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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3Φοβούνται έκρηξη στην

κυβέρνηση από
«τυχαίο γεγονός»
3 Επιστρέφουν στις αγορές

οι ελληνικές επιχειρήσεις
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ:

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ 

ΤΟ «ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ» 

Έρχεται σηµαντικό

«κούρεµα» των 

αποδόσεων, για να 

µειώσουν οι τράπεζες

τα έξοδα από τόκους
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ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ 

ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ

Ορατός ο κίνδυνος 

η πολιτική 
σύγκρουση να 

µεταφερθεί στους

δρόµους µετά τη νέα

τακτική του ΚΚΕ

Φοβούνται τα 

«τυχαία γεγονότα» 

οι Αρχές 
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ΣΥΡΙΖΑ: 
ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ

ΣΧΟΙΝΙ
Κρίσιµη συνεδρίαση

της Κεντρικής 

Επιτροπής για την 

πορεία του κόµµατος 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Τιτάν και ΟΤΕ 

«στρώνουν» το

δρόµο και για 

τις τράπεζες
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΙΡΗ∆ΕΣ

ΣΤΗΣ… ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ!

Ανώµαλη προσγείωση Σαµαρά

στην καθηµερινότητα, µετά την

επιστροφή από το Κατάρ

�Ποιες «παγίδες» κρύβουν οι προωθούµενες –µε τις

ευλογίες της Τρόικας– αλλαγές 

�Απατηλή ελάφρυνση των δανειοληπτών για 4 χρόνια

�Ποιοι µπορούν να ενταχθούν 

και ποιοι µένουν εκτός

ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ
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ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις 
εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

20
20

ΠΟΔΗΛΑΤΑ

&
ΣΟΜΠΕΣ

σελ. 11

σελ. 4-5
σελ. 18-19

www.paragogi.net

Σάββατο 2.2.2013

Εβδομαδιαία
αγροτική εφημερίδα

σελ. 6-7

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 9 ΤΙΜΗ 2 €

Πειραιώς: Σχέδιο
για να ακυρώσει 
τις παράνομες 
υποθήκες της ΑΤΕ
Την πρόθεσή της να επανεξετάσει
τις πολλαπλές υποθήκες που παρα-
νόμως είχε εφαρμόσει η πρώην ΑΤΕ
εξετάζει η τράπεζα, όπως φαίνεται
από απάντηση που δόθηκε με έγ-
γραφό της στη Βουλή μετά από ερώ-
τηση του βουλευτή της Ν.Δ. Μάκη
Βορίδη.

Οι «μεγάλοι» 
επιστρέφουν με
επενδύσεις στη γη
Στην πρωτογενή παραγωγή επεν-
δύουν εισηγμένες εταιρείες από το
Χ.Α., όπως από τον κλάδο των πλα-
στικών, των μαρμάρων και της κλω-
στοϋφαντουργίας, διακρίνοντας με-
γάλες ευκαιρίες και αποδόσεις.

Φραγκοσυκιά 
Υψηλά έσοδα με μικρή φροντίδα
υπόσχεται για τους παραγωγούς
του το φυτό που μας ήρθε από το
μακρινό Μεξικό. Όλα δείχνουν ότι
η καλλιέργεια αυτή μπορεί να απο-
τελέσει μια καλή λύση για τα φτωχά
εδάφη της χώρας που δεν έχουν
πολύ νερό.

Α. Θεοχαρόπουλος
Ειδ. Γραμμ. Κοινοτικών Πόρων
3«Βγάζουμε σύντομα νέα
προκήρυξη 65 εκατ. ευρώ για
τους νέους αγρότες».
3«Επιταχύναμε τις διαδικασίες και
έχουμε πληρωμές ύψους 269
εκατ. ευρώ». 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

17 αιτήματα
απαιτούν λύσεις

nΝερό στο κρασί της βάζει η κυβέρνηση
n Εξετάζουν κάθε μορφή αγώνα οι συνεταιριστές

17 αιτήματα
απαιτούν λύσεις

nΝερό στο κρασί της βάζει η κυβέρνηση
n Εξετάζουν κάθε μορφή αγώνα οι συνεταιριστές

σελ. 3
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Ενότητα, ενότητα, 
ενότητα

Ε
πιτακτικά αλλά και καθαρά έχει
τεθεί πλέον στο τραπέζι η δημι-
ουργία μιας ενιαίας συνδικαλι-

στικής έκφρασης των αγροτών. Περισ-
σότερο ίσως από ποτέ ο αγροτικός κό-
σμος νιώθει την ανάγκη να υπάρξει μία
και μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση
που θα καλύπτει ως ομπρέλα ολόκληρο
το χώρο. Όσοι δεν αντιλαμβάνονται
πλέον την αναγκαιότητα της ενότητας
του αγροτικού κόσμου, όσοι επιμένουν
για μια σειρά λόγους –κυρίως προσω-
πικού και τοπικού μικροσυμφέροντος–
στην καταστροφική τακτική της διαί-
ρεσης και όχι της άθροισης δυνάμεων
βάλλουν ευθέως κατά των συμφερόντων
της τάξης τους. Όλοι όσοι έχουν μια
στοιχειώδη λογική αλλά και μνήμη ξέ-
ρουν καλά ότι την τακτική αυτή την έχει
πληρώσει πανάκριβα και συνεχίζει να
την πληρώνει πανάκριβα ο αγρότης.
Λόγω της τακτικής αυτής, οι κάθε είδους
και προέλευσης κομπογιαννίτες της
εξουσίας βρήκαν την ευκαιρία, κατά-
φεραν πολλές φορές να βάλουν στη
γωνία την αγροτική τάξη – δεν της άφη-
σαν περιθώριο να γίνει πρωταγωνιστής
των εξελίξεων. Λόγω της έλλειψης μιας
δυνατής συνδικαλιστικής οργάνωσης
στον αγροτικό τομέα, κομματάρχες της
συμφοράς μπόρεσαν σε κρίσιμες στιγμές
να χρησιμοποιήσουν τον κόσμο της πα-
ραγωγής ως κομματικό στρατό, ως ψη-
φοφόρους που τους ξέχναγαν την επό-
μενη μέρα των εκλογών, για να τους
θυμηθούν πάλι στην επόμενη προεκλο-
γική περίοδο. Σήμερα που η Ελλάδα
επανατοποθετείται κάτω από νέα δε-
δομένα, οι καπεταναίοι του χώρου
πρέπει να σταθούν στο ύψος των περι-
στάσεων. Οφείλουν να βάλουν πάνω
απ’ όλα την ενότητα της αγροτικής τάξης,
να παλέψουν για μια ενιαία συνδικαλι-
στική έκφραση. Αν το πετύχουν, οι αγρό-
τες θα διεκδικήσουν με επιτυχία όσα
αξίζουν. 

Γιάννης Τασσιόπουλος

Κοινή Αγροτική Πολιτική
(ΚΑΠ) χρειάζεται τουλά-
χιστον 100 στρέμματα,
ενώ με τη νέα θα χρειάζε-
ται 150-200 στρέμματα
από το 2014.
H θέση αυτή περιέχεται
σε μελέτη του καθηγητή
του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας Θεοφάνη Γέμτου,
με την επισήμανση πως
ένα μέρος των εκμεταλ-
λεύσεων μεγεθύνθηκε και
θα ανταποκριθεί, ένα άλλο
μεγάλο μέρος όμως θα
αντιμετωπίσει πρόβλημα
επιβίωσης.

Σελ. 17 

Χάθηκαν… 200 
τόνοι λαδιού 

Μια περίεργη υπόθεση
εξελίσσεται το τελευταίο
διάστημα στον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Ελαιόλαδου
στις Κροκεές Λακωνίας,
καθώς μετά την τελευταία
αλλαγή του διοικητικού
συμβουλίου βρέθηκε με-

των μέχρι τώρα αναπτυχ-
θέντων ζιζανίων και αφε-
τέρου την αύξηση της διη-
θητικότητας του εδάφους. 

Σελ. 10 

Mετ’ εμποδίων 
η νέα καλλιεργητική

περίοδος 
Σε αδυναμία να αντιμε-
τωπίσουν το διαρκώς αυ-
ξανόμενο κόστος παρα-
γωγής αλλά και την έλλει-
ψη ρευστότητας λόγω της
συνεχούς συρρίκνωσης
των εισοδημάτων τους,
ενόψει της νέας καλλιερ-
γητικής περιόδου, βρί-
σκονται ολοένα και πε-
ρισσότεροι αγρότες 

Σελ. 12 

Ένας αγροτικός 
οικισμός-πρότυπο 

Νοτιοδυτικά της πόλης
των Χανιών, σε απόσταση
60 περίπου χιλιομέτρων
και σε υψόμετρο 500 μέ-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τρων, υπήρχε ο μεσαιωνι-
κός οικισμός της Μηλιάς,
που μέσα στους αιώνες
καταστράφηκε από τις
πυρκαγιές, την ανεξέλεγ-
κτη υλοτομία και την υπερ-
βόσκηση. Σήμερα στη θέ-
ση του βρίσκεται μια ολο-
κληρωμένη οικοτουριστι-
κή μονάδα, αποτέλεσμα
όχι κάποιου αναπτυξιακού
σχεδίου, αλλά της «κου-
ζουλάδας» δύο οικογενει-
ών της περιοχής.

Σελ. 14 

Διακόσια στρέμματα
θα χρειάζεται το 2014

ο αγρότης για 
να ζήσει 

Αν κάνουμε μία μικρή ανα-
δρομή στο παρελθόν, θα
δούμε ότι στις αρχές του
πρώτης δεκαετίας του
2000 ένας αγρότης με 50-
70 στρέμματα βαμβάκι
ζούσε την οικογένειά του.
Σήμερα, με την ισχύουσα

γάλο έλλειμμα σε ποσό-
τητα ελαιόλαδου, που με-
ταφράζεται σε πολλές χι-
λιάδες ευρώ.

Σελ 22 

Πώς θα φτιάξετε το
δικό σας λαχανόκηπο 
Ο Φεβρουάριος είναι μή-
νας καλλιέργειας καρότου,
αγκινάρας, σπανακιού και
παντζαριού. Το Φεβρουά-
ριο επίσης καλλιεργείται
το κρεμμύδι. Ποιος μπορεί
να φανταστεί ένα μεσο-
γειακό τραπέζι χωρίς φρέ-
σκο ή ξερό κρεμμύδι; 
Ακολουθώντας τους γενι-
κούς κανόνες φύτευσης
και σποράς που αφορούν
το φως, τη θερμοκρασία,
την εποχή σποράς, τις πε-
ριποιήσεις εδάφους (χώμα
φύτευσης) και το πότισμα,
θα πετύχετε μια καλή καλ-
λιέργεια χωρίς να συναν-
τήσετε κάποιο βαθμό δυ-
σκολίας. 

Σελ. 24 

Πτώση ως και 40%
στις τιμές χωραφιών 

Την… κότα με τα χρυσά
αυγά στη γη ψάχνουν οι
μικροκαταθέτες στην Ελ-
λάδα της κρίσης. Οι ευ-
καιρίες για αγορά αγρο-
τικής γης «ξεφυτρώνουν»
σαν μανιτάρια αυτή την
περίοδο, τη στιγμή που
πολλοί είναι εκείνοι που
έχουν εκδηλώσει ενδια-
φέρον για επιστροφή τους
τόπους καταγωγής. 

Σελ. 8 

Φυτά μεγάλης
καλλιέργειας 

Η άνοιξη είναι η εποχή
σποράς των ζαχαρότευτ-
λων, του ηλίανθου, της
βιομηχανικής ντομάτας
και του βαμβακιού. Στο
πλαίσιο της προετοιμασίας
του εδάφους και ενόψει
της σποράς, εφαρμόζεται
όργωμα, με διπλό στόχο
αφενός την καταστροφή

Μπορεί η σόγια να

παράγεται στην

Ελλάδα σε

μικροποσότητες, αλλά

κάτω από

προϋποθέσεις έχει τη

δυνατότητα να

συμβάλει στην

ανάπτυξη των

ζωοτροφών, και όχι

μόνο. 

Πρόσφορο
έδαφος 

για σόγια
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Οι μεγάλοι επιστρέφουν στη γη με επενδύσεις 

Π
ιο πρόσφατη είναι η από-

φαση της Πλαστικά Θρά-
κης να επενδύσει στην
καλλιέργεια ντομάτας με

τη μέθοδο της υδροπονίας. Ειδικό-
τερα, η εισηγμένη προχώρησε στην
ίδρυση νέας εταιρείας με την επω-
νυμία Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. Αν-
τικείμενο δραστηριότητας της εται-
ρείας είναι η δημιουργία θερμοκη-
πίων για την παραγωγή ντομάτας
με την εφαρμογή της μεθόδου υδρο-
πονικής καλλιέργειας και την αξιο-
ποίηση και χρήση γεωθερμικής ενέρ-
γειας. 
Το ύψος της αρχικής επένδυσης προ-
βλέπεται στο 1,7 εκατ. ευρώ. Συγ-
κριτικό πλεονέκτημα για την εταιρεία,
το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη
επένδυση δεν θα απαιτηθούν μεγάλα
κεφάλαια, δεδομένου ότι η εταιρεία
παράγει η ίδια το απαραίτητο υλικό
για τον εξοπλισμό ενός θερμοκηπίου
υψηλής τεχνολογίας.

Από τα μάρμαρα στη γεωργία
Με τις εξαγωγές αγροτικών προϊόν-
των προς την Κίνα, όπως το ελαιόλαδο
και το κρασί καταρχάς, αποφάσισε
να ασχοληθεί η Ικτίνος Ελλάς, μια
από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιο-
μηχανίες μαρμάρου. 
Η Ικτίνος Ελλάς διαθέτει εδώ και δε-
καπέντε χρόνια τα περίφημα μάρ-
μαρα της Θάσου, της Καβάλας και
της Δράμας με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Πρόσφατα αποφάσισε να ασχοληθεί
και με τις εξαγωγές αγροτικών προ-
ϊόντων προς την Κίνα, καθώς εκτίμησε
πως υπάρχει ενδιαφέρον για προ-
στατευόμενα προϊόντα περιοχής και
για κατοχυρωμένες ονομασίες. Αρ-
χικός της στόχος είναι η εξαγωγή
ελαιολάδου και κρασιού.

Από τις κλωστές στη ζάχαρη
Διευρύνει τους ορίζοντές της η κλω-
στοϋφαντουργία Επίλεκτος, επεκτεί-
νοντας τις δραστηριότητές της σε
τομείς του αγροτικού τομέα. 
Πρώτο μεγάλο στοίχημα για την
εταιρεία των αδερφών Δοντά είναι
η επικράτηση στο διαγωνισμό για
την απόκτηση της Ελληνικής Βιομη-
χανίας Ζάχαρης. 
Για το σκοπό αυτό, η μητρική εταιρεία,
η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία,
φαίνεται, με βάση το καταστατικό
της, ότι έχει σκοπό «την εξαγορά ή
ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστα-

σίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε
είδους γλυκαντικών ουσιών ή πα-
ραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε
άλλου γεωργικού προϊόντος». Έτσι
απαντάται, σε πρώτη φάση τουλά-
χιστον, το ερώτημα τι σκοπεύει να
κάνει μια κλωστοϋφαντουργία μια

παραγωγική ζαχαροβιομηχανία. Ο
όμιλος πιστεύει στις προοπτικές της
παραγωγής του πρωτογενούς τομέα
και της περαιτέρω επεξεργασίας της
παραγωγής αυτής, με στόχο είτε τις
εξαγωγές είτε την υποκατάσταση
των εισαγωγών.

Η Επίλεκτος, με τρία εκκοκκιστήρια,
τέσσερα κλωστήρια και βαφεία νη-
μάτων στη Λιβαδειά, είχε ως όμιλος
στην τελευταία χρήση 2011-2012
συνολικό κύκλο εργασιών περίπου
36 εκατ. ευρώ.

Ενισχύεται η Eurodrip 
Στον πρωτογενή τομέα 70 χωρών
παγκοσμίως δραστηριοποιείται η
εταιρεία στάγδην άρδευσης Eurodrip.
Μετά το deal με την Paine & Partners,
στην οποία πέρασε ο έλεγχος της
εταιρείας, η εταιρεία έχει θέσει ως
προτεραιότητα την είσοδό της στην
αγορά της Ινδίας, όπου προωθείται
η δημιουργία παραγωγικής μονάδας,
επένδυση που εκτιμάται στα 15 εκατ.
ευρώ, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές
συνεργασίας με τοπικούς παραγω-
γούς συστημάτων άρδευσης με πα-
ράλληλη αξιοποίηση των εμπορικών
τους δικτύων. 
Συγχρόνως, θα ενισχυθεί η παρουσία
της στις ΗΠΑ, όπου καταγράφεται
ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής
και στροφή προς το κομμάτι της
στάγδην άρδευσης, το οποίο διεθνώς
καταλαμβάνει μόλις το 7%.
Ο όμιλος Eurodrip έχει αυτήν τη στιγ-
μή εμπορική παρουσία σε 70 χώρες
παγκοσμίως, με 6 παραγωγικές μο-
νάδες και 45 γραμμές παραγωγής,
σε Ελλάδα, Τουρκία, ΗΠΑ, Αίγυπτο,
Ιορδανία και Περού, ενώ το 93% των
πωλήσεών της πραγματοποιείται
εκτός Ελλάδος.

Κορρές: Όπλο τα αφεψήματα
Συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς
και αγροτικούς συνεταιρισμούς έχει
αναπτύξει εδώ και μία δεκαετία η
εταιρεία Κορρές. 
Για παράδειγμα, η εταιρεία, πέρα
από την εταιρεία Προϊόντα Κρόκου
Κοζάνης που ίδρυσε το 2007 από
κοινού με τον Αναγκαστικό Συνε-
ταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
(ο Κορρές συμμετέχει με 45%), έχει
αναπτύξει συνεργασία το Συνεται-
ρισμό Αρωματικών Φυτών Αγρινίου,
την Αμερικανική Αγροτική Σχολή
της Θεσσαλονίκης, όπου καλλιερ-
γείται εχινάτσια, αλλά και για τις δύο
«τρομερές» κυρίες παραγωγούς, την
κα Κομίνη από τη Φασκομηλιά Θε-
σπρωτίας που καλλιεργεί φασκόμηλο
και την κα Κληρονόμου από τη Σάμο,
που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με
τη λουίζα.

Στη σιγουριά του αγροτικού τομέα επενδύουν με αυξανόμενους
ρυθμούς το τελευταίο διάστημα εταιρείες εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρώντας να λάβουν θέση 
στις προοπτικές που ανοίγονται για την πρωτογενή παραγωγή
στη χώρα. Εταιρείες από τον κλάδο των πλαστικών, 
των μαρμάρων και της κλωστοϋφαντουργίας διακρίνουν
ευκαιρίες στην αγροτική παραγωγή. 
Άλλες, με μακροχρόνια παρουσία στον κλάδο, επιλέγουν 
να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Εξι είναι οι εισηγμένες εταιρείες
του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών

που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν
τις δυνατότητες του υπ’ αριθμόν ένα
κλάδου της ελληνικής οικονομίας
όσον αφορά τις εξαγωγές τροφίμων.
Περίπου 2.000 τόνοι νωπών ψαριών
υδατοκαλλιέργειας προς 30 χώρες
εξάγονται κάθε μέρα από τη χώρα
μας, με την τσιπούρα και το λαβράκι
να είναι τα δημοφιλέστερα μεσογειακά
ψάρια στην Ευρώπη, στη Ρωσία και

στη Βόρεια Αμερική. Η γεωργιανών
συμφερόντων Linnaeus Fund, που
κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών
στη Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες και ση-
μαντικά μειοψηφικά ποσοστά στις
δύο άλλες μεγάλες εταιρείες της αγο-
ράς, φαίνεται να είναι ο βασικός παί-
κτης στις εισηγμένες εταιρείες του
κλάδου, στον Νηρέα, στον Δία και
στη Σελόντα.
Το τελευταίο οκτάμηνο εκπρόσωποι
ξένων funds από την Αμερική και

την Ευρώπη έχουν χτυπήσει την
πόρτα των ελληνικών εταιρειών για
πιθανή συνεργασία, χωρίς ωστόσο
μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει
το παραμικρό. Η βελτίωση του κλίματος
για τη γενικότερη πορεία της ελληνικής
οικονομίας πιθανολογείται πως θα
αυξήσει το ενδιαφέρον ξένων χαρ-
τοφυλακίων να επενδύσουν σε ελ-
ληνικές εταιρείες, και ιδίως σε ομίλους
με σαφή εξαγωγική δραστηριότητα,
όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες.
Η παραγωγή του κλάδου το 2012
έφτασε τους 121.000 τόνους, με το
60% να είναι τσιπούρα και το 40%
λαβράκι, ενώ άρχισαν να παράγονται,
σε μικρές ακόμη ποσότητες, το
φαγκρί, το μυτάκι και το μυλοκόπι. 
Ο κλάδος, παρ’ ότι μόλις έκλεισε
τρεις δεκαετίες ζωής στη χώρα μας,
αποτελεί την πρώτη εξαγωγική δύ-
ναμη στα τρόφιμα, έρχεται δεύτερος
σε αξία εξαγωγών και προσφέρει
απασχόληση, άμεσα και έμμεσα, σε
συνολικά 18.000 εργαζόμενους.

Επενδυτές στις ιχθυοκαλλιέργειες
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Αγρότες με διάθεση για διάλογο και 

Η
παραπάνω εικόνα κάνει

την κυβέρνηση να ανη-
συχεί για την εξέλιξη της
κατάστασης και να αρχί-

σει να συζητά σοβαρά πλέον τα πε-
ριθώρια που υπάρχουν για την ικα-
νοποίηση μέρους των αιτημάτων
των αγροτών. 
Το μήνυμα αυτό έστειλαν εξάλλου
με δηλώσεις τους και οι πρόεδροι
των κομμάτων που μετέχουν στην
κυβέρνηση Ευ. Βενιζέλος και Φ. Κου-
βέλης, οι οποίοι τις προηγούμενες
μέρες  συναντήθηκαν με εκπροσώ-
πους των αγροτών και τους διαβε-
βαίωσαν ότι αφενός αντιλαμβάνονται
τα προβλήματά τους και αφετέρου
θα συζητήσουν άμεσα τα αιτήματά
τους σε ανώτατο κυβερνητικό επί-
πεδο. 
Αν και έστειλαν το μήνυμα ότι σε
αυτή την οικονομική συγκυρία δεν
υπάρχουν περιθώρια για την ικανο-
ποίηση αιτημάτων δημοσιονομικού
χαρακτήρα, ουσιαστικά με τις συ-
ναντήσεις και τις δηλώσεις τους ανα-
γνώρισαν το «δίκαιο»  των κινητο-
ποιήσεων και άφησαν να εννοηθεί
ότι θα καταβληθεί προσπάθεια από
την πλευρά της κυβέρνησης για την
εκτόνωση της κατάστασης.
Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα των αγρο-
τών, χωρίζονται κυρίως σε τέσσερις
κατηγορίες:
Πρώτον, σε αυτά που έχουν δημο-
σιονομικό χαρακτήρα, όπως αυτά
που αφορούν τις έμμεσες και άμεσες
φορολογικές επιβαρύνσεις των αγρο-
τών. Όπως προαναφέρεται, για τα
αιτήματα αυτά η κυβέρνηση ουσια-
στικά δεν αφήνει κανένα περιθώριο
ικανοποίησής τους σε αυτήν τη χρο-
νική συγκυρία. Αφενός διότι, όπως
υποστηρίζει, δεν υπάρχει δυνατότητα

από τον πολύ σφιχτό προϋπολογισμό,
αφετέρου διότι, ακόμα και στην πε-
ρίπτωση που έβρισκε κάποια λύση,
θα ερχόταν στη συνέχεια αντιμέτωπη
με ένα ντόμινο αντιδράσεων και
διεκδικήσεων από άλλες κοινωνικές
ομάδες. 
Δεύτερον, στα αιτήματα που σχε-
τίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως, για παράδειγμα, το πρόβλημα
που προέκυψε με τη ζημιά που προ-
κάλεσε το πράσινο σκουλήκι στο
βαμβάκι, με αποτέλεσμα πολλοί καλ-
λιεργητές να μην «πιάνουν» το πλα-
φόν παραγωγής που θέτει η Ε.Ε. για
την ενίσχυσή τους. Σύμφωνα με κυ-
βερνητικές πηγές, για τα αιτήματα
αυτού του χαρακτήρα υπάρχουν πε-
ριθώρια ελιγμών και κινήσεων από
την κυβέρνηση, ώστε με μια εμπε-
ριστατωμένη και πειστική επιχειρη-
ματολογία για το πρόβλημα να κα-
ταλάβουν και να πειστούν οι Βρυ-
ξέλλες, όπως έχει γίνει και άλλες φο-
ρές στο παρελθόν. 
Τρίτον, στα αιτήματα που αφορούν
την αγροτική πολιτική που ασκείται
σήμερα από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. 
Ουσιαστικά οι αγρότες εξαπολύουν
«δριμύ κατηγορώ» στον αρμόδιο
υπουργό Τσαυτάρη τόσο για τη μη
αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων
που προβλέπονται για αγροτική ανά-
πτυξη, ποιοτική γεωργία, αγροτικές
υποδομές κ.λπ. όσο και για την απο-
διοργάνωση των υπηρεσιών και ορ-
γανισμών του υπουργείου, όπως ο
ΕΛΓΑ, ο ΕΛΟΓΑΚ κ.ά. 
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία των
αιτημάτων, που με έμφαση προβάλ-
λονται από τους αγρότες, η πολιτική
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ έχει περιέλθει σε
δύσκολη θέση και δεν δείχνει να έχει

σχέδιο για την εκτόνωση της κατά-
στασης. 
Τέταρτον, στα αιτήματα που έχουν
σχέση με τις πολλές αρρυθμίες στην
αγορά αγροτικών προϊόντων και
εφοδίων. Τα συγκεκριμένα αφορούν
και την ανάγκη ρύθμισης των μεγά-
λων προβλημάτων στη λειτουργία

των συνεταιρισμών, ακόμα και των
πιο υγιών, που δημιουργήθηκαν εξαι-
τίας του Νόμου 4015/2011, ο οποίος
ψηφίστηκε επί υπουργίας Σκανδα-
λίδη, αλλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί,
διότι, για να γίνει αυτό εφικτό, απαι-
τείται μια σειρά από τροποποιήσεις
του.  Για το θέμα αυτό ο νυν υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρης
έχει επίσης δεχτεί «φαρμακερά βέλη»
από την ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία τον κα-
τηγόρησε ανοιχτά ότι θέλει να δια-
λύσει το συνεταιριστικό κίνημα και
ότι «εξυπηρετεί συμφέροντα». 
Ωστόσο, παρά την καθυστέρηση
που επιδεικνύει ο υπουργός στην

Σε σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα εξελίσσεται 
για την κυβέρνηση το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. 
Τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι συγκεντρώσεις των τρακτέρ
πυκνώνουν σε κομβικά σημεία της Θεσσαλίας, της Βόρειας
Ελλάδας και της Πελοποννήσου (Αργολίδα), οι αγρότες
δηλώνουν πως θα παραμείνουν στα μπλόκα «για όσο χρειαστεί»
και οι συνεταιριστές, μετά από έκκληση του προέδρου 
της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτου Καραμίχα, συμμετέχουν ενεργά 
στις κινητοποιήσεις. 

