίσιο
των Ευρωπαϊκών
Βραβείων για τις
Καλές Συνθήκες
Διαβίωσης των
Ζώων.
Από το 2010 τα
αυγά που επιλέγει
η Hellmann’s για
την παρασκευή
της μαγιονέζας
προέρχονται από
«ευτυχισμένες»

κότες που βόσκουν ελεύθερα σε ανοι-
κτούς χώρους, έχοντας και πρόσβαση
στις φωλιές με τα αυγά τους. Πώς λοιπόν
να μην παράγουν νόστιμα αυγά, τα οποία
μαζί με τη μυστική συνταγή, κάνουν τη
διαφορά στη γεύση της Hellmann’s, που
ψηφίστηκε από τους Έλληνες ως η μα-
γιονέζα με την καλύτερη γεύση! 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα
υπολογίζεται ότι περισσότερες από 30
εκατ. κότες κάθε χρόνο απολαμβάνουν
τα οφέλη που προκύπτουν από τις πολι-
τικές των νικητών αυτού του βραβείου.  

Η πρώτη χρεωστική κάρτα
ανέπαφων συναλλαγών 
από την Eurobank 
Η Eurobank, σε συνεργασία με τη Mas-
terCard, συνεχίζοντας δυναμικά την
ανάπτυξη της τεχνολογίας των ανέ-
παφων συναλλαγών, προσφέρει την
πρώτη χρεωστική κάρτα ανέπαφων
συναλλαγών στην ελληνική αγορά. Η
νέα Eurobank Debit MasterCard εν-
σωματώνει την τεχνολογία MasterCard,
PayPass και παρέχει τη δυνατότητα
στους κατόχους να ολοκληρώσουν τις
καθημερινές τους αγορές γρήγορα,
εύκολα και με ασφάλεια. Συγκεκριμένα,
οι κάτοχοι της νέας Eurobank Debit
MasterCard έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιούν τις αγορές τους πολύ
εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο, καθώς
για την ολοκλήρωση μιας απλής ανέ-
παφης συναλλαγής, αρκεί ο κάτοχος
να πλησιάσει την κάρτα του στα ειδικά
τερματικά αποδοχής καρτών. Ειδικά
οι πληρωμές έως €2,5 γίνονται ακόμα
πιο πρακτικές καθώς δεν απαιτείται
ούτε η χρήση PIN κωδικού ούτε η
υπογραφή του πελάτη. Οι κάρτες Eu-
robank Debit MasterCard, με ενσω-
ματωμένη την τεχνολογία PayPass,
εκδίδονται και παραλαμβάνονται  επι-
τόπου  στα υποκαταστήματα της τρά-
πεζας ενώ αρχικά θα διατίθενται στο
δίκτυο καταστημάτων Eurobank σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Η
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στηρίζει
κοινωνικά παντοπωλεία και συσσίτια
των Χανίων προσφέροντας προϊόντα

πρώτης ανάγκης στο πλαίσιο του νέου προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που
υλοποιεί, με στόχο να καλύψει πραγματικές
ανάγκες οικογενειών στα Χανιά κατά την περίοδο
της κρίσης. Έτσι, αποφάσισε να επικεντρώσει
όλες τις δράσεις της Ε.Κ.Ε. σε αυτό το πρόγραμμα,
σταματώντας τις χορηγίες σε λοιπούς πολιτι-
στικούς και κοινωνικούς φορείς.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Συ-
νεταιριστικής Τράπεζας Χανίων αποφάσισε να
προσφέρει συστηματικά και κάθε περίπου 15
ημέρες –για όσο διάστημα χρειαστεί– προϊόντα
πρώτης ανάγκης σε διάφορες κοινωνικές δομές
της πόλης των Χανίων, οι οποίες στη συνέχεια
τα διοχετεύουν σε πολίτες που τα έχουν πραγ-
ματικά ανάγκη. Οι φορείς στους οποίους θα διο-
χετεύονται τα προϊόντα διατροφής είναι:
8 Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Χανίων
8 Παντοπωλείο αλληλεγγύης Χαλέπας του
συλλόγου Κύτταρο
8 Φιλόπτωχο συσσίτιο Σπλάντζιας

8 Συσσίτιο ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου Νέας
Χώρας
8 Αννουσάκειο Ίδρυμα Καστελίου
8 Κεντρικό Συσσίτιο Ιεράς Μητρόπολης Κυ-
δωνίας & Αποκορώνου
8 Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κατσι-
φαριανών
8 Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους
Λενταριανών
8 Συσσίτιο Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Πα-
χιανών
8 Συσσίτιο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Εισο-
δίων της Θεοτόκου (Τριμάρτυρη)
Σημειώνεται ότι πρόκειται για βασικά προϊόντα
διατροφής, όπως οπωροκηπευτικά, ζυμαρικά,
λάδι, κρέας και άλλα, τα οποία έρχονται να κα-
λύψουν πρωτογενείς ανάγκες πολιτών, απο-
δεικνύοντας την αλληλεγγύη και την κοινωνική
προσφορά η οποία χαρακτηρίζει τη λειτουργία
της Τράπεζας. Προσφορά η οποία, μάλιστα,
είναι διπλή, αν αναλογιστεί κανείς ότι η προμήθεια
των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά
από Κρητικούς παραγωγούς.

T
α καταστήματα ΟΤΕ ανανεώνονται και
υποδέχονται τους πελάτες τους και τη
νέα χρονιά με πολλά δώρα και εκπλήξεις.

