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Εβδομαδιαία
αγροτική εφημερίδα

Πώς δύο γυναίκες
βγάζουν «χρυσό»
από το σαλιγκάρι

Τι χρειάζεται για ένα
σαλιγκαροτροφείο 

10 στρεμμάτων
σελ. 8-9

σελ. 6-7

σελ. 4-5

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 6 ΤΙΜΗ 2 €

Σε θέση μάχης 
ΠΑΣΕΓΕΣ-υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης
Τζανέτος Καραμίχας: 
«Κάντε όσους ελέγχους
θέλετε»

Σιτάρι, κριθάρι, 
καλαμπόκι   
Μεγάλα κέρδη για 
τους παραγωγούς το 2013

Νέα φοροκαταιγίδα  
3Αλλάζει το καθεστώς 
φορολόγησης 
των αγροτών
3Στο στόχαστρο χιλιάδες
ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων

nΔεσμεύονται οι καταθέσεις από την εφορία
nΛύση ζητάει ο ΣΕΚ για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια
n Σιωπά το υπουργείο Οικονομικών

Ερύμανθος Αχαΐας
3 Σπείρες κλέβουν ζώα και
τροφοδοτούν την αγορά
της Αθήνας

3Προσέλαβαν σεκιούριτι 
για να προστατέψουν 
τις περιουσίες τους

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ Ο ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ 186 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

David Arquette,
Mickey Rourke,

Sheryl Lee

«Η μεγάλη
ληστεία»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

50
50ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

&
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις 
εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Κατασχέσεις
για 6.500 κτηνοτρόφους
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Πάρε πρωτοβουλία, 
κ. Τσαυτάρη

Με στόχο τη διαφάνεια, όπως
ανέφεραν οι εκπρόσωποι της
πολιτικής  ηγεσίας του υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, διενερ-
γήθηκαν έλεγχοι στην ΠΑΣΕΓΕΣ, στη
ΓΕΣΑΣΕ και στη ΣΥΔΑΣΕ. Τα πορίσματα
που βγήκαν έδειξαν, κυρίως σε ό,τι
αφορά την ΠΑΣΕΓΕΣ, πως η διαχείριση
που είχε κάνει το προεδρείο της δεν
παρουσίασε προβλήματα. Παρ’ όλ’
αυτά, με μια σειρά δημοσιεύματα έγινε
λόγος για «πάρτι» και «αδιαφάνεια»
στην ΠΑΣΕΓΕΣ. 
Απ’ ό,τι δείχνουν τα πράγματα, όσοι
πήραν αυτήν τη θέση κατέληξαν σε
επιθετικούς χαρακτηρισμούς γιατί κυ-
ρίως κάποιοι θέλησαν να δημιουργή-
σουν δυσμενείς εντυπώσεις για το συ-
νεταιριστικό κίνημα, εντυπώσεις που
είναι πολύ εύκολο να καλλιεργηθούν
λόγω του κλίματος των σκανδάλων
μέσα στο οποίο κινείται η χώρα. 
Η επόμενη μέρα του πορίσματος δείχνει
ότι στην πιο κρίσιμη στιγμή για την
αγροτική οικονομία, και όχι μόνο, έχει
δημιουργηθεί μια πολεμική πλέον
ατμόσφαιρα ανάμεσα στην πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και στην ηγεσία της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Όλοι εκτιμούν ότι είναι εύκολο να ξε-
σπάσει μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση
μεταξύ τους. 
Αν αυτή ξεσπάσει, θα κινδυνεύσουν
σοβαρά οι ευκαιρίες που έχουν δημι-
ουργηθεί στον πρωτογενή τομέα λόγω
των γενικότερων εξελίξεων. Ευκαιρίες
που για να αξιοποιηθούν χρειάζεται
συνεργασία. Αυτό πρέπει να το κατα-
λάβει πρωτίστως ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρης και να πάρει
τις σχετικές πρωτοβουλίες για την εκτό-
νωσης της κρίσης στις σχέσεις της πο-
λιτείας με την ΠΑΣΕΓΕΣ, που, αν ξεδι-
πλωθεί, τη «νύφη θα πληρώσουν» εκεί-
νοι που δεν φταίνε.  

Γιάννης Τασσιόπουλος

Π

Ημερολόγιο καλλιεργητή
Η εποχή απαιτεί την προ-
στασία της ροδακινιάς και
της νεκταρινιάς, ενώ προ-
σοχή χρειάζονται και οι
θερμοκηπιακές καλλιέρ-
γειες όταν επικρατούν
υψηλές θερμοκρασίες.
Όσο για τα χειμερινά σι-
τηρά, ανάλογα με τα ζι-
ζάνια που έχουν φυτρώσει,
επιλέγουμε και τα αντί-
στοιχα ζιζανιοκτόνα.

Σελ. 16 

Kέρδη από θερμοκήπια-

μαμούθ στην Ξάνθη
«Ζεστά» κέρδη από την
εκμετάλλευση της γεω-
θερμίας επιχειρούν να
αντλήσουν δύο θερμοκή-
πια-μαμούθ στη Βόρεια
Ελλάδα. Πρόκειται για δύο

μας για το χρονικό διάστη-
μα Ιανουαρίου-Αυγούστου
2012 σε σχέση με το αντί-
στοιχο προηγούμενο χρο-
νικό διάστημα, συνεχίζον-
τας την καλή πορεία του
2011, που έκλεισε για το
12μηνο Ιανουαρίου-Δε-
κεμβρίου στα 10,42% σε
σχέση με το 2010.

Σελ. 13 

Κέρδη για το γιαούρτι

«made in Greece»

στις ΗΠΑ 
Οι πωλήσεις γιαουρτιού
ελληνικού τύπου έφτασαν
συνολικά το 2011 το 1 δισ.
δολάρια, αποτελώντας
πλέον το 25% των συνο-
λικών πωλήσεων γιαουρ-
τιού στις ΗΠΑ, ενώ το 2008
αποτελούσαν μόλις το 2%!

ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αυτό που δεν κατάφεραν
οι ελληνικές γαλακτοβιο-
μηχανίες ή το κατάφεραν
σε λίγες αγορές, να προ-
ωθήσουν δηλαδή το πα-
ραδοσιακό ελληνικό προ-
ϊόν, το κάνουν με μεγάλη
επιτυχία ξένες πολυεθνι-
κές.

Σελ. 14 

Mεγάλοι κερδισμένοι 

oι σιτοπαραγωγοί το 2013 
Τα δημητριακά δείχνουν
να είναι μια καλλιέργεια
που μπορεί να εξασφαλί-
σει ικανοποιητικό εισόδη-
μα, και αυτός είναι ο λόγος
που πολλοί αγρότες προ-
τιμούν να σπείρουν, παρά
να αφήσουν τα χωράφια
τους να είναι χέρσα.

Σελ. 15 

επενδύσεις σε θερμοκή-
πια στην Ξάνθη που θα
δημιουργήσουν 200 θέ-
σεις εργασίας.   

Σελ. 17 

Oι νέοι αγρότες 

πληρώνουν τα λάθη

των υπηρεσιών 
Αφού πρώτα τους ενθάρ-
ρυναν να επενδύσουν στη
γεωργία και στην κτηνο-
τροφία και τους επιδότη-
σαν γι’ αυτόν το σκοπό,
σήμερα, σχεδόν μία δε-
καετία μετά, εξέτασαν τους
φακέλους και αποφάνθη-
καν ότι οι νέοι αγρότες
πρέπει να επιστρέψουν
ό,τι πήραν, τη στιγμή που
έχουν κάνει τεράστια έξο-
δα. 

Σελ. 18 

Στο προσκήνιο

η χωρο(α)ταξία των ΑΠΕ 
Χωρίς διασύνδεση με την
υπόλοιπη Ελλάδα και χω-
ρίς χωροταξικό σχεδιασμό,
οι Aνανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας αναπτύσσονται
στην Κρήτη με τρόπο
άναρχο, κακόγουστο και
αναποτελεσματικό, διχά-
ζοντας την τοπική κοινω-
νία και κάνοντας αντιλη-
πτό με σκληρό τρόπο το
τεράστιο έλλειμμα πολι-
τικής και σε αυτό τον το-
μέα.

Σελ. 12 

Αύξηση εξαγωγών 

βρώσιμων ελιών το 2012
Στο 16,2% διαμορφώθηκε
η μεταβολή εξαγωγών
βρώσιμων ελιών της χώρας

Οκ. Γρηγόρης Αποστολάκος, πρώην βουλευτής Λακωνίας
και πρώην νομάρχης, ορίστηκε από τον υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγ-
γυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η
θητεία του οποίου θα είναι διετής, αποτελείται από:
τoν Γρηγόριο Αποστολάκο του Γεωργίου, δικηγόρο, πτυχιούχο
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Παντείου Πανε-
πιστημίου, ως πρόεδρο, τον Αλέξανδρο Οφίδη του Χρήστου,
χημικό-οινολόγο, ως αντιπρόεδρο, τη Δήμητρα Χαλικιά του
Γεωργίου, δασολόγο, ως αντιπρόεδρο, τον Κυριάκο Μπαμπασίδη
του Αριστείδη, ως γενικό διευθυντή, τον Παναγιώτη Ρίζο του
Χρήστου, γεωπόνο, εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, τον Μιχάλη Γκίκα του
Κυριάκου, αγρότη, εκπρόσωπο του ίδιου υπουργείου, τον
Απόστολο Μωραΐτη του Μιχαήλ, γεωργοκτηνοτρόφο, εκπρό-
σωπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Βαρβαρούση
του Αγγέλου, γεωπόνο, εκπρόσωπο του ίδιου υπουργείου. 

O
λα του γάμου δύσκολα και η νύφη… Έπειτα από τις αιφνίδιες
κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων σε κτηνοτρόφους και τα

ανεξέλεγκτα «βαφτίσια» αλλοδαπών προϊόντων σε ελληνικά, ήρθε
και η μάχη με τον πάγο σε πολλές περιοχές.

Ο Γρ. Αποστολάκος 
νέος πρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ



Αφοί 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

& ΣΙΑ Ε.Ε

ΙΘΑΚΗΣ 63  

ΑΓ. Ι . ΡΕΝΤΗΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:

210-4251600 

FAX: 210-4251106

http://www.anastasiadis-tools.gr/e-mail: info@anastasiadis-tools.gr



Ο
ι διαδικασίες κατα-

σχέσεων χρηματι-
κών ποσών που
βρίσκονταν σε λο-

γαριασμούς ταμιευτηρίου ξε-
κίνησαν παραμονές Πρωτο-
χρονιάς και συνεχίζονται σε
δεκάδες εκατοντάδες κτηνο-
τρόφους σε όλη τη χώρα, ενώ
τα υπουργεία Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Οικονομικών τη-
ρούν σιγήν ιχθύος.  
Συνολικά στην ΑΤΕ βρίσκονται
2.346 κτηνοτροφικά δάνεια
συνολικού ύψους 38 εκατ. ευ-
ρώ. Από αυτά 8 εκατομμύρια
είναι ενήμερα, 24,5 εκατ. υπε-
ρήμερα (έχουν λήξει και δεν
έχουν πληρωθεί) και 5,5 εκατ.
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
από τα ληξιπρόθεσμα περίπου
2,5 εκατ. ευρώ αντιμετωπίζουν
άμεσα διαδικασίες κατάσχε-
σης, δεδομένου ότι έχουν βε-
βαιωθεί στις εφορίες. Οι με-
γαλύτεροι ωστόσο φόβοι των
κτηνοτρόφων έχουν να κά-
νουν με τα δάνεια τα οποία
έχουν περάσει μετά την πώ-
ληση της ΑΤΕ στην Τράπεζα
Πειραιώς. Συνολικά η Πειραιώς
διαχειρίζεται 4.230 κτηνοτρο-
φικά δάνεια, τα υπόλοιπα των
οποίων ξεπερνούν συνολικά
τα 154 εκατ. ευρώ. Το μεγα-
λύτερο μέρος των δανείων θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί
επισφαλές, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για τους κτηνοτρό-
φους, τη στιγμή που υπόλοιπα
μόλις 2,8 εκατ. ευρώ είναι ενή-
μερα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες,
υπόλοιπα ύψους 37,5 εκατ.

ευρώ έχουν ήδη καταστεί λη-
ξιπρόθεσμα, ενώ υπόλοιπα
114 εκατ. ευρώ είναι υπερή-
μερα. 

Απροθυμία για λύση 
από τα υπουργεία 
Σιγήν ιχθύος κρατά το υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης για
το θέμα των κατασχέσεων,
δείχνοντας το υπουργείο Οι-
κονομικών ως το αρμόδιο για

ενδεχόμενη παρέμβαση. Από
τη μεριά του υπουργείου Οι-
κονομικών, πάλι, φαίνεται ότι
αφήνουν το θέμα να εξελιχθεί

ως έχει, ενώ η Τράπεζα Πει-
ραιώς φέρεται αποφασισμένη
να ακολουθήσει τις έννομες
διαδικασίες. Όπως τονίζουν

υψηλόβαθμα στελέχη της Πει-
ραιώς, «δεν είναι δυνατόν να
χαθούν οι εγγυήσεις του ελ-
ληνικού Δημοσίου», υπογραμ-
μίζοντας πως η απόφαση «ορί-
ζει ρητά τι πρέπει να γίνει». 

Έντονη αντίδραση 
των κτηνοτρόφων 
Έντονη ήταν η αντίδραση του
Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνο-
τροφίας (ΣΕΚ) για την απο-
στολή των χρεών των κτηνο-
τρόφων για είσπραξη από την
εφορία, επαναφέροντας τις
προτάσεις για «κούρεμα» και
νέα ρύθμιση των δανείων.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΣΕΚ κ. Παναγιώτη Πεβερέτο,
αυτό που ζητούν οι κτηνο-
τρόφοι είναι «να ανακληθούν
τα χρέη από το Δημόσιο Τα-
μείο, αφού οι κτηνοτρόφοι
δεν έχουν να πληρώσουν και,
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ΣΥΝΕΧιΖΟΝται Οι καταΣΧΕΣΕιΣ καταΘΕΣΕΩΝ αΠΟ τΗΝ ΕΦΟρια – αΝακΛΗΣΗ και ρΥΘμιΣΗ ΖΗτα Ο ΣΕκ 

Στον αέρα 6.500 κτηνοτρόφοι με ληξιπρό      

Οκεντρικός σχεδιασμός του
υπουργείου είναι ο ενιαίος
φόρος να αντικαταστήσει το

Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΤΗΔΕ) που
πληρώνεται μέσω των λογαριασμών
της ΔΕΗ και το Φόρο Ακίνητης Περι-
ουσίας (ΦΑΠ), με τα προσδοκώμενα
έσοδα για τα δημόσια ταμεία να φτά-
νουν τα 3 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή απο-
δίδουν και οι δύο φόροι που επιβάλ-
λονται σήμερα στα ακίνητα. Από το
υπουργείο Οικονομικών μάλιστα υπο-
γραμμίζουν ότι το ποσό των 3 δισ.
ευρώ μπορεί να είναι μεγαλύτερο,
δεδομένου ότι ακόμα δεν μπορεί να
προσδιοριστεί το όφελος από τη φο-
ρολόγηση των αγροτεμαχίων.

Η φορολόγηση 
των αγροτεμαχίων 
Η φορολόγηση άλλωστε  των αγρο-
τεμαχίων είναι ένα από τα δυσκολό-
τερα εγχειρήματα, δεδομένου ότι δεν
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Τα σε-
νάρια κάνουν λόγο για οριζόντιο
φόρο, σε πρώτη φάση, σε όλα τα
αγροτεμάχια, καθώς δεν υπάρχει κα-
ταγραφή των εκτάσεων από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες. Αργότερα, μετά
τη συγκέντρωση στοιχείων από την
υποβολή νέου Ε9 από τους ιδιοκτήτες,
η φορολογία θα υπολογίζεται ανάλογα
με την έκταση και τη θέση των αγρο-
τεμαχίων (για παράδειγμα, ρόλο θα
διαδραματίσει η απόσταση από τη

θάλασσα, εάν η έκταση είναι αρδευό-
μενη ή όχι, εάν έχει πρόσοψη σε
εθνικό, επαρχιακό ή αγροτικό δρόμο
και εάν έχει εντός της επιφάνειάς της

και ανεγερθέντα κτίσματα). Ερωτη-
ματικό παραμένει αν η φορολόγηση
θα αφορά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Πληροφορίες από το υπουργείο Οι-
κονομικών αναφέρουν ότι θα εξαρ-
τηθεί από την καλλιέργεια, το όφελος
και τη φοροδοτική ικανότητα του
ιδιοκτήτη, ενώ δεν αποκλείουν το εν-
δεχόμενο να υπάρξουν και εξαιρέσεις.  

Νέο Ε9
Αν και οι όποιες οριστικές αποφάσεις
για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων
αναμένονται (όπως όλα δείχνουν,
μετά το πρώτο εξάμηνο του έτους),
το υπουργείο προς το παρόν επιχειρεί
να χαρτογραφήσει τα αγροτεμάχια
και τους ιδιοκτήτες του. Στο πλαίσιο
αυτό, το επόμενο τετράμηνο είναι
υποχρεωτική η δήλωση ή επικαιρο-
ποίηση από όλους τους υπόχρεους
–κατ' επάγγελμα αγρότες και μη– να
δηλώσουν λεπτομερώς τα αγροτε-
μάχια που έχουν στο όνομά τους. Η
υποχρέωση της δήλωσης (νέου Ε9)
προβλέπεται σε διάταξη του φορο-
λογικού νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί,
εκτός απροόπτου, την ερχόμενη εβδο-
μάδα στη Βουλή. Μάλιστα, οι ψευδείς

δραματικα αΛΛαΖΕι Η ΦΟρΟΛΟΓΗΣΗ τΩΝ αΓρΟτΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΠιΒαρΥΝΣΕιΣ αΠΟ                                  

Στο στόχαστρο οι κάτοχοι αγροτεμαχίων 

Περίπου 6.500 κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι
με τη χρεοκοπία, μετά τις βεβαιώσεις
ληξιπρόθεσμων δανείων στις εφορίες και
τις κατασχέσεις καταθέσεων. Οι κατασχέσεις
αφορούν παλαιά δάνεια ύψους 186 εκατ. ευρώ
που είχαν εκταμιευτεί από την ΑΤΕ, τα οποία είχαν
ρυθμιστεί με την περίφημη ρύθμιση 100/2001, 
με εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου. 
ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
(info@xrimaonline.gr)

Η φορολόγηση 

των αγροτεμαχίων είναι

ένα από τα δυσκολότερα

εγχειρήματα, δεδομένου

ότι δεν υπάρχουν

διαθέσιμα στοιχεία. 

Τα σενάρια κάνουν λόγο

για οριζόντιο φόρο, 

σε πρώτη φάση, σε όλα 

τα αγροτεμάχια, καθώς

δεν υπάρχει καταγραφή

των εκτάσεων από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες

Σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία των αγροτών επιφέρουν οι σχεδιασμοί
του υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση των αντικειμενικών αξιών
σε όλη τη χώρα και τη νέα ενιαία φορολόγηση των ακινήτων. Στο γραφείο
του υπουργού Οικονομικών βρίσκονται ήδη εισηγήσεις για το ενιαίο τέλος
των ακινήτων, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως ακόμα και από τους
αγρότες, ενώ στο στόχαστρο, μέσω των αντικειμενικών αξιών, μπαίνουν
για πρώτη φορά και όσοι κατέχουν αγροτεμάχια.
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ΠΟΛΛΕΣ Οι «ΓκριΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΣτΗΝ ΠρΟταΣΗ τΩΝ τΟΥρκΩΝ ΕΠΕΝδΥτΩΝ

Η τουρκική αγροτική τράπεζα 
Ζιράατ και οι Έλληνες αγρότες

Δ
υστυχώς για τη χώρα μας

το θέμα καταλήγει πάλι στο
πόσο «ικανό ή ανίκανο πο-
λιτικό στάτους» διαθέτει στις

περιόδους που διανύουμε. Ο μαρα-
θώνιος της οικονομικής πολιτικής έχει
επισκιάσει πολιτικές όπως η εξωτερική,
η αγροτική και προστασίας του πολίτη
και, κύρια, του Έλληνα αγρότη και
της γης του. 
Μόνο η «οσμή» της ανάμειξης της
χρηματοπιστωτικής πολιτικής του
Ιδρύματος σε θέματα εξωτερικής πο-
λιτικής, τουλάχιστον για τον Έλληνα
αγρότη, δεν φαίνεται, ούτε αναμένεται
να αποτελέσει κίνητρο για τους Έλ-
ληνες δανειολήπτες, ακόμη και εάν
τα ανταγωνιστικά επιτόκια και τα «τρα-
πεζικά προϊόντα» της (σαφώς με εμ-
πράγματες διασφαλίσεις σε ακίνητα)
λαμπυρίζουν καλύτερα από εκείνα
των ελληνικών τραπεζών. Αντίθετα,
μπορούμε να προβλέψουμε ότι η
νοημοσύνη και η ευαισθησία σε τέτοια
θέματα των Ελλήνων αγροτών, και
γενικότερα των Ελλήνων πολιτών και
επαγγελματιών, δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια στη Ζιράατ για μεγάλες
προσδοκίες σε ελληνικό έδαφος. Στό-
χος της είναι περισσότερο οι μου-
σουλμανικές μειονότητες, παρά ίσως
οι Έλληνες αγρότες και επαγγελμα-
τίες.

Η εικόνα
της τράπεζας σήμερα
Πρόκειται για την παλαιότερη και με-
γαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας, με
αρχηγείο την Άγκυρα. Ιδρύθηκε το
1863, απασχολεί 20 χιλιάδες άτομα,
με συνολικό ενεργητικό στα 98,2 δισ.
δολάρια ΗΠΑ και μερίδιο της τουρκικής
τραπεζικής αγοράς στο 17%. Πρόκειται
για την (και κατ’ όνομα) Αγροτική Τρά-
πεζα της Τουρκικής Δημοκρατίας
(Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası).
Παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα κυ-
ρίως στον αγροτικό κλάδο, αλλά και
στο εμπόριο και στο λιανεμπόριο. 
Διαθέτει δίκτυο 1.379 υποκαταστη-

μάτων στο εσωτερικό και στο εξω-
τερικό σε 420 σημεία, εξυπηρετεί ενά-
μισι εκατομμύριο πελάτες ημερησίως,
λειτουργεί περί τα 3.000 ATM, δρα-
στηριοποιείται στην κινητή τηλεφωνία
και με πολλές θυγατρικές (συνολικά
21) στην πληροφορική, στα ασφαλι-
στικά και στο leasing. Προσφέρει
ειδικά τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέ-
τησης πελατών, απασχολεί 23.000
άτομα προσωπικό και προηγείται με
τη μεγαλύτερη διαδικτυακή χρήση
σε σχέση με τις άλλες τράπεζες της
χώρας.   

Διεθνής δραστηριοποίηση 
και επεκτατισμός
Διεθνώς δραστηριοποιείται σε 74 ση-
μεία σε 16 χώρες. 
Το δίκτυο της τράπεζας επεκτείνεται
με σχέδιο, ανταγωνιστική επιθετικότητα
και σαφή πολιτική στήριξη της Άγκυρας
σε όλες τις μειονοτικές περιοχές της
Ευρώπης, στα Βαλκάνια και στα συγ-
γενή φύλα της Ασίας. Δραστηριοποι-
είται με καταστήματα στην Αθήνα,
στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στη Ρόδο,
στα Κατεχόμενα της Κύπρου (10 υπο-

καταστήματα) σε Λευκωσία, Κερήνεια,
Αμμόχωστο!, στα Σκόπια (4 υποκα-
ταστήματα), στη Νέα Υόρκη, στη Μό-
σχα, στη Βουλγαρία (4 υποκαταστή-
ματα), στο Καζακστάν, στο Τουρκμε-
νιστάν, στο Ουζμπεκιστάν, στο Αζερμ-
παϊτζάν, στην Τεχεράνη, στη Γερμανία
(σε 10 πόλεις), στη Βοσνία (21 υπο-
καταστήματα!) και αλλού.
Η τράπεζα Ζιράατ είναι γνωστή για
τη μεγάλη τεχνογνωσία στον αγροτικό
χώρο και στις μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις. Είχε επιδείξει και παλαιότερα
ενδιαφέρον (το 2010) να αγοράσει
την ΑΤΕ μετά την αποτυχία της στο
stress test και αργότερα, το 2011, για
να αγοράσει τα δύο εργοστάσια της
Βιομηχανίας Ζάχαρης στη Λάρισα και
στην Ξάνθη. Τότε είχε προχωρήσει
και σε έρευνα τιμών παραγωγού σε
τευτλοπαραγωγούς περιοχές της Ελ-
λάδας. Από τότε δεν υπήρξε συνέ-
χεια.

Πρόκειται για 

την παλαιότερη 

και μεγαλύτερη τράπεζα

της Τουρκίας,με αρχηγείο

την Άγκυρα. Ιδρύθηκε 

το 1863, απασχολεί 

20 χιλιάδες άτομα, 

με συνολικό ενεργητικό

στα 98,2 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ και μερίδιο 

της τουρκικής τραπεζικής

αγοράς στο 17%

Η ιστορική 
της εξέλιξης

Στα μέσα του 19ου αιώνα, ξένες
τράπεζες που είχαν εγκατασταθεί

επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλώ-
νιζαν στην Τουρκία. Ο Μιντχάτ Πασά
στη Νίσα της σημερινής Σερβίας
ίδρυσε το 1863 το Ταμείο της Μητέρας
Γης για τον αγροτικό κόσμο (που μετά
εξελίχθηκε στη σημερινή τράπεζα
Ζιράατ = Αγροτική Τράπεζα) και από
τότε λειτουργεί με ημι-κρατικό χα-
ρακτήρα, κρατικές εγγυήσεις και κα-
θεστώς ΝΠΙΔ (!). 
Το 1888 έκανε έδρα την Κωνσταντι-
νούπολη, ενώ με την παρουσία των
ελληνικών στρατευμάτων στην Ιωνία
(1919-1922) η τράπεζα ελληνοποιείται
με έδρα τη Σμύρνη. Την ίδια περίοδο
η τουρκική Εθνοσυνέλευση από την
πλευρά της διατηρεί το «τουρκικό»
της κομμάτι με έδρα την Άγκυρα. Αρ-
γότερα, μέχρι τον Οκτώβριο 1922,
οι διοικήσεις της Σμύρνης και της
Κωνσταντινούπολης υπάγονται στη
διοίκηση της Άγκυρας.

Σε μια Ελλάδα της κρίσης,  με ουσιαστικά καταργημένη την Αγροτική
Τράπεζα, χωρίς αγροτική πίστη, με δραματική έλλειψη κεφαλαίων κίνησης
στον καλλιεργητικό, κτηνοτροφικό  και μεταποιητικό της τομέα,
δημιουργείται ευρύς  και γόνιμος χώρος όπου αφήνονται να βλαστάνουν
λίγες διαυγείς και πολύ περισσότερες σκοτεινές «προθέσεις» μέσα από
δελεαστικά κίνητρα  και προτάσεις, γαρνιρισμένα με «μπόλικο πολιτικό
μάρκετινγκ». 

ΤΟΥ Δρ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗ*

          θεσμα δάνεια

δηλώσεις επισείουν χρηματικές
κυρώσεις, που, ανάλογα με την
περίπτωση, μπορεί να φτάσουν
τα 1.700 ευρώ.  

Ενιαίο τέλος ακινήτων και
αντικειμενικές αξίες 
Πρόκειται για ακίνητα που μέχρι
σήμερα εξαιρούνται από τις αν-
τικειμενικές αξίες, αλλά εντός
του 2013 θα ενταχθούν στο σύ-
στημα και παράλληλα θα επιβα-
ρυνθούν με το νέο ενιαίο φόρο
ακινήτων. 
Με την εφαρμογή του νέου ενι-
αίου τέλους και την επέκταση
των αντικειμενικών αξιών σε όλη
την περιφέρεια, έρχονται νέες
επιβαρύνσεις για τους κατ’ επάγ-
γελμα αγρότες, οι οποίοι δεν
εξαιρούνται από το φόρο. Πλη-
ροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο

για καθορισμό αφορολόγητου
ορίου, το οποίο θα συνδέεται με
την έκταση και την αξία της γης,
το ύψος του οποίου δεν έχει ορι-
στικοποιηθεί μέχρι στιγμής. Οι
βασικοί άξονες στους οποίους
θα κληθεί να καταλήξει το προ-
σεχές διάστημα η διακομματική
επιτροπή για το ενιαίο τέλος προ-
βλέπουν: 
*αφορολόγητο όριο στα 50.000
ή στα 100.000 ευρώ αντικειμε-
νικής αξίας ακίνητης περιουσίας
* για τα φυσικά πρόσωπα η νέα
κλίμακα να έχει 7-9 φορολογικά
κλιμάκια, ενώ οι συντελεστές να
ξεκινούν από 0,1% ή 0,15% και
να φτάνουν μέχρι 2% ή 2,5%,
για ακίνητη περιουσία όμως που
η αντικειμενική της αξία υπερ-
βαίνει τα 3.000.000 ή 4.000.000
ή 5.000.000 ευρώ. 

                                       τΟ ΕΝιαιΟ τΕΛΟΣ 

στην κατάσταση που βρίσκεται ο
κλάδος, οδηγούνται περίπου 6.500
συνάδελφοι στη χρεοκοπία και
στην έξοδο από το επάγγελμα. Η
ρύθμιση αυτή, στην οποία εντάχ-
θηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός
κτηνοτρόφων, και συγκεκριμένα
6.576, κυρίως αγελαδοτρόφοι και
χοιροτρόφοι, αποδείχτηκε βρα-
χνάς για τους εντασσόμενους,
αφού το οφειλόμενο χρέος απο-
στέλλεται για είσπραξη στο Δη-
μόσιο Ταμείο (δηλαδή στην εφο-
ρία), με ό,τι αυτό συνεπάγεται (επι-
πλέον πρόστιμα, αδυναμία των
κτηνοτρόφων να είναι φορολογικά
ενήμεροι, κατασχέσεις περιου-
σιακών στοιχείων, αδυναμία πι-
στωτικών διευκολύνσεων). 
»Σε μια κρίσιμη περίοδο που οι
κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε δεινή
οικονομική κατάσταση, το κόστος
των ζωοτροφών, και γενικότερα
των εφοδίων, έχει ανέβει κατακό-

ρυφα και η έλλειψη ρευστότητας
πιέζει αφόρητα τις κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, προωθούνται
πρακτικές σκληρές και άδικες, με
τις οποίες απειλείται πλέον η επι-
βίωσή τους» καταλήγει ο κ. Πε-
βερέτος. 
Ο ΣΕΚ επανέρχεται στην πρότασή
του σε μια ύστατη, όπως επιση-
μαίνει, προσπάθεια για να σωθεί
η κτηνοτροφία και ζητά από τον
υπουργό Οικονομικών:
8 Άμεση ανάκληση των χρεών
των κτηνοτρόφων που έχουν στα-
λεί για είσπραξη στο Δημόσιο Τα-
μείο και ρυθμίστηκαν βάσει της
Ε.Δ. 100/2001 της ATE.
8Κούρεμα του 50% του κεφα-
λαίου και του συνόλου των τόκων
υπερημερίας.
8Αποπληρωμή του υπόλοιπου
50% σε 15 χρόνια με χαμηλό επι-
τόκιο. Τα 3 πρώτα χρόνια πληρωμή
μόνο των τόκων.

*Ο κ. Σεκλιζιώτης είναι γεωπόνος 
ΑΠΘ-αρχιτέκτονας Τοπίου (Ph.D.) 
Πρώην Β' Ακόλουθος Γεωργικών Υποθέσεων
Υπουργείου Γεωργίας ΗΠΑ (Foreign Agricultural
Service – FAS/USDA, Αμερικανική Πρεσβεία
Αθήνας), Σύμβουλος Γεωργικών Υποθέσεων &
Περιβάλλοντος



Σ
τα «χαρακώματα» βρίσκον-

ται για μία ακόμη φορά ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ και υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων με αφορμή το πόρισμα των οι-
κονομικών ελεγκτών. Λάδι στη φωτιά
έριξε αυτή τη φορά ένα δελτίο Τύπου
του υπουργείου για τα πορίσματα
των ελεγκτών στο οποίο γίνεται ανα-
φορά και στις τρεις οργανώσεις (ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ, ΣΥΔΑΣΕ και ΓΕΣΑΣΕ), χωρίς
να γίνεται σαφής διαχωρισμός. Η
αδιαφοροποίητη αντιμετώπιση προ-
κάλεσε την έντονη αντίδραση του κ.
Τζανέτου Καραμίχα, ο οποίος με επι-
στολή του προς τον κ. Τσαυτάρη κα-
τηγορεί το υπουργείο για πρόκληση
σύγχυσης και παραπλάνησης, που
κινείται στα όρια της συκοφαντίας.
Ο κ. Καραμίχας επιτίθεται ευθέως
στην ηγεσία του υπουργείου, την
οποία κατηγορεί ότι, έξι μήνες μετά
την ανάληψη των καθηκόντων της,
δεν έχει κάνει κάτι συγκεκριμένο μέχρι
σήμερα: «Έχετε αναλάβει εδώ και έξι
μήνες μαζί με τον αναπληρωτή υπουρ-
γό την ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πραγ-
ματικά πιστέψαμε ότι η παρουσία
σας στην πολιτική ηγεσία του κρίσιμου
αυτού υπουργείου θα μπορούσε να
αποτελέσει μια νέα σελίδα για την
ελληνική γεωργία. Πιστέψαμε ότι θα
μπορούσαμε από κοινού να συμβά-
λουμε στη διαμόρφωση ενός ολο-
κληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης στον
πρωτογενή τομέα, μακράς πνοής, το
οποίο θα ήταν δυνατό να συνεισφέρει
αποτελεσματικά στα μεγάλα προ-

βλήματα που περνάει η πατρίδα μας»
αναφέρεται στη επιστολή-διαμαρ-
τυρία.
Αναφερόμενος στις μέχρι τώρα δρά-
σεις του υπουργείου υποστηρίζει
πως «δεν φαίνεται να έχει παρουσια-
στεί, μέχρι σήμερα, κάτι συγκεκριμένο
από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου, παρά μόνο ορισμένες
διαπιστώσεις και κάποιες γενικόλογες
αναφορές στην καινοτομία, ενώ ως
κυρίαρχο θέμα αναδεικνύεται, δυ-
στυχώς, η εμπρόθεσμη καταβολή
των ενισχύσεων στους αγρότες, που
έτσι κι αλλιώς καταβάλλονταν έγκαιρα
στο διάστημα των τελευταίων ετών,
ζήτημα διαχειριστικού, καθαρά, χα-
ρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, αυτό
που κυρίως προβάλλεται ως έργο
είναι οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις
ως προς τους ελέγχους, οδηγώντας
μάλιστα σε παρέμβαση και τον ίδιο
τον πρωθυπουργό, σε σημείο ώστε
να διατηρείται μια ατέρμονη σκαν-
δαλολογία, η οποία κινείται συχνά
στο όριο της συκοφαντίας».
Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των δαπανών,
ο κ. Καραμίχας διευκρινίζει ότι «σε
σύντομο χρονικό διάστημα θα σας
παρουσιάσουμε αναλυτικά στοιχεία
των δαπανών της ΠΑΣΕΓΕΣ μέχρι και
του τελευταίου ευρώ, έτσι ώστε να
καταστεί ευκρινής η ανταποδοτικό-
τητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
σε σχέση με την ενίσχυση που κατα-
βάλλουν οι αγρότες μέσω του ΕΛ-
ΓΑ».
Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο κ. Κα-
ραμίχας για τον τρόπο με τον οποίο

αντιμετώπισε το πόρισμα η ηγεσία
του υπουργείου: «Όπως θα έχετε ήδη
διαπιστώσει από το πόρισμα ελέγχου
που σας έχει υποβληθεί, παρά την
επιβεβαίωση, με ξεκάθαρο τρόπο
της διαχείρισης των δαπανών της με
διαφάνεια, νομιμότητα και εγκυρό-
τητα, δυστυχώς, τηρείτε σιγήν ιχθύος,
με αποτέλεσμα οι χειρισμοί εκ μέρους
του υπουργείου σας να παραμένουν
στο επίπεδο επιλεκτικών διαρροών
προς ορισμένα έντυπα και μέσα ενη-
μέρωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι πρώ-
τιστο καθήκον του πολιτικού συστή-
ματος και των λειτουργών του είναι
να στηρίζει τους κοινωνικούς και δη-
μοκρατικούς θεσμούς, ενώ οι θεσμοί
οφείλουν να στηρίζουν τη δημοκρατία
και το κοινοβουλευτικό πολίτευμα
της χώρας. Στη συγκεκριμένη όμως
περίπτωση η σιωπή σας ως προς την
αναγκαία αυτή διάκριση όχι μόνο
δεν συμβάλλει στην κατεύθυνση
αυτή, αλλά αντίθετα δημιουργεί σύγ-
χυση και παραπλάνηση».
Ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κατηγορεί
ευθέως τον κ. Τσαυτάρη αλλά και τον
κ. Χαρακόπουλο για τις συχνές ανα-
φορές στους ελέγχους, οι οποίες δη-
μιουργούν κλίμα σύγχυσης: «Οι επα-
ναλαμβανόμενες αναφορές, μέσω
δελτίων Τύπου, στην πραγματοποίηση
ελέγχων στις αγροτικές οργανώσεις,
στοιχείο που αποτελεί εκ του νόμου
δικαίωμα και υποχρέωση της πολιτείας
(και του υπουργείου σας) να ασκεί,
δεν αποτελεί βεβαίως κυρίαρχο ζή-
τημα πολιτικής. Τονίζεται μάλιστα ότι
οι άστοχοι επικοινωνιακοί χειρισμοί

του θέματος των ελέγχων, τόσο από
την πλευρά σας όσο και από την
πλευρά του αναπληρωτή υπουργού,
παρέχουν την εντύπωση σ’ εμάς ότι
στόχος είναι η ενοχοποίηση του συλ-
λογικού επιχειρείν στην κοινή γνώμη,
αλλά και στους Έλληνες αγρότες, οι
οποίοι σήμερα είναι, περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, εκτεθειμένοι
σε κερδοσκοπικά συμφέροντα».  

Τα αποτελέσματα των ελέγχων 
Άνθρακας αποδείχτηκε ο θησαυρός
και επίσημα. Από τους ελέγχους που
έγιναν δεν εντοπίστηκαν παρατυπίες,
γεγονός που εκθέτει όλους όσοι επι-
δίωξαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις
σε βάρος των συνεταιρισμών με δη-
λώσεις, υπονοούμενα και ανακοινώ-
σεις για «κάθαρση». Όπως προκύπτει
από το πόρισμα των ελεγκτών του

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξη, η
ΠΑΣΕΓΕΣ διατηρεί πλήρως οργανω-
μένο λογιστήριο και τηρεί βιβλία Γ΄
κατηγορίας, στα οποία καταχωρεί
όλα τα έσοδά της. Τηρεί πλήρη δι-
καιολογητικά δαπανών, τα οποία
έθεσε στη διάθεσή μας. Όλες οι δα-
πάνες υποστηρίζονταν από νόμιμα
και έγκυρα παραστατικά και σχετικές
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου. Οι δαπάνες εγκρίνονταν από
τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα.
Οι οικονομικές συναλλαγές και πλη-
ρωμές πραγματοποιούνται κατά κύριο
λόγο μέσω τραπεζών».
Μόλις έγιναν γνωστά τα αποτελέ-
σματα του ελέγχου, ο πρόεδρος της
ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας, με επι-
στολή του προς τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη,
ζητάει την άμεση ολοκλήρωση των
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TO ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΣΕΓΕΣ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Άνθρακας αποδείχτηκε 

ο θησαυρός και επίσημα. 

Από τους ελέγχους 

που έγιναν δεν εντοπίστηκαν

παρατυπίες, γεγονός 

που εκθέτει όλους όσοι

επιδίωξαν να δημιουργήσουν

εντυπώσεις σε βάρος 

των συνεταιρισμών 

με δηλώσεις, υπονοούμενα 

και ανακοινώσεις

για «κάθαρση». 

«Δ εν είμαστε λοι-
πόν διατεθειμέ-
νοι να μοιρα-

στούμε ευθύνη που ούτε
μας αφορά, ούτε μας ανα-
λογεί. Σε ό,τι μας αφορά
δεν θα επιτρέψουμε σε
κανέναν να διασύρει το
θεσμό, την αξία και τη ση-
μασία που έχει το συνε-
ταιρίζεσθαι». Τη θέση αυτή
διατυπώνει μιλώντας στην
«Παραγωγή» ο πρόεδρος

της ΠΑΣΕΓΕΣ  κ. Τζανέτος
Καραμίχας με αφορμή το
πόρισμα ελέγχων από το
υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης:
«Το πόρισμα του ελέγχου
που έγινε από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης μετά
από απόφαση της πολιτικής
ηγεσίας είναι ένα ‘‘πιστο-
ποιητικό’’ διαφανούς και
έννομης διαχείρισης και
λειτουργίας της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Ουσιαστικά είναι ένας δι-
θύραμβος για τη διοίκηση
της ΠΑΣΕΓΕΣ, και βέβαια
κάποια μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης χρησιμοποίησαν
σημεία από πορίσματα
ελέγχων που αφορούν άλ-
λες οργανώσεις, αλλά και
αποσπασματικά σημεία
από τον έλεγχο της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, για να διαστρεβλώ-
σουν την πραγματικότητα
μέχρι σημείο συκοφαντίας.  

Δεν θα επιτρέψουμε το                

Τζανέτος Καραμίχας: Κάντε όσους ελέγχους     
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Οδιαχειριστικός έλεγχος
που πραγματοποιήθηκε

κατόπιν παραγγελίας του ανα-
πληρωτή υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Μάξιμου Χαρακό-
πουλου έδειξε ότι σε κάποιες
περιπτώσεις η διαχείριση της
επιχορήγησης που ελάμβαναν
από τον ΕΛΓΑ είχε κενά. Από
τα πορίσματα προκύπτουν πε-
ριπτώσεις που διακινούνταν
χρήματα χωρίς παραστατικά
ή χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
Συγκεκριμένα, για τη ΓΕΣΑΣΕ,
το πόρισμα δείχνει ότι έλαβε
επιχορήγηση 1,1 εκατ. ευρώ
από τον ΕΛΓΑ στις 13 Μαρτίου
του 2012, παρά το γεγονός ότι
από τις18 Οκτωβρίου του 2011
δεν είχε νόμιμο δ.σ. Η επιχο-
ρήγηση υπεγράφη από τον

τότε υφυπουργό Ι. Δριβελέγκα,
παρά τη διαφορετική εισήγηση
των υπηρεσιών του υπουργείου,
που σημείωναν ότι η χορήγηση
του παραπάνω ποσού στη ΓΕ-
ΣΑΣΕ δεν είναι νόμιμη. 
Σύμφωνα με το πόρισμα των
ελεγκτών (Μ. Ράδος και Αθ.
Μπάρας), διαπιστώνεται ότι η
οργάνωση δεν τηρεί βιβλίο τα-
μείου και καταγράφονται συ-
νεχή ελλείμματα στις χρήσεις,
τα οποία εκτιμάται ότι είναι τα-
μειακά διαθέσιμα, χωρίς αυτό
να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Οι
ελεγκτές σημειώνουν ακόμα
ότι στις μετακινήσεις, κυρίως
υπαλλήλων, δεν εκδίδεται εν-
τολή μετακίνησης και η αιτιο-
λογία της, ενώ δεν προσωπο-
ποιούνται οι δαπάνες διαμονής
και μετακίνησης. Στο ίδιο πό-
ρισμα καταγράφονται πληρω-
μές μεγάλων ποσών σε ταξι-
διωτικά γραφεία, χωρίς να έχει
προηγηθεί η λήψη προσφορών,
ενώ τα μέλη του δ.σ. φροντίζουν
και για το μέλλον των ιδίων και
του προσωπικού της ΓΕΣΑΣΕ
με πληρωμή ομαδικού ασφα-
λιστηρίου ζωής.

Απάντηση
«Άνθρακες ο θησαυρός» χα-
ρακτηρίζει το πόρισμα για τα
πεπραγμένα στην οργάνωση
η ΓΕΣΑΣΕ, η οποία κάνει λόγο
για σοβαρά ερωτήματα που
προκαλεί η συστηματική

προσπάθεια του αναπληρωτή
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Μ.Χαρακόπουλου να απα-
ξιώσει και να ενοχοποιήσει το
αγροτικό συνδικαλιστικό κίνη-
μα. «Τελευταίο επεισόδιο στο
συνεχές παιχνίδι εντυπώσεων
που μεθοδεύει σε βάρος του,
η επιλεκτική διαρροή αποσπα-
σμάτων του πορίσματος για
τους ελέγχους στις οργανώσεις,
που όμως σε ό,τι αφορά τη ΓΕ-
ΣΑΣΕ δεν υπάρχει η παραμικρή
αμφιβολία ότι είναι ‘‘άνθρακες
ο θησαυρός’’» τονίζεται στην
ανακοίνωση. 
Παράλληλα διαψεύδει ότι η
οργάνωση εισέπραξε το Μάρτιο
του 2012 επιχορηγήσεις που
δικαιούται χωρίς να διαθέτει
νόμιμη διοίκηση. «Η αλήθεια
είναι» αναφέρει «ότι νόμιμη δι-
οίκηση υπήρχε, καθώς με νόμο
ψηφισμένο από τη Βουλή (Ν.
4015, άρθρο 18) με μεγάλη
πλειοψηφία (περίπου 250 ψή-
φους) είχε παραταθεί η θητεία
της προηγούμενης διοίκησης

μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2012. Η παράταση απο-
σκοπούσε στην ενοποί-
ηση και στη δημιουργία
μιας νέας επαγγελματι-
κής αγροτικής οργάνω-
σης σε σύγχρονες βά-
σεις, μεγάλης και αξιό-
πιστης. Αυτή η διαδι-
κασία άρχισε και ανα-
κόπηκε όταν διατάχ-
θηκε ο έλεγχος, γεγο-
νός που εύλογα δημι-
ουργεί την υποψία ότι
ο αναπληρωτής
υπουργός αντιστρα-
τεύεται τη δημιουργία
μιας τέτοιας οργάνω-
σης που θα συσπει-
ρώσει τους αγρότες
γύρω από τα συμφέ-
ροντά τους, χωρίς λο-
γικές ‘‘όλα τα κιλά, όλα
τα λεφτά’’».

ΚΕΝA ΕΝΤOΠΙΣΕ Ο EΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΠΕΠΡΑΓΜEΝΑ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  − ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ, ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Σκιές στη διαχείριση ΓΕΣΑΣΕ − ΣΥΔΑΣΕ

ΣΥΔΑΣΕ: Καταβολή εξόδων χωρίς παραστατικά

Κενά στη διαχείριση δείχνει και το πόρισμα για τη ΣΥΔΑΣΕ. Στις 20 σελίδες

του πορίσματος (ελεγκτές Ζ. Μεγαλούδη και Ι. Τσιλιμάντος), γίνεται λόγος

για εκκαθάριση πληρωμών του διοικητικού συμβουλίου χωρίς δικαιολογητικά,

αποδεικτικά εισιτηρίων ή τιμολόγια ξενοδοχείων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις

καταβάλλεται κόστος διαμονής κατ’ αποκοπή και εν συνεχεία χρεώνεται το

ταμείο της οργάνωσης επιπλέον το πραγματικό κόστος του ξενοδοχείου,

όπως διαπιστώνουν οι ελεγκτές.