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Αναλυτικότερα, τα αιτήματα των
αγροτών, έτσι όπως διατυπώνονται

από τους ίδιους και την ΠΑΣΕΓΕΣ,
αθροίζονται κυρίως στα εξής:

Να στηριχτούν με κάθε τρόπο οι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ και να μην αυξηθεί
το όριο συνταξιοδότησής τους.

Να μη μειωθεί η επιστροφή του
ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης και να κα-
ταργηθεί η πρόσφατη αύξηση (12%)
στο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Να μη μειωθεί η επιστροφή ΦΠΑ
στους αγρότες και η απόδοσή του να
γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, με
την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.

Να τεθεί όριο για την ένταξη των
μικρών παραγωγών στο κανονικό κα-
θεστώς ΦΠΑ (τήρηση βιβλίων), γιατί
προκύπτει πολύ μικρό ακαθάριστο ει-

σόδημα, αλλά και σημαντική λογιστική
επιβάρυνση.

Οι αγρότες που πρόκειται να εν-
ταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
(τήρηση βιβλίων) να έχουν τη δυνατότητα
να περιλαμβάνουν στα έξοδά τους τις
αποσβέσεις όλων των παραγωγικών
στοιχείων της αγροτικής εκμετάλλευσης
στη λογιστική τους αξία. Παράλληλα
να παρέχεται δυνατότητα μεταφοράς
της ζημίας για συμψηφισμό στα επόμενα
έτη.

Να μειωθεί ο ενιαίος συντελεστής
φορολόγησης (13%), αλλά και να
ισχύσει ο μειωμένος συντελεστής από
το 2013.

Να καθιερωθεί η έκδοση ηλε-
κτρονικού παραγωγικού τιμολογίου
για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόν-
των.

Να ενεργοποιηθεί το Μητρώο
Εμπόρων με ουσιαστικά μέτρα.

Να λειτουργήσει εκ νέου ο ΕΛΟΓΑΚ
ως αυτόνομος και ανεξάρτητος οργα-
νισμός για τη στήριξη της κτηνοτροφίας
και να επανέλθει ο τομέας των δασών
στην αρμοδιότητα του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.

Να προβλέπεται αφορολόγητο
ποσό, ύψους 5.000 ευρώ καθαρού ει-
σοδήματος για όλους τους αγρότες.

Να υλοποιηθεί άμεσα η έγκριση,
και κυρίως η πληρωμή, των σχεδίων
βελτίωσης των αγροτών, αλλά και των
επενδύσεων των επιχειρήσεών τους
στην εμπορία και στη μεταποίηση των
αγροτικών προϊόντων με την ενεργο-
ποίηση και τη στήριξη του Αγροτικού
Ταμείου Εγγυοδοσίας.
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αγώνα

επίλυση αυτού του ζητήματος, πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι σε ανώτατο
κυβερνητικό επίπεδο έχουν ληφθεί
αποφάσεις για να τακτοποιηθεί το
θέμα το συντομότερο δυνατό.  
Επίσης,  παρά το «αντισυνεταιριστικό»
κλίμα που, με πρωτοβουλίες της πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης, καλλιέργησε
η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό,
πληροφορίες αναφέρουν ότι μελε-
τώνται και άλλες ενέργειες από την
πλευρά της, ώστε να στηριχτούν οι
συνεταιρισμοί και να είναι σε θέση
να στηρίξουν τους αγρότες αυτή
την περίοδο.

Ζήτημα χρόνου θεωρεί ο πρόεδρος
της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας

το να γίνουν οι αγρότες πιο απαιτητικοί
και πιο διεκδικητικοί στις κινητοποιήσεις
τους. Αυτό τόνισε στην πανελλαδική
σύσκεψη που συγκάλεσε η ΠΑΣΕΓΕΣ
με τη συμμετοχών εκπροσώπων των
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
από όλη τη χώρα και συνδικαλιστικών
οργανώσεων, σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Αθήνας. 
Εκείνο που έκανε αίσθηση στη συγκεκριμένη εκδήλωση,
πέρα από την ανοιχτή στήριξη της ΠΑΣΕΓΕΣ στις κι-
νητοποιήσεις, ήταν η μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων
του αγροτικού χώρου. Μιλώντας στην «Παραγωγή»,
αρκετοί εξ αυτών άφηναν να εννοηθεί ότι μπορεί
να διαφωνούν σε πολλά με την ΠΑΣΕΓΕΣ, ωστόσο
σε αυτή την κρίσιμη διαπραγμάτευση που έχει
ξεκινήσει ο αγροτικός κόσμος με την κυβέρνηση
είναι σημαντικό ότι τάσσεται στο πλευρό τους. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τζανέτος Καραμίχας
απηύθυνε κάλεσμα στους αγρότες, και ειδικά στους
Θεσσαλούς, να συνταχθούν με τα μπλόκα της Νίκαιας,
τονίζοντας μάλιστα πως «Δεν είναι ώρα για διαχω-
ριστικές γραμμές. Δεν πρόκειται εμείς να βάλουμε
πλάτες στην κυβέρνηση». Διευκρίνισε ωστόσο πως

οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν πρέπει
να προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα
στην κοινωνία και στην οικονομία και
πρόταξε την ανάγκη να μη δημιουρ-
γηθούν αντιπαλότητες με άλλες κοι-
νωνικές ομάδες. Για μία ακόμη φορά ο
πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ εξαπέλυσε επί-
θεση εναντίον του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρη τόσο για το
θέμα των συνεταιρισμών όσο και για
την ανυπαρξία, όπως είπε, σοβαρής

στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη. «Διαφημίζουν
συνεχώς τις έγκαιρες πληρωμές των επιδοτήσεων,
καθώς και των de minimis. Όμως αυτά αποτελούν
απλά αποφάσεις ενός διευθυντή στο υπουργείο, δεν
συνιστούν χάραξη πολιτικής» είπε χαρακτηριστικά. 
Επίσης, τον κατηγόρησε ότι «εκτελεί συμβόλαια»
συνεχίζοντας στο δρόμο του προκατόχου του Κ.
Σκανδαλίδη και πρόσθεσε ότι «έχουμε πλέον σοβαρές
ενδείξεις ότι εκπροσωπεί μεγάλα επιχειρηματικά
συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον αγρο-
διατροφικό τομέα».  
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ
Κώστας Σκιαδάς άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για το Νόμο 4015, υποστηρίζοντας
ότι έχει στόχο τη διάλυση των συνεταιρισμών.

Να ισχύσει μακροχρόνια ρύθμιση
με την παροχή  εγγυήσεων του ελληνικού
Δημοσίου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
χρηματοδότηση των αγροτών με χα-
μηλότοκα και μακροπρόθεσμα δάνεια.

Να υιοθετηθεί άμεσα νομοθετική
ρύθμιση για την αναστολή της εκποίησης
των ενυπόθηκων παραγωγικών ακι-
νήτων και εγκαταστάσεων των αγροτών
και των αγροτικών συνεταιρισμών
από τον εκκαθαριστή της πρώην ΑΤΕ,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξόφλησή
τους, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις,
με άτοκα δάνεια, που να καταβάλλονται
σε ετήσιες ισόποσες δόσεις. Με την
ολοκλήρωση της εξόφλησης να γίνεται
άμεσα άρση των υποθηκών για αυτά
τα ακίνητα. Για όσους αγρότες δεν
έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη να αρθούν
οι υποθήκες.

Να ενεργοποιηθεί άμεσα η απόφαση
για την εφαρμογή του νόμου 128/75
που προβλέπει την επιδότηση κατά δύο
μονάδες (2%) των βραχυπρόθεσμων
και με μία μονάδα (1%) των μεσοπρό-
θεσμων δανείων των αγροτών, εφόσον
αυτά χορηγούνταν από την ΑΤΕ. 

Να κατατεθούν άμεσα για ψήφιση
στη Βουλή οι τροπολογίες του νόμου
4015/2011, όπως έχουν κατατεθεί
στο πόρισμα της  Επιστημονικής Επι-
τροπής που ορίστηκε από τον υπουρ-
γό.

Να αποζημιωθούν οι βαμβακο-
παραγωγοί για τις καταστροφές από
το πράσινο σκουλήκι για όλες τις
χρονιές και να πληρωθούν και τη συν-
δεδεμένη ενίσχυση.

Πλήρη ασφάλιση αγροτικής πα-
ραγωγής και γεωργικού κεφαλαίου.
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των προβλημάτων των αγροτών

Συμμάχους στο σύνολο

του πολιτικού κόσμου

αλλά και σε πολλούς

φορείς έχουν βρει 

οι αγρότες, οι οποίοι,

παρά την ένταση 

των προβλημάτων, 

δεν έχουν καταφύγει 

σε ακραίες κινήσεις,

επιδεικνύοντας

ψυχραιμία και

ωριμότητα

Συνεταιριστές: Θέλουν λύσεις 
με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Το ενδιαφέρον του για τη ΣΕΚΑΠ επιβεβαίωσε εγγράφως ο Ιβάν
Σαββίδης, ζητώντας από το υπουργείο Οικονομικών επιπλέον χρόνο

ώστε να ολοκληρώσει τον απαραίτητο οικονομικό και λογιστικό έλεγχο
της εταιρείας. 
Ειδικότερα, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα Οικονομικών
κ. Μέργο, ο Ρώσος επιχειρηματίας, ελληνικής καταγωγής, τόνισε: «Διά
της παρούσας επιστολής επιβεβαιώνουμε το ενδιαφέρον μας για την
πραγματοποίηση της επένδυσής μας στη ΣΕΚΑΠ, με την εξαγορά των
μετοχών της εταιρείας, οι οποίες ανήκουν στην ATEbank. Για την υλοποίηση
της εν λόγω επένδυσης προχωρούμε στον απαραίτητο οικονομικό και
νομικό έλεγχο της εταιρείας, η ολοκλήρωση του οποίου είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την εν συνεχεία υποβολή δεσμευτικής προσφοράς εκ
μέρους μας».
Ο κ. Σαββίδης ζήτησε χρονικό περιθώριο περίπου 4 εβδομάδων για τη
διαδικασία αυτή, γεγονός που ουσιαστικά υποχρεώνει την Deloitte να
μην κλείσει το σχετικό διαγωνισμό και να παρατείνει την όλη διαδικασία.    

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση οφειλών των συνε-
ταιρισμών προς το Δημόσιο μετά την απόφαση

του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας  να
επιβάλει βαριές ποινές στα εννέα μέλη του δ.σ. της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οι συνεταιριστές
καταδικάστηκαν σε έξι χρόνια φυλάκιση και 60.000
χρηματικό πρόστιμο για χρέη προς το ΙΚΑ, ύψους
900.000 ευρώ. Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση
και αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο η είδηση της καταδίκης
προκάλεσε οργή στο σύνολο των συνεταιρισμών, καθώς
αρκετοί από αυτούς έχουν εκκρεμότητες, χωρίς να
ευθύνονται προσωπικά οι συνεταιριστές. 
Η υπόθεση αφορά οφειλές για τα έτη 2008 και 2009,
οπότε ήταν πρόεδρος ο Θανάσης Κοκκινούλης. Τα μέλη

του δ.σ. εξέφρασαν τη δυσφορία τους για την απόφαση,
λέγοντας ότι το χρέος είχε ρυθμιστεί και είχαν ήδη κα-
ταβληθεί 200 χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα οι οφειλές
προς το ΙΚΑ να μειωθούν στις 900.000. Μεταξύ των
καταδικασθέντων είναι οι κ. Κοκκινούλης, Σιδηρόπουλος,
Νασίκας και Τσικρίκας. Μιλώντας στην «Παραγωγή»,
ο κ. Κοκκινούλης δήλωσε ότι η Δικαιοσύνη είναι τυφλή
και ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ότι «δεν υπάρχουν
χρήματα για να καλλιεργήσει».
Το ζήτημα των χρεωμένων συνεταιρισμών έχει απα-
σχολήσει την ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά και το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Παρά τις καλές προθέσεις όμως, κατά το
παρελθόν πρόεδροι συνεταιρισμών έχουν συλληφθεί
για χρέη, χωρίς καν να ευθύνονται οι ίδιοι.

Επανήλθε εγγράφως για τη ΣΕΚΑΠ ο Σαββίδης 

Βαριές καταδίκες σε συνεταιριστές 
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Υποθήκες 20 δισ. για δάνεια 1,8 δισ.

Ο
ι πολλαπλές εγγυή-

σεις αποτελούν ένα
τεράστιο κόστος
για τους αγρότες

και τους ιδιώτες δανειολήπτες,
δεδομένου ότι τα ενήμερα
δάνεια, που σήμερα μετά την
πώληση της ΑΤΕ διαχειρίζεται
η Τράπεζα Πειραιώς, προς τους

αγρότες είναι 1,8 δισ. ευρώ,
ενώ η αξία των εγγυήσεων σε
γη είναι πολλαπλάσια, αφού
ξεπερνά τα 20 δισ. ευρώ.
Η πρόθεση για επανεξέταση
και εκλογίκευση των υποθη-
κών των αγροτικών δανείων
διατυπώθηκε εγγράφως στη
Βουλή από την Τράπεζα Πει-

ραιώς. Η επανεξέταση ωστόσο
των δανείων, όπως σημειώνει
η τράπεζα, ενδέχεται να κολ-
λήσει σε γραφειοκρατικές δια-
δικασίες, και για το λόγο αυτό
ζητά ειδική νομοθετική ρύθ-
μιση από την κυβέρνηση.    
Σημειώνεται ότι για το θέμα
των πολλαπλών υποθηκών,
στις οποίες προχωρούσε μο-
νομερώς η πρώην ΑΤΕ, έχει
αποφανθεί υπέρ δανειολη-
πτών και το πρωτοδικείο Ναυ-
πλίου, μετά από προσφυγές
αγροτών. 
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΤΕ, πα-
ρακάμπτοντας το ισχύον νο-
μοθετικό πλαίσιο, προχωρού-
σε στην εγγραφή υποθήκης
των ακινήτων των αγροτών

(αγρών, βοσκοτόπων, οικο-
πέδων, οικημάτων, σπιτιών
κ.λπ.) χωρίς να προειδοποιεί
και να ενημερώνει τους αγρό-
τες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
οι αγρότες να αγνοούν την
πράξη και να πληροφορούνται
την υποθήκευση των ακινήτων
τους εφόσον αιτούνταν εμ-
πράγματο δάνειο από άλλη
τράπεζα.

Το έγγραφο 
της Πειραιώς 
Σε έγγραφό της που διαβιβά-
στηκε στη Βουλή με αφορμή
ερώτηση του βουλευτή της
Ν.Δ. Μάκη Βορίδη, η Πειραιώς
σημειώνει: 
«Ένα σημαντικό μέρος του

μεταφερθέντος ενεργητικού
της πρώην ΑΤΕ στην Τράπεζα
Πειραιώς αποτελείται από δά-
νεια προς Αγρότες/Φυσικά
Πρόσωπα, τα οποία, με ημε-
ρομηνία 30.6.2012, ανέρχονται
στο ποσό των 1,849 δισ. ευρώ. 
Για τις χρηματοδοτήσεις αυτής
της κατηγορίας η ΑΤΕ ενέγρα-
ψε υποθήκη ‘‘οίκοθεν’’ επί των
περιουσιακών στοιχείων του
αγρότη (συνήθως γη). Για το
σκοπό αυτό συντασσόταν έγ-
γραφο, το οποίο στη συνέχεια
μεταγραφόταν στη μερίδα
ακινήτων των αγροτών στο
οικείο Υποθηκοφυλακείο, με
ατέλεια» αναφέρει η Τράπεζα
Πειραιώς και ενημερώνει ότι
«η ΑΤΕ ωστόσο, σε όλη την

πολυετή της διαδρομή και ως
τράπεζα κατεξοχήν του αγρο-
τικού χώρου, σπανίως προ-
έβαινε σε εξαλείψεις/άρσεις
βαρών, τα οποία καθίσταντο
ανενεργά (άνευ ουσίας), παρά
το γεγονός ότι είχε στο μεταξύ
επέλθει εξόφληση των δανεί-
ων ή και περιορισμός του
ύψους τους. Ενέγραφε όμως
νέα υποθήκη σε συνέχεια των
ήδη υφισταμένων, προκειμέ-
νου να προβεί σε νέες χρη-
ματοδοτήσεις υπέρ των αγρο-
τών».
Η πρακτική αυτή, εξηγεί η Τρά-
πεζα Πειραιώς, επέφερε ως
αποτέλεσμα την ύπαρξη σή-
μερα πολλαπλάσιων υποθη-
κών σε ακίνητα αγροτών, με

Σε επανεξέταση των πολλαπλών υποθηκών που
παρανόμως είχε εφαρμόσει η πρώην ΑΤΕ προχωρά η
Τράπεζα Πειραιώς, για ενήμερα δάνεια αγροτών τα
οποία έχουν περάσει στο χαρτοφυλάκιό της. 

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)

Ρύθμιση-ανάσα με εξαι-
ρετικά χαμηλό επιτόκιο
για 100.000 Έλληνες

αγρότες οι οποίοι αδυνατούν
να εξυπηρετήσουν τα δάνειά
τους προς την παλιά Αγροτική
Τράπεζα, η οποία βρίσκεται
υπό ειδική εκκαθάριση, δίνει
το σχέδιο νόμου του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την ασφάλεια
των τροφίμων που δόθηκε σε
διαβούλευση. 
Το νομοσχέδιο απελευθερώνει
μια σειρά από αγροτικά ακίνητα
τα οποία βρίσκονταν υποθη-
κευμένα, εκτός κάθε τραπεζικής
πρακτικής, από την Αγροτική
Τράπεζα, καθώς περιορίζει στο
120% της αξίας του δανείου τις
υποθήκες. Πλέον, στην περί-
πτωση που η υποθήκη έχει εγ-
γραφεί σε περισσότερα από
ένα αγροτικά ακίνητα, τότε θα
περιοριστεί στο ακίνητο ή στα
ακίνητα που εξασφαλίζουν την
απαίτηση της τράπεζας στα πα-
ραπάνω όρια, απελευθερώνον-
τας με αυτό τον τρόπο σημαν-
τικά περιουσιακά στοιχεία των
Ελλήνων αγροτών. Παράλληλα,
προβλέπει την εξόφληση των

μη εξυπηρετούμενων ενυπό-
θηκων αγροτικών δανείων με
ρύθμιση σε 5 έως 10 χρόνια,
με επιτόκιο 5%. Ως εγγύηση
στη σύμβαση του δάνειου η
τράπεζα μπορεί να απαιτεί το
δικαίωμα εκμίσθωσης του ακι-
νήτου για τρία χρόνια και την
εκχώρηση του μισθώματος σε
αυτή μέχρι την ολοσχερή εξό-
φληση του δανείου. Τα ακίνητα
θα εκμισθώνονται για τρία χρό-
νια μετά από ανοικτό πλειοδο-
τικό διαγωνισμό, ενώ την ευ-
θύνη της όλης διαδικασίας θα
έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δια-
τηρεί βάση δεδομένων στην
οποία απεικονίζονται ψηφιακά
όλα τα αγροτικά ακίνητα της
χώρας.
Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση των
«κόκκινων» δανείων προς την
παλιά ΑΤΕ είναι ένα από τα αι-
τήματα του αγροτικού κόσμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα
«κόκκινα» δάνεια των αγροτών
ανέρχονται (έως Ιούλιο του 2012)
στο 1 δισ. ευρώ περίπου και των
συνεταιρισμών στο 1,2 δισ. ευρώ.
Ο αριθμός δε των εν λόγω δα-
νείων υπολογίζεται ότι προσεγ-
γίζει τις 100.000.

Ρυθμίζονται τα χρέη 100.000
αγροτών προς την παλιά ΑΤΕ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Κούρεμα με αυστηρούς ελέγχους και κριτήρια υπόσχεται              

Σε μείζον πολιτικό θέμα
εξελίσσεται η υπόθεση

των ληξιπρόθεσμων κτη-
νοτροφικών δανείων, με
τις όποιες εξελίξεις να δια-
χειρίζεται πλέον το υπουρ-
γείο Οικονομικών. Οι εγ-
γυήσεις του Δημοσίου, με
τις οποίες ρυθμίστηκαν πα-
λαιότερα τα συγκεκριμένα
δάνεια (τα οποία είχαν εκτα-
μιευτεί από την ΑΤΕ και εί-
χαν εισαχθεί στη ρύθμιση
100/2001, με εγγυήσεις του
ελληνικού Δημοσίου), απο-
τελούν ένα ακόμα βραχνά
για το υπουργείο Οικονο-
μικών, στελέχη του οποίου
αναζητούν τρόπους προ-
κειμένου να βγάλουν από
πάνω τους την υποχρέωση
καταβολής τους. Στο πλαί-

σιο αυτό προωθούνται νέες
ρυθμίσεις για την αποπλη-
ρωμή των δανείων, ενώ η
υπόθεση «κούρεμα», για
όσους αποδεδειγμένα δεν
μπορούν να αποπληρώ-
σουν τα υπόλοιπα των δα-
νείων ακόμα κι αν μπουν
σε νέα ρύθμιση, κάνει πιο
δύσκολο το εγχείρημα ορι-
στικού ξεκαθαρίσματος. 

Ιερά εξέταση 
Η αρμόδια οικονομική δι-
εύθυνση του υπουργείου
περνά από κόσκινο τα λη-
ξιπρόθεσμα κτηνοτροφικά
δάνεια που βρίσκονται κυ-
ρίως στην «κακή» ΑΤΕ, επι-
χειρώντας να προσπεράσει
το σκόπελο της καταβολής
των εγγυήσεων, την οποία,
όπως υποστηρίζουν στε-

λέχη του υπουργείο Οικο-
νομικών, αυτή τη στιγμή
δεν αντέχει ο κρατικός κορ-
βανάς. 
Το συνολικό ύψος των δά-
νειων για τα οποία έχει εγ-
γυηθεί το Δημόσιο προ-
σεγγίζουν τα 190 εκατ. ευ-
ρώ, ποσό το οποίο, όπως
σημειώνουν στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών,
«γίνεται αντιληπτό ότι δεν
μπορεί την παρούσα φάση
να δοθεί, τη στιγμή μάλιστα
που λόγω της οικονομικής
κρίσης έχουν γίνει περικο-
πές σε κοινωνικούς κωδι-
κούς, προκειμένου να εξοι-
κονομηθούν δαπάνες του
Δημοσίου που κατά τι ξε-
περνούν το συνολικό ύψος
των εγγυήσεων για τα συγ-
κεκριμένα δάνεια». Στο

πλαίσιο αυτό, όπως ση-
μειώνουν οι ίδιοι,

εξετάζεται σει-
ρά ρυθμίσεων,

με βασικά κρι-
τήρια το ύψος

του δανείου
κάθε δανειολή-

πτη, την περιουσιακή του
κατάσταση και τη χρημα-
τοδοτική του ικανότητα. 
Ανάχωμα αποτελούν δά-
νεια τα οποία βάσει των
τριών αυτών στοιχείων δεν
μπορούν να αποπληρω-
θούν στο σύνολό τους,
έστω κι αν, όπως σχεδιά-
ζεται, προωθηθούν ρυθ-
μίσεις ευνοϊκές για τους
κτηνοτρόφους οφειλέτες. 

Νομοθετική ρύθμιση 
για «κούρεμα»
Στο πλαίσιο αυτό το υπουρ-
γείο Οικονομικών προωθεί
νομοθετική ρύθμιση, με
την οποία δάνεια που θα
κριθούν μη βιώσιμα θα
υποστούν κούρεμα. Οι αρ-
χικές σκέψεις αποκλείουν
το οριζόντιο κούρεμα και,
όπως σημειώνουν, για το
κούρεμα κάθε δανειολή-
πτης ξεχωριστά θα περάσει
από ειδική επιτροπή. Μά-
λιστα, δεν αποκλείεται κατά
περίπτωση το κούρεμα να
φτάσει και το 50%. Θα αφο-
ρά όμως μικρό αριθμό δα-
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μικρό ποσοστό εξ αυτών να
είναι ουσίας/ενεργό και προς
κάλυψη των συγκεκριμένων
δανείων του προαναφερθέν-
τος υπολοίπου. 

Σημειώνει δε ότι η εμπορική
πρακτική υπαγορεύει σχέση
προσημείωσης/υποθήκης
προς δάνειο όχι μεγαλύτερη
του 150%. «Με αυτά τα δε-

δομένα θα έπρεπε, για τα δά-
νεια των αγροτών τα οποία
ανέρχονται περίπου στα 1.800
εκατομμύρια ευρώ, να υφί-
στανται προσημειώσεις 2.500

εκατομμυρίων ευρώ» παρα-
τηρεί η τράπεζα στο έγγραφό
της και ενημερώνει ότι «στο
πλαίσιο αυτής της διαπίστω-
σης, η Τράπεζα Πειραιώς, λει-

τουργώντας με κριτήρια αγο-
ράς, προτίθεται στις κατ’ έτος
επαναξετάσεις των πιστοδο-
τικών σχέσεων/ορίων, να
εκλογικεύσει το ύψος των
υποθηκών σε μια ρεαλιστική
αναλογία με το ύψος του δα-
νείου του κάθε αγρότη». 
Προσθέτει πάντως ότι «για

λόγους ουσίας αλλά και απο-
φυγής της γραφειοκρατίας,
θα ήταν χρήσιμη νομοθετική
παρέμβαση για ρύθμιση διε-
νέργειας ατελούς εξάλειψης
ή περιορισμού των συγκεκρι-
μένων άνευ ουσίας βαρών,
όπως βεβαίως ατελώς είχαν
στο παρελθόν εγγραφεί».