Κάθε μέρα, ένας τυχερός κερδίζει 1.000 ευρώ
για κάθε μήνα για όλο το 2013! Συγκεκριμένα,
με αγορές πάνω από 35ευρώ έως και σήμερα,
Παρασκευή 4 Ιανουαρίου, οι επισκέπτες των
καταστημάτων ΟΤΕ μπαίνουν σε κλήρωση για
το μεγάλο δώρο των 1.000 ευρώ/μήνα επί ένα
χρόνο (μηνιαία prepaid card), αλλά και για
πολλά άλλα μεγάλα δώρα (προπληρωμένες
κάρτες 250 ευρώ, tablets, παιχνιδομηχανές,
laptops, τηλεοράσεις) με κάθε νέα σύνδεση
OTE TV ή COSMOTE καθώς και με αγορές τερ-
ματικού εξοπλισμού σταθερής και κινητής τη-

λεφωνίας. Επιπλέον μπορούν στη στιγμή να
κερδίσουν προπληρωμένες κάρτες 50 ευρώ,
καθώς και χιλιάδες άλλα δώρα.

Δώρα όλο το χρόνο στα καταστήματα ΟΤΕ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 4 νέες τιμητικές διακρίσεις!

Η
ΑΒ Βασιλόπουλος, απέσπασε μια
σειρά διακρίσεων σε σημαντικούς
θεσμούς που αφορούν στην επι-

χειρηματικότητα και στο περιβάλλον. Πιο
συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε απο-
σπώντας βραβεία στο θεσμό των «TRUE
LEADERS» της ICAP Group, στα Retail Business
Awards, στα Environmental Awards, ενώ
τιμήθηκε και με το 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο
Περιβάλλοντος του Πανελληνίου Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Προστασίας
Περιβάλλοντος.
Η διάκριση της ΑΒ Βασιλό-
πουλος στο θεσμό «TRUE LE-
ADERS», βασίστηκε στα τέσ-
σερα μετρήσιμα κριτήρια, τα
οποία πληρούν μόνο 40 Εται-
ρείες & Όμιλοι της ελληνικής
αγοράς: Κερδοφορία, Αύξηση
Προσωπικού, Score και Θέση
στον Κλάδο. 
Επίσης, η εταιρεία τιμήθηκε
με το  2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο
Περιβάλλοντος στον Το-
μέα Οργάνωσης και Διοί-

κησης, για το Green Store που λειτουργεί
στη Σταμάτα Αττικής. 
Η συνεχής προσπάθεια και συνεισφορά
της ΑΒ Βασιλόπουλος στην προστασία του
περιβάλλοντος, όμως, αναγνωρίστηκε και
με δύο επιπλέον βραβεία στα Environmental
Awards 2013: Η εταιρεία διακρίθηκε στις
κατηγορίες Energy Mastering – Energy Class
για τις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας
που εφαρμόζει, και Sustainable Built Envi-

ronment – Bioclimatic Building
για το κατάστημα της εταιρείας
στη Σταμάτα, Αττικής. 
Τέλος, η εταιρεία απέσπασε
ακόμα ένα βραβείο, στα Retail
Βusiness Awards, για τη δια-
φημιστική καμπάνια «73 χρόνια
στηρίζουμε τον Έλληνα Πα-
ραγωγό», που διακρίθηκε ως
η καλύτερη διαφημιστική καμ-
πάνια στον κλάδο λιανεμπο-
ρίου, με γνώμονα την αποτε-
λεσματικότητά και τις εντυ-

πώσεις που άφησε στο κοι-
νό τη χρονιά που πέρασε. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ: 

Στηρίζει κοινωνικά 
παντοπωλεία και συσσίτια
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«Ο κατά φαντασίαν ασθενής»

Ο
Αργκάν, ο κεντρικός ήρωας της κλασικής αυτής κωμωδίας, είναι ένας φιλάργυρος
ηλικιωμένος, που, παρόλο που χαίρει άκρας υγείας, αισθάνεται διαρκώς άρρωστος.
Η κωμικοτραγική αυτή εμμονή του τον καθιστά εύκολο θύμα που οι γύρω του εκ-

μεταλλεύονται και τον οδηγεί σε περιπέτειες, καθώς η υγεία μπερδεύεται με το χρήμα, ο
γάμος με την ιατρική και η αγάπη με τα φάρμακα. «Ο κατά φαντασίαν
ασθενής» είναι το τελευταίο δημιούργημα του Μολιέρου και
παίχτηκε για πρώτη φορά στο Παλαί-Ρουαγιάλ, το Φε-
βρουάριο του 1673. Αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα
θεατρικά κείμενα, γοητεύει επί αιώνες το κοινό, καθώς
αγγίζει μια πολύ ευαίσθητη χορδή της ανθρώπινης
ψυχής, προσπαθώντας να ξορκίσει μέσα απ’ το
γέλιο, τους βαθύτερους ανθρώπινους φόβους.
Η μετάφραση είναι του Ερρίκου Μπελιέ, τα
σκηνικά και τα κοστούμια της Έρσης Δρίνη και
η μουσική του Γιώργου Χριστιανάκη. Δίπλα
στον απολαυστικό στο ρόλο του Αργκάν, Γιώργο
Κωνσταντίνου, παίζουν οι Ελένη Θυμιοπούλου,
Χρύσανθος Καγιάς, Σοφία Καλεμκερίδου, Γιώργος
Καύκας, Ροζαλία Μιχαλοπούλου, Χρήστος Παπα-
δημητρίου, Μαριάννα Παπασάββα, Δημήτρης Παπιό-
πουλος, Αστέρης Πελτέκης, Γιώργος Σφυρίδης, Κώστας
Χατζησάββας.