Τα μέλη του δ.σ. της οργάνωσης εμφανίζονται να λαμβάνουν για όλο το

διάστημα του ελέγχου ημερήσια αποζημίωση που υπερβαίνει το προβλεπόμενο

ποσό των 100 ευρώ. Μόνο το 2008 οι ελεγκτές καταγράφουν την καταβολή

εξόδων διαμονής και μετακίνησης των μελών του δ.σ. που συνεδρίασε

στη Θεσσαλονίκη χωρίς παραστατικά, ενώ το ίδιο έτος υπάλληλος

της οργάνωσης εμφανίζεται να εισπράττει –«εκ παραδρομής»–

με δύο εντάλματα τα ποσά των 726 και 561,78 ευρώ για τη

συμμετοχή της στην ίδια ακριβώς συνεδρίαση του δ.σ.

Στο ίδιο πόρισμα καταγράφεται και διπλή πληρωμή του ίδιου

παραστατικού. Πρόκειται για την αμοιβή άλλου ατόμου στο οποίο κατεβλήθη

ως αποδοχές το ποσό των 8.300 ευρώ δύο φορές (στις 31/8 και στις 31/10), με

μοναδικό παραστατικό τη... φωτοτυπία της ίδιας πρωτότυπης απόδειξης.

Σκιές στον τρόπο
λειτουργίας των δύο
συνδικαλιστικών
οργανώσεων των
αγροτών διαπιστώνει,
σύμφωνα με
πληροφορίες, 
το πόρισμα του ελέγχου 
στα οικονομικά τους. 

TOY ΝIΚΟY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(info@xrimaonline.gr)

               

Πρέπει να γίνει σαφές ότι
σε αυτό τον τόπο ούτε οι
άνθρωποι, ούτε οι θεσμοί
είμαστε όλοι ίδιοι και όμοι-
οι» τονίζει ο πρόεδρος της
ΠΑΣΕΓΕΣ. 
Παράλληλα επισημαίνει
ότι «σε ό,τι μας αφορά,
δεν θα επιτρέψουμε σε
κανέναν να διασύρει το
θεσμό, την αξία και τη ση-
μασία που έχει το συνε-
ταιρίζεσθαι. 

Εξάλλου η ευθύνη για την
κατάπτωση της χώρας
ανήκει αποκλειστικά στο
πολιτικό σύστημα, κυρίως
στα κόμματα που κυβέρ-
νησαν και σε μερίδα του
ιδιωτικού, παρασιτικού
κεφαλαίου, που τους χει-
ραγώγησε. 
Δεν είμαστε λοιπόν δια-
τεθειμένοι να μοιραστούμε
ευθύνη που ούτε μας αφο-
ρά, ούτε μας αναλογεί». 

Στο μεταξύ, με αφορμή
τις επισημάνσεις του πο-
ρίσματος, με επιστολή του
προς τον υπουργό κ. Τσαυ-
τάρη ο κ. Καραμίχας ζητάει
διευκρινίσεις για δύο ση-
μεία. Συγκεκριμένα, ο πρό-
εδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ ζητάει
από τον υπουργό να πα-
ρέμβει, προκειμένου να
αποσταλεί στην οργάνωση
εκ νέου διορθωμένο αν-
τίτυπο του πορίσματος. 

                 διασυρμό των θεσμών

         θέλετε
ελέγχων και ταυτόχρονα επισημαίνει
ότι δεν μπορεί η κορυφαία συνεται-
ριστική οργάνωση να τίθεται υπό
πολιτική ομηρία.
Το θέμα των ελέγχων, το οποίο είχε
διχάσει και την ηγεσία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακίνησε τον
περασμένο Σεπτέμβριο ο αναπλη-
ρωτής υπουργός κ. Μάξιμος Χαρα-
κόπουλος. Ο κ. Χαρακόπουλος είχε
διατάξει τη διενέργεια ελέγχων προ-
κειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα
των αποφάσεων της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών
Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ), της Συνομοσπον-
δίας Δημοκρατικών Αγροτικών Συλ-
λόγων Ελλάδος (ΣΥΔΑΣΕ) και της Πα-
νελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων
Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
Τότε πολλοί συνεταιριστές, αλλά και
ο κ. Τζανέτος Καραμίχας, αν και είχαν
συμφωνήσει στην ανάγκη ελέγχων,
σε δηλώσεις τους χαρακτήριζαν τους
ελέγχους προσχηματικούς και ότι
είχαν στόχο τη συκοφάντηση των
συνεταιριστών, σε μια περίοδο που
υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον για
τον πρωτογενή τομέα.
Το πόρισμα, το οποίο αφορούσε την
περίοδο 2007-2011, τελικά δικαίωσε
την ΠΑΣΕΓΕΣ, προκαλώντας πολλά
ερωτηματικά σχετικά με το χρόνο
κατά τον οποίο διατάχθηκαν οι έλεγ-
χοι, αλλά και για όσα ακολούθησαν
τη σχετική ανακοίνωση.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην επι-
στολή του κ. Καραμίχα, «το θέμα
της συνέχισης του ελέγχου συντη-
ρείται αδικαιολόγητα, όπως απο-
δεικνύεται και από τη διατύπωση
του αναπληρωτή υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μά-
ξιμου Χαρακόπουλου σε πρόσφατη
επερώτηση (28/12/2012) της βου-
λευτού του ΚΚΕ κας Δ. Μανωλάκου».

Η επιστολή
«Σ ε συνέχεια του από 28.12.2012 εγγράφου σας, με το
οποίο μας κοινοποιήσατε το πόρισμα ελέγχου που
διενεργήθηκε στην ΠΑΣΕΓΕΣ, σημειώνεται ότι στη σελίδα
26 του πορίσματος αναφέρεται ότι “Οι προϊστάμενοι των
υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ λαμβάνουν με απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου έξοδα παράστασης για την αντιμετώπιση των
εξόδων τους συνολικού ποσού 18.000 ευρώ ετησίως”.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναφερόμενα έξοδα παράστασης
για τους προϊσταμένους των υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ
ανέρχονται στο ύψος των 300 ευρώ ανά μήνα και ανά έτος
στο συνολικό ύψος των 3.600 ευρώ. Προφανώς, από πα-
ραδρομή, αντί του ορθού ποσού των 3.600 ευρώ, διατυπώθηκε
λανθασμένα το ποσό των 18.000 ευρώ ανά έτος ως έξοδο
παράστασης.
Επιπρόσθετα, στη σελίδα 23 του πορίσματος αναφέρεται
το σύνολο των εσόδων της ΠΑΣΕΓΕΣ για τα έτη 2007-
2011. Είναι ωστόσο αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι για τα
έτη 2010 και 2011 τα έσοδα της ΠΑΣΕΓΕΣ περιλαμβάνουν
και το συμβατικό τίμημα που αναλογεί στην ΠΑΣΕΓΕΣ και
τις ΕΑΣ (Πύλες Εισαγωγής) από τις συμβάσεις με το ΥΠΑΑΤ
για την εκτέλεση εργασιών ΟΣΔΕ, τα οποία ποσά όμως
δεν αποτελούν ποσό διαθέσιμο προς όφελος της ΠΑΣΕΓΕΣ
στο σύνολό τους.  Συγκεκριμένα:

1Για το έτος 2010, η ΠΑΣΕΓΕΣ τιμολόγησε για τη σύμβαση
του ΟΣΔΕ το ποσό των 21.008.403,36 ευρώ πλέον ΦΠΑ

και έλαβε αντίστοιχα τιμολόγια από τις Πύλες Εισόδου
(Ενώσεις Συν/σμών κ.λπ.) το σύνολο των 21.008.397,39
ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στο παραπάνω ποσό η ΠΑΣΕΓΕΣ παρα-
κράτησε τις νόμιμες κρατήσεις (ΜΤΠΥ, 8% ΦΕ), καθώς
αντίστοιχα της παρακρατήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, και ποσό
ύψους 799.377 ευρώ για κάλυψη σχετικών με την εκτέλεση
του συμβατικού έργου δαπανών και ανάλογου λειτουργικού
κόστους της ΠΑΣΕΓΕΣ.

2Για το έτος 2011, η ΠΑΣΕΓΕΣ τιμολόγησε για τη σύμβαση
του ΟΣΔΕ το ποσό των 20.112.396,95 ευρώ πλέον ΦΠΑ

και έλαβε αντίστοιχα τιμολόγια από τις Πύλες Εισόδου
(Ενώσεις Συν/σμών κ.λπ.) το σύνολο των 20.111.516,19
ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στο παραπάνω ποσό η ΠΑΣΕΓΕΣ παρα-
κράτησε τις νόμιμες κρατήσεις (ΜΤΠΥ, 8% ΦΕ), καθώς
αντίστοιχα της παρακρατήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, και ποσό
ύψους 803.464,00 ευρώ για κάλυψη σχετικών με την
εκτέλεση του συμβατικού έργου δαπανών και ανάλογου
λειτουργικού κόστους της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Θεωρούμε αναγκαία την παρέμβασή σας για τις σχετικές
ως άνω διορθώσεις και για την εκ νέου αποστολή σε μας
διορθωμένου αντιτύπου του πορίσματος».
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το μυστικο που οδηγησε δυο αδερφεσ στην επιχειρηματικη επιτυχια

Το σαλιγκάρι κουβαλάει χρυσάφι
Ένα βράδυ, η Μαρία Βλάχου
έτρωγε σαλιγκάρια σε
εστιατόριο της Ελβετίας. 
Όταν της τηλεφώνησε η
αδερφή της, η Πένυ και της 
το είπε, σχολίασαν την τιμή, 
η οποία ήταν 37 ευρώ για
δώδεκα σαλιγκάρια. Τότε
ξύπνησε το επιχειρηματικό
δαιμόνιο των αδερφών
Βλάχου και μπήκε στα σκαριά
ένα από τα πιο καινοτόμα
εγχειρήματα στην Ελλάδα. 

Τ
ο 2007, λοιπόν, η ιδέα της

σαλιγκαροτροφίας έγινε
πράξη στα τρία στρέμματα
της οικογένειας Βλάχου

στην Κόρινθο. Με κεφάλαιο του
πατέρα, ο οποίος πήρε δάνειο 15.000
ευρώ για να στηρίξει τις δύο «over-
qualified», ή αλλιώς υπερκαταρτι-
σμένες κόρες του, που ήθελαν να
γυρίσουν στην Ελλάδα και δεν έβρι-
σκαν δουλειά ανάλογη με τα προ-
σόντα τους. Χωρίς ακόμα να έχουν
και πολλές γνώσεις πάνω στο αν-
τικείμενο, τα πράγματα άρχισαν να
πηγαίνουν καλά. Το 2007 πήραν
την αντιπροσωπεία από το Διεθνές
Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας και
το 2008 είχαν τους πρώτους είκοσι
πελάτες τους. Με βάση το business
plan έπρεπε να ήταν επτά. Έτσι ξε-
κίνησε η Fereikos Helix τη σαλιγ-

καροτροφία ανοιχτού ολοκληρω-
μένου βιολογικού κύκλου. Συνερ-
γάζονται με 162 οικογένειες σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό. Από τα 1.600
στρέμματα συνολικά τα 20 βρί-
σκονται σε Γερμανία και Ρουμανία.
Εξάγουν πάνω από το 70% των προ-
ϊόντων τους σε όλη την Ευρώπη
και πρόσφατα κλείστηκε συμφωνία
και με την Τουρκία. 

«Δεν βγαίνει εύκολα 
το σαλιγκάρι»
Για να βάλει κάποιος σαλιγκάρια
σε χωράφι τουλάχιστον πέντε στρεμ-
μάτων, ποτιστικό, θα πρέπει να το
περιφράξει και να βάλει κηπευτικά.
Στη συνέχεια να ξεκινήσει με π.χ.
15.000 σαλιγκάρια. Αυτά γεννάνε
άνοιξη και φθινόπωρο, από 120
σαλιγκαράκια το ένα. Ωστόσο, αυτό
που πρέπει να γίνει σίγουρα είναι
εξαντλητική έρευνα. «Το σαλιγκάρι
δεν βγαίνει εύκολα», τονίζει στην
‘‘Παραγωγή’’ η κα Μαρία Βλάχου,
ξεκαθαρίζοντας πως πρέπει να γί-
νουν αρκετές αναλύσεις εδάφους
και νερού πριν ξεκινήσει το οτιδή-
ποτε. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει
ενημέρωση, να στηθεί business
plan για το συγκεκριμένο εκτροφέα
και να υπάρχει πολλή όρεξη για
δουλειά. «Πολλοί είναι εκείνοι που
δεν βλέπουν τη δουλειά που θα
πρέπει να κάνουν, ούτε έχουν την
υπομονή να αναπτυχθούν τα φυτά»,
σημειώνει η κα Βλάχου. «Τον πρώτο
χρόνο υπάρχουν μόνο έξοδα και
θα πρέπει να ασχολούνται καθη-
μερινά, γι’ αυτό και αρκετοί τα πα-
ρατούν γρήγορα», υπογραμμίζει. 

Υψηλές τιμές
Η παραγωγή σταθεροποιείται μετά
το τρίτο έτος. Από ένα στρέμμα
βγαίνουν 800 κιλά σαλιγκάρια το

χρόνο. Η τιμή πώλησης των σαλιγ-
καριών είναι υψηλή. Ανέρχεται στα
3,80 ευρώ το κιλό στη χονδρική και
8 έως 12 ευρώ το κιλό στη λιανική
και είναι βασικό πλεονέκτημα για
τον υποψήφιο εκτροφέα. Μάλιστα,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το
1972 σχεδόν πάντα, η τιμή των σα-
λιγκαριών καταγράφει ανοδική πο-
ρεία. 

Fereikos γεύσεις και 
άλλες ανησυχίες 
Το 2011 οι αδερφές Βλάχου έστησαν
τη «Φερέοικος» Γεύσεις. Μέσω αυτής
εμπορεύονται τυποποιημένα προ-
ϊόντα σαλιγκαριού. Καθαρισμένα,
προβρασμένα σαλιγκάρια έτοιμα
για μαγείρεμα πωλούνται στη λιανική,
ενώ βρίσκουν το δρόμο τους και
για εστιατόρια και ξενοδοχεία. Η
πρώτη χρονιά της εταιρείας πήγε
καλά. Μάλιστα, ενώ μέχρι τώρα η
επεξεργασία γινόταν με φασόν, φέτος
ετοιμάζουν δικό τους τυποποιητήριο. 
Και επειδή σε καιρούς κρίσης οι
συνέργειες έχουν προσφέρει διέ-
ξοδο σε πολλούς, τις υιοθέτησε και
η «Φερέοικος». Εδώ και μερικούς
μήνες με τη μέθοδο του dual bran-
ding στέλνουν στο εξωτερικό προ-
ϊόντα εκτός από τα δικά τους. Εν-
δεικτικά, κάποιος ξένος συνεργάτης
της «Φερέοικος» έψαχνε για μεγάλη
ποσότητα ρίγανης. Σε συνεργασία
με εταιρία που το παρήγαγε, το τυ-
ποποίησαν και το έστειλαν στο εξω-
τερικό. Σε αυτήν την κατεύθυνση
εξετάζουν το «πάντρεμα» με το
ελαιόλαδο και το ρύζι. Αυτή τη στιγ-
μή είναι σε δοκιμαστικό στάδιο το
ριζότο σαλιγκαριού. 

Σαλιγκάρια για παιδάκια 
Στη «Φερέοικος» έχουν ξεκινήσει
μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων για μαθητές του Δημοτικού
με θέμα «το σαλιγκάρι και την εκτρο-
φή του», ώστε να το γνωρίσουν οι
μαθητές από κοντά. Γίνεται λοιπόν
η «γνωριμία» με τη βιολογία και τις
συνήθειες των σαλιγκαριών, εκπαι-
δευτικά παιχνίδια, επίσκεψη στο
εκτροφείο και άμεση επαφή με τα
σαλιγκάρια στον ίδιο περιβάλλοντα
χώρο, ενώ στο τέλος της επίσκεψης
δίνεται και ένα αναμνηστικό δώρο.

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@xrimaonline.gr)

Το όνομα της εταιρείας

προέρχεται από 

την αρχαία ελληνική 

λέξη «φερέοικος», από 

τα λήμματα «φέρω» και

«οίκος», η οποία σημαίνει

κουβαλώ το σπίτι μου 

και είναι η λέξη που

χαρακτηρίζει το σαλιγκάρι

Τ
α οικονομικά μεγέθη ενός

εκτροφείου διαφέρουν
από περιοχή σε περιοχή,
παρόλο που σε όλα τα

ανοιχτά εκτροφεία χρησιμοποι-
ούνται παρόμοιες τεχνικές και μέ-
θοδοι. Τα μεγέθη αυτά επηρεάζονται
από το κλίμα και τις γενικές συν-
θήκες του τόπου εγκατάστασης
του εκτροφείου. Μια ενδεικτική οι-
κονομοτεχνική μελέτη για δέκα
στρέμματα της εταιρείας προβλέπει
τα εξής: 

ΚΟΣΤΟΣ
Α. ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(αναγκαίες πριν την έναρξη κατα-
σκευής του εκτροφείου)
8ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 120 ευρώ
8ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ 30 ευρώ
8ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 
(διαφέρει κατά περίπτωση)
8ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΡΟΥ (φίλτρακ.λπ.) 
(διαφέρει κατά περίπτωση)

Β. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟ-
ΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
(προμηθεύονται αποκλειστικά από
την Fereikos-Helix)
8ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑ-
ΞΗΣ
(Για 40 βραγιές-παρτέρια) 10.200
ευρώ
8ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ – ΜΑΝΕΣ ΑΝΑΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ
(48.000 μάνες) 11.088 ευρώ
8ΣΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΧΥΝΣΗ
(Συνολικά για τρεις σπορές) 2.912,58
ευρώ
8ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙ-
ΒΛΕΨΗ
(για 18 μήνες έως την πρώτη πα-
ραγωγή) 4.000 ευρώ

Τί χρειάζεται             
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          για ένα σαλιγκαροτροφείο δέκα στρεμμάτων
ΣΥΝΟΛΟ 28.200,58 ευρώ
Γ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10.000 Τ.Μ.
(οικονομικές επιλογές του εκτρο-
φέα-επενδυτή)
8ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
(όργωμα, φρεζάρισμα, κατασκευή
παρτεριών, κατασκευή αποστραγ-
γιστικών έργων κ.ά) ≈ 1.000 ευρώ
8ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ
(Σε όλη την έκταση του αγροτεμα-
χίου) ≈ 120 ευρώ
8ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ
n 1η αρχική απολύμανση
n 2η απολύμανση όταν ολοκλη-
ρωθεί η περίφραξη του εκτροφείου
με λαμαρίνα
nΜυοκτονία κατά μήκος της περι-
μέτρου του εκτροφείου ≈ 500 ευρώ
8ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
(πριν την αρχική σπορά των παρ-
τεριών αναπαραγωγής) ≈ 400 ευ-
ρώ
8ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ-ΚΟΠΡΙΑ
(σε όλη την έκταση του εκτροφείου)
≈ 800 ευρώ
8ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ (400 Μ.)
(συρματόπλεγμα-πάσσαλοι-σύρμα
αγκαθωτό) ≈ 2.000 ευρώ
8ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙ-
ΦΡΑΞΗ (λαμαρίνα)
(περίμετρος 400 γραμμικά μέτρα
(100 Χ 100 μ.), πασσάλωμα και γαλ-
βανισμένες λαμαρίνες) 200 γαλβα-
νισμένες λαμαρίνες πάχους 0,4 –
0,5 χιλιοστών και διαστάσεων 1 μ.
x 2 μ. ≈ 2.400 ευρώ
8ΞΥΛΙΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ -ΒΡΑΓΙΩΝ
Πάχος 4-8 φ., μήκος 1,5 μ. και με
πισσαρισμένο το μέρος που θα βρί-
σκεται στο έδαφος

υφαντό) Ύφασμα φυτοκάλυψης και
παγετοπροστασίας για την έκταση
των βραγιών (προαιρετικά από Fe-
reikos-Helix) ≈ 1.332 ευρώ
8ΔΙΧΤΥ προστασίας από πτηνά
Συνολική έκταση για όλο το εκτρο-
φείο (Σε περίπτωση που κρίνεται
αναγκαίο) ≈ 2.000 ευρώ
8ΑΠΟΘΗΚΗ
Ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να
βρίσκεται και εκτός εκτροφείου και
δεν προστίθεται στα συνολικά έξο-
δα.
Αναγκαία έκταση τουλάχιστον 60
τ.μ. (6.000) ευρώ
8ΚΛΟΥΒΙΑ
Για στέγνωμα και καθαρισμό των
σαλιγκαριών μετά τη συλλογή τους
στην αποθήκη (απαραίτητος αριθ-
μός: 20 τεμ.) ≈2.000 ευρώ
8ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗ-
ΚΕΥΣΗΣ
(Διχτάκια-τελάρα-παλέτες κ.ά.) ≈
800 ευρώ
8ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
(μεταφορικά, χρηστικά υλικά κα-

8ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟ-
ΤΡΟΦΕΙΟΥ
(προαιρετική από ιδιωτική εταιρεία)
≈ 1.000 ευρώ
8ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗ-
ΚΕΥΣΗΣ
(διχτάκια-τελάρα- κατανάλωση
ενέργειας) ≈ 1.200 ευρώ ;
8ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ
(Για 2 σπορές: αναπαραγωγή-πά-
χυνση και εφεδρική τροφή) ≈ 1.500
ευρώ
8ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(Απολυμαντικά, μυοκτονίες, ηλε-
κτρικό ρεύμα, καύσιμα για την εγ-
κατάσταση άρδευσης και διάφορα
άλλα έξοδα.) ≈ 500 ευρώ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ ≈ 700 ευ-
ρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ≈
17.100 ευρώ
ΕΣΟΔΑ ≈ 33.600 ευρώ
Σε όλες τις παραπάνω αξίες δεν
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

(32 πάσσαλοι / βραγιά Χ 40 βραγιές
≈ 1280 πάσσαλοι Χ 1,8 €/τεμ.) ≈
2.304 ευρώ
8ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕ-
ΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
2 σειρές σωλήνων ανά βραγιά και
μπεκ ψεκασμού ανά πάσσαλο
(σωλήνες, μπεκ, βάνες, φίλτρα κ.ά.)
≈ 4.000 ευρώ
8ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
– ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Διάρκεια κατασκευής: ένας μήνας
(3 εργάτες για 160 ώρες ο καθένας
περίπου 480 ώρες Χ 4 ευρώ/ώρα)
≈ 1.920 ευρώ
8ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
n (Φρέζες - χορτοκοπτικά - κ.ά.) ≈
1.200 ευρώ
n ΤΝΤ (αντιπαγετικό υφαντό μη

τασκευής, αναλώσιμα κ.ά.) ≈ 800
ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(εκτός του ενοικίου ή της αγοράς
του χωραφιού) ≈ 23.576 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Κόστος κατασκευής και κόστος υλι-
κών εκτροφής ≈ 51.776,58 ευρώ
Σε όλες τις παραπάνω αξίες δεν
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
8ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
n (1 εργάτης πλήρους απασχόλησης
n + 1 εργάτης μερικής απασχόλη-
σης) ≈ 13.200 ευρώ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Στους πρώτους 18 μήνες εκτροφής
δεν θα υπάρξουν εισπράξεις, καθώς
τα σαλιγκάρια δεν θα έχουν προ-
λάβει να φτάσουν στην εμπορική
ωριμότητα. Στους 18 μήνες συμ-
περιλαμβάνεται και η διάρκεια ανα-
μονής της ανάπτυξης της βλάστη-
σης της πρώτης σποράς. 
Οι εκτροφείς του Helix Aspersa,
που έχουν εισάγει τις μάνες στην
αρχή της άνοιξης, μπορούν να που-
λήσουν το Σεπτέμβριο – Οκτώβριο
του ίδιου έτους τα σαλιγκάρια-μάνες
αφού έχουν ήδη εναποθέσει πολλές
φορές τα αυγά τους (2 ή 3). Αυτό
όμως στην συγκεκριμένη εκτροφή
δεν θεωρείται ικανοποιητικό έσοδο

αλλά δυνατότητα για πρακτική εξά-
σκηση πάνω στις συνθήκες της
πραγματικής συγκομιδής. 
Οι μάνες που θα χρειαστούν για
τον επόμενο κύκλο εκτροφής θα
είναι διαλεγμένες από τα σαλιγκάρια
που έχουν γεννηθεί την πρώτη χρο-
νιά και μόνο σε περίπτωση ανάγκης
θα χρειαστεί να αγοράσετε εκ νέου
ένα ποσοστό μανών. 
Πέραν του πρώτου διαστήματος
(18 μήνες) η παραγωγή καθίσταται
ετήσια, καθώς τα σαλιγκάρια Helix
Aspersa ωριμάζουν και φτάνουν
σε εμπορεύσιμο μέγεθος σε 10-14
μήνες από τη γέννησή τους. 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(220 ημέρες το χρόνο)
8Για την κατασκευή του εκτροφείου
θα χρειαστούν:
n 3 εργάτες για 20 εργάσιμες ημέ-
ρες
8Για την ετήσια διαχείριση θα χρει-
αστούν: 
n1 εργάτης πλήρους απασχόλησης
n + 1 εργάτης μερικής απασχόλη-
σης

Τα οικονομικά στοιχεία της προ-
σφοράς είναι με την προϋπόθεση
πως ο υποψήφιος επενδυτής δεν
θα ασχοληθεί προσωπι-
κά με καμία εργασία στο
εκτροφείο. 

Ενδεικτικό κόστος εργατικών:
8Ωρομίσθιο: 4 ευρώ
8Ημερομίσθιο: 30 ευρώ
8Μηνιαίος μισθός εργάτη πλήρους
απασχόλησης: 700 ευρώ
8Μηνιαίος μισθός εργάτη μερικής
απασχόλησης: 400 ευρώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ:
Πότισμα, φρεζάρισμα διαδρόμων,
κόψιμο φυλλωμάτων με χορτοκο-
πτικό, βοτάνισμα, περιμετρικός
έλεγχος λαμαρίνας, έλεγχος στα δί-
χτυα εσωτερικής περίφραξης, απο-
λυμάνσεις – μυοκτονίες εξωτερικά
του εκτροφείου, μεταφορά σαλιγ-
καριών από τις βραγιές αναπαρα-
γωγής στις βραγιές πάχυνσης, συλ-
λογή σαλιγκαριών – τοποθέτηση
στα κλουβιά για καθαρισμό και στέ-
γνωμα, διαλογή, συσκευασία στα
ειδικά διχτάκια και μετά στα αερι-
ζόμενα χαρτοκιβώτια, κ.ά. 

8ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΡΟΦΗ
n 2 φρεζάκια χειρός πλάτους 90
εκ., 
n ψεκαστήρες χειρός, 
n2 χορτοκοπτικά (μεσινέζα-μπορν-
τουροψάλιδο), 
n ξύλινα τελαράκια και άλλα υλικά
συγκομιδής και μεταφοράς. 

ΕΣΟΔΑ
Η μέση απόδοση για το ανοιχτό
εκτροφείο σαλιγκαριών είναι από
800 – 1.200 κιλά ανά στρέμμα εγ-
κατάστασης. Το ετήσιο προβλεπό-
μενο κέρδος, στην τωρινή χονδρική
τιμή 2012 είναι καθαρή αξία 3,36
ευρώ το κιλό. 

ΜΙΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
10.000 τ.μ.
(μετά τους πρώτους 18 μήνες) 

HELIX ASPERSA:
1.000.000 σαλιγκάρια με 10 γρ. το
καθένα ≈ 10.000 κιλά ≈ 33.600 ευ-
ρώ
Στις παραπάνω αξίες δεν συμπε-
ριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Η διάθεση του προϊόντος εξα-
σφαλίζεται με ιδιωτικό συμ-
φωνητικό άνευ διάρκειας με
την εταιρεία Fereikos-Ηelix.
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Έγινε το πρώτο βήμα για τις de minimis
ενισχύσεις των κτηνοτρόφων

Αρχισε η καταβολή ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας στους κτηνοτρόφους της χώ-

ρας. Η σχετική απόφαση ετέθη σε ισχύ από
τις 2 Ιανουαρίου του 2013 και τα ποσά που
θα διανεμηθούν σε παραγωγούς όλης της
Επικράτειας θα ανέλθουν την επόμενη τριετία
στα 75.382.500 ευρώ. 
Όσον αφορά τις ενισχύσεις του πρώτου
έτους, δηλαδή του 2012, αυτές ανέρχονται
μέχρι του ποσού των 25.000.000 ευρώ και
θα καταβληθούν εντός του 2013. 
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το συνολικό
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δι-
καιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.500
ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών,
υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση. 
Στο πεδίο εφαρμογής, όπως ανα-
φέρεται, στο πλαίσιό του εντάσ-
σονται οι κρατικές ενισχύσεις που
χορηγούνται στους δικαιούχους,
εκτός των παρακάτω περιπτώσεων: 
nΕνισχύσεις των οποίων το ποσό καθορίζεται
με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προ-
ϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην

αγορά. 
n Ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχε-
τίζονται με τις εξαγωγές, δηλαδή τις ενισχύσεις
που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες
ποσότητες, με τη λειτουργία δικτύου διανομής
ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες σχετικές με
την εξαγωγική δραστηριότητα. 
n Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τον όρο
της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων
αντί των εισαγομένων. 
n Ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβλη-

ματικές επιχειρήσεις. 

Εμφαση στην έρευνα, στην εκπαίδευση,
στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας,

στην αξιοποίηση των δασών, αλλά και
στην ενίσχυση της λειτουργίας των Αγορών
Αγροτών (Farmers' Markets) και, κατ’ επέ-
κταση, του αγροτικού εισοδήματος, πε-
ριλαμβάνει η “Πρόταση Στρατηγικών Επι-
λογών για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά
το 2013” που δημοσίευσε για διαβούλευση
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι
τις 15 Φεβρουαρίου. Η χρηματοδότηση

των Farmers' Markets και η διασφάλιση
του αγροτικού εισοδήματος είναι δράσεις
που συνάδουν με τις νέες τάσεις στη
γεωργία και στη στήριξη της παραγωγής,
όπως και η παρουσία δράσεων για την
έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση
και την καινοτομία σε σχεδόν όλους τους
άξονες. Είναι δεδομένο ότι για τον άξονα
των συμβουλών και της κατάρτισης των
αγροτών τα κονδύλια θα είναι περισσότερα
από την επόμενη ΚΑΠ. 

Δράση για τα Farmers' Markets

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχει εξοφληθεί ο μεγαλύτερος
αριθμός των ντοματοπαραγωγών στην Ηλεία, σύμφωνα

με όσα δήλωσαν εκπρόσωποι των Ομάδων Παραγωγών. 
Η πρώτη βιομηχανία που εξόφλησε είναι η Ελαΐς Unilever στην
περιοχή της Γαστούνης στις 15 Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσει
ο Κύκνος μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. 

Έως 1 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν τρόφιμα

Την 1η Μαρτίου 2013 λήγει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των εν-
διαφερόμενων φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων για τη δωρεάν διανομή τροφίμων

σε άπορα άτομα ή οικογένειες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε φορείς, οι οποίοι, προκειμένου
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής όπου εδρεύουν.

Εξοφλούνται οι ντοματοπαραγωγοί

Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «50 χορτοκοπτικά
FUTURA και 50 αντλίες νερού»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 το Σάββατο 12 Ια-
νουαρίου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 50 χορτοκοπτικά και 50 αντλίες νερού της
εταιρείας FUTURA, τα οποία θα κερδίσουν 100 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε εκατό (100) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα κυκλοφορήσει το
Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013, υπάρχει στη σελ. 3 μια κόκκινη σφραγίδα
με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό – αναγνώστες
της εφημερίδας, ο οποίοι θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν
τις σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα) στα γραφεία της
εφημερίδας στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι το Σάββατο
19 Ιανουαρίου 2013 (ώρες: 09:30 - 18:00). Σε περίπτωση που κάποιος
νικητής δεν εμφανιστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία χάνει το δικαίωμα
διεκδίκησης του μηχανήματος και απόλλυται οριστικά για το συμμετέχοντα. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς αναγνώστες δεν έχει τη
δυνατότητα να προσέλθει αυτοπροσώπως στα γραφεία της διοργανώτριας,
ώστε να προσκομίσει το πρωτότυπο φύλλο, θα πρέπει να επικοινωνήσει
τηλεφωνικά με την εφημερίδα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών»
να δηλώσει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να αποστείλει -πριν τη λήξη της
προθεσμίας- ταχυδρομικά το φύλλο στα γραφεία της διοργανώτριας
(Λεωφόρος Συγγρού 35 Τ.Κ. 117 43, Αθήνα) όπου με τη σειρά της θα
αποστείλει το δώρο χωρίς καμία επιβάρυνση του τυχερού αναγνώστη. 
4.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες
και λοιπούς διανομείς εντύπων επιστροφές του φύλλου της 12ης 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 δικαίωμανα 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.

Για τα χορτοκοπτικά
Χρήστος Κυριακόπουλος 
Αίγιο
Βασίλης Ποπτσής  
Εδεσσα 
Σταύρος Γιαννόπουλος 
Γαλάτσι

Για τα αλυσοπρίονα
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ασπρόπυργος 
Βασίλης Κασιμάτης
Ασπρόπυργος 

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

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
της έκδοσης 4-1-2013 είναι:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

Για τις φρέζες
Παναγιώτης Aποστόλου
Aγία Παρασκευή
Ελευθερία Ρώμα 
Αμύνταιο Φλώρινας 
Ξανθή Μαργώνη 
Κορωπί Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 210/9249571-2 & 210/7256050. 

Οι διαπραγματεύσεις για
το μακροπρόθεσμο προ-

ϋπολογισμό της Ε.Ε., που αφο-
ρά το διάστημα 2014-2020,
είναι στην κορυφή της ατζέν-
τας του Ευρωκοινοβουλίου
για το 2013, το οποίο σχεδιάζει
να διαπραγματευθεί με τις
κυβερνήσεις, με το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, και όταν αποφασι-
σθεί το συνολικό ύψος του
προϋπολογισμού, θα αρχίσουν

οι διαπραγματεύσεις που αφο-
ρούν την Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική, την έρευνα, την περι-
φερειακή πολιτική και το πρό-
γραμμα Έρασμος. 
Εκτός από τον προϋπολογι-
σμό, αντικείμενο διαπραγμά-
τευσης θα αποτελέσει και η
συμφωνία μεταξύ των κυβερ-
νήσεων για την τραπεζική
εποπτεία μαζί με συζητήσεις
για αλλαγές στον τρόπο με
τον οποίο συντονίζεται και,

εν τέλει, ορίζεται η οικονομική
πολιτική.
Θα συνεχιστεί επίσης ο διά-
λογος για τις μεταρρυθμίσεις
στο χρηματοπιστωτικό τομέα
επί ιδιαίτερα σοβαρών θεμά-
των, όπως είναι οι οίκοι αξιο-
λόγησης πιστοληπτικής ικα-
νότητας, οι απαιτήσεις κεφα-
λαιουχικής επάρκειας, τα μπό-
νους των στελεχών, καθώς
και πρόσθετα μέτρα βελτίω-
σης της εσωτερικής αγοράς.

Πρώτα προϋπολογισμός και μετά νέα ΚΑΠ 
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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. 

info@paragogi.net

Επιχειρηματικές συναντήσεις με αγο-
ραστές από τρεις μεγάλες αλυσίδες

σουπερμάρκετ της Μέσης Ανατολής
πραγματοποιούνται στις 16 Ιανουαρίου
2013 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες
αγορές για τα προϊόντα του αγροδια-
τροφικού τομέα της Κρήτης. 
Όπως ανακοίνωσε το Επιμελητήριο
Ηρακλείου, οι αγοραστές προέρχονται
από το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και το Λίβανο και εκδήλωσαν
σχετικό ενδιαφέρον μετά από ενέργειες
και προσπάθειες της Περιφέρειας Κρή-
της. 
Στις συναντήσεις με τους επιχειρηματίες
και τους παραγωγούς του Ηρακλείου,
οι οποίες πραγματοποιούνται σε συ-

νεργασία με την «Αγροδιατροφική Σύμ-
πραξη» και τα τέσσερα Επιμελητήρια
της Κρήτης, θα παρευρεθούν τρία υψη-
λόβαθμα στελέχη από τις τρεις μεγάλες
αλυσίδες σουπερμάρκετ των τριών
αραβικών κρατών. 
Στοιχεία των τριών αλυσίδων σουπερ-
μάρκετ:
1. Από το Κουβέιτ: Η εταιρεία The
sultan–center (www.sultan-center.com),
η οποία εξειδικεύεται σε λιανικό εμπόριο
κατέχοντας το 15% της μερίδας της
αγοράς του Κουβέιτ. Η συγκεκριμένη
αλυσίδα απασχολεί πάνω από 7.000
υπαλλήλους. Την εταιρεία θα εκπρο-
σωπήσει ο κ. Ibrahim Issa, ο οποίος
κατέχει τη θέση του International Ca-
tegory Manager. 

2. Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα: Η εταρεία Golden Harvest
(www.goldenharvestuae.com), η οποία
κατέχει ένα από τα σημαντικότερα κέν-
τρα διανομών στην χώρα, με αποθήκες
συνολικού εμβαδού 18.000 τ.μ. Η εται-
ρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των
διανομών την τελευταία εικοσαετία.
Την εταιρεία θα εκπροσωπήσει ο κ. Jo-
seph Kayssar, ο οποίος κατέχει τη θέση
του managing director. 
3. Από το Λίβανο: Η εταιρεία Widriss
(www.widriss.gr), που δραστηριοποι-
είται από το 1930 στον τομέα των υπε-
ραγορών. Την εταιρεία θα εκπροσω-
πήσει ο κ. Wafic Idriss, ο οποίος κατέχει
τη θέση του business development
manager. 

Στη Μέση Ανατολή τα κρητικά προϊόντα 

Σημαντική ανάπτυξη του τομέα των φωτοβολταϊκών
το 2011 δείχνει η κλαδική μελέτη της Hellastat, η

οποία ωστόσο επισημαίνει ότι την ίδια χρονιά η συμμετοχή
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν μόλις
στο 5% της καθαρής εγχώριας παραγωγής ενέργειας.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η συνολική παραγωγή των ΑΠΕ
(εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων)
διαμορφώθηκε σε 2.535 GWh το 2011, έχοντας αυξηθεί
κατά 24,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ υπεν-
θυμίζεται ότι ο Ν. 3851/2010 επιτάχυνε τις διαδικασίες
αδειοδότησης, με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση
της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ΑΠΕ
τη συγκεκριμένη χρονιά. Έτσι, η εγκατεστημένη ισχύς
τους ξεπέρασε τα 2.500 MW, σημειώνοντας αύξηση κατά
44% από το 2010 (συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους
προστέθηκαν επιπλέον 770 MW). 
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εμφάνισαν τη μεγαλύτερη
άνοδο, πολλαπλασιάζοντας την ισχύ τους στα 626 MW,
από 198 MW το 2010. Καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης
αποτέλεσαν οι νέες εγγυημένες τιμές αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου
2012. Σημαντικό μέρος της ανόδου προέκυψε από το
πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολ-
ταϊκών στοιχείων σε κτίρια: το 2011
υλοποιήθηκαν 11.700 αιτήματα, από
τα οποία προήλθαν 102 MW, ενώ η
ισχύς των φωτοβολταϊκών σε αγροτικές
εκτάσεις ανήλθε σε 8 MW.
Άνοδος καταγράφηκε και στον τομέα
των αιολικών πάρκων, ο οποίος διατηρεί
την κυρίαρχη θέση στον κλάδο, με τη
συνολική ισχύ να ανέρχεται σε 1.636
MW (2/3 του συνόλου), από 1.300 MW
το 2010 (+26%). 
Ενδεικτικό της ανάπτυξης της αγοράς

αποτελεί το υψηλό μέγεθος σε ισχύ των συμβάσεων αγο-
ραπωλησίας στο τέλος του 2011: 2.530 MW, έναντι 1.670
MW πριν από ένα χρόνο (+185%). Επιπλέον, η ισχύς των
αδειών εγκατάστασης διαμορφώθηκε σε 1.840 MW
(+10%), ενώ των αδειών παραγωγής σε 2.600 MW (+51%). 
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το 2011 υλο-
ποιήθηκαν αρκετά έργα κατασκευής νέων μονάδων ΑΠΕ,
κάτι που διαφαίνεται και στην επιτάχυνση του ρυθμού
ανόδου της αγοράς: ο κύκλος εργασιών του δείγματος
αυξήθηκε κατά 36,8%, στα 635,61 εκατ. ευρώ, με το 65%
των επιχειρήσεων να εμφανίζουν βελτιωμένα έσοδα
έναντι του 2010. 
Θετικό θεωρείται το γεγονός ότι το 85% και 72% των
εταιρειών κατατάχθηκε στο κερδοφόρο τμήμα αναφορικά
με τα Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ)
και Κέρδη Προ Φόρων (ΚΠΦ), αντίστοιχα. 
Το περιθώριο μεικτού κέρδους συνέχισε την ανοδική
του πορεία, φθάνοντας στο 49,3%, ενώ τα περιθώρια
ΚΠΦΤΑ και ΚΠΦ ενισχύθηκαν σε 58,6% και 20% αντίστοιχα. 
Τέλος, σύμφωνα με την Hellastat, ο δείκτης κεφαλαιακής
μόχλευσης είναι ιδιαίτερα χαμηλός (0,8 προς 1), ενώ η
ικανότητα κάλυψης τόκων βελτιώθηκε οριακά στις 3,9

φορές. 
Επίσης, ο εμπορικός κύ-
κλος σχηματίστηκε στις
-56 ημέρες, με τις εται-
ρείες να απολαμβάνουν
το πλεοέκτημα της
επαρκούς πίστωσης
των προμηθευτών, ενώ
η αποδοτικότητα Ιδίων
Κεφαλαίων (RoE) δια-
μορφώθηκε στο 7,7%,
συνεχίζοντας την ανο-
δική της πορεία. 

Kαλή πορεία για τα φωτοβολταϊκά το 2011

Eως και την Παρασκευή 18
Ιανουαρίου μπορούν να κα-

ταθέτουν τις ενστάσεις τους
όσοι απορρίφθηκαν από το πρό-
γραμμα της βιολογικής γεωργίας,
όπως ανακοινώθηκε από τη Δι-
εύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
της Περιφερειακής Ενότητας

Ηρακλείου Κρήτης.Όσοι παρα-
γωγοί δεν συμφωνούν με τα
αποτελέσματα του πρωτοβάθ-
μιου διοικητικού ελέγχου μπο-
ρούν να υποβάλλουν ένσταση
στη ΔΑΟΚΠΕ Ηρακλείου, ζη-
τώντας δευτεροβάθμιο έλεγχο
των αιτήσεών τους. 

Έως τις 18 Ιανουαρίου
οι ενστάσεις

για βιογεωργία 
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Χωρίς διασύνδεση με 
την υπόλοιπη Ελλάδα και
χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό,
οι Aνανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ)
αναπτύσσονται στην Κρήτη 
με τρόπο άναρχο, κακόγουστο 
και αναποτελεσματικό,
διχάζοντας την τοπική
κοινωνία και κάνοντας
αντιληπτό με σκληρό τρόπο 
το τεράστιο έλλειμμα
πολιτικής και σε αυτόν 
τον τομέα.

ΤΗΣΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ

Ε
λλάδα, η χώρα του ανέμου,

του νερού και του ήλιου,
κι όμως είναι η πιο εξαρ-
τημένη από υδρογονάν-

θρακες χώρα της Ε.Ε. Το δεχόμαστε
ως ένα ακόμα ελληνικό παράδοξο;
Ή μήπως έχει έρθει επιτέλους η ώρα
να πάρουμε στα σοβαρά τα συγ-
κριτικά μας πλεονεκτήματα;  
Την ώρα που σε αυτήν τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία οι «συμπά-
σχοντες» Πορτογάλοι εκμεταλλεύον-
ται σε πολύ σημαντικό βαθμό τις
ΑΠΕ προς όφελός τους, στη χώρα
μας το τοπίο σε αυτό τον τομέα συν-
θέτουν δικαστικές διαμάχες, σπα-
σμωδικές κινήσεις, μεμονωμένες
πρωτοβουλίες και συναγωνισμός
«οικολογικής συνείδησης» ανάμεσα
σε πολίτες και πολιτικούς.  
Στην Κρήτη, το φαινόμενο είναι ακό-
μα πιο έντονο, καθώς πρόκειται για
μια περιοχή που οι τεράστιες δυ-
νατότητες ανάπτυξης των ΑΠΕ που
παρουσιάζει παραμένουν ανεκμε-
τάλλευτες, με την ενεργειακή εξάρ-
τηση του νησιού από το πετρέλαιο
να φτάνει το 81% το 2011.  
«Αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια
έχουν κατατεθεί άπειρα αιτήματα
για ΑΠΕ. Ο κόσμος δείχνει τεράστιο
ενδιαφέρον. Τα περισσότερα αφο-
ρούν φωτοβολταϊκά, αλλά υπάρχουν
προτάσεις και για αιολικά πάρκα και
για υβριδικούς σταθμούς» δηλώνει
ο κ. Νίκος Καλογερής, αντιπεριφε-

ρειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλ-
λοντος της Περιφέρειας Κρήτης.
«Όλα δείχνουν ότι υπάρχει τεράστιο
περιθώριο για ανάπτυξη. Όμως, αν
προχωρήσουμε χωρίς σχεδιασμό,
οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές
και για τον άνθρωπο και για το πε-
ριβάλλον» συμπληρώνει.  
Ωστόσο, η ανάγκη για χωροταξικό
σχεδιασμό των ΑΠΕ, παρόλο που
έχει γίνει αντιληπτή εδώ και πολλά
χρονιά, δεν έχει ικανοποιηθεί, επειδή
καμιά ηγεσία ως τώρα δεν ήταν δια-
τεθειμένη να αγγίξει ένα θέμα που
σε όλες τις χώρες όπου τέθηκε απο-

τέλεσε αντικείμενο βαθιάς κοινω-
νικής αντιπαράθεσης, με τεράστιο
πολιτικό κόστος. 

Προσφυγή για τα αιολικά πάρκα
Έτσι, ενώ το επιχειρηματικό ενδια-
φέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ διαρ-
κώς αυξάνεται, προ ημερών το σχέ-
διο δημιουργίας αιολικού πάρκου
με 400 περίπου ανεμογεννήτριες
προσέκρουσε στην προσφυγή στο
ΣτΕ 3.000 κατοίκων και περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων του νησιού,
με το επιχείρημα ότι τα αιολικά
πάρκα βλάπτουν «δραστικά, καθο-

λικά και ανεπανόρθωτα» την ποι-
ότητα της ζωής τους, την προσω-
πικότητά τους και το δικαίωμά τους
για ένα περιβάλλον υγιές, αρμονικό
και βιώσιμο. Στην προσφυγή τους
υποστηρίζουν ότι το 55% των αι-
ολικών πάρκων πρόκειται να εγκα-
τασταθεί σε περιοχές του προστα-
τευόμενου Ευρωπαϊκού Οικολογικού
Δικτύου «Natura 2000», όπως και
σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ),
ενώ ακόμα ένα 20% προγραμματί-
ζεται να εγκατασταθεί στον Ψηλο-
ρείτη, που από το 2001 έχει ενταχθεί
στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεω-
πάρκων και στο Δίκτυο των Παγ-
κόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. 