      

                   το ΥΠ.ΟΙΚ.

νειοληπτών. Στην επιτροπή
αυτή θα εξεταστούν όχι μό-
νο τα περιουσιακά στοιχεία
του δανειολήπτη, αλλά και
η οικονομική του κατάστα-
ση τα προηγούμενα χρόνια
(κατά τα οποία είχε την υπο-
χρέωση αποπληρωμής),
όπως αυτή βεβαιώνεται,
μεταξύ άλλων και από τις
φορολογικές δηλώσεις του
καθενός. Τα κριτήρια, όπως
σημειώνουν από το υπουρ-
γείο, θα είναι αυστηρά και
θα επισείουν και ποινικές
ρήτρες για όσους υποβάλ-
λουν ψευδή στοιχεία για
την αξιολόγηση της οικο-
νομικής τους κατάστασης. 
Μάλιστα το θέμα, επιμελεί-
ται ο ίδιος ο υπουργός Οι-
κονομικών, αλλά και ο νέος
γενικός γραμματέας εσό-
δων κ. Θεοχάρης, στην αρ-
μοδιότητα και στον απόλυτο
έλεγχο του οποίου έχουν
πλέον περάσει όλες οι υπο-
χρεώσεις (μεταξύ αυτών
και οι εγγυήσεις του Δημο-
σίου) του Δημοσίου προς
τρίτους. 

Η ΑΤΕ, παρακάμπτοντας το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο, προχωρούσε στην

εγγραφή υποθήκης των ακινήτων 

των αγροτών (αγρών, βοσκοτόπων,

οικοπέδων, οικημάτων, σπιτιών κ.λπ.), 

χωρίς να προειδοποιεί

και να ενημερώνει τους αγρότες 
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ΠΤΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 40% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ 

Ενδιαφέρον αλλά και επι         

Ο
ι τιμές πώλησης

χωραφιών κάθε εί-
δους καταγρά-
φουν σημαντική

πτώση, γεγονός από το οποίο
επωφελούνται οι επενδυτές,
προκειμένου να επεκταθούν
και στον πρωτογενή τομέα.
Κύκλοι από το real estate, σχο-
λιάζοντας τη στροφή των Ελ-
λήνων στην εκμετάλλευση
της γης, με σκοπό πότε την
επιβίωση και πότε την «εξα-
σφάλιση» των αποταμιεύσεών
τους, επισημαίνουν πως η ζή-
τηση παρουσιάζει αυξομει-
ώσεις, με κύριο κριτήριο την
πορεία της ελληνικής οικο-
νομίας.
Επίσημα στοιχεία δείχνουν
πως στο πρώτο εξάμηνο του
2012 η ζήτηση για φτηνή
αγροτική γη ολοένα και αυ-
ξανόταν, δεδομένης της σε-
ναριολογίας περί εξόδου της
χώρας από τη ζώνη του ευρώ.
Η τάση γρήγορα αναστράφη-
κε, μόλις οι πιθανότητες για
ελληνική χρεοκοπία μειώθη-
καν.
Όπως λένε παράγοντες από
την αγορά του real estate, οι
Έλληνες έσπευσαν να αγορά-
σουν είτε για να εξασφαλίσουν
κατοικία στον τόπο καταγωγής
τους είτε για να διασφαλίσουν
τις όποιες καταθέσεις τους.
Σύμφωνα με τους ίδιους, επι-
κράτησε και το ευκαιριακό
ενδιαφέρον, ανάλογα με τις
ανάγκες διαβίωσης, όπως αυ-
τές διαμορφώνονταν από τις
εξελίξεις.
Οι τιμές πώλησης χωραφιών
κάθε είδους, ποτιστικά, ξερικά,
περιβόλια, ελαιώνες, οπωρώ-
νες, εμφανίζονται ελκυστικές
σήμερα, δεδομένης της πτώ-
σης της τάξης του 40%, όταν
προ κρίσης ή τη χρονιά που

τα πρώτα σημάδια ύφεσης
έκαναν την εμφάνισή τους,
το 2008, οι τιμές είχαν αυξηθεί
σημαντικά. Σήμερα αυτοί που
ενδιαφέρονται να αγοράσουν
γη είναι στην πλειοψηφία
τους μικροκαταθέτες, και όχι
μόνο εκείνοι που εγκαταλεί-
πουν τα αστικά κέντρα λόγω
της κρίσης. Οι μικροκαταθέτες
με ποσά ύψους από 3.000 ως
30.000 ευρώ, σε μια προσπά-
θεια να προστατεύσουν τις
καταθέσεις τους, έχουν προ-
χωρήσει σε μικρές ή μεγάλες
αγορές, προκειμένου να απο-
ζημιωθούν τουλάχιστον μα-
κροπρόθεσμα.
Αρκετοί επενδυτικοί σύμβου-
λοι προτείνουν την αγορά
αγροτικής γης στους πελάτες
τους, ως μια αποδοτική επέν-
δυση που δυνητικά θα μπο-
ρούσε να είναι πιο προσοδο-
φόρα από τις παραδοσιακές
λύσεις των ομόλογων και των
μετοχών. Στη χώρα μας αυτή
η επενδυτική τάση εκφράζεται
κυρίως από αστούς που επι-
λέγουν να επενδύσουν στην
επαρχία, ενώ πολλές φορές
επιθυμούν και να τα καλλιερ-
γήσουν, παράγοντας προϊόντα
για οικιακή ιδιωτική χρήση. 
Την ίδια ώρα οι εκτιμήσεις κά-
νουν λόγο για περαιτέρω μεί-
ωση των τιμών, δεδομένων
των αναθεωρήσεων των αν-
τικειμενικών αξιών σε πανελ-
λαδικό επίπεδο και της φο-
ρολόγησης των αγροτεμαχίων
μέσω του ενιαίου φόρου ακι-
νήτων.

Χαμηλό μεταφορικό
κόστος και ύδρευση
ανεβάζουν την τιμή
Παραδοσιακά, το χαμηλό με-
ταφορικό κόστος και η ύδρευ-
ση ανεβάζουν την τιμή πώ-

λησης χωραφιών. Αυτό ση-
μαίνει πως στους βασικούς
παράγοντες που επηρεάζουν
την τιμή ενός αγροτεμαχίου
συμπεριλαμβάνονται η από-
στασή του από τα αστικά κέν-
τρα και η δυνατότητα πρό-
σβασής σε νερό άρδευσης.
Αν τα μεταφορικά έξοδα είναι
χαμηλά, τότε κάνουμε λόγο
για αύξηση της κερδοφορίας
της επένδυσης, συνεπώς η τι-
μή διατηρείται υψηλή.
Η άρδευση ή όχι του αγροτε-
μαχίου καθορίζει την επιλογή
του φυτού που θα καλλιερ-
γηθεί, και σε παγκόσμιο επί-
πεδο είναι γνωστό πως οι πο-

τιστικές καλλιέργειες απολαμ-
βάνουν υψηλότερες τιμές,
όπως γίνεται με το βαμβάκι
και το καλαμπόκι. Εξίσου ση-
μαντικοί παράγοντες αποτε-
λούν τόσο το μέγεθος όσο
και το σχήμα των αγροτεμα-
χίων, στα οποία η Ελλάδα μει-
ονεκτεί λόγω μικρού πολυτε-
μαχισμένου κλήρου. Αφενός
ο πολυτεμαχισμός αυξάνει το
κόστος παραγωγής, αφετέρου
ο μικρός κλήρος καθιστά μη
βιώσιμη την εκμετάλλευση.
Ο συνδυασμός τους είναι απα-
γορευτικός για τον εκσυγχρο-
νισμό της παραγωγής και, κυ-
ρίως, για σημαντική πτώση
του κόστους. Ένα μικρό ή στε-
νόμακρο αγροτεμάχιο δεν
αποτελεί δελεαστική πρόταση
για έναν αγοραστή, παρά μόνο
στην περίπτωση που αυτό συ-
νορεύει με κάποιο αγροτεμά-
χιο που ο υποψήφιος αγορα-
στής ήδη διαθέτει. Έτσι, τα
χωράφια αυτά έχουν συνήθως
χαμηλές τιμές. Η αναβάθμισή
τους θα μπορούσε να πραγ-
ματοποιηθεί είτε αν απορρο-
φούνταν από μεγαλύτερους
γειτονικούς ιδιοκτήτες είτε
μέσω αναδασμού.
Η αξία των αγροτεμαχίων
όμως στηρίζεται και σε άλλους,
πιο απρόβλεπτους παράγον-
τες, όπως η μελλοντική αξία
των αγροτικών προϊόντων,
αλλά και το κόστος των εισ-
ροών. Επίσης, αν αναμένονται

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜ.

Ποτιστικά 1.000-1.400

Καλλιεργήσιμα 1.500-2.000  

Ελιές και οπωροφόρα 2.000-3.500

Ξερικά 600-800

Δασικά  200-400
ΘΡΑΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜ.

Ποτιστικά 1.000-2.500

Καλλιεργήσιμα 500-1.200

Περιβόλια 2.500-3.000

Ελιές και οπωροφόρα 2.500-3.000

Ξερικά  650-800
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜ.

Ποτιστικά 1.500-2.000

Καλλιεργήσιμα 2.000-3.800

Περιβόλια 2.000-3.500

Ελιές και οπωροφόρα 2.000-3.000

Ξερικά 500-1.000

Δασικά 450-700
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜ.

Ποτιστικά 2.000-2.500

Καλλιεργήσιμα 2.000-3.000

Περιβόλια 3.500-5.000 

Ελιές και οπωροφόρα 4.000-5.000

Ξερικά  500-900
ΗΠΕΙΡΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜ.

Ποτιστικά 3.500-4.500

Καλλιεργήσιμες 1.500-2.000

Ελιές 2.500-4.000

Ξερικά 500-800
ΚΡΗΤΗ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜ.

Ποτιστικά 5.000- 10.000

Καλλιεργήσιμα 5.000-10.000

Περιβόλια 6.000-8.000

Ελιές 5.000-8.000

Ξερικά 1.200-2.000

Δασικά  1.500-2.000

Μικροκαταθέτες με

ποσά ύψους από

3.000 ως 30.000

ευρώ επιθυμούν

να διαθέσουν τα

αποταμιευμένα για

επενδύσεις, οι

οποίες θα τους

αποζημιώσουν τόσο

βραχυπρόθεσμα

όσο και

μακροπρόθεσμα

Την… κότα με τα χρυσά αυγά στη γη ψάχνουν οι
μικροκαταθέτες στην Ελλάδα της κρίσης. Οι ευκαιρίες
για αγορά αγροτικής γης «ξεφυτρώνουν» σαν
μανιτάρια αυτή την περίοδο, τη στιγμή που πολλοί
είναι εκείνοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για
επιστροφή τους τόπους καταγωγής. 
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ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

σημαντικές επενδύσεις στις
υποδομές της περιοχής στο
μέλλον, οι αγοραστές πρέπει
να τις συνυπολογίζουν στις
διαπραγματεύσεις.

Τι ισχύει ανά την Ελλάδα
Η μεγαλύτερη πτώση στις τι-
μές πώλησης αγροτικής γης
παρουσιάζεται στη Θράκη,
αγγίζοντας το 40% συγκριτικά
με την περίοδο του 2008.
Ωστόσο, τα περιβόλια διατη-
ρούνται ακόμη σε υψηλά επί-
πεδα. Στον αντίποδα, στη Μα-
κεδονία οι τιμές αυξάνονται,
καθώς εξακολουθεί να παρα-
τηρείται υψηλή ζήτηση από

την ευρύτερη γκάμα των αγο-
ραστών.
Η πλειονότητα των επενδύ-
σεων αφορά κυρίως αγορές
ποτιστικών και καλλιεργήσι-
μων χωραφιών, ενώ εντυπω-
σιακό είναι το γεγονός πως
τα προηγούμενα χρόνια, και
ιδιαίτερα έως το 2008, ευκαι-
ρίες άρπαζαν οι επαγγελματίες
αγρότες και όχι οι αστοί. Επί-
σης, κοινή διαπίστωση απο-
τελεί η αποστροφή της πλει-
οψηφίας από τις επενδύσεις
σε φωτοβολταϊκά, έπειτα από
τις εξαγγελίες της ελληνικής
κυβέρνησης πέρυσι για επι-
βολή υψηλής φορολογίας και
μείωση της ταρίφας.
Η ζήτηση για αγροτεμάχια πα-
ρουσιάζει αυξομειώσεις. Οι
νέοι αγρότες παρουσιάζονται
ως επικρατέστεροι αγοραστές,
ωστόσο η πλειονότητα απο-
σύρει το ενδιαφέρον της μπρο-
στά στο ενδεχόμενο φορο-
λόγησης.

Υψηλότερη ζήτηση εμφανί-
ζουν οι ποτιστικές καλλιερ-
γήσιμες εκτάσεις γης, καθώς
καταγράφουν τις καλύτερες
αποδόσεις. Μεγαλύτερο εν-
διαφέρον εκδηλώνεται την
τελευταία πενταετία από μη
αγρότες, ενώ μέχρι και το 2008,
προ κρίσης δηλαδή, το 90%

των αγοραστών αφορούσε
επαγγελματίες αγρότες. Μέχρι
και το 2011σε υψηλά επίπεδα
κινήθηκε και η ζήτηση για
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά
σε ξερικές εκτάσεις, οι οποίες
ωστόσο το 2012 σημείωσαν
τις χαμηλότερες τιμές πώλη-
σης, αφού η αγοραστική τους
δύναμη «ξεφούσκωσε». 
Οι τιμές στη Μακεδονία δια-
τηρούνται σε σχετικά υψηλά
επίπεδα, καθώς οι μικροεπεν-
δυτές είναι εκείνοι που στο-
χεύουν στην απόκτηση γης,
σε περίπτωση που εν τέλει
«φαλιρίσουν».

Η υψηλότερη πτώση παρα-
τηρείται στις τιμές πώλησης
για περιβόλια, ελιές και άλλα
οπωροφόρα. Ως επενδυτές
στις παραπάνω αγροτικές
εκτάσεις παρουσιάζονται ως
επί το πλείστον μη αγρότες,
σε εντυπωσιακό ποσοστό, της
τάξης του 60%, προκειμένου
να αποκτήσουν ένα επιπλέον
εισόδημα, το οποίο μελλοντικά
τείνει να αποδειχτεί το ασφα-
λέστερο. Για ποτιστικά και
καλλιεργήσιμα χωράφια εν-
διαφέρονται κυρίως αγρότες
παραγωγοί , ενώ ποσοστό
20% αφορά μη αγρότες, που
σπεύδουν να διασφαλίσουν
τις καταθέσεις τους, στρεφό-

μενοι σε πιο αξιόπιστα κατα-
φύγια. Την ίδια ώρα, αγρότες
ορεινών περιοχών και κτηνο-
τρόφοι αποτελούν αγοραστές
ξερικών χωραφιών για βοσκή
και καλλιέργεια ζωοτροφών.

Η Θράκη αποτελεί ένα από
τα διαμερίσματα της Ελλάδας
στο οποίο σημειώνεται ση-
μαντική πτώση στην πώληση
αγροτικής γης. Εκεί μόνο οι
τιμές στα περιβόλια παραμέ-
νουν στα ίδια ακριβώς επίπεδα
με τα αντίστοιχα του 2008,
όταν οι ανατιμήσεις είχαν φτά-
σει στην κορύφωσή τους.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες
εκτάσεις, οι τιμές έχουν υπο-
χωρήσει κατά 40%, με τους
ελαιώνες να καταγράφουν μεί-
ωση της τάξης του 20%.

Οι επενδύσεις στα φωτοβολ-
ταϊκά είχαν κάποτε την τιμη-
τική τους στην περιοχή. Την
πενταετία 2007-2012 η πλει-
ονότητα των αγοραστών «γλυ-
κάθηκε» από τα νέα πλάνα
για μεγάλα πρότζεκτ, γεγονός
που εκτίναξε τη ζήτηση στον
τομέα των φωτοβολταϊκών.
Το κλίμα αντιστράφηκε όταν
ανακοινώθηκε η φορολόγηση,

γεγονός που οδήγησε σε «λου-
κέτο» σχετικές εταιρείες, που,
σημειωτέον, συγκέντρωναν
το 95% των ενδιαφερόμενων
αγοραστών – το υπόλοιπο 5%
αφορούσε αγρότες. Στην πε-
ρίπτωση της Θεσσαλίας, οι τι-
μές έχουν μειωθεί σε όλα τα
είδη χωραφιών, ενώ παρά-
γοντες από την αγορά του real
estate προβλέπουν περαιτέρω
πτώση στο μέλλον.

Συγκριτικά με την υπόλοιπη
Ελλάδα, οι αγοραστές δείχνουν
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
εκτάσεις της Πελοποννήσου.
Ειδικότερα, η υψηλότερη ζή-
τηση αφορά περιοχές που βρί-
σκονται κοντά στις πρωτεύου-
σες των νομών. Για τα απο-
μακρυσμένα αγροτεμάχια, το
ενδιαφέρον παρουσιάζεται
αισθητά μειωμένο.
Η οικονομική κρίση, καθώς
και το ενδεχόμενο φορολό-
γησης των αγροτεμαχίων, απο-
τελούν κατασταλτικούς πα-
ράγοντες. Στην Πελοπόννησο
αγοραστικό ενδιαφέρον εμ-
φανίζεται κυρίως για ποτιστι-
κές και καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις γης, συνεπώς σε αυτά τα
είδη χωραφιών η πτώση των
τιμών πώλησης είναι μικρή.
Λιγότερο ενδιαφέρον εκδη-

λώνεται για ξερικές εκτάσεις,
οι οποίες προβλέπονται κυ-
ρίως για επενδύσεις στα φω-
τοβολταϊκά. Ως πιθανοί αγο-
ραστές παρουσιάζονται σε
όλες τις περιπτώσεις νέοι αγρό-
τες, δηλαδή άτομα που απο-
φάσισαν ξαφνικά να ασχολη-
θούν επαγγελματικά με τη γη.

Η μεγαλύτερη πτώση στις τι-
μές αγροτεμαχίων παρατη-
ρείται στην Ήπειρο. Είναι της
τάξης του 50%, ενώ σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ξεπερνά
αυτό το ποσοστό. Η ζήτηση
για αγορά αγροτικής έκτασης
βρίσκεται στα χαμηλότερα
επίπεδα ανά την Ελλάδα. Συγ-
κεκριμένα, ο αριθμός των χω-
ραφιών που πωλούνται υπο-
χωρεί κατά 80%. Ρόλο αγο-
ραστών κατά τα τελευταία
χρόνια παίζουν γονείς που θέ-
λουν να αγοράσουν για τα
παιδιά τους.

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει
στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην
Κρήτη οι τιμές των αγροτε-
μαχίων έχουν μείνει σταθερές
σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια, ενώ σε πολλές περι-
πτώσεις έχουν αυξηθεί. Αυ-
ξήσεις τιμών καταγράφονται
στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις
και, κυρίως, σε εκείνες τις πε-
ριοχές που αναπτύσσονται
λαχανικά.

Στερεά Ελλάδα

Μακεδονία

θράκη

θεσσαλία

Πελοπόννησος

Ηπειρος

Κρήτη

         φυλάξεις από τους αγοραστές

Το Σάββατο 

9 Φεβρουαρίου 

μόνο στην 
30Ποδήλατα

www.paragogi.net

Βρείτε τις τυχερές

σφραγίδες και ΚΕΡΔΙΣΤΕ



2 - 8/2/
2013

ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Ηάνοιξη είναι η εποχή σποράς των ζαχαρο-
τεύτλων, του ηλίανθου, της βιομηχανικής

τομάτας και του βαμβακιού. 
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εδάφους και
ενόψει της σποράς, εφαρμόζεται όργωμα με
διπλό στόχο αφενός την καταστροφή των μέχρι
τώρα αναπτυχθέντων ζιζανίων και αφετέρου την
αύξηση της διηθητικότητας του εδάφους. Επι-
σημαίνεται ότι τα ζιζάνια που υπάρχουν πρέπει
να καταστραφούν γιατί καταναλώνουν πολύτιμα
ποσά εδαφικής υγρασίας, η δε αύξηση της διη-

θητικότητας του εδάφους ευνοεί τη συγκράτηση
μεγαλύτερων ποσοτήτων βρόχινου νερού, η
αξιοποίηση του οποίου θα γίνει από τα φυτά που
θα σπαρούν στη συνέχεια στο χωράφι. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τη διενέργεια
του οργώματος, που πρέπει να εφαρμόζεται όταν
το έδαφος βρίσκεται στο ρώγο του, δηλαδή ούτε
υπερβολικά υγρό, ώστε να αποφεύγεται η δημι-
ουργία μεγάλων εδαφικών μαζών (μπλάνες),
ούτε υπερβολικά ξηρό, επειδή το έδαφος θα κο-
νιορτοποιηθεί. 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οαλευρώδης είναι έντομο που γεννά
τα αυγά του στην κάτω επιφάνεια

των φύλλων της πιπεριάς, αναπτύσσεται
και πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα
και ιδιαίτερα όταν οι θερμοκρασίες
είναι υψηλές. Συνιστάται η καταπολέ-
μησή του να γίνεται με χημικά μέσα
(εντομοκτόνα), με βιολογικά, ακόμη
και με χρήση κολλητικών παγίδων. Ση-
μειώνεται ότι για τη βιολογική του κα-
ταπολέμηση χρησιμοποιούνται ένα
εντομοκτόνο παράσιτο και ένας εντο-
μοκτόνος μύκητας, καθώς και ειδικές
παγίδες κίτρινου χρώματος με κολλη-
τική ουσία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΙΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ

Ηπιπεριά προσβάλλεται επίσης από
πλήθος ιώσεων, όπως ο ιός του

μωσαϊκού της αγγουριάς, ο ιός που
προκαλεί το καρούλιασμα των φύλλων
κ.ά., για τις οποίες δεν υπάρχει χημική
καταπολέμηση και επομένως η λύση
του προβλήματος πρέπει να προέλθει
από τη δημιουργία ανθεκτικών ποικι-
λιών. 
Επισημαίνεται ότι τα φυτά που παρου-
σιάζονται καχεκτικά στο θερμοκήπιο
ή με παραμορφώσεις ή με μωσαϊκό
χρωματισμό, πρέπει να απομακρύνον-
ται και να γίνεται παράλληλα αυστηρή
καταπολέμηση των αφίδων, επειδή
υπάρχει η πιθανότητα να συμβάλλουν
στη διάδοση των ιώσεων. Η καλλιέργεια
της πιπεριάς από πλευράς μυκητολο-
γικών προσβολών προσβάλλεται από
το βοτρύτη (φαιά σήψη), τη σκληρω-
τινίαση, το ωίδιο, αλλά και από αδρο-
μυκώσεις και σηψιρριζίες (σήψη του
λαιμού). Για την αντιμετώπιση του βο-
τρύτη και της σκληρωτινίασης ανα-
φερθήκαμε σε προηγούμενο ημερο-
λόγιο («Παραγωγή», 12-01-2013). Για
το ωίδιο, τις αδρομυκώσεις και τις ση-
ψιρριζίες που προσβάλλουν και άλλες
θερμοκηπιακές καλλιέργειες, θα γίνει
αναφορά σε επόμενα φύλλα μας.

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Για μια καλή παραγωγή δεν χρειάζονται φροντίδες μόνο κατά την καλλιέργεια, αλλά
και πολύ νωρίτερα όπου απαιτείται η σωστή προετοιμασία εδάφους. Τώρα είναι η
περίοδος για να προετοιμαστούν κατάλληλα τα εδάφη που προορίζονται για την
σπορά ζαχαρότευτλων, βαμβακιού και βιομηχανικής τομάτας. Μεγάλη προσοχή
χρειάζονται και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αφού είναι η περίοδος όπου «χτυπά»
τα φύλλα το έντομο αλευρώδης. 