Μνήμες από τον καταστροφικό
σεισμό και το φονικό τσουνάμι

που σάρωσε την Ταϊλάνδη και την
ευρύτερη περιοχή τα Χριστούγεννα
του 2004, ζωντανεύουν στη μεγάλη
οθόνη από το σκηνοθέτη Χουάν
Αντόνιο Μπαγιόνα, στην ταινία
«The impossible», που άρχισε να
προβάλλεται στις αίθουσες από

την Πρωτοχρονιά. Μια οικογένεια
ξεκινάει τις χριστουγεννιάτικες
διακοπές των ονείρων της, οι οποίες
όμως σύντομα μετατρέπονται σε
εφιάλτη. Πρόκειται για μια συγ-
κλονιστική ιστορία, βασισμένη σε
πραγματικά γεγονότα και συγκε-
κριμένα στις μαρτυρίες της οικο-
γένειας Μπελόν, η οποία έζησε σε

πλήρη έκταση τον υδάτινο εφιάλτη
και έχει να διηγηθεί μια από τις
πιο απίστευτες και συγκλονιστικές
περιπέτειες που έχουν καταγραφεί
στην ανθρώπινη φύση. Πρωτα-
γωνιστεί ο δυο φορές προτεινόμενος
για Χρυσή Σφαίρα Γιούαν ΜακΓ-
κρέγκορ και η υποψήφια για Όσκαρ
Ναόμι Γουότς.

«Το κινητό παιχνιδάδικο»

Ενας από τους «θησαυρούς» της βρετανικής αστυνομικής λογοτεχνίας, «Το κινητό
παιχνιδάδικο», του μετρ του είδους Edmund Crispin, κυκλοφορεί από τις

Εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση Άννας Παπασταύρου. 
Φτάνοντας αργά τη νύχτα στην Οξφόρδη για διακοπές, ο ποιητής Ρίτσαρντ
Κάντογκαν βρίσκει τυχαία το πτώμα μιας γυναίκας μέσα σ’ ένα κατάστημα παιχνιδιών. Όταν επιστρέφει
μαζί με την Αστυνομία, το κατάστημα παιχνιδιών έχει εξαφανιστεί, στη θέση του βρίσκεται ένα
παντοπωλείο και το πτώμα δεν υπάρχει πουθενά. Ο Κάντογκαν ενώνει τις δυνάμεις του με τον
εκκεντρικό καθηγητή Τζέρβας Φεν για να λύσουν το μυστήριο. Πρόκειται για το πιο φημισμένο
μυθιστόρημα του Κρίπιν, το οποίο είναι γρήγορο, αστείο και γεμάτο απολαυστικούς λογοτεχνικούς
και γλωσσικούς γρίφους...

ΒΙ
ΒΛ

ΙΟ
ΕΚ

ΘΕ
ΣΗ Την έκθεση του γνωστού φωτογράφου Herbert

List, με τον τίτλο «Hellas», φιλοξενεί το Athens
House of Photography, με την ευκαιρία των δύο
χρόνων λειτουργίας του. Ο Herbert List ήταν Γερμανός
φωτογράφος ο οποίος φωτογράφισε για πολλά πε-
ριοδικά, όπως Vogue, Bazaar Harper και Life και
είχε μόνιμη συνεργασία με το φωτογραφικό
πρακτορείο Magnum Photos. Οι φωτογραφίες του
χρονολογούνται από το 1937 μέχρι το 1939 –τοπία,
θραύσματα γλυπτών, κατεστραμμένοι ναοί, φιγούρες
ανθρώπων στη θάλασσα– και σχηματίζουν ένα
όραμα μιας κλασικής Ελλάδας πλημμυρισμένης
από φως και ομορφιά. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος
εμπόδισε την έκδοση του βιβλίου “Hellas” όπου
κυκλοφόρησε, τελικά, το 1993 από τους κληρονόμους
του Herbert List , στον εκδοτικό οίκο Schirmer/Mosel. 

info
Athens House of Photography, Ελευσινίων και Κεραμέων, Μεταξουργείο, Αθήνα
Διάρκεια έκθεσης: Έως τέλος Φεβρουαρίου
Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη-Παρασκευή 16:00-20:00, Σαββάτο-Κυριακή 12:00-18:00
Πληροφορίες: 210.5228696

«The impossible»

Την ξεκαρδιστική κωμωδία του Μολιέρου «Ο κατά φαντασίαν ασθενής», σε σκηνοθεσία
Σωτήρη Χατζάκη, με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Γιώργο Κωνσταντίνου, ανεβάζει 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΘΒΕ 

ΣΙ
ΝΕ

Μ
Α

Herbert List: «Hellas»

ΕταιρΕια ΜακΕδονικΩν
ΣπουδΩν (ΕθνικΗΣ 
αΜυνΗΣ 2), θΕΣΣαλονικΗ
Ημέρες παραστάσεων:
Τετάρτη & Κυριακή 19.00, Πέμπτη & Παρα-
σκευή 21.00, Σάββατο 18.00 & 21.00
Τιμές εισιτηρίων:   
Γενική είσοδος 15 ευρώ, Φοιτητικό 10 ευρώ,
Ομαδικό 8 ευρώ, Οικογενειακό 15 ευρώ, 
Κάρτα Ανεργίας 5 ευρώ

in
fo
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Ά ΕΘΝΙΚΗ
8Οι αγώνες που θα διεξαχ-
θούν το Σάββατο 5-1-2013
είναι: 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΕΚ: 
Καμία τύχη δεν φαίνεται να
έχει η Ένωση σ’ αυτό το παι-
χνίδι… μόνο εάν ο Αστέρας
δεν παίξει σοβαρά, μπορεί
να πάρει κάτι θετικό η ΑΕΚ.
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΓIΑΝΝΙΝΑ: 
Παιχνίδι για γερά νεύρα. 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΛΕΒΑ-
ΔΕΙΑΚΟΣ:
Άλλο ένα ντέρμπι για την
ομάδα του τριφυλλιού. Πολλά
τα προβλήματα για τον Ρό-
τσα. Μπορεί να πάρει θετικό
αποτέλεσμα η ομάδα της
Λειβαδιάς. 