Περιβαλλοντική μελέτη
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο η Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση ανέθεσε στο Ερ-
γαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων
Ενεργειακών Συστημάτων του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης την εκπόνηση
μελέτης για τη «Βιώσιμη χωροθέτηση
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των
ΑΠΕ στην Κρήτη».  
Συγκεντρώνοντας για πρώτη φορά
όλους τους περιβαλλοντικούς πε-
ριορισμούς που πρέπει να τεθούν
στην Κρήτη, η μελέτη απεικόνισης
προσδιόρισε τον όγκο των ΑΠΕ που
μπορούν να αναπτυχθούν στο νησί,
φανερώνοντας ότι πράγματι τα πε-
ριθώρια είναι τεράστια: «Είναι πραγ-
ματικά πολύ μεγάλο το μέγεθος, μι-

λάμε για πολλές χιλιάδες μεγαβάτ,
αλλά η πρόταση η δική μας είναι να
δοθούν στο μέγιστο δυνατό 800 με-
γαβάτ» τόνισε ο καθηγητής Θεοχά-
ρης Τσούτσος, διευθυντής του ερ-
γαστηρίου, κατά την παρουσίαση
της μελέτης, συμπληρώνοντας ωστό-
σο ότι «Καμία ανάπτυξη των ΑΠΕ,
δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κοι-
νωνία» και τονίζοντας ότι ο σεβασμός
στο περιβάλλον αποτελεί βασικό
άξονα της μελέτης λόγω τόσο του
φυσικού κάλους του νησιού όσο
και της αλληλεξάρτησης της τουρι-
στικής ανάπτυξης της Κρήτης με το
φυσικό περιβάλλον. 

ΑΠΕ και τουρισμός 
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπε-
ριφερειάρχης κ. Καλογερής τονίζει:
«Το νησί έχει διαμορφώσει εδώ και
χρόνια ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα
ως προορισμός. Ο τουρισμός είναι
η ατμομηχανή της οικονομίας μας
και επ’ ουδενί δεν θέλουμε να δια-
ταραχθεί από την ανάπτυξη των
ΑΠΕ. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό μπορεί
να συμβεί. Τόσα χρόνια ακολουθούμε
ένα μοντέλο ήπιας ανάπτυξης που
προβάλλει τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα του νησιού. Αυτό το μοντέλο
δεν θέλουμε να αλλοιωθεί». Γι' αυτόν
το λόγο, όπως εξηγεί, η μελέτη του
Πολυτεχνείου γίνεται με γνώμονα
την προστασία του περιβάλλοντος
και τα αποτελέσματά της θα ενσω-
ματωθούν στο σχεδιασμό της Πε-
ριφέρειας.  
Είναι καιρός όμως να σκεφτούμε
ως κοινωνία αν θέλουμε να κάνουμε
πραγματικότητα το όραμα της με-
τατροπής της Κρήτης σε «πράσινο
νησί», να αποφασίσουμε τι είδους
ανάπτυξη θέλουμε, όπως τόνισαν
και οι ερευνητές του Πολυτεχνείου
κατά την παρουσίαση της μελέτης. 

Γενικό Χωροταξικό Κρήτης 
Η Περιφέρεια ήδη έχει ξεκινήσει το
σχεδιασμό του «Γενικού Χωροταξι-
κού Κρήτης», στο οποίο πρόκειται
να συμπεριληφθούν όλα τα ερευ-
νητικά δεδομένα και τα συμπερά-
σματα της μελέτης, που αναμένεται
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα
του έτους, όπως τονίζει ο κ. Καλο-
γερής: «Έχουμε τα πρώτα ερευνητικά
δεδομένα, τα οποία μελετάμε, ενώ
παράλληλα βρισκόμαστε σε διαρκή
διαβούλευση με περιβαλλοντικές
οργανώσεις και φορείς της αυτοδι-
οίκησης» εξηγεί. 

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Στο προσκήνιο η χωρο(α)ταξία των ΑΠΕ 

Ο ρόλος της ΡΑΕ
«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη των ΑΠΕ χωρίς ενεργειακό σχεδιασμό

σε εθνικό επίπεδο» σημειώνει ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Καλογερής.
«Για την Κρήτη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) πρέπει να εκπονήσει ένα
ρεαλιστικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, δηλαδή και την
ενδεχόμενη ύπαρξη κοιτασμάτων και την πολύ σοβαρή πιθανότητα του να γίνει η
Κρήτη κόμβος μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη από άλλες χώρες, και κυρίως
από το Ισραήλ» εξηγεί, τονίζοντας ότι όλα αυτά τα δεδομένα είναι αλληλένδετα
και πρέπει να εξεταστούν συνολικά. Ούτως ή άλλως, το ζήτημα της διασύνδεσης
της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα συζητιέται εδώ και δύο δεκαετίες, χωρίς
ουσιαστικά να έχει ληφθεί καμία απόφαση. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η
ΡΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα μελέτη, βάσει της οποίας η διασύνδεση της Κρήτης
είναι και επιβεβλημένη αλλά και συμφέρουσα έναντι του πλάνου της αυτόνομης
ανάπτυξης που εξετάστηκε και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. 
«Οι αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν πρέπει να ισορροπήσουν όλες τις ανάγκες,
να κινητοποιήσουν την κοινωνία θετικά προς τις ΑΠΕ και να βάλουν τον τόπο μας
σε μια αναπτυξιακή τροχιά, εναρμονισμένη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του»
καταλήγει ο κ. Καλογερής. 



Σ
το 16,2% διαμορφώθηκε η μεταβολή
εξαγωγών βρώσιμων ελιών της χώρας
μας για το χρονικό διάστημα Ιανουα-

ρίου-Αυγούστου 2012 σε σχέση με το αν-
τίστοιχο περυσινό διάστημα, συνεχίζοντας
την καλή πορεία του 2011, που έκλεισε για
το 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου στα
10,42% σε σχέση με το 2010.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία
που συγκέντρωσε η Ελληνική Στατιστική
Αρχή και τα επεξεργάστηκε το τμήμα στα-
τιστικής του Ελληνικού Οργανισμού Εξα-
γωγικού Εμπορίου, κατά τη διάρκεια του
οκταμήνου του 2012 εξάχθηκαν από τη
χώρα μας 83.635,59 τόνοι του προϊόντος,
αξίας 202.838,17 ευρώ, έναντι 78.131,01
τόνων βρώσιμων ελιών που εξήχθησαν το

πρώτο οκτάμηνο του 2011 και απέφεραν
αξία 174.556,47 ευρώ. Όσον αφορά τις εξα-
γωγές της προηγούμενης εμπορικής πε-
ριόδου 2011-2010, κατά τη διάρκεια του
2011 η εξαγωγή του προϊόντος έφτασε
τους 117.809,88 τόνους, αξίας 264.392,3
χιλιάδων ευρώ, έναντι 106.593,99 τόνων
βρώσιμων ελιών που εξήχθησαν το 2010
και απέφεραν 239.441,28 ευρώ, με τη με-
ταβολή να διαμορφώνεται στο θετικό πο-
σοστό για το 2011 του 10,42%. Τα στοιχεία
αυτά δείχνουν συνέχεια της καλής εξαγω-
γικής περιόδου του 2010, η οποία στο σύ-
νολό της παρουσίασε θετική μεταβολή της
τάξης του 27,2% σε σχέση με το 2009
(105.958,31 τόνοι το διάστημα Ιανουάριος-
Δεκέμβριος 2010, έναντι 80.382,03 τόνων
του 12μηνου του 2009).
Συνολικά, οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών
αφορούν 35 χώρες, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο
και εκτός, οι οποίες είναι απλωμένες και
στις πέντε Ηπείρους. Το μεγαλύτερο κομμάτι
των εξαγωγών, δηλαδή το 25,11%, κατευ-
θύνθηκε στις ΗΠΑ, οι οποίες παρουσιάζουν
θετική μεταβολή της τάξης του 29,18%
(18.446,2 τόνοι το 2012, έναντι 14.377,46
το 2011). Δεύτερος μεγάλος προορισμός
των επιτραπέζιων ελιών μας είναι η Γερμανία.
Ακολουθούν η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και η Ιταλία. Επόμενοι σημαντικοί
προορισμοί των εξαγωγών μας είναι η Ρου-
μανία και ο Καναδάς.

Αγνοούνται 12.792 συνταξιούχοι του ΟΓΑ

M
ετά την ολοκλήρω-
ση της καταγραφής
φυσικής παρουσίας

των συνταξιούχων του ΟΓΑ,
διαπιστώθηκε ότι 12.792 συν-

ταξιούχοι δεν απογράφηκαν
μέχρι τις 31/12/2012. Σε όσους
δεν απογράφηκαν αναστέλ-
λεται η καταβολή της σύντα-
ξής τους από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2013. 
Ο ΟΓΑ θα  προχωρήσει στον
έλεγχο των παραπάνω περι-
πτώσεων και, όπου διαπιστω-
θεί παραβατική συμπεριφορά,
θα αναζητηθούν τα αχρεω-
στήτως καταβληθέντα ποσά
από τους δικαιούχους ή τους
συνδικαιούχους των λογα-
ριασμών στους οποίους πι-
στώνονταν οι συντάξεις, αλλά
και τυχόν ποινικές ευθύνες.
Επίσης, στο πλαίσιο της διε-
ξαγωγής ελέγχου των απο-

τελεσμάτων της απογραφής,
ο ΟΓΑ θα διερευνήσει την εγ-
κυρότητα των εξουσιοδοτή-
σεων και των πληρεξουσίων,
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
για την καταγραφή των
συνταξιούχων. Όπως ανακοι-
νώθηκε, όσοι συνταξιούχοι
δεν απογράφηκαν θα έχουν
τη δυνατότητα απογραφής
μόνο στους ανταποκριτές του
ΟΓΑ από 15/01/2012, στους
οποίους θα αιτιολογήσουν
τους λόγους της μη έγκαιρης
απογραφής τους. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η καταβολή της σύν-
ταξής τους θα ανασταλεί και
θα επαναχορηγηθεί μετά τον
απαιτούμενο έλεγχο.

Οι δικαιούχοι Βιολογικής Γεωργίας στη Μεσσηνία

A
ναρτήθηκαν οι κα-
ταστάσεις με τους
δικαιούχους και τους

απορριπτόμενους της δρά-
σης 1.1 Βιολογική Γεωργία,
για όσους υπέβαλαν αίτηση
για ένταξη τόσο στη Διετή
Παράταση όσο και στη Νέα
Πενταετία, όπως ανακοίνωσε
η Διεύθυνση Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κτηνιατρικής Τρι-
φυλίας της Π.Ε Μεσσηνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλουν ενστάσεις
κατά των προσωρινών απο-
τελεσμάτων έως την Τρίτη
15/1/2012, στα γραφεία της

Διεύθυνσης Αγροτικής Οι-
κονομίας & Κτηνιατρικής
Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσση-
νίας (Ελ. Βενιζέλου 29 Κυ-
παρισσία, τηλ. 27610-22530,

24996) ή στα γραφεία της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οι-
κονομίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στην Τρίπο-
λη.

Tα 3.000 MW έφθασε ισχύς των ΑΠΕ το Νοέμβριο

Ξ
επέρασε τα 3.000 MW
η εγκατεστημένη ισχύς
των Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας στο διασυν-
δεδεμένο σύστημα το Νοέμ-
βριο, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του Λειτουργού Αγο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΛΑΗΕ). Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρεται στο μηνιαίο δελ-

τίο του ΛΑΗΕ, η εγκατεστη-
μένη ισχύς στο διασυνδεδε-
μένο σύστημα από ΑΠΕ (αι-
ολικά, φωτοβολταϊκά, υδροη-
λεκτρικά και βιομάζα) κατά
το τέλος Νοεμβρίου ανερχό-
ταν σε 3.047,29 MW. Νέες εγ-
καταστάσεις υπήρξαν μόνο
στον κλάδο των φωτοβολ-
ταϊκών. Ειδικότερα, κατά το

Νοέμβριο, εγκαταστάθηκαν
39,33 MW φωτοβολταϊκών
σταθμών, τα οποία ανεβάζουν
τη συνολική ισχύ των φωτο-
βολταϊκών επί εδάφους σε
1.057,3 MW από 1.017,97 MW
στο τέλος Οκτωβρίου.
Μικρή αύξηση κατέγραψαν
και τα φωτοβολταϊκά στις στέ-
γες, η ισχύς των οποίων στο
τέλος Νοεμβρίου ανερχόταν
σε 283,64 MW, από 262,81
MW τον Οκτώβριο. Όσον αφο-
ρά υδροηλεκτρικά και βιο-
μάζα, στους συγκεκριμένους
τομείς δεν υπήρξαν νέες εγ-
καταστάσεις, ενώ στην περί-
πτωση των αιολικών υπήρξε
μείωση της συνολικής εγκα-
τεστημένης ισχύος από τα
1.453,07 MW τον Οκτώβριο
σε 1.448,82 MW. 
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Την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες
έχουν σημάνει συναγερμό για την αι-
θαλομίχλη από τη χρήση των τζακιών,

εκατοντάδες οικογενειάρχες προκειμένου
να αντιμετωπίσουν το κρύο καταφεύγουν
στην παράνομη υλοτόμηση, ακόμη και σε
περιαστικά δάση. Αυτή η εξέλιξη έχει κινη-
τοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών στη
χώρα, υπάλληλοι των οποίων έχουν καταθέσει
χιλιάδες μηνύσεις. 
Συνολικά 3.105 μηνύσεις για συμβάντα λα-
θροϋλοτομίας υποβλήθηκαν για το 2012
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ
ήδη έχουν κατασχεθεί 13.088,75 τόνοι λαθραία
υλοτομημένων ξύλων και 425 οχήματα που
τα μετέφεραν. 
Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης, οι κα-
τασχέσεις αυτές έγιναν «προκειμένου να
διαφυλαχθεί ο φυσικός πλούτος της χώρας»,
ενώ παράλληλα κάλεσε τους πολίτες «σε συ-
νεργασία ενάντια σε καταστροφικές, για
όλους μας, παραβατικές συμπεριφορές». 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρείχαν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στην
Ειδική Γραμματεία Δασών, κατά το 2012 κα-

τασχέθηκαν 13.088,75 τόνοι λαθραία υλο-
τομημένων ξύλων, 426 εργαλεία που χρη-
σιμοποιήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό και 425
οχήματα, τα οποία ενεπλάκησαν σε μεταφορά
λαθροϋλοτομημένων ξύλων. 
Την πρωτιά σε μηνύσεις καταλαμβάνει η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θρά-
κης, όπου συνολικά υποβλήθηκαν 1.340, κα-
τασχέθηκαν 2.285 τόνοι ξύλα, ενώ κατασχέ-
θηκαν 187 οχήματα. 
Πρώτη σε κατασχέσεις παράνομης ξυλείας
έρχεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
- Δυτικής Μακεδονίας με 6.014 τόνους, 59
κατασχέσεις οχημάτων και 414 μηνύσεις.
Δεύτερη έρχεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με 2.349 τόνους,
639 μηνύσεις και 73 κατασχέσεις οχημάτων. 
Την πρωτιά σε κατασχέσεις οχημάτων κα-
ταλαμβάνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πε-
λοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
με σύνολο 96, ενώ κατασχέθηκαν και 2.123
τόνοι ξύλα. 
Το ΥΠΕΚΑ σε ανακοίνωσή του υπενθυμίζει
στους πολίτες ότι έχουν τη δυνατότητα να
καταγγέλλουν άμεσα περιστατικά λαθροϋ-
λοτομίας στο Συντονιστικό Κέντρο Δασο-
προστασίας (τηλεφωνικός αριθμός 1591). 

Τρεις χιλιάδες μηνύσεις 
για παράνομη υλοτομία

Εντυπωσιακή η πορεία των εξαγωγών
βρώσιμων ελιών το 2012



«Πώς και τα πηγαίνει τόσο
άσχημα η Ελλάδα; Αφού
όποιος ξέρω τρώει ελληνικό
γιαούρτι!» 

Τ
ο οξύμωρο είναι ότι από

τη μεγάλη επιτυχία του ελ-
ληνικού παραδοσιακού
προϊόντος ελάχιστα είναι

τα οφέλη για τους Έλληνες κτηνο-
τρόφους και τις ελληνικές γαλακτο-
βιομηχανίες. 
Αυτό που δεν κατάφεραν οι ελληνικές
γαλακτοβιομηχανίες ή το κατάφεραν
σε λίγες αγορές, να προωθήσουν
δηλαδή το παραδοσιακό ελληνικό
προϊόν, το κάνουν με μεγάλη επιτυχία
ξένες πολυεθνικές, διατηρώντας
ταυτόχρονα τη σύνδεση του γιαουρ-
τιού με τη χώρα καταγωγής του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ιστο-
σελίδα όπου διαφημίζεται το γι-
αούρτι «griego» (στο www.yogur-
griego.cl) από την πολυεθνική Da-
none Χιλής δηλώνεται ότι είναι το
καλύτερο στον κόσμο. Στην αντί-
στοιχη ιστοσελίδα της εταιρείας
στην Αργεντινή υπάρχει και βίντεο
όπου εμφανίζονται εικόνες από τη
Σαντορίνη, τη Μύκονο και την Ακρό-

πολη, ενώ σε ειδική υποκατηγορία
υπάρχει συνταγή παρασκευής του
τζατζικιού με βάση το εν λόγω γι-
αούρτι. 
Την ίδια στιγμή η σουηδική γαλα-
κτοβιομηχανία Lindahl παρασκευά-
ζει γιαούρτι, το οποίο χαρακτηρίζει
τουρκικό προϊόν ενώ στην ετικέτα
της υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης.
Φυσικά, το εν λόγω προϊόν, το οποίο
διαφημίζεται ως βάση για το τζατζίκι,
δεν είναι ούτε τουρκικό ούτε ελλη-
νικό, αλλά σουηδικό και κάνει χρήση
ξένων λογοτύπων στο πλαίσιο μιας
καθαρά αθέμιτης εμπορικής πρα-
κτικής. 
Όλες αυτές οι περιπτώσεις καταδει-
κνύουν ότι η Ελλάδα έχει στα χέρια
της ένα θησαυρό λόγω της ποιότητας
και της αναγνωρισιμότητάς του, που
δεν ξέρει όμως πώς να τον αξιοποι-
ήσει. Η εν λόγω υπόθεση έχει τα
ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με
εκείνα της ελληνικής φέτας. 
Επί αρκετά χρόνια εταιρείες στη Δα-

νία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και
πιο πρόσφατα στη Βουλγαρία εμ-
φανίζονταν να παράγουν φέτα ελ-
ληνική. Μόνο που το προϊόν τους
δεν είχε καμία σχέση με τη γνήσια
ελληνική φέτα. Χρειάστηκαν περισ-
σότερα από 10 χρόνια στην Ελλάδα
για να κατοχυρώσει με Ευρωπαϊκό
Κανονισμό την αποκλειστική χρήση
της ονομασίας «φέτα» και να απα-
γορευτεί η εμπορική χρήση της ίδιας
ονομασίας μέσα στα σύνορα των
27 χωρών-μελών της Ε.Ε. 

Οι προοπτικές
Ως το τρόφιμο με την ταχύτερη ανά-
πτυξη στην ιστορία των ΗΠΑ χαρα-
κτηρίζει το ελληνικό γιαούρτι σε με-
λέτη της με τίτλο «The rise of Greece»
η ελβετική τράπεζα UBS. Μάλιστα,
όπως αναφέρει, η εξάπλωσή του
είναι τέτοια, που απειλεί άλλα συ-
στατικά του πρωινού, όπως τα δη-
μητριακά. 
Οι πωλήσεις γιαουρτιού ελληνικού

τύπου έφτασαν συ-
νολικά το 2011 το 1
δισ. δολάρια, αποτε-
λώντας πλέον το 25% των
συνολικών πωλήσεων γιαουρτιού
στις ΗΠΑ, ενώ το 2008 αποτελούσαν
μόλις το 2% των συνολικών. 

Κι όμως, ελάχι-
στα οφέλη για τις

επιχειρήσεις της χώ-
ρας και κανένα για τους

Έλληνες κτηνοτρόφους δεν έχει
φέρει η ραγδαία εξάπλωση του προ-
ϊόντος. 
Σύμφωνα με ανάλυση της Citigroup
Global Markets, το μεγαλύτερο με-
ρίδιο στην κατηγορία ελληνικού γι-
αουρτιού κατέχει η Agrofarma (του
κουρδικής καταγωγής επιχειρηματία
Χαμντί Ουλουκάγια) με το σήμα Ch-
obani (53%), ακολουθεί η ΦΑΓΕ σε
μεγάλη απόσταση, με μερίδιο 17%,
στην τρίτη θέση βρίσκεται η πολυε-
θνική Dannone με το σήμα Oikos
και μερίδιο 14% και στην τέταρτη
θέση η General Mills με το Yoplait
Greek και μερίδιο 5%. Πρόσφατα
ξεκίνησαν ανάλογη δραστηριότητα
και εταιρείες που ανήκουν σε Έλληνες
ομογενείς (3 Greek Gods LLC, Krinos
Foods και, στο Οντάριο του Καναδά,
η Skotidakis Farm). 
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Το χρονικό κατάκτησης της
αγοράς των ΗΠΑ ξεκινάει

το 1998, όταν η ΦΑΓΕ αποφάσισε
να γνωρίσει στους Αμερικανούς
το πλέον ισχυρό της σήμα, το
γιαούρτι Total. Τα ταξίδια για
το σήμα-κατατεθέν της εταιρείας
σε προορισμούς εκτός Ελλάδας
είχαν ξεκινήσει το 1980, με τις
πρώτες εξαγωγές προς το Ηνω-
μένο Βασίλειο, και πολύ αργό-
τερα, το 1993, προς την Ιταλία.
Τον Ιούνιο του 2000 η οικογένεια
Φιλίππου αποφασίζει να ιδρύσει
στις ΗΠΑ θυγατρική εταιρεία,
τη FAGE USA Corp., με αντικείμενο
την εισαγωγή και την καλύτερη
προώθηση του Total στις ΗΠΑ. 
Η ενθουσιώδης υποδοχή του

ελληνικού γιαουρτιού οδήγησε
τη γαλακτοβιομηχανία στο να
κάνει το μεγάλο βήμα, κι έτσι
το 2005 αποφασίζει να κατα-
σκευάσει εργοστάσιο παραγωγής
γιαουρτιού στην Τζονστάουν,
στην πολιτεία της Νέας Υόρκης,
σε απόσταση περίπου 330 χλμ.
από την πόλη της Νέας Υόρκης. 
Το εργοστάσιο ξεκίνησε να λει-
τουργεί το 2008 με αρχική πα-
ραγωγική ικανότητα 11.793
τόνους ετησίως, για να φτάσει
το 2011 τους 55.000 τόνους.
Πριν από ένα μήνα περίπου, ο
κυβερνήτης της Νέας Υόρκης
έδωσε το «πράσινο φως» για
την επέκταση του εργοστασίου
της ΦΑΓΕ, η οποία αναμένεται

να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.
Με αυτή την επέκταση η ΦΑΓΕ
θα μπορεί να παράγει περί τους
160.000 τόνους ετησίως. Η επι-
λογή της συγκεκριμένης περιοχής
δεν είναι καθόλου τυχαία. Στη
Νέα Υόρκη υπάρχει έντονο ελ-
ληνικό στοιχείο, ενώ η περιοχή
συνορεύει και με τον Καναδά.
Παράλληλα η πολιτεία της Νέας
Υόρκης παρέχει κίνητρα για την
προσέλκυση επενδύσεων. 
Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις του
Πανεπιστημίου Κορνέλ, η ζήτηση
γάλακτος για τις ανάγκες της
βιομηχανίας γιαουρτιού στην
πολιτεία της Νέας Υόρκης θα
αυξηθεί μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια κατά 15%.

Η κυριαρχία στην αγορά των ΗΠΑ

Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις ΗΠΑ, και
κυρίως στη Νέα Υόρκη, που το περιοδικό «New Yorker» αφιέρωσε 
ένα σκίτσο στο ελληνικό γαλακτοκομικό προϊόν.
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(info@xrimaonline.gr)

ΤΕΡAΣΤΙO ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚEΣ, ΛΙΓΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Νew Yorker: Σαρώνει στις ΗΠΑ
το ελληνικό γιαούρτι

Οι πωλήσεις γιαουρτιού

ελληνικού τύπου έφτασαν

συνολικά το 2011 

το 1 δισ. δολάρια,

αποτελώντας πλέον

το 25% των συνολικών

πωλήσεων γιαουρτιού

στις ΗΠΑ, ενώ το 2008

αποτελούσαν μόλις το 2%! 
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Σ
κληρό και μαλακό σιτάρι,

κριθάρι και καλαμπόκι υπό-
σχονται κέρδη και βιωσι-
μότητα στις αγροτικές εκ-

μεταλλεύσεις. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ακόμα και σε ορεινές και ημιο-

ρεινές περιοχές της Ελλάδας πολλοί
αγρότες έχουν αποφασίσει να ασχο-
ληθούν με την καλλιέργεια του δια-
τροφικού σιταριού. Τα δημητριακά
δείχνουν να είναι μια καλλιέργεια
που μπορεί να εξασφαλίσει ικανο-
ποιητικό εισόδημα, και αυτός είναι
ο λόγος που πολλοί αγρότες προτι-
μούν να σπείρουν, παρά να αφήσουν
τα χωράφια τους να είναι χέρσα. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ,
όπως περιγράφονται σε σχετική έκ-
θεση, στην Ελλάδα κατά την καλ-
λιεργητική περίοδο 2012-13 εκτιμάται
αύξηση των εκτάσεων χειμερινών
σιτηρών, ιδιαίτερα σκληρού σίτου
(16,7%, στα 4,44 εκατ. στρέμματα),
αλλά και κριθαριού. 
Σε πολλές περιοχές, όπως η Λάρισα
και η Ανατολική Μακεδονία, η αύξηση
των καλλιεργήσιμων εκτάσεων εκτι-
μάται ότι θα φτάσει το 30%, ενώ στα
Τρίκαλα και στην Καρδίτσα κοντά
στο 20%. 
Σε όλες αυτές τις περιοχές καταγρά-
φεται «στροφή» των παραγωγών
από καλλιέργειες υψηλού κόστους

παραγωγής (κυρίως από το βαμβάκι,
αλλά και από τη βιομηχανική ντομάτα
και τον αραβόσιτο) προς τα λιγότερο
απαιτητικά, χειμερινά σιτηρά, δεδο-
μένου ότι το υψηλό κόστος παρα-
γωγής συνδυάζεται πλέον με μεγα-

λύτερο ρίσκο, ενώ η έλλειψη πιστώ-
σεων και η περιορισμένη ρευστότητα
εκτιμάται ότι οδήγησε σε περιορισμό
των λιπάνσεων. 

Διεθνώς
Όσον αφορά τις προβλέψεις για την
παγκόσμια παραγωγή σιταριού για
την περίοδο 2012-13, σύμφωνα με
την πιο πρόσφατη έκθεση του Διε-
θνούς Συμβουλίου Σιτηρών
(IGC),υπολογίζεται στους 654 εκατ.
τόνους, μειωμένη κατά 41 εκατ. τό-
νους σε σύγκριση με την περσινή
χρονιά, ενώ και η παγκόσμια κατα-
νάλωση αναμένεται να είναι σημαν-
τικά χαμηλότερη στους 678 εκατ.
τόνους. 
Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν πως
η χρονιά θα είναι ισχυρά ελλειμμα-
τική, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται
μια μείωση των παγκόσμιων απο-
θεμάτων κατά 23 εκατ. τόνους, στους
173 εκατ. τόνους. Το σκληρό σιτάρι
πωλείται στα 287-290 ευρώ ο τόνος
στην ιταλική αγορά και στα 303 ευρώ
ο τόνος για παράδοση σε γαλλικό

λιμάνι, ενώ το μαλακό στα 277-280
ευρώ ο τόνος. 
Σύμφωνα με το IGC (Νοέμβριος
2012), η παγκόσμια παραγωγή αρα-
βοσίτου κατά την εμπορική περίοδο
2012-13 προβλέπεται μειωμένη
στους 830 εκατ. τόνους (-5,3%) σε
σύγκριση με την προηγούμενη πε-
ρίοδο και χαμηλότερη της κατανά-
λωσης, η οποία προβλέπεται στους
849 εκατ. τόνους. Τα παγκόσμια απο-
θέματα τέλους του αραβοσίτου προ-
βλέπονται μειωμένα κατά 18 εκατ.
τόνους (στους 116 εκατ. τόνους, πο-
σοστό 13,4%). Ειδικότερα, για τα
αποθέματα των ΗΠΑ προβλέπεται
μείωση κατά 8 εκατ. τόνους στους
17 εκατ. τόνους, ποσοστό 32%. 
Στην καλή πορεία των τιμών συνη-
γορούν και αναλύσει διεθνών οίκων,
όπως της Morgan Stanley. Σε πρό-
σφατη ανάλυσή της αναφέρει ότι η
σόγια και το καλαμπόκι ανήκουν -
μαζί με το χρυσό- στη «χρυσή τριάδα»
των επενδυτικών επιλογών του 2013,
διαβλέποντας ότι τα παγκόσμια απο-
θέματα αυτών των δύο αγροτικών
προϊόντων εξακολουθούν να φθίνουν
με σταθερούς ρυθμούς. Αυτό συμ-
βαίνει λόγω της μειωμένης φετινής
παραγωγής στο Βόρειο Ημισφαίριο,
κάτι που δεν φαίνεται να αλλάζει
από την παραγωγή στο Νότιο Ημι-
σφαίριο, αφού και εκεί οι καλλιέργειες
αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, οι
τιμές καλαμποκιού αναμένεται να
διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα στο
πρώτο εξάμηνο της νέας χρονιάς
και ίσως και στο δεύτερο, αφού
ακόμα και αν η επόμενη παραγωγή
είναι ικανοποιητική, μέρος της θα
χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση
των αποθεμάτων. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το καλαμπόκι φιγουράρει στις
«προτιμήσεις» και της Goldman Sa-
chs, παρά την πρόθεση των παρα-
γωγών για αύξηση των καλλιεργού-
μενων εκτάσεων στα υψηλότερα
επίπεδα των τελευταίων 77 ετών. 

Κ έρδη-ρεκόρ «θέρισαν» πέρυσι όσοι αγρότες
έσπειραν δημητριακά στην Ελλάδα, με τις τιμές

σε σιτάρι, καλαμπόκι και κριθάρι να έχουν… εκτοξευθεί
εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής στην Ελλάδα και
της ραγδαίας αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης. 
Το σιτάρι έφτασε να πωλείται στα 260 ευρώ ανά τόνο,

όταν τον προηγούμενο χρόνο η τιμή του κυμαινόταν
στα 200 ευρώ. Την εξέλιξη των τιμών επηρέασαν οι

απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και ειδικά η ξηρασία,
γεγονός που οδήγησε στη μείωση της παραγωγής
αλλά και στην πρόκληση εκτεταμένων ζημιών στις
καλλιέργειες καλαμποκιού, ανεβάζοντας τις τιμές. 
Σημειώνεται ότι το σκληρό σιτάρι καταλαμβάνει την
πρώτη θέση σε καλλιεργούμενη έκταση και σε παραγωγή

με ποσοστό 60% και 34% επί του συνόλου
αντίστοιχα. Η πλεονασματική ποσότητα του
σκληρού σίτου εξάγεται είτε ως σιτάρι (σπόρος)

είτε ως σιμιγδάλι (αλεύρι για παραγωγή ζυμαρικών),
κυρίως στην Ιταλία. Η χώρα μας εισάγει περίπου
53.000 τόνους σκληρού σίτου και εξάγει περίπου
168.000 τόνους ετησίως, ενώ εισάγει 1.000.000 τόνους
μαλακού σίτου και εξάγει περίπου 95.000 τόνους.
Όσον αφορά τον αραβόσιτο, η Ελλάδα εισάγει 530.000
τόνους και εξάγει 120.000 τόνους, ενώ όσον αφορά
το κριθάρι εισάγονται 300.000 τόνοι και εξάγονται
10.000 τόνοι. 
Δηλαδή η χώρα μας είναι ελλειμματική σε παραγωγή
μαλακού σιταριού, κριθαριού και αραβοσίτου. Προ-
κειμένου λοιπόν να καλυφθούν οι ανάγκες της εγχώριας
αγοράς εισάγονται ποσότητες ύψους 1 εκατ. τόνου
μαλακού σιταριού, 300.000 τόνων κριθαριού που
προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία και 527.000
τόνων αραβοσίτου, οι οποίοι εισάγονται κυρίως από
τη Γαλλία.

Μεγάλα κέρδη για όσους έσπειραν δημητριακά

Οι σιτοπαραγωγοί οι μεγάλοι κερδισμένοι το 2013 

Τα δημητριακά δείχνουν

να είναι μια καλλιέργεια

που μπορεί να εξασφαλίσει

ικανοποιητικό εισόδημα 

και αυτός είναι ο λόγος 

που πολλοί αγρότες

προτιμούν να σπείρουν,

παρά να αφήσουν

τα χωράφια τους

να είναι χέρσα 

Σε μεγάλους κερδισμένους 
του 2013 μεταξύ των
καλλιεργειών εξελίσσονται 
τα σιτηρά, ενισχυμένα από τις
καλές περσινές τιμές, 
αλλά και την αδυναμία 
των παραγωγών να
αντεπεξέλθουν οικονομικά 
σε προϊόντα υψηλότερου
καλλιεργητικού κόστους, 
όπως το βαμβάκι. 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(info@xrimaonline.gr)

ΣΚΛΗΡO ΚΑΙ ΜΑΛΑΚO ΣΙΤAΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 



Η εποχή απαιτεί 
την προστασία 

της ροδακινιάς και 
της νεκταρινιάς, ενώ

προσοχή χρειάζονται και
οι θερμοκηπιακές
καλλιέργειες όταν

επικρατούν υψηλές
θερμοκρασίες. Όσο για 

τα χειμερινά σιτηρά,
ανάλογα με τα ζιζάνια
που έχουν φυτρώσει,

επιλέγουμε και τα
αντίστοιχα ζιζανιοκτόνα. 

Γράφουν οι γεωπόνοι 
ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΪΡΗΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ
Εφιστάται η προσοχή για την αντι-
μετώπιση των χειμερινών ζιζανίων
με ψεκασμό με τα κατάλληλα, εγ-
κεκριμένα, μεταφυτρωτικά ζιζανιο-
κτόνα. Η επιλογή των ζιζανιοκτόνων
θα εξαρτηθεί από τα υπάρχοντα
στον αγρό ζιζάνια, από το κόστος
αγοράς και χρήσης, αλλά και από
την πιθανή ανάπτυξη φαινομένων
ανθεκτικότητας. Η αγριοβρώμη, η
ήρα, η φάλαρη, η παπαρούνα κ.ά.
είναι ζιζάνια για τα οποία, αν δεν
είναι δυνατή η εναλλαγή των καλ-
λιεργειών για την αντιμετώπισή
τους, θα πρέπει να επιλέγεται εναλ-
λαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό
τρόπο δράσης. Στόχος είναι η απο-
φυγή χρήσης ορισμένων αγρω-
στωδοκτόνων σκευασμάτων ή
σουλφονυλουριών, που ήδη έχουν
καταστεί αναποτελεσματικά για
τον έλεγχο ορισμένων ζιζανίων.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Αυτή την εποχή συνιστάται ψεκα-
σμός με χαλκούχο σκεύασμα για
την προστασία των πυρηνόκαρπων,
και κυρίως της ροδακινιάς και της
νεκταρινιάς, από τον εξώασκο και
από τα διάφορα είδη των κοκκοει-
δών (ψείρες). Η εποχή είναι κατάλ-
ληλη για τον ψεκασμό, αφού τα
δέντρα βρίσκονται στο στάδιο του
ληθάργην, πλησιάζουν δε οι μέρες
που πρόκειται να αρχίσει το φού-

σκωμα των οφθαλμών. Ο ψεκασμός
με χαλκούχα σκευάσματα ενδεί-
κνυται εφόσον δεν προηγήθηκε
ανάλογη επέμβαση το φθινόπωρο. 
Επισημαίνεται ακόμα ότι για την
αντιμετώπιση της βαμβακάδας στη
ροδακινιά συνίσταται ψεκασμός
λίγο πριν από την άνθηση των δέν-
τρων. Για να είναι αποτελεσματικός,
πρέπει να επιτυγχάνεται η καθολική
διαβροχή της.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΑΡΟΥΛΙ
n Ο περονόσπορος προκαλεί στο
μαρούλι χλωρωτικές κηλίδες στα
κάτω φύλλα, όταν επικρατούν συν-
θήκες υψηλής θερμοκρασίας, και
στη συνέχεια τα φύλλα σαπίζουν.
Η συνηθισμένη μυκητολογική αυτή
ασθένεια των αρθρώσεων αντιμε-
τωπίζεται με αερισμό των θερμο-
κηπίων και με ψεκασμούς με χαλ-

κούχα ή καρβαμιδικά μυκητοκτόνα,
όπως ο οξυχλωριούχος χαλκός, το
ζίπερ, το Antracol κ.ά. 
n Ο βοτρύτης (φαιά σήψη) προ-
σβάλλει το μαρούλι σε όλα τα στάδια
της ανάπτυξής του και προκαλεί
σοβαρές ζημιές. Στην αρχή η προ-
σβολή εμφανίζεται με στίγματα κα-
φέ χρώματος στα κάτω φύλλα, εξε-
λίσσεται σε μαλακή σήψη και στη
συνέχεια το φυτό μαραίνεται και
καταστρέφεται. Η ασθένεια προ-
λαμβάνεται ή περιορίζεται με τον
καλό εξαερισμό των θερμοκηπίων,
την αποφυγή διαβροχής των φυτών
για μεγάλα χρονικά διαστήματα
και με χημική κάλυψη με τα κατάλ-
ληλα, εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.
nΑποτέλεσμα της προσβολής του
μαρουλιού από σκληρωτινίαση είναι
η υγρή σήψη αρχικά και στη συνέχεια
το άσπρο μυκήλιο του μύκητα, τα
μαύρα σκληρώτια (πολλαπλασια-
στικά όργανα) και τελικά η κατα-
στροφή των φυτών. Η προσβολή
αναπτύσσεται κοντά στην επιφάνεια
του εδάφους στον κορμό των φυτών
και στα πιο χαμηλά φύλλα.
Η ασθένεια αντιμετωπίζεται με τη
φύτευση σε αναχώματα και χρήση
εδάφους που να σφραγγίζει καλά
(περιορισμός της υγρασίας και απο-
φυγή της άμεσης επαφής του νερού
ποτίσματος με το λαιμό των φυτών)
και με αποτελεσματικό εξαερισμό
των θερμοκηπίων. Με την εμφάνιση
της προσβολής απαιτείται ψεκασμός
με τα κατάλληλα μυκητοκτόνα. 

ΑΧΛΑΔΙΑ
Συνιστάται για την αντιμετώπιση
της ψύλλας της αχλαδιάς ψεκασμός
με διάφορα κατάλληλα σκευάσματα,
όπως οι χειμερινοί πολτοί, κατά την
περίοδο της πλήρους ληθάργην
των δέντρων και πριν από το φού-
σκωμα των οφθαλμών, ή η χρήση
λαδιού πυρεθρίνης στις περιπτώσεις
που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές
και δεν επιτρέπεται η εφαρμογή
χειμερινών πολτών. Ο ψεκασμός
πρέπει να γίνεται κατά τις θερμές
ώρες της ημέρας, με λιακάδα και
εφόσον οι ελάχιστες θερμοκρασίες
είναι μεγαλύτερες από 0°C και οι
μέγιστες πάνω από 10°C, για του-
λάχιστον δύο συνεχόμενες ημέρες. 
Για την προστασία του δέντρου
από το βακτηριακό κάψιμο και για
την αντιμετώπιση από τα κοκκοειδή
και τον τετράνυχο, είναι αναγκαίος
o ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό
την εποχή της πλήρους ληθάργην
και μόνο εφόσον τα δέντρα έχουν
σοβαρή προσβολή την προηγού-
μενη χρονιά.

ΑΜΠΕΛΙ
Για την αντιμετώπιση της ίσκας συ-
νίσταται η αφαίρεση και καύση των
προσβεβλημένων πρέμνων ή των
τμημάτων της, ο περιορισμός του
αριθμού και του μεγέθους των
ωμών κατά το κλάδεμα και η απο-
φυγή του κλαδέματος στις βροχερές
περιόδους. Για το κλάδεμα πρέπει
να επιλέγεται εποχή κοντά στο φού-
σκωμα των οφθαλμών και ο ψεκα-
σμός να εφαρμόζεται 15 ημέρες
μετά το κλάδεμα και πάντοτε, βέ-
βαια, με ξηρό και ήπιο καιρό. Τα
μέτρα αυτά, εκτός από την ίσκα,
παρέχουν προστασία στο αμπέλι
και από άλλες ασθένειες, όπως η
ευτυπίωση.   

Τα χιόνια ήρθαν, οι 
Τούρκοι μάς προσεγγίζουν,
μας πλάκωσαν και 
οι... λιστές!

post

12/1 – 18/1/2013
ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Τα χιονισμένα τοπία ελκύουν…
Σκεπάζουν το σκούρο της γης, 

αλλά στην περίπτωση της
κτηνοτροφίας αναδεικνύουν 

το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης
των ζωοτροφών λόγω κρίσης
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Σ
το πλαίσιο του προγράμ-

ματος του υπουργείου για
τη μακροχρόνια εκμίσθω-
ση άγονων και μη καλ-

λιεργήσιμων εκτάσεων του Δημο-
σίου που έμεναν για χρόνια ανεκ-
μετάλλευτες, κατατέθηκαν τα επεν-
δυτικά σχέδια για τη δημιουργία
θερμοκηπίων στη Βόρεια Ελλάδα.
Η αρχή έγινε με 2.160 στρέμματα
στους νομούς Ξάνθης και Δρά-
μας.
Το σύνολο των σχεδίων για τα θερ-
μοκήπια αφορά εκτάσεις στο Ερά-
σμιο και στον οικισμό Ποταμιά του
Νομού Ξάνθης, όπου είναι γνωστό
ότι υπάρχει νερό σε θερμοκρασία
περίπου 70 βαθμών, με την οποία
μπορεί να μετατραπεί η θερμική
ενέργεια σε ηλεκτρική. Το ζεστό
νερό από τα γεωθερμικά πεδία θα
αξιοποιείται για να καλύπτει στο
100% τις ανάγκες των θερμοκηπίων
σε θέρμανση, ενώ θα χρησιμοποι-
είται παράλληλα τόσο για την άρ-
δευση όσο και για την πρώιμη ωρί-
μαση των καλλιεργούμενων προ-
ϊόντων.
Οι εκτάσεις όπου θα εγκαταστα-
θούν και τα δύο θερμοκήπια προ-
έρχονται από δημοπρασίες άγονων,
μη καλλιεργήσιμων εκτάσεων του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η διάρκεια της μίσθωσης φτάνει
τα 25 χρόνια, ενώ η τιμή εκκίνησης
για την Ξάνθη διαμορφώθηκε στα
περίπου 40 ευρώ το στρέμμα. Δη-
λαδή το ετήσιο μίσθωμα για μια
έκταση 100 στρεμμάτων είναι της
τάξης των 4.000 ευρώ. Στο ίδιο μέ-
τρο εντάσσεται και η τρίτη μεγάλη
επένδυση που ενεργοποιεί το
υπουργείο για την ανάπτυξη με-

γάλου φωτοβολταϊκού πάρκου σε
έκταση 1.524 στρεμμάτων στην
κωμόπολη Προσοτσάνη του Νομού
Δράμας.
Συνολικά σε όλη την Ελλάδα υπάρ-
χουν 500 μεγάλα αγροτεμάχια μη
καλλιεργήσιμα, τα οποία θα επι-
διωχθεί να αξιοποιηθούν επενδυ-
τικά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
που δίνει ο νόμος Σκανδαλίδη του
2011 για τα ακίνητα του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων.

Όμιλος Ευθυμιάδη
Ο Όμιλος Ευθυμιάδη, που διαθέτει
το μεγαλύτερο γυάλινο θερμοκήπιο
που υπάρχει στη χώρα, στην Αλε-
ξάνδρεια Ημαθίας, το οποίο λει-
τουργεί από το 2007 και καλλιεργεί
με τον πρωτοποριακό και καινο-
τόμο τρόπο της υδροπονίας την
ντομάτα Lucia, σχεδιάζει να δημι-
ουργήσει ένα αναλόγου μεγέθους
θερμοκήπιο στο γεωθερμικό πεδίο
της Ποταμιάς του Δήμου Αβδήρων.
Πρόκειται για μια επένδυση της
τάξης των 20 εκατ. ευρώ, η οποία
σχεδιάζεται από τον Όμιλο Ευθυ-
μιάδη Redestos και τη θυγατρική
του ομίλου Agritex Ενεργειακή Α.Ε.
Το πρωτοποριακό θερμοκήπιο-γί-
γας πρόκειται να εγκατασταθεί σε
έκταση 100 στρεμμάτων, την οποία
έχει ήδη παραχωρήσει ο Δήμος
Αβδήρων, ενώ στόχος του Ομίλου
είναι η παραγωγή ντομάτας, πιπε-
ριάς, αγγουριών και καρπουζιών
ή πεπονιών.
Σημειώνεται ότι στο γυάλινο θερ-
μοκήπιο στην Αλεξάνδρεια, το
οποίο είναι ολλανδικής τεχνολογίας,
αναπτύσσονται 500.000 φυτά και

παράγονται 52 κιλά ντομάτες ανά
τετραγωνικό μέτρο το χρόνο, με
τη συνολική παραγωγή να ανέρ-
χεται στους 5.200 τόνους ετησίως.
Η παραγωγή καταναλώνεται σε
ποσοστό 95% στο εσωτερικό, αφού
η ζήτηση είναι μεγάλη, και μόνο
ένα 5% πηγαίνει για εξαγωγή, κυ-
ρίως στη Ρωσία και στην Πολωνία.
Το υπερσύγχρονο θερμοκήπιο έχει
αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, τα
πάντα ρυθμίζονται με υπολογιστές
και η πρόοδος των φυτών παρα-
κολουθείται από κλειστό κύκλωμα
με ειδικό πρόγραμμα που ρυθμίζει
τη χορήγηση θρεπτικών συστατι-
κών, το πότισμα και σχεδόν το σύ-
νολο των διαδικασιών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στη
συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής
απασχολούνται 100 άτομα, εργα-
τικό και επιστημονικό προσωπικό.
Ο κύκλος εργασιών για το 2012

εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 8 εκατ.
ευρώ. 