Γράφουν οι γεωπόνοι  ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΪΡΗΣ 
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ΚΑΤΕΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΦΙΔΩΝ

Περίοδος κατάλληλη για την κατα-
πολέμηση των αφίδων, που προ-

καλούν ζημιά με την απομύζηση και
την καπνιά που εμφανίζεται εξαιτίας
των μελιτογόνων εκκρίσεών τους, κάτι
που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό
της αφομοιωτικής επιφάνειας των φυ-
τών και το σημάδεμα των καρπών. Οι
αφίδες μπορούν να μεταδώσουν ακόμη
και να βοηθήσουν στην εξάπλωση ιώ-
σεων, γι’ αυτό και πρέπει να καταπο-
λεμούνται χωρίς καθυστέρηση με τα
κατάλληλα αφιδοκτόνα. Η επιτυχία της
καταπολέμησής τους βασίζεται στη
δυνατότητα να φτάσει το φάρμακο σε
όλες τις θέσεις που βρίσκονται οι αφίδες
στα φυτά γι’ αυτό οι νεφελοψεκασμοί
και οι υποκαπνισμοί είναι οι μέθοδοι
που προτείνονται ως οι καταλληλότερες. 
Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
προσβολής της πιπεριάς από τετράνυχο,
που είναι μικρές κιτρινόασπρες κηλίδες
οι οποίες εμφανίζονται στα φύλλα και
που τελικά παίρνουν σκούρο κίτρινο
χρώμα, γίνεται με χημικά μέσα (ακα-
ρεοκτόνα) που πρέπει να εναλλάσσον-
ται, γιατί υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει
το άκαρι ανθεκτικές φυλές. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται όταν επι-
κρατούν υψηλές θερμοκρασίες και χα-
μηλή υγρασία, εξαιτίας της εξαιρετικά
μεγάλης ταχύτητας πολλαπλασιασμού
του ακάρεος. Στους τρόπους αντιμε-
τώπισης περιλαμβάνεται και η βιολογική
του καταπολέμηση, που πρέπει να συν-
δυαστεί με την αντίστοιχη βιολογική
καταπολέμηση του αλευρώδη.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τόσο εσείς όσο και οι προκάτοχοί σας
στην προηγούμενη κυβέρνηση δέχεστε
έντονη κριτική για το πρόγραμμα «Αλέ-
ξανδρος Μπαλτατζής». Σας κατηγορούν
ότι οι έως τώρα απορροφήσεις αφο-
ρούν ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις της
προηγούμενης περιόδου. Σε ποιο βαθμό
ισχύει αυτό; Τι απορροφήσεις έχουν
γίνει από την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο;
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κριτική, που
όμως δεν έχει πάντα έρεισμα, ούτε είναι
πάντα καλοπροαίρετη. Σας διαβεβαιώνω
ότι όχι μόνοδενφοβόμαστε την ειλικρινή
κριτική –όσο έντονη κι αν είναι–, αλλά
την αποζητάμε κιόλας, στο πλαίσιο και
της δικής μας εσωτερικής αξιολόγησης
για την επίτευξη των στόχων μας. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με εντατική
δουλειά έρχονται τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα. 
Αρχικά οφείλω να επισημάνω ότι ανέλαβα
ειδικός γραμματέας μόλις πριν από 5
μήνες, συνεπώς δεν είμαι αυτός που
πρέπει να απολογηθώ για τα υπαρκτά
προβλήματα από τις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις, όσον αφορά τόσο το σχε-
διασμό όσο και την απορρόφηση των
πόρων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ).
Θα ήθελα, ωστόσο, να πω ότι το ΠΑΑ
πλέον διαγράφει ανοδική και εντός των
χρονοδιαγραμμάτων πορεία υλοποίησης.
Αρκεί και μόνο να αναφέρουμε ότι δώ-
σαμε μεγάλο αγώνα και για το 2012
υπερκαλύφτηκε κατά 135,2 εκατ.
ευρώ η βασική απαίτηση για τις απορ-
ροφήσεις του κανόνα ν+2, που σημαίνει
ότι είμαστε καθόλα συνεπείς και απο-
τελεσματικοί απέναντι στις υποχρεώσεις
μας.
Οι αριθμοί αποδεικνύουν του λόγου το
αληθές. Το τελευταίο εξάμηνο επιταχύ-
ναμε τις διαδικασίες και έχουμε: πληρωμές
ύψους 269 εκατ. ευρώ, ενταγμένα έργα
ύψους 276 εκατ. ευρώκαι υπογεγραμ-
μένες συμβάσεις ύψους 297 εκατ. ευρώ,
ενώ ήδη ενεργοποιήθηκε το σύνολο
του προγράμματος, δηλαδή το 114%
περίπου της συνολικής δημόσιας δα-

πάνης. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΑ κατα-
τάσσεται μέσα στα πρώτα προγράμματα
σε ποσοστό απορρόφησης-πληρωμών,
μεταξύ 15 επιχειρησιακών προγραμμά-
των που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. 
Οι πληρωμές ξεπερνούν το μέσο όρο
του συνόλου του ΕΣΠΑ και η απορρό-
φηση των κοινοτικών κονδυλίων έχει
υπερβεί το 50%, καθώς μέσω του ΠΑΑ
2007-2013 έχουν πλέον διατεθεί και
αξιοποιηθεί στη χώρα μας από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο ποσά άνω των 2 δισ.
ευρώ.
Αποτέλεσμα της εργώδους προσπάθειας
το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το
γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, στην πρόσφατη ετήσια
συνάντησή μας, δεν δίστασαν επίσημα
να υπογραμμίσουν ότι το ΠΑΑ έχει την
καλύτερη εξέλιξη –αυτό το διάστημα–
μεταξύ των προγραμμάτων που διαχει-
ρίζονται στη μονάδα τους.

Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυ-
στερήσεις σε σημαντικές δράσεις του
προγράμματος, όπως τα Σχέδια Βελ-
τίωσης ή τα ιδιωτικά ΟΠΑΑΧ; Πού εν-
τοπίζετε το πρόβλημα; Τι σκοπεύετε
να κάνετε για να «ξεμπλοκάρετε» τη
διαδικασία;
Λυπάμαι, αλλά όντως υπήρξαν στο πα-
ρελθόν καθυστερήσεις σε συγκεκριμένες
δράσεις του ΠΑΑ, όμως οφείλω να επι-
σημάνω ότι αντιμετωπίζονται με την
απαιτούμενη σοβαρότητα και ετοιμότητα
από την πλευρά μας. Στην πράξη αυτό
σημαίνει πως κάναμε όλες εκείνες τις
απαραίτητες ενέργειες που μπορούν
να διασφαλίσουν, με πλήρη νομιμότητα
και διαφάνεια, ότι το πρόγραμμα θα κι-
νηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και απο-
τελεσματικότητα.
Συγκεκριμένα, για τα Σχέδια Βελτίωσης
μέσα στους τελευταίους 5 μήνες εξε-
λίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς η δια-
δικασία, καθώς έχουν ήδη αξιολογηθεί
και οι 7.735 αιτήσεις. Να σημειωθεί ότι
σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από
1 έτος είχαν αξιολογηθεί ελάχιστες αι-
τήσεις, ενώ σήμερα αξιολογήθηκαν

όλες, και μάλιστα 4.000 απ’αυτές έχουν
περάσει και από το στάδιο των γνωμο-
δοτικών επιτροπών και έχουν ήδη εγ-
κριθεί 2.000 Σχέδια Βελτίωσης. 
Παράλληλα, για να διευκολύνουμε τους
δικαιούχους να πραγματοποιήσουν τις
επενδύσεις σ’ αυτήν τη δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία, προωθήσαμε ειδική
ρύθμιση, με βάση την οποία η πληρωμή
έως και 40% του συνολικού προϋπο-
λογισμού των Σχεδίων θα πραγματο-
ποιείται άμεσα με διοικητικό έλεγχο και
χωρίς χρονοβόρες επιτόπιες επισκέψεις. 
Όσον αφορά τις Ιδιωτικές Επενδύσεις
των ΟΠΑΑΧ, έχει ολοκληρωθεί από την
πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή
η εξέταση και η αξιολόγηση των επεν-
δυτικών σχεδίων, ενώ οι διαδικασίες έγ-
κρισης προχωρούν, αναμένοντας πια
και την ανάλογη έντονη δραστηριοποί-
ηση των επενδυτών και των τραπεζών,
οι οποίες πρέπει να στηρίξουν, ώστε να
δοθεί «χρήμα στην αγορά» και τελικά
να μην έχουμε καμία απώλεια κοινοτικών
πόρων.

Δεδομένης της οικονομικής ύφεσης
και της επενδυτικής άπνοιας που επι-
κρατεί στη χώρα εξαιτίας της οικονο-
μικής κρίσης, πώς θα εκμεταλλευτείτε
το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»; Υπάρχει
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και
προτεραιότητες; Ποιες είναι αυτές; 
Σε αυτήντη δύσκολη περίοδο, είναι κα-
θήκον μας να στηρίξουμε όλους αυτούς
που εμπλέκονται σε γεωργικές δραστη-
ριότητες και επιθυμούν να ανακάμψουν
επενδύοντας στο γεωργικό τομέα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι αυξήσαμε τις πιστώσεις
στη Δράση «Βιολογική Γεωργία» από
40 εκατ. ευρώ στην αρχική Πρόσκληση
σε 170 εκατ. ευρώ για νέους βιοκαλ-
λιεργητές, και έτσι μπορούν να δοθούν
190 εκατ. ευρώ σε παλαιούς και νέους
βιοκαλλιεργητές-δικαιούχους του μέ-
τρου.
Σχεδιάζουμε νέα προκήρυξη για Ιδιω-
τικές Επενδύσεις των ΟΠΑΑΧ, προ-
ϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, ενώ στο
πλαίσιο της προσέγγισης «Leader» κα-

τανεμήθηκαν επιπλέον πιστώσεις 15,3
εκατ. ευρώσε 43 περιοχές παρέμβασης
σε ολόκληρη τη χώρα.
Έχουν εκδοθεί 4 νέες Προσκλήσεις Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορούν
την ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού,
την ολοκληρωμένη διαχείριση τεύτλων,
την αύξηση της αξίας των δασοκομικών
προϊόντων, καθώς και την ενημέρωση-
προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο
συστημάτων για την προώθηση των
τροφίμων.

Γιατί δεν κάνετε προκήρυξη νέων αγρο-
τών;
Γνωρίζετε ότι στην 1η προκήρυξη του
μέτρου εκδηλώθηκε εξαιρετικά υψηλό
ενδιαφέρον συμμετοχής, γεγονός που
οδήγησε στην ένταξη 8.276 δικαιού-
χων, οι οποίοι ενισχύονται με144 εκατ.
ευρώ.Από αυτά, έχουν ήδη καταβληθεί
τα 101 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
στην Α΄δόση (70%) του πριμ ενίσχυσης,
ενώ η δυνατότητα καταβολής του υπο-
λοίπου της οικονομικής ενίσχυσης σχε-
τίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευ-
τικών στόχων 3ετίας του επιχειρηματικού
σχεδίου κάθε δικαιούχου για την κατα-
βολή της Β΄ δόσης (15%) και 5ετίας για
την καταβολή της Γ΄ δόσης (15%), αν-
τίστοιχα. Η διαδικασία, λοιπόν, της εφαρ-
μογής του μέτρου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός και η
έγκριση του ΠΑΑ από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έγινε τα προηγούμενα χρόνια,
ενώ οι σημερινές οικονομικές συνθήκες
έχουν μεταβληθεί ραγδαία και υπάρχει
αυξημένη ανάγκη των νέων ανθρώπων
να ασχοληθούν με τη γεωργία, αντιμε-
τωπίζουμε με θετικό πνεύμα μια νέα
προκήρυξη. Ωστόσο, μια νέα προκήρυξη
του μέτρου για τους νέους αγρότεςπρο-
ϋποθέτει αναθεώρηση του ΠΑΑ με την

έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συ-
νεπώς, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς,
και η διαδικασία αυτή θα γίνει το επόμενο
χρονικό διάστημα, αφού ληφθεί υπόψη
το σύνολο των δεδομένων και των οι-
κονομικών στοιχείων του Προγράμματος,
που υπενθυμίζω ότι η περίοδος εφαρ-
μογής του λήγει στις 31/12/2015.

Πότε  θα βγει στον «αέρα» η προκήρυξη; 
Θα τη βγάλουμε άμεσα. 

Τι συμβαίνει με το Αγροτικό Ταμείο Εγ-
γυοδοσίας και Επιχειρηματικότητας;
Σε συνεργασία και με την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι διαδικασίες ένταξης, του Ταμείου
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ)
στο ΠΑΑ και έχει οριστεί ως επιλέξιμη
δράση του για τα επενδυτικά μέτρα.
Επιδιώκουμε να δημιουργηθεί ένα ευέ-
λικτο Ταμείο Δανειοδότησης, με στόχο
τη χορήγηση χαμηλότοκων βραχυπρό-
θεσμων και  μεσομακροπρόθεσμων δα-
νείων από τις τράπεζες στους δικαιούχους
των επενδυτικών μέτρων.
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα το
οικονομικό κλίμα ήταν εξαιρετικά επι-
βαρημένο. Σήμερα, μετά την επιτυχή
συμφωνία της κυβέρνησης και την εκτα-
μίευση των δόσεων από το μηχανισμό
της Ε.Ε., τα δεδομένα έχουν αλλάξει και
έτσι μπορούν και πρέπει οι τράπεζες να
κινητοποιηθούν. Για να αποφευχθεί πε-
ραιτέρω καθυστέρηση και να αξιοποι-
ηθούν πάραυτα τα διαθέσιμα ποσά, ως
Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων
& Υποδομών έχουμε επεξεργαστεί σχέδιο
για την άμεση ενεργοποίηση του ΤΑΕ,
που προβλέπει συμμετοχή των τραπεζών
με ίδια κεφάλαια, παράλληλα με τη με-
ταφορά των χρημάτων σε ειδικό λογα-
ριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Απαντήσεις σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το έργο της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων
δίνει με συνέντευξη που παραχώρησε στην «Παραγωγή» ο Ειδικός Γραμματέας του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, περιγράφοντας τις προοπτικές που ανοίγονται
για να προχωρήσουν τα προγράμματα στήριξης των νέων αγροτών.

Της ςοφιας Καραγιαννη

«Αμεσα βγάζουμε προκήρυξη 65 εκατ. ευρώ
για τους νέους αγρότες»
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εκτινασσουν το κοστοσ ΠαΡαΓΩΓΗσ τα εΦοΔια και Η ΔεΗ 

Mετ’ εμποδίων η νέα καλλιεργητική

Ε
κτός της αυξημένης τιμής του πε-

τρελαίου, οι αγρότες καλούνται να
πληρώσουν το συνεχώς αυξανόμενο
τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος,

το οποίο αυξήθηκε κατά 6% το 2011, κατά
10% το 2012, έως 12% πριν από λίγες μέρες,
ενώ εκκρεμεί μια ακόμα αύξησή του τον προ-
σεχή Μάρτιο.
Αν προστεθεί η μεγάλη άνοδος της δαπάνης
ενοικίων για την καλλιέργεια αγροτικών εκ-
μεταλλεύσεων και τη σημαντική αύξηση της
δαπάνης για λιπάσματα (αλλά και την έλλειψη
κυρίως νιτρικών), τότε η κατάσταση αποκτά
εκρηκτικές διαστάσεις, με πρώτο φαινόμενο
την τάση εγκατάλειψης καλλιεργειών.
Η κατάσταση αποτυπώνεται και στα στοιχεία
του Νοεμβρίου 2012 που δημοσίευσε η Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή. 
Ο δείκτης εκροών (χωρίς επιδοτήσεις), δηλαδή
το αγροτικό εισόδημα, υποχώρησε κατά 9,3%.
Αντίθετα, σημαντικά αυξημένο παρουσιάζεται
το κόστος παραγωγής, με τον αντίστοιχο
γενικό δείκτη τιμών εισροών να σημειώνει
αύξηση 2,5% τον ίδιο μήνα.

Η αύξηση των τιμών στα λιπάσματα 
Την πρώτη «κρυάδα» του φετινού αυξημένου
κόστους παραγωγής πήραν οι παραγωγοί των
χειμερινών σιτηρών, οι οποίοι πλήρωσαν το
σακί των 40 κιλών του βασικού αζωτούχου
λιπάσματος μέχρι και 3 ευρώ ακριβότερα,
διαμορφώνοντας μια τιμή κοντά στα 22 ευρώ.
Μάλιστα, οι ανατιμήσεις στην αγορά λιπα-
σμάτων άνοιξαν δρόμο για διακίνηση προ-
ϊόντων-«μαϊμού» από επιτήδειους, που εκμε-
ταλλεύονται την έλλειψη ρευστότητας των
παραγωγών και τους ανεπαρκείς ελέγχους.
Ακριβά πλήρωσαν και τη λίπανση με θειικό
κάλιο οι παραγωγοί οπωροφόρων δέντρων,
το οποίο πωλείται στα 28 ευρώ το σακί, αυ-
ξημένο κατά 2 ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι.
Το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί ενόψει
της νέας καλλιεργητικής περιόδου, χωρίς να
αποκλείεται να εμφανιστούν και ελλείψεις,
καθώς η άλλοτε κραταιά εταιρεία Ελληνικών
Λιπασμάτων ELFE (πρώην ΒΦΛ) πνέει τα λοίσθια,
εγκλωβισμένη σε ένα φαύλο κύκλο χρεών (με
σημαντικότερα τα 60 εκατ. ευρώ προς τη
ΔΕΠΑ), πλειστηριασμών (έχει κάνει σχετική

κίνηση η Τράπεζα Αττικής) και έλλειψης ρευ-
στότητας. 
Η εικόνα του κλάδου αποτυπώθηκε και σε
σχετική μελέτη της Hellastat για το 2011, που
κάνει λόγο για μειωμένη παραγωγή της ELFE,
γεγονός που προκαλεί ελλείψεις στην εγχώρια
αγορά, η οποία δεν αντισταθμίστηκε επαρκώς
από εισαγωγές. Βάσει εκτιμήσεων της IFA (Ευ-
ρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανιών Λιπασμά-
των), η συνολική κατανάλωση λιπασμάτων
στην Ελλάδα έφτασε το 2012 τους 500.000
τόνους θρεπτικών στοιχείων, από 650.000 τό-
νους το 2010 και 708.000 τόνους το 2009. Με-
ταξύ των κύριων προβλημάτων του κλάδου
αποτελούν οι παράνομες εισαγωγές λιπασμά-
των (κυρίως από τη Βουλγαρία) και οι συνεχείς
διακυμάνσεις των τιμών.
Σε διεθνές επίπεδο οι τιμές των πρώτων υλών
των λιπασμάτων πιέστηκαν τον Ιανουάριο
λόγω της παραδοσιακής αύξησης των απο-
θεμάτων, λόγω του νεκρού μεσοδιαστήματος
μεταξύ της φθινοπωρινής και της ανοιξιάτικης
λίπανσης των καλλιεργειών. Ωστόσο, το 2012
έκλεισε με σημαντικές αυξήσεις στις τιμές.
Στην αγορά αζωτούχων λιπασμάτων, η τιμή
της κοκκώδους ουρίας διαμορφώθηκε στα
επίπεδα των 407 δολαρίων ο τόνος, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 37 δολάρια. Αντίστοιχα
η τιμή της prilled ουρίας ανέβηκε στα 387 δο-
λάρια ο τόνος, σημειώνοντας άνοδο κατά 13
δολάρια.

Επιβάρυνση και από το ρεύμα 
Νέες επιβαρύνσεις στο κόστος παραγωγής
αλλά και στο κόστος ζωής των αγροτών και
των οικογενειών τους φέρνουν οι αυξήσεις

στα τιμολόγια του ρεύματος –και– για την
αγροτική χρήση, οι οποίες ισχύουν αναδρομικά
από 1η Ιανουαρίου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις επίσημες
ανακοινώσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος,
για τις εμπορικές, βιομηχανικές και αγροτικές
χρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα κυμαίνονται
από 10% έως 12%, ενώ στο οικιακό από 8,6%
έως 9,2%. Εξάλλου, στις ανατιμήσεις αυτές θα
πρέπει να προστεθεί η αύξηση του τέλους
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που κυμαίνεται
επίσης στο 9% από την 1η του έτους.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του
ΥΠΕΚΑ:
8 Για αγροτικό πελάτη με μηνιαία κατανάλωση
1.400 κιλοβατώρες, η αύξηση είναι 14,98 ευρώ
ή 12,7% (από 117,67 σε 132,65 ευρώ).
8Για οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή
και τετραμηνιαία κατανάλωση 1.200 κιλοβα-

Σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής
αλλά και την έλλειψη ρευστότητας λόγω της συνεχούς συρρίκνωσης 
των εισοδημάτων τους, ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου, βρίσκονται
ολοένα και περισσότεροι αγρότες. Μόνο η επιβάρυνση από το τρίτο Μνημόνιο, 
το Νοέμβριο, το οποίο προβλέπει σημαντική περικοπή των επιστροφών ΦΠΑ,
καθώς και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, υπερβαίνει 
το 1 δισ. ευρώ. 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Ζητά παρέμβαση Σαμαρά       

Την παρέμβαση του πρω-
θυπουργού Αντώνη Σα-

μαρά ζητά με επιστολή του
ο πρόεδρος της Ένωσης
Αγροτικού Συνεταιρισμού
Αμυνταίου Γιώργος Γιαννι-
τσόπουλος.
Όπως αναφέρει, «ο αγροτικός
κόσμος έχει απομείνει χωρίς
καμία στήριξη και προστασία,
ουσιαστικά είναι ‘‘ακέφαλος’’
και βαδίζει στα τυφλά στη
νέα πραγματικότητα που δια-
μορφώνεται σε οικονομικό
και σε θεσμικό επίπεδο». Πα-
ράλληλα αναφέρει ότι «η στεί-
ρα αντιπαράθεση του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και της ΠΑΣΕ-

ΓΕΣ, η απαθής στάση του
υπουργείου απέναντι στα
πραγματικά προβλήματα των
αγροτών και, την ίδια στιγμή,
η κόντρα σκοπιμότητας του
προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ με
την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ που
διαρκεί σχεδόν τα τρία τελευ-
ταία χρόνια έχουν αφήσει τον
αγροτικό τομέα χωρίς στρα-
τηγική τόσο σε εθνικό επίπεδο
όσο και σε ευρωπαϊκό».
Ο κ. Γιαννιτσόπουλος ζητάει
την άμεση παρέμβαση του
πρωθυπουργού ώστε «να
εφαρμοστεί ο Νόμος 4015
αρχικά προς το πολιτικό κομ-
μάτι, και οι πρωτοβάθμιοι
συνεταιρισμοί να δημιουρ-

γήσουν τη νέα ΠΑΣΕΓΕΣ».
Ο πρόεδρος της ένωσης κά-
νει λόγο και για τις αρνητικές
σχέσεις μεταξύ υπουργείου
και ΠΑΣΕΓΕΣ: «Ο σημερινός
υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, αλλά
και ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ
είναι συνυπεύθυνοι, ο καθέ-
νας για τους δικούς του λό-
γους, για την αδικαιολόγητη
παράταση της εφαρμογής
του ανωτέρω νόμου περί συ-
νεταιρισμών, και το μόνο που
έχουν καταφέρει είναι να θέ-
σουν εκτός αγοράς αγροτι-
κών προϊόντων και εφοδίων
τις περισσότερες δευτερο-
βάθμιες οργανώσεις».
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   περίοδος

Ε
δώ και δεκαετίες στην ελληνική γε-
ωργία συμβαίνει ό,τι και στα μεγάλα
καταστήματα τροφίμων (σουπερ-

μάρκετ) στη χώρα μας. Οι τιμές των εισροών
(λιπάσματα, καύσιμα, λιπαντικά, φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα) είναι σημαντικά υψη-
λότερες από τις αντίστοιχες τιμές στα άλλα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρόνια
πολλά πίσω, αλλά και σήμερα, ο Έλληνας
παραγωγός, ο Έλληνας γεωργός και κτηνο-
τρόφος, προμηθεύεται τους συντελεστές
της παραγωγής σε τιμές δυσανάλογα υψηλές
σε σχέση με τις τιμές των ομοειδών συντε-
λεστών στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και είναι ευνόητο ότι το στοιχείο
αυτό μαζί με όλα τα άλλα (μικρός και πολυ-
τεμαχισμένος κλήρος, ορεινές και νησιωτικές
περιοχές, μεγάλη ηλικία των αγροτών κ.ά.)
υποβιβάζουν ακόμα περισσότερο την ήδη
χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
γεωργίας, καθιστώντας τα αγροτικά μας
προϊόντα ακριβά και για την εσωτερική αγο-
ρά, αλλά και για τις αγορές του εξωτερικού. 
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
διακυβεύεται η βιωσιμότητα πολλών γεωρ-
γικών εκμεταλλεύσεων, που σε περιόδους
παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, όπως
αυτή που βιώνουμε εδώ και τρία χρόνια,
απειλεί να αυξήσει την ανεργία και να απο-
θαρρύνει πολλούς νέους ανθρώπους να
ασχοληθούν ενεργά με την πρωτογενή πα-
ραγωγή. 
Η πολιτεία οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά
με τους συντελεστές που διαμορφώνουν
το κόστος παραγωγής και να λάβει όλα
εκείνα τα αναγκαία μέτρα για τον εξορθο-
λογισμό των τιμών και την εναρμόνισή τους
με τις τιμές που ισχύουν στις άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. 
Με ποια λογική άραγε καλείται ο Έλληνας
παραγωγός σιτηρών, π.χ., να ανταγωνιστεί
τον Άγγλο ή το Γερμανό παραγωγό όταν
έχει πολύ μικρότερο γεωργικό κλήρο, όταν
έχει πολύ μικρότερες μέσες στρεμματικές
αποδόσεις λόγω ξηροθερμικού κλίματος

και όταν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει
τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και τα καύ-
σιμα σε πολύ υψηλότερες τιμές απ’ ό,τι
εκείνοι; Πώς θα επιβιώσει εντέλει ο Έλληνας
γεωργός και κτηνοτρόφος όταν το εισόδημά
του εξανεμίζεται από το υψηλό κόστος πα-
ραγωγής; 
Για να αναστραφεί η χρόνια και ζοφερή
αυτή πραγματικότητα, η πολιτεία οφείλει
να στηρίξει τον Έλληνα παραγωγό με σειρά
μέτρων, μερικά από τα οποία απαριθμούνται
στη συνέχεια:
α) Επανακοστολόγηση των φυτοπροστα-

τευτικών ουσιών και μείωση των τιμών
τους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα αν-
θρώπινα φάρμακα. Επανεξέταση των πε-
ριθωρίων και των ποσοστών κέρδους
των εταιρειών που παράγουν τα φυτο-
φάρμακα. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να
ισχύσει και για τα λιπάσματα. 

β)Μείωση της τιμής των καυσίμων που
προμηθεύονται οι αγρότες και προορί-
ζονται για γεωργική χρήση. Δεν μπορεί
να σταθεί στα πόδια της η ελληνική γε-
ωργία όταν ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος
πληρώνουν το πετρέλαιο 1,5 ευρώ το λί-
τρο.

γ)Ενίσχυση της ρευστότητας στο γεωργικό
χώρο. Οι τράπεζες πρέπει να χρηματο-
δοτήσουν ξανά τη γεωργική παραγωγή
και να ξεπαγώσουν τα χαμηλότοκα καλ-
λιεργητικά δάνεια, γιατί ήδη επεκτείνεται
η καλλιέργεια φυτικών ειδών με χαμηλές
εισροές (π.χ., σιτάρι, κριθάρι, βίκος) εις
βάρος φυτικών ειδών εντάσεως εισροών
(βαμβάκι, αραβόσιτος κ.ά.).