8Οι αγώνες που θα διεξαχ-
θούν την Κυριακή 6-1-2013
είναι:
ΑΡΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:
Παιχνίδι που αν ο ΑΡΗΣ το
κερδίσει θα κάνει μεγάλο άλ-
μα για τη σωτηρία του. Δύ-
σκολο μεν, όχι ακατόρθωτο
να πάρει τους τρεις βαθμούς

της νίκης. 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ:
Δύσκολα ή εύκολα ο ΑΤΡΟ-
ΜΗΤΟΣ φαίνεται ότι θα κερ-
δίσει αυτό το παιχνίδι.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ: 
Δυνατό παιχνίδι σε μια δύ-
σκολη έδρα, που το αποτέ-
λεσμα θα κρίνει πολλά και
για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΝ-
ΘΡΑΚΙΚΟΣ, θα έχει κάνει άλλο
ένα βήμα για τη σωτηρία
του, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φανεί
δυνατός και μακριά από την
έδρα του. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ: 
Παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερα προ-
βλήματα για την ομάδα του
Πειραιά. 

8Tη Δευτέρα 7-1-2013:
ΞΑΝΘΗ – ΟΦΗ: 
Με νίκη η ομάδα της Ξάνθης
θα κάνει ένα σημαντικό βήμα
για τη σωτηρία της, κάτι που
θα καταφέρει απέναντι στον
ΟΦΗ, που μετά την παραί-
τηση του Νίκου Αναστόπου-
λου τα πράγματα δυσκο-
λεύουν για την ομάδα του
Ηρακλείου. 

Β́ ΕΘΝΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΑΝΑ-
ΧΑΪΚΗ:
Η ομάδα της Δράμας θέλει
να συνεχίσει τα θετικά απο-
τελέσματα, που την απομά-
κρυναν από τις τελευταίες θέ-
σεις της βαθμολογίας. Η ομά-
δα της Πάτρας από την άλλη,
θα προσπαθήσει να πάρει
ένα θετικό αποτέλεσμα.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΚΑΒΑ-
ΛΑ: 
Παιχνίδι που η ομάδα της
Καβάλας μπορεί να κερδίσει.
Δύσκολα τα πράγματα για
την ομάδα των Μεγάρων. 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΓΑΖΩΡΟΥ: 
Η ομάδα της Φυλής έχει δύ-
σκολο έργο απέναντι σε μία
ομάδα, που είναι σε μεγάλη
φόρμα.

Ευχές για ένα ελπιδοφόρο 2013 

Θερμές ευχές για καλή χρονιά με υγεία, χαρά 

και λιγότερα προβλήματα σε όλους τους τομείς 

της ζωής μας. Μακάρι το 2013 να είναι για 

τον αθλητισμό μια χρονιά με νίκες και επιτυχίες 

και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια χρονιά αλλαγών 

και μεταρρυθμίσεων, που είναι αναγκαίες 

για να ξανακερδίσει την αξιοπιστία του και να γυρίσει 

ο κόσμος στα γήπεδα. Και σ’ αυτό πρέπει όλοι 

να βοηθήσουν, ο καθένας από το δικό του μετερίζι. 

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

Το μενού του Σαββατοκύριακου  Το μενού του Σαββατοκύριακου  

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-01-13 ΚΑΙ 10-01-13 
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΟΥ ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ:
Ένα παιχνίδι που η ομάδα του Πειραιά δεν θα αντιμετωπί-
σει προβλήματα και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την
πρόκριση για την επόμενη φάση από το πρώτο παιχνίδι. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: 
Αν και δύσκολα, η ομάδα του Βόλου θα προσπαθήσει να
ξανακάνει την έκπληξη (απέκλεισε τον Ατρόμητο Περιστε-
ρίου) με αντίπαλο αυτή τη φορά την ομάδα της Τρίπολης.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ: 
Οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν από το πρώτο παιχνίδι
να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φά-
ση του θεσμού. Και να μην ξεχνάμε είναι και ο μόνος στό-
χος, που έχει απομείνει για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ: 
Εδώ που έφτασε όλα γίνονται για την
ομάδα του Ταύρου. Θα πρέπει να
ιδρώσει και να προσέξει, εάν θέ-
λει να περάσει στην επόμενη
φάση η ομάδα των Ιωαννί-
νων.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΑΟΚ: 
Χωρίς δυσκολίες το παιχνίδι
για την ομάδα 
της Θεσσαλονίκης.

ΕΝ ΘΕΡΜΩ

ΒΑΘΜΟΛΟΓ ΙΕΣ

Ά ΕΘΝΙΚΗ Β́ ΕΘΝΙΚΗ Γ́ ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 27 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 22 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 23

ΠΑΟΚ 31 ΕΓΟΤΕΛΗΣ 25 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 15 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 18

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 24 ΚΑΣΣΙΟΠΗ 13 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 18

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 25 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡ. 23 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 17

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ. 23 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 11 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 17 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 21 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ. 22 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 11 ΑΣΤ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 16

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡ. 10 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 20 ΛΑΡΙΣΑ 19* ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 8 ΑΟ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 14

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20 ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 19 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 13

ΟΦΗ 17 ΚΑΛΛΟΝΗ 19 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔ. 6 ΧΑΝΙΑ 13

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 18 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 6 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12              

ΞΑΝΘΗ 15 ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 6 ΡΟΥΒΑΣ 10

ΒΕΡΟΙΑ 15 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 17* ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ -2