Πλαστικά Θράκης
Ως σημαντική ευκαιρία βλέπει την
αξιοποίηση του γεωθερμικού δυ-
ναμικού της Ξάνθης η εταιρεία
Πλαστικά Καβάλας, μια από τις με-
γαλύτερες εταιρείες στο χώρο πα-
ραγωγής αγροτικών εφοδίων (πλα-
στικοί σωλήνες για τη γεωργία,
υλικά για θερμοκήπια). Συγκριτικό
πλεονέκτημα για την εταιρεία, το
γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη
επένδυση δεν θα απαιτηθούν με-
γάλα κεφάλαια, δεδομένου ότι η
εταιρεία παράγει η ίδια το απαραί-
τητο υλικό για τον εξοπλισμό ενός
θερμοκηπίου υψηλής τεχνολογίας.
Η επένδυση θα αναπτυχθεί σε
έκταση 16 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων, το ύψος της θα ξεπερνάει
τα 10 εκατομμύρια ευρώ, σε πρώτη
φάση, ενώ στον ίδιο χώρο θα ακο-
λουθήσει και δεύτερη επένδυση,
με εκχώρηση από τα Πλαστικά
Θράκης στην εταιρεία Ελάστρον.
Σύμφωνα με τα συμβόλαια που
υπογράφτηκαν, η εταιρεία εκμι-
σθώνει το γεωθερμικό πεδίο Ερα-
σμίου-Μαγγάνων για 25 χρόνια,
με δικαίωμα ανανέωσης για 5+5
χρόνια. Το τίμημα ανέρχεται σε 5%
επί του συνολικού ποσού ενέργειας
που θα καταναλώνει η επένδυση
(και ελέγχεται στη φάση της εξα-
γωγής και επανεισαγωγής), υπο-
λογιζόμενο σε τιμές αντίστοιχης
ποσότητας ενέργειας φυσικού αε-
ρίου. Επίσης, 10% επί του αναλο-
γικού αυτού κόστους θα εισπράττει
ο δήμος Τοπείρου ως τέλος Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ 

«Ζεστά» κέρδη από θερμοκήπια-μαμούθ
«Ζεστά» κέρδη από την εκμετάλλευση 
της γεωθερμίας επιχειρούν να αντλήσουν 
δύο θερμοκήπια-μαμούθ στη Βόρεια Ελλάδα.
Πρόκειται για δύο επενδύσεις σε θερμοκήπια
στην Ξάνθη και μία επένδυση φωτοβολταϊκών
στη Δράμα, το συνολικό κόστος των οποίων
αναμένεται να φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ, 
ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν και 
200 θέσεις εργασίας.   
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(info@xrimaonline.gr)

Οι εκτάσεις όπου 

θα εγκατασταθούν 

και τα δύο θερμοκήπια

προέρχονται 

από δημοπρασίες

άγονων, 

μη καλλιεργήσιμων

εκτάσεων 

του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων

Η γεωθερμία
Οι επενδύσεις στη γεωθερμία περι-

λαμβάνονται στο επενδυτικό πορτ-
φόλιο της Invest in Greece, καθώς η γε-
ωγραφική θέση της Ελλάδας ευνοεί τις
γεωθερμικές πηγές, υψηλής και χαμηλής
θερμοκρασίας. Οι πηγές υψηλής θερ-
μοκρασίας είναι κατάλληλες για την πα-
ραγωγή ενέργειας, καθώς και για θέρ-
μανση και ψύξη, και εντοπίζονται σε
βάθος 1-2 χιλιομέτρων στα νησιά Μήλος,
Σαντορίνη και Νίσυρος. Επίσης, πηγές
υψηλής θερμοκρασίας έχουν εντοπιστεί
στα νησιά Λέσβος, Χίος και Σαμοθράκη
σε βάθος 2-3 χιλιομέτρων, καθώς και
στα λεκανοπέδια της Κεντρικής-Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης.
Οι πηγές χαμηλής θερμοκρασίας εντο-
πίζονται στις πεδιάδες της Μακεδονίας
και της Θράκης και στη γειτονιά καθεμιάς
από τις 56 θερμές πηγές της χώρας. Σε
αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
τα Λουτρά Σαμοθράκης, η Λέσβος, η
Χίος, η Αλεξανδρούπολη, οι Σέρρες, οι
Θερμοπύλες και η Χαλκιδική. 
Οι γεωθερμικές εφαρμογές χαμηλής
θερμοκρασίας περιλαμβάνουν τη θέρ-
μανση κλειστών χώρων, αγροτικές χρή-
σεις (θέρμανση θερμοκηπίων, αποξή-
ρανση φρούτων και λαχανικών, ιχθυο-
καλλιέργεια, αφαλάτωση θαλασσινού
νερού και κέντρα θαλασσοθεραπείας),
παρέχοντας ιδανικά αποτελέσματα σε
συνεργία με άλλα εμπορικά εγχειρήματα
στην Ελλάδα.
Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί ιδανικό
μέσο θέρμανσης των θερμοκηπίων και
της γεωργικής γης και παρέχει άριστες
συνθήκες θερμότητας για την άμεση
ανάπτυξη και αύξηση των καλλιεργειών
σε χαμηλό κόστος. Η γεωθερμική ενέρ-
γεια χρησιμοποιείται ευρέως στους Νο-
μούς των Σερρών, Θεσσαλονίκης και
Ξάνθης, καθώς και στη Λέσβο, με συ-
νολική εγκατεστημένη ισχύ 32 MW (th). 
Επιπλέον παραδείγματα επιτυχημένων
εφαρμογών της γεωθερμικής ενέργειας
είναι στην παραγωγή σπιρουλίνας, στις
ιχθυοκαλλιέργειες στο Πόρτο Λάγος και
στην αποξήρανση ντοματών. 



Π
ρωταπριλιάτικο αστείο

θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί η υπόθεση
της επιστροφής του πο-

σού της πρώτης δόσης που δόθηκε
στους νέους αγρότες του Νομού
Ηλείας το 2005. 
Το ποσό που ζητάται να επιστραφεί
από 57 νέους αγρότες ανέρχεται
συνολικά στις 800.000 ευρώ, χρή-
ματα που έχουν λάβει από το 2005,
με την αιτιολογία ότι δεν είναι πα-
ραδεκτή η αίτηση φακέλου χορή-
γησης της δεύτερης δόσης. 
Αυτή η εξέλιξη έχει φέρει αντιδρά-
σεις στους κόλπους των νέων αγρο-
τών στο Νομό Ηλείας, καθώς τα
χρήματα δεν μπορούν να εξασφα-
λιστούν, αφού έχουν επενδυθεί σε
καλλιέργειες, μηχανήματα και γε-
ωργικές εργασίες, ενώ παράλληλα
φέρνει και πιο κοντά το ενδεχόμενο
να απομακρυνθούν από τον κλάδο
της γεωργίας νέοι που επένδυσαν
το μέλλον τους. 
Το θέμα έχει κάνει αίσθηση στους
αγρότες σε ολόκληρη την Πελο-
πόννησο, αφού η ίδια υπόθεση
ελέγχεται και σε άλλους νομούς,
με εκατοντάδες νέους που εντάχ-
θηκαν στο πρόγραμμα για τους νέ-
ους αγρότες να βρίσκονται σε δι-
καιολογημένη σύγχυση. 
Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς ο
περιφερειακός σύμβουλος του νο-

μού Ηλείας Νίκος Μιχαλόπουλος
(φωτό), ο οποίος μεταξύ άλλων σε
επιστολή του αναφέρει: «Σύμφωνα
με τα στοιχεία που υπάρχουν στο
αρμόδιο Τμήμα Επενδύσεων της
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ηλείας
57 Νέοι Αγρότες που εντάχθηκαν
στο Πρόγραμμα το 2005 έχουν λάβει
ειδοποιητήρια με τα οποία καλούν-
ται να επιστρέψουν περίπου πάνω
από 800.000 ευρώ, ποσό που αντι-
στοιχεί στα χρήματα της πρώτης
δόσης που έλαβαν και, βέβαια, απεν-
τάσσονται από το πρόγραμμα».
Ως αιτιολογία αναφέρεται η μη πα-
ραδεκτή αίτηση φακέλου χορήγη-
σης της δεύτερης δόσης εντός της
συμβατικής προθεσμίας. Σύμφωνα
με πληροφορίες, θα ακολουθήσουν
και άλλοι που έχουν ενταχθεί στις
επόμενες διακηρύξεις (2006 κ.λπ.).
Οι λόγοι μπορεί να είναι απλοί, πολ-
λοί και σύνθετοι. 
Αν βέβαια κάποιος νέος αγρότης
από μόνος του δεν θέλησε να υπο-
βάλει το σχετικό φάκελο για την
καταβολή της δεύτερης δόσης, τότε
έχει καλώς. Αν όμως υπάρχουν γρα-
φειοκρατικές δυσκολίες, προβλή-
ματα αδειοδοτήσεων, εκπαίδευσης,
ενημέρωσης κ.λπ., τότε εκτιμώ πως
τόσο το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης όσο και οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις των Νέων Αγροτών θα
πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με

το πρόβλημα και να αξιολογήσουν
τα δεδομένα προκειμένου να απο-
φευχθεί η απένταξη άλλων Νέων
Αγροτών από τις επόμενες προκη-
ρύξεις, αλλά και να αποφευχθεί η
ραγδαία συρρίκνωση του ανθρώ-
πινου δυναμικού του γεωργικού
τομέα. 
Στη γεωργία προσανατολίστηκαν
χιλιάδες νέοι με την εφαρμογή του

σχετικού προγράμματος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (συγκεκριμένα
την 20ετία 1988-2008 εγκαταστά-
θηκαν 52.951 Νέοι Αγρότες) με στό-
χο την πληθυσμιακή αναζωογόνηση
της υπαίθρου, δίνοντας κίνητρα
προκειμένου να διευκολυνθεί η αρ-
χική εγκατάστασή τους και η δη-
μιουργία βιώσιμων γεωργικών εκ-
μεταλλεύσεων με την υποβολή Επι-
χειρηματικού Σχεδίου. Το Επιχει-
ρηματικό Σχέδιο προβλέπει τη δη-
μιουργία εκμεταλλεύσεων προσαρ-
μοσμένων στις εθνικές και κοινο-
τικές απαιτήσεις. 
Τρομάζει η διαπίστωση του προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέ-
ων αγροτών ότι οι νέοι αγρότες
είναι είδος προς εξαφάνιση, δεδο-
μένου ότι μόνο το 6% των αγροτών
σε όλη την Ευρώπη είναι ηλικίας
κάτω των 35 ετών. 
Επίσης, στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
των Νέων Αγροτών στις Βρυξέλλες
(6-12 Δεκεμβρίου 2012) ακούστη-
καν σημαντικές απόψεις, παράπονα
για την αγροτική πολιτική της Ε.Ε.,
προβλήματα γραφειοκρατικά, προ-
βλήματα εναρμονισμού της γεωρ-
γίας με την καινοτομία και την επι-
στήμη, που θεωρώ ότι το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη,
γιατί, όπως λέει και ο ίδιος ο υπουρ-
γός, «ο πιο σημαντικός πόρος της

γεωργίας είναι το ανθρώπινο δυ-
ναμικό».
Θεωρώ ότι μπορεί να είναι καλές
οι προθέσεις του πρωθυπουργού
και του υπουργού για αυξημένο
πριμ 50.000 ευρώ στην επόμενη
προγραμματική περίοδο. Επίσης
είναι πολύ σημαντική η κίνηση του
αρχιεπισκόπου να αξιοποιηθούν
τα χωράφια της Εκκλησίας από
τους νέους αγρότες, όμως πιστεύω
ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει πολι-
τικός σχεδιασμός για την εγκατά-
σταση των νέων αγροτών. 
Τέλος, επειδή πιστεύω ότι το μέλλον
της γεωργίας ανήκει στους νέους
αγρότες, οι οποίοι είναι η μεγάλη
δύναμη της υπαίθρου, και ότι μόνο
αυτοί μπορούν να ανατρέψουν το
σημερινό αρνητικό κλίμα, αξίζει
τον κόπο το ΥΠΑΑΤ, ή ακόμα και η
Περιφέρεια, να κάνει μια μελέτη
σε συνεργασία με υπηρεσιακούς
παράγοντες και κάποιο πανεπιστη-
μιακό ίδρυμα για τη συμβολή του
προγράμματος των νέων αγροτών
στην ανανέωση του γεωργικού πλη-
θυσμού, να αξιολογηθούν τα μέχρι
τώρα στοιχεία, να εξεταστεί η πο-
λυπλοκότητα των διαδικασιών και,
ενδεχομένως, να υποβληθούν προ-
τάσεις καλύτερης και πιο ευέλικτης
αξιοποίησης των πόρων της επό-
μενης προγραμματικής περιόδου
2014-2020».
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EΞΩΦΡΕΝΙΚΟ: ΒΡΗΚΑΝ ΕΛΛΙΠΗ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ υσΤΕΡΑ ΑΠΟ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑΝΕ ΠΙσΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗσΕΙσ! 

Oι νέοι αγρότες πληρώνουν τα λάθη 
των υπηρεσιών Αφού πρώτα τους ενθάρρυναν 

να επενδύσουν στη γεωργία 

και στην κτηνοτροφία 

και τους επιδότησαν γι’ αυτόν 

το σκοπό, σήμερα, 

σχεδόν μία δεκαετία μετά,

εξέτασαν τους φακέλους 

και αποφάνθηκαν 

ότι οι νέοι αγρότες 

πρέπει να επιστρέψουν 

ό,τι πήραν, 

τη στιγμή που έχουν κάνει

τεράστια έξοδα. 

ΤΟΥ ΓΙAΝΝΗ ΠΑΥΛAΚΟΥ

Τρομάζει η διαπίστωση

του προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

νέων αγροτών 

ότι οι νέοι αγρότες 

είναι είδος 

προς εξαφάνιση

Ο περιφερειακός
σύμβουλος 
του νομού Ηλείας
Νίκος
Μιχαλόπουλος





Α
γροδασοπονία είναι η ολο-

κληρωμένη προσέγγιση
στη χρήση των διαδρα-
στικών ωφελειών από το

συνδυασμό δενδροφυτεύσεων, θα-
μνοφυτεύσεων, καλλιεργειών και
κτηνοτροφίας… Πιο απλά, είναι η
συνύπαρξη δασικών καλύψεων και
γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριο-
τήτων με καλλιέργειες ετήσιες, πο-
λυετείς και βοσκοτόπια, σε όφελος
του αγρότη, του περιβάλλοντος (χλω-
ρίδα, πανίδα, έδαφος, νερά, ατμό-
σφαιρα) και της υγείας του κατανα-
λωτή. Στην αγροδασοπονία ως πρα-
κτική, ανταμώνουν οι επιστήμες της
γεωπονίας και της δασολογίας και
με τη βοήθεια της αρχιτεκτονικής
του τοπίου μαζί και της τοπιοδομίας
(Landscape Architecture & Planning)
συμβάλλουν στην ανάπλαση της
υπαίθρου και στη δημιουργία γε-
ωργικών χρήσεων γης «σε συμβιω-
τικό εναγκαλισμό» με φυσικά και
ημιφυσικά οικοσυστήματα για πε-
ρισσότερη βιοποικιλότητα, παρα-
γωγικότητα, κερδοφορία για τον πα-
ραγωγό, υγεία και αειφορία. Τα ευ-
ρήματα, η βιβλιογραφία και τα δη-
μοσιεύματα είναι πλούσια γύρω από
την αγροδασοπονία, τις εφαρμογές
και τα οφέλη της. Πηγές για περισ-
σότερη πληροφόρηση προσφέρον-
ται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών
(FAO), το Διεθνές Συμβούλιο Έρευνας
για την Αγροδασοπονία (ICRAF), πολ-

λά Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, το
Εθνικό Κέντρο Αγροδασοπονίας των
ΗΠΑ (USDA/NAC), την Ομοσπονδία
Ευρωπαϊκής Αγροδασοπονίας (EU-
RAF), μέλη της οποίας είναι πάνω
από 30 Έλληνες επιστήμονες και
ερευνητές, πολλοί Σύνδεσμοι για
την αγροδασοπονία και τους φυτο-
φράχτες (π.χ. το Hedgerow Trust της
Αγγλίας, Hedgelink UK), το Βρετανικό
Συμβούλιο Δασών (British Forestry
Commission) κ.λπ. 
Στη Μ. Βρετανία οι φυτοφράχτες
επιβάλλονται διά νόμου, αποτελούν
παραδοσιακή δραστηριότητα και
παραδοσιακό χαρακτηριστικό του
αγροτοπίου της αγγλικής υπαίθρου,
ενώ το μήκος τους υπολογίζεται στα
506.000 μίλια (810.000 χιλιόμετρα),
είκοσι φορές περίπου το μήκος της
περιφέρειας της γης. Στην ίδια χώρα
έχει παρατηρηθεί ότι οι κοινοί φυ-
τοφράκτες με θάμνους στις περιμέ-
τρους αγροτικών εκμεταλλεύσεων
έχουν αυξήσει την ποικιλότητα των
πουλιών στο διπλάσιο και στο τρι-
πλάσιο, συγκριτικά με περιόδους
που δεν υπήρχαν οι φυτοφράκτες.

Τα πλεονεκτήματα 
της ανάπλασης 
Τα εισοδηματικά, περιβαλλοντικά
και διατροφικά πλεονεκτήματα είναι
πολλά και ποικίλα από διάφορες
πρακτικές αγροδασοπονίας, όπως
οι πεδινές δασοκαλύψεις για περι-
βαλλοντική προστασία και ξύλευση,
οι συγκαλλιέργειες δασικών και γε-
ωργικών ειδών ανάμικτα και σε αλέες
(forest farming και alley cropping),
περιμετρικοί φυτοφράκτες χωραφιών
και ιδιοκτησιών – ανεμοφράκτες,
χιονοφράκτες κ.λπ. (hedges), τε-
χνητοί υγροβιότοποι και οικό-
τοποι σε γραμμικούς και άλλους
σχηματισμούς, τεχνητοί δασο-
βοσκότοποι (silvopastures)
κ.λπ. Πέραν του αγροπερι-
βαλλοντικού και του γε-
ωργοοικονομικού οφέ-
λους, οι αγροδασοπονι-
κές αναπλάσεις και επεμ-
βάσεις αναβαθμίζουν
και μεταμορφώνουν το
αγροτικό τοπίο, την αι-
σθητική του και την ελκυστι-
κότητα για τον ίδιο τον αγρότη,
τον επισκέπτη, τον περιηγητή, τον
αγροτοτουρίστα και οικοτουρίστα,
την αναψυχή κ.λπ. Τα βασικά οφέλη
από τις παραπάνω εφαρμογές συ-
νοψίζονται στα παρακάτω: 

Περιβαλλοντικά οφέλη
n «Καταφύγιο» σε ωφέλιμα έντομα,
πτηνά, ερπετά, μικρά θηλαστικά, θη-
ράματα και σε άγρια χλωρίδα στα
περιθώρια γης εντατικών και εκτα-
τικών καλλιεργητικών δραστηριο-
τήτων. 
n Εναλλακτικές κυνηγητικές δυνα-
τότητες.
n Δημιουργούν προστατευτικούς
φυτοφράκτες (άνεμοι, χιόνια, σκόνες,
ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.).
n Προσελκύουν εντομοφάγα και

σκωληκοφάγα πτηνά αλλά και έντομα
που συμβάλλουν στον έλεγχο πα-
ρασίτων (αναπόφευκτα και ωφέλιμων
οργανισμών), ενώ διαχρονικά πα-
ρατηρείται εξισορρόπηση της τρο-
φικής αλυσίδας και «μια φυσική βιο-
λογική καταπολέμηση» εχθρών των
καλλιεργειών, η οποία σε βάθος χρό-
νου μεταφράζεται σε λιγότερη χρήση
χημικών σε όφελος της τσέπης του
παραγωγού (όσο ωριμάζει το τεχνητό
τοπίο τόσο επέρχεται και ισορροπία
μεταξύ των οργανισμών). 

n Αυξάνει το ανθρακικό αποτύπωμα
σε ισοδύναμα γραμμάρια, κιλά ή τό-
νους διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq)
συμβάλλοντας θετικά στην υπόθεση
«κλιματική αλλαγή», ενώ αποθη-
κεύεται άνθρακας στο έδαφος. 
n Αναστέλλεται η διάβρωση και συγ-
κρατείται το έδαφος στο χωράφι χωρίς
να ξεπλένεται, με αποτέλεσμα την
απώλεια θρεπτικών στοιχείων και με
συνέπεια τη λιγότερη χρήση χημικής
λίπανσης ανά μονάδα επιφανείας. 
n Προσφέρουν διαδρόμους μετα-
κίνησης των Οργανισμών και λει-
τουργούν ως συνδετικά παρακλάδια
και δίκτυα με γειτονικά δάση και οι-
κοσυστήματα. 
n Προσφέρονται για περιβαλλοντική
εκπαίδευση όλων των ηλικιών και
οικολογικές παρατηρήσεις, σχολικές
εκδρομές και επιστημονική έρευνα. 
n Αναβαθμίζεται η αισθητική του
τοπίου με έγκλειστα και ημιέγκλειστα
χωράφια και βοσκοτόπια, με έντονες
τις εποχιακές εναλλαγές. Οι έγκλειστες
αγροτικές δραστηριότητες (βλ. αγ-
γλικό σύστημα φυτοφρακτών «hed-
gerow system»…) θεωρούνται παγ-
κοσμίως ως τα πλέον αισθητικά τοπία,
τα γνωστά landscape enclosure, σε
αρμονία με το κυματιστό ανάγλυφο
της αγγλικής υπαίθρου. 

Γεωργοοικονομικά 
και αγροδιατροφικά οφέλη
nΔημιουργία διακριτών ορίων (συ-
νόρων) μεταξύ ιδιοκτησιών, εκμε-
ταλλεύσεων και αγρών. 
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Πολλαπλά τα οφέλη από την     Σημαντικά οφέλη θα
προκύψουν για το σύνολο
των δράσεων που έχουν
σχέση με την προστασία του
περιβάλλοντος αλλά και την
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας
και της γεωργίας. Με τη
μέθοδο της αγροδασοπονίας
τεράστιες εκτάσεις σε
Στερεά, Θεσσαλία, Θράκη
αλλά και στο σύνολο της
χώρας θα αλλάξουν, θα
επιφέρουν ισορροπία, με
θετικές συνέπειες για την
ανάπτυξη και την οικονομία
της υπαίθρου. 
Γράφει ο 
Δρ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗΣ* 

Κατάλληλα φυτά για αγροδασοπονικές 

πρακτικές στην ελληνική ύπαιθρο

Τα βοτανικά είδη, μοναχικά ή σε ομάδες, χρησιμοποιούνται στο

σχηματισμό φυτοφραχτών και τεχνητών δασικών συστάδων (μικτών

ή αμιγών) κάθε μορφής, ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία (προσα-

νατολισμό, υψόμετρο, ανάγλυφο, βιοκλιματικές συνθήκες και τις κατά

τόπους επικρατούσες αγροτικές δραστηριότητες). Τα περισσότερα από

τα φυτικά είδη που προτείνονται χαρακτηρίζονται από περιορισμένες

απαιτήσεις, λειτουργούν κυρίως ως περιβαλλοντικές συστάδες, δεν

απαιτούν ένταση εργασίας και φυτοπροστασία, και εμπίπτουν στην

κατηγορία «δασοπονικής φροντίδας» με κηποτεχνικού χαρακτήρα επεμ-

βάσεις (ξύλευση, αραιώματα, κλαδέματα σχήματος, πύκνωσης και ανα-

νέωσης). Μερικά (πολλά περιφρονημένα) της ελληνικής υπαίθρου είναι

οι γκορτσιές, φτελιές (καραγάτσια), αμυγδαλιές, συκιές, φουντουκιές

(λεπτοκαρυά), κότινοι (χρυσόξυλο), βελανιδιές, ξυλοκερατιές, αριές,

ιτιές, μελίες, κυπαρίσσια ορθά, πλαγιόκλαδα και γλαυκά, γιουνίπερα,

κέδρα, τάξοι, καρυδιές, βατομουριές, κουτσουπιές, σφενδάμια,

πλατάνια, κράταιγοι, λεύκες, δαμασκηνιές, κορομηλιές, αγριο-

κερασιές, μηλιές, αχλαδιές, ψευδακακίες, τζιτζιφιές, κρανιές,

τιλιές, μουριές, πασχαλιές, τσαπουρνιές, κυδωνιές, ροδιές, κα-

στανιές και ιπποκαστανιές, βερβερίδες, ευώνυμα, πυράκανθοι,

κουμαριές, πουρνάρια, δάφνες, σκίνα, δενδρολίβανα, λαδανιές,

φλόμοι, παλιούρια, λιγούστρα, δαφνοκέρασο, οπούντιες και άλλα κακτώδη

(αλόες, αγάβες, κ.λπ.). Επίσης σε πολλές χώρες το ιπποφαές χρησιμοποιείται

για εμπλουτισμό της χλωρίδας κυνηγότοπων, επειδή είναι άριστο φυτό

για την ανάπτυξη της πτηνοπανίδας και κυρίως των φασιανών. Οι φυτεύσεις

γίνονται στους χειμερινούς μήνες ακόμη και γυμνόριζα φυτά, σε σωλήνες

ή δίχτυα προστασίας σε διάφορες πυκνότητες. 

Τεχνητός δασοβοσκότοπος στις ΗΠΑ (silvopasture) 



n Αγροτικά και κτηνοτροφικά προ-
ϊόντα που προέρχονται από τοπο-
θεσίες όπου εφαρμόζονται πρακτικές
αγροδασοπονίας, κρίνονται ως πε-
ρισσότερο ποιοτικά, ενώ μπορούν
να οριοθετούνται και να διεκδικούν
τον βιολογικό τους χαρακτήρα όταν
βέβαια συντρέχουν και οι καλλιερ-
γητικές προϋποθέσεις που απαιτεί
η κοινοτική νομοθεσία. 
n Καλλιέργειες σε προγράμματα χη-
μικής φυτοπροστασίας, κατάλληλα
εγκλωβισμένες από ώριμους φυτο-
φράκτες και δασοπονικές λωρίδες
κάθε είδους (buffer hedges), δημι-
ουργούν μονωμένα συστήματα καλ-
λιεργητικής πρακτικής, χωρίς π.χ.
να διαχέονται τα χημικά ψεκασμών
σε γειτονικούς οικισμούς, γειτονικές
καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μο-
νάδες. 
n Οι περιμετρικές δασοπονικές φυ-

τεύσεις λειτουργούν σε όφελος του
μικροκλίματος, της υδάτινης ισορ-
ροπίας στο υπέδαφος, περιορίζουν
τους παγετούς, τις πλημμύρες, τις
κατολισθήσεις εδαφών και τη χιο-
νοκάλυψη, ενώ παρέχουν χώρους
σκιάς για ανάπτυξη σκιόφυτων, ανά-
παυση αγροτών και κοπαδιών. 

n Γραμμικές φυτεύσεις κατά μήκος
των ορίων χωραφιών και ιδιοκτησιών
σε δύο ορόφους (π.χ. υποόροφος
θάμνων μαζί και με οπωροφόρα
δένδρα σε ισαποστάσεις) που σχη-
ματίζουν «φυτοφράκτες», εκτός από
τα περιβαλλοντικά οφέλη, μπορούν
να προσφέρουν συμπληρωματικό
αγροτικό εισόδημα χωρίς να κατα-
λαμβάνουν μεγάλες επιφάνειες. 
n Το πρόσθετο αγροτικό εισόδημα
της κύριας καλλιέργειας από δένδρα
και οπωροφόρους θάμνους φυτο-
φρακτών και τεχνητών πεδινών και
ημιπεδινών φυτεύσεων σε μικρο-
συστάδες μπορεί να προέρχεται από
σύκα, φουντούκια, κυδώνια, βατό-
μουρα, ιπποφαές, αμύγδαλα, καρύ-
δια, βότανα, φραγκόσυκα, ελιές,
αχλάδια, μήλα, ρόδια, μέλι, καυσό-
ξυλα, κ.ά.). Οι δράσεις αυτές μπορούν
να υλοποιούνται με συνεργασία γει-
τόνων αγροτών ή ομάδων παραγω-
γών μιας περιοχής ή τοποθεσίας. 

n Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
μελισσοκομίας, στην επικονίαση και

στη διασπορά σπόρων στο
περιβάλλον, ενώ λειτουργούν
και ως καταφύγια χαμηλής
χλωρίδας ετήσιων και πο-
λυετών ειδών ανθοφορίας. 
n Με σωστή και προγραμ-
ματισμένη διαχείριση προ-
σφέρουν ξυλεία και βιομάζα
για βιομηχανική και οικιακή
χρήση και χλωρά κτηνοτρο-
φή, μειώνοντας τις απώλειες
βιομάζας από λαθροϋλο-
τομίες και παράνομες εκ-
χερσώσεις γειτονικών δα-
σικών καλύψεων. 
n Επεξεργασμένη βιομάζα
(κομπόστες, φυτοχώματα,
φύλλα και ροκανίδια) πα-
ρέχει οργανική λίπανση
σε παρακείμενες καλλιέρ-
γειες. Η χρησιμότητα, οι
ποσότητες και η εμπορική
αξία εξαρτώνται από τα
αγροδασοπονικά είδη και
την ηλικία του αγροδά-
σους. 
n Προσφέρουν ευκαιρίες
και θέσεις εργασίας για
δραστηριότητες δασο-
πονικού και γεωπονικού
χαρακτήρα με παροχές
υπηρεσιών διαχείρισης,

εισροών, εργαλείων, μηχανολογικού
εξοπλισμού, παραγωγής φυτικού
υλικού σε παρακείμενα φυτώρια,
μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων
μικρού όγκου υψηλής αξίας, από
συγκαλλιέργειες και φυσικό εποικισμό
(π.χ. φρούτα, ξηροί καρποί, βατό-
μουρα, αρωματικά, βότανα, κ.λπ.). 

Πανίδα που προσελκύεται
από αγροδασοπονικές
φυτεύσεις
Όσον αφορά την πανίδα που μαζεύει
η αγροδασοπονία, είναι χρήσιμο να
αναφερθούν οι τρυποφράχτες tro-
glodytes, τσίχλες και λιβαδότσιχλες,
χωραφοσπουργίτες, κοκκινολαίμη-
δες, σουσουράδες, κατσουλιέρηδες,
σταρήθρες, τσιφτιάδες, φλώροι, πα-
παδίτσες, καλόγηροι, μυγοχάφτες
κατεξοχήν εντομοφάγα πουλιά που
την τροφή του αποτελούν παράσιτα,
ιπτάμενα έντομα, κουνούπια, αράχνες
και προνύμφες εντόμων, μικροί σπό-
ροι και φρούτα. Σε περιόδους έλ-
λειψης τροφής, καθώς και σε περιό-
δους κακοκαιρίας, στρέφονται σε
σίτιση στο έδαφος ψάχνοντας για
έρποντα έντομα. Αξίζει μια αναφορά
στους σπίνους, που θεωρείται χρή-
σιμο πουλί επειδή τρώει διάφορα
έντομα από τα οποία κινδυνεύουν
οι καλλιέργειες (η βιβλιογραφία είναι
πάμπλουτη σε σχετική πληροφορία). 
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         αγροδασοπονία

Η ελληνική πραγματικότητα 

και το τεράστιο κόστος της αδιαφορίας…

Στη χώρα μας υπάρχουν αγροδασικές δομές, περιορισμένες, αλλά άξιες παρατήρησης

και διατήρησης (π.χ. πεδινή Αιτωλοακαρνανία, ορεινές και όσες «εν ενεργεία»

ημιορεινές αγροτικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη χώρα). Το πρόβλημα όμως και οι

επιπτώσεις από την έλλειψη φυσικής βλάστησης και ανθρωπογενών αγροδασικών δρα-

στηριοτήτων εντοπίζεται σε πεδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της

Θράκης, όπου η εικόνα ενός απαράδεκτα γυμνού αγροτοπίου δεν έχει αρχή και τέλος,

με εξαίρεση την παρόχθια βλάστηση ποταμών και ρεμάτων. Οι λοφώδεις εξάρσεις και

παρυφές ορεινών όγκων (σε ευρύτερη κλίμακα εντός της χώρας) εμφανίζουν ιδιαίτερα

υποβαθμισμένη βλάστηση, απόρροια καταστροφικών πυρκαγιών, εκχερσώσεων,

υπερβόσκησης και της δραματικής διάβρωσης που ακολούθησε, προσθέτοντας

αντιαισθητικά και περιβαλλοντικά στο -συνολικά- προβληματικό αγροτοπίο. Η «επί

τόπου» παρουσία του κράτους για την αποκατάσταση του τοπίου, ή έστω και τη

μερική αναβάθμισή μέσα από αγροδασικές πρακτικές, αποτελεί ανέκδοτο και ουτοπία.

Η αποστασιοποίηση του ΥΠΑΑΤ από το ΥΠΕΚΑ, η αδράνεια των ΟΤΑ με ή χωρίς έλλειψη

πόρων, οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, ο αυτοπεριορισμός της Γ.Γ. Δασών σε

αντικείμενα ρουτίνας με αυστηρά όρια εμπλοκής σε κάτι χρησιμότερο, η σχεδόν

ανύπαρκτη αναδασωτική πολιτική (εκτός από τις «επικοινωνιακές» εκδρομές

καναλιών και περιβαλλοντικών συλλόγων γειτονιάς «έτσι χωρίς σχέδιο»...!!),

η απουσία των γεωτεχνικών από το χωράφι και η έλλειψη γνώσης, παρα-

δειγματισμού και επιμόρφωσης, ευθύνονται για το τοπίο της εγκατάλειψης,

της μονοκαλλιέργειας, της «δαπανηρής» υπερχρήσης χημικών, την

κατάχρηση υδάτινων πόρων επιφανειακών και υπόγειων και της αφόρητης

μονοτονίας, διώχνοντας τη φύση μακριά, ασχημαίνοντας το τοπίο και

κουράζοντας έδαφος και ανθρώπους. Τη χώρα μας δεν είναι τυχαίο που τη χωρίσαμε

σε άγονες γραμμές, ενώ όλες διασχίζουν τα πιο κουραστικά της πεδινά «κομμάτια»

(Βοιωτία, Θεσσαλία, Κ. Μακεδονία, Σερραϊκός και Θρακικός κάμπος κ.λπ.). Η ανυπαρξία

ισορροπίας στο ελληνικό αγροτικό τοπίο ανάμεσα στο οικονομικό και το φυσικό παράγει

φθορά και απώλεια φυσικών πόρων, διογκώνει τα κόστη παραγωγής, συρρικνώνει το

γεωργικό εισόδημα, μειώνει τις αποδόσεις, αποδιώχνει τον επισκέπτη και τον επενδυτή,

αδυνατεί να πιάσει στόχους και να ανταγωνιστεί, και τελικά μαραζώνει αβοήθητο. 

Φυτοφράχτης «κοτσίδα»…

*Ο κ. Σεκλιζιώτης είναι γεωπόνος ΑΠΘ-αρχιτέκτονας Τοπίου (Ph.D.) 
Πρώην Β' Ακόλουθος Γεωργικών Υποθέσεων Υπουργείου Γεωργίας ΗΠΑ (Foreign
Agricultural Service – FAS/USDA, Αμερικανική Πρεσβεία Αθήνας)
Σύμβουλος Γεωργικών Υποθέσεων & Περιβάλλοντος

Χαρακτηριστικό αγροτικό τοπίο στη Βρετανία με ανεπτυγμένο και
καλοσυντηρημένο δίκτυο φυτοφρακτών



Σ
την τοπική κοινότητα Φαρ-

ρών του δήμου Ερυμάνθου
οι κάτοικοι αποφάσισαν
ότι για να προστατεύσουν

τα σχεδόν 600.000 στρέμματά τους
από τους ληστές θα πρέπει να προ-
χωρήσουν σε πιο αποτελεσματικές
κινήσεις, οι οποίες δεν θα βασίζονται
στην καλή μεν, περιορισμένη δε
αστυνόμευση της περιοχής. Ή θα
σηκώσουν το όπλο τους ή θα προσ-
λάβουν δυνάμεις σεκιούριτι να φυ-
λάξουν τα κοπάδια τους.

Μιλώντας στην «Πα-
ραγωγή», ο δήμαρ-
χος Ερυμάνθου Θά-
νος Καρπής (φωτό)
τόνισε πως δεν έχει
λάβει ακόμα καμία
απάντηση στην επι-

στολή διαμαρτυρίας που κοινοποί-
ησε στον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Νίκο Δένδια στις 18 Δεκεμ-
βρίου. Ο ίδιος, δηλώνοντας αγανα-
κτισμένος από τα γράμματα που
φτάνουν καθημερινά στο δημαρχείο
και αφορούν τις διαρκείς ζωοκλοπές
που έχουν τσακίσει τις Φαρρές, απο-
κάλυψε τις επικίνδυνες διαστάσεις
που έχει λάβει το πλιάτσικο, ανα-
φερόμενος σε ένα πρόσφατο περι-
στατικό. Την περασμένη βδομάδα
ληστές εισέβαλαν στην οικεία μιας
οικογένειας, έδεσαν το ανδρόγυνο
και τη μικρή τους κόρη και στη συ-
νέχεια έκαναν τη δουλειά τους ανε-
νόχλητοι, αφήνοντας την περιουσία
της οικογένειας ρημαγμένη μες στο
σκοτάδι.
Ο κ. Καρπής εξηγεί ότι το φαινόμενο
των κλοπών στις Φαρρές έχει ξεκι-
νήσει σταδιακά εδώ και δύο χρόνια,
ενώ το τελευταίο εξάμηνο έχει επε-
κταθεί σε τέτοιο βαθμό, που προ-

καλεί ουσιαστικά οικονομικά προ-
βλήματα σε οικογενειακές επιχει-
ρήσεις που επιβιώνουν αποκλειστικά
από την κτηνοτροφία. Όπως τόνισε
ο δήμαρχος Ερυμάνθου, το πλιάτσικο
παρουσιάζεται πλέον σε καθημερινή
βάση, ενώ χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα των διαστάσεων που έχει
λάβει είναι πως σε διάστημα τριών
μηνών ληστές επιτέθηκαν δύο φορές
σε ιδιοκτήτη χοιρινών, αρπάζοντάς
του 15 ζώα την πρώτη και ακόμα 7
τη δεύτερη.
Σύμφωνα με το δήμαρχο, πρόκειται
για οργανωμένες σπείρες που με-
ταφέρουν τα ζώα στις αγορές της
Αθήνας ή σε άλλες μεγάλες πόλεις,
όπου και τα πουλάνε. Ηλικιωμένοι
της περιοχής συγκρίνουν την έκταση
του φαινομένου των ζωοκλοπών
με την περίοδο του Μεσοπολέμου.
Με δεδομένη, μάλιστα, σήμερα τη
δυνατότητα της χρήσης σύγχρονων
μέσων και μεθόδων, η διάπραξη
των παράνομων αυτών πράξεων
διευκολύνεται. Σημειώνεται πως θύ-
ματα αυτών των συχνών και επα-
ναλαμβανόμενων κλοπών γίνονται
και οι δημοτικές εγκαταστάσεις, οι
οποίες έχουν χτυπηθεί κατ’ επανά-
ληψη το τελευταίο διάστημα.
Ο κ. Καρπής υπογράμμισε την οι-
κονομική καταστροφή που έχουν
υποστεί οι κτηνοτρόφοι, καθώς τις
περισσότερες φορές οι απώλειες
δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα
ζώα, αλλά αφορούν μεγάλο αριθμό
κλοπιμαίων ζώων, ακόμη και κοπά-
δια. Σύμφωνα με το δήμαρχο, η με-
γάλη έκταση του δήμου, με τους
πολλούς οικισμούς και τις διάσπαρτες
αγροικίες και αγροτοκτηνοτροφικές
μονάδες, σε συνδυασμό με το «γε-
ωγραφικό ανάγλυφο» της περιοχής,

δυσκολεύουν εκ των πραγμάτων
την πρόληψη και την καταστολή
των έκνομων αυτών πράξεων.
Οι κάτοικοι στην τοπική κοινότητα
των Φαρρών, με αφορμή τα καθη-
μερινά κρούσματα, που τους έχουν
βγάλει εκτός προϋπολογισμού, έπει-
τα από επαναλαμβανόμενες γενικές

συνελεύσεις, αποφάσισαν σε πρώτο
στάδιο να συγκροτηθούν κλιμάκια
από τους ίδιους, για να γίνονται πε-
ριπολίες κάθε βράδυ στο χωριό και
στις στάνες. Παράλληλα, όσοι έχουν
εργοστάσιο, έβαλαν συναγερμό, γε-
γονός πρωτόγνωρο για την κοινό-
τητα των Φαρρών, με τους κατοίκους
να γνωρίζονται μεταξύ τους και να
προσφέρουν απλόχερα ο ένας στον
άλλο τη βοήθειά του.
«Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγ-
χου» επισήμανε ο κ. Καρπής και ανα-
φέρθηκε στην πιο αποτελεσματική
ενέργεια στην οποία προχώρησαν
οι κάτοικοι της περιοχής: Προσέ-
φυγαν και υπέγραψαν σύμβαση με
ιδιωτική εταιρεία φύλαξης προκει-
μένου να προστατέψουν τις περι-
ουσίες τους και τα ζώα τους. Σημει-

ώνεται εδώ ότι τις υπηρεσίες της
εταιρείας σεκιούριτι θα τις πληρώ-
νουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Ωστόσο, ο
κ. Καρπής επισήμανε πως το σχέδιο
αυτό έχει μείνει προς το παρόν στα
λόγια, καθώς παραμένει παγωμένο,
αλλά έχει, δρομολογηθεί. «Οι κάτοικοί
μας οδηγούνται στα άκρα», τόνισε
ο ίδιος, επισημαίνοντας πως ωθούν-
ται στη χρήση όπλων σε μια εποχή
που η βία ευνοείται.
Σύμφωνα με τον κ. Καρπή, κοινή
διαπίστωση όλων είναι ότι τα εντε-
ταλμένα όργανα της πολιτείας απου-
σιάζουν από την περιοχή, ενώ φόβο
προκαλεί η κοινή εκτίμηση ότι υπάρ-
χει το ενδεχόμενο να καλυφθεί το
κενό από άλλες δυνάμεις που «φι-
λοδοξούν» να υποκαταστήσουν την
Αστυνομία.
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Προσλαμβάνουν σεκιούριτι για να
γλιτώσουν τις περιουσίες τους
Το πλιάτσικο σε πεδινά και μη τμήματα τοπικών κοινοτήτων 
της επαρχίας είναι ένα φαινόμενο που έχει εξαπλωθεί με
ραγδαίο ρυθμό, προκαλώντας «νευρικό κλονισμό» σε
κτηνοτρόφους που βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται 
και να απειλείται ακόμη και η ζωή τους από συμμορίες. 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ 
(malainou@xrimaonline.gr)

Δήμος Ερυμάνθου: 
Mια περιοχή με ιστορία 

Οδήμος Ερυμάνθου βρίσκεται στα
Β.Δ. της Αχαΐας και καλύπτει έκταση

550.000 στρεμμάτων. Προήλθε από τη
συνένωση των δήμων Φαρρών, Τριταίας
και των κοινοτήτων Καλεντζίου, Λεοντίου
και αποτελείται από 33 τοπικές κοινότητες
και πλέον των 100 οικισμών. Έχει έδρα
τη Χαλανδρίτσα, η οποία απέχει 20 χλμ.
από την Πάτρα. Στα όριά του περιλαμβάνει
το μεγαλύτερο μέρος του όρους Ερύ-
μανθος (περιοχή Natura) και ένα ση-
μαντικό τμήμα του Παναχαϊκού. Συνορεύει
με τους δήμους Πατρέων, Καλαβρύτων,
Δυτ. Αχαΐας και διασχίζεται από τους
κεντρικούς οδικούς άξονες Πατρών-
Καλαβρύτων και Πατρών-Τριπόλεως.
Είναι μια κατ’ εξοχήν αγροτοκτηνοτροφική
περιοχή, που τα τελευταία χρόνια στο
πεδινό τμήμα της παρουσιάζει σημαντική
οικιστική και επιχειρηματική ανάπτυξη.
Διαθέτει πολύ αξιόλογα αρχαιολογικά,
θρησκευτικά, ιστορικά μνημεία, παρα-
δοσιακούς οικισμούς και πλούσιες
φυσικές ομορφιές. Μια αναπτυσσόμενη
τουριστικά περιοχή, η οποία αποτελεί
ιδανικό προορισμό για εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, ενώ η κατασκευή
του φράγματος Πείρου-Παραπείρου
και η προοπτική κατασκευής του «Αυ-
τοκινητοδρόμιου Χαλανδρίτσας» (προ-
διαγραφών Formula 1) συμβάλλουν
καθοριστικά στην αύξηση της επισκε-
ψιμότητας.

Οργανωμένες σπείρες

μεταφέρουν τα κλεμμένα

ζώα στις αγορές της

Αθήνας ή σε άλλες

μεγάλες πόλεις, όπου και

τα πουλάνε
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Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου μαζί με την

50 Ποδήλατα

Σειρά βελτιωτικών προτάσεων στον
υπάρχοντα νόμο (3943/2011) απέστει-
λαν στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά

οι καπνοκαλλιεργητές όλης της χώρας. Όπως
σημειώνουν, είναι μερικώς ικανοποιημένοι
από τον ψηφισθέντα νόμο που αφορά τη χο-
ρήγηση άδειας επαγγελματικών εργαστηρίων
καπνού. Ωστόσο, τονίζουν πως στόχος τους
«δεν είναι η επιχειρηματική εμπορία καπνού
σε μεγάλες ποσότητες, αλλά η οικοτεχνική
ενασχόληση μικρών ποιοτικών ποσοτήτων
οικογενειακής εκμετάλλευσης» σε περιοχές
χαρακτηρισμένες ως καπνοχώρια.
Για τον καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής του
νόμου και για περισσότερα έσοδα της πολιτείας,
προτείνουν τα εξής:
Α) Τη συμπλήρωση του όρου «βιομηχα-
νοποιημένα καπνά» με τον όρο «ξηρός
κομμένο καπνός χωρικής συσκευασίας»
Β) Να συμπληρωθεί στο άρθρο 2 της
υπουργικής απόφασης: 
i) το δικαίωμα της άδειας πώλησης ξηρού
κομμένου καπνού χωρικής συσκευασίας σε
καπνοκαλλιεργητές, ασχέτως αν έχουν επαγ-
γελματικό εργαστήρι καπνού
ii) το δικαίωμα οι καπνοκαλλιεργητές που
έχουν επαγγελματικά εργαστήρια καπνού να
παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας και τυπο-
ποίησης καπνού σε συναδέλφους καπνοκαλ-
λιεργητές που έχουν άδεια πώλησης, αλλά

δεν έχουν επαγγελματικό εργαστήρι
iii) προϋποθέσεις για την άδεια πώλησης
ξηρού κομμένου καπνού χωρικής συσκευα-
σίας:
1) Από 500 κιλά μέχρι 2 τόνους συσκευασμένου
προϊόντος ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας
για κάθε οικοτεχνική εκμετάλλευση
2) Η συσκευασία να είναι των 500 γραμμα-
ρίων
3) Να αναγράφονται αριθμός άδειας και αύξων
αριθμός παρτίδας στη συσκευασία, έτσι ώστε
να υπάρχει συνεχής έλεγχος από την πολι-
τεία
4) Πλήρη στοιχεία καπνοκαλλιεργητή (δήμος,
δημοτικό διαμέρισμα, αριθμός καλλιεργού-
μενου τεμαχίου από ΟΣΔΕ, τηλέφωνο, ΑΦΜ,
ονοματεπώνυμο)
5) Ενιαίο σήμα για όλη την Ελλάδα, με μόνη
διαφορά την αναγραφή του νομού παραγωγής,
έτσι ώστε αυτό να προσδιορίζεται ως αγροτικό
προϊόν
6) Η διάθεσή του να γίνεται από τους ίδιους
τους καπνοκαλλιεργητές ή σε καταστήματα
αγροτικών- παραδοσιακών προϊόντων και
όχι σε περίπτερα και καπνοπωλεία.
Γ) Να συμπεριληφθεί:
Το παραπάνω παραγόμενο προϊόν που ονο-
μάζεται «Ξηρός κομμένος καπνός χωρικής συ-
σκευασίας» να φορολογείται ως αγροτικό προϊόν
με τον προβλεπόμενο συντελεστή ΦΠΑ. 