δ)Καταβολή των επιδοτήσεων τις πρώτες
μέρες της επιτρεπόμενης περιόδου. Μη-
δενική καθυστέρηση στην καταβολή των
πάσης φύσεως παροχών προς τους αγρό-
τες (αποζημιώσεις, συνδεδεμένες ενισχύ-
σεις, ειδικά καθεστώτα κ.ά.).

ε)�Ένταξη των αγροτών σε προγράμματα
ολοκληρωμένης διαχείρισης, προγράμ-
ματα βιολογικής γεωργίας κ.ά.

στ)Έγκαιρη καταβολή των συντάξεων και
των κοινωνικών παροχών όσων έχουν
απομείνει.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι συστηματικές
προσπάθειες για τη μείωση του κόστους
παραγωγής τα τελευταία χρόνια έγιναν
μόνο από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημο-
κρατίας (2004-2009), και κυρίως κατά το
διάστημα 2006-2008, και ότι οι προσπάθειες
αυτές πρέπει να συνεχιστούν γιατί διαφο-
ρετικά το μέλλον της ελληνικής γεωργίας
θα είναι άδηλον.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Μεγάλο ζητούμενο η μείωση του κόστους
Η ανάκαμψη της ελληνικής γεωργίας
είναι εγχείρημα πολύπλοκο 
και ιδιαίτερα δύσκολο. Αν ήταν εύκολο,
θα είχε γίνει προ πολλού. Περνά από
πολλούς δρόμους. 
Ένας, βασικός, είναι η μείωση 
του κόστους παραγωγής, η μείωση 
του κόστους των εισροών. 

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

Η πολιτεία οφείλει 

να ασχοληθεί σοβαρά 

με τους συντελεστές 

που διαμορφώνουν το κόστος

παραγωγής και να λάβει όλα 

τα αναγκαία μέτρα για 

τον εξορθολογισμό των τιμών

και την εναρμόνισή τους 

με τις τιμές που ισχύουν 

στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

τώρες, η συνολική χρέωση για ενέργεια, πάγιο
και δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άν-
θρακα (χωρίς φόρους, χρεώσεις τρίτων κ.λπ.),
από 177,76 ευρώ πέρυσι διαμορφώνεται τώρα
στα 194,04 (αύξηση 16,28 ευρώ ή 9,15%). Ο
ίδιος καταναλωτής με Κοινωνικό Οικιακό Τι-
μολόγιο (ΚΟΤ) έχει έκπτωση από 37 έως 45
ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία.
8Για οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή
και τετραμηνιαία κατανάλωση 1.600 κιλοβα-
τώρες, ο λογαριασμός από 235,69 ευρώ ανε-
βαίνει στα 257,35 ευρώ (αύξηση 21,66 ευρώ
ή 9,19%). Με το ΚΟΤ η έκπτωση φθάνει επίσης
στα 37-45 ευρώ.
8 Για οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή
και τετραμηνιαία κατανάλωση 2.000 κιλοβα-
τώρες, ο λογαριασμός από 313,39 ευρώ δια-
μορφώνεται στα 340,43 ευρώ (αύξηση 27,04
ευρώ ή 8,62%).

Oι ανατιμήσεις στην αγορά

λιπασμάτων άνοιξαν δρόμο 

για διακίνηση προϊόντων

«μαϊμού» από επιτήδειους, 

που εκμεταλλεύονται 

την έλλειψη ρευστότητας 

των παραγωγών και 

τους ανεπαρκείς ελέγχους
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ΜΗΛΙΑ: ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Χ
ωρίς κρατική χρηματοδό-

τηση και χωρίς καμία πρό-
τερη επαφή με τον τουρι-
σμό, στα τέλη της δεκαε-

τίας του ’70, ο κ. Ιάκωβος Τσουρου-
νάκης ξεκίνησε την προσπάθειά του
να αναβαθμίσει το περιβάλλον της
περιοχής όπου γεννήθηκε, με μόνο
κίνητρο την εσωτερική του ανησυχία
για τον τόπο του, που τον έβλεπε να
ερημώνει. Ο ίδιος σήμερα, στα 76
του χρόνια, βλέπει το εγχείρημά του
να έχει εξελιχθεί σε έναν οικισμό-
πρότυπο για τις σημερινές κοινωνίες:
ανεξάρτητο σε ενεργειακούς και φυ-
σικούς πόρους, αυτάρκη σε γεωργικά
και κτηνοτροφικά προϊόντα, απόλυτα
φιλικό προς το περιβάλλον και, κυ-
ρίως, υγιή οικονομικά.

Επιστροφή στα βασικά 
Πλησιάζοντας στη Μηλιά, ο οικισμός,
ακόμα κι από πολύ κοντά, δεν ξε-
χωρίζει. Τα κτίρια είναι ένα με το φυ-
σικό περιβάλλον, μοιάζουν σαν να
έχουν «ξεφυτρώσει» απ’ το βουνό.
Ο Τάσος μάς υποδέχεται στο εστια-
τόριο του οικισμού. Μπαίνοντας
μέσα, το μάτι χρειάζεται κάποια δευ-
τερόλεπτα για να συνηθίσει στο ημί-
φως. Καθόμαστε σε ένα από τα ξύλινα
τραπέζια, δίπλα στο τζάκι και σε
«απόσταση βολής» από την κουζίνα,
ώστε να μπορεί να ελέγχει την προ-
ετοιμασία του μεσημεριανού. «Ό,τι
προσφέρουμε είναι ιδιοπαραγόμενο,
όπως λέμε, από το χωράφι στο πιάτο:
το ελαιόλαδο είναι δικό μας, το ίδιο
και τα λαχανικά. Ακόμα και κάποια
φρούτα που χρησιμοποιούμε και
δεν υπάρχουν στην περιοχή έρχονται
από μικρούς παραγωγούς της γύρω
περιοχής. Τίποτα δεν εισάγεται από
την υπόλοιπη Ελλάδα» λέει. 
Η σάλα έχει αρχίσει σιγά σιγά να γε-

μίζει. Κάποιοι έχουν διανυκτερεύσει
στον οικισμό, άλλοι έρχονται μόνο
για φαγητό ή για ένα κυριακάτικο
περίπατο στη φύση, μια περιπλάνηση
στα τέσσερα διαφορετικά φαράγγια
ή στα μονοπάτια της περιοχής: «Ευ-
τυχώς, έχουμε πολλή κίνηση. Τα τε-
λευταία χρόνια είμαστε σε διαρκή
ανοδική πορεία. Δουλεύουμε όλο
το χρόνο με Έλληνες, αλλά και με
ξένους απ’ όλο τον κόσμο» λέει και
εξηγεί: «Στο συμβατικό τουρισμό η
κατανάλωση φέρνει το κέρδος. Τώρα
κάνουν περικοπές σε όλα τα επίπεδα
για να πουλήσουν το προϊόν τους.
Εμείς εδώ κάνουμε ακριβώς το αν-
τίθετο: Όσο προχωράει η κρίση, γι-
νόμαστε καλύτεροι και επιμένουμε
να μην κάνουμε εκπτώσεις. Και ευ-
τυχώς αυτό ως τώρα έχει αποτελέ-
σματα».  
Η «επιστροφή στα βασικά» για τους
ιδιοκτήτες του οικισμού δεν είναι
σύνθημα, είναι στάση ζωής. Ηλε-
κτρικό ρεύμα δεν έφτασε ποτέ στον
οικισμό. Οι ανάγκες καλύπτονται
από ένα σύστημα φωτοβολταϊκών
που παράγει την απαιτούμενη ενέρ-
γεια. Το νερό, που υπάρχει άφθονο
στη γύρω περιοχή, χρησιμοποιείται
με σύνεση, ενώ οι κάτοικοι και οι
επισκέπτες του οικισμού τρέφονται
με ό,τι παράγει η γη τους: κρέας,
χόρτα, κηπευτικά, ελαιόλαδο, κρασί
– τα πάντα βιολογικά. Όλα ψημένα
στον ξυλόφουρνο ή στην κατσαρόλα.
Τα σπίτια το χειμώνα ζεσταίνονται
με τζάκια, ενώ το καλοκαίρι οι πέ-
τρινοι τοίχοι λειτουργούν ως «φυσικός
κλιματισμός». Μια μικρογραφία, ου-
σιαστικά, του εναλλακτικού μοντέλου
που σήμερα παρουσιάζεται ως το
ζητούμενο για την επόμενη μέρα
όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και
της οργάνωσης των κοινωνιών.

Η Μηλιά σήμερα
Με δυνατότητα να φιλοξενήσει έως
και 36 άτομα στα 15 αναπαλαιωμένα
σπίτια της, η Μηλιά έχει καταφέρει
να λειτουργεί πλέον 12 μήνες το χρόνο,
με πολλούς επισκέπτες αλλά και πολλές
διακρίσεις από το εξωτερικό:
«Ήδη για το καλοκαίρι έχουμε πολλές
κρατήσεις απ’ όλες τις χώρες του κό-

σμου» μας λέει ο Τάσος, και δεν είναι
περίεργο, αφού η Μηλιά έχει ανα-
γνωριστεί από το National Geographic
και από τη «New York Times» ως ολο-
κληρωμένη οικολογική πρόταση
εναλλακτικών διακοπών: «Όλα αυτά
ήρθαν επειδή ήμασταν συνεπείς.
Ποτέ δεν κάναμε οργανωμένη του-
ριστική καμπάνια, αλλά μέσα στα

χρόνια μάς έχουν καταγράψει όλοι
οι τουριστικοί οδηγοί. Άλλωστε, οι
ξένοι έψαχναν εδώ και δεκαετίες το
κάτι διαφορετικό» τονίζει.  
Στην ερώτηση σε τι θα απέδιδε την
επιτυχία του όλου εγχειρήματος,
απαντά: «Καταρχάς, στο γεγονός ότι
από την αρχή ήταν η εσωτερική ανη-
συχία και όχι το χρήμα που ξεκίνησε

Ταξίδι στο χρόνο, με το βλέμμα στο
Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανιών, σε απόσταση 60 περίπου
χιλιομέτρων και σε υψόμετρο 500 μέτρων, υπήρχε 
ο μεσαιωνικός οικισμός της Μηλιάς, που μέσα στους αιώνες
καταστράφηκε από τις πυρκαγιές, την ανεξέλεγκτη υλοτομία και
την υπερβόσκηση. Σήμερα στη θέση του βρίσκεται μια
ολοκληρωμένη οικοτουριστική μονάδα, αποτέλεσμα όχι
κάποιου αναπτυξιακού σχεδίου, αλλά της «κουζουλάδας» δύο
οικογενειών της περιοχής. 

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ

Ιστορία 

Σχεδόν 35 χρόνια πριν, και με μοναδικό κίνητρο την αναβίωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, ο κ.
Τσουρουνάκης άρχισε να αγοράζει τις γύρω περιουσίες και προχώρησε στην περίφραξη της περιοχής. Μετά

συνάντησε τον κ. Γιώργο Μακράκη, που επίσης είχε ιδιοκτησία στην περιοχή, «συνεταιρίστηκαν» και μερικά χρόνια
αργότερα άρχισαν να λειτουργούν πιο συντεταγμένα. Έγιναν αναδώσεις, συστηματικές καλλιέργειες και μια ζώνη
πυροπροστασίας. Με τη βοήθεια των χρημάτων που προήλθαν από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg, ξεκίνησαν, λίγο πριν από το 1990, οι διαδικασίες
της αναπαλαίωσης του οικισμού, που κράτησαν τρία χρόνια.
«Κι εκεί, βέβαια, διάλεξαν το δύσκολο δρόμο. Σεβάστηκαν απόλυτα τα
χαλάσματα και τα αναπαλαίωσαν με μεγάλη προσοχή, ώστε να μη χαθεί η
ταυτότητά τους. Εσωτερικά οι χώροι κρατήθηκαν ως είχαν και εξωτερικά
διαμορφώθηκαν αυλές και καλντερίμια. Οι πέτρες και τα ξύλα που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν εξολοκλήρου από τη Μηλιά και τα κοντινά χωριά, ενώ το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα των εργασιών ήταν σχεδόν μηδενικό» εξηγεί ο Τάσος. 
«Η ιδέα του εναλλακτικού τουρισμού ήρθε μετά. Αυτό είναι κι ένα στοιχείο
που τελικά μακροπρόθεσμα συνέβαλε θετικά: το ότι δεν ήμασταν επαγγελματίες
του τουρισμού. Βλέπαμε το πράγμα σαν πρόσκληση και πρόκληση. Χωρίς τα
κλισέ και τις νόρμες του οργανωμένου τουρισμού και, κυρίως, χωρίς να
υπάρχει ο αυτοσκοπός του κέρδους» τονίζει. Ο ίδιος μπήκε στο κάδρο πριν
από 15 χρόνια περίπου, όταν κατέφτασε από το Περιστέρι. Σήμερα, ο «Τάσος
εξ Αθηνών», μαζί με τον Γιώργο Μακράκη, κατευθύνουν τη Μηλιά. 
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αυτό το πράγμα. Πηγαίναμε ‘‘βλέπον-
τας και κάνοντας’’. Η επαγγελματική
μας ολοκλήρωση ήρθε μέσα από βίω-
μα. Τόσα χρόνια έχουμε βελτιωθεί
μέσα από τις ανάγκες των επισκεπτών
μας. Αυτό αποπνέει μια αυθεντικότητα,
την οποία ο κόσμος αντιλαμβάνεται.
Παράλληλα όμως μπορεί μεν να μην
ήμασταν επαγγελματίες, αλλά ποτέ
δεν νιώσαμε ότι δουλεύαμε με ορί-
ζοντα δεκαετίας. Από την αρχή ξέραμε
ότι αυτό το εγχείρημα μπορεί να πάει
μακριά και θα πάει. Είναι μεν μια επι-
χείρηση, αλλά, πέρα απ’ αυτό, είναι
στην ουσία στάση ζωής».
Φυσικά, ο δρόμος δεν ήταν εύκολος.
Χρειάστηκαν πολύ χρόνος, πολύς
κόπος και πολλή προσπάθεια για να
αλλάξει όχι μόνο το περιβάλλον και
ο οικισμός, αλλά κυρίως η νοοτροπία
του κόσμου σε σχέση με τις διακοπές
του. «Ακόμα και οι θιασώτες του μα-
ζικού τουρισμού έχουν αρχίσει να
κάνουν στροφή τώρα πια. Δηλαδή
από τις 10 μέρες που θα κάτσει ο άλ-
λος στην Κρήτη επιζητά να περάσει
εδώ τις δύο» παρατηρεί. 

Έχουν άδεια... πανδοχείου
Δυστυχώς, παρά το ότι ο εναλλακτικός
τουρισμός, και γενικά τα θέματα πε-
ριβάλλοντος, είναι τα τελευταία χρόνια
πολύ ψηλά στην ατζέντα των πολι-
τικών, στην Ελλάδα το τοπίο παρα-
μένει θολό, χωρίς κανένα νομοθετικό
πλαίσιο ή κεντρικό σχεδιασμό από
πλευράς πολιτείας. Ο οικισμός της
Μηλιάς έχει πάρει «χαριστικά» την
κατώτατη κατηγορία των δύο κλει-
διών, χωρίς να πληροί καν αυτά τα
ελάχιστα κριτήρια, αφού πολύ απλά
δεν έχει καν τηλεόραση. Πριν από
μερικά χρόνια, το σχέδιο νόμου ήταν
έτοιμο και είχε τεθεί σε δημόσια δια-
βούλευση. Δεν προχώρησε όμως,
γεγονός που οι ιδιοκτήτες αγροτου-
ριστικών καταλυμάτων αποδίδουν
στην πίεση που ασκήθηκε από τους
επιχειρηματίες μεγαλοξενοδόχους,
τους οποίους «δεν συμφέρει να χα-
ρακτηριστεί ο τουρισμός μας». 
«Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα πλαίσιο
που να προσδιορίζει τη λειτουργία
μιας τέτοιας επιχείρησης. Για παρά-
δειγμα, δεν μπορούμε να ζυμώνουμε
το δικό μας ψωμί. Εμείς το ζυμώνουμε,
αλλά είμαστε παράνομοι. Αν έρθει
αύριο το κράτος να ζητήσει παρα-
στατικά, δεν θα βρει. Τιμολόγιο για
το κρέας; Δεν έχω, είναι δικό μου.
Για τα λαχανικά; Δεν έχω. Για το ψωμί;

Το ίδιο» σημειώνουν χαρακτηριστικά
οι εργαζόμενοι στο εστιατόριο του
οικισμού.
Όπως διαπιστώνουν, παρόλο που
«το ίδιο το κράτος αναπτύσσει μια
ρητορική υπέρ των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, την ίδια στιγμή

δεν μπορεί να μας κατατάξει. Είμαστε
μέσα στη μαύρη τρύπα», ενώ, για
παράδειγμα, «στην Ιταλία και στη
Γαλλία αυτά τα έχουν λύσει εδώ και
δεκαετίες, γι’ αυτό ο οικοτουρισμός
σ’ αυτές τις χώρες είναι εκεί που είναι»
συμπληρώνουν.

Χωρίς σχέδιο 
η «επιστροφή στη φύση»
Στην Κρήτη τα χωριά στην πλειονό-
τητά τους παρουσιάζουν εικόνα εγ-
κατάλειψης. «Δυστυχώς, στην περιοχή
μας δεν είναι καθόλου εμφανές αυτό
που λέμε αποκέντρωση κ.λπ. Τώρα
ο κόσμος βλέπει τη ζωή του αλλιώς,
γι’ αυτό και δραστηριοποιείται δια-
φορετικά. Όμως η μετάβαση από
την πόλη στο χωριό δεν είναι καθόλου
εύκολη. Για να το κάνεις, πρέπει να
έχεις και κουλτούρα και μόρφωση
και, κυρίως, κάποιους στοιχειώδεις
πόρους. Και δυστυχώς στη χώρα μας
δεν υπάρχει καμία βάση. Ακόμα κι
αν εσύ έχεις αποφασίσει να προχω-
ρήσεις τη ζωή σου σε ένα τέτοιο μον-
τέλο, δεν ξέρεις πού βαδίζεις». Αυτά
έχει διαπιστώσει ο Τάσος μετά από
15 χρόνια στη Μηλιά. «Μπορεί τώρα
η στροφή στον πρωτογενή τομέα να
είναι στη μόδα, όμως το θέμα είναι
πόσο διατεθειμένη είναι μια κοινωνία
να αρχίσει να ξεχωρίζει» τονίζει. 

      αύριο

«Τώρα κάνουν περικοπές

σε όλα τα επίπεδα 

για να πουλήσουν 

το προϊόν τους. Εμείς εδώ

κάνουμε ακριβώς 

το αντίθετο: 

Όσο προχωράει η κρίση,

γινόμαστε καλύτεροι 

και επιμένουμε να μην

κάνουμε εκπτώσεις. 

Και ευτυχώς αυτό 

ως τώρα έχει

αποτελέσματα»

Aπογραφή στον ΟΓΑ για δικαιούχους 
συντάξεως χηρείας-ορφανίας 

Ξεκινά η απογραφή των συνταξιούχων του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας ή ορφανίας

(χήρες ή χήροι και ορφανά 12 ετών και άνω). Σύμφωνα με ανακοίνωση
της διοίκησης του οργανισμού, η απογραφή, η οποία λήγει στις 28
Φεβρουαρίου, είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους. Ση-
μειώνεται ότι σε όσους δεν απογραφούν θα ανασταλεί η καταβολή
της σύνταξής τους. Οι συνταξιούχοι, αφού λάβουν την ενημερωτική
επιστολή, θα πρέπει να προσέλθουν στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του
δήμου του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας την ενημερωτική
επιστολή και τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς)

ή βιβλιάριο υγείας για τα ανήλικα τέκνα χωρίς ταυτότητα.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί

κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής.
3. Για τους συνταξιούχους χηρείας, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη

για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι από
την ημερομηνία συνταξιοδότησης και μέχρι σήμερα δεν έχουν
τελέσει γάμο.

4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
5. Αντίγραφο επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο ΑΜ-

ΚΑ.
6. Επιπλέον, για τα τέκνα απαιτείται:
l για ενήλικα τέκνα: πιστοποιητικό σπουδών στην περίπτωση
που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές
l για ανήλικα τέκνα (12 ετών και άνω): αστυνομική ταυτότητα
του γονέα ή του κηδεμόνα ή του προσώπου που έχει τη γονική
μέριμνα. Η διοίκηση του ΟΓΑ, η οποία αποστέλλει στους δικαιούχους
ενημερωτική επιστολή στην οποία περιγράφεται η διαδικασία
της απογραφής, επισημαίνει ακόμη ότι, αν ο γονιός λαμβάνει
σύνταξη χηρείας και τα τέκνα ορφανική σύνταξη, θα πρέπει να
απογραφούν ξεχωριστά.

Με ενέργεια που θα προέρχεται
από τη γη θα μεγαλώνουν

τα κηπευτικά και τα λαχανικά στα
θερμοκήπια της Φλώρινας, καθώς
η ζέστη από το ήδη διαπιστωμένο
γεωθερμικό πεδίο της περιοχής
θα διοχετεύεται εκεί μέσω ενός
γεωθερμικού πάρκου που θα δη-
μιουργηθεί. Αυτό είναι, τουλάχι-
στον, το σχέδιο της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας για το επό-
μενο χρονικό διάστημα, το οποίο
βασίζεται στις μελέτες που έχει
εκπονήσει το Ινστιτούτο Γεωλο-
γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ) για το υπόγειο δυναμικό
του τόπου.
Το ζητούμενο, βέβαια, και για τη
συγκεκριμένη αλλά και για άλλες
επενδύσεις στον τομέα των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας είναι
οι εν λόγω σχεδιασμοί και οι όποιες
διαδικασίες να περάσουν επιτυχώς
από τους γραφειοκρατικούς σκο-
πέλους και να εξασφαλιστεί η απαι-
τούμενη ρευστότητα, προϋπόθεση
που μέχρι στιγμής αναχαίτισε μια
άλλη μεγάλη επένδυση: εκείνη
του πολυδιαφημισμένου πάρκου

φωτοβολταϊκών, συνολικής ισχύος
200 MW, στην Κοζάνη.
Ειδικά για την περίπτωση αυτή, η
ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. προσπαθεί
με σθένος να δώσει άλλη μια ευ-
καιρία στο έργο και προετοιμάζει,
με ταχύτατους ρυθμούς, νέο διεθνή
διαγωνισμό, καθώς ο πρώτος κη-
ρύχθηκε άγονος, διότι καμία εται-
ρεία δεν κατέθεσε δεσμευτική
προσφορά λόγω έλλειψης ρευ-
στότητας στη χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ανα-
κοινώσεις αναμένονται από στιγμή
σε στιγμή.
Σε ό,τι αφορά το πάρκο γεωθερ-
μίας, η Περιφέρεια δηλώνει πρό-
θυμη να προωθήσει το έργο προς
όφελος των αγροτών, που ήδη
μαστίζονται από την οικονομική
κρίση. Όπως εκτιμάται, από μια
τέτοια επένδυση η τοπική κοινωνία
έχει μόνο να κερδίσει, καθώς θα
αξιοποιηθεί το διαπιστωμένο ενερ-
γειακό δυναμικό της Φλώρινας,
χωρίς όμως περιβαλλοντικό κό-
στος, σαν εκείνο που έχει γνωρίσει
η δυτική Μακεδονία από τη δρα-
στηριότητα της ΔΕΗ.

Γεωθερμικά… κηπευτικά στη Φλώρινα
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Στο ΦΕΚ 3384/Β/18-12-2012 δημοσιεύτηκε η απόφαση ΑΧΣ
135/2012 «Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου

66 “Ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες από σταφίδες, χαρούπια ή
γάλα” του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/31-12-
1987) όπως ισχύει», με την οποία τροποποιείται το σχετικό
άρθρο του ΚΤΠ όσον αφορά το πετιμέζι (ή σταφυλόμελι). Οι
τροποποιήσεις στις ισχύουσες προδιαγραφές τής εν λόγω γλυ-
καντικής ύλης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, είναι οι εξής: 

1Η ένδειξη του διαθλασίμετρου στους 20 βαθμούς C, κατά
την εξέταση του τελικού προϊόντος, δεν πρέπει να είναι κα-

τώτερη από 65%,

2Ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δεν πρέπει να είναι
ανώτερος από 1% vol.

3Αποσύρεται η διάταξη για την απαγόρευση παρουσίας
θειώδους οξέος στο εν λόγω προϊόν, συνεπώς επιτρέπεται

πλέον η παρουσία θειωδών στο πετιμέζι, σε μέγιστο συνολικό

ποσοστό 40 mg/kg (εκφραζόμενο σε διοξείδιο του θείου),
σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τα πρόσθετα
τροφίμων [ΚΑΝ(ΕΚ) 1333/2008, παράρτημα ΙΙ, μέρος Ε, κατηγορία
11.2: άλλα σάκχαρα και σιρόπια].  Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι το
πετιμέζι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, με οποιονδήποτε
τρόπο, στον οινικό τομέα.

Αλλαγές στη νομοθεσία για το πετιμέζι  

Η πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού 
σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΑΑΤ 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας

Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, στο
πλαίσιο της προετοιμασίας της Στρατη-
γικής για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε
ευρεία διαβούλευση, μέσω Διαδικτύου
και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013, η
«Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών των
Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχε-
διασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη
μετά το 2013». 
Σκοπός της διαβούλευσης είναι η υλο-
ποίηση της επόμενης φάσης στην κα-
τάρτιση της πρότασης, μετά την ευρύτερη
δυνατή συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου
στην αγροτική ανάπτυξη και, κυρίως,
κάθε αγρότη και κάθε κατοίκου της υπαί-

θρου, αλλά και κάθε επιστήμονα, επι-
χειρηματία, πολιτικού κ.ά., ώστε να εκ-
φράσει τις απόψεις του και να συμβάλει
στην τελική διαμόρφωση της Πρότασης
Στρατηγικών Επιλογών για την Αγροτική
Ανάπτυξη μετά το τέλος του 2013. Η Δη-
μόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση της
«Πρότασης Στρατηγικών Επιλογών των
Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχε-
διασμού (ΘΟΣΣ) για την Αγροτική Ανά-
πτυξη μετά το 2013 με τη συμμετοχή
των εταίρων» βρίσκεται ανηρτημένη
στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianap-
tixi.gr/rdpost2013 και θα διαρκέσει μέχρι
τις 15 Φεβρουαρίου 2013.
Για πληροφορίες κα Μαρία Χαραμή, τηλ.
210-5275091, και κα Δώρα Παπανικολάου,
τηλ. 210-5275095.