ΑΡΗΣ 13 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 15

ΑΕΚ 12 ΚΑΒΑΛΑ 15

ΚΕΡΚΥΡΑ 12 ΦΩΚΙΚΟΣ 14

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 14

ΠΙΕΡΙΚΟΣ 14

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 11

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 7

ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΩΜΗΣ 5
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ΦΩΚΙΚΟΣ – ΚΑΛΛΟΝΗ: 
Και οι δύο θέλουν τη νίκη. Η
ισοπαλία επικρατέστερο ση-
μείο. 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩ-
ΛΙΚΟΣ: 
Ντέρμπι. Προβάδισμα έχει η
ομάδα του Βόλου, αν και η
ομάδα του Αγρινίου μπορεί
να πάρει την ισοπαλία.
ΛΑΡΙΣΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ: 
Ένα ντέρμπι από τα παλιά.
Μονόδρομος η νίκη για την
Λάρισα, που μόνο εύκολη δεν
θα είναι απέναντι σε έναν δύ-
σκολο αντίπαλο. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ: 
Εάν θέλει να παραμείνει στην
κατηγορία θα πρέπει να εκ-
μεταλλευτεί την έδρα της.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗ-
ΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: 
Παιχνίδι που αν δεν προσέξει
η ομάδα της Κρήτης θα έχει
απώλεια βαθμών.
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: 
Ένα δύσκολο παιχνίδι και για
τους δύο. Προγνωστικά δεν
ισχύουν. Αν και προβάδισμα
για την νίκη έχει η ομάδα των
Σερρών.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
– ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ: 
Δύσκολα τα πράγματα για
την Επανομή, που η υπόθεση
σωτηρία έχει χαθεί. Δύσκολα
ή εύκολα η ομάδα του Ηρακλή
Ψαχνών θα πάρει τους βαθ-
μούς της νίκης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ:
Έχει ρεπό. Οι αγώνες θα διε-
ξαχθούν 6/7-01-2013. 

Γ́ ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΣ ΚΟΡΙΝ-
ΘΟΣ: 
Ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια
δυνατή και “καυτή” έδρα. Προ-
βάδισμα έχει η ομάδα του Με-
νιδίου που θα τη φέρει πιο
κοντά στο στόχο της, την άνοδο
στη Β΄ Eθνική. Η Κόρινθος θα
προσπαθήσει να πάρει ένα θε-
τικό αποτέλεσμα, όπως έκανε
στην έδρα της Προοδευτικής. 
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ – ΠΡΟ-
ΟΔΕΤΙΚΗ: 
Δύσκολα ή εύκολα θα πάρει
τους τρεις βαθμούς της νίκης. 

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΕΠΙΣΚΟ-
ΠΗ: 
Παιχνίδι για γερά νεύρα. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ
(Αναβολή).
ΡΟΥΒΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑ-
ΓΟΥΛΑΣ: 
Με νέο προπονητή μετά την
απομάκρυνση του Δρακό-
πουλου για αγωνιστικούς και
ψυχολογικούς λόγους, ώστε
οι παίκτες να αποκτήσουν με-
γαλύτερη αυτοπεποίθηση
ενόψει της δύσκολης συνέ-
χειας και να μπορέσουν να
βοηθήσουν το Σύλλογο να
«ξεκολλήσει» από τις τελευ-
ταίες θέσεις της βαθμολογίας. 
ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΧΑΝΙΑ: 
Μόνο νίκη. Δεν υπάρχει άλλο
αποτέλεσμα για την ομάδα
του Ταύρου. 
ΡΕΠΟ Η ΓΛΥΦΑΔΑ: 
8Οι αγώνες θα γίνουν Κυ-
ριακή 06/01/2013. 

Γ́ ΕΘΝΙΚΗ 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗ-
ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 
Δύσκολο παιχνίδι και για τους
δύο. Πιο κοντά στη νίκη ο Βα-
τανιακός λόγω έδρας, ικανή
για όλα η ομάδα της Καρδίτσας. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑ-
ΝΗΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ: 
Ντέρμπι ουραγών. Με πολλά
προβλήματα η ομάδα της
Τσαριτσάνης. Ικανή για θετικό
αποτέλεσμα η ομάδα της Ζα-
κύνθου. 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ –
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ: 
Άλλοι τρεις βαθμοί για την
ομάδα της Καλαμαριάς.
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ – ΟΔΥΣ-
ΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ: 
Με τρίποντο άλμα σωτηρίας
θα κάνει η ομάδα της Δόξας.
ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ:
Καμία πρόβλεψη για το παι-
χνίδι αυτό. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
– ΤΥΡΝΑΒΟΣ:
Ισοπαλία το πρώτο σημείο.
Και οι δυο μπορούν να πά-
ρουν τους τρεις βαθμούς της
νίκης. 
8Οι  αγώνες θα διεξαχθούν
στις 06/01/2013.

«Ανάσα» για την ΚΑΕ ΑΡΗΣ 
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης προχώρησε στην έκδοση
προσωρινής διαταγής για υπαγωγή στο άρθρο 99. Αυτή είναι μια «ανάσα»
για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που μέχρι να εξεταστεί εκ νέου το
θέμα, «παγώνουν» οι υποθέσεις που αφορούν αποφάσεις για οφειλές
σε πρώην παίκτες, αλλά και στο Δημόσιο. Αυτό που πρέπει να κάνουν
τώρα οι «κίτρινοι» είναι στους επόμενους δύο μήνες να εξασφαλίσουν
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να είναι πλήρης ο
φάκελος όταν θα εκδικαστεί η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. Η
εκδίκαση για την έκδοση οριστικής απόφασης θα γίνει στις 22 Φεβρουα-
ρίου.