Στη Βουλή έφερε το
θέμα της Αγνό, με
ερώτησή του προς

τους υπουργούς Οικονο-
μικών, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Δικαιοσύνης ο βου-
λευτής της ΝΔ Σάββας Ανα-
στασιάδης. Ο βουλευτής
επικαλείται στοιχεία από
τους εργαζόμενους και
καταλογίζει ευθύνες στη
μητρική εταιρεία Κολιός
για την κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η Αγνό.
Στην ερώτησή του αναφέ-
ρει ότι «τα τελευταία χρόνια,
σύμφωνα με μαρτυρία ερ-
γαζομένων στην εταιρεία,
ο ιδιοκτήτης άρχισε να με-
ταφέρει περιουσιακά στοι-
χεία, μηχανήματα και δρα-

στηριότητες (τυροκομείο)
στη μητρική εταιρεία Κο-
λιός, ενώ αγόραζε προϊόντα
από την Αγνό σε τιμές κάτω 

του κόστους και μεταπου-
λούσε με μεγάλο κέδρος.
Αποτέλεσμα αυτής της τα-
κτικής είναι σήμερα η εται-
ρεία Αγνό να οφείλει στην

Κολιός 11,5 εκατ. ευρώ. Ει-
κάζεται ότι η εταιρεία Αγνό
κατέστη προβληματική με
προγραμματισμό ετών από
τη διοίκησή της». Επιπλέον,
ο βουλευτής της ΝΔ κρούει
καμπανάκι κινδύνου για
τις βαριές επιπτώσεις που
θα έχει στην τοπική κοι-
νωνία και οικονομία του
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
(όπου βρίσκεται η μονάδα)

ενδεχόμενο λουκέτο της
Αγνό, ενώ ρωτά τους συ-
ναρμόδιους υπουργούς
σχετικά με το ποιες πρω-
τοβουλίες είναι διατεθει-
μένοι να αναλάβουν για να
συνεχιστεί η λειτουργία της
ιστορικής γαλακτοβιομη-
χανίας.

www.paragogi.net

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

Επιστολή καπνοκαλλιεργητών
για τα επαγγελματικά εργαστήρια

Στη Βουλή το θέμα της ΑΓΝΟ

Επτανησιακή διατροφή

Εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνει το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας
και Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της δράσης Αποτύπωση και
Διάδοση της Παραδοσιακής Επτανησιακής Διατροφής. Το σεμινάριο θα

διεξαχθεί στην Κεφαλονιά (14 έως 19 Ιανουαρίου 2013), στη Ζάκυνθο (4 έως 9 Φε-
βρουαρίου 2013) και στη Λευκάδα (25 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2013). 
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και η ευρύτερη
εφαρμογή της στα τοπικά εστιατόρια.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται η δημιουργία Σήματος Παραδοσιακής
Κουζίνας, το οποίο θα αποδίδεται σε τοπικούς εστιάτορες και επαγγελματίες από
σχετική επιτροπή ειδικών που θα συγκροτηθεί για αυτόν το σκοπό. Οι κάτοχοι του
Σήματος, αφού έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά σεμινάρια, θα ακολουθούν τις
παραδοσιακές συνταγές, χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα. Το εξαήμερο σεμινάριο
είναι δωρεάν και απευθύνεται σε τοπικούς εστιάτορες και γενικότερα επαγγελματίες
του χώρου της εστίασης.



Ο
σοι από τους επιζήμι-

ους οργανισμούς
έχουν μεγάλο μέγεθος
(π.χ. οι αρουραίοι, τα
ποντίκια, τα πτηνά, τα

σαλιγκάρια, τα μεγάλα έντομα, όπως
κάμπιες, ακρίδες κ.ά.) γίνονται εύκολα
αντιληπτοί, άλλοι όπως τα μικρά έν-
τομα, ορισμένοι μύκητες ή ακάρεα
φαίνονται με δυσκολία, ενώ άλλοι,
όπως πολλοί μύκητες, οι νηματώδεις
σκώληκες και προπαντός τα βακτήρια
και οι ιοί είναι αόρατοι με γυμνό μάτι. 
Όλους αυτούς τους οργανισμούς,
επειδή τρέφονται σε βάρος των φυ-
τών, τους ονομάζουμε «φυτοπαρά-
σιτα». Από αυτά, όσα ανήκουν στους
μύκητες (μούχλες, μικροσκοπικά μα-
νιτάρια), στα βακτήρια (μικρόβια,
μονοκύτταροι μικροοργανισμοί) και
στους ιούς (υπερμικροσκοπικές ον-
τότητες), τα ονομάζουμε φυτοπα-
θογόνους οργανισμούς (ή απλά φυ-

τοπαθογόνα) και λέμε ότι μολύνουν
και προκαλούν τις ασθένειες στα
φυτά, ενώ όσα ανήκουν στο ζωικό
βασίλειο δηλαδή τα έντομα, τα ακά-
ρεα, (μικροσκοπικά ζώα σαν αρα-
χνίτσες), νηματώδεις σκώληκες, (μι-
κροσκοπικά σκουλήκια), τρωκτικά,
σαλιγκάρια, πτηνά κ.ά., τα ονομάζουμε
ζωικούς εχθρούς και λέμε ότι προ-
σβάλλουν και ζημιώνουν καλλιέργειες. 
Ως ειδική κατηγορία επιζήμιων ορ-
γανισμών -«φυτοπαρασίτων»- πρέπει
να θεωρήσουμε και τα ζιζάνια, τα
φυτά δηλαδή που φυτρώνουν μέσα
σε μια καλλιέργεια, ενώ δεν τα θέ-
λουμε γιατί την ανταγωνίζονται (π.χ.
στην πρόσληψη του νερού και των
θρεπτικών στοιχείων) με αποτέλεσμα
η παραγωγή να μειώνεται πολύ. 
Κάθε στιγμή λοιπόν, νύχτα και μέρα,
αλλού λιγότερο αλλού περισσότερο,
τα «φυτοπαράσιτα», ορατά ή μη, δεν
παύουν να ζημιώνουν με τον τρόπο

τους (άλλα κόβουν και μασούν, άλλα
ρουφούν χυμούς, άλλα μεταδίδουν
αρρώστιες στα φυτά κ.ο.κ.) τις καλ-
λιέργειες, με τελικό αποτέλεσμα το
σάπισμα και τη ξήρανση (θάνατο)
των φυτών, την καταστροφή δηλαδή
της καλλιέργειας. 
Η ζημιά αυτή, ποσοτική ή ποιοτική,
γίνεται τόσο στο υπόγειο μέρος των
φυτών (ρίζες, κονδύλους, ριζώματα,
βολβούς κ.ά.) όσο και στο υπέργειο
(κορμό, βλαστούς, φύλλα, άνθη, καρ-
πούς κ.ά.). Ονομάζουμε τη ζημιά πο-
σοτική όταν μειώνεται η σοδειά (η

απόδοση) και ποιοτική όταν λόγω 
-κακής εμφάνισης- χαμηλής θρεπτικής
αξίας κ.λπ. μειώνεται η εμπορική αξία
(τιμή) του προϊόντος. Δεν θα ήταν
υπερβολή να πούμε, ότι ο άνθρωπος
από τότε που έγινε γεωργός και βρέ-
θηκε αντιμέτωπος με το πλήθος των
επιβλαβών οργανισμών, συγκόμιζε
ό,τι αυτοί του άφηναν. Αλλά  και στην
αποθήκη, όπου διατηρούσε τα αγρο-
τικά προϊόντα, άλλοι εχθροί και ασθέ-
νειες δρούσαν επίσης. 
Η μείωση της παραγωγής, παρά τις
προσπάθειες αντιμετώπισης των αι-

ΠΟΣΟ ΕΦΙΚΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗ «ΒΟΥΤΙΑ» ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ                              ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Γράφει ο Ν. Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Καθηγητής 
Εργ. Γ. Ζωολογίας & Εντομολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η παγκόσμια γεωργική παραγωγή υφίσταται κάθε χρόνο πολύ σημαντικές
ζημιές από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες. Στους αβιοτικούς
υπάγονται κυρίως οι κλιματολογικοί (π.χ. χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία,
άνεμος, βροχές) αλλά και άλλοι παράγοντες (π.χ. έλλειψη θρεπτικών
στοιχείων και ιχνοστοιχείων στο έδαφος και τοξικότητες), ενώ στους
βιοτικούς περιλαμβάνονται όλοι εκείνοι οι έμβιοι (ζωντανοί) οργανισμοί,
οι οποίοι για να τραφούν χρησιμοποιούν (προσβάλλουν) ή μολύνουν 
τα καλλιεργούμενα φυτά. 

Η
σημερινή φυτοπροστασία δεν στη-

ρίζεται μόνο στα φυτοφάρμακα αλλά
και σε άλλα μέτρα και μέσα, έτσι ώστε
και η ζημιά στις καλλιέργειες να βρί-

σκεται κάτω από ένα οικονομικά αποδεκτό όριο
και το περιβάλλον να προστατεύεται, αλλά και η
υγεία του παραγωγού και καταναλωτή να εξα-
σφαλίζεται. Έτσι, από το 1950 αναπτύσσεται και
εφαρμόζεται σταδιακά στις ΗΠΑ ένα σύστημα αν-
τιμετώπισης των εντόμων και ακάρεων, γνωστό
ως ολοκληρωμένη διαχείριση των εντόμων (IPM),
το οποίο αργότερα, από το 1970, διευρύνθηκε
και για τα υπόλοιπα φυτοπαράσιτα (ολοκληρωμένη
φυτοπροστασία). 
Πολλοί όροι υπάρχουν για τον ορισμό της ολοκλη-
ρωμένης φυτοπροστασίας, σε κάθε όμως περίπτωση,
αυτή αφορά την ορθολογική εφαρμογή συνδυα-
σμένων μεθόδων και μέσων αντιμετώπισης των
φυτοπαρασίτων με την όσο το δυνατόν μικρότερη
χρήση έως και την απουσία χημικών φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων. 
Στα άλλα -πλην χημικής αντιμετώπισης- μέτρα,
υπάγονται τα: καλλιεργητικά, μηχανικά - φυσικά,
νομοθετικά, βιολογικά, γενετικά - βιοτεχνολογικά
και βιοτεχνικά μέσα.  
Τα σπουδαιότερα μέτρα είναι: 
Αμειψισπορά: Η εναλλαγή των καλλιεργειών,
ως μέθοδος αντιμετώπισης των φυτοπαρασίτων,
θεωρητικά είναι απλή. Κάθε είδος «φυτοπαράσιτου»
έχει ένα εύρος φυτών ξενιστών, το οποίο μπορεί
να είναι πολύ μεγάλο, ποτέ όμως δεν μπορεί να
συμπεριλάβει όλα τα καλλιεργούμενα φυτά. Ο
γεωργός λοιπόν, που αντιμετωπίζει έναν εχθρό ή
μία ασθένεια, δεν έχει παρά να καλλιεργήσει άλλα
φυτά, τα οποία δεν είναι ξενιστές αυτού του εχθρού
ή της ασθένειας. Στην πράξη όμως αυτό είναι
αρκετά δύσκολο, διότι ο παραγωγός έχει συνηθίσει
μία καλλιέργεια, έχει όλα τα απαραίτητα γι’ αυτή
μέσα, η νέα καλλιέργεια μπορεί να μην τον συμφέρει
οικονομικά, υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν
νέοι εχθροί ή ασθένειες στη νέα καλλιέργεια, κ.ο.κ.
Αν ο παραγωγός όμως βοηθηθεί από ερευνητικά
Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια για τη σωστή -από γε-
ωργικής πλευράς- εναλλαγή των καλλιεργειών,
μπορεί αυτή να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά
μέτρα αντιμετώπισης. 
Χρησιμοποίηση υγιούς πολλα-
πλασιαστικού υλικού: Σπόροι, σπο-
ρόφυτα, δενδρύλλια, βολβοί, μοσχεύματα και κάθε
είδος πολλαπλασιαστικού υλικού, πρέπει να εξετάζονται
προσεκτικά πριν να χρησιμοποιηθούν για σπορά,
φύτευση κ.ο.κ. Η αγορά του υλικού από επιλεγμένους
εμπορικούς οίκους, φυτώρια κ.λπ. εξασφαλίζει ως
ένα βαθμό την καταλληλότητά τους. 

Χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών: Η δημιουργία
ανθεκτικών ποικιλιών σε ιδιαίτερα σημαντικές μυ-
κητολογικές ασθένειες ή ζωικούς εχθρούς, συμβάλλει
πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των σχετικών προ-
βλημάτων, αρκεί οι ποικιλίες αυτές να είναι πα-
ραγωγικές και γενικά εμπορικά αποδεκτές. Σήμερα,
υπάρχουν στο εμπόριο αρκετές τέτοιες ποικιλίες
(λαχανικών, σιτηρών, κ.ά.). Η χρησιμοποίηση της
γενετικής μηχανικής για τη δημιουργία ανθεκτικών
ποικιλιών σε εχθρούς, ασθένειες και σε ζιζανιοκτόνα,
αναμένεται ότι θα δώσει σημαντική ώθηση στο
θέμα αυτό. Υπάρχουν όμως και σοβαρές αντιρρήσεις
για τις πιθανές παρενέργειες αυτής της τεχνικής
στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Ο εμβολιασμός παραγωγικών αλλά ευαίσθητων
σε ασθένειες και εχθρούς του ριζικού συστήματος
ποικιλιών, σε ανθεκτικά υποκείμενα, είναι μια άλλη
προσέγγιση. 
Θερινές αρόσεις - Σκαλίσματα:Οι θερινές
αρόσεις εφόσον μπορεί να γίνουν, συντελούν κατά
πολύ στην καταστροφή εντόμων (σιδηροσκωλήκων
κ.ά.), νηματωδών σκωλήκων και ορισμένων
μυκήτων. Καταστροφή των ζιζανίων μπορεί να
γίνει με ελαφρά σκαλίσματα, αντί της χρήσης ζι-
ζανιοκτόνων. 
Αρδεύσεις - Λιπάνσεις:Η σωστή εφαρμογή
λιπάνσεων και αρδεύσεων συμβάλλει στην καλύτερη
αντιμετώπιση προσβολών από εχθρούς και ασθένειες. 
Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι το σχετικό δυνάμωμα
των δένδρων, μειώνει τα προβλήματα από τους
σκολύτες και η τεχνητή βροχή μειώνει τα προβλήματα
από τον τετράνυχο. Ισορροπημένη θρέψη τομάτας
με κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία αντιμετωπίζει
με επιτυχία τον μύκητα «αλτερνάρια». Λίπανση
με ασβέστιο δημιουργεί πολύ ανθεκτική σάρκα
στους καρπούς των οπωροφόρων και δεν προ-
σβάλλονται εύκολα από τη «μονίλια». 
Οι ιώσεις αντιμετωπίζονται καλά από τα φυτά με
σωστή λίπανση και «έτοιμη τροφή» με αμινοξέα,
βιταμίνες και άλλα οργανικά συστατικά. Στον αγρό,
η χρησιμοποίηση στάγδην άρδευσης, σωστής πυ-
κνότητας σποράς ή φύτευσης, ή κλαδέματος στις
πολυετείς φυτείες, δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες
για τον πολλαπλασιασμό των «φυτοπαρασίτων». 
Το ίδιο συμβαίνει στα θερμοκήπια με τον καλό
αερισμό, τη στάγδην άρδευση, τη σωστή πυκνότητα
φύτευσης και το σχηματισμό «σαμαριών» ή εφαρ-
μογής άμμου επιφανειακά. Έτσι, ασθένειες, όπως
περονόσπορος, βοτρύτης, μονίλια, αδρομυκώσεις,
αδροβακτηριώσεις και άλλες, μπορεί να αντιμε-
τωπιστούν με σωστή εφαρμογή των μέτρων αυτών. 
Καταστροφή με παράχωμα:Kάψιμο των
προσβεβλημένων μερών του φυτού από «φυτο-
παράσιτα», καθώς και των υπολειμμάτων της καλ-

λιέργειας, μειώνει τα μολύσματα της τρέχουσας
καλλιέργειας και προλαμβάνει τις προσβολές της
επόμενης. 
Υδροπονία:Οι υδροπονικές καλλιέργειες, δηλαδή
οι καλλιέργειες χωρίς έδαφος μέσα σε θρεπτικό
διάλυμα και με αδρανές υλικό στήριξης των φυτών
«περλίτης, πετροβάμβακας κ.λπ.) έχουν βασικό πλε-
ονέκτημα την εξαφάνιση των ασθενειών εδάφους. 
Συγκαλλιέργια ή ενδιάμεση καλλιέρ-
γεια: Η ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσοτέρων
ειδών φυτών στο ίδιο χωράφι, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις έχει ευνοϊκά αποτελέσματα για την αν-
τιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 
Όπως η περίπτωση καλαμποκιού και φασολιών,
καλαμποκιού και βάμβακος ή σησαμιού και βαμ-
βακιού. Η παρουσία της μιας από τις δύο καλλιέργειες
φαίνεται ότι μπορεί, μεταξύ άλλων, να επιφέρει
σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον και να ενισχύσει
την παρουσία και την επίδραση των φυσικών
εχθρών των φυτοπαρασίτων. 
Φυτά παγίδες: Η καλλιέργεια ευαίσθητων
φυτών έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση ορι-
σμένων ζωικών εχθρών και παθογόνων. Η έγκαιρη
καταστροφή των φυτών αυτών, πριν δηλαδή προ-
λάβουν τα «φυτοπαράσιτα» να πολλαπλασιαστούν,
βοηθά στη μείωση του αριθμού των επιζήμιων
αυτών οργανισμών. 
Η αποστείρωση εδάφους με υπέρ-
θερμο ατμό: Γίνεται κυρίως στα θερμοκήπια
και πριν την καλλιέργεια. Ο ατμός διοχετεύεται με
διάτρητους σωλήνες, οι οποίοι τοποθετούνται σε
αύλακες βάθους 25 cm περίπου και είναι καλυμμένοι
με χώμα. Πρέπει το έδαφος να είναι στεγνό και
ψιλοχωματισμένο και να καλύπτεται με πλαστικό
κάλυμμα. Σε ειδικούς χώρους ή συσκευές απο-
στειρώνονται με ατμό και τα εδαφικά μείγματα,
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο γέμισμα
γλαστρών ανθοκομικών φυτών. 
Η ηλιοαπολύμανση: Η χρησιμοποίηση
δηλαδή της ηλιακής θέρμανσης έχει δοκιμαστεί
με ικανοποιητικά αποτελέσματα, κυρίως για φυ-
τοπαθογόνους μύκητες και ζιζάνια και λιγότερο
για νηματώδεις και έντομα. Το έδαφος υγραίνεται
και καλύπτεται με διαφανές πλαστικό για 4-6 εβδο-
μάδες τις θερμές περιόδους του έτους. 
Τελωνειακοί φραγμοί (μεταξύ κρατών) και εσωτερικοί
φραγμοί (μεταξύ περιφερειών κ.λπ.) που εμποδίζουν
τη μετάδοση σοβαρών «φυτοπαρασίτων» (όπως
παλιά η φυλλοξήρα στο αμπέλι). Πολλές χώρες
προστατεύονται από την είσοδο σοβαρών ασθενειών
και εχθρών των καλλιεργειών, είτε με απόλυτη
απαγόρευση εισόδου φυτικού υλικού είτε με
διενέργεια φυτο-υγειονομικού ελέγχου σε αυτό
για τη διαπίστωση της υγιεινής του κατάστασης. 

Εκτός από 
τα φυτοφάρμακα 
xρειάζονται και 
άλλα μέτρα

Στη γεωργική πράξη υπάρχουν
πλέον πολυάριθμα παραδείγ-
ματα εφαρμογής βιολογικών

παραγόντων (παθογόνων μικροορ-
γανισμών, αρπακτικών και παρασι-
τοειδών) με τα ανάλογα βιολογικά
σκευάσματα, που μπορούν να δώ-
σουν αξιόπιστες λύσεις σε πολλές
περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε θερμο-
κήπια αλλά και στην ύπαιθρο. 
Η εφαρμογή προγραμμάτων ολο-
κληρωμένης αντιμετώπισης των φυ-
τοπαρασίτων, αποτελεί πλέον τον
κανόνα στις ανεπτυγμένες γεωργικά
χώρες. Τούτο συμβαίνει για αρκετές
καλλιέργειες (θερμοκηπιακές, ελιάς,
αμπέλου, μηλιάς, ροδακινιάς, εσπε-
ριδοειδών, βάμβακος κ.ά.) και στην

Ελλάδα με δυνατότητες περαιτέρω
επεκτάσεως. Εξειδικευμένο επιστη-
μονικό προσωπικό υπάρχει και εξα-
κολουθεί να παράγεται από τα Πα-
νεπιστήμια της χώρας, σε προ και
μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι ελλείψεις
πάντως και οι αδυναμίες σε θέματα
οργάνωσης μέσων, αλλά και δεδο-
μένων, όπως για παράδειγμα η πλή-
ρης γνώση βιο-οικολογίας αρκετών
φυτοπαρασίτων και καθορισμού
του επιπέδου οικονομικής ζημιάς
αυτών, υπάρχουν. Δεν πρέπει όμως
αυτές να αποτελέσουν εμπόδιο στην
εφαρμογή ολοκληρωμένης φυτο-
προστασίας και σε άλλες καλλιέργειες
στη χώρα μας, έχοντας πάντα υπόψη
ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή

και αξίζει έστω μιας αρχικής προ-
σπάθειας στη πορεία πλήρους εφαρ-
μογής της. Στο πλαίσιο άλλωστε,
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που
εφαρμόζεται στην Ελλάδα, πολλές
διατάξεις στην πολλαπλή συμμόρ-
φωση που πρέπει να ακολουθούν
οι παραγωγοί, δεν είναι τίποτα άλλο
παρά στοιχεία ολοκληρωμένης φυ-
τοπροστασίας. 
Η ενημέρωση του κοινού για τα
πλεονεκτήματα της ολοκληρωμένης
– βιολογικής αντιμετώπισης των
εχθρών και ασθενειών των φυτών,
αποτελεί επίσης ένα σημαντικό πα-
ράγοντα και μέσο πίεσης για την
επιτυχία των σχετικών προγραμ-
μάτων.

Διάφορα μηχανικά 
και άλλα μέτρα 

Περιλαμβάνονται κάποια απλά μέτρα
φυτοπροστασίας, όπως η κατα-

στροφή εντόμων ή ζιζανίων με το
χέρι, η χρησιμοποίηση διαφόρων τε-
χνητών εμποδίων, (π.χ. φρακτών για
τις ακρίδες), η χρησιμοποίηση εκφο-
βιστικών μέτρων για τα πουλιά (σκιά-
χτρων, εκπυρσοκροτητών κ.λπ.), η
χρησιμοποίηση διάφορων παγίδων
(φωτοπαγίδων, προσκολλητικών πα-
γίδων, με ελκυστικά τροφής, οσμής,
για την προσέλκυση και θανάτωση
ιπτάμενων εντόμων) και η χρησιμο-
ποίηση ειδικών προστατευτικών πλεγ-
μάτων σε θερμοκήπια  ή υπαίθριες
καλλιέργειες για την προφύλαξη από
έντομα ή πουλιά (αμπέλια κ.λπ.). 

τίων, υπολογίζεται ότι φθάνει κατά
μέσο όρο στο 34% παγκοσμίως και
είναι μεγαλύτερη έως (42-43%) στις
υποανάπτυκτες χώρες. 
Από τα ανωτέρω, καταφαίνεται η
σημασία της φυτοπροστασίας ως
παράγοντας επάρκειας των γεωρ-
γικών προϊόντων. 
Στη συμβατική γεωργία, η φυτο-
προστασία βασίστηκε κυρίως στα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φυ-
τοφάρμακα), επειδή αυτά πλεονε-
κτούν έναντι άλλων μεθόδων φυ-
τοπροστασίας, καθόσον είναι εύκολα
στην εφαρμογή και πολύ αποτελε-
σματικά.
Η εφαρμογή αυτών των φαρμάκων
αρχικά γινόταν -κυρίως- με βάση το
συνδυασμό των βλαστικών σταδίων
ανάπτυξης των φυτών και την εποχή.
Έτσι, όταν μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο εμφανίσθηκαν τα πρώτα συν-
θετικά φυτοφάρμακα, ο παραγωγός
πολύ γρήγορα τα εμπιστεύθηκε και
εγκατέλειψε άλλες πιο παραδοσιακές
μεθόδους αντιμετώπισης των εχθρών
και ασθενειών των φυτών. 
Δεν άργησαν όμως, να εμφανισθούν
οι παρενέργειες της αλόγιστης χρήσης
των φυτοφαρμάκων. 
Οι παρενέργειες ήταν τοξικά υπο-
λείμματα στο περιβάλλον (νερό,
έδαφος, αέρας) και στα γεωργικά
προϊόντα, μείωση έως εξαφάνιση
των ωφελίμων και άλλων οργανι-
σμών, εμφάνιση νέων εχθρών και
ανάπτυξη ανθεκτικότητας των μυ-
κήτων, εντόμων, ακάρεων κ.ά. στα
φυτοφάρμακα. 

Η βιολογική αντιμετώπιση

Ως ειδική κατηγορία

επιζήμιων οργανισμών 

«φυτοπαρασίτων»

θεωρούνται και 

τα ζιζάνια, 

τα φυτά δηλαδή που

φυτρώνουν μέσα 

σε μια καλλιέργεια

Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία «ασπίδα» για την      παραγωγή
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Η
Ολομέλεια της Βουλής

θα συζητήσει και θα ψη-
φίσει τις προτάσεις σε
ειδική συνεδρίαση την

επόμενη Πέμπτη 17 Ιανουαρίου,
όπως αποφάσισε η Διάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής στη συνε-
δρίασή της την περασμένη Πέμπτη.
Ωστόσο, η ακριβής διαδικασία που
θα ακολουθηθεί θα αποσαφηνιστεί

την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη, οπό-
τε ο πρόεδρος του σώματος θα έχει
νέο γύρο διαβουλεύσεων με τους
εκπροσώπους των κομμάτων, προ-
κειμένου να καταλήξουν στο αν η
ψηφοφορία θα γίνει ανά πρόταση
κόμματος ή ανά πρόσωπο.
Ειδικότερα, εξετάζονται δύο σενά-
ρια: το πρώτο είναι να στηθούν
τρεις κάλπες –όσες και οι προτάσεις

που έχουν υποβληθεί– και το ψη-
φοδέλτιο να αναφέρεται ξεχωριστά
σε κάθε προτεινόμενο πρόσωπο.
Το δεύτερο είναι να στηθούν τέσ-
σερις κάλπες –όσα και τα προτει-
νόμενα πρόσωπα– και κάθε ψηφο-
δέλτιο να περιέχει ξεχωριστά κα-
θεμία από τις προτάσεις.

Μετωπική σύγκρουση
Την ίδια ώρα, με τις εξελίξεις να
ανατρέπουν τα δεδομένα από μέρα
σε μέρα, κορυφώνεται η πολιτική
αντιπαράθεση για την υπόθεση της
λίστας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
που βρίσκεται στο στόχαστρο του
ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε επίθεση κατά
της Κουμουνδούρου για την πρό-
ταση σύστασης προκαταρκτικής
επιτροπής που θα ερευνά τυχόν
δικές του ποινικές ευθύνες, κάνοντας
λόγο για κατάπτυστο κείμενο, το
οποίο χαρακτήρισε τυχοδιωκτικό.
Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ

έστρεψε τα πυρά του εναντίον της
κυβέρνησης, καταγγέλλοντας ότι
στόχος της είναι η συγκάλυψη της
διαφθοράς και της διαπλοκής και
προσθέτοντας ότι η υπόθεση της
λίστας Λαγκάρντ αποτελεί «απλώς
την κορυφή του παγόβουνου, στο
γενικότερο πλαίσιο ασυλίας των
ισχυρών και προστασίας τους από
τους πολιτικούς τους φίλους».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κόμματα
που στηρίζουν την κυβέρνηση (Ν.Δ.,
ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ.) έχουν καταθέσει
κοινή πρόταση για Προανακριτική
μόνο για τον πρώην υπουργό Οι-
κονομικών Γιώργο Παπακωνσταν-
τίνου, ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρότασή του
ζητάει να ελεγχθεί και ο Ευάγγελος
Βενιζέλος, ενώ πρόταση για τη συγ-
κρότηση Προανακριτικής Επιτροπής
σε βάρος των κ. Παπακωνσταντίνου,
Βενιζέλου, Παπανδρέου και Παπα-
δήμου συνυπογράφουν οι 18 βου-
λευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων,

οι 18 βουλευτές της Χρυσής Αυγής
και ο ανεξάρτητος Νίκος Νικολό-
πουλος. Από την πλευρά του, το
ΚΚΕ εκτιμά ότι υπάρχουν ενδείξεις
για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης για την αναζήτηση ποι-
νικών ευθυνών τόσο για τον Γιώργο
Παπακωνσταντίνου όσο και τον
Ευάγγελο Βενιζέλο, επισημαίνοντας
ταυτόχρονα ότι η έρευνα της υπό-
θεσης θα πρέπει να αναζητήσει ευ-
θύνες κάθε άλλου εμπλεκόμενου,
ιδίως των κ.κ. Παπανδρέου και Πα-
παδήμου. Πάντως, το ΚΚΕ αναμέ-
νεται να ανακοινώσει την ερχόμενη
εβδομάδα τη στάση που θα τηρήσει
στην ψηφοφορία της προσεχούς
Πέμπτης.

Στους ρυθμούς της λίστας Λαγκάρντ εξακολουθεί 
να κινείται η πολιτική ζωή του τόπου, καθώς 
η επικείμενη ψηφοφορία στη Βουλή επί των προτάσεων 
των κομμάτων για Προανακριτική που θα διερευνήσει
τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση της λίστας
Λαγκάρντ τόσο για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου όσο
και για τους Ευάγγελο Βενιζέλο και Γιώργο Παπανδρέου
προκαλεί σφοδρή πολιτική σύγκρουση.

Κάλπες με… λίστα
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ
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Σ
ύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟ-

ΒΕ, τα δυνητικά οφέλη από
την προσέλκυση ναυτιλιακών
επενδύσεων από το εξωτερικό

στη χώρα μας μπορεί είναι πολύ μεγάλα
και ενδέχεται να γίνουν ορατά ακόμα
και σε χρονικό ορίζοντα τριετίας. Ωστό-
σο, σημειώνεται ότι η πραγματοποίησή
τους εξαρτάται από επτά βασικούς
παράγοντες:
1. Σταθερό οικονομικό και πολιτικό
υπόβαθρο
2. Εθνικό σχέδιο για τη ναυτιλία
3. Αξιοποίηση και ανάπτυξη υπο-
δομών
4. Ενίσχυση ναυτιλιακής εκπαίδευ-
σης
5. Προσέλκυση ξένων ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων
6. Ενίσχυση των συναφών κλάδων
με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα 
7. Ενίσχυση των υπόλοιπων κλά-
δων
Το ΙΟΒΕ τονίζει ακόμα ότι η επανασύ-
σταση του υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου αποτελεί μια πρώτη ισχυρή έν-
δειξη της πρόθεσης της κυβέρνησης
να υποστηρίξει αποτελεσματικά την
αναπτυξιακή πορεία του κλάδου στη
χώρα, αλλά και διεθνώς.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής

Στατιστικής Αρχής τα οποία επικαλείται
η έρευνα, η ελληνόκτητη ναυτιλία το
2009 συνεισέφερε άμεσα ή έμμεσα στα
φορολογικά έσοδα του κράτους 790
εκατ. ευρώ και 192.000 θέσεις εργασίας.
Τον ίδιο χρόνο οι θαλάσσιες μεταφορές
συνεισέφεραν άμεσα στη χώρα 8,4 δισ.
ευρώ προστιθέμενη αξία (περίπου το
4% του συνόλου της οικονομίας). 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μελέτη
στο ζήτημα του φορολογικού πλαισίου
που διέπει την ποντοπόρο ναυτιλία,
καθώς επισημαίνεται ότι μπορεί να απο-
λαμβάνει ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο
σε σύγκριση με τους υπόλοιπους κλά-
δους της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο
μια δυσμενής για τον κλάδο μεταβολή
των φορολογικών ρυθμίσεων δεν πρό-
κειται να συνεισφέρει στην προσέλκυση
της διεθνούς ναυτιλίας, αλλά αντίθετα
ενδέχεται να οδηγήσει στην έξοδο ση-
μαντικού μέρους του ελληνόκτητου
στόλου στο εξωτερικό. Οι μελετητές
του ΙΟΒΕ προσθέτουν, μάλιστα, ότι η
ναυτιλιακή πολιτική πρέπει να ανεξαρ-
τητοποιηθεί από τον πολιτικό κύκλο
εναλλαγών των κυβερνήσεων, με την
υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου
ανάπτυξης με ευρεία πολιτική και κοι-
νωνική στήριξη, ενώ κρίνουν απαραίτητη
την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

του Πειραιά ως ενός κέντρου ναυτιλίας
όπου θα συγκεντρώνεται το σύνολο
του ναυτιλιακού πλέγματος (Maritime
Cluster), με σκοπό τη μετατροπή του
σε ανταγωνιστικό πόλο έλξης για την
παγκόσμια ναυτιλία. 

Ευνοϊκότερη εικόνα των βραχυχρόνιων προοπτικών της
ελληνικής οικονομίας διατυπώνει το Ινστιτούτο Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην τέταρτη έκθεσή του
για το 2012, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι τριμηνιαίοι
ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ θα εισέλθουν σε θετική περιοχή
από το τέλος του 2013 ή τις αρχές του 2014.

Στην παγκόσμια 
πρωτοπορία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ για το
2010, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν
πάνω από 4.065 φορτηγά πλοία, εκ των
οποίων περίπου 3.760 εκτιμώνται ότι
είναι ποντοπόρα, ενώ σε χωρητικότητα
ο ελληνόκτητος στόλος ηγείται της παγ-
κόσμιας ναυτικής αγοράς με 184 εκατ.
τόνους τονάζ (dwt)! Σημειώνεται επίσης
ότι το 52% των εισηγμένων ναυτιλιακών
στα δύο μεγαλύτερα (με βάση την κε-
φαλαιοποίηση) χρηματιστήρια στον
κόσμο (NYSE και NASDAQ) έχουν Έλληνες
ιδιοκτήτες. 
O ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε ση-
μαντικά κατά τη χρονική περίοδο 1990-
2008, στη συνέχεια ο ρυθμός ανακόπηκε,
ωστόσο το 2011 σημειώθηκε νέα απότομη
αύξηση στις παραγγελίες πλοίων μετα-
φοράς υγροποιημένου αερίου LNG από
τους Έλληνες εφοπλιστές. 
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Σε όχημα εξόδου της Ελλάδας από την κρίση μπορεί να αναδειχθεί η ελληνόκτητη ναυτιλία, η ηγετική θέση της οποίας
στην παγκόσμια αγορά αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και η συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία
μπορεί  να είναι κεφαλαιώδους σημασίας, σύμφωνα με ειδική μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Αιχμή ανάπτυξης η ναυτιλία

ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΓΙΑ     

«Βλέπουν φως»

θα διαμορφωθεί το τρέχον
έτος στην περιοχή του 1%,
παρουσιάζοντας σημαντική
αποκλιμάκωση σε σχέση με
το 2012.
Η εκτίμηση για την ανεργία
στο σύνολο του 2012 ανα-
θεωρείται ελαφρά επί το δυ-
σμενέστερο, στο 24,5%, δη-
λαδή κατά 6,8 εκατοστιαίες
μονάδες υψηλότερα από το
2011 (17,7%). Η παραμονή
της ελληνικής οικονομίας σε
ύφεση και το 2013 θα πλήξει
αναπόφευκτα και την απα-
σχόληση. 
Ωστόσο, η αναμενόμενη μι-
κρότερη έκταση της ύφεσης,
η υλοποίηση ορισμένων με-
γάλων επενδύσεων, όπως η
συνέχιση κατασκευής των
πέντε μεγάλων οδικών αξό-
νων, και η ευρύτερη υιοθέ-
τηση των διαρθρωτικών αλ-
λαγών στην αγορά εργασίας
του δεύτερου Μνημονίου θα

Σ
την έκθεση του ΙΟ-

ΒΕ, που συντάχθηκε
στο πλαίσιο των πε-
ριοδικών επισκοπή-

σεων της πορείας της ελλη-
νικής οικονομίας από το Ιν-
στιτούτο, εκφράζεται η εκτί-
μηση ότι ο ρυθμός συρρί-
κνωσης της ελληνικής οικο-
νομίας για ολόκληρο το 2013
σε σχέση με το 2012 θα κι-
νηθεί στα επίπεδα περίπου
του 4,5%, δεδομένου ότι τη
νέα χρονιά θα υπάρξει με-
ταφερόμενη ύφεση από το
2012 της τάξης του 3% πε-
ρίπου. 
Κατά πάσα πιθανότητα, στα
δύο πρώτα τρίμηνα η ύφεση
θα παραμείνει σχετικά υψηλή,
υψηλότερη του 4,5%, ενώ
στη συνέχεια η συρρίκνωση
αναμένεται να κινηθεί χαμη-
λότερα από αυτό το μέσο
επίπεδο. Ακολούθως, ο πλη-
θωρισμός προβλέπεται ότι
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«Τα παράπονά σας στο
δήμαρχο» λέει μια
παλιά λαϊκή ρήση.

Μόνο που, ενώ μέχρι πρό-
σφατα οι πολίτες συνέρρεαν
στα γραφεία των δημάρχων
προκειμένου να διαμαρτυ-
ρηθούν για λακκούβες στους
δρόμους, καμένες λάμπες
και πρόστιμα, σήμερα τα
πράγματα έχουν αλλάξει.
Πολλοί είναι εκείνοι πλέον
που, μην μπορώντας να λύ-
σουν βασικά προβλήματα
επιβίωσης, προστρέχουν στο
δήμαρχο για οικονομική βοή-
θεια. Μάλιστα, με αντάλλαγμα
λίγων ευρώ, παραχωρούν

στους δήμους ακόμη και τους
οικογενειακούς τους τάφους! 
Λίγα ξύλα για να ζεσταθούν,
λίγο φαγητό για να περάσουν
τη μέρα, μια δουλειά που να
τους εξασφαλίζει τα προς το
ζην, έως και μία... φιάλη γκα-
ζιού είναι ορισμένα μόνο από
αυτά που ζητούν οι πολίτες
από τους δημάρχους. Το φαι-
νόμενο είναι εντονότερο στην
περιφέρεια, καθώς οι δημότες
έχουν πιο στενή σχέση με
τους εκπροσώπους της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. 
«Λειτουργούμε ως ψυχοθε-
ραπευτές και βάζουμε συνέ-
χεια το χέρι στην τσέπη» δη-

λώνουν αρκετοί δήμαρχοι
της Βόρειας Ελλάδας. Οι ιστο-
ρίες που ακούν τους αναγ-
κάζουν να ρίξουν όλο το βά-
ρος και τη νέα χρονιά στα

προγράμματα κοινωνικής
πολιτικής, που περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων, συσσίτια,
κοινωνικά παντοπωλεία, αν-
ταλλαγές προϊόντων. 

Το χρονικό μιας προδιαγεγραμμένης αποχώρησης

Μόνο έκπληξη δεν προκάλεσε,
εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, η ανα-
κοίνωση ανεξαρτητοποίησης

του βουλευτή Δράμας Χρήστου Αηδόνη,
ο οποίος αποχωρεί και από το κόμμα. Ο
κ. Αηδόνης ενημέρωσε σχετικά τον πρό-
εδρο της Βουλής με μακροσκελή επιστολή
του, στην οποία αφήνει αιχμές εναντίον
της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά
του Ευάγγελου Βενιζέλου για προσπάθεια
αποποίησης των πολιτικών του ευθυνών
για τη διαχείριση της λίστας Λαγκάρντ.
Παράλληλα, κάνει λόγο για προσπάθεια
εκμετάλλευσης απ’ όλα τα κόμματα του
σκανδάλου της λίστας Λαγκάρντ. Ανα-
λυτικά, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ευθύνες
του κ. Βενιζέλου, στην επιστολή του ο κ.
Αηδόνης αναφέρει: «Είχα την ψευδαί-
σθηση ότι αυτές τις ευθύνες θα τις ανα-
λάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να
απελευθερώσει το Κίνημα από την επι-
χειρούμενη συλλογικοποίηση του προ-
βλήματος, και κατ’ επέκταση και την τρι-
κομματική κυβέρνηση, και να μην κρύ-
βεται πίσω από την απειλή της αποστα-
θεροποίησης του κυβερνητικού σχήμα-
τος». Προσθέτει δε με νόημα ότι «η δη-
μοκρατία μας απέδειξε στις πρόσφατες
εκλογές πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

Δεν δέχομαι πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να
ολισθήσει εκ νέου και να πορευτεί και
με άλλα ενοχικά σύνδρομα, πέραν αυτών
που του φορτώθηκαν κατά την προ-
εκλογική περίοδο». 
Ο βουλευτής Δράμας ξεκαθαρίζει ότι
«δεν επιθυμώ να συμμετάσχω σε κανέναν
μηχανισμό συγκάλυψης ευθυνών για
την πάταξη της φοροδιαφυγής και απα-
ξίωσης του πολιτικού και θεσμικού μου
ρόλου. Σε κανέναν μηχανισμό πολιτικού
κανιβαλισμού». Και καταλήγει: «Θα στη-
ρίζω τη σταθερότητα της τρικομματικής
κυβέρνησης ως την πλέον κατάλληλη
πολιτική συνταγή, δεν θα στηρίξω όμως
περαιτέρω υφεσιακές πολιτικές, καθώς
και πρόσωπα που λειτουργούν επιζήμια
για το μέλλον του τόπου και της δημο-
κρατικής παράταξης».

Απλώς η αφορμή
Είναι σαφές πάντως ότι ο χειρισμός της
λίστας Λαγκάρντ ήταν απλώς η αφορμή
για την αποστασιοποίηση του βουλευτή
Δράμας από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Αηδόνης
είχε εδώ και καιρό ασκήσει κριτική σε
επιλογές της ηγεσίας, η οποία δεν θεω-
ρείται άσχετη με τη στενή, προσωπική
και πολιτική, σχέση που έχει με τον 

–ήδη εκτός ΠΑΣΟΚ– Ανδρέα Λοβέρδο.
Ο κ. Αηδόνης είχε δώσει δείγματα της
πρόθεσής του να συμπλεύσει με τον κ.
Λοβέρδο στα σχέδια του τελευταίου για
τη δημιουργία νέου κόμματος, προκα-
λώντας τη δυσαρέσκεια της Ιπποκράτους.
Γι’ αυτό και πολλοί στο κόμμα θεωρούσαν
θέμα χρόνου την κίνηση ανεξαρτητο-
ποίησης του βουλευτή. Χαρακτηριστική,
άλλωστε, ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
στην ανακοίνωση Αηδόνη: «Ο κ. Αηδόνης
επέλεξε να κάνει επίσημα αυτό που από
καιρό έχει κάνει ανεπίσημα, την ημέρα
που τα ίδια τα γεγονότα δίνουν αποστο-
μωτική απάντηση στη σκευωρία κατά
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή
τη λίστα Λαγκάρντ. Αυτό είναι θλιβερό
και παράδοξο».

Την επιβίωσή σας στο δήμαρχο!

Σε κατηφόρα χωρίς φρένα η αγορά αυτοκινήτου

Νέα βουτιά, κατά 38,5%, κατέγρα-
ψαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων
το 2012, οδηγώντας στο ναδίρ

την αγορά του κλάδου στην Ελλάδα. Χα-
ρακτηριστικό είναι, μάλιστα, ότι ειδικά
στα επιβατηγά η πτώση στις πωλήσεις
ανήλθε σε 40,3%. Όλη την περσινή χρονιά
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μόνο
77.675 αυτοκίνητα (καινούρια ή μετα-
χειρισμένα εξωτερικού), όταν το 2011
είχαν κυκλοφορήσει 126.372 αυτοκίνητα
και το 2010 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει
σε 183.877 αυτοκίνητα. Ειδικά τον Δε-

κέμβριο πέρσι, οι πωλήσεις των αυτοκι-
νήτων μειώθηκαν συνολικά κατά 29,6%
(των επιβατηγών κατά 34,5%).
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η κυκλοφορία νέων μο-
τοσικλετών (άνω των 50 κυβ.) για το σύ-
νολο του 2012 ανήλθε σε 33.687 μοτο-
σικλέτες, έναντι 47.754 μοτοσικλετών
το 2011, παρουσιάζοντας μείωση 29,5%.
Μείωση 22,7% είχε παρουσιαστεί το
2011 σε σχέση με το 2010. Τον Δεκέμβριο
πέρσι οι πωλήσεις των νέων μοτοσικλετών
μειώθηκαν κατά 31,1%.

        ΤΗν ΟΙΚΟνΟΜΙΑ

 νωρίτερα!

αρχές και στα κριτήρια κοι-
νωνικής δικαιοσύνης. Ίσως
το πιο πειστικό δείγμα κοι-
νωνικής δικαιοσύνης να απο-
τελέσει η αποφασιστική αν-
τιμετώπιση του προβλήμα-
τος της φοροδιαφυγής και
μια γενικότερη και βαθύτερη
φορολογική μεταρρύθμιση.
Η φορολογική αφαίμαξη της
ίδιας πάντα ομάδας του πλη-
θυσμού έχει φτάσει στα
ακραία όρια ανοχής και αν-
τοχής και η αποδοχή της φο-
ροδιαφυγής δεν μπορεί να
συνεχιστεί, αναφέρεται στην
έκθεση του ΙΟΒΕ.

«Ξυπνάει» το πολιτικό
σύστημα;
Το πολιτικό σύστημα φαί-
νεται ότι έχει αρχίσει να συ-
νειδητοποιεί ότι η ώρα της
δράσης στο θέμα αυτό έχει
ήδη φτάσει. Εξαιρετικό δείγ-
μα αυτής της συνειδητοποί-
ησης είναι η συναίνεση για
τις αναγκαίες αλλαγές, που
εκδηλώθηκε κατά την τε-
λευταία εκδήλωση του ΙΟΒΕ
για την αναμόρφωση του
φορολογικού συστήματος,
ανάμεσα σε εκπροσώπους
όλου του πολιτικού φάσμα-
τος, τόσο από την πλευρά
της σημερινής κυβέρνησης
όσο και της αντιπολίτευσης,
αναφέρει το ΙΟΒΕ.
Ως βασικός μοχλός για την
ανάκαμψη υποδεικνύονται
οι ιδιωτικές επενδύσεις. Η
ανακεφαλαιοποίηση θα απο-
καταστήσει την κεφαλαιακή
επάρκεια του τραπεζικού
συστήματος και θα το ισχυ-
ροποιήσει σε όρους φερεγ-
γυότητας. Αν αυτό είναι ένα
πρώτο βήμα, οι επερχόμενες
συγχωνεύσεις στον τραπε-
ζικό κλάδο και η δημιουργία
λιγότερων αλλά ισχυρότε-
ρων παικτών είναι το δεύ-
τερο. Σε αυτά θα πρέπει να
προστεθεί η ένεση ρευστό-
τητας προς τις τράπεζες από
την επαναγορά ομολόγων.
Σημαντική ένεση ρευστό-
τητας θα προέλθει ακόμα
από την εξόφληση ληξιπρό-
θεσμων οφειλών του Δημο-
σίου προς τον ιδιωτικό το-
μέα, καθώς μεγάλο μέρος
της δόσης που θα λάβει η
χώρα στα τέλη Ιανουαρίου
θα αφιερωθεί σε αυτόν το
σκοπό. Θετική επίπτωση
στη ρευστότητα θα έχει ακό-
μα η επαναγορά των εντό-
κων γραμματίων που κατέ-
χουν σήμερα οι τράπεζες,
αναφέρει επίσης το ΙΟΒΕ.