Έναρξη αιτήσεων για το επιχορηγούμενο 
πρόγραμμα «Leader» Ηρακλείου Κρήτης

Προκηρύχθηκε το τοπικό πρόγραμμα
«Εφαρμογή προσέγγισης Leader»

του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Στόχος είναι η αναβάθμιση
της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των τοπικών
αγροτικών προϊόντων και των υπηρεσιών
στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης. Η επιχο-
ρήγηση για ιδιωτικές επενδύσεις ανέρ-
χεται σε 50%, και οι αιτήσεις θα γίνονται
έως τις 20 Μαρτίου του 2013. Το πρό-
γραμμα «Leader» ενισχύει δράσεις όπως
ίδρυση ή εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών
μονάδων, μικρών εργαστηρίων, αγρο-
τουριστικών μονάδων, καθώς επίσης
και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα
(για δήμους και φορείς Δημοσίου Δικαίου).
Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν

κτηριακές εγκαταστάσεις, αγορά μηχα-
νολογικού και λοιπού εξοπλισμού, δα-
πάνες HACCP – ISO, γραφειακό εξοπλισμό,
προβολή προώθηση κτλ. (www.keh.gr).
Για παράδειγμα, επιχορηγούνται η δη-
μιουργία/ο εκσυγχρονισμός μεταποι-
ητικών επιχειρήσεων προϊόντων βιολο-
γικής καλλιέργειας, εργαστήρια μετα-
ποίησης αρωματικών φυτών (επεξερ-
γασία - τυποποίηση) ή βιολογικών προ-
ϊόντων, συσκευαστήρια οπωροκηπευ-
τικών κ.ά. Επίσης, επιδοτούνται δράσεις
όπως η ίδρυση/ο εκσυγχρονισμός τυ-
ροκομείων, τυποποιητηρίων μελιού, οι-
νοποιείων κτλ. Το ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε 50%, ενώ τα επενδυτικά
σχέδια μπορούν να ανέλθουν έως και
σε 500.000 ευρώ. 

2η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το «Leader» Τρικάλων 

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης Leader»
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προ-
γράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης)
την εταιρεία με την επωνυμία: «Αναπτυξιακή Τρικάλων –
Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», η
οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Με
την παρούσα 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους
(υποψήφιους επενδυτές – φυσικά και νομικά πρόσωπα,
ΟΤΑ, φορείς) να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση
των σχεδίων τους μέχρι την Πέμπτη 28/2/2013 και ώρα
14:30. 
Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας
(Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα), καθώς και στα τηλέφωνα 24320-
75250/25370 ή στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr, όπου έχουν
αναρτηθεί όλα τα αρχεία της 2ης προκήρυξης.

2η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 
για το «Leader» Κοζάνης 
Δημοσιοποιήθηκε από την Ομάδα Τοπικής Δράσης της

Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας η 2η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία καλούνται οι εν-
διαφερόμενοι επενδυτές να υποβάλουν τις προτάσεις τους
μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:30μ.μ.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα παραρτήματά
της διατίθενται δωρεάν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
από τα γραφεία της ΑΝΚΟ (Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη). 
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο
της πρόσκλησης, μπορείτε να ζητήσετε στο τηλέφωνο 24610-
24022 ( κα Ζωή Γκερεχτέ, κα Έφη Γκουντιό, κ. Βασίλειος Ραγιάς
και κα Νάταλι Παπαγερίδου).

Προώθηση οίνων σε αγορές
τρίτων χωρών  
ΗΔιεύθυνση Αγροτικής Οι-

κονομίας ενημερώνει για
τη δυνατότητα χρήσης του
αδιάθετου ποσού ύψους
800.000 ευρώ στο πλαίσιο του
μέτρου «Προώθηση οίνων σε
αγορές τρίτων χωρών». Οι εν-
διαφερόμενοι για ένταξη στο
μέτρο καλούνται να υποβάλουν
τις προτάσεις τους έως
4/2/2013. Προτεινόμενο ύψος
προϋπολογισμού: έως 100.000
ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί
σε όσους υποβάλλουν για πρώ-
τη φορά αίτηση ένταξης στο
μέτρο και με περιορισμένο
ύψος προϋπολογισμού λόγω
του μικρού χρονικού διαστήματος υλοποίησης των δράσεων
– έως 31/7/2013. 
Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη εφαρμογής του
μέτρου κα Αμαλία Παπαγιαννοπούλου (τηλ. 210-2124173, e-
mail: ax2u043@minagric.gr). 



H
θέση αυτή περιέχεται σε

μελέτη του καθηγητή
του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας Θεοφάνη Γέμτου,

με την επισήμανση πως ένα μέρος
των εκμεταλλεύσεων μεγεθύνθηκε
και θα ανταποκριθεί, ένα μεγάλο
μέρος όμως θα αντιμετωπίσει πρό-
βλημα επιβίωσης.
Στη μελέτη του ο κ. Γέμτος αναφέρεται
στις παθογένειες που αναπτύχθηκαν
όλα τα χρόνια των υψηλών επιδο-
τήσεων για μονοκαλλιέργειες υψηλά
επιδοτούμενων καλλιεργειών, όπως
το βαμβάκι και το σκληρό σιτάρι.
Επίσης, για καλλιέργειες πλήρως εκ-
μηχανισμένες, με ελάχιστες απαιτήσεις
σε εργασία, όπως και για μικρή ανά-
πτυξη της κτηνοτροφίας, έλλειψη
έργων υποδομής κυρίως και για την
άρδευση, ανυπαρξία συστήματος
γεωργικών εφαρμογών και γεωργικής
έρευνας (που υποχρηματοδοτείται)
και, τέλος, για αγρότες μεγάλης ηλικίας

με χαμηλή εκπαίδευση και εξειδί-
κευση. 
Η νέα εποχή, σύμφωνα με τον κ. Γέμτο,
πρέπει να βρει τους  αγρότες να συμ-
μορφώνονται με τις απαιτήσεις και
τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής (ΚΑΠ), ώστε να μπορούν
να επωφελούνται από τις επιδοτήσεις.
Η νέα ΚΑΠ θα απαιτεί, σύμφωνα με
τον ίδιο, την εισαγωγή αμειψισπορών
και την τήρηση των αγρο-περιβαλ-
λοντικών όρων (μη καύση καλαμιάς,
ψεκαστικά και λιπασματοδιανομείς
σύμφωνα με προδιαγραφές, ορθή
συντήρηση και χρήση τους κ.λπ.).
Είναι προφανές, συμπεραίνει, ότι θα
χρειαστούν αρκετές αλλαγές για να
προσαρμοστούμε. 
Για την αύξηση των εισοδημάτων ο
κ. Γέμτος αναφέρει: «Για όσους έχουν
μεγάλες εκτάσεις, θα πρέπει να βρούμε
μεθόδους μείωσης του κόστους πα-
ραγωγής για να αυξηθεί το εισόδημά
τους. Για όσους έχουν μικρές μονάδες,

θα πρέπει να βρούμε νέες δραστη-
ριότητες που να εξασφαλίσουν εισό-
δημα». 
Το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανο-
λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
σημειώνει ο καθηγητής, εργάστηκε
και προς τις δύο κατευθύνσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας στο
ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε, ο κ.
Γέμτος κάνει λόγο για μείωση του κό-
στους παραγωγής. Το κόστος παρα-
γωγής, επισημαίνει χαρακτηριστικά,
αποτελείται από μια σειρά στοιχείων,
όπως το κόστος χρήσης των μηχα-
νημάτων, το κόστος του πετρελαίου
και των εφοδίων κ.λπ.
«Η διατήρηση και χρήση μηχανημάτων
έχει υψηλό κόστος. Αν αγοράσετε ένα
τρακτέρ που κάνει 60.000 ευρώ και
υπολογίσετε ένα ετήσιο επιτόκιο 5%-
8% και 15 χρόνια ζωής, τότε κάθε
χρόνο χρειάζεστε 7.000 ευρώ για απο-
σβέσεις. Αν έχετε 200 στρέμματα,
αυτό επιβαρύνει με 30 ευρώ/στρ.,

ενώ αν έχετε 1.000 στρέμματα με 7
ευρώ/στρ.» σημειώνει. 
Είναι προφανές, διευκρινίζει, ότι θα
πρέπει να βρουν τρόπους οι αγρότες
να λειτουργεί το τρακτέρ σε περισ-
σότερα στρέμματα για να έχουν χα-
μηλότερο κόστος. Πώς θα γίνει όμως
αυτό; «Είτε θα έχουν οι μεμονωμένοι
αγρότες τα στρέμματα είτε θα κάνουν
ομάδες που θα αξιοποιούν από κοινού
τα χωράφια για να έχουν χαμηλό κό-
στος. Παράλληλα, θα πρέπει να ορ-
γανώσουν σωστά τη χρήση τους για
να έχουν χαμηλό κόστος» απαντά ο
καθηγητής.
Στη μελέτη γίνεται αναφορά και σε
τεχνικές της καλλιέργειας που μειώνουν
το κόστος: «Η εισαγωγή αμειψισπορών,
εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη
θα έχει σημαντική αύξηση των περι-
θωρίων κέρδους. Θα βελτιώσει μα-
κροχρόνια τις αποδόσεις, ενώ θα πε-
ριορίσει τις εισροές σε χημικά. Λιγότερα
παράσιτα, άρα και ψεκασμοί. Εάν

έχετε ψυχανθή στην αμειψισπορά,
θα χρειαστείτε λιγότερο άζωτο. Η μεί-
ωση της κατεργασίας του εδάφους
θα περιορίσει το αντίστοιχο κόστος.
Η ορθή εφαρμογή των εισροών, όταν
και όπου χρειάζονται, μπορεί επίσης
να βελτιώσει την παραγωγή, την ποι-
ότητα των προϊόντων, να μειώσει το
κόστος παραγωγής και να περιορίσει
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Μικρά αγροκτήματα 
Όλα όσα έχουν αναφερθεί μπορούν
να βοηθήσουν όσους έχουν μεγάλες
εκτάσεις. Όσοι όμως έχουν μικρά
αγροκτήματα θα πρέπει να βρουν
τρόπους να δημιουργήσουν απα-
σχόληση (πολλά μεροκάματα το χρό-
νο) και εισόδημα. Δύο είναι οι κα-
τευθύνσεις: στροφή προς την κτη-
νοτροφία και στροφή προς τα οπω-
ροκηπευτικά.
Για τα οπωροκηπευτικά σημειώνεται
ότι είναι καλλιέργειες που απαιτούν
πολλή ανθρώπινη εργασία, άρα πολλά
μεροκάματα, αλλά δίνουν υψηλό ει-
σόδημα. «Φυσικά δεν συζητώ» εξηγεί
«για λαχανόκηπους των 2, 3 ή 5 στρεμ-
μάτων, αλλά για μεγάλη καλλιέργεια,
εκμηχανισμένη, με μεγάλη παραγωγή
που θα μπορεί να ανταγωνιστεί την
όποια αντίστοιχη παραγωγή σε κάθε
αγορά της Ευρώπης ή του κόσμου.
Είναι προφανές ότι όλα αυτά δεν ανα-
φέρονται σε μεμονωμένες μικρο-εκ-
μεταλλεύσεις, αλλά σε ομάδες παρα-
γωγών με χιλιάδες στρέμματα, που
θα έχουν δυνατότητα διαπραγμάτευ-
σης του κόστους των εφοδίων, προ-
ώθησης των προϊόντων στις αγορές
και διαπραγμάτευσης των τιμών». 
Σημειώνεται ότι το Εργαστήριο Γε-
ωργικής Μηχανολογίας έχει κάνει
σημαντική προσπάθεια να αναπτύξει
έρευνα και εφαρμογές σε διάφορους
τομείς. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα
στην έρευνα σε πολλά θέματα εκ-
μηχάνισης της γεωργίας, εκμηχάνισης
καλλιεργειών, όπως ενεργειακών
φυτών, οργάνωσης των εκμεταλ-
λεύσεων κ.λπ.

Μια νέα δράση με στόχο την ενί-
σχυση της τοπικής αγοράς ανα-
λαμβάνει ο Σύλλογος Καταστη-

μάτων Εστίασης Χανίων, προσκαλώντας
τα μέλη του και τις επιχειρήσεις εστίασης
της περιοχής να συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα «Βγαίνουμε Χανιά - Κάθε Τρίτη». 
Το πρόγραμμα υπολογίζεται να ξεκινήσει
στις αρχές Φεβρουαρίου και η ολοκλή-
ρωσή του προσδιορίζεται χρονικά στο
τέλος Απριλίου, πριν από την εορταστική
περίοδο του Πάσχα. 
Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, «ζητούμενο

της πρωτοβουλίας είναι η συμμετοχή επι-
χειρήσεων με προσφορές μαζικά από
τον κλάδο της εστίασης, με σκοπό την
ανάταση της τοπικής αγοράς αλλά και
την παρακίνηση των καταναλωτών στην
έξοδό τους». 
Ως κίνητρο για τους καταναλωτές να επι-
λέγουν την Τρίτη για τις εξόδους τους είναι
οι τιμές, που ενδεικτικά προτείνεται να δια-
μορφωθούν ως εξής: 

καφές 2 ευρώ 
μενού επιλογής της κάθε επιχείρησης

10 ευρώ 

ποτό ποτήρι 5 ευρώ 
κρασί φιάλη επιλογής της κάθε επιχεί-

ρησης 10 ευρώ 
ποτό φιάλη 50 ευρώ.

Όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στη συγ-
κεκριμένη δράση θα συμπεριληφθούν
στις δημοσιεύσεις που θα γίνουν για ενη-
μέρωση των καταναλωτών και θα προ-
μηθευτούν έντυπο υλικό και αφίσα που
θα βεβαιώνει τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα.
Την πρωτοβουλία του συλλόγου στηρίζουν
ο δήμος και το επιμελητήριο Χανίων. 

«Βγαίνουμε Χανιά – Κάθε Τρίτη» 
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200 στρέμματα θα χρειάζεται 
το 2014 ο αγρότης για να ζήσει

Αν κάνουμε μια μικρή αναδρομή
στο παρελθόν, θα δούμε ότι 
στις αρχές της πρώτης δεκαετίας
του 2000 ένας αγρότης με 50-70
στρ. βαμβάκι ζούσε την
οικογένειά του. Σήμερα, με 
την ισχύουσα Κοινή Αγροτική
Πολιτική, χρειάζεται τουλάχιστον 
100 στρέμματα, ενώ με 
τη νέα θα χρειάζεται 150-200
στρέμματα από το 2014.
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ΚEΡΔΗ 2.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΠΡΟΣΔΟΚΑ Η ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ
ψηλά έσοδα με μικρή

φροντίδα υπόσχεται στην
Ελλάδα η φραγκοσυκιά,
ένα φυτό που μας ήρθε

από το Μεξικό. Συστηματική καλ-
λιέργεια φραγκοσυκιάς στη χώρα
ακόμα δεν υπάρχει, τη βλέπουμε
αυτοφυή, κυρίως στην άκρη του
δρόμου στις νότιες περιοχές της χώ-
ρας. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως μπο-
ρεί να αποτελέσει καλή λύση για τα
φτωχά εδάφη της χώρας, τα οποία
δεν έχουν πολύ νερό. Μάλιστα, ανή-
κει στις προωθούμενες καλλιέργειες
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. 
Ο κ. Γιώργος Αλεβίζος βάσισε το
καλλιεργητικό του εγχείρημα σε
αυτό το μεξικάνικο φυτό, που εν
τέλει το... έκανε ελληνικό. Στο φυ-
τώριό του στο Μαυρομάτι Μεσση-
νίας πειραματίζονταν επί δέκα χρόνια
στα φυτά, σε τέσσερις ποικιλίες της
φραγκοσυκιάς. Με 20 στρέμματα
στο φυτώριο και πειραματικά στρέμ-
ματα σπαρμένα σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας, πλέον όλα τους τα
φυτά έχουν εγκλιματιστεί στο ελ-
ληνικό περιβάλλον. 

Το φυτό
Ως φυτό ανήκει στην κατηγορία των
ζιζανίων. Σύμφωνα με τον κ. Αλεβίζο
αυτό είναι που «τρέλανε» τους επι-
στήμονες. Όπως λέει χαρακτηριστικά
στην Παραγωγή, «για χρόνια είχαν
οι επιστήμονες τη φραγκοσυκιά
στην πόρτα τους και δεν ήξεραν τί
να την κάνουν, τί ιδιότητες έχει». Η
φραγκοσυκιά είναι φυτό που απαιτεί
θερμοκρασίες πάνω από 0 και 6
Κελσίου για βέλτιστη ανάπτυξη. Δεν
«αγαπά» τις θερμοκρασίες υπό του
μηδενός για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα και είναι ευπροσάρμοστη
στις διαφορετικές συνθήκες εδά-
φους. Τα κατάλληλα εδάφη για καλ-

λιέργεια είναι τα ελαφρά και τα χον-
δροειδή χωρίς υπεράρδρευση. Το
ύψος και ο τόπος που προτείνεται
είναι 150 έως 750 μέτρα από την
επιφάνεια της θάλασσας. Δίνει πα-
ραγωγή για 80 χρόνια και δεν έχει
εχθρούς. «Τους εχθρούς του, δυο
έντομα, τα άφησε πίσω στο Μεξικό,
δεν υπάρχουν εδώ», σημειώνει ο κ.
Αλεβίζος, προσθέτοντας πως χρει-
άζεται σωστή καλλιεργητική τεχνική
και πολύ φως. 

Οι αποδόσεις και οι τιμές
Συγκομιδή υπάρχει ένα χρόνο μετά
τη φύτευση, είναι ανάλογα με το
πότε επιλέγει κανείς να φυτεύσει.
Μάλιστα, χρησιμοποιείται και η τε-
χνική της scozzolatura, της κοπής
των πρώτων ανθισμένων λουλου-
διών για να πάρουν και δεύτερη άν-
θιση. Πραγματοποιείται το Μάιο-
Ιούνιο με στόχο τη δεύτερη άνθιση
το φθινόπωρο με φρούτα μεγαλύ-
τερα και πιο σαρκώδη, με λιγότερα
κουκούτσια. Η παραγωγή της δεύ-
τερης άνθησης έχει ανάγκη από άρ-
δευση. Στις αρδευόμενες καλλιέρ-
γειες μπορούμε να πάρουμε από-
δοση 2-5 τόνους το στρέμμα. Μετά
τη συγκομιδή οι καρποί μπορούν
να αποθηκευτούν για 2-3 μήνες
στους 6 βαθμούς Κελσίου. Τον πρώτο
χρόνο οι αποδόσεις ανέρχονται στα
500 κιλά ανά στρέμμα, για να φτάσει
τους 2 τόνους το δεύτερο χρόνο.
Σύμφωνα με τον κ. Αλεβίζο, από το
δεύτερο έτος και έπειτα, τα κιλά αυ-
ξάνονται κατά 15% ετησίως. 
Όσο για τις τιμές καρπού, την περίοδο
Μαΐου - Απριλίου μπορεί να «πιάσει»
τα 5 ευρώ ανά κιλό, αν και δύσκολα
έχουν καρπούς τον Απρίλιο τα κτή-
ματα. Από τον Ιανουάριο μέχρι το
Μάρτιο οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ
2-4 ευρώ το κιλό. Η χαμηλότερη
τιμή που μπορεί να φτάσει είναι το

1 ευρώ και για τον κ. Αλεβίζο, μια
τιμή ανάμεσα σε 1 με 3 ευρώ είναι
πολύ καλή. Στα σουπερμάρκετ ο
καρπός έχει υψηλή τιμή. Στην Αυ-
στρία πωλείται προς 18 ευρώ το
κιλό και στην Αγγλία προς 14 ευρώ.
Στην Ελλάδα ξεπερνά τα 5-6 ευρώ
ανά κιλό. 

Οι δυνατότητες του καρπού
Οι δυνατότητες του καρπού είναι
πολλές. Ξεκινούν από τρόφιμο, τσάι,
γίνεται μαρμελάδα, γλυκό του κου-
ταλιού, τουρσί, ρακί, ενώ παραδο-
σιακά χρησιμοποιείται για τη θερα-

πεία πολλών ασθενειών αλλά και
επιφανειακών τραυμάτων. Φαρμα-
κευτικές εταιρείες δείχνουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. 
Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να
προστατέψει το ανοσοποιητικό σύ-
στημα και την πρόληψη οξειδωτικού
στρες, δρώντας ως ένας συλλέκτης
ελεύθερων ριζών. Η αντιοξειδωτική
δράση προστατεύει τα όργανα και
τα κύτταρα. Επιπλέον το φραγκόσυκο
μπορεί να μειώσει την LDL (χαμηλής
πυκνότητας λιπο-πρωτεΐνη) σε χα-
μηλά επίπεδα χοληστερόλης, κάτι
που βοηθά στη μείωση της αρτη-

ριακής πίεσης. Το φραγκόσυκο ως
φάρμακο κατά του διαβήτη έχει πα-
ρατηρηθεί σε κλινικές μελέτες ότι
βοηθάει στη σταθεροποίηση των
επιπέδων του σακχάρου, είναι απο-
τελεσματικό στη θεραπεία του δια-
βήτη τύπου 2. 
Ως ζωοτροφή, η φραγκοσυκιά έχει
συγκριτικό πλεονέκτημα, την απο-
τελεσματικότητά της στη μετατροπή
του νερού σε ξηρά ύλη και έτσι είναι
εύπεπτη ενέργεια. «Αν και είναι κάτι
το δαπανηρό, ένα τέτοιο εγχείρημα
θα μπορούσε ακόμη και να μειώσει
την τιμή του γάλακτος» λέει ο κ.

Σημαντικά οικονομικά οφέλη φέρνει η καλλιέργεια
φραγκοσυκιάς στην Ελλάδα. Η παραγωγή στη χώρα είναι
μηδενική, αλλά όπως φαίνεται αποτελεί ιδανική λύση για φτωχά
εδάφη, με ελάχιστη φροντίδα. Σε διάστημα τριετίας η υπό
σύσταση ομάδα παραγωγών προσδοκά σε έσοδα 2.000 ευρώ
ανά στρέμμα, με τις χαμηλότερες τιμές καρπού στο 1 ευρώ. 
ΤΗΣ AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)

Φραγκοσυκιά: Mια εύκολη καλλιέργεια με      

Ηφραγκοσυκιά είναι φυτό χυμώ-
δες, δέντρο που φτάνει τα 3 - 5

μέτρα ύψος. Αποτελείται από κλα-
δώδια πεπλατυσμένα με σχήμα οβάλ
και μήκος 30-40 εκατοστά. Πλάτος
15-25 εκ. και πάχος 1,5 - 3 εκ. Το
ριζικό σύστημα είναι ρηχό και δεν
υπερβαίνει τα 30 εκ. σε βάθος, ενώ
φτάνει σε αρκετό μήκος. Ο καρπός
είναι σαρκώδης με πολλούς σπόρους
του οποίου το βάρος μπορεί να κυ-
μαίνεται από 150-400 γραμ. Το
χρώμα είναι διαφορετικό, ανάλογα
την ποικιλία.
Το επιστημονικό όνομα είναι Οπουντία,

έτσι το ονόμασε ο φυσιοδίφης Λιν-
ναίος. Βέβαια, Οπουντία Λοκρίδα
ήταν στην αρχαιότητα η περιοχή
της σημερινής Αταλάντης. Ο Θεό-
φραστος στην ιστορία των φυτών
κάνει λόγο για ένα δέντρο παραπλήσιο
με την ινδική συκή, που βγάζει ρίζες
από τα φύλλα του και βρίσκεται
κοντά στην Οπουντία. 
Είναι ένα φυτό Succulent της οικο-
γενείας Cactaceae. Το φραγκόσυκο
έφτασε στην Ευρώπη γύρω στο 1493
και η πρώτη λεπτομερής περιγραφή
έγινε το 1535 από τον Ισπανό Conzalo
Fernandez de Oviedo Valdes. 

Το φυτό και η ιστορία του

Ο κ. Αλεβίζος με το γιο του
επί το έργο
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Το όνομα του γένους (Οπουντία) δόθηκε από τον Λινναίο
και αναφέρεται από τον Πλίνιο για φυτό δυσερμήνευτο
(δυσεξήγητο).