Φύγε εσύ… Έλα εσύ! 
Μόνο επτά ομάδες θα ξεκινήσουν με τον ίδιο προπονητή το δεύτερο
γύρο του πρωταθλήματος. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι ο προπονητής
συνήθως δέχεται τα πυρά και την κριτική όταν μια ομάδα δεν ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες των φιλάθλων και της διοίκησης. Συχνά μάλιστα βλέπει
την πόρτα της εξόδου, χωρίς να του δοθεί πίστωση χρόνου, προκειμένου
να βελτιώσει το υλικό που έχει. Την αρχή στην αλλαγή προπονητών
έκανε η Βέροια. Η βασίλισσα του βορρά ξεκίνησε τη σεζόν με προπονητή
το Μάκη Χάβο, ο οποίος πλήρωσε το άσχημο ξεκίνημα της ομάδας της
Ημαθίας και αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Καρύδα. Ούτε κι ο τελευταίος
όμως έμελε να βγάλει τη χρονιά στην τεχνική ηγεσία της Βέροιας, καθώς
μετά τη μεγάλη ήττα από την ΑΕΚ με σκορ 4-0 δήλωσε παραίτηση, που
έγινε δεκτή και τη θέση του πήρε ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Ακολουθεί
η Ξάνθη, που η ήττα της από τον ΠΑΟΚ με σκορ 3-0 ήταν αρκετή για να
απομακρυνθεί από τον πάγκο της ο Μαρίνος Ουζουνίδης, ο οποίος αν-
τικαταστάθηκε από το Νίκο Κωστένογλου. Αλλά κι αυτός δεν κατάφερε
ν’ αντιστρέψει την κακή εικόνα της ομάδας και να την ανεβάσει βαθμολογικά
και ακολουθεί η έκπληξη της χρο-
νιάς με την επιστροφή του Μαρίνου
Ουζουνίδη. Επόμενη ομάδα είναι
η ΑΕΚ, που μετά την παραίτηση
του Βαγγέλη Βλάχου, ανέλαβε ο
Έβαντ Λίνεν, που προσπαθεί να
κάνει τα αδύνατα δυνατά για να
μην υποβιβαστεί η ΑΕΚ. Αλλά και
ο Άρης άλλαξε προπονητή, που
ξεκίνησε με τον Μάκη Κατσαβάκη,
στη συνέχεια ανέλαβε το δίδυμο
Νίκος Πασιαλής – Δημήτρης Μπου-
γιουκλής, που με τη σειρά τους αν-
τικαταστάθηκαν και νέος τεχνικός
ανέλαβε ο Λούκας Αλκαράθ. Οι μέ-
τριες εμφανίσεις του Πανθρακικού
αποδόθηκαν στον προπονητή του
Σάββα Παντελίδη, με τον οποίο η
ΠΑΕ έλυσε τη συνεργασία της και ανέλαβε ο Παύλος Δερμιτζάκης. Από
τη λίστα δε λείπει και ο νεοφώτιστος Πλατανιάς, που μετά από ένα σερί
αρνητικών αποτελεσμάτων αποφασίστηκε ν’ απομακρυνθεί από την
τεχνική ηγεσία ο Γιάννης Χατζηνικολάου, τον οποίο διαδέχθηκε ο Άγγελος
Αναστασιάδης. Κι ο Παναθηναϊκός δεν πήγε πίσω, θεωρώντας πως για
την κακή του πορεία στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, υπεύθυνος
ήταν ο προπονητής του Ζεσουάλντο Φερέϊρα, που στα μέσα Νοεμβρίου
αποτέλεσε παρελθόν για το τριφύλλι και ανέλαβε ένας παλιός γνώριμος
του Παναθηναϊκού, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Πριν μπει το νέο έτος ο
Ντούσαν Μπάγιεβιτς δήλωσε παραίτηση από τον πάγκο του Ατρομήτου,
η οποία έγινε δεκτή και άρχισε η διαδικασία ανεύρεσης νέου προπονητή.
Κλείνοντας, η τελευταία ομάδα είναι ο ΟΦΗ, που ξαφνικά ο Νίκος Ανα-
στόπουλος δήλωσε την παραίτησή του.  

   & τηςΔευτέρας

7 Ημέρες
Επτά ημέρες χρειάστηκαν για τη δημιουργία του
κόσμου… επτά ημέρες χρειάστηκε και ο παρατηρητής
της ΕΠΟ για να τροποποιήσει την έκθεσή του, όπου
αναφέρει ότι τα επεισόδια δεν προκλήθηκαν τελικά
από οπαδούς των δύο ομάδων, αλλά από 15 άτομα
χωρίς διακριτικά. Αυτή δυστυχώς είναι άλλη μια
ενέργεια, που δείχνει την παρακμή του ελληνικού
ποδοσφαίρου. Και μετά αναρωτιούνται γιατί οι
αγώνες γίνονται σε άδεια γήπεδα. Γιατί να πάει ο
κόσμος; Να δει την ανεπάρκεια των διαιτητών και
των παρατηρητών ή τους ανεγκέφαλους οπαδούς,
που προκαλούν επεισόδια; 

Φήμες
Μόλις δήλωσε ο Νίκος Αναστόπουλος την παραίτησή
του από τον ΟΦΗ, άρχισαν οι φήμες ότι θα είναι
ο νέος προπονητής για τον πάγκο του ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ.
Βέβαια, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
πρέπει να συμφωνήσει αμέσως με τον Νίκο Ανα-
στόπουλο, γιατί είναι από τους λίγους καλούς
Έλληνες προπονητές για ομάδα Α΄ Εθνικής. Με
λυμένο το οικονομικό πρόβλημα και την ηρεμία
στα διοικητικά, ο Νικόλας θα κάνει «παπάδες»
με την ομάδα του Περιστερίου. 