επιβραδύνουν την πτώση
της. Έτσι, η ανεργία προβλέ-
πεται να διαμορφωθεί το
2013 στην περιοχή του 27,3%,
σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.

Όχι στον εφησυχασμό
Όπως αναφέρουν οι αναλυ-
τές του ΙΟΒΕ, σημαντικό ζη-
τούμενο για την προσεχή
περίοδο αποτελεί η αποφυγή
κάθε αισθήματος εφησυχα-
σμού. 
Δεν πρέπει να παραγνωρί-
ζεται το γεγονός ότι η εκτα-
μίευση των προσεχών δό-
σεων προς την Ελλάδα, που
είναι προγραμματισμένες
για τους μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο, τε-
λούν υπό την προϋπόθεση
εκπλήρωσης συγκεκριμένων
όρων, οι οποίοι και πρέπει
να εγκριθούν από τις διαδι-
κασίες του πρωτόγνωρου
για τα εγχώρια πολιτικά δε-
δομένα κυβερνητικού σχη-
ματισμού. 
Προϋπόθεση για ευόδωση
της κυβερνητικής προσπά-
θειας είναι η ευρύτερη κα-
τανόηση της σημασίας των
μέτρων που προωθούνται,
η κοινωνική συναίνεση και,
πρωτίστως, η αυστηρή προ-
σήλωση της κυβέρνησης στις



και Μάλτα (8%-12%), ενώ σε Βουλ-
γαρία και Λετονία έφτασε το 17%! 
Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής,
μία από τις σημαντικότερες «πληγές» της
οικονομικής κρίσης είναι η μακροχρόνια
ανεργία (άνω των 12 μηνών). Ειδικότερα, στην
έκθεση αναφέρεται ότι το 80% των ανέργων
στην Ελλάδα και τη Σλοβακία παραμένει στο
ίδιο καθεστώς μετά από δωδεκάμηνη αναζήτηση
εργασίας, ενώ μόλις το 10% εξ αυτών καταφέρνει
να βρει απασχόληση. Υψηλά ποσοστά μακρο-
χρόνιας ανεργίας παρατηρούνται επίσης στην
Ουγγαρία και στην Εσθονία, όπου το 60% των
ανέργων δεν βρίσκει εργασία μετά από 12 μήνες,
ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία
παρατηρούνται στη Σουηδία και την Ολλανδία. 

Μειώσεις μισθών
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των πραγματικών
μισθών στα κράτη-μέλη, η Κομισιόν αναφέρει
ότι τις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν την περίοδο
2001-2007 διαδέχθηκαν ισχυρές μειώσεις των
μισθών. Συγκεκριμένα, με την εκδήλωση της
οικονομικής κρίσης (2008-2011) παρατηρήθηκαν
σημαντικές μειώσεις των πραγματικών μισθών
σε 13 κράτη-μέλη, με σημαντικότερες στη Λι-
θουανία (-12,7%), στην Ελλάδα (-12%), στην
Εσθονία (-11,7%), στη Λετονία (-10,5%), στη
Μ. Βρετανία (-6,3%) και στην Ουγγαρία (-5,9%).
Αξιοσημείωτο είναι ότι την ίδια περίοδο οι πραγ-
ματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 25,7% στη Βουλ-
γαρία, ενώ σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν
επίσης στην Πολωνία (7,1%) και στη Σλοβακία
(6,5%), στη Γαλλία (1,7%) και στη Γερμανία
(1,5%). 
Η οικονομική κρίση είχε ιδιαίτερα αρνητικό αν-
τίκτυπο και στην οικονομική κατάσταση των
νοικοκυριών σε πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Αναλυτικότερα, την περίοδο 2008-2011 το μέσο
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Σε κατήφορο φτώχειας χωρίς φρένα...

την περίοδο 2008-2011 κατά 5% στις χώρες
της Βαλτικής, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία και
στην Ιρλανδία, ενώ στη Λετονία η επιδείνωση
ήταν της τάξεως του 10%. 
Εξάλλου, το 11% των Ελλήνων δήλωνε το
2011 ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην απο-
πληρωμή του στεγαστικού δανείου, ή στην
κάλυψη του ενοικίου οικίας. Στην Κύπρο, στη
Γαλλία, στην Ουγγαρία, στην Ιρλανδία, στην
Πορτογαλία και στη Λετονία το αντίστοιχο ποσοστό
ήταν 8%. 

«Αδυναμία»
Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των
νοικοκυριών στα περισσότερα κράτη-μέλη, είχε
άμεσο αντίκτυπο και στη δυνατότητά τους να
αντιμετωπίσουν «απρόοπτες δαπάνες». Είναι
χαρακτηριστικό ότι στην Εσθονία, τη Λετονία
και τη Λιθουανία το ποσοστό των νοικοκυριών
που δήλωσαν «αδυναμία» να αντιμετωπίσουν
απρόοπτες δαπάνες αυξήθηκε την περίοδο 2008-
2011 κατά 20%, ενώ στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία,
την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την
Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Μ. Βρετανία σημει-
ώθηκαν σημαντικές αυξήσεις της τάξης των
6%-9%. Σημειώνεται τέλος, ότι στην Ελλάδα,
όπως και σε Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία,
Λιθουανία, Σλοβακία και Ισπανία σημειώθηκαν
οι σημαντικότερες αυξήσεις στο ποσοστό του
πληθυσμού με εισόδημα κάτω από το 40% του
εθνικού μέσου όρου. 

Α
ποκαλυπτικά του μεγέθους του προ-
βλήματος που αντιμετωπίζουν όλο
και περισσότεροι Έλληνες στην κα-
θημερινή τους διαβίωση είναι να στοι-

χεία της έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις «Συνθήκες Διαβίωσης
στην Ελλάδα». Σύμφωνα με αυτά, το ποσοστό
των πολιτών που αντιμετωπίζει συνθήκες
φτώχειας αυξήθηκε από το 16,3% το 2010
(έτος ένταξης στο Μνημόνιο) στο 22,9% του
πληθυσμού το 2011. Παράλληλα, η εν λόγω
έρευνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για
το «εκρηκτικό μείγμα» που μπορεί να δημι-
ουργηθεί από τη φτώχεια και την ανεργία. Καθώς
το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε από το 7,6%
το 2008 (πριν από την κρίση) στο 9,5% το 2009,
για να… εκτιναχθεί στο 12,5% το 2010 και στο
17,7% το 2011 –ενώ μόλις το Σεπτέμβριο 2012
ανήλθε σε 26%! 
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πλέον ανησυχητικό
είναι το γεγονός ότι για την εκτιμώμενη πορεία
της φτώχειας από το 2011 και μετά, έχουν προ-
σμετρηθεί και οι «κοινωνικές μεταβιβάσεις»,
όπως είναι τα οικογενειακά επιδόματα, τα
επιδόματα και βοηθήματα ανεργίας, ασθένειας,
αναπηρίας και ανικανότητας, το ΕΚΑΣ, οι ενισχύσεις
σε νοικοκυριά μόνιμων κατοίκων ορεινών και
μειονεκτικών περιοχών. Χωρίς αυτό το «δίχτυ
ασφαλείας», τα ποσοστά της φτώχειας ενδέχεται
εφέτος να υπερβούν κάθε προηγούμενο. 
Όσον αφορά στις υλικές στερήσεις (καταγράφονται
οι πολίτες, που, μεταξύ άλλων, αδυνατούν να
ανταποκριθούν στην πληρωμή ενοικίων, πάγιων
λογαριασμών [ηλεκτρικού ρεύματος, νερού,
αερίου κ.λπ.], καθώς και στην πληρωμή δόσεων
δανείου κατοικίας ή πιστωτικών καρτών, ενώ
στερούνται, κατά περίπτωση, πρόσβαση σε σειρά
άλλων αγαθών και υπηρεσιών), το ποσοστό
ανήλθε στο 28,4% το 2011 από 24,1% το 2010. 

Θύματα οι νέοι
Τα βασικά θύματα της οικονομικής κρίσης στην
Ε.Ε. την περίοδο 2008-2011 ήταν για μία ακόμα
φορά οι νέοι 18-24 ετών, όπως διαπιστώνει η
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απα-
σχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην
Ευρώπη. 
Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι το ποσοστό
των νέων στην Ε.Ε. που ζει κοντά στο όριο της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αυ-
ξήθηκε την περίοδο 2008-2011 κατά 1,2%,
ενώ κατά 1,3% αυξήθηκε το αντίστοιχο ποσοστό
του ενεργού πληθυσμού της Ένωσης, ενώ την

ίδια ώρα το αντίστοιχο ποσοστό στις ηλικίες
μεταξύ 55- 64 ετών μειώθηκε κατά 0,3%. 
Ειδικά για την Ελλάδα την περίοδο 2008-
2011 ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού για τους νέους αυ-
ξήθηκε κατά 6%-7%, ποσοστό αντίστοιχο
με αυτό που αφορά τους νέους στην
Ισπανία. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση
σε Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λιθουανία

διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε
σε ονομαστικούς όρους κατά 16% στη Λετονία
και κατά 13% στην Ελλάδα και την Ιρλανδία,
ενώ σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν επίσης
στην Εσθονία, στη Λιθουανία, στη Ρουμανία και
στην Ισπανία. Η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει
επίσης ότι η κατάσταση των νοικοκυριών με
χαμηλά εισοδήματα επιδεινώθηκε ιδιαίτερα στην
Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία.
Ειδικότερα, το ποσοστό των νοικοκυριών που
δηλώνει ότι «τα φέρνει δύσκολα πέρα» αυξήθηκε

Δραματική αύξηση του ποσοστού των πολιτών που αντιμετωπίζουν συνθήκες
φτώχειας, μετά την υπαγωγή της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης Ε.Ε. και ΔΝΤ,
καταγράφει έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), την ίδια ώρα που
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις
στην Ένωση επιβεβαιώνει ότι οι νέοι 18-24 ετών υπήρξαν τα βασικά θύματα της
οικονομικής κρίσης την περίοδο 2008-2011.

Στην Ελλάδα την περίοδο 

2008-2011 ο κίνδυνος

της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού 

για τους νέους αυξήθηκε 

κατά 6%-7%, ενώ το 80% 

των νέων παραμένουν άνεργοι

έπειτα από δωδεκάμηνη

αναζήτηση εργασίας!
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E
γγραφο του προ-

έδρου της Αρχής Κα-
ταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσό-

δων από Εγκληματικές Δρα-
στηριότητες και της Χρημα-
τοδότησης της Τρομοκρατίας,
αντιεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη,
που διαβιβάστηκε στη Βουλή
αναφορικά με τα εμβάσματα
οικονομικών μεταναστών στο
εξωτερικό, ενημερώνει ότι η
εκροή χρημάτων από τη χώρα
μας προς τρίτες χώρες αφορά
κυρίως ασιατικές χώρες (Ιράκ,
Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν
κ.λπ.) και αφρικανικές χώρες.
Οι εκροές γίνονται είτε με τον
παράνομο τρόπο (κρυμμένα
χρήματα σε φορτηγά, σε απο-
σκευές κ.λπ.) είτε με νόμιμο
τρόπο, δηλαδή με αποστολές
εμβασμάτων μέσω επιχειρή-
σεων διαμεσολάβησης στη
μεταφορά κεφαλαίων (τύπου
Western Union), χωρίς να απο-
κλείεται και το σύστημα «Ha-
wala», αναφέρει ο κ. Νικολού-
δης στο έγγραφό του, που δια-
βιβάστηκε διά του υφυπουρ-
γού Οικονομικών Γιώργου
Μαυραγάνη, μετά από ερώ-
τηση του βουλευτή της Χρυ-
σής Αυγής Χρυσοβαλάντη
Αλεξόπουλου. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) που
κατατέθηκαν στη Βουλή το
καλοκαίρι του 2011, σε ερώ-
τηση του τότε βουλευτή του
ΛΑ.Ο.Σ. Κυριάκου Βελόπουλου,
προκύπτει ότι από το 2003
έως το Μάιο του 2011 οι εκρο-
ές και μεταβιβάσεις χρημάτων
μεταναστών στην Αλβανία
έφτασαν τα 2.263,2 δισ. ευρώ,
στο Πακιστάν το 1,5 εκατ.
ευρώ και στο Αφγανιστάν το
0,2 εκατ. ευρώ. 
Βεβαίως τα στοιχεία αυτά θα
μπορούσαν να αμφισβητη-
θούν και να αναθεωρηθούν
υψηλότερα, σε μια χώρα που
οι παράνομοι μετανάστες μπο-
ρούν να ανοίγουν νόμιμα τρα-
πεζικούς λογαριασμούς. 
Εκτός από τις ελληνικές τρά-
πεζες που χάνουν καταθέσεις
σε μια περίοδο που αντιμε-
τωπίζουν κρίση ρευστότητας,
και το ελληνικό Δημόσιο βγαί-
νει χαμένο και από τα δεδου-
λευμένα και παραγόμενα στην
Ελλάδα χρήματα, τα οποία
έμειναν αδήλωτα και ουδέποτε
φορολογήθηκαν. 

Κάλεσμα σε αμνηστία
Το 2011 ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών της
Αλβανίας Alfred Rushaj κα-

λούσε τους Αλβανούς να φέ-
ρουν τις καταθέσεις τους στις
αλβανικές τράπεζες με μια
χαμηλή φορολόγηση 3%, δί-
νοντας παράλληλη «οικονο-
μική αμνηστία», ασχέτως αν
τα χρήματα προέρχονται από
εγκληματικές ενέργειες. Με
μια απλή αίτηση δηλαδή οι
μετανάστες, χωρίς περαιτέρω
ερωτήσεις, νομιμοποιούσαν
το «μαύρο χρήμα»! 

Δηλαδή, χρήματα που πα-
ρήχθησαν στην Ελλάδα θα
«ξεπλυθούν» εύκολα στην Αλ-
βανία. Από τους Αλβανούς
μετανάστες, κατά τις επίσημες
στατιστικές μελέτες, το 42%
βρίσκονται στην Ελλάδα, το
32% στην Ιταλία και το 8,5%
στις ΗΠΑ. Συνεπώς, η μεγα-
λύτερη εισροή «μαύρου χρή-
ματος» αναμένεται από τη
χώρα μας! 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
ένα μεγάλο μέρος καταθέσε-
ων των ξένων μεταναστών
έχουν μεταφερθεί σε τράπεζες
των χωρών τους μέσω των
ειδικών γραφείων που λει-
τουργούν ως παραρτήματα
ταξιδιωτικών γραφείων για

μετανάστες, ενώ εμβάσματα
φεύγουν και με… λεωφορεία,
δίνοντας ένα φιλοδώρημα
στον οδηγό που κάνει το δρο-
μολόγιο από Ελλάδα προς
Αλβανία. 
Την ώρα που οι ελληνικές
τράπεζες ζουν αλλεπάλληλα
«σοκ» μαζικών αναλήψεων,
η Ένωση Αλβανικών Βιομη-
χανιών καλούσε τους Αλβα-
νούς μετανάστες να στείλουν
τις καταθέσεις τους από την
Ελλάδα στην Αλβανία, καθώς
το αλβανικό σύστημα είναι
πιο ασφαλές από το ελληνικό!
Μάλιστα, τόνιζε ότι η αλβανική
νομοθεσία έχει θωρακίσει το
αλβανικό τραπεζικό σύστημα,
καθώς απαγορεύει τη μετα-

φορά μεγάλων χρηματικών
ποσών από τις αλβανικές θυ-
γατρικές τράπεζες των ελλη-
νικών τραπεζών στις ελληνικές
μητρικές στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με στοιχεία στα
τέλη του 2010, οι καταθέσεις
των Αλβανών μεταναστών
στις ελληνικές τράπεζες είχαν
ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ, που
αντιστοιχούσαν σε 250.000
λογαριασμούς, στην Εθνική
Τράπεζα, κυρίως. 
Κάθε χρόνο οι Αλβανοί με-
τανάστες στέλνουν στη χώρα
τους εμβάσματα 800 εκατομ-
μυρίων ευρώ, που αντιστοι-
χούν στο 9% του αλβανικού
ΑΕΠ. Τα μισά προέρχονταν
από την Ελλάδα. 

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ

Αποχαιρέτα τα... εμβάσματα που χάνεις!
Πλούτος που παράχθηκε στην Ελλάδα 

από μετανάστες, αλλά ποτέ δεν δηλώθηκε 

και δεν φορολογήθηκε, τώρα βγαίνει 

στο εξωτερικό, εντείνοντας τα προβλήματα 

των ελληνικών τραπεζών που διέρχονται 

κρίση ρευστότητας. Με το “νόμιμο” τρόπο

αποστολής μικροεμβασμάτων στέλνουν χρήματα 

στο εξωτερικό μετανάστες που ζούνε στην Ελλάδα,

σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει

η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΡΩΜΑΝΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Eμβάσματα φεύγουν και με… λεωφορεία, δίνοντας ένα φιλοδώρημα στον οδηγό 
που κάνει το δρομολόγιο από Ελλάδα προς Αλβανία 

Από το 2003 

έως το Μάιο του 2011 

οι εκροές 

και μεταβιβάσεις 

χρημάτων

μεταναστών 

στην Αλβανία

έφτασαν 

τα 2,263 δισ., 

στο Πακιστάν 

το 1,5 εκατ. και 

στο Αφγανιστάν 

0,2 εκατ. 

Σύμφωνα με μελέτες της
Εθνικής και της Alpha Bank,
την περασμένη δεκαετία

οι καλύτεροι πελάτες των ελλη-
νικών τραπεζών ήταν οι οικονομικοί
μετανάστες. 
Mε συνολικές καταθέσεις που ξε-
περνούσαν τα 3-4 δισ. ευρώ και
με εμβάσματα μόνο προς Aλβανία
γύρω στα 500 εκατ. ευρώ, αλλά
και με μέσο ποσό κατάθεσης δι-

πλάσιο του αντίστοιχου του Έλληνα,
οι Αλβανοί μετανάστες αποτε-
λούσαν ένα «αποδοτικό» πελα-
τολόγιο των ελληνικών τραπεζών
με 250.000 λογαριασμούς. 
Δύο είναι οι βασικές τραπεζικές
συναλλαγές των οικονομικών με-
ταναστών: η κατάθεση και το έμ-
βασμα, για να στείλουν χρήματα
πίσω στις πατρίδες τους, στις οι-
κογένειές τους. 

Τραπεζικά στελέχη εκτιμούσαν
ότι την προηγούμενη δεκαετία
η μέση κατάθεση ενός οικονομικού
μετανάστη είναι σχεδόν διπλάσια
από τη μέση κατάθεση ενός Έλ-
ληνα. H μέση κατάθεση ταμιευ-
τηρίου ενός Έλληνα ήταν γύρω
στα 8.000 ευρώ. Αντίθετα, η μέση
κατάθεση ενός οικονομικού με-
τανάστη υπολογίζονταν γύρω
στα 10.000 - 15.000 ευρώ.

Οι καλύτεροι πελάτες 
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Στρέφουν και πάλι το ενδιαφέρουν τους

Η
ψυχολογία έχει αλ-
λάξει, οι προσδοκίες
έχουν αυξηθεί κα-
θώς οι επενδυτές

εκτιμούν ότι όσο μειώνεται το
country risk, τόσο θα αναδει-
κνύονται ευκαιρίες και στο Χ.Α.,
εφόσον βέβαια προχωρήσουν
κρίσιμα ζητήματα (μεταρρυθ-
μίσεις, ιδιωτικοποιήσεις, ρευ-
στότητα στην αγορά, ανάπτυξη). 
Η πλειοψηφία των αναλυτών
για το 2013 επιλέγει μετοχικές
επιλογές εταιρειών με εξωστρε-
φή χαρακτήρα και εταιρειών
υπό ιδιωτικοποίηση. Μία αγορά
όπου πλέον οι τράπεζες δε θα
αποτελούν όπως παλιά την
ατμομηχανή της ανόδου, αλλά
οι εταιρείες με έντονη εξωστρέ-
φεια ή όσες οδεύουν προς απο-

κρατικοποίηση, καθώς
και αυτές που βά-

σει ισολογι-
σμού μπορούν
να αποτελέ-
σουν turnaro-
und stories.

Και γενικότερα,
πολλοί αναλυ-

τές εκτιμούν ότι η Ελλάδα μπορεί
να αποτελέσει ένα ισχυρό tur-
naround story. 
Αν και η ελληνική οικονομία
συμπλήρωσε το πέμπτο συνε-
χόμενο έτος ύφεσης το 2012
και... πορεύεται προς το έκτο
το 2013, η παραμονή της χώρας
στην Ευρωζώνη και η απόφαση
για εκταμίευση των 52,4 δισ.
ευρώ από το Eurogroup δια-
μορφώνει συγκρατημένη αι-
σιοδοξία για έναρξη και ανα-
πτυξιακή πορεία, που ωστόσο
δεν μπορεί να συντελεστεί νω-
ρίτερα από το 2014 σε συνέχεια
της προόδου στο πεδίο των
διαρθρωτικών αλλαγών (με
αιχμή τις αποκρατικοποιήσεις)
και άλλων στοχευμένων ενερ-
γειών. 

Οι βασικοί καταλύτες
Ως βασικούς καταλύτες για το
2013 οι αναλυτές προσδιορίζουν
την ομαλή εφαρμογή του προ-
γράμματος που έχει συμφωνηθεί
με την Τρόικα, τις προσπάθειες
αποκρατικοποιήσεων και τη
συμμετοχή των επενδυτών στην

ανακεφαλαιοποίηση του τρα-
πεζικού κλάδου. 
Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του
2013 κομβικό γεγονός θεωρείται
η ολοκλήρωση της ανακεφα-
λαιοποίησης των τραπεζών,
όπου πλέον το τοπίο θα ξεκα-
θαρίσει οριστικά. 
Αφότου έχουν ολοκληρωθεί οι
ΑΜΚ των τραπεζών, θα γνωρί-
ζουμε ποιες παραμένουν ιδιω-
τικές και ποιες όχι, επομένως
ο κλάδος θα παύσει να αποτελεί
το «βαρίδι» της αγοράς και ο
δρόμος για μια νέα διαφορετική
αγορά θα είναι ανοιχτός. 
Οι τράπεζες παραμένουν και
θα παραμείνουν, σύμφωνα με
τους αναλυτές, ο αδύναμος κρί-
κος της αγοράς, καθώς οι αυ-
ξήσεις κεφαλαίου ύψους 17
και πλέον δισ. ευρώ, που θα
υλοποιήσουν οι 4 μεγαλύτερες
ελληνικές τράπεζες τον Απρίλιο
του 2013 στο πλαίσιο της ανα-
κεφαλαιοποίησής τους, φοβίζουν
την αγορά. 
Η πλειοψηφία των αναλυτών
για το επόμενο έτος επιλέγει
μετοχικές επιλογές εταιρειών

με εξωστρεφή χαρακτήρα και
εταιρειών υπό ιδιωτικοποίηση. 
Οι υπό αποκρατικοποίηση εται-
ρείες (ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛ.ΠΕ.)
είναι πιθανόν να υπεραποδώ-
σουν, ενώ εισηγμένες με εξα-
γωγικό προσανατολισμό (Μυ-
τιληναίος, Μέτκα, Motor Oil,
Όμιλος Βιοχάλκο, Ιντραλότ)
και ισχυρά θεμελιώδη (ΟΤΕ,
Coca-Cola 3Ε, Jumbo, Τέρνα
Ενεργειακή, Folli Follie, ΕΧΑΕ,
Frigoglass) αναμένεται να προ-
σελκύσουν το επενδυτικό εν-
διαφέρον, σύμφωνα πάντα με
τους αναλυτές.

Προσδοκίες 
για ράλι διεθνώς
Άνοδο των διεθνών αγορών
κατά το 2013 αναμένουν ο ένας
μετά τον άλλο οι μεγαλύτεροι
επενδυτικοί οίκοι. 
Προϋποθέσεις για ράλι στη Wall
Street το 2013 διακρίνει η Ci-
tigroup και εκτιμά ότι οι ελκυ-
στικές αποτιμήσεις, οι χαμηλές
μακροπρόθεσμες προσδοκίες
για τα κέρδη ανά μετοχή και η
βελτίωση των πιστωτικών συν-
θηκών δικαιολογούν την άνοδο
του S&P 500 στις 1.615 μονάδες
στο τέλος του επόμενου έτους
(+13% από τα τρέχοντα επίπεδά
του), ακόμα κι αν οι επενδυτές
ξεκινήσουν το νέο έτος επιφυ-
λακτικοί, όπως συνέβη και στο

τέλος του 2011, εν πολλοίς
λόγω της αβεβαιότητας για το
«δημοσιονομικό γκρεμό». H
Citi προτείνει αυξημένες θέσεις
στις αμερικανικές μετοχές, ενώ
εμφανίζεται πιο συγκρατημένη
για τις ευρωπαϊκές, συστήνοντας
μειωμένες θέσεις σε σχέση με
τη στάθμισή τους στα χαρτο-
φυλάκια αναφοράς. 
Σε ό,τι αφορά το ευρύτερο μα-
κροοικονομικό περιβάλλον το
επόμενο έτος, θα χαρακτηριστεί
από πέντε βασικούς παράγοντες:
απομόχλευση, χαμηλότερη ανά-
πτυξη, ανομοιογενή ανάπτυξη,
μηδενικά επιτόκια και ποσοτική
νομισματική χαλάρωση (QE).
Με αυτά τα δεδομένα προκρί-
νονται τοποθετήσεις σε μετοχές
εταιρειών με αναπτυξιακό προ-
φίλ και ισχυρό ισολογισμό που
εμφανίζονται ικανές όχι μόνο
να καταβάλλουν μέρισμα, αλλά
και να το αυξάνουν. 

BofA - Merrill Lynch
«Το 2013, πιστεύουμε ότι οι
επενδυτές θα πρέπει να έχουν
αυξημένες θέσεις σε μετοχές
και εταιρικά ομόλογα, μειωμένες
θέσεις στα κρατικά ομόλογα
και σε ρευστά διαθέσιμα και
ουδέτερη θέση απέναντι στα
εμπορεύματα» σχολιάζουν οι
αναλυτές της Bank of America
- Merrill Lynch: «Η διατήρηση

Με καλύτερες
προϋποθέσεις ξεκινάει
η χρηματιστηριακή
χρονιά το 2013, αφού
πολλές εκκρεμότητες
εντός του 2012
ολοκληρώθηκαν
αναφορικά με 
τη χρηματοδότηση 
του ελληνικού 
χρέους και την
οριστικοποίηση 
των αναγκαίων
κεφαλαίων για την
ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών,
σύμφωνα με 
τους αναλυτές. 

H ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

Χ.Α. (ποσά σε δισ. ευρώ) 

ΕΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
2012 34,28
2011 27,38
2010 54,29
2009 84,05
2008 68,98
2007 196,39
2006 158,01
2005 123,21
2004 92,2
2003 84,63
2002 65,76

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟ 2012
ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ

30/12/2011
KΛΕΙΣΙΜΟ

31/12/2012
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 680,42 907,9 33,43%
FTSE 25 264,91 309,68 16,90%
FTSE MID CAP 639,5 1.133,19 77,20%
ΒΙΟΜ. ΠΡΟΪOΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.394,06 3.250,75 35,78%
ΕΜΠΟΡΙΟ 1.106,98 1.829,59 65,28%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &ΥΛΙΚΑ 1.353,78 1.836,03 35,62%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 2.240,51 2.813,23 25,56%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ &ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.893,62 3.122,41 64,89%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.448,36 2.323,46 60,42%
ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.139,46 1.009,40 -11,41%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 268,41 742,2 76,52%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 792,74 1.403,81 77,08%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 262,86 226,28 -13,92%
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 4.876,95 6.657,97 36,52%
ΥΓΕΙΑ 132,75 280,6 11,37%
ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.190,27 2.287,90 92,22%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 998,85 1.318,95 32,05%

Ως βασικούς καταλύτες οι αναλυτές

προσδιορίζουν την εφαρμογή 

του προγράμματος σταθεροποίησης

και τη συμμετοχή των επενδυτών 

στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

ΟΠΑΠ
ΔΕΗ

ΕΛ.ΠΕ.
Μυτιληναίος

Μέτκα
Motor Oil,
Βιοχάλκο
Ιντραλότ 

ΟΤΕ
Coca-Cola 3Ε

Jumbo
Τέρνα Ενερ-

γειακή
Folli Follie

ΕΧΑΕ
Frigoglass 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΠΟΥ «ΨΗΦΙΖΟΥΝ» 

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
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σε Ελλάδα και Χ.Α. οι χρηματιστές
της υπερχαλαρής νομισματικής
πολιτικής, οι λογικές αποτιμήσεις
και η απομάκρυνση των ακραίων
ρίσκων (tail risks), όπως αυτό
της διάλυσης του ευρώ, προ-
ϊδεάζουν ώστε να αναδειχθούν
οι μετοχές η πιο επικερδής επέν-
δυση για το επόμενο έτος, με
κέρδη 10% - 15% για τους βα-

σικούς δείκτες σε ΗΠΑ, Ευρώπη
και Ασία». 
Η τιμή-στόχος για τον S&P 500
είναι οι 1.600 μονάδες, για τον
Eurostoxx 50 οι 3.000 μονάδες,
για τον DAX στη Φρανκφούρτη οι
8.400 μονάδες (που συνιστά νέο
ιστορικό υψηλό) και για το λον-
δρέζικο FTSE οι 6.400 μονάδες. 

Morgan Stanley
Μεταβατικό έτος χαρακτηρίζει
το 2013 η Morgan Stanley, που
προτείνει στους πελάτες της να
μειώσουν δραστικά τις θέσεις
τους στα ομόλογα προς όφελος
των μετοχών και να προτιμήσουν
μετοχές της Ευρώπης και των
αναδυόμενων αγορών σε βάρος
των αμερικανικών. 
Ο διεθνής οίκος προειδοποιεί
τους επενδυτές να μην περι-
μένουν επανάληψη των υψηλών
αποδόσεων του 2012 και κατά
το επόμενο έτος, καθώς τις
αποδίδει εν πολλοίς σε ένα
εξαιρετικό γεγονός, την εξάλειψη
του συστημικού κινδύνου (διά-
λυση Ευρωζώνης), κάτι που
δεν θα επαναληφθεί το 2013.
Η τιμή-στόχος της M.S. για το
δείκτη S&P 500 στο τέλος του
επόμενου έτους είναι οι 1.434
μονάδες και πρόκειται για την
μετριοπαθέστερη πρόβλεψη
μεταξύ των ξένων οίκων. Πιο
αισιόδοξη εμφανίζεται για τις
ευρωπαϊκές μετοχές, με τον
«πήχη» για το δείκτη MSCI Eu-
rope να τίθεται στις 1.258 μο-

νάδες, υπονοώντας περιθώρια
ανόδου 13%. 

Η HSBC
Προτίμηση στις μετοχές δηλώνει
η HSBC, θεωρώντας ότι παρότι
ο μακροοικονομικός ορίζοντας
για το 2013 είναι θολός, οι με-
τοχές μπορούν να δώσουν κέρδη
10 - 15% διεθνώς, χάρη σε ένα
συνδυασμό τριών παραγόντων:
περαιτέρω κινήσεις από τις κεν-
τρικές τράπεζες, αύξηση των
εταιρικών κερδών και ενίσχυση
της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
Όπως επισημαίνεται, οι επεν-
δυτές συνέρρευσαν στα ομόλογα
την τελευταία τετραετία, τώρα
όμως πληρώνονται πολύ λίγο
για να τα κατέχουν. 

Credit Suisse
Ψήφο εμπιστοσύνης στις μετοχές
δίνει και η Credit Suisse, προ-
βλέποντας ότι χάρη στις ελκυ-
στικές αποτιμήσεις τους θα απο-
τελέσουν την πιο ευνοημένη
κατηγορία επενδύσεων για το
2013, αποδίδοντας καλύτερα
από τα ομόλογα, το ασφαλές

καταφύγιο των προηγούμενων
ετών. Οι τιμές-στόχοι που δίδονται
για τους βασικούς χρηματιστη-
ριακούς δείκτες στο τέλος του
επόμενου έτους είναι οι 1.550
μονάδες για τον S&P 500, οι
2.750 μον. για τον Eurostoxx
50, οι 6.600 μον. για το βρετανικό
FTSE 100 και οι 1.160 μον. για
το δείκτη MSCI των αναδυόμενων
αγορών. H C.S. είναι ουδέτερη
για τις ευρωπαϊκές μετοχές και
διατηρεί αυξημένες θέσεις στις
αμερικανικές. 
Συστήνει μετοχές με υψηλή με-
ρισματική απόδοση και υψηλές
ταμειακές ροές για αυτούς που
ενδιαφέρονται πρωτίστως για
τις απόλυτες αποδόσεις και
αποστρέφονται τη μεταβλητό-
τητα, και ως εναλλακτική επέν-
δυση προτείνει τοποθετήσεις
στην αμερικανική αγορά ακι-
νήτων. Μεταξύ των κορυφαίων
επιλογών της στην Ευρώπη
συγκαταλέγονται οι Royal Dutch
Shell, η BMW, η BAT, η Bayer,
η Allianz, η AXA, η SAP και η
Iberdrola και στις ΗΠΑ οι Che-
vron, η Caterpillar, η General

Electric, η Procter & Gamble,
η Merck, η Citigroup, η Microsost,
η Google και η Apple. 

Goldman Sachs
Τις 4 κορυφαίες επενδυτικές
κινήσεις για το 2013 αναλύει
σε έκθεσή της η Goldman Sachs,
επιχειρώντας να παρουσιάσει
τα assets που αναμένεται να
μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον
της διεθνούς επενδυτικής κοι-
νότητας για το επόμενο έτος:
n Εμπορεύματα, με αιχμή το
πετρέλαιο: Ο οίκος συστήνει
«long» τοποθετήσεις με έναρξη
στα 100 δολ., στόχο τα 112 δο-
λάρια και παύση στα επίπεδα
κάτω των 94 δολ. το βαρέλι. 
n Κρατικά ομόλογα: «Long»
τοποθετήσεις στα 5ετή ισπανικά
κρατικά ομόλογα, με εκκίνηση
σε επίπεδα απόδοσης 4,29%,
στόχο 3,50% και παύση πάνω
από 5,50%. 
nΜετοχές: «Long» τοποθετή-
σεις στις μεγάλες αμερικανικές
τράπεζες. 
n Νομίσματα: «Short» τοπο-
θετήσεις στο δολ. Αυστραλίας.  

          ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ - ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙκΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Μετά από ένα καταστροφικό 2011
(-51,88% και αφού «χάθηκαν»
27 δισ. από την κεφαλαιοποίηση

της αγοράς), το 2012 εξελίχτηκε πολύ
καλύτερα απ’ ό,τι και ο πιο αισιόδοξος
επενδυτής θα προσδοκούσε στην αρχή του
έτους. 
Το Χ.Α. κατόρθωσε να πετύχει μία από τις
μεγαλύτερες ανόδους μεταξύ των διεθνών
αγορών, κάνοντας ένα ισχυρό ράλι στο
δεύτερο εξάμηνο του έτους, με αφορμή
την πολιτική εξομάλυνση και την απομά-
κρυνση του ενδεχόμενου εξόδου της χώρας
από την Ευρωζώνη. 
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε το 2012
στις 907,90 μονάδες, έναντι 680,42 μο-
νάδων του κλεισίματος του 2011, κατα-
γράφοντας άνοδο 227,48 μονάδων ή σε
ποσοστό 33,43%. 
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς
στη διάρκεια του 2012 αυξήθηκε κατά
6,90 δισ. και διαμορφώθηκε στα 34,28
δισ., από 27,38 δισ. το 2011. 
Η χρηματιστηριακή χρονιά χαρακτηρίσθηκε
από έντονες διακυμάνσεις. Η χαμηλότερη
τιμή του βασικού δείκτη το 2012 σε επίπεδο
κλεισίματος ήταν στις 476,36 μονάδες
(5/6) και η υψηλότερη στις 912,70 μονάδες
(27/12). 
Δηλαδή, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους

η αγορά «έτρεξε» ένα ράλι της τάξεως
του 90%(!), αφού το πρώτο εξάμηνο του
2012 είχε καταγράψει πτώση 30%. 
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης
FTSE-25 έκλεισε το 2012 με άνοδο 16,90%,
ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με
άνοδο σε ποσοστό 77,20%. 
Από τους επιμέρους δείκτες υποχώρησαν
μόνο των Τραπεζών και των Ταξιδιών &
Αναψυχής, ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κα-
τέγραψαν οι δείκτες των Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας, των Τηλεπικοινωνιών και της
Τεχνολογίας. 
Συγκεκριμένα, οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν
το 2012 ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα
και Υπηρεσίες: άνοδος 35,78%, Εμπόριο:
άνοδος 65,28%, Κατασκευές και Υλικά:
άνοδος 35,62%, Πετρέλαιο και Αέριο: άνο-
δος 25,56%, Προσωπικά και Οικιακά Προ-
ϊόντα: άνοδος 64,89%, Πρώτες Ύλες:
άνοδος 60,42%, Ταξίδια: πτώση 11,41%,
Τεχνολογία: άνοδος 76,52%, Τηλεπικοι-
νωνίες: άνοδος 77,08%, Τράπεζες: πτώση
13,92%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 36,52%,
Υγεία: άνοδος 11,37%, Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας: άνοδος 92,22% και Χρηματο-
οικονομικές Υπηρεσίες: άνοδος 32,05%. 
Αν εξαιρέσουμε τον τραπεζικό κλάδο που
υποαπέδωσε λόγω των γνωστών προβλη-
μάτων που αντιμετώπισε με το PSI και την

πρόσφατη επαναγορά χρέους, πολλά blue
chips και μικρομεσαίες μετοχές κατέγραψαν
αξιόλογα κέρδη, ανεβάζοντας έτσι τον
«πήχη» των προσδοκιών για τη νέα χρονιά. 
Από τις μετοχές του δείκτη της υψηλής
κεφαλαιοποίησης πτώση σημείωσαν μόνο
οι μετοχές της Κύπρου (-54,46%), του
ΟΠΑΠ (-20,94%) και της Εθνικής (-20,37%). 
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέ-
γραψαν οι μετοχές της Ιντραλότ
(+183,80%), της Τέρνα Ενεργειακή
(+174,17%), της Alpha Bank (+167,58%),
του ΟΛΠ (+98,59%), του ΟΤΕ (+77,08%),
της Eurobank (+69,13%), της Folli Follie
(+67,35%), της Jumbo (+65,83%), της
ΜΕΤΚΑ (+64,26%), της Ελλάκτωρ
(+58,68%), της ΔΕΗ (+55,00%) και της
ΕΧΑΕ (+53,71%). 
Από τις μετοχές του δείκτη της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης με πτώση έκλεισαν οι
μετοχές της Cyprus Popular Bank (-87,88%)
και της Επίλεκτος (-12,55%). Τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Σωλη-
νουργεία Κορίνθου (+302,0%), της Ιντρακόμ
(+269,46%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+229,49%),
Ιατρικού Αθηνών (+210,00%), της Attica
Bank (+167,94%), της Πλαστικά Θράκης
(+166,67%), του ΟΛΘ (+139,24%), της
Σαράντης (+121,43%) και της ΕΥΑΘ
(+89,06%). 

Χ.Α.: Η «ακτινογραφία» του 2012

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ FTSE 25
ΜΕΤΟΧΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

2011
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

2012
ΔΙΑΦΟΡΑ

Iντραλότ 0,673 1,91 183,80%
Τέρνα Ενεργειακή 1,2 3,29 174,17%
Alpha Bank 0,538 1,44 167,58%
ΟΛΠ 8,52 16,92 98,59%
ΟΤΕ 2,88 5,1 77,08%
Eurobank 0,379 0,641 69,13%
Folli Follie 7,72 12,92 67,35%
Jumbo 3,6 5,97 65,83%
ΜΕΤΚΑ 5,96 9,79 64,26%
Ελλάκτωρ 1,21 1,92 58,68%
ΔΕΗ 3,8 5,89 55,00%
ΕΧΑΕ 2,83 4,35 53,71%
Frigoglass 3,61 5,27 45,98%
Μυτιληναίος 3,13 4,47 42,81%
Motor Oil 5,84 8,3 42,12%
Coca Cola 3E 12,94 17,7 36,79%
Πειραιώς 0,253 0,338 33,60%
Βιοχάλκο 3,02 3,92 29,80%
Eurobank Properties 3,8 4,9 28,95%
TITAN 11,59 13,96 20,45%
MIG 0,369 0,429 16,26%
ΕΛΠΕ 6,37 7,4 16,17%
Κύπρου 0,56 0,255 -54,46%
ΟΠΑΠ 6,83 5,4 -20,94%
Εθνική 1,62 1,29 -20,37%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ FTSE MID CAP
ΜΕΤΟΧΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

2011
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

2012
ΔΙΑΦΟΡΑ

Σωλ. Κορίνθου 0,535 2,15 302,00%
Ιντρακόμ 0,167 0,617 269,46%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,607 2 229,49%
Ιατρικό Αθηνών 0,26 0,806 210,00%
Attica Bank 0,209 0,56 167,94%
Πλαστικά Θράκης 0,465 1,24 166,67%
ΟΛΘ 9,53 22,8 139,24%
Σαράντης 1,96 4,34 121,43%
ΕΥΑΘ 3,2 6,05 89,06%
ΣΙΔΕΝΟΡ 1,02 1,75 71,57%
Ελληνικά Καλώδια 1,14 1,86 63,16%
Lamda Development 2,5 4,02 60,80%
ΕΒΖ 0,915 1,36 48,63%
Νηρεύς 0,489 0,691 41,31%
Fourlis 1,43 1,97 37,76%
MLS 2,01 2,67 32,84%
Ικτίνος 0,859 1,29 50,17%
Πλαίσιο 2,85 3,65 28,07%
Επίλεκτος 0,51 0,446 -12,55%
Cyprus Popular Bank 0,33 0,044 -87,88%
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«ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ» Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ... ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Η
απόφαση για κατάργηση
του ΟΕΚ προτού διευθε-
τηθούν οι εκκρεμότητες
προς τους δικαιούχους έχει

προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες. 
Το υπουργείο Εργασίας διαβεβαιώνει
ότι στις αρχές του νέου έτους θα προ-
ωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για τις
δράσεις τόσο της Εργατικής Κατοικίας
όσο και της Εργατικής Εστίας, που
επίσης καταργήθηκε, καθώς θα εν-
ταχθούν στον ΟΑΕΔ.
Τα προγράμματα του Οργανισμού έχουν
παγώσει από το 2009. Οι υποχρεώσεις
του Οργανισμού έναντι των δικαιούχων
έχουν περιοριστεί στην εξυπηρέτηση
υποχρεώσεων πριν το 2009 με εξαι-
ρετικά αργούς ρυθμούς.
Την ίδια ώρα στον αέρα βρίσκονται
περίπου 100.000 δικαιούχοι του ΟΕΚ
που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο
με επιδότηση επιτοκίου.
Αδυνατούν να αποπληρώσουν τα στε-
γαστικά δάνεια με επιδοτούμενο επι-
τόκιο, που έλαβαν οι χιλιάδες δανει-
ολήπτες από τον Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας. Κάποιοι μάλιστα μπήκαν
στη λίστα των κόκκινων δανείων
καθώς αδυνατούν πλέον να εξυπη-
ρετήσουν ακόμη και τις χαμηλές δόσεις
αυτών των δανείων όπου η επιδότηση
του επιτοκίου φτάνει ακόμη και το
100%. Την περίοδο 2002-2008 κα-
τεγράφη έκρηξη δανειοδότησης με
κόστος περίπου 380 εκατ. ευρώ για
τον Οργανισμό. Πρόκειται για δάνεια
15ετούς διάρκειας με κάλυψη του
επιτοκίου μέσω του ΟΕΚ από 50%
έως και 100% για 9 χρόνια. 
Τα δάνεια του ΟΕΚ είχαν εξαιρεθεί

Οι τράπεζες στρέφονται
κατά της περιουσίας 
του ΟΕΚ 

Κατά της περιουσίας 
του Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας απειλούν 
να προσφύγουν 
οι τράπεζες, καθώς 
ο ΟΕΚ έχει ουσιαστικά
σταματήσει να καταβάλλει
στις τράπεζες την επιδότηση
επιτοκίου των δανείων 
που έχουν λάβει 
οι δικαιούχοι, όπως
υποστηρίζουν 
οι συνδικαλιστές 
του Οργανισμού.

συμβάσεις στις οποίες δεν προβλέπεται
δικαίωμα επιδότησης του επιτοκίου.

Η μοναδική διέξοδος;
Η μοναδική διέξοδος για τους δανει-
ολήπτες που έχουν πάρει επιδοτούμενο
δάνειο από τον ΟΕΚ είναι να απαρνηθούν
την επιδότηση. Ως γνωστόν, τα δάνεια
της κατηγορίας δίνονταν με 15ετή
διάρκεια. Για τα εννέα πρώτα χρόνια,
οι δανειολήπτες έπαιρναν την επιδότηση
η οποία αντιστοιχούσε στο 50% ή ακόμη
και στο 100% των τόκων. Τα περισ-
σότερα δάνεια, έχουν δοθεί μετά το
2005, οπότε η περίοδος της επιδότησης

δεν έχει λήξει ακόμη. Βέβαια, παρά
την επιδότηση, οι μηνιαίες δόσεις που
βγάζουν τα δάνεια του ΟΕΚ είναι πολύ
υψηλές επειδή η διάρκεια του δανείου
είναι μόλις 15 έτη. Κι όμως, οι τράπεζες
δεν δέχονται καν να αυξήσουν τη διάρ-
κεια αποπληρωμής του δανείου, ακόμη
και αν η περίοδος της επιδότησης πα-
ραμείνει στα 9 χρόνια. 
Προτείνουν στους δανειολήπτες να
«απορρίψουν» την επιδότηση έτσι
ώστε το στεγαστικό να μετατραπεί από
δάνειο του ΟΕΚ σε δάνειο της τράπεζας,
και δίνουν διάρκεια αποπληρωμής του
δανείου που επιθυμούν οι δανειολήπτες.