Κατά τον Καββάδα και τον Γεννάδιο, τη βρίσκουμε καλλιερ-
γούμενη εις ζωσίμους (ζωντανούς) φράκτας ή ζωσίμους φραγ-
μούς, ιδίως στη Μεσσηνία αλλά και αλλού, γιατί είναι αδιάβατη.
Μικρά παιδιά στην Κρήτη τη γνωρίσαμε ως παπουτσοσυκιά
(και στην Κύπρο), κυκλοφορεί όμως και με πολλά ακόμα
ονόματα, με πιο γνωστό τη φραγκοσυκιά, αλλά και ως παυλοσυκιά
(Κέρκυρα), μπαρμπαροσυκιά (Κεφαλληνία) και, κατά τόπους,
συκιά και φαραοσυκιά και αραποσυκιά.
Η φραγκοσυκιά, εάν φυτευτεί σε μακρούς στοίχους μέσα σε
δάση, μπορεί να χρησιμεύσει για την παρακώλυση της προόδου
των πυρκαγιών, γιατί φλέγεται δύσκολα (φυτό αντιπυρικό).
Ευδοκιμεί σε θερμούς και φωτεινούς-ηλιόλουστους χώρους,
αδιαφορώντας για την ποιότητα του εδάφους, αρκεί να
στραγγίζει εύκολα. Φυτό ιδανικό και αναντικατάστατο για
περιοχές αυχμηρές, δηλαδή περιοχές ξηρές, στεγνές, με έλλειψη
υγρασίας.
Λόγω της ικανότητας του φυτού να προσαρμόζεται σε διαφο-
ρετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, η φραγκοσυκιά μπορεί
εντέλει να καλλιεργηθεί σε ποικιλία εδαφών και περιοχών
(πεδινά, παραθαλάσσιες περιοχές, οροπέδια κ.α.).
Ο καρπός αποτελεί μια ευχάριστη, γλυκιά, εύγεστη και προπάντων
δροσιστική οπώρα, που καταναλώνεται από το τέλος Ιουλίου
μέχρι και τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα.
Στη χώρα μας, όπου δειλά δειλά έχει αρχίσει η συστηματική
καλλιέργειά της (συστηματικές φυτείες), εισάγονται κάθε χρόνο
6.000 τόνοι φραγκόσυκα, κυρίως από την Ιταλία, και κατανα-
λώνονται κατά κύριο λόγο από τουρίστες, με την τιμή τους
στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων να κυμαίνεται μεταξύ
5,30 και 6,00 ευρώ το κιλό. Η παραπάνω ποσότητα για να
παραχθεί απαιτεί έκταση περίπου 4.000 στρεμμάτων συστη-
ματικής καλλιέργειας.
Μετά την αρχική εγκατάσταση της φυτείας, το ετήσιο κόστος
της καλλιέργειας είναι προσιτό και συντίθεται από την αντιμε-
τώπιση των ζιζανίων και την κατάλληλη λίπανση κυρίως, αφού
μέχρι σήμερα δεν έχουν εμφανιστεί σημαντικοί εχθροί και
ασθένειες του φυτού.
Καλλιεργούμενη έκταση 20 στρεμμάτων μπορεί να αποδώσει
ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό εισόδημα, με την κατάλληλη τυ-
ποποίηση του προϊόντος και την προώθηση των καρπών στην
αγορά από τον ίδιο τον παραγωγό. Για την τυποποίηση του
προϊόντος απαιτείται, εκτός των άλλων, μηχάνημα απομάκρυνσης
των ακίδων από τους καρπούς, ιταλικής επινόησης, με κόστος
προμήθειας γύρω στα 25.000 ευρώ.
Η φραγκοσυκιά μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά με διαφόρους
τρόπους (φρέσκοι καρποί, νωπά κλαδώδια ή φυλλοκλάδια,
μαρμελάδες, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά κ.ά.) και σε δια-
φορετικούς τομείς, όπως στη βιομηχανία παραγωγής οργανικών
λιπασμάτων, χρωστικών, βιοαερίου, φαρμάκων, καλλυντικών
κ.ά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρουσιάζεται μια συνεχώς
αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της φραγκοσυκιάς, η
καλλιέργεια είναι πολλά υποσχόμενη και το μέλλον της ευοίωνο. 
Στη χώρα μας η συστηματική καλλιέργεια είναι στα σπάργανα
και οι οργανωμένες φυτείες ελάχιστες, υπάρχουν όμως περίπου
100.000 διάσπαρτα αυτοφυή φυτά, που απαντούν σε αρκετές
περιοχές της νότιας Ελλάδας και σε νησιά.

Αλεβίζος. Όσο για τη χρήση φραγ-
κοσυκιάς για βιομάζα και βιοαέριο,
θεωρεί πως «μάλλον εκεί θα οδη-
γηθούμε». Ένα στρέμμα φραγκό-
συκων παράγει 43.200 μ3 βιοαερίου. 

Το κόστος
Αναλύοντας το κόστος ο κ. Αλεβίζος,
σημειώνει πως ο ίδιος θα σύστηνε
σε κάποιον να ξεκινήσει ακόμα και
με 250 στρέμματα. Στο φυτώριο δί-
νουν προς 5 ευρώ ένα φυτό - μό-
σχευμα διετίας. 

Το γονιμοποιούν εκεί για να έχει
άμεση ανάπτυξη, ενώ εάν συμβεί
κάτι το αντικαθιστούν. Το μέγιστο
αριθμό φυτών που μπορεί να μπει
σε 1 στρέμμα, σε μεγάλη πυκνότητα
τον ορίζει στα 200 φυτά ανά στρέμ-
μα. Φυσικά, θα πρέπει να γίνει ανά-
λυση εδάφους και λίπανση. Το μά-
ζεμα γίνεται με το χέρι, αλλά γι’ αυτό
ο καλλιεργητής θα… ανησυχήσει
σε ένα χρόνο από τη φύτευση. «Στην
ουσία το φυτεύεις και γυρνάς σε
ένα χρόνο να το δεις, το μόνο που
θα χρειαστεί είναι ξεχορτάριασμα»
υπογραμμίζει ο κ. Αλεβίζος. 

Η ομάδα παραγωγών 
Στα σκαριά είναι και η Ομάδα Πα-
ραγωγών. Μέχρι τώρα έχουν μα-
ζευτεί 45 άτομα από πολλές περιοχές
της Ελλάδας με 100 στρέμματα.
Έχουν φυτέψει περί το 20% και οι
υπόλοιποι έκλεισαν για το Μάιο. 
Θα βάλουν παραγωγή φυτωρίου
και επόμενος στόχος τους είναι τα
2.000 στρέμματα. Μάλιστα, θα εφαρ-
μόσουν πειραματικά τη συγκαλ-
λιέργεια με αρωματικά φυτά για να
αποφύγουν την ύπαρξη ζιζανίων,
επιτυγχάνοντας παράλληλα το κέρ-
δος και από μια άλλη καλλιέργεια.
Περιμένουν παραγωγή από το 2014,
περίπου 200 τόνων, και από το 2015
και έπειτα πάνω από 500 τόνους.
Σε διάστημα τριετίας προσδοκούν
έσοδα 2.000 ευρώ ανά στρέμμα, με
τις χαμηλότερες τιμές καρπού στο
1 ευρώ. 
Αναλόγως την παραγωγή θα ανα-
ζητήσουν και συμφωνίες για τη διά-
θεση του καρπού. 
Στην Κεντρική Αγορά Αθηνών ανα-
μένουν καλή ανταπόκριση, με δε-
δομένο ότι κάνουμε εισαγωγή 5.000-
6.000 τόνων το χρόνο. Φυσικά δεν
αποκλείουν και τις αγορές του εξω-
τερικού. Ο ίδιος ο κ. Αλεβίζος θεωρεί
καλή προοπτική την καλλιέργεια
για έλαιο φραγκόσυκου. 
Πολλοί το χαρακτηρίζουν «θαυμα-
τουργό», λόγω των ιδιοτήτων του.
Για να παραχθεί 1 λίτρο λαδιού χρει-
άζεται ένας τόνος φραγκόσυκου.
Το έλαιο πωλείται προς 1.000 ευρώ
το λίτρο. 

Οπουντία ή φραγκοσυκιά

Η καλλιέργεια

φραγκοσυκιάς μπορεί 

να αποδώσει 2 τόνους 

ανά στρέμμα το δεύτερο

χρόνο. Η λιανική τιμή

καρπού κυμαίνεται μεταξύ

5-6 ευρώ ανά κιλό

Γράφει ο 
ΧρΗστοσ Ε. ΑυΓουλΑσ
Καθηγητής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών         καλές αποδόσεις

Στο φυτώριό του κ. Αλεβίζου στο Μαυρομάτι Μεσσηνίας πειραματίζονταν

επί δέκα χρόνια στα φυτά, σε τέσσερις ποικιλίες της φραγκοσυκιάς. 

Στη φωτογραφία 1 Sauguina (Αίαντας)  στη 2 Muscaredda (Πύρρα), στην

3  Muscaredda (Αταλάντη) και στην 4 η ποικιλία Sulfarina (Έλλην) 

4
3

2
1



θέμα Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 201320

ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντικός ο ρόλος της σόγιας 
στην ελληνική κτηνοτροφία 

Η Ελλάδα δεν παράγει σόγια, εκτός από μικροποσότητες. Εισάγει 270.000-275.000 ΜΤ ετησίως σόγια 
σε φασόλι και άλλους 370.000-380.000 ΜΤ σε σογιάλευρο. Ήτοι σύνολο 640.000-660.000 ΜΤ/έτος, που

αντιστοιχεί σε ετήσια δαπάνη της τάξης των 285-290 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (αγοραστική αξία σε τιμές FOB). 

Του Δρα ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗ*

Ο
ι ανάγκες της ελληνικής κτη-

νοτροφίας, κυρίως πτηνο-
τροφίας και χοιροτροφίας,
είναι περί τους 500.000-

550.000 ΜΤ/έτος σογιάλευρο. Μόνο
το 20% του σογιάλευρου καταναλώ-
νεται από τη βοοτροφία και την προ-
βατοτροφία. Μετά τη διεθνή πτώση
της παραγωγής σόγιας, περίπου 11%
την περίοδο 2011/2012 με αυξητική
την παγκόσμια ζήτηση, οι τιμές πώλη-
σης σογιάλευρου (τιμή ex-factory)
έφτασαν να υπερβαίνουν το 0,59 ευ-
ρώ/κιλό (0,36-0,37 ευρώ/κιλό το 2011).
Με αυτές τις συνθήκες, η συνολική
ετήσια δαπάνη για την αγορά σογιά-
λευρων από τους παρασκευαστές φυ-
ραμάτων και τους Έλληνες κτηνοτρό-
φους διογκώνεται, ενώ για τους πε-
ρισσότερους οι τιμές γίνονται απαγο-
ρευτικές, με πολύ περιορισμένες τις
όποιες εναλλακτικές λύσεις. 
Η ακριβή σόγια είναι ένα από τα «ακριβά
συστατικά» που συμβάλλουν στην
πολύ κακή κατάσταση της ελληνικής
κτηνοτροφίας, πρόβλημα που επιδει-
νώνεται και από τις επίσης υψηλές
τιμές των λοιπών σιτηρών, κτηνιατρικών
φαρμάκων και καυσίμων, την έλλειψη
ρευστότητας και την αδυναμία τρα-
πεζικού δανεισμού κεφαλαίων κίνησης. 
Η προοπτική να καλλιεργηθεί στην
Ελλάδα δεν είναι απαγορευτική, αρκεί
να διασφαλιστούν οι σωστοί τρόποι
«καλλιεργητικής πρακτικής». Προτι-
μώνται περιοχές της Βόρειας Ελλάδας,
από τη Θεσσαλία και πάνω. Η συμβατική
non-GMO σόγια επιβάλλεται να προ-
ωθείται μόνο σε συνθήκες συμβολαιακής
καλλιέργειας, ως φυτό επίσπορης καλ-
λιέργειας, μετά από σιτάρι και κυρίως
κριθάρι, ή ως κανονική ανοιξιάτικη καλ-
λιέργεια και αμειψισποράς για υψηλές
αποδόσεις. Τα οφέλη από την καλλιέργεια
σε συστήματα αμειψισποράς είναι η
βελτίωση της δομής του εδάφους και
η μείωση εχθρών και ασθενειών. Στην
Ελλάδα έχουν αναφερθεί και 600
κιλά/στρέμμα σε καλά χωράφια. Συγ-
κομίζεται την ίδια περίοδο με το βαμβάκι,
ενώ οι απαιτήσεις σε νερό είναι κάπου
μεταξύ καλαμποκιού και βαμβακιού. 

Τα συμβόλαια καλλιέργειας είναι το
«κλειδί». Θα μπορούσε να συντονιστεί
με παραγωγή σογιάλευρων (όλων των
τύπων, συμπεριλαμβανομένου του Full
Fat), σογιέλαιου και βιοντίζελ, μέσα από
αντίστοιχα συμβόλαια με εργοστάσια
παραγωγής αλεύρων, ζωοτροφών, σπο-
ρελαιουργεία και μονάδες παραγωγής

βιοκαυσίμου. Ο βιομηχανικός τομέας
που θα δουλέψει με συμβόλαια είναι
αναμενόμενο να ενδιαφέρεται για στα-
θερή παραγωγή σε βάθος χρόνου, κύριας
μιας ανοιξιάτικης καλλιέργειας και λι-
γότερο για καλλιέργεια επίσπορη ή αμει-
ψισποράς. Αυτό σημαίνει ότι για όλους
τους εμπλεκόμενους θα πρέπει να υπάρ-
ξει εξασφαλισμένο κέρδος, το οποίο θα
καταλήγει σε κόστος τελικού προϊόντος
χαμηλότερο από τις τρέχουσες τιμές
αγοράς. Όλα αυτά σε σύγκριση με τις
διεθνείς τιμές «μεταλλαγμένου ή συμ-
βατικού προϊόντος» και τις εκάστοτε
τιμές εισαγωγής, οι οποίες πιθανόν να
είναι κατά πολύ χαμηλότερες ανάλογα
με τη χρονιά.

Άγνωστο το κόστος καλλιέργειας

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες,
κόστος οφέλους -και σκοπιμότη-

τας- για μια συστηματική καλλιέργεια
σόγιας στην Ελλάδα. Είναι άγνωστο το
ακριβές κόστος παραγωγής ανά μονάδα
επιφανείας κατά ποικιλία και περιοχή,
εκτός από κάποιες πιλοτικές καλλιέργειες
στο χωράφι για μέτρηση αποδόσεων
και επιστημονική παρατήρηση. 
Στη χώρα μας υπάρχει μια τάση να ερευ-
νάται η καλλιεργησιμότητα κάποιων
φυτών και λιγότερο η οικονομικότητα.
Τα όποια έως τώρα ευρήματα (όσον
αφορά τις αποδόσεις κατά ποικιλία
σπόρου, τις τιμές παραγωγού στο χωράφι,
τα συμβόλαια παραγωγών με τη βιομη-
χανία, τις καλλιεργητικές απαιτήσεις
κ.λπ.) θα ήταν σκόπιμο να τα συζητούν
οι παραγωγοί με τους εκπροσώπους του
βιομηχανικού κλάδου, πριν οποιοδήποτε
εγχείρημα. Είναι σαφές ότι οι κλίμακες
της καλλιέργειας σόγιας στην Κίνα, στη
Λ. Αμερική ή στις ΗΠΑ επιτρέπουν στις
χώρες αυτές να είναι περισσότερο αν-
ταγωνιστικές διεθνώς. Στη χώρα μας,
εφόσον εντείνονται οι ισχυρισμοί για
υπαρκτό όφελος από την καλλιέργεια,
θα πρέπει τα πλεονεκτήματα να είναι
και μετρήσιμα, με γνώμονα το ελάχιστο
δυνατό κόστος παραγωγής και την

εγχώρια πλήρη απορρόφηση «ποιοτικού»
προϊόντος. Ως κύρια καλλιέργεια η σόγια
έχει να ανταγωνιστεί σε κοινές ζώνες
καλλιέργειας το βαμβάκι και το καλαμπόκι,
χωρίς να τα εκτοπίσει. Με τα σημερινά
δεδομένα, το καλαμπόκι και το βαμβάκι
αφήνουν ακόμη ικανό εισόδημα στους
παραγωγούς. Θα μπορούσαν να υπάρξουν
κίνητρα προς την κατεύθυνση της σόγιας
για γόνιμα και αρδεύσιμα εδάφη, τα
οποία για διαφόρους λόγους παραμένουν
ακαλλιέργητα. 
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία, το 2011 υπήρχαν στη χώρα περί
τα 4,5 εκατομμύρια στρέμματα ακαλ-
λιέργητων εκτάσεων. Εάν προστεθούν
1-2 ακόμη εκατομμύρια στρέμματα που
μένουν ακαλλιέργητα κάθε χρόνο από
μακροχρόνιες και ετήσιες αγραναπαύσεις,
εκτάσεις χωρίς επίσπορη καλλιέργεια
και εγκαταλείψεις γαιών που δεν κατα-
γράφονται κ.λπ., τότε έχουμε να κάνουμε
με πρόσθετη έκταση 6 εκατομμυρίων
στρεμμάτων (περίπου), που θα μπορούσαν
να συμπληρώσουν μεγάλο ποσοστό άμε-
σων αγροδιατροφικών αναγκών της χώ-
ρας, ακαθάριστης προσόδου 1-1,5 δισ.
ευρώ/έτος για τους παραγωγούς (εκτί-
μηση), σε μικρό σχετικά χρόνο και μόνο
από ετήσιες καλλιέργειες. 

Η
ανακούφιση για

τον κτηνοτρόφο
δεν αναμένεται να
είναι αισθητή από

μια έστω μικρή εγχώρια πα-
ραγωγή σόγιας. Αντίθετα, η
ελληνική κτηνοτροφία (πολύ
λιγότερο η χοιροτροφία και η
πτηνοτροφία πάχυνσης) κα-
λείται να υιοθετήσει εναλλα-
κτικές καλλιεργητικές και κτη-
νοτροφικές πρακτικές με προ-
σπάθεια εξασφάλισης φτηνών
εγχώριων ζωοτροφών, από
δική της παραγωγή μέσα από
εξεύρεση εκτάσεων σε μικρή
ακτίνα από τις μονάδες εκτρο-
φής και πάχυνσης (σιτηρά,
ψυχανθή, φυτά ενσίρωσης,
χορτοδοτικά κ.λπ.). Η κερδο-
φόρος κτηνοτροφία είναι η
εκμετάλλευση που διασφαλίζει
μεγάλο μέρος ζωοτροφών
από δική της γη και παραγωγή
(ελάχιστα έως μηδενικά εξαρ-
τημένη από εισαγωγές, εμπό-
ρους, χρηματιστηριακές τιμές,
πιέσεις και πιθανά διατροφικά
επεισόδια). Η χρήση παρα-
προϊόντων φυτικής προέλευ-
σης αποτελεί εναλλακτική και
συμπληρωματική διέξοδο σε
συνδυασμό με την υιοθέτηση
μεθόδων βόσκησης σε φυσι-
κούς και τεχνητούς λειμώνες,
με στήριξη από ένα σοβαρό
κρατικό δίκτυο γεωργικών
εφαρμογών. Η χρήση παρα-
προϊόντων σφαγείων και κρε-
ατοβιομηχανίας, εκτός του ότι
θα έπρεπε να αποφεύγεται,
θα έπρεπε να είχε ήδη απα-
γορευτεί για λόγους δημόσιας
υγείας, αν εξαιρεθούν ειδικές
περιπτώσεις (π.χ. ιχθυάλευρα). 
Ανεξάρτητα της ποσότητας,
η διάδοση και η προβολή της
εγχώριας μη μεταλλαγμένης
σόγιας και των προϊόντων της

θα αποτελούσε το καλύτερο
εργαλείο προώθησης και μάρ-
κετινγκ, που θα πυροδοτούσε
εγχώρια ζήτηση και θα δημι-
ουργούσε μεγάλο βαθμό αξιο-
πιστίας στον καταναλωτή και
στον κτηνοτρόφο (και ιχθυο-
καλλιεργητή), ο οποίος στο
άκουσμα της μεταλλαγμένης
σόγιας και της γενετικής επι-
μόλυνσης που έχουν υποστεί
οι καλλιέργειες διεθνώς (όχι
μόνο η σόγια) θα στρεφόταν
με περισσότερη ευαισθησία
και γνώση σε προϊόντα από
τον ελληνικό αγροδιατροφικό
χώρο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι την
παραγωγή σόγιας στην Ελλά-
δα άλλοι φαίνεται να την απο-
θαρρύνουν και άλλοι όχι. Μένει
να μιλήσει και ο χρόνος… Η
ελληνική κτηνοτροφία διέρ-
χεται τη δική της βαθιά κρίση.
Στην Ελλάδα οι ζωοτροφές
αποτελούν το 70%-75% του
κόστους παραγωγής των προ-
ϊόντων ζωικής προέλευσης,
όταν στην Ε.Ε.-27 το ποσοστό
είναι γύρω στο 50% με 55%. 
Με αφορμή τη σόγια, 100%
εισαγόμενο προϊόν που κα-
ταναλώνεται από την ελληνική
κτηνοτροφία, είναι χρήσιμο
να αναφερθούμε σε μερικές
από τις «ντόπιες ασθένειες»
που ενοχοποιούνται για τη
σημερινή εικόνα της ελληνικής
κτηνοτροφίας και το τεράστιο
αγροτικό έλλειμμα που κα-
θήλωσαν τον Έλληνα παρα-
γωγό και τον καταναλωτή
στην εξάρτηση από εισαγωγές
και ολιγοπώλια. Οι κύριες αιτίες
συνοψίζονται στα εξής: 
8Η στρεβλή παραγωγική
δραστηριότητα στη φυτική
παραγωγή με περιφρόνηση
των κτηνοτροφικών φυτών

 

Εναλλακτικές κα   
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ως ανάγκη και προτεραιότητα,
ως χωροθετημένη χρήση γης
με συνοδευτικά κίνητρα και
καθοδήγηση και ως ολιγοδά-
πανη «θεραπεία» ενός απα-
ράδεκτου για τη χώρα αρνη-
τικού εμπορικού ισοζυγίου
γεωργικών προϊόντων. 
8Η εγκατάλειψη παραγωγικής
γης και των άριστα προσαρ-
μοσμένων πρωτεϊνούχων καλ-
λιεργειών από το πλούσιο ελ-
ληνικό βιοαπόθεμα. Αναρίθ-
μητες παραδοσιακές καλλιέρ-
γειας καλά προσαρμοσμένες
στις ελληνικές συνθήκες εγ-
καταλείφθηκαν ή υποκατα-
στάθηκαν από άλλες στο πλαί-
σιο των εκάστοτε Κοινών Αγρο-
τικών Πολιτικών (ΚΑΠ), των
απαγορεύσεων, περιορισμών
και περιστασιακών επιδοτή-
σεων που αυτές υπαγόρευαν. 
8Η ασυγχώρητη απουσία του
κράτους και των γεωτεχνικών
από την ύπαιθρο, το χωριό
και την αγροτική οικογένεια.
Η επιστημοσύνη έχει υποκα-
τασταθεί από μια ασύδοτη
έως παράνομη διάχυση ανευ-
θυνότητας και ακατάλληλων
εισροών στην ελληνική ύπαι-
θρο. Ο υπογράφων έχει επα-
νειλημμένα καταγγείλει στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων την εμπορία
βαμβακόσπορου για σπορά,
μαζεμένου στα εκκοκκιστήρια,
με ψεύτικες ετικέτες, ψεύτικη
πιστοποίηση και σε τιμές εφά-
μιλλες των καλύτερων οίκων
του εξωτερικού. 
8Η εσκεμμένη οπισθοχώρη-
ση (;) και αναλγησία του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος,
ώστε να στερεί τους κτηνο-
τρόφους από κεφάλαια εκκί-
νησης και κίνησης. Δεν υπάρχει
σε εφαρμογή κανένα μέτρο

άμεσης ενίσχυσης των παρα-
γωγών από τις τράπεζες σε
πλαίσιο ειδικού καθεστώτος
λόγω έκτακτων συνθηκών
(αγορές ζωοτροφών, σπόρων,
εξοπλισμού, καυσίμων κ.λπ.),
εν ανάγκη με την εγγύηση του
Δημοσίου ή ακόμη και την
ενεχυρίαση προϊόντων. 
8Η χρηματοδοτικά και επι-
στημονικά «στραγγαλισμένη»
έως ανύπαρκτη γεωργική
έρευνα στον τομέα εναλλα-
κτικής διατροφής των ζώων,

της προστασίας και της αξιο-
ποίησης των ντόπιων παρα-
γωγικών φυλών, της επίλυσης
θεμάτων χρήσης και καθαρής
οριοθέτησης, βελτίωσης και
διαχείρισης των ελληνικών
βοσκοτόπων με αλλαγή του
νομικού πλαισίου περί δασών. 

Εμπορία - 
διαθεσιμότητα 
Η Ε.Ε.-27 στην εμπορική πε-
ρίοδο 2011/2012 εισήγαγε
11.885.000 MT σόγια σε φασόλι

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

Συγκομιδή σόγιας

Παγκόσμια παραγωγή (σε εκατομμύρια ΜΤ) σε σχέση με την ετήσια
κατανάλωση.                                             Πηγή: Hightower report, 11 Ιανουαρίου 2013

σογιάλευρο, που παράλληλα
εισάγει και το οποίο για την
περίοδο 2011/2012 ανέρχεται
σε επιπλέον 21 εκατ. ΜΤ. Σε
ισοδύναμο «σογιάλευρου» η
κτηνοτροφία της Ευρώπης
των 27 κρατών-μελών κατα-
ναλώνει περί τα 30 εκατ. ΜΤ
ετησίως (με 1-1,5 εκατ. ΜΤ
αποθέματα στο τέλος κάθε
εμπορικής περιόδου σόγιας,
Οκτώβριος-Σεπτέμβριος). 
Με 0,7% αύξηση από το Μάρ-
τιο μέχρι σήμερα εμφανίζον-
ται οι τιμές σόγιας στο Χ.Α.
Σικάγου, λόγω της παρατη-

ρούμενης ξηρασίας στη
Βραζιλία που προκα-

λεί στρες στις φυ-
τείες σόγιας, αγγί-
ζοντας τα 15,41 δο-

λάρια ΗΠΑ ανά bushel
στις 25/01/13 (1 bushel σό-

γιας=77,2 kg). 
Η διεθνής ζήτηση σόγιας διαρ-
κεί και ανέρχεται επί δεκαετίες,
ιδιαίτερα μετά τις μαζικές
αγορές από την Κίνα, η οποία
καταναλώνει το 60% της δια-
θέσιμης σόγιας στο διεθνές
εμπόριο (κάθετη αύξηση της
παραγωγής κρέατος, κυρίως
λευκού, αλλά και κόκκινου
στην Κίνα, συμπαρασύρει αυ-
ξητικά τη ζήτηση των ζωο-
τροφών). 
Η συμβατική σόγια κοστίζει
ακριβότερα, 5-7 λεπτά/kg, εί-
ναι περιορισμένης προσφο-
ράς και χρησιμοποιείται κυ-

ρίως από μονάδες Ιχθυοκαλ-
λιέργειας. Στις ΗΠΑ και στην
Αργεντινή το 95% της σόγιας
που παράγεται είναι μεταλ-
λαγμένη και στη Βραζιλία το
85% (μετά από παράνομη ει-
σαγωγή μεταλλαγμένων σπό-
ρων στη χώρα εδώ και 14
χρόνια). Ανάλογα υψηλά πο-
σοστά είναι της Κίνας και της
Ινδίας.