Λίγη σοβαρότητα 
δεν βλάπτει 

Υπάρχουν ακόμη κάποιοι στον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ,
που νομίζουν ότι θα λυθούν τα οικονομικά προ-
βλήματα μέσω της αυτού υψηλότητας… και
του Βλάση Τσάκα; Τί άλλο περιμένει η διοίκηση
για να κινηθεί νομικά εναντίον αυτών, που
εμπαίζουν τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ; Εξάλλου, είναι
γνωστό, ότι οι σοβαρές προτάσεις γίνονται από
σοβαρούς ανθρώπους. 

Η Επιστροφή 
Επιτέλους μπάλα για τον Αβραάμ Παπαδόπουλο,
καθώς επέστρεψε στο κανονικό ρυθμό των προ-
πονήσεων μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο
EURO και την πολύμηνη απουσία του από τα
ελληνικά γήπεδα. Ένας παίκτης, που η παρουσία
του είναι αναγκαία στην ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
για τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη, αλλά και
στην Εθνική μας για τα προκριματικά παγκοσμίου
κυπέλλου, που θα γίνουν στη Βραζιλία. 

Μόνο τυχαία δεν είναι 
Τα συγχαρητήρια στην ομάδα του ΦΩΣΤΗΡΑ, που
απέκλεισε από το κύπελλο Ελλάδος τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ.
Μόνο τυχαία δεν αποκαλούν «φονέα των γιγάντων»
την ομάδα του Ταύρου. Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ κατάφερε
να περάσει στην επόμενη φάση, αποκλείοντας
την ομάδα της Νέας Σμύρνης, που
μόνο εύκολο δεν είναι για μια
ομάδα Γ΄ Κατηγορίας. Και μην
ξεχνάμε ότι σύντομα θα είναι
μια από τις ομάδες που θ’ ανέβουν
στην Β΄ Εθνική. 

Ό,τι σπέρνεις, θερίζειςσταράτες 
κουβέντες   & τηςΔευτέρας
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Τ
ο Fiesta Van έχει μήκος

φόρτωσης 1,3 μέτρων,
με χωρητικότητα ενός
κυβικού μέτρου και

δυνατότητες μεταφοράς 485-
508 κιλών. Είναι διαθέσιμο με
δύο Duratorq TDCi πετρελαι-
οκινητήρες, τον 1.500αρη με
τα 75 ίππους και τον 1.600αρη
με 95 ίππους, αλλά και με τον
1,25 Duratec βενζινοκινητήρα,
συνολικής απόδοσης 82 ίππων.
Επιπλέον είναι διαθέσιμο και
σε ECOnetic πετρελαιοκίνητη
έκδοση, με απόδοση 95 ίππων
που διαθέτει χαμηλότερη ανάρ-
τηση, ελαστικά χαμηλής τριβής
και σύστημα Start/Stop. Έχει

3,3 λίτρα/100 χλμ. μέση κατα-
νάλωση και εκπέμπει μόλις 87
γρ./χλμ. CO2, στοιχεία που -που
στην δική μας χώρα- απαλλάσ-
σουν τον ιδιοκτήτη από τέλη
κυκλοφορίας και επιτρέπουν
τη διέλευση από τον Πράσινο
Δακτύλιο. 
Το Fiesta Van υιοθετεί σύγχρονα
τεχνολογικά συστήματα της
Ford, όπως το Active City Stop
για την αποφυγή συγκρούσεων
σε συνθήκες πυκνής κίνησης
και το Ford SYNC Emergency
Assistance, που συνδέει τον
οδηγό, μετά από ατύχημα, με
το πλησιέστερο κέντρο παροχής
πρώτων βοηθειών. 

M
ε το νέο ασύρματο

χειριστήριο «Work Re-
mote», η Volvo Trucks
προσφέρει τη δυνα-

τότητα στους οδηγούς να ελέγχουν
πολλαπλές λειτουργίες της διαδι-
κασίας φόρτωσης του οχήματος
χωρίς κόπο. 
Η διαδικασία φόρτωσης και εκφόρ-
τωσης ενός οχήματος είναι μια –
συχνά– χρονοβόρα φάση, που δύ-
ναται να περιορίσει σημαντικά την
αποδοτικότητα μιας μεταφορικής
εταιρείας. 
Προκειμένου να προσφέρει ακόμα
πληρέστερες λύσεις στους πελάτες
της και σε αυτόν τον τομέα, η Volvo
Trucks εξέλιξε το σύστημα «Work
Remote», η χρήση του οποίου είναι
σε θέση να συμβάλει στη μείωση
του χρόνου που απαιτείται για τη
φόρτωση του οχήματος, αλλά και
τη βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας του οδηγού. 
Το Work Remote της Volvo Trucks
είναι ουσιαστικά ένα ασύρματο χει-
ριστήριο, μέσω του οποίου ο οδηγός
μπορεί να ελέγξει διάφορες λει-
τουργίες του οχήματος, για τις
οποίες –σε άλλες περιπτώσεις– θα
έπρεπε να εισέλθει επανειλημμένα

εντός της καμπίνας ή της καρότσας
του οχήματος. 
Συγκεκριμένα, το Volvo Work Re-
mote επιτρέπει στον οδηγό να ελέγ-
ξει τη λειτουργία αυξομείωσης της
απόστασης του οχήματος από το
έδαφος μέσω της αερανάρτησης,
να ελέγξει τον καταμερισμό του
φορτίου μεταξύ των αξόνων να
κλειδώσει το φορτηγό κ.ά. Παράλ-
ληλα είναι σε θέση να κάνει χρήση
ακόμα και επιμέρους συστημάτων
του οχήματος όπως η –τυχόν-
υδραυλική πόρτα, ο γερανός κ.ά. 
Το σύστημα Work Remote θα είναι
διαθέσιμο από το Volvo με τη νέα
γενιά του FH μέσα στο 2013. 