από τις ευεργετικές διατάξεις του
«νόμου Κατσέλη» και τώρα τα συ-
ναρμόδια υπουργεία μελετούν το εν-
δεχόμενο να ισχύσουν με το νέο νόμο
οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τα κοινά
στεγαστικά δάνεια, ενώ αναζητείται
φόρμουλα ώστε να μη θιγεί η δυνα-
τότητα επιδότησης επιτοκίου.
Οι δικαιούχοι ζητούν από τις τράπεζες
τη ρύθμιση των δανείων τους μέσω
της επιμήκυνσης του χρόνου αποπλη-
ρωμής, σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ.
Από την πλευρά τους τα πιστωτικά
ιδρύματα, για να αποδεχτούν την πρό-
ταση των δανειοληπτών, τους ζητούν
να παραιτηθούν από την επιδότηση
του επιτοκίου από τον ΟΕΚ. 
Όσοι πήραν επιδοτούμενο δάνειο από
τον ΟΕΚ τρέχουν και δεν φτάνουν, κα-
θώς οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι δεν
μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνεια και
προτείνουν στους δικαιούχους νέες

Ησχεδιαζόμενη αυτοτελής φορο-
λόγηση των ενοικίων που ει-

σπράττουν περίπου 700.000 ιδιοκτήτες
ακινήτων, από το πρώτο ευρώ και με
συντελεστή 10% έως 45%, αναμένεται
να βυθίσει ακόμη περισσότερο στην
απόγνωση δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων (καταστημάτων, γραφείων
και κατοικιών), οι οποίοι διαπιστώνουν
ότι οι περιουσίες τους, πέρα από την
απαξίωση στην οποία οδηγούνται,
λόγω της μείωσης των τιμών και της
έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος,
καταλήγουν να είναι επιζήμιες για
τους ίδιους, παρά την απόπειρα εκ-
μετάλλευσής τους, καθώς εκτός των
άλλων οι ενοικιαστές τους καθυστερούν
να τους πληρώσουν ή δεν τους πλη-
ρώνουν καθόλου.
Μια ξεχασμένη φορολογική συναλλαγή
κάνει θραύση τους τελευταίους μήνες
στις εφορίες. Είναι η εκχώρηση στο
Δημόσιο εισοδημάτων των φορολο-
γούμενων από μισθώματα ακινήτων,

τα οποία όμως δεν έχουν εισπραχθεί
και μάλλον δεν θα εισπραχθούν ποτέ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες
είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν
φόρους και για τους 12 μήνες που
προβλέπει το μισθωτήριο συμβόλαιο,
ασχέτως αν ο μισθωτής δεν έχει πλη-
ρώσει. 
Έτσι, οι ιδιοκτήτες είτε θα δηλώσουν
στη φορολογική δήλωση ότι εισέπραξαν
τα ενοίκια και θα φορολογηθούν γι'
αυτά είτε θα κάνουν αίτηση διαγραφής
«δωρίζοντας» στο Δημόσιο τα ανεί-
σπρακτα ενοίκια. 
Από εκεί και έπειτα ο έφορος έχει την
ευχέρεια να διεκδικήσει από τον ενοι-
κιαστή τα σχετικά ποσά υπέρ του Δη-
μοσίου, διαδικασία που ωστόσο δεν
γίνεται σχεδόν ποτέ. Οι αιτήσεις για
εκχώρηση στο Δημόσιο των εισοδη-
μάτων από ενοίκια που δεν εισπράτ-
τονται είναι η μόνη διαφυγή των ιδιο-
κτητών προκειμένου να μη φορολο-
γηθούν. 

Πώς γίνεται η εκχώρηση 
Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακι-
νήτων που θεωρούνται ότι έχουν
αποκτηθεί και τα οποία αποδεδειγ-
μένα δεν έχουν εισπραχθεί από το
δικαιούχο επιτρέπεται να μη συ-
νυπολογίζονται στο συνολικό κα-
θαρό εισόδημά του, εφόσον εκχωρη-
θούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγ-
μα.
Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη
δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η
οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για
τη φορολογία του προϊστάμενο της
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα
στο οικονομικό έτος στο οποίο τα ει-
σοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο.  
Μαζί με τη δήλωση αυτή παραδίδονται
στον προϊστάμενο της δημόσιας οι-
κονομικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά
έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης
και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών
βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο
αποδεικτικό στοιχείο. Το Δημόσιο υπο-

καθίσταται στα δικαιώματα του εκ-
χωρητή. Προκειμένου να αποδειχθεί
ότι δεν εισπράχθηκαν τα εκχωρούμενα
μισθώματα ακινήτου επισυνάπτονται
στην οικεία δήλωση όλα τα έγγραφα
που υπάρχουν, κατά περίπτωση.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
α) Το συμφωνητικό μίσθωσης του

ακινήτου.
β) H εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης

ή πρόσκληση καταβολής μισθω-
μάτων.

γ) H αγωγή απόδοσης του μισθίου ή
μη καταβολής μισθωμάτων.

δ) H δικαστική απόφαση απόδοσης
του μισθίου και καταβολής μισθω-
μάτων.

Όμως οι δανειολήπτες που θα εξετάσουν
έναν τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τους ότι η επιμήκυνση
του δανείου πληρώνεται, πολλές φορές
και ακριβά.
Π.χ. δάνειο 100.000 ευρώ με 15ετή
περίοδο εξόφλησης και επιτόκιο 3,5%
έχει μηνιαία δόση 720 ευρώ. Μέχρι
την πλήρη εξόφληση, πρέπει να κα-
ταβληθούν 29.742 ευρώ σε τόκους.
Αν η διάρκεια του δανείου αυξηθεί στα
25 χρόνια και το επιτόκιο στο 4%, ναι
μεν η δόση θα μειωθεί στα 534 ευρώ
αλλά το σύνολο των τόκων θα διπλα-
σιαστεί, φτάνοντας στα 60.345 ευρώ. 

«Απάντηση» στα χαράτσια με εκχώρηση ενοικίων 
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Τ
α αποτελέσματα της κυ-

βερνητικής πολιτικής στο
συγκεκριμένο κλάδο είναι
τα ακόλουθα: α) ο ασθενής

στον οποίον θα συνταγογραφείται
υποχρεωτικά η δραστική ουσία του
φαρμάκου του και ταυτόχρονα θα
του χορηγείται υποχρεωτικά το φθη-
νότερο σκεύασμα από το φαρμα-
κοποιό, καθίσταται πλέον το «τέλειο
πειραματόζωο» και β) η παραγωγή
φαρμάκου στη χώρα μας αφανίζεται
με συνοπτικές διαδικασίες. 

Συνταγογράφηση
με�δραστική�ουσία
Το μέτρο της συνταγογράφησης με
δραστική ουσία οδηγεί στον αφα-
νισμό του επώνυμου ελληνικού γε-
νοσήμου φαρμάκου. Η συνταγογρά-
φηση απαγορεύεται να αναφέρει το
ελληνικό επώνυμο γενόσημο που
γνωρίζει και εμπιστεύεται ο ιατρός
και ο ασθενής.
Στη θέση του αναγράφεται η δρα-
στική ουσία, για την οποία υπάρχει
πληθώρα αντιγράφων σκευασμάτων
και πριμοδοτείται από την ελληνική
πολιτεία –ως εκ θαύματος– το φθη-
νότερο όλων, άσχετα από το αν πα-
ράγεται σε τρίτες χώρες. Προκειμένου
να αφανιστεί το επώνυμο ελληνικό
γενόσημο, κρίνεται ως αποδεκτή
παράπλευρη απώλεια ή διακινδύ-
νευση της υγείας των Ελλήνων, οι
οποίοι –δεδομένης της κρίσης– θα
αφεθούν στη θεραπεία της ανώνυμης
φθηνότερης δραστικής ουσίας από
τρίτες χώρες. 
Συνεπώς, επιλέγοντας το κράτος να
πληρώνει μόνο το φθηνότερο σκεύα-
σμα του φαρμακείου και θεσμοθε-

τώντας υποχρεωτική τη χορήγησή
του, οδηγεί σε άμεσο κίνδυνο τον
Έλληνα ασθενή και σε πλήρη υπο-
βάθμιση τη δημόσια υγεία. 

Προμήθειες�και�Διαγωνισμοί
Από τα 100 φάρμακα της λίστας του
ΕΟΠΥΥ με το μεγαλύτερο τζίρο, το
98% αυτών ανήκουν σε πολυεθνικές
εταιρείες και μόλις το 2% σε ελληνικές
που παράγουν στη χώρα μας. Συνιστά
σκάνδαλο πρώτου μεγέθους η ελ-
ληνική κυβέρνηση να μην αντιμε-
τωπίζει διαφορετικά και με αναπτυ-
ξιακή διάθεση όσους παράγουν στην
Ελλάδα, απ’ όσους απλώς εισάγουν
ένα φάρμακο. 
Πώς θα ανταγωνιστεί ο Έλληνας πα-
ραγωγός που επενδύει στη χώρα με
πολλαπλάσιο κόστος παραγωγής
τον ανταγωνιστή του, που έχει επι-
λέξει απλώς να παράγει φάρμακα
σε τρίτες χώρες με ελάχιστο κόστος
και κατόπιν να τα εισάγει στην Ελλάδα
επιβαρύνοντας όμως το ισοζύγιο
της χώρας μας στο φάρμακο; Παρά
τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις
της κυβέρνησης ότι η ανάπτυξη είναι
το μέλημά της, δεν άδραξε τη μο-
ναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσει
τους βιομηχάνους με κριτήριο την
προστιθέμενη αξία στη χώρα. 
Για να ρίξει «στάχτη στα μάτια» του
λαού, η κυβέρνηση δέχεται στους
διαγωνισμούς των νοσοκομείων
μόνο τις εταιρείες που προσφέρουν
τα φθηνότερα φάρμακα, ανοίγοντας
έτσι την κερκόπορτα στις ξένες πο-
λυεθνικές εταιρείες να κερδίζουν
όλους τους διαγωνισμούς, αφού αυ-
τές εισάγουν στη χώρα μας γενόσημα
παραγόμενα σε τριτοκοσμικές χώρες,

αμφιβόλου ποιότητας με εξευτελι-
στικές τιμές. 
Στην Ελλάδα, δυστυχώς και σκαν-
δαλωδώς, επιλέχθηκε κάτι μοναδικό
σε όλη την Ευρώπη, αφού με το μο-
ναδικό κριτήριο της χαμηλότερης
τιμής για την επιλογή του φαρμάκου,
υποστηρίζονται σαφώς οι ξένες πο-
λυεθνικές εισαγωγικές εταιρείες, κάτι
που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
για τη δημόσια υγεία. 
Χαρακτηριστικά, αναφέρω ότι σε
πρόσφατους διαγωνισμούς νοσο-
κομείων ξένες πολυεθνικές εταιρείες
που μειοδότησαν σε αυτούς, στη

συνέχεια δεν κατάφεραν να προμη-
θεύσουν επαρκώς τα νοσοκομεία
με τις αναγκαίες ποσότητες φαρμά-
κων, δημιουργώντας έτσι χαοτικές
καταστάσεις. 

Φορολόγηση�φαρμάκου�
Σοκάρει την ελληνική κοινωνία η ευ-
κολία με την οποία η Tρόικα και η
ελληνική κυβέρνηση ανακαλύπτουν
φορολογητέα ύλη στους αναπήρους,
τους ένστολους και τους ασθενείς,
ενώ την ίδια στιγμή αρνούνται σκαν-
δαλωδώς να φορολογήσουν τους
τζίρους δισεκατομμυρίων ευρώ των
πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών
στη χώρα μας. 
Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι
κάθε χρόνο οι ελληνικές φαρμακο-
βιομηχανίες, με συνολικό τζίρο 1
δισ. ευρώ, δηλώνουν κέρδη και φο-
ρολογούνται κανονικά και την ίδια
στιγμή οι μεγαλύτερες ξένες πολυε-
θνικές εταιρείες του κλάδου, με συ-
νολικό τζίρο άνω των 3 δισ. ευρώ,

δηλώνουν ζημίες και
δεν πληρώνουν ούτε

1 ευρώ φόρο! 

Αναπτυξιακή
Πολιτική�

Η ελληνική φαρμακοβιομη-
χανία θα μπορούσε να διαδρα-

ματίσει στρατηγικό ρόλο και να ανα-
δείξει τη χώρα σε ηγέτιδα δύναμη
παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων,
όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Υπολογίζεται
ότι η σημερινή συνολική προστιθέ-
μενη αξία της εγχώριας παραγωγής
φαρμάκου υπερβαίνει κάθε χρόνο
τα 600 εκατ. ευρώ. Δεν είναι τυχαίο
ότι μέσα σε 20 χρόνια το 55% των
παραγόμενων φαρμάκων στην Ελ-
λάδα περιορίστηκε μόλις στο 17%,
ενώ ταυτόχρονα τα εισαγόμενα
σκευάσματα εκτινάχθηκαν στο 83%
των συνολικώς κυκλοφορούντων
φαρμάκων, βάζοντας έτσι «ταφό-
πλακα» στο εμπορικό μας ισοζύγιο,
τη φορολογητέα ύλη, τις εργοδοτικές
εισφορές και την απασχόληση. 
Σήμερα, με την υποχρεωτική συν-
ταγογράφηση με δραστική ουσία
και την πριμοδότηση από το κράτος
του φθηνότερου φαρμάκου, ευνο-
ούνται μόνο οι ξένες πολυεθνικές
εισαγωγικές εταιρείες σε βάρος της
ελληνικής παραγωγής, με αποτέλε-
σμα να οδηγούμαστε με βεβαιότητα
τα προσεχή χρόνια στο τέλος της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. 

Το τέλος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Γράφει ο ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓIΟΥ
Δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο 
MASTER στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

Οι Έλληνες πολίτες καθημερινά βομβαρδίζονται με περικοπές,
φόρους και μέτρα που ισοπεδώνουν το βιοτικό τους επίπεδο. 
Η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη σε μια μονομερή και μονόπλευρη
μνημονιακή πολιτική, η οποία στο χώρο του φαρμάκου οδηγεί
στην πλήρη διάλυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. 

Κάθε χρόνο οι ελληνικές

φαρμακο βιομηχανίες,

με συνολικό τζίρο 1 δισ.

ευρώ, δηλώνουν κέρδη

και φορολογούνται, 

ενώ την ίδια στιγμή 

οι μεγαλύτερες ξένες

πολυεθνικές του κλάδου,

με συνολικό τζίρο άνω

των 3 δισ., δηλώνουν

ζημίες και δεν

πληρώνουν φόρο! 



Η
εφημερίδα αναφερόταν

στα στοιχεία που είχε
δώσει στη δημοσιότητα
την προηγουμένη η

Υπηρεσία για την Εργασία. Το 2012
η Γερμανία είχε 41,5 εκατομμύρια
εργαζόμενους, κατά 416.000 περισ-
σότερους από τον προηγούμενο
χρόνο. Έτσι, για έβδομη συνεχή χρο-
νιά, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν
στη χώρα αυτή. Με ανεργία μικρό-
τερη από το 4% μάλιστα, η Βαυαρία
και η Βάδη-Βυρτεμβέργη, οι δύο
βιομηχανικές ζώνες της Νότιας Γερ-
μανίας, δεν απέχουν πολύ από την
πλήρη απασχόληση. 
Είναι αλήθεια ότι σε λίγες εβδομάδες,
όταν ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες
για την αγορά της εργασίας, θα κα-
ταστεί σαφές ότι πολλές από τις νέες
δουλειές είναι «μίνι» ή ότι πληρώ-
νονται με λιγότερα από 8 ευρώ την
ώρα. Όπως και να ’χει, όμως, οι Γερ-
μανοί έχουν την αίσθηση ότι τα βγά-
ζουν πέρα καλύτερα από τους άλ-
λους Ευρωπαίους. Εξ ου και η τε-
ράστια δημοτικότητα της Άνγκελα
Μέρκελ, όσο κι αν η αντιπολίτευση
θεωρεί ότι η καγκελάριος επωφε-
λείται από τις μεταρρυθμίσεις που
έκαναν οι προκάτοχοί της. 
Να σημαίνει άραγε αυτό ότι όλα
πάνε καλά στη Γερμανία; Όχι αναγ-
καστικά. Αντίθετα με τους Γάλλους,
οι Γερμανοί δεν κινητοποιούνται
αυτόν τον καιρό για να υπερασπι-
στούν την εργασία τους, αλλά για

να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση
των ενοικίων. Τα νοίκια στο Βερολίνο
(6,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
το μήνα, χωρίς επιβαρύνσεις), στη
Φραγκφούρτη (8,60 ευρώ), ακόμη
και στο Μόναχο (11,20 ευρώ), στην
πιο ακριβή πόλη της Γερμανίας, μπο-
ρεί να φαίνονται προσιτά, αλλά οι
Γερμανοί διαπιστώνουν ότι αυξή-
θηκαν κατά 20% μέσα στην τελευταία
πενταετία. Στην Κολωνία σχηματί-
ζονται πλέον μεγάλες ουρές μπροστά
στα προς ενοικίαση διαμερίσματα.
Στο Αμβούργο γίνονται διαδηλώσεις
κατά της έλλειψης στέγης. Στο Βε-

ρολίνο έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα
υποστήριξης των οικογενειών που
κινδυνεύουν με έξωση.

Σε κομβικό σημείο
Τα αίτια είναι τόσο δομικά όσο και
συγκυριακά. Σε μια χώρα που ο πλη-
θυσμός μειώνεται, οι δημοτικές
αρχές δεν συνειδητοποίησαν ότι η
δημογραφική μείωση δεν εμποδίζει
την προσέλκυση νέων κατοίκων
από τις πόλεις. Το αποτέλεσμα είναι
να παρατηρείται έλλειψη 250.000
διαμερισμάτων. Από την άλλη πλευ-
ρά, η Γερμανία προσελκύει κεφάλαια

απ’ όλο τον κόσμο. Εκτός από τους
Ασιάτες και Αμερικανούς επενδυτές,
έρχονται να τοποθετήσουν εδώ τις
οικονομίες τους Ιταλοί επιχειρημα-
τίες, Έλληνες γιατροί και Αυστριακοί
τραπεζίτες. Οι Γερμανοί ανησυχούν
γι’ αυτούς τους νεοφερμένους, που
τα Σαββατοκύριακα επισκέπτονται
πέντε διαμερίσματα τη μέρα, υπο-
γράφουν συμβόλαια και στη συνέ-
χεια παίρνουν το αεροπλάνο για
την Αθήνα, το Μιλάνο ή τη Βαρκε-
λώνη. 
Οι πολιτικοί είναι πολύ προβλημα-
τισμένοι. Ο υπουργός Μεταφορών

έφτασε να προτείνει να φιλοξενούν-
ται οι φοιτητές που δεν βρίσκουν
στέγη στα πλοία που είναι δεμένα
στα λιμάνια! Και ο υποψήφιος των
Σοσιαλδημοκρατών Περ Στάινμ-
προυκ υπόσχεται ένα «σχέδιο δρά-
σης», χωρίς να διευκρινίζει ποιο θα
είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση και
καθώς έχει ξεκινήσει η προεκλογική
εκστρατεία, τόσο η Μέρκελ όσο και
ο Στάινμπρουκ προσπαθούν να κα-
θησυχάσουν τη μεσαία τάξη, που
τα παιδιά της δεν βρίσκουν πλέον
στέγη τόσο εύκολα όσο πριν.
Σύμφωνα με μια μελέτη του Ιδρύ-
ματος Bertelsmann που δόθηκε στη
δημοσιότητα στα μέσα Δεκεμβρίου
του 2012, αυτή η περίφημη κοινω-
νική κατηγορία δεν είναι πια αυτό
που ήταν. Μέσα σε δεκαπέντε χρόνια,
πέντε εκατομμύρια άνθρωποι εκ-
διώχθηκαν από τις τάξεις της. Ο
αριθμός των Γερμανών που κερδί-
ζουν λιγότερο από το 70% του μέσου
όρου αυξήθηκε την ίδια περίοδο
κατά 4 εκατομμύρια.
Το κόμμα της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς, το Die Linke, συνειδητοποιεί
τα οφέλη που μπορεί να έχει από
αυτή την κατάσταση. Ενώ μέχρι
τώρα ορκιζόταν στο όνομα της Ρόζα
Λούξεμπουργκ, τώρα θυμήθηκε τον
Λούντβιχ Έρχαρντ, τον υπουργό Οι-
κονομικών μετά τον πόλεμο, που
υποσχόταν ευημερία για όλους… 
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Αν τους δει κανείς από το Παρίσι, τη Μαδρίτη 
ή τη Λισσαβώνα, οι τίτλοι των γερμανικών
εφημερίδων είναι μερικές φορές σουρεαλιστικοί.
«Ύστερα από μια χρονιά-ρεκόρ στην αγορά
εργασίας, οι πολιτικοί ονειρεύονται την πλήρη
απασχόληση» ήταν ο τίτλος της Frankfurter
Allgemeine Zeitung στις 3 Ιανουαρίου. 

Δοκιμάζεται (και) στη Γερμανία 
η μεσαία τάξη

Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ;

Άνεργοι σχεδόν 
4 στους 10 νέους 

στην Ιταλία

Νέο ρεκόρ στην ανεργία των νέων
σημειώθηκε στην Ιταλία, σύμφωνα

με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου
Στατιστικής (Istat). Συγκεκριμένα,
τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα
με την επεξεργασία των μέχρι τώρα
στοιχείων που έχει στη διάθεση του
το Istat, η ανεργία στους νέους ανήλθε
στο 37,1%. Πρόκειται για το υψηλότερο
ποσοστό που έχει καταγραφεί από
το 1992 μέχρι σήμερα. Σε σχέση με
την περίοδο πριν από ένα χρόνο, οι
νέοι σε αναζήτηση εργασίας αυξήθηκαν
κατά 5%.
Το συνολικό ποσοστό των ανέργων
στην Ιταλία διαμορφώθηκε τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο στο 11,1%, με
αύξηση 1,8% σε σχέση με τον ίδιο
μήνα του 2011. «Τα στοιχεία αυτά
δεν είναι αποτέλεσμα αποτυχίας της
κυβέρνησης του Μάριο Μόντι. Πλη-
ρώνουμε τα λάθη του παρελθόντος,
τα οποία έχουν μακροχρόνιες αρνητικές
επιπτώσεις» σχολίασε η Ιταλίδα υπουρ-
γός Εργασίας Έλσα Φορνέρο.

Γράφει ο ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΛΕΜΕΤΡ 
Αναδημοσίευση από τη

Ο υπουργός

Μεταφορών 

της Γερμανίας

έφτασε 

να προτείνει 

α φιλοξενούνται

οι φοιτητές που

δεν βρίσκουν

στέγη στα πλοία

που είναι

δεμένα 

στα λιμάνια 



Α
υτή είναι η εικόνα του κό-

σμου, σύμφωνα με τους
περισσότερους αναλυτές.
Υπάρχουν όμως –ευτυ-

χώς– και κάποιοι που είναι περισ-
σότερο αισιόδοξοι. Όπως ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας
Ιμπέρ Βεντρίν, για παράδειγμα, που
σε άρθρο του τον περασμένο μήνα
στο αμερικανικό περιοδικό «Foreign
Policy» αναφερόταν στην περίφημη
φράση του Φραγκλίνου Ρούσβελτ:
«Η παρακμή είναι μια επιλογή: το
μόνο που πρέπει να φοβόμαστε
είναι ο ίδιος ο φόβος».
Η παγκοσμιοποίηση ξεκίνησε από
τη Δύση και ήταν μια τόσο ιδιοφυής
εφεύρεση, ώστε όλος ο κόσμος προ-
σπάθησε να την αξιοποιήσει προς
όφελός του. Το αποτέλεσμα είναι
να απειλείται σήμερα η κυριαρχία
της Δύσης. «Δεν υπάρχει ούτε μία
πλευρά της δυτικής κυριαρχίας που
οι αναδυόμενες χώρες να μην είναι
διατεθειμένες να αμφισβητήσουν»
σημειώνει ο Βεντρίν. Πρέπει λοιπόν
να πέσουμε στη μελαγχολία και στην
απαισιοδοξία; Όχι, απαντά ο ίδιος,
που θαυμάζει την αισιοδοξία των
Αμερικανών. «Οι δυτικές χώρες εξα-
κολουθούν να έχουν σημαντικά πλε-
ονεκτήματα και η εντυπωσιακή άνο-
δος των χωρών του αναπτυσσόμε-
νου κόσμου δεν μπορεί να συγκα-
λύψει τις αδυναμίες τους».

Ο «ανταγωνισμός»
Ο κόσμος τον οποίο φαντάζεται ο
Βεντρίν δεν θα είναι ασφαλώς ένας
κόσμος που θα διαμορφώνεται μόνο

από τη Δύση, ούτε όμως ένας κόσμος
όπου η Κίνα θα πάρει τη θέση των
Ηνωμένων Πολιτειών ως κυρίαρχη
δύναμη. «Ο μετα-αμερικανικός κό-
σμος δεν είναι προ των πυλών» προ-
βλέπει ο πρώην υπουργός. «Αυτό
που θα καθορίσει την παγκόσμια
πολιτική είναι ο ανταγωνισμός». Και
για να παραμείνουν ανταγωνιστικές
σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, οι Ηνω-
μένες Πολιτείες και η Ευρώπη όχι
μόνο πρέπει να επενδύσουν σε μια
ανάπτυξη σε υγιείς βάσεις και να
επανανομιμοποιήσουν τη δημο-
κρατική διαδικασία, αλλά και να
δράσουν από κοινού.
Αντίστοιχες είναι και οι προβλέψεις

του αμερικανικού ιδρύματος Natio-
nal Intelligence Council (NIC): μπορεί
το 2030 η Κίνα να είναι η μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο και η Ασία
να ξεπεράσει τις δυτικές χώρες στο
στρατιωτικό και οικονομικό τομέα,
αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δια-
τηρήσουν τη θέση του «πρώτου με-
ταξύ ίσων». Το NIC προβλέπει επίσης
ότι οι μεσαίες τάξεις θα γίνουν στις
περισσότερες χώρες του κόσμου ο
σημαντικότερος οικονομικός και
κοινωνικός τομέας. Με άλλα λόγια,
για πρώτη φορά στην ιστορία, οι
περισσότεροι κάτοικοι του πλανήτη
θα ανήκουν το 2030 στις μεσαίες
τάξεις, και όχι πια στις φτωχές, όπως

συνέβαινε μέχρι τώρα. «Και αυτή η
αλλαγή θα είναι τεκτονική».

Οι μεσαίες τάξεις
Γιατί αυτή η αλλαγή είναι τόσο ση-
μαντική; Επειδή οι μεσαίες τάξεις
στις αναδυόμενες χώρες έχουν τις
ίδιες επιδιώξεις με τις μεσαίες τάξεις
στη Δύση. Η αντίδραση στο συλ-
λογικό βιασμό που συγκλόνισε την
Ινδία είναι χαρακτηριστική: οι Ινδοί,
και κυρίως οι Ινδές, που διαδηλώνουν
ζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια για
τις γυναίκες είναι εκπρόσωποι αυτών
των μεσαίων τάξεων, που γνωρίζουν
την αξία τόσο της εκπαίδευσης όσο
και της ισότητας των φύλων. Οι αξίες

αυτές είναι θεμελιώδεις στις δυτικές
χώρες.
Αλλά και στην Κίνα, στην Ινδονησία,
στη Ρωσία, οι αστικές μεσαίες τάξεις
ακολουθούν μαζικά τον τρόπο ζωής
των δυτικών μεσαίων τάξεων. Στην
Κίνα ασκούν έντονη πίεση στο κα-
θεστώς για πιο καθαρό περιβάλλον,
πιο ανοιχτή εκπαίδευση, πιο ελεύ-
θερο ίντερνετ. Στη Ρωσία έχουν πα-
ραδοθεί στην έσχατη μορφή μαζικής
κατανάλωσης, το mall. Η Νότια
Κορέα έδωσε στον κόσμο και στο
YouTube τον PSY και την παγκόσμια
επιτυχία του, το «Gangnam Style».
Το YouTube όμως είναι μια αμερι-
κανική δημιουργία, η συνοικία Γκάνγ-
κναμ στη Σεούλ θα μπορούσε να
βγαίνει από ένα αμερικάνικο σίριαλ
και ο PSY θα μπορούσε να προέρ-
χεται από ένα προάστιο του Ντάλας.
Ποιος μιλά ακόμη, το 2013, για «ασια-
τικές αξίες»;
Την ίδια στιγμή, οι δυτικές μεσαίες
τάξεις εξελίσσονται κι αυτές, ως
αποτέλεσμα της μετανάστευσης και
της παγκοσμιοποίησης. Σύμφωνα
με την αμερικανική Στατιστική Υπη-
ρεσία, το 2043 οι λευκοί θα αποτε-
λούν μειοψηφία στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, όπου δεν θα πλειοψηφεί κα-
μιά εθνική ομάδα. Κι αν μπορεί να
γίνει μια ασφαλής πρόβλεψη για
την Αμερική, αυτή αφορά το «leading
from behind», την ηγεσία από τα
παρασκήνια δηλαδή, όπως έγινε με
τον πόλεμο στη Λιβύη: αφήνεις τους
άλλους να οδηγούν, διατηρώντας
για τον εαυτό σου έναν ουσιαστικό
ρόλο.

37Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 διεθνή

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

ΤHΣ SYLVIE KAUFFMANN
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ

Η Δύση είναι άρρωστη, και η κατάσταση θα επιδεινωθεί 
κι άλλο προτού αρχίσει να βελτιώνεται. Η Ευρωζώνη μπορεί
να μη διαλύθηκε πέρυσι, αλλά η κάθοδός της στην κόλαση 
θα συνεχιστεί. Το δημοσιονομικό βάραθρο μπορεί να
αποφεύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το πρόβλημα 
με το όριο του χρέους θα εμφανιστεί και πάλι σε δύο μήνες.
Στο μεταξύ, η Ασία ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει…

Πόσο απειλείται η κυριαρχία της Δύσης;

Η παγκοσμιοποίηση

ξεκίνησε από τη Δύση

και ήταν μια τόσο

ιδιοφυής εφεύρεση,

ώστε όλος ο κόσμος

προσπάθησε να 

την αξιοποιήσει προς

όφελός του. 

Το αποτέλεσμα είναι 

να απειλείται σήμερα 

η κυριαρχία της Δύσης



Ω
ς ΑΠΕ ορίζονται μορφές

εκμεταλλεύσιμης ενέρ-
γειας, όπως η ηλιακή ακτι-
νοβολία, ο άνεμος, η γε-

ωθερμία, η ενέργεια των υδάτων, η
διαχείριση των αστικών απορριμ-
μάτων, ακόμη και η βιομάζα. Ταυ-
τόχρονα, οι τεχνολογικές δυνατό-
τητες εκμετάλλευσης αυτών των
φυσικών πόρων ενέργειας βελτιώ-
νονται με εκθετικούς ρυθμούς.
Την ίδια στιγμή, στη χώρα μας οι
ΑΠΕ διάγουν τη βρεφική τους ηλικία,
καθώς δεν αποτέλεσαν εξαίρεση
στη γενικότερη υστέρηση στην πα-
ρακολούθηση και στην αφομοίωση
νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Ακό-
μη και ο τομέας των φωτοβολταϊκών
συστημάτων, που αποτέλεσε την
αιχμή του δόρατος της οικονομικής
δραστηριότητας της χώρας τα τε-
λευταία χρόνια, λειτούργησε σε με-
γάλο βαθμό με το γνωστό καθεστώς
του «εύκολου» κέρδους από αλεξι-
πτωτιστές επενδυτές και ημιμαθείς

μελετητές-κατασκευαστές. 
Παράλληλα, τα επικαιροποιημένα
επιστημονικά δεδομένα, τα κλιμα-
τολογικά στοιχεία και η καταγραφή
των φυσικών πόρων σχετικά με τις
δυνατότητες των ΑΠΕ στη χώρα μας
οδηγούν σε ιδιαίτερα θετικά συμ-
περάσματα για τη βιωσιμότητά τους,
αλλά και τη συμβολή τους στην οι-
κονομική ανάπτυξη και στην προ-
στασία του περιβάλλοντος. 
Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι:
-Η γεωγραφική θέση της χώρας μας
αποτελεί βέλτιστη επιλογή για τις
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, λόγω
των ιδανικών αναλογιών προσπί-
πτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και
εύρους των θερμοκρασιών κατά τη
διάρκεια του έτους 
-Το καταγεγραμμένο αιολικό δυνα-
μικό στην ευρύτερη περιοχή της
νησιωτικής –και όχι μόνο– χώρας
είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για αξιο-
ποίηση εξαιτίας ειδικών γεωλογικών
συνθηκών, η χώρα μας διαθέτει γε-

ωθερμικές πηγές (υψηλής, μέσης
και χαμηλής ενθαλπίας) σε οικονο-
μικά βάθη. 
Η αξιολόγηση του συνόλου των
ενεργειακών δεδομένων από τις
ΑΠΕ οδηγεί σε προβληματισμό σχε-
τικά με την ορθότητα των έως τώρα
επιλογών στη διαχείριση των ανα-
νεώσιμων ενεργειακών μας πηγών.

Θεωρείται εύλογη η απορία του μέ-
σου σκεπτόμενου πολίτη για το κατά
πόσο είναι δόκιμο σε μια γεωγραφική
περιοχή με αυτά τα χαρακτηριστικά
να παραμένουμε ενεργειακά και οι-
κονομικά εξαρτημένοι από εισαγό-
μενες υπερτιμημένες πρώτες ύλες
και ξεπερασμένα τεχνολογικά συ-
στήματα παραγωγής. 

Ακριβώς εδώ πρέπει να λειτουργή-
σουν συνεκτικά η νομοθετική και η
εκτελεστική εξουσία, αξιοποιώντας
στο έπακρο τις δυνατότητες των
εγχώριων επιστημονικών-πανεπι-
στημιακών κοινοτήτων και των Ελ-
λήνων μηχανικών σε θέματα δια-
χείρισης ΑΠΕ. 
Από τη συλλογική προσπάθεια θα
πρέπει να προκύψει ένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο υποχρεωτικής εισα-
γωγής των ΑΠΕ σε ιδιωτικά, δημόσια,
οικιστικά ή μη κτίρια, με ταυτόχρονη
παροχή σημαντικών κινήτρων. Η
νομοθετική θέσπιση των ΑΠΕ δεν
θα πρέπει να γίνεται με την επεν-
δυτική λογική της παραγωγής υπε-
ραξίας από την παραγόμενη ενέρ-
γεια, αλλά με γνώμονα την πλήρη
αξιοποίηση των ΑΠΕ, την οικονο-
μικότερη εξυπηρέτηση των ενερ-
γειακών αναγκών των κτιρίων, τη
βελτίωση της ποιότητας του περι-
βάλλοντος, αλλά και ως μοχλός ανά-
πτυξης της οικονομίας μας. 
Ίσως τελικά η απάντηση στο αρχικό
ερώτημα να είναι προφανής… 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύνδεση των βιοκαυσίμων με τη
ρύπανση του περιβάλλοντος βλέ-

πουν τώρα οι επιστήμονες, που εν-
τόπισαν στα δέντρα και τα φυτά που
καλλιεργούνται ειδικά για να μετα-
τραπούν σε βιοκαύσιμα, μια ρυπογόνο
χημική ουσία, η οποία αναμιγμένη
με άλλες ρυπογόνες ουσίες, μπορεί
να προκαλέσει ακόμα και μείωση στις
αποδόσεις των γεωργικών καλλιερ-
γειών! Ειδικότερα, νέα βρετανική έρευ-
να επιστημόνων του Πανεπιστημίου
του Λάνκαστερ, με επικεφαλής τον
Νικ Χιούιτ, που δημοσιεύτηκε στο πε-
ριοδικό για την κλιματική αλλαγή «Na-
ture Climate Change», δείχνει ότι
τυχόν μαζική παραγωγή βιοκαυσίμων
στο μέλλον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης
της ανόδου της θερμοκρασίας από
την καύση των ορυκτών καυσίμων
που αυξάνουν το διοξείδιο του άν-
θρακα, στην πραγματικότητα θα μπο-
ρούσε να επιβαρύνει κι άλλο την ατμό-
σφαιρα και την υγεία των ανθρώπων. 
Η ουσία που εντόπισαν οι επιστήμονες,

είναι το ισοπρένιο, το οποίο σχηματίζει
τοξικό όζον όταν αναμιγνύεται
με άλλες ρυπογόνες ουσίες,
παρουσία του ηλιακού φωτός.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι εξαι-
τίας του τοξικού όζοντος, η
ετήσια αξία των ευρωπαϊκών καλ-
λιεργειών σιταριού και καλαμποκιού
θα μπορούσε να μειωθεί κατά 1,5 δισ.
δολάρια λόγω της μείωσης των γε-
ωργικών αποδόσεων. 
Η μελέτη εκτιμά ότι τα βιοκαύσιμα
θα μπορούσαν να προκαλέσουν πε-
ρίπου 1.400 πρόωρους θανάτους ετη-
σίως στην Ευρώπη έως το 2020, με
κόστος 7,1 δισ. δολαρίων για την κοι-
νωνία!
«Η μεγάλης κλίμακας παραγωγή βιο-
καυσίμων στην Ευρώπη θα έχει μι-
κρές αλλά σημαντικές επιπτώσεις
στην ανθρώπινη θνησιμότητα και
στις αποδόσεις των καλλιεργειών.
Απ’ όσο γνωρίζουμε, κανείς έως τώρα
δεν έχει μελετήσει τις συνέπειες για
την ποιότητα του αέρα εξαιτίας της

ανάπτυξης
των καλλιερ-

γειών για βιο-
καύσιμα», δή-
λωσε ο επικε-
φαλής της

έρευνας.  Ως λύση, οι ερευνητές προ-
τείνουν τη χωροθέτηση των καλ-
λιεργειών βιοκαυσίμων μακριά από
τα πληθυσμιακά κέντρα, όπου ήδη
υπάρχει μεγάλη ρύπανση της ατμό-
σφαιρας, ή τη γενετική τροποποίηση
των δέντρων ώστε να μειωθεί η έκλυ-
ση ισοπρένιου από αυτά. 

Μοχλός ανάπτυξης οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
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Αναμφισβήτητα, τα τελευταία έτη εμφανίζεται, τόσο σε ελληνικό
αλλά κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο, κατακόρυφη αύξηση του
ενδιαφέροντος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 
Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΟΥΛΑΣ*

*Ο Γιάννης Καλτσούλας είναι μηχανολόγος μη-
χανικός, διαχειριστής της τεχνικής εταιρείας
Δομική Ενεργειακή Στερεάς Ελλάδας-Πανα-
γιωτόπουλος Π.-Καλτσούλας Ι.-Κουτσιούκης Ι.
Ο.Ε.

Τάξη στο τοπίο
των παράνομων γεωτρήσεων

Προσπάθεια να μπει τάξη στο τοπίο των παράνομων γεωτρήσεων,
υδρευτικών και αρδευτικών βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο σχετικού

νόμου που δίνει τη δυνατότητα αδειοδότησής τους. Ο νόμος αυτός εκδόθηκε
πριν από ενάμισι περίπου χρόνο και μέχρι τώρα έχουν δοθεί δύο παρατάσεις,
προκειμένου ιδιώτες και δήμοι να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες
για την έγκριση των απαραίτητων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τις περιφέρειες. Σε περίπτωση που οι γεωτρήσεις αυτές δεν αδειοδοτηθούν,
οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα έχουν το
δικαίωμα σφράγισής τους. 
«Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας είναι να διαπιστώνεται σε κάθε περιοχή
το υδάτινο ισοζύγιο, δεδομένου ότι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για τις γεωτρήσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τις ποσότητες των υδάτων
που αντλούνται και το βάθος άντλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα
δεν ήταν γνωστός ο ακριβής αριθμός των γεωτρήσεων», εξήγησε η εντεταλμένη
σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα Ορυκτού
Πλούτου, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Ιωάννα Τζάκη, στη συνεδρίαση της
Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
Με αφορμή, άλλωστε, την αδειοδότηση δεκαεννέα γεωτρήσεων από τη Μη-
τροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης στους Δήμους Ωραιοκάστρου, Πυλαίας
- Χορτιάτη και Δέλτα, ανέφερε ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις θα έχουν πλέον μια βάση δεδομένων για το σύνολο
των γεωτρήσεων και θα μπορούν, μάλιστα, να εκπονήσουν διαχειριστικό
σχέδιο υδάτων για κάθε περιοχή.

Μελέτη-σοκ για τα βιοκαύσιμα



Τ
ο τηλεσκόπιο «Κέπλερ» από το 2009

μελετά εξονυχιστικά περίπου
150.000 άστρα σε μια περιοχή του
ουρανού, στον αστερισμό του Κύ-

κνου. Όπως προέκυψε από την ανάλυση
των έως τώρα δεδομένων, τουλάχιστον ένα
στα έξι άστρα του γαλαξία μας (ποσοστό
17%) διαθέτει σε τροχιά γύρω του ένα πλανήτη
με μέγεθος παρόμοιο με αυτό της Γης. Με
δεδομένο ότι ο γαλαξίας μας έχει γύρω στα
100 δισεκατομμύρια άστρα, ο συνολικός
αριθμός εξωπλανητών σαν τη Γη υπολογίζεται
σε τουλάχιστον 17 δισεκατομμύρια! 
Οι νέες εκτιμήσεις των αστρονόμων, με επι-
κεφαλής τον Φρανσουά Φρενσίν του Κέντρου
Αστροφυσικής Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν, ανα-
κοινώθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου της
Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας, ενώ
παράλληλα δημοσιεύονται στο περιοδικό

αστροφυσικής «The Astrophysical Journal». 
Η νέα εκτίμηση συνέπεσε με την ανακοίνωση
ότι το «Κέπλερ» ανακάλυψε 461 ακόμα πι-
θανούς εξωπλανήτες, οι περισσότεροι από
τους οποίους έχουν περίπου το μέγεθος της
Γης. Έτσι, οι εξωπλανήτες που έχει έως τώρα
ανακαλύψει το τηλεσκόπιο, ανέρχονται συ-
νολικά στους 2.740, από τους οποίους οι
105 έχουν ήδη επιβεβαιωθεί. 
Η νέα στατιστική ανάλυση των στοιχείων
του «Κέπλερ» δείχνει ότι το 17% των άστρων
έχουν τουλάχιστον ένα πλανήτη με μέγεθος
0,8 έως 1,2 φορές αυτό της Γης και με τροχιά
πολύ κοντινή («έτος» κάτω των 85 ημερών).
Περίπου το ένα τέταρτο των άστρων έχουν
γύρω τους μια σούπερ-Γη με μέγεθος 1,25
έως δύο φορές αυτό της Γης και με «έτος»
κάτω των 150 γήινων ημερών. Ένα ανάλογο
ποσοστό άστρων (περίπου 25%) έχουν σε
τροχιά γύρω τους ένα μίνι-Ποσειδώνα (δύο
έως τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γη)
με «έτος» έως 250 ημερών.

Αναζητώντας μια… δεύτερη Γη
Μέχρι στιγμής ανακαλύπτονται κυρίως εξω-
πλανήτες σε μικρή απόσταση από τα άστρα
τους, επειδή είναι πιο εύκολη η ανίχνευσή
τους, όμως σταδιακά θα έρχονται στο φως
όλο και περισσότεροι πλανήτες με μακρινές
τροχιές. Μεγάλο ζητούμενο παραμένει η
ανακάλυψη μιας δεύτερης Γης στη λεγόμενη
«φιλόξενη ζώνη», όπου η θερμοκρασία δεν
είναι ούτε πολύ χαμηλή, ούτε πολύ υψηλή

και όπου θα υπάρχει νερό και συνεπώς πι-
θανότητα ζωής. 
Καθώς θα αυξάνονται τα δεδομένα, οι επι-
στήμονες πιστεύουν ότι τελικά το ποσοστό
των άστρων με πλανήτες γύρω τους στο μέ-
γεθος της Γης ή ελαφρώς μεγαλύτερο μπορεί
να φθάσει το 50% ή και παραπάνω. 
Πάντως, οι εξωπλανήτες με μέγεθος έως δι-
πλάσιο της Γης δεν είναι κατ' ανάγκη κατοι-
κήσιμοι, επειδή συχνά είναι «καυτοί» λόγω
της εγγύτητας στο άστρο τους. Όμως τέτοιοι
«καυτοί κόσμοι» στην επιφάνεια, δεν απο-
κλείεται να διαθέτουν πολύ νερό βαθιά στο
υπέδαφός τους. Από την άλλη, οι πλανήτες
με μέγεθος δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερο
της Γης φαίνεται να είναι συνήθως σαν τον
Ουρανό και τον Ποσειδώνα, δηλαδή έχουν
ένα βραχώδη πυρήνα περιβαλλόμενο από
αέριο ήλιο και υδρογόνο και ίσως νερό. 
Εξάλλου, η ομάδα συνεργαζόμενων επαγ-
γελματιών και εθελοντών αστρονόμων «Κυ-
νηγοί Πλανητών» ανακοίνωσε τη βέβαιη
ανακάλυψη ενός αέριου γίγαντα πλανήτη
στο μέγεθος του Δία (με την ονομασία PH2
b) στη «φιλόξενη ζώνη» του άστρου του,
καθώς και άλλων 42 πιθανών μεγάλων αέριων
εξωπλανητών, από τους οποίους τουλάχιστον
οι 15 βρίσκονται επίσης στην «φιλόξενη
ζώνη» των άστρων τους. Μάλιστα οι αστρο-
νόμοι δεν αποκλείουν ότι γύρω από τον PH2
b μπορεί να περιφέρονται δυνητικά κατοι-
κήσιμοι δορυφόροι, όπως η «Πανδώρα»
στην ταινία «Άβαταρ». 

Τουλάχιστον 17 δισ.
εξωπλανήτες σαν τη Γη!
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Τουλάχιστον σε 17 δισεκατομμύρια
ανέρχεται ο συνολικός αριθμός
εξωπλανητών σαν τη Γη, όπως
προκύπτει από νέες εκτιμήσεις 
των αστρονόμων, που βασίζονται 
στην ανάλυση των έως τώρα
δεδομένων για την αναζήτηση
εξωπλανητών από το διαστημικό
τηλεσκόπιο «Κέπλερ» της NASA. 

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ «ΚΕΠΛΕΡ» ΤΗΣ NASA

Το κοινωνικό δί-
κτυο Facebook

προχωρά στην ανα-
βάθμιση των ρυθ-
μίσεων απορρήτου
χρηστών, σύμφωνα
με το BBC. Οι νέες ρυθμίσεις θα επιτρέψουν στους
χρήστες να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των πλη-
ροφοριών, δεδομένων και φωτογραφιών που
ανεβάζουν στο διαδίκτυο. 
Η αναβάθμιση περιλαμβάνει νέες συντομεύσεις
για την προστασία της ιδιωτικότητας, πιο αναλυτικές
πληροφορίες για το που θα εμφανίζονται τα
δεδομένα που ανεβάζουν στο διαδίκτυο οι χρήστες,
καθώς και νέους τρόπους απομάκρυνσης των ετι-
κετών που προσδιορίζουν ποιος χρήστης απει-
κονίζεται σε κάθε φωτογραφία.
Το κοινωνικό δίκτυο ανακοίνωσε ότι οι αλλαγές
αποτελούν κομμάτι της προσπάθειας που επιχειρεί,
ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να
διαχειριστούν καλύτερα το περιεχόμενό τους.
«Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε έκπληξη στους
χρήστες. Επιθυμούμε όλοι να καταλάβουν ότι
μπορούν να ελέγξουν καλύτερα το περιεχόμενό
τους. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς
τις υπηρεσίες μας» τόνισε η Έριν Έγκαν, υπεύθυνη
προσωπικών δεδομένων του κοινωνικού δικτύου.
Από την άλλη, ειδικοί επισημαίνουν ότι το ηλε-
κτρονικό συμμάζεμα του Facebook συνδέεται
άμεσα με την επικείμενη έκδοση μηχανής ανα-
ζήτησης από το κοινωνικό δίκτυο. 

Το λειτουργικό σύστημα Ubuntu, που βασίζεται
στο ελεύθερο-ανοιχτό λογισμικό Linux, προ-

σαρμόστηκε κατάλληλα ώστε πλέον να «τρέχει»
και στα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, αντικαθιστώντας
το λειτουργικό σύστημα Android.
Οι χρήστες που ήδη χρησιμοποιούν το Ubuntu
στους επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές
τους, θα μπορούν να «τρέχουν» τις ίδιες εφαρμογές
και στα κινητά τους. Σύμφωνα με το BBC, σε πρώτη
φάση έως το Φεβρουάριο ο κώδικας του Ubuntu
για smartphones θα είναι διαθέσιμος ως ένα αρχείο
που θα μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή Galaxy
Nexus της Samsung. 
Σε επόμενο στάδιο, μέσα στο 2013, θα κυκλοφορήσουν
στο εμπόριο μοντέλα κινητών (και αργότερα υπο-
λογιστών-ταμπλετών) που θα έχουν προεγκατεστημένο
το Ubuntu. Τα πρώτα smartphones με το εν λόγω
λειτουργικό σύστημα παρουσιάστηκαν αυτή την
εβδομάδα στη διεθνή έκθεση ηλεκτρονικών κα-
ταναλωτικών προϊόντων στο Λας Βέγκας.