Μειωμένες πωλήσεις
Μειωμένες κατά 17% ήταν οι παγ-
κόσμιες 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 κατά τη διάρκεια του Νο-
εμβρίου, οι συνολικές –παγκόσμιες–
πωλήσεις της Volvo Trucks ήταν
μειωμένες κατά 17% το συγκεκρι-
μένο μήνα, σε σχέση με τα 11.349
οχήματα που είχαν διατεθεί τον

αντίστοιχο μήνα του 2011. Από τις
αρχές του έτους, οι συνολικές πω-
λήσεις φορτηγών της Volvo Trucks
ανέρχονται στα 96.090 οχήματα σε
παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας
πτώση κατά 7% σε σχέση με τα
103.464 οχήματα του 2011. 
Σε ό,τι αφορά στις διάφορες αγορές
της, μέσα στο Νοέμβριο, οι πωλήσεις
της Volvo Trucks ανήλθαν στα 3.835
οχήματα και ήταν μειωμένες κατά
13% σε σχέση με τα 4.418 οχήματα
του 2011. 

Για το 11μηνο του 2012, η Volvo
έχει διαθέσει στις διάφορες αγορές
της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώ-
πης συνολικά 39.103 οχήματα, δη-
λαδή 6% λιγότερες μονάδες σε σχέ-
ση με τα 41.694 οχήματα του 11μή-
νου του 2011. 
Στα οχήματα με μεικτό βάρος από
7-16 t., από τις αρχές του έτους η
Volvo έχει διαθέσει συνολικά 1.576

φορτηγά και σε σχέση με τα 1.738
οχήματα του 11μηνου του 2011,
καταγράφει πτώση κατά 9%. 
Αντίστοιχα, στα φορτηγά με μεικτό
βάρος άνω των 16 t., οι 95.514 μο-
νάδες για την αγορά της Ε.Ε. συνι-
στούν ποσοστιαία πτώση στις πω-
λήσεις της Volvo Trucks κατά 7%,
σε σχέση με το διάστημα Ιανουα-
ρίου - Νοεμβρίου του 2011. 

Νέο ασύρματο χειριστήριο φορτώσεως «Work Remote»

Με νέα εμφάνιση, βασισμένη στο επίσης ανανεωμένο, επιβατικό μοντέλο της αλλά και
προηγμένη τεχνολογία, η Ford παρουσίασε στη Μεγάλη Βρετανία το Fiesta Van, η διάθεση 
του οποίου ξεκινά τον επόμενο μήνα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
adamopoulos@xrimaonline.gr
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Τηλ. 23104/13727 
E-mail: asi_rizou@hotmail.com

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταπτυχιακός γεωπόνος
Κιν. 6977/223234
Εmail: papaioannouioannis@hotmail.com

ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ ΕΦΗ
Γεωπόνος
Κιν. 6934/270691
Ε-mail: efkravar@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 
Γεωπόνος
Κιν. 6932/580454
E-mail: efrotsintzo@hotmail.com

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλ. 25102/25536

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

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τηλ. 25910/24103

ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 25910/23285

ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τηλ. 25920/44649
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ&ΣΙΑ ΕΠΕ
Τηλ. 25940/92700

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24410/20380

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24670/83553
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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AXAΪΑ: Οικόπεδο εντός οικισμού επί του κεντρικού
δρόμου, στην κοινότητα Σελινούντος (Κρόκοβας)
Αιγίου-Αχαΐας, χωρισμένο σε δύο κάθετες ιδιο-
κτησίες, 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.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: 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. 

ΚΕΑ (ΤΖΙΑ) - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΙΣΕΣ: Πωλείται αγροτεμάχιο
950 τετραγωνικών μέτρων, πρόσοψη 50 μέτρα
σε χωματόδρομο, υπέροχη θέα, κατάλληλο και
για μελίσσια. Τιμή 25.000 € ή πλησιέστερη προ-
σφορά. Στέλνονται με e-mail χάρτες, φωτογραφίες,
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα Μηχανικού, δορυ-
φορική φωτογραφία Google-Earth για πληρέστερη
ενημέρωση και εικόνα. Τηλ. 6979/771898.

ΕΥΒΟΙΑ (ΑΦΡΑΤΙ): Πωλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμ-
μάτων στη θέση ΛΕΥΚΟ με ελαιόδεντρα 20 λεπτά
από Χαλκίδα με ευκολίες πληρωμής 40.000 €.
Τηλ.: 6983/646765. 

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 θάλασσα, 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-
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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. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ): Έκτακτη προσφορά,
αγροτεμάχιο 11 στρέμματα στην ευρύτερη
περιοχή, με υπέροχη θέα, άρτιο, με πρόσφατη
άδεια οικοδομής για 4 μονοκατοικίες. Τιμή
350.000€, συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ): Ανεπανάληπτη
ευκαιρία, αγροτεμάχιο 7200 τ.μ., άρτιο, 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. 

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 (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 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 w w w.halkidiki- oikopeda.gr. 
Tηλ .  23710/41646,  Κιν.  6944/682101.

ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΙ): Ενοικιάζεται αγροτεμάχιο
2 στρεμμάτων επί ασφαλτοστρωμένου δρόμου
με παροχή ηλεκτρικού και νερού. Τιμή 750 € ανά
μήνα ή πλησιέστερη προσφορά. Τηλ.: 210/4296669.

Πωλείται τριφύλλι, περιοχή Σερρών. Τηλ.
6948/573986 (κ. Δημήτρης). 

ΑΙΓΙΟ: Σκάφος τρικάρινο 4,5 μ. με εξωλέμβια
mariner 20 ίππους, λευκό, πολυεστερικό, καμπινάτο,
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. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

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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