Νέες ρυθμίσεις απορρήτου
στο Facebook

Το λειτουργικό σύστημα Ubuntu 
και στα «έξυπνα» κινητά
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Δύο ακόμα καταστήματα
ΑΒ SHOP & GO 

σε Κουκάκι και Πειραιά
Η ΑΒ Βασιλό-
πουλος συνεχί-
ζει την επενδυ-
τική της δρα-
στηριότητα, αν-
τιλαμβανόμενη
τις ανάγκες των
καταναλωτών
και με στόχο

την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, προ-
σθέτοντας στο δίκτυό της δύο νέα κα-
ταστήματα AB Shop & Go. 
Το πρώτο κατάστημα βρίσκεται στον
Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 40),
άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό την
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 και
εκτείνεται σε χώρο πώλησης 130 τ.μ.
Το δεύτερο κατάστημα εγκαινιάστηκε
το Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012, με
σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες
των καταναλωτών στην περιοχή του
Κουκακίου. Το νέο AB Shop & Go, που
αποτελεί το δεύτερο κατάστημα της
εταιρείας με αυτή τη μορφή στην πε-
ριοχή, βρίσκεται επί των οδών Δημη-
τρακοπούλου 44-46 & Δράκου και
εκτείνεται σε χώρο πώλησης 90 τ.μ. 
Η «ΑΒ Βασιλόπουλος» ανταποκρινό-
μενη στις νέες τάσεις της αγοράς για
δημιουργία ευέλικτων καταστημάτων
επεκτείνει το δίκτυο των AB Shop &
Go. Με τα καταστήματα αυτά στοχεύει
στην κάλυψη των καθημερινών και
έκτακτων αναγκών της σύγχρονης γει-
τονιάς με εύκολες, γρήγορες και ποι-
οτικές αγορές. 

H
UPS ολοκλήρωσε τις τελικές παραδόσεις
των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών
χάλκινων πετάλων του Ολυμπιακού

βωμού σε κάθε ένα από τα 204 έθνη
που αγωνίστηκαν, προσφέροντας
έτσι στον κόσμο ένα μικρό κομμάτι
των αγώνων του Λονδίνου. Ο βωμός
των αγώνων που δημιουργήθηκε από
τον παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Th-
omas Heatherwick περιλαμβάνει 370
custom made πέταλα που έχουν χαραχθεί,
συσκευασθεί σε ειδικά κουτιά παρουσίασης
και αποσταλεί σε κάθε έθνος που αγω-
νίστηκε στους Ολυμπιακούς και Πα-
ραολυμπιακούς Αγώνες, ως ενθύμιο
των αγώνων που πραγματοποιήθη-
καν στο Λονδίνο το 2012. 
Στην Ελλάδα τα χάλκινα πέταλα πα-

ραδόθηκαν στην Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή
Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2012. Η παράδοση
έλαβε χώρα παρουσία των δύο διοικήσεων,

καθώς και στελεχών της UPS. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η αρίθμηση των πετάλων
ήταν δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε
το νούμερο 1 δόθηκε στην Ελλάδα,
αποδίδοντας φόρο τιμής για την προ-
σφορά της στο Ολυμπιακό ιδεώδες. 
Η παράδοση των πετάλων είναι μόνο

ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων της
UPS στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ως επί-

σημοι υποστηρικτές υπηρεσιών Lo-
gistics και Express Delivery των Ολυμ-
πιακών και Παραολυμπιακών Αγώ-
νων του Λονδίνου, η UPS ήταν υπεύ-
θυνη για το σύνολο σχεδόν των
υπηρεσιών διανομής και logistics.

H UPS μεταφέρει το μήνυμα των αγώνων 
του Λονδίνου σε όλο τον κόσμο

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Επενδύσεις και παροχές στους εργαζόμενους 

Σ
το ποσό των 7 εκατ. ευρώ ανέρχονται
οι επενδύσεις της Καπνοβιομηχανίας
Καρέλια για το 2012 και στο 1,8 εκατ.

ευρώ ανήλθαν οι επιπλέον παροχές προς
τους εργαζομένους της εταιρείας. Τη σχετική
ανακοίνωση πραγματοποίησε ο διευθύνων
σύμβουλος Ανδρέας Καρέλιας, κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του στην πρωτοχρο-
νιάτικη εορτή των εργαζομένων της εται-
ρείας, η οποία έλαβε χώρα στην Καλαμάτα.
Μεταξύ των έκτακτων παροχών προς τους
εργαζόμενους, περιλαμβάνονται και τα
εξής: ο κάθε εργαζόμενος, που έχει παιδιά
που σπουδάζουν σε κρατικό Πανεπιστήμιο
ή ΤΕΙ, θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση
1.400 ευρώ. 
Η εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερσύγ-
χρονο φορητό υπολογιστή σε κάθε παιδί
που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από
τις παραπάνω σχολές μέσα στο 2012. Ερ-
γαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές έως 1.200
ευρώ, θα λάβουν 2.500 ευρώ. Όσοι ανήκουν

σε αυτήν την κατηγορία και έχουν από 2
ανήλικα παιδιά και πάνω, θα λάβουν επι-
πλέον 400 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. 

ΟΤΕ – COSMOTE: 
Νέες διακρίσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 

Μ
ε νέες διακρίσεις στους τομείς της
Εταιρικής Υπευθυνότητας και της
προστασίας του Περιβάλλοντος απο-

χαιρέτησαν το 2012 ο ΟΤΕ και η COSMOTE,
καθώς απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στην
Ημερίδα «CSR Reporting Forum 2012 – Απο-
λογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και
στο διαγωνισμό ΔΕΗ Environmental Awards
2013. 
Στην ημερίδα «CSR Reporting Forum 2012 –
Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»,
ο απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011
του ΟΤΕ κατέκτησε το 3ο Βραβείο Υψηλής Επί-
δοσης Έκθεσης ΕΚΕ 2011, βάσει δεικτών GRI-
G3.1, μεταξύ των 37 ελληνικών Απολογισμών
ΕΚΕ 2011. Αντίστοιχα, η COSMOTE έλαβε έπαινο
για τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας
2011, αναφορικά με την επιτυχημένη εφαρμογή
του διεθνούς προτύπου αναφοράς για την ΕΚΕ
GRI-G3.1 του Οργανισμού Global Reporting
Initiative (GRI). Παράλληλα, στο διαγωνισμό

ΔΕΗ Environmental Awards 2013, όπου επι-
βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές για την
προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία,
ο ΟΤΕ και η COSMOTE αναδείχθηκαν σε μεγάλους
νικητές, καθώς απέσπασαν το μεγάλο βραβείο
της κατηγορίας Grand Waste Management
Award και τα βραβεία: Waste Management-
Reduction, Waste Management-Recycling, Ha-
zardous Waste Management, Climate Protec-
tion-GHG Emissions Minimization.
Τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας
που υλοποιούνται από τον ΟΤΕ και την COSMOTE
και αγκαλιάζουν το σύνολο της επιχειρηματικής
τους λειτουργίας, στοχεύουν στη βιώσιμη ανά-
πτυξη και στη μικρότερη δυνατή επίπτωση
στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους. 

Το βραβείο Climate Protection-GHG Emissions
Minimization παρέλαβαν οι κ.κ. Γεώργιος Μπάθας,

Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών ΟΤΕ &
Γιάννης Γεωργόπουλος, Δ/ντης Κατασκευών

COSMOTE
Συνεργασία 
«Υδρόγειος Ασφαλιστική»-SAS
κατά Ασφαλιστικής Απάτης
Η SAS, ηγέτιδα στο χώρο του λογισμικού και των
υπηρεσιών Business Analytics και η Υδρόγειος
Ασφαλιστική, ένας από τους πλέον δυναμικούς
ελληνικούς ασφαλιστικούς ομίλους, με ηγετική
θέση στον κλάδο των Γενικών Ασφαλειών, επε-
κτείνουν την πρόσφατη συνεργασία τους και
στον τομέα της διαχείρισης της ασφαλιστικής
απάτης. Στο πλαίσιο αυτό η SAS αναλαμβάνει
την υλοποίηση της λύσης SAS Fraud Framework
for Insurance, που θα δώσει στην Υδρόγειο Ασφα-
λιστική τη δυνατότητα προληπτικής ανίχνευσης,
αντιμετώπισης και διαχείρισης της ασφαλιστικής
απάτης σε όλο το εύρος της επιχείρησης, μέσω
της σύγχρονης τεχνολογίας των business analytics. 
Η διαχείριση της ασφαλιστικής απάτης αποτελεί
μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αν-
τιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος σε παγκόσμιο
επίπεδο, με άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά
αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Η προληπτική ανίχνευση και αντιμετώπιση της
ασφαλιστικής απάτης απαιτεί μια ολοκληρωμένη
στρατηγική διαχείρισης και ανάλυσης των δε-
δομένων, κάτι που αποτελεί βασική παράμετρο
της στρατηγικής φιλοσοφίας της Υδρογείου
Ασφαλιστικής και έρχεται σε συνέχεια της
πρόσφατης επιλογής της ολοκληρωμένης πλατ-
φόρμας διαχείρισης δεδομένων SAS DataFlux
Data Management. 
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Όλα τα λαϊκά του Θάνου

Ο
μεγάλος συνθέτης παρουσιάζει μία επιλογή από τα σημαντικότερα λαϊκά τραγούδια

του, σε στίχους πολύ σπουδαίων στιχουργών όπως ο Άλκης Αλκαίος, η Λίνα Νικο-
λακοπούλου, ο Κώστας Τριπολίτης, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Κώστας Λαχάς, αλλά
και ο Μάνος Ελευθερίου και ο ποιητής Νίκος Καββαδίας.

Όπως λέει ο ίδιος ο συνθέτης, «εδώ και χρόνια μου είχε καρφωθεί η ιδέα να μαζέψω τα λαϊκά
τραγούδια που έχω γράψει και να τα παρουσιάσω στη δισκογραφία συγκεντρωμένα, αλλά
και σε συναυλίες. Είχα και εγώ εκπλαγεί με τη διαχρονική επιτυχία της Πιρόγας, με την τρέλα
που ακολουθούσε την Ρόζα, αλλά και από το γεγονός ότι πολλοί ση-
μαντικοί άνθρωποι της μουσικής εκτιμούσαν ιδιαιτέρως αυτή μου
την πλευρά. Δεν καταλάβαινα τί γίνεται εντός μου και πως με-
ταπηδούσα από την όπερα, τα έγχορδα ή τον Καββαδία
στην ατομική μου ενέργεια και στο Πατησίων και Παραμυθιού
γωνία (…) Πρέπει λοιπόν να μαζέψω τα λαϊκά μου τραγούδια
και να ξαναταξιδέψω μαζί τους»…
Στις δύο συναυλίες, τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου
θα ερμηνεύσουν τρεις σπουδαίες φωνές: ο Μανώλης
Μητσιάς, ο Γιάννης Κότσιρας και ο Δημήτρης Μπάσης.
Μαζί τους εξαιρετικοί μουσικοί με επικεφαλής τον Θύμιο
Παπαδόπουλο και φυσικά στο πιάνο ο ίδιος ο Θάνος Μικρού-
τσικος!

Tην «Κυρία Μαργαρίτα» του
Ρομπέρτο Ατάϋντε, ένα εμ-

βληματικό έργο της παγκόσμιας
δραματουργίας, παρουσιάζει η
«Πολιτεία Θεάτρου» στη Θεσσα-
λονίκη, σε διασκευή Μαρίας
Μπαλτατζή, από τις 12 Ιανουαρίου
και κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Η κυρία Μαργαρίτα είναι μια «ιδι-
αίτερη» δασκάλα, που εκμεταλ-

λεύεται τη δεδομένη εξουσία του
δασκάλου προς τους μαθητές,
την εξουσία που η γνώση μπορεί
να παρέχει σ’ αυτόν που την κα-
τέχει. Αλλά ο εξουσιαστής, ο
ασκών την εξουσία, η κυρία Μαρ-
γαρίτα, βουλιάζει στο σκηνικό
που η ίδια έχει στήσει, προσπα-
θώντας να κρατηθεί στο βάθρο
της εξουσίας της. Η σκηνοθεσία,

τα σκηνικά, τα κοστούμια και η
μουσική επιμέλεια είναι της Μα-
ρίας Μπαλτατζή, η οποία ερμη-
νεύει και το μοναδικό ρόλο. Μετά
το πέρας της παράστασης, οι θε-
ατές μπορούν να παραμείνουν
στο χώρο, ακούγοντας μουσικές
του κόσμου και συζητώντας τις
εντυπώσεις τους με τους συντε-
λεστές.

«Ο κήπος με τα όνειρα»

Το όνειρο της αγάπης μπορούν να ανακαλύψουν τα παιδιά μέσα από το νέο βιβλίο
της Σάντρας Βούλγαρη με τίτλο «Ο κήπος με τα όνειρα» (Εκδόσεις Πατάκη). Μέσα

από τα τρία παραμύθια του βιβλίου, τα παιδιά μπορούν να παίξουν, να δημιουργήσουν
και όλα μαζί να φυτέψουν... μια τριανταφυλλιά! Η τριανταφυλλιά, το κυκλάμινο και
μια γοργόνα είναι εξάλλου οι πρωταγωνιστές του βιβλίου «Ο Κήπος με τα Όνειρα», που περιλαμβάνει
τρία παραμύθια για το όνειρο της αγάπης: «Η Τριανταφυλλένια», «Το Κυκλάμινο», «Κάρλος ο Ρομαντικός
Ψαράς». Τα κείμενα της Σάντρας Βούλγαρη απηχούν ξεχασμένες ονειρικές εικόνες λαϊκών παραμυθιών
σε μια γλώσσα λιτή και με οικονομία περιγραφική. «Ο Κήπος με τα Όνειρα» απευθύνεται σε μεγάλα
παιδιά και νέους, όμως έχει το χάρισμα να ξεπερνάει το όριο της ηλικίας και να μιλάει στις καρδιές μικρών
και μεγάλων. Ένα παραμυθένιο βιβλίο γεμάτο λυρισμό και αγάπη, που σε ταξιδεύει! 

ΒΙ
ΒΛ

ΙΟ
ΠΟ

ΛΙ
ΤΙ

ΣΜ
ΟΣ

Την έκθεση του γνωστού φωτογράφου
Herbert List, με τον τίτλο «Hellas», φι-

λοξενεί το Athens House of Photography,
με την ευκαιρία των δύο χρόνων λειτουργίας
του. Ο Herbert List ήταν Γερμανός φωτο-
γράφος ο οποίος φωτογράφισε για πολλά
περιοδικά, όπως Vogue, Bazaar Harper και
Life και είχε μόνιμη συνεργασία με το φω-
τογραφικό 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 πλημ-
μυρισμένης από φως και ομορφιά. Ο Β’
Παγκόσμιος Πόλεμος εμπόδισε την έκδοση
του βιβλίου “Hellas” όπου κυκλοφόρησε,
τελικά, το 1993 από τους κληρονόμους του
H e r b e r t  L i s t  ,  σ το ν  ε κδ οτ ι κό  ο ί κο
Schirmer/Mosel. 

«Κυρία Μαργαρίτα»

Όλα μαζί τα λαϊκά τραγούδια του παρουσιάζει για πρώτη φορά σε μία μεγάλη
συναυλία ο Θάνος Μικρούτσικος, στο Θέατρο Παλλάς, στις 19 και 20 Ιανουαρίου,
με τις φωνές των Μανώλη Μητσιά, Γιάννη Κότσιρα και Δημήτρη Μπάση.

ΔΥΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΛΑΪΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΛΑΣ

ΘΕ
ΑΤ

ΡΟ

Έτος Κωνσταντίνου Καβάφη το 2013 

Θέατρο Παλλάς,
Βουκουρεστίου 5, Αθήνα
Πρόγραμμα συναυλιών: 
19 και 20 Ιανουαρίου, 
στις 21:00 
Πληροφορίες:
210.3213100

in
fo

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
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Ά ΕΘΝΙΚΗ
Για κάποιες ομάδες το 2013
μπήκε με το αριστερό και, αν
συνεχίσουν έτσι φαίνεται, ότι
τη χρονιά αυτή θ’ αποχαιρε-
τήσουν την Α΄ Εθνική. 
8Οι αγώνες που θα διεξαχ-
θούν το Σάββατο 12/1/2013
είναι: 
ΑΕΚ – ΞΑΝΘΗ: Ένα παιχνίδι
κρίσιμο για την Ένωση, που
πρέπει να κερδίσει πάση θυσία
το συγκεκριμένο ματς αν δεν
θέλει να αποχαιρετήσει πρό-
ωρα την Α΄ Εθνική.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ – ΠΛΑΤΑ-
ΝΙΑΣ: Μετά την ήττα της από
τον ΠΑΟΚ, η ομάδα της Κο-
μοτηνής θα επιδιώξει να κερ-
δίσει το παιχνίδι αυτό κάνο-
ντας άλλο ένα μεγάλο βήμα
για το στόχο της, που είναι η
παραμονή στην Α΄ Εθνική κα-
τηγορία. Ο Πλατανιάς, από
την πλευρά του, θα επιδιώξει
θετικό αποτέλεσμα, που μόνο
εύκολο δεν είναι. 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ Ένα δύσκολο παιχνίδι
για την ομάδα της Λιβαδειάς,
που δεν φαίνεται να έχει πολ-
λές ελπίδες για θετικό αποτέ-
λεσμα. 
Οι αγώνες που θα διεξαχθούν

την Κυριακή 13/1/2013 είναι:
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΪΚΟΣ: Άλλο ένα ντέρμπι
για το Τριφύλλι, που μετά την
ήττα του από τον Λεβαδειακό
θα επιδιώξει να πάρει θετικό
αποτέλεσμα και –γιατί όχι;–
τη νίκη, με τον καινούριο προ-
πονητή στον πάγκο του. Η
ομάδα των Ιωαννίνων, από
την πλευρά της, θα προσπα-
θήσει μέσα στην έδρα της να
πάρει κάτι θετικό, που θα τη
βοηθήσει στο στόχο της πα-
ραμονής της στην Α΄ Εθνική. 
ΟΦΗ – ΑΡΗΣ: Στο παιχνίδι
αυτό και οι δύο ομάδες θα
επιδιώξουν τη νίκη, αν και η
ισοπαλία δεν φαίνεται να τους
χαλάει. 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ: Μο-
νόδρομος η νίκη για την ομά-
δα της Νέας Σμύρνης αν δεν
θέλει να μπει σε περιπέτειες.
Καλοδουλεμένη η ομάδα της
Ημαθίας, θα προσπαθήσει
από το παιχνίδι αυτό να πάρει
κάτι θετικό. 
ΠΑΟΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Το
πρώτο ντέρμπι της καινούριας
χρονιάς για την ομάδα της
Θεσσαλονίκης, που, εκτός
από τον Ατρόμητο, έχει να
αντιμετωπίσει τον Νίκο Ανα-
στόπουλο, έναν  ικανό προ-

πονητή, που ξέρει πώς να
στήνει μια ομάδα. Η άποψή
μου πάντως είναι ότι ο Ατρό-
μητος μπορεί να πάρει θετικό
αποτέλεσμα στην Τούμπα. 
8Οι αγώνες που θα διεξαχ-
θούν τη Δευτέρα 14/1/2013:
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙ-
ΠΟΛΗΣ: Παιχνίδι που αν η
Κέρκυρα το χάσει χάνεται, ενώ
αν κερδίσει παίρνει μια ανά-
σα.

Β́ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ –
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟ-
ΜΗΣ: Σίγουρη θεωρείται η
νίκη για τον Απόλλωνα. 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Το σερί των
θετικών αποτελεσμάτων θα
θέλει να συνεχίσει ο Γηραιός,
που, έστω και δύσκολα, θα
κάμψει την αντίσταση της

ανανεωμένης Καλλιθέας. Το
παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί
τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου
με κάλυψη από τον ΟΤΕ TV. 
ΚΑΛΛΟΝΗ – ΛΑΡΙΣΑ: Δύ-
σκολο παιχνίδι, δεν ισχύουν
προγνωστικά. Αν και η άποψή
μου είναι ότι η Λάρισα δεν
θα μπορέσει να πάρει θετικό
αποτέλεσμα σ’ αυτό τον αγώ-
να.  
ΚΑΒΑΛΑ – ΦΩΚΙΚΟΣ: Αν
θέλει να μπει στα πλέι οφ η
ομάδα της Καβάλας θα πρέ-
πει να κερδίσει.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΕΡ-
ΓΟΤΕΛΗΣ: Δύσκολος αγώνας
για τον Ολυμπιακό Βόλου. Η
ομάδα του Εργοτέλη θα επι-
διώξει τη νίκη, προκειμένου
να παραμείνει στην κορυφή
της βαθμολογίας. Αν και το
παιχνίδι αυτό κρύβει πολλές
παγίδες, πιστεύω ότι το πι-

Οι γιορτές τελείωσαν, η βασιλόπιτα κόπηκε 
και το «φλουρί», που συμβολίζει την εύνοια της τύχης,
φανέρωσε τους τυχερούς της χρονιάς. 
Για κάποιες ομάδες όμως το φλουρί της σωτηρίας μάλλον
αργεί, αφού η τύχη δεν φαίνεται ότι αρκεί. 
Σε κάθε αγωνιστική θα παλεύουν για τη σωτηρία τους 
οι ομάδες Κέρκυρα, ΑΕΚ, Βέροια, Πλατανιάς, ΟΦΗ, Άρης.
Έξι ομάδες που θα πρέπει να ματώνουν σε κάθε
αγωνιστική παίρνοντας βαθμούς ή βαθμό, για να κάνουν
«σούμα» στο τέλος και να δουν αν έχουν παραμείνει 
στην Α΄ Εθνική. Όχι ότι θα πρέπει να εφησυχάσουν 
τα Γιάννενα, ο Πανιώνιος, η Ξάνθη και ο Πανθρακικός, 
που με κάποια άσχημα αποτελέσματα, κι ας είναι πιο πάνω
στη βαθμολογία, θα βρεθούν από το «Δόξα Παναγιά» 
στο «Βόηθα, Παναγιά»! Από τις δέκα αυτές ομάδες 
τρεις δεν θα κερδίσουν το φλουρί της σωτηρίας τελικά. 

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

Το μενού του Σαββατοκύριακου  Το μενού του Σαββατοκύριακου  

ΑΕΚ – ΞΑΝΘΗ 
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι το παιχνίδι της Ένω-
σης απέναντι στην Ξάνθη, εκτός από δύσκολο, θα ήταν και
τόσο κρίσιμο για τη συνέχεια. Όποιος δει το πρόγραμμα της
ΑΕΚ θα τρομάξει, αφού, αν δεν πάρει αρκετούς βαθμούς
μέχρι την 21η αγωνιστική, μετά θα είναι
πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο, να
συγκεντρώσει τους βαθμούς που
χρειάζεται για τη σωτηρία της,
παίζοντας με αντίπαλους όπως
ΠΑΟΚ και  Παναθηναϊκός
(εντός), Ολυμπιακός, Πλα-
τανιάς, Λεβαδειακός, Ατρό-
μητος και Γιάννενα (εκτός).
Καταλαβαίνουμε, λοιπόν,
όλοι γιατί το παιχνίδι αυτό είναι
τόσο κρίσιμο για την ΑΕΚ.   

ΕΝ ΘΕΡΜΩ

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ

Ά  ΕΘΝΙΚΗ Β́ ΕΘΝΙΚΗ Γ́ ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Γ́ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 42 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ            28 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 25 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 23
ΠΑΟΚ 34 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 27 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 18 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 18
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 27 Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 14 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 17
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 28 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ. 24 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 14 ΑΣΤ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 16
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ       24 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣ. 23 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡ. 13 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 16
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ      22 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖ. 23 ΑΙΓΙΝΕΙΑΚΟΣ 12 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 2  
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ            21 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 11 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 12
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ      20 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 21 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 11 ΧΑΝΙΑ 10
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  20 ΛΑΡΙΣΑ 20 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔ. 9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 10
ΞΑΝΘΗ                    19 ΚΑΛΛΟΝΗ 20 ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 8 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8
ΟΦΗ                        17 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝ. 19 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 6 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6        
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ           17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛ. 18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 3 ΡΟΥΒΑΣ 4
ΑΡΗΣ                       16 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 18 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ -2
ΒΕΡΟΙΑ                   15 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17
ΚΕΡΚΥΡΑ               12 ΚΑΒΑΛΑ 16
ΑΕΚ                       12 ΦΩΚΙΚΟΣ 15

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 14 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 14
ΠΙΕΡΙΚΟΣ 14
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 8
ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΩΜΗΣ 6 
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θανότερο αποτέλεσμα είναι
η ισοπαλία.   
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΘΡΑΣΥΒΟΥ-
ΛΟΣ: Δύσκολα ή εύκολα, φαί-
νεται ότι η ομάδα της Πάτρας
θα κερδίσει αυτό τον αγώνα. 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ:
Και οι δύο ομάδες θέλουν τη
νίκη για διαφορετικό σκοπό.
Η ομάδα της Κατερίνης για
να ξεφύγει από τις τελευταίες
θέσεις, ενώ η ομάδα των Σερ-
ρών να αναρριχηθεί στη βαθ-
μολογία. Επικρατέστερο απο-
τέλεσμα όμως φαίνεται και
πάλι η ισοπαλία. 
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΔΟΞΑ
ΔΡΑΜΑΣ: Όσο κι αν προσπα-
θήσει η ομάδα των Μεγάρων,
ο υποβιβασμός φαίνεται σί-
γουρος. Από την πλευρά της,
η Δόξα Δράμας μπορεί να
πάρει τους τρεις βαθμούς και
να συνεχίσει τα μέχρι στιγμής
θετικά αποτελέσματα. 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Η ομάδα
του Αγρινίου έχει ρεπό. 
8Με εξαίρεση τους αγώνες
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟ-
ΛΟΥ και ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τα υπόλοιπα
παιχνίδια της Β΄ Εθνικής θα διε-
ξαχθούν την Κυριακή          13 Ια-
νουαρίου, με ώρα έναρξης 15:00.

Γ́ ΕΘΝΙΚΗ 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΓΙΝΕΙΑΚΟΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ:
Την ανοδική του πορεία θέλει
να συνεχίσει ο Αιγινειακός αν-
τιμετωπίζοντας στην έδρα του
τον Τύρναβο. Από την πλευρά
της, η ομάδα της Θεσσαλίας
θα επιδιώξει κάτι θετικό. 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ –
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:
Τη νίκη θα επιδιώξει η ομάδα
του Κορδελιού, που θα τη φέρει
πιο κοντά στη σωτηρία της. 
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ –
ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ: Αν θέλει να
σωθεί η ομάδα της Λευκάδας,
πρέπει να κερδίσει τουλάχι-
στον τα παιχνίδια που θα παί-
ξει στην έδρα της. Αν και απέ-
ναντι στην Κασσιόπη αυτό
φαίνεται πολύ δύσκολο. 
ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΔΟΞΑ
ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ: Ντέρμπι και

για τις δύο ομάδες, με επι-
κρατέστερη να πάρει τους
τρεις βαθμούς τη Ζάκυνθο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑ-
ΝΗΣ – ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ: Δεν θα
διεξαχθεί, ύστερα από την
παραίτηση της ΠΑΕ Οικονό-
μος Τσαριτσάνης από το πρω-
τάθλημα της Γ΄ Εθνικής, λόγω
οικονομικών προβλημάτων.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
– ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ:
Ντέρμπι για τους δύο πρωτο-
πόρους του Βόρειου Ομίλου. 
8Όλοι οι αγώνες θα διεξαχ-
θούν την Κυριακή 13/1/2013,
με ώρα έναρξης 15:00.

Γ́ ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΦΩΣΤΗΡΑΣ – ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ:
Παιχνίδι δύσκολο, στο οποίο
ο Φωστήρας θα επιδιώξει τη
νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά
στο στόχο του, στην άνοδο
στη Β΄ Εθνική. Από την πλευρά
της, η ομάδα του Μενιδίου θα
επιδιώξει έστω την ισοπαλία.
Παιχνίδι που αξίζει να δείτε. 
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΝΑΙ-
ΓΙΑΛΕΙΟΣ: Άλλο ένα ντέρμπι
της Πελοποννήσου. Αν η ομάδα
του Αιγίου φύγει με θετικό
αποτέλεσμα, κάτι που μόνο
εύκολο δεν είναι, θα έχει κάνει
ένα μεγάλο άλμα για την απευ-
θείας άνοδο στη Β΄ Εθνική. 
ΑΟ ΧΑΝΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Τον
πρώτο ρόλο έχει η ομάδα των
Χανίων. Η Καλαμάτα δεν πείθει
ότι είναι ικανή να πάρει κάτι
θετικό από αυτό το παιχνίδι. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΡΟΥ-
ΒΑΣ: Τυπική διαδικασία, μετά
την αποβολή του Εθνικού Αστέ-
ρα από το πρωτάθλημα.   
ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Αν η ομάδα της Γλυφάδας κα-
ταφέρει να κερδίσει αυτό τον
αγώνα, θα έχει κάνει ένα με-
γάλο άλμα για τη σωτηρία της. 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΠΑ-
ΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Ματς ανοιχτό
σε κάθε αποτέλεσμα. 
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ έχει ρεπό. 
8Τα παιχνίδια του Νοτίου Ομί-
λου θα γίνουν την Τετάρτη 16
Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης
15:00.

Σούζα τ’ αλογάκι 
Ακόμη και με αποβολή από το πρωτάθλημα κινδυνεύει η Λάρισα,
λόγω οφειλών προς όσους μιλούν ελληνικά, και όχι μόνο. Η
ΕΠΑΕ έστειλε μήνυμα στους Θεσσαλούς πως, αν δεν ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους προς ποδοσφαιριστές και στους προπονητές
και δεν καταφέρουν να λύσουν το πρόβλημα των οφειλών της
ΠΑΕ εντός τριών αγωνιστικών, ο ιστορικός σύλλογος θα αποβληθεί
από το πρωτάθλημα. Η πρώτη αγωνιστική με τον Ηρακλή
τελείωσε. Μένουν άλλες δύο.

Μικρό καλάθι
Ιανουάριος, ο μήνας των μεταγραφών για τις ομάδες, αν και όχι
για όλες, γιατί πρέπει να υπάρχουν και χρήματα. Μέχρι και ο Πα-
ναθηναϊκός σκέφτεται να φέρει πίσω τον Σισέ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει
παικταράδες, και πάει λέγοντας… Καλύτερα όμως να κρατάμε
μικρό καλάθι, και ειδικά τον Ιανουάριο, που οι αποτυχίες στις
μεταγραφές είναι περισσότερες απ’ ό,τι την καλοκαιρινή περίοδο.
Καλό είναι να γίνονται μεταγραφές για την ενίσχυση των ομάδων,
αλλά να είναι μεταγραφές ουσίας και μόνο. 

Στα τελικά 
Η Εθνική Κορασίδων προκρίθηκε στα τελικά του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος στο βόλεϊ. Στην τελική δωδεκάδα θα βρίσκονται
η κάτοχος του τίτλου Τουρκία, οι διοργανώτριες Σερβία και Μαυ-
ροβούνιο, οι πρώτες των πέντε ομίλων Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία,
Σλοβενία και Γαλλία και οι καλύτερες τέσσερις δεύτερες Ρωσία,
Τσεχία, Ολλανδία και η Ελλάδα. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία
στη δύσκολη συνέχεια στις Κορασίδες και στον προπονητή τους
Τάκη Φλώρο. 

Hall of fame 
Ακόμη μία παγκόσμια αναγνώριση ήρθε για τον μεγάλο μας
Νίκο Γκάλη, που είναι μεταξύ των υποψηφίων για να μπει στο
μουσείο του αμερικανικού Hall of Fame. Η ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2013. 

   & τηςΔευτέρας

Πού θα βρει καλύτερα; 
Ψάχνει ο Βασίλης Τοροσίδης για ομάδα του εξωτερικού.
Πού να πάει δηλαδή; Σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό;
Δύσκολο το βλέπω. Ή νομίζει ότι θα πάρει τα χρήματα
που παίρνει στον Ολυμπιακό; Γι’ αυτό, Βασίλη μου,
κάθισε στην ομάδα που αγαπάς και σ’ αγαπάει και
άσε τα υπόλοιπα. 

Ιδανική λύση
Ως την καλύτερη λύση για την τεχνική ηγεσία θεωρεί
τον Ισπανό προπονητή Φάμπρι ο πρόεδρος του Πα-
ναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος, σε πρόσφατες
δηλώσεις του. Μήπως είναι νωρίς, πρόεδρε, και
βιάζεσαι; Γιατί λύση είναι, αλλά ιδανική, μάλλον όχι.
Εξάλλου, στην πορεία θα δείξει.  

Δώρο από μακριά
Προσωρινή ανάσα στο ταμείο της ΑΕΚ, αν επιβεβαιωθούν
τα ιταλικά ΜΜΕ, που κάνουν λόγο για ολοκλήρωση
της μεταγραφής του Στέφανο Σορεντίνο από την
Κίεβο στην Ίντερ, αντί του ποσού του 1,2 εκατομμυρίου
ευρώ για την απόκτησή του. Αυτό σημαίνει ότι η
Ένωση, που έχει φροντίσει να διατηρήσει το 20%
των δικαιωμάτων του από το 2008, όταν τον έδωσε,
θα εισπράξει το ποσό των 240.000 ευρώ, που αυτό
θα είναι μια μικρή ανάσα για το άδειο ταμείο της
Ένωσης. 

Υπάρχει κανείς; 
Για την ΑΕΚ το 2013 ξεκίνησε άσχημα. Βέβαια, θα
μου πείτε, το 2012 ήταν καλύτερο; Με ορατό τον
υποβιβασμό, με οικονομικά προβλήματα, με παίκτες
απλήρωτους και όχι ικανούς να σηκώσουν το βάρος
της φανέλας της Ένωσης, έχουμε και τις δεσμεύσεις
των υποψήφιων επενδυτών ότι θα βοηθήσουν την
ΑΕΚ να μένουν ακόμα υποσχέσεις. Το θέμα είναι ότι
χρειάζονται πράξεις, και μάλιστα άμεσα. Δεν υπάρχουν
άραγε παράγοντες που ν’ αγαπούν την ΑΕΚ και να
μπορούν να τη βγάλουν από το αδιέξοδο; Τελικά,
δεν υπάρχει κανείς; 

Τώρα το κατάλαβε; 
Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στους
σπουδαστές δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΟΜΗ, ο
πρόεδρος της ΕΠΑΕ Γιάννης Μώραλης διαπίστωσε
ότι δεν έχουμε καλούς διαιτητές. Τόσα
χρόνια στο ποδόσφαιρο, τώρα
το κατάλαβε; Και τι κάνει η
ΕΠΑΕ και η ΚΕΔ για να βρεθεί
λύση; Ή, τελικά, συμφέρει
να τα ρίχνουν όλα στους
διαιτητές για να καλύπτουν
τις δικές τους αδυναμίες; 

σταράτες 
κουβέντες   & τηςΔευτέρας

Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις
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Η
μεγαλύτερη κινέζικη αυ-

τοκινητοβιομηχανία εί-
ναι πλέον έτοιμη να ει-
σέλθει στην ελληνική

αγορά μέσω της εταιρείας Agripan,
που έχει αναλάβει ως επίσημος ει-
σαγωγέας. Η έλευση της Great Wall
αποτελεί μία θετική εξέλιξη για την
ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς
μέσα στους επόμενους μήνες θα
κυκλοφορήσει μία σειρά πέντε νέων,
οικονομικών μοντέλων. Αυτό ση-
μαίνει επιπλέον επιλογές για το αγο-
ραστικό κοινό, αλλά και μία σχετική
εμπορική ανάπτυξη από την πλευρά
του κλάδου. 
Τα αυτοκίνητα της Great Wall που
θα κυκλοφορήσουν στη χώρα μας
είναι συναρμολογημένα στην Ευ-
ρώπη και συγκεκριμένα στη Βουλ-
γαρία, στο εργοστάσιο της Litex με
την οποία συνεργάζονται οι Κινέζοι.
Η παραγωγή στη συγκεκριμένη

γραμμή αγγίζει τις 50.000 μονάδες
ετησίως.
Αναφορικά με την εταιρεία, ιδρύθηκε
το 1984 και αυτή τη στιγμή διαθέτει
10 εργοστάσια παραγωγής αυτοκι-
νήτων. Υπό την εποπτεία της έχει
30 θυγατρικές εταιρίες και απασχολεί
περισσότερους από 48.000 υπαλ-

λήλους. Όσο για τα πλάνα της είναι
το 2015 η παραγωγή να ανέρχεται
στα 2 εκατ. οχήματα ετησίως. 
Το 1996 βγήκε από τη γραμμή πα-
ραγωγής το πρώτο της Pick up όχη-
μα, κατηγορία στην οποία δίνει ιδι-
αίτερη βαρύτητα. Αυτή τη στιγμή
ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στην
ελληνική αγορά το Steed 5, ένα σύγ-
χρονο pick up, που προσφέρεται
είτε με βενζινοκινητήρα 2,4 λίτρων,
136 ίππων, είτε με δίλιτρο diesel
150 ίππων. Σε κάθε περίπτωση, από
μία πρώτη οπτική επαφή στα πλαίσια
της ανεπίσημης παρουσίασης στον
ειδικό τύπο, το αυτοκίνητο δεν δείχνει
να υστερεί σε εμφάνιση, ενώ και η
καμπίνα του δεν έχει καμία σχέση
ποιοτικά με άλλα, κινέζικα αυτοκί-
νητα. 
Η γκάμα της Great Wall περιλαμβάνει
επίσης το Voleex C10, ένα μικρό με
κινητήρα 1,5 λίτρων και 97 ίππων.
Ακολουθεί το Voleex C20R που ανή-
κει επίσης στη μικρή κατηγορία, με
τον ίδιο κινητήρα, αλλά σχεδιαστικά

παραπέμπει σε city SUV. Τρίτο στη
σειρά της Voleex είναι το C30, ένα
σεντάν μοντέλο με μήκος γύρω στα
4,5 μέτρα, που χρησιμοποιεί επίσης
το ίδιο μηχανικό σύνολο. Τέλος,
υπάρχει και το Hover H6 για την κα-

τηγορία των SUV. Να σημειωθεί ότι
όλα τα μοντέλα θα διατίθενται προ-
αιρετικά με εργοστασιακό σύστημα
LPG για την περαιτέρω μείωση της
κατανάλωσης, ενώ συνοδεύονται
από επίσημη εγγύηση πέντε ετών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
adamopoulos@xrimaonline.gr

Η έλευση της Great Wall

αποτελεί μία θετική

εξέλιξη για την ελληνική

αγορά αυτοκινήτου,

καθώς μέσα στους

επόμενους μήνες 

θα κυκλοφορήσει 

μία σειρά πέντε νέων,

οικονομικών μοντέλων

Μέσω της Agripan η Great Wall στην Ελλάδα 

Στο Σαλόνι του Μπέρμιγχαμ το Mini Clubvan 

Σ
ύμφωνα με τους διοργανωτές του Διεθνούς Σαλονιού Επαγ-
γελματικών Οχημάτων του Μπέρμιγχαμ, η Mini οριστικοποίησε
την πρόθεσή της να παρουσιάσει επίσημα το Clubvan. Το

Διεθνές Σαλόνι Επαγγελματικών Οχημάτων του Μπέρμιγχαμ για το
2013 αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον προσεχή Απρίλιο.
Η σημαντικότερη έκθεση για τα επαγ-
γελματικά οχήματα της Μ. Βρετανίας
τα τελευταία χρόνια είχε χάσει αρκετές
από τις εταιρείες κατασκευής, τόσο
ελαφρών όσο και βαρέων επαγγελμα-
τικών οχημάτων που είχαν αποφασίσει
να μην λάβουν μέρος τις προηγούμενες
χρονιές, σε μια προσπάθεια να μειώσουν
τα έξοδά τους. 
Ωστόσο, με το εν λόγω μοντέλο, η Mini εισέρχεται δυναμικά στην
κατηγορία των Vanette συνδυάζοντας τόσο το στιλ όσο και την
πρακτικότητα. Βασισμένο στην έκδοση Clubman με το μακρύ
μεταξόνιο, το Mini Clubvan προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς
φορτίων με όγκο έως και 858 λ.τ., μια εξαιρετική επίδοση για τα
δεδομένα της κατηγορίας, αν συνυπολογίσει μάλιστα κανείς τις έτσι
και αλλιώς περιορισμένες διαστάσεις του. Η αφαίρεση της πίσω
σειράς καθισμάτων σε σχέση με τις επιβατικές εκδόσεις, έχει
διασφαλίσει έναν πλήρως εκμεταλλεύσιμο χώρο φόρτωσης με
ωφέλιμο μήκος 1.138 χλστ., ύψος 1.018 χλστ., στον οποίο μπορούν
να μεταφερθούν φορτία με βάρος έως και 370 κιλών. 

Νέο 5θυρο 
Peugeot 208 
Business 

M
ία νέα και ιδιαίτερα ση-
μαντική προσθήκη στη
γκάμα των ελαφρών επαγ-

γελματικών της Peugeot Profession-
nel είναι πλέον διαθέσιμη και στην
ελληνική αγορά, με την ονομασία
208 Business. 
Το mini-vanette της Peugeot Pro-
fessionnel αναμένεται να συμβάλλει
σημαντικά στην ενίσχυση της θέσης
της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας
και στην ελληνική αγορά ελαφρών
επαγγελματικών. 
Το νέο 5θυρο Peugeot 208 Business,
είναι ένα πληρέστατο ελαφρύ επαγ-
γελματικό που καταφέρνει να συν-
δυάσει αρμονικά τόσο τη φινέτσα,
την άνεση, αλλά και τον πληρέστατο
εξοπλισμό των επιβατικών οχημάτων
της γαλλικής εταιρείας, με τις μεγάλες
μεταφορικές δυνατότητες ενός ευέ-
λικτου πολύ-εργαλείου πόλης. 
Με το μήκος του αμαξώματός του
να διατηρείται όπως και στις επι-
βατικές εκδόσεις, στα 3.962 χλστ.,
το 208 Business διαφοροποιείται

από αυτές, χάρη στην αφαίρεση της
πίσω σειράς καθισμάτων και την
αντικατάστασή τους με ένα ειδικά
διαμορφωμένο χώρο φόρτωσης με
διαχωριστικό μεταλλικό πλέγμα.
Παράλληλα, το δάπεδό του είναι
επενδυμένο με μοκέτα, ενώ η διπλή
αναδιπλούμενη και αφαιρούμενη
εταζέρα είναι σπαστή και καταφέρνει
να… αποκρύπτει πλήρως το φορτίο
από τα αδιάκριτα βλέμματα, παρά
το γεγονός ότι τα πίσω πλευρικά
παράθυρα δεν φέρουν επενδύσεις. 
Σε ό,τι αφορά στις μεταφορικές δυ-
νατότητές του, επιγραμματικά αξίζει
να αναφέρουμε πως το νέο Peugeot
208 Business είναι σε θέση να με-
ταφέρει φορτία με όγκο έως και
1.062 λτ. (660 λτ. κάτω από την ετα-
ζέρα) και βάρος έως και 442 κιλών. 
Ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα
του νέου 208 Business είναι αναμ-
φίβολα ο πληρέστατος βασικός του
εξοπλισμού. 

Σε πλήρη αντίθεση με τον υπάρχοντα
ανταγωνισμό του στην κατηγορία
των mini-vanette, το γαλλικό μοντέλο
εφοδιάζεται με ESP αλλά και 6 αε-
ρόσακους, σύστημα multi-media
SMEG με οθόνη αφής 7 ιντσών, δυ-
νατότητα σύνδεσης μέσω USB ή
Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι,
αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών,
πακέτο ορατότητας με αισθητήρες
φώτων και βροχής, εσωτερικό κα-
θρέπτη με μεταβλητή φωτεινότητα
κ.ά. 
Τέλος, σε ό,τι αφορά στη γκάμα των
κινητήρων του, το νέο Peugeot 208
Business είναι διαθέσιμο με έναν
1.400άρη HDi πετρελαιοκινητήρα
που αποδίδει ισχύ 68 ίππων και μέ-
γιστη ροπή 160 Nm από τις 1.750
σ.α.λ. Το εν λόγω μηχανικό σύνολο
εμφανίζει μέση κατανάλωση καυ-
σίμου μόλις 3,8 λτ./100 χλμ.(!), ενώ
οι εκπομπές ρύπων του ανέρχονται
στα 98 g CO2/km μόλις.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 24620/23220

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

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

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

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

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

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

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

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

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

ΕΒΡΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αγρ. Οικονομία
Τηλ. 23107/67080 
Κιν. 6942/912901
E-mail: Tsexeli@hotmail.com

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637

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

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

Κιν. 6985/580341
E-mail: alexioakim@hotmail.com 

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Τηλ. 23102/07928
Κιν. 6942/639936
E-mail: nikoletta_13@hotmail.com

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής
Οικονομίας
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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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 (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.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (Αβία-Μικρή Μαντίνεια Καλαμάτας):
Οικόπεδα, μεταξύ 20.000 και 150.000 €. Τηλ.
6978/557841.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (ΚΟΠΑΝΑΚΙ): 1 χλμ. έξω από το χωριό,
8,5 στρέμματα με ημιτελή (μπορεί να κατοικηθεί)
οικοδομή (ημιυπόγειες αποθήκες, ισόγειο, 1oς),
200 τ.μ. περιφραγμένο, ελιές και καρποφόρα. 2
ρολόγια ΔΕΗ, νερό και γεώτρηση.  Τιμή: 150.000
€. Τηλ. 6942/568878. 

ΕΥΒΟΙΑ: Πωλείται ένα στρέμμα στον Αγ. Δημήτριο
Καρυστίας, εντός οικισμού, με φως, νερό, τηλέφωνο,

πλησίον ποτιστικού. Τηλ. 6945/405357. Τιμή συ-
ζητήσιμη.

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. 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (Νερόμυλος): Ελαιοπερίβολο 12 στ.
με 155 ρίζες και μεγάλη πρόσοψη στην Eθνική
Oδό Καλαμάτας-Πύλου. Τιμή 60.000 €. Τηλ. 27210-
58351.

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 6.5
στρέμματα, 700 μέτρα από το χωριό. Άρτιο, οι-
κοδομήσιμο. Τιμή 130.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙ-
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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 (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.halkidi-
ki-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.

AΓΡΙΝΙΟ: Πωλούνται αμπελόπανα 3.500 τ.μ.
περίπου, σε διαστάσεις 12 x 2 και 10 x 2 σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6977/924446 (κ. Χρήστος). 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ (Παραλία Καλαμάτας) Νέο ξενοδοχείο
4*, 32 κλινών, με εγκεκριμένη επιδότηση 50%.
Πώληση (Τιμή 650.000) ή σύμπραξη. Τηλ.
6978/557847.

Πωλείται αγροτικό TOYOTA DINA, 92 μοντέλο,
μονοί τροχοί, αλλαγμένο δίσκο πλατό σε καλή
κατάσταση. Τιμή 7.800 €. Τηλ. 6975/599016. 

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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