Διατροφική αξία
Η συμβατική σόγια μπορεί να
καλλιεργηθεί και για ανθρώ-
πινη χρήση, σε πλαίσιο συμ-
φωνίας με αλευρόμυλους και
τη βιομηχανία τροφίμων. Η
τιμή που μπορεί να απολαύσει
ο παραγωγός για non-GMO
σόγια είναι ικανοποιητική, ανά-
λογα με τη χρονιά. 
Στην Ιταλία καλλιεργείται και
ως λαχανικό (αρακάς-σόγια)
και για τις περιζήτητες φύτρες.
Προϊόντα όπως γάλα σόγιας,
κρέμα γάλακτος σόγιας, αλεύρι
σόγιας, μπιφτέκι σόγιας, σο-
γιέλαια ραφινέ, σάλτσες, λε-
κιθίνες, σνακς κ.λπ., παραμέ-
νουν ιδιαίτερα δημοφιλή στην
Ευρώπη και στην Αμερική με
πολλαπλές διατροφικές και
διαιτητικές χρήσεις, έχοντας
υπόψη ότι η πρωτεΐνη της σό-
γιας προβάλλεται ως υποκα-
τάστατο τροφών ζωικής προ-
έλευσης που ενοχοποιούνται
για υψηλή χοληστερόλη (LDL)
και κορεσμένα λίπη.

Σόγια έτοιμη για συγκομιδή 

Τροφές από σόγια

(12.200.000 ΜΤ την προηγού-
μενη περίοδο 2010/1011), εκ
των οποίων οι 2,5-3.0 εκατ.
ΜΤ ετησίως προέλευσης ΗΠΑ
(τροποποιημένη κατά 95% -
η γνωστή Roundup Ready
Soya εγκεκριμένη από την Ε.Ε.
για εμπορευματοποίηση και
όχι για καλλιέργεια σε κοινοτικό
έδαφος).
Η Ε.Ε.-27 καταναλώνει κάτι πε-
ρισσότερο από 13,0-13,2 εκατ.
ΜΤ σόγια σε φασόλι, χωρίς το

 λλιέργειες για ζωοτροφές

Το 2011 η Ε.Ε.-27 παρήγαγε μόνο 1.289.000
μετρικούς τόνους (ΜΤ) σόγια, συμβατική μη

μεταλλαγμένη (GMO), από μια έκταση 4.520.000
στρεμμάτων. To 2012 «έπεσε» στους 1.100.000
ΜΤ (πηγή: USDA). 
Η Ιταλία παράγει περί τους 350.000-400.000
ΜΤ/έτος, μη γενετικά τροποποιημένη (ΓΤ). Την
Ιταλία ακολουθούν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ρουμανία
και, εκτός Ε.Ε., η Σερβία και η Ουκρανία. Η
Ρουμανία μέχρι την είσοδό της στην Ε.Ε. καλ-
λιεργούσε ΓΤ σόγια. 
Λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα δυσπιστίας που
επικρατεί σε πολλά μέλη της Ε.Ε., στα κόμματα
και στις οργανώσεις, όπως η γερμανική οργάνωση
Testbiotech e.V., κατά των μεταλλαγμένων, η
πορεία νομιμοποίησης της καλλιέργειας των ΓΤ
ποικιλιών στην Ε.Ε. φαντάζει με ναρκοπέδιο. Οι
ασκούμενες πιέσεις από την πλευρά της ομο-
σπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ στην Ευρώπη
έχει λάβει τη μορφή «επιθετικής εξωτερικής
πολιτικής για την παγκόσμια υιοθέτηση των με-

ταλλαγμένων», ενώ συνεχίζεται με την ίδια
ένταση από τη δεκαετία του 1990 μέχρι και
σήμερα. Όμως στον ευρωπαϊκό χώρο βρίσκεται
διαρκώς αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα συνειδη-
τοποιημένη και διαφοροποιημένη καταναλωτική
κουλτούρα κατά των μεταλλαγμένων, η οποία
γεωργικά, περιβαλλοντικά και διατροφικά δεν
είναι καθόλου όμοια σε ένταση και προβληματισμό
με εκείνη που επικρατεί μέσα στις ΗΠΑ, την
οποία πολλοί στην Ευρώπη αποκαλούν «χώρα
καταναλωτικής άγνοιας», μιας άγνοιας η οποία
δυστυχώς επιβάλλεται από τις πολυεθνικές της
αγροτικής βιοτεχνολογίας, με σύμμαχο το ίδιο
το κανονιστικό κρατικό σύστημα εγκρίσεων κυ-
κλοφορίας των τροφίμων. Άλλωστε, στις ΗΠΑ
δεν υπάρχει καμία επισήμανση διάκρισης ανάμεσα
σε τρόφιμα που προέρχονται από γενετικά τρο-
ποποιημένες ή όχι καλλιέργειες, χωρίς όμως να
απουσιάζει το ενημερωμένο κοινό, ιδιαίτερα
ανήσυχο για τις εξελίξεις στο αγροτικό σκηνικό
της χώρας και την ασφάλεια των τροφίμων. 

Η σόγια στην Ε.Ε. των 27

Το εμπορικό έτος 2010/11 η Κίνα μόνη της εισήγαγε 49 εκατ. ΜΤ
σόγιας, ενώ παρήγαγε μόνο 13 εκ. ΜΤ (…!!!), όταν 10 χρόνια πριν 
οι εισαγωγές της δεν υπερέβαιναν τα 10 εκ. ΜΤ.                         (Πηγή: USDA) 

Παραγωγή και εισαγωγές σόγιας από την Κίνα

Παγκόσμια παραγωγή - κατανάλωση σόγιας

ΚατανάλωσηΠαραγωγή

ΠαραγωγήΕισαγωγές
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ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Χάθηκαν… 200 τόνοι λαδιού 

Σ
ύμφωνα με το ρεπορτάζ

μας, κατά τη διάρκεια της
παράδοσης της προηγού-
μενης αρχής του δ.σ. του

συλλόγου διαπιστώθηκε οικονομικό
έλλειμμα, το οποίο προήλθε από
πώληση λαδιού προς άγνωστη κα-
τεύθυνση και με άγνωστους εμ-
πλεκόμενους. 
Στην τελευταία παραλαβή-παρά-
δοση του νέου δ.σ. διαπιστώθηκε
κατά τον έλεγχο πως έλειπαν από
τις δεξαμενές 200 τόνοι λάδι, που
με τη σημερινή μέση τιμή στα 2,70
ευρώ/λίτρο αντιστοιχεί σε ποσό
που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.
Όπως αναφέρει ο νέος πρόεδρος
του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ.
Νίκος Δανάσκος, «η διαδικασία πα-
ραλαβής-παράδοσης στο νέο δι-
οικητικό συμβούλιο μέχρι σήμερα
γινόταν με συνοπτικές διαδικασίες
και δεν υπήρχε ορθολογιστικός
έλεγχος, επειδή στις μικρές περιοχές
είναι όλοι γνωστοί και υπάρχει εμ-
πιστοσύνη. Εμείς μόλις αναλάβαμε
κάναμε τον έλεγχο που έπρεπε και
βρήκαμε ένα έλλειμμα της τάξης
των 200 τόνων ελαιόλαδου. Αμέσως
μετά φέραμε ορκωτό λογιστή για
να κάνει έλεγχο από την αρχή. Το
πόρισμα έβγαλε πως υφίσταται έλ-
λειμμα, με αποτέλεσμα να σταλεί
κατευθείαν στον εισαγγελέα».

Μόλις έγινε γνωστό στην ευρύτερη
περιοχή πως υπάρχει μεγάλο έλ-
λειμμα, υπήρξαν έντονες αντιδρά-
σεις από το σύνολο σχεδόν των
συνεταιριστών και το θέμα πήρε
μεγάλες διαστάσεις, καθώς ποτέ
μέχρι σήμερα δεν είχε ακουστεί
κάτι. 

Ζήτημα αξιοπιστίας
«Είμαστε σε θέση» συνεχίζει ο κ.
Δανάσκος «να φτάσουμε την υπό-
θεση μέχρι τέλους, για να λάμψει
η αλήθεια και να αποκατασταθεί
η φήμη, αλλά και η εμπιστοσύνη
στον συνεταιρισμό. 
»Το έλλειμμα των 200 τόνων χω-
ρίζεται σε 2 σκέλη. Το πρώτο αφορά
ποσότητα 110 τόνων που πουλή-

θηκε, όπως αποδείχτηκε, από τα
προηγούμενα δ.σ. δίχως να το γνω-
ρίζουν οι συνεταιριστές, για να γί-
νουν έργα στο εργοστάσιο. Έγιναν
επεκτάσεις, αγοράστηκε εξοπλισμός
και για όλα αυτά υπάρχουν και τα
απαραίτητα παραστατικά. Εκεί δεν
μπορούμε να πούμε κάτι. Το υπό-
λοιπο όμως ελαιόλαδο δεν υπάρχει
πουθενά και δεν μπορεί κάποιος
να πει με βεβαιότητα πού πήγε. Αν
πουλήθηκε, πότε, σε ποιον και σε
ποια τιμή. Αυτό πλέον θα το βρει
η δικαιοσύνη και θα περιμένουμε
την απόφασή της. Εμείς, από την
πλευρά μας, κάναμε αυτό που θε-
ωρούσαμε σωστό. Απολύσαμε
όσους ενεπλάκησαν με το διοικη-
τικό συμβούλιο του συνεταιρισμού
από το 2004 και μετά, όπως επίσης
και δύο υπαλλήλους, το λογιστή
και τον αποθηκάριο. Δεν θέλουμε
να επιρρίψουμε ευθύνες σε κανέναν,
αλλά αυτό κρίναμε σωστό για να
αναλάβει την υπόθεση η δικαιο-
σύνη. Τώρα πλέον ο συνεταιρισμός
έχει μπει σε νέα βάση με νέους αν-
θρώπους, και η εμπιστοσύνη μέρα
με τη μέρα αποκαθίσταται.
Η κατάσταση πλέον στην ευρύτερη
περιοχή έχει εξομαλυνθεί, με τους
αγρότες και τους συνεταιριστές να
είναι στους ελαιώνες για τη συγ-
κομιδή και με το εργοστάσιο να
έχει βρει την καθημερινότητά του,
ενώ ευελπιστούμε να έχουμε καλή
τιμή φέτος για να λάβουν όλοι ένα
καλό εισόδημα».
Το πρόβλημα που διαπιστώθηκε
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κρο-
κεών δεν είναι το μόνο, καθώς κατά
καιρούς έχουν επισημανθεί ανάλογα
περιστατικά σε πολλές περιοχές
που πολλές φορές πέφτουν στο
κενό, καθώς δεν γίνονται οι απαι-
τούμενοι έλεγχοι. Σε διάφορες πε-
ριπτώσεις μάλιστα την ευθύνη ανα-
λαμβάνει ο «υπολογιστής», ο οποίος
δεν έκανε σωστά την καταμέτρηση
εισόδου και εξόδου εμπορεύματος!
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην
Ελλάδα δεν έχουν το ρόλο που
είχαν όταν δημιουργήθηκαν, και
τώρα βλέπουμε να συμβαίνουν
όλα αυτά σε διάφορες περιοχές
της χώρας. Ο σχεδιασμός στη νέα
μέρα που ξημερώνει για τον αγρο-
τικό κλάδο θα πρέπει να περιέχει
και νέες προδιαγραφές, για να εκλεί-
ψουν πλέον αυτά τα περιστατικά.

Μια περίεργη υπόθεση εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιόλαδου στις Κροκεές
Λακωνίας, καθώς μετά την τελευταία αλλαγή του διοικητικού
συμβουλίου βρέθηκε μεγάλο έλλειμμα σε ποσότητα
ελαιόλαδου, που μεταφράζεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ

Συνέδριο διοργανώνει ο Eco-
nomist την Πέμπτη 7 Φεβρουα-
ρίου 2013 με θέμα «Αγροτική

επιχειρηματικότητα: Επιταχύνοντας
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστι-
κότητα». To συνέδριο πραγματοποι-
είται υπό την αιγίδα του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
σε συνεργασία με την ολλανδική
πρεσβεία στην Ελλάδα, και θα φι-
λοξενηθεί στο ξενοδοχείο Hyatt Re-
gency στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Το συνέδριο θα εξετάσει τις πραγ-
ματικές δυνατότητες της αγροτικής
παραγωγής ως μέσου οικονομικής
ανάκαμψης στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, με έναν ευρύ κύκλο ομιλητών,
μεταξύ των οποίων ο επίτροπος Γε-
ωργίας D. Ciolos, ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυ-
τάρης, ο υπουργός Μακεδονίας-
Θράκης Θ. Καράογλου, ο υφυπουργός
Εξωτερικού Εμπορίου της Ολλανδίας
κ S. Smits, επίλεκτοι εκπρόσωποι
του επιχειρηματικού κλάδου, καθώς
και έγκριτοι επιστήμονες από το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
Wageningen University Ολλανδίας,
το Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών
Επιστημών και το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) |Βασίλης Γιαν-
νόπουλος θα εισηγηθεί για την οπτική
των Νέων Αγροτών, όσον αφορά τις
δυνατότητες και τις νέες ευκαιρίες
που μπορεί να προσφέρει ο αγροτικός
τομέας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα
θα αναφερθεί στα προαπαιτούμενα
για την αγροτική επιχειρηματικότητα
και τις σημερινές συνθήκες, τους
σκοπούς και τους στόχους της ΠΕΝΑ,
το εύρος του αντικειμένου των αγρο-
τικών επαγγελμάτων (γεωργός, κτη-
νοτρόφος, αλιεύς και δασοκόμος),
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του
αγροτικού τομέα της Ελλάδας και
τους αμέσως επόμενους στόχους της
ΠΕΝΑ. 

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελ-
ληνική οικονομία αναζητά στηρίγματα
σε παραδοσιακούς και συγχρόνως
πολλά υποσχόμενους παραγωγικούς
τομείς, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα
οι επιχειρηματικές προοπτικές στον
αγροτικό τομέα. Κατ’ επέκταση, οι
εργασίες του συνεδρίου θα εστιάσουν
σε θέματα που άπτονται της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής 2020, του ΕΣΠΑ,
της μεθοδολογίας στην παραγωγή
τροφίμων, της νεανικής αγροτικής
επιχειρηματικότητας και της ευρύτερης
ανάπτυξης στην περιφέρεια.
Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να
δοθεί στις παραμέτρους της καινο-
τομίας και της εξωστρέφειας, στο
ρόλο των επιχειρηματιών, όπως και
στην προστασία του περιβάλλοντος,
μέσα από ενδεδειγμένες μεταρρυθ-
μίσεις στον αγροτικό τομέα. Αναλυτικά
το πρόγραμμα του συνεδρίου θα το
βρείτε στη διεύθυνση www.hazli-
seconomist.com. 

Πλούσια η δράση της ΠΕΝΑ 
Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών
(ΠΕΝΑ) είναι η μόνη Αγροτική Συν-
δικαλιστική Οργάνωση που λειτουργεί
για τους Νέους Αγρότες. Tο 2011
πραγματοποίησε 182 εκδηλώσεις
για την ΚΓΠ 2014-2020 και το 2012
196 προδημοσιευμένες εκδηλώσεις
για την αγροτική επιχειρηματικότητα.
Υποστηρίζει τις αποφάσεις της πλει-
οψηφίας των αγροτών, ως «κομμάτι»
του αγροτικού κόσμου, που δεν υπο-
καθιστά άλλες αγροτικές συνδικα-
λιστικές οργανώσεις. 
Η ΠΕΝΑ θα παρουσιάσει πετυχημένες
πρακτικές Νέων Αγροτών και στην
Zootechnia που θα πραγματοποιηθεί
από τις 7-10 Φεβρουαρίου στη Θεσ-
σαλονίκη, στο πλαίσιο υποστήριξης
της καταξίωσης των επαγγελματιών
αγροτών. Για δηλώσεις συμμετοχής
επικοινωνήστε στο τηλ. 2310-271950
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@neoiagrotes.gr.

Νέοι αγρότες και 
αγροτική ανάπτυξη

Από  συνάντηση συνεταιριστών.

Το πρόβλημα που

διαπιστώθηκε στον

Αγροτικό Συνεταιρισμό

Κροκεών δεν είναι το

μόνο, καθώς κατά καιρούς

έχουν επισημανθεί

ανάλογα περιστατικά 

σε πολλές περιοχές 
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Πώς θα φτιάξετε το δικό σας λαχανόκηπο - Tα μυστικά για μια αποδοτική καλλιέργεια
Ο Φεβρουάριος είναι μήνας καλλιέργειας καρότου, αγκινάρας, σπανακιού και
παντζαριού. Το Φεβρουάριο επίσης καλλιεργείται το κρεμμύδι. Ποιος μπορεί να
φανταστεί ένα μεσογειακό τραπέζι χωρίς φρέσκο ή ξερό κρεμμύδι; 
Ακολουθώντας τους γενικούς κανόνες φύτευσης και σποράς που αφορούν 
το φως, τη θερμοκρασία, την εποχή σποράς, τις περιποιήσεις εδάφους (χώμα
φύτευσης) και το πότισμα, θα πετύχετε μια καλή καλλιέργεια χωρίς να
συναντήσετε κάποιο βαθμό δυσκολίας. Η καλλιέργεια αυτών των προϊόντων
μπορεί να αποδειχτεί κερδοφόρα τόσο για ένα νέο αγρότη όσο και για ένα απλό
νοικοκυριό, που θα μπορέσει να εξασφαλίσει τα βασικά προϊόντα του για το
καθημερινό του τραπέζι. 

Ηδιαδικασία σποράς καρότου, όπως και
οι υπόλοιπες διαδικασίες σποράς στις

οποίες θα αναφερθούμε, δεν έχει κάποιο ιδι-
αίτερο βαθμό δυσκολίας. 
Το καρότο το συναντάμε σε τέσσερις βασικές
ποικιλίες: 
• Chantenay ποικιλία: Είναι χοντρά και κοντά

και χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές. 
• Nantes ποικιλία: Έχουν χοντρό άκρο και

κυλινδρικό σχήμα. Χαρακτηριστικό τους
είναι η ιδιαίτερη γλυκιά γεύση τους. 

• Imperator ποικιλία: Είναι η πιο συνηθισμένη
ποικιλία που συναντάμε στους πάγκους των
οπωροπωλείων και είναι αυτή με το πιο ομοι-
όμορφο σχήμα. 

• Danvers ποικιλία: Είναι ανθεκτικά σε σκληρά
και πυκνά εδάφη. Το σχήμα τους είναι πιο
κωνικό και καταλήγει σε μικρή άκρη. 

Η σπορά του καρότου
Το σημαντικότερο που πρέπει να προσέξετε
είναι ο ήλιος, αφού η σπορά αυτή έχει πολλές
απαιτήσεις σε φως. 
Έχετε δύο επιλογές για τον τρόπο που τα θα
σπείρετε: 
1) Προετοιμάζετε το έδαφος, ρίχνετε τους

σπόρους «χύμα» και τους σκεπάζετε ελαφρά
με χώμα. Χρησιμοποιείτε τσουγκράνα, γιατί
θα βοηθήσει τους σπόρους να θαφτούν
πιο γρήγορα. 

2) Σε απόσταση 1 με 2 εκατοστά μεταξύ τους,
φυτεύετε σπόρους καρότου σε σειρές. Η
απόσταση της κάθε σειράς πρέπει να είναι
20 εκατοστά (περίπου). Το βάθος σποράς
θα πρέπει να είναι 0,5 έως 1,0 εκ. Μετά
από 1 με 2 εβδομάδες θα δείτε τα πρώτα
καρότα να εμφανίζονται. 

Αραίωμα και πότισμα καρότων
Μετά από περίπου 2 εβδομάδες σποράς τα
φυτά θα φτάσουν στα 5 εκατοστά, οπότε θα

αρχίστε το αραίωμα ώστε όσα μείνουν να
απέχουν 4 με 10 εκατοστά. 
Το βασικό στην καλλιέργεια καρότου είναι το
καλό πότισμα. Θα πρέπει το νερό να απο-
στραγγίζει, αλλά να μη λιμνάζει. 

Εδαφολογικές περιποιήσεις
Το μαλακό, καλά αποστραγγισμένο και πλούσιο
σε θρεπτικά συστατικά χώμα είναι το βασικό
συστατικό που βοηθά στην ανάπτυξη του
καρότου. Το βάθος του χώματος πρέπει να
είναι 15 με 20 εκατοστά και να μην περιέχει
πέτρες, γι’ αυτό χρειάζεται καλό σκάψιμο και
εμπλουτισμός του χώματος με κομπόστ ή κο-
πριά.

Συγκομιδή καρότου
Γενικός κανόνας για τη συγκομιδή του καρότου
είναι: όσο πιο μικρά τόσο πιο τρυφερά είναι
τα καρότα. 
Βέβαια, την καλύτερη γεύση την έχουν όταν
το χρώμα τους γίνει φωτεινό καροτί, οπότε
καλύτερα είναι να τα αφήσετε να μεγαλώσουν. 
Η συντήρησή τους γίνεται στους 0 βαθμούς
Κελσίου στο ψυγείο. 

Ασθένειες
Η καλλιέργεια του καρότου μπορεί να προ-
σβληθεί από αγροτίδες ή καραφατμέ ή κο-
φτοσκούληκα, από γρυλλοτάλπα ή κρεμμυ-
δοφάγο ή κολοκυθοκόφτη ή πρασαγγούρα,
από κομβονηματώδη ή μύγα Psila Rosae ή
σιδηροσκούληκα.

Καρότο

Την αγκινάρα τη συναν-
τάμε στις εξής ποικιλίες: 

• Baby Anzio: Έχει ανοικτό
κόκκινο χρώμα και 2,5 εκ.
διάμετρο. 

• Big Heart: Έχει μεγάλη
και σαρκώδη βάση και ζυ-
γίζει πάνω από 450 γρ. 

• Chianti: Είναι μια κλασικού
σχήματος αγκινάρα με διά-
μετρο 10 εκ. και καφέ χρώ-
μα στα φύλλα της. 

• Fiesole: Είναι ο πιο μακρό-
στενος τύπος αγκινάρας. 

• Green Globe: Έχει μια ιδι-
αίτερα βουτυρώδη γεύση
και η διάμετρός της είναι
από 6 έως 10 εκ.

• King: Είναι μείξη ρουμα-
νικής με ιταλική ποικιλία
και έχει πράσινα στίγματα
στα φύλλα της. Έχει διά-
μετρο 8 περίπου εκ.

• Mercury: Είναι η πιο γλυ-
κιά από τις υπόλοιπες αγ-
κινάρες με κοκκινο-βιολετί
χρώμα και διάμετρο 8,5
με 9 εκ.

• Omaha: Είναι η πυκνή και
«εύσωμη» αγκινάρα, με
έντονα κωνικά φύλλα, λι-
γότερη πίκρα και διάμετρο
μέχρι 15 εκ.

• Siena: Είναι μακρόστενη
και η καρδιά της είναι αρ-
κετά μαλακή για να φαγω-
θεί ωμή (διάμετρος 10 εκ.). 

Η σπορά της αγκινάρας
Οι σπόροι της αγκινάρας
πρέπει να καλλιεργούνται

κυρίως σε κλειστό χώρο, σε
ζεστό μέρος και το χώμα
πρέπει να είναι υγρό για να
αναπτυχθούν. Η καλλιέργεια
στον αγρό ή στο θερμοκή-
πιο γίνεται βάζοντας τρεις
σπόρους σε κάθε τρύπα και
σε απόσταση ενός μέτρου
η κάθε σειρά. 
Η βλάστηση πραγματοποι-
είται σε 7 έως 21 μέρες, ανά-
λογα πάντα με τη θερμο-
κρασία, ενώ έχουν ανάγκη
από κρύα περίοδο (περίπου
240 ώρες σε κάτω από 10
βαθμούς Κελσίου, πριν βγά-
λουν λουλούδια). 

Πληροφορίες για 
το έδαφος
Το ph του εδάφους αυτής
της καλλιέργειας πρέπει να
κυμαίνεται μεταξύ 6,5 και
8,0. Για την ανάπτυξή τους
οι αγκινάρες απαιτούν υγρα-
σία και καλά στραγγισμένο
χώμα. 

Συγκομιδή 
Τα άνθη της αγκινάρας πρέ-
πει να κόβονται πριν ανοί-
ξουν. Η περίοδος συγκομι-
δής τους ξεκινά από τα τέλη
της άνοιξης μέχρι τις αρχές
του καλοκαιριού. 

Προβλήματα 
στην καλλιέργεια
Τα πιο συνηθισμένα προ-
βλήματα που συναντάμε
στην καλλιέργεια της αγκι-
νάρας είναι οι τρύπες στα
φύλλα από σαλιγκάρια και
γυμνοσάλιαγκες, η συστρο-
φή των νεαρών φύλλων, η
παρουσία εντόμων (αφίδες)
και οι λευκοί «λεκέδες» πάνω
στα φύλλα (ωίδιο).

Το σπανάκι είναι ένα φυλ-
λώδες ετήσιο λαχανικό. Ο

πολλαπλασιασμός του γίνεται
με σπορά και το ψυχρό κλίμα
βοηθά την ανάπτυξή του. 
Οι ποικιλίες που συναντάμε
είναι: 
• Viroflay: Έχει φύλλο πλατύ

και χοντρό και το χρώμα του
είναι σκούρο πράσινο. 

• Emilia F1: Έχει φύλλο
στρογγυλό και χοντρό και
το χρώμα του είναι σκούρο
πράσινο. 

• Salerno F1: Έχει μεγάλη αν-
τοχή στον περονόσπορο, το
φύλλο του είναι στρογγυλό,
αρκετά χοντρό και το χρώμα
του είναι σκούρο πράσινο. 

• Sharan F1: Είναι ορθόκλαδο
και το φύλλο του είναι ελ-
λειψοειδές, με χοντρό και
μακρύ μίσχο. Το χρώμα του
είναι πολύ σκούρο πράσινο. 

• Columbia F1: Έχει αντοχή
σε 10 φυλές περονόσπορου.
Το φύλλο του είναι στρογ-
γυλό και χοντρό και το χρώ-
μα του είναι σκούρο πράσινο. 

Σπορά 
Οι ιδανικές θερμοκρασίες
εδάφους για το σπανάκι είναι
7 έως 18 βαθμούς Κελσίου,
ενώ ευνοούνται από το ψυχρό
κλίμα. 
Ο τρόπος σποράς τους γίνεται
με μία από τις δυο μεθόδους: 
1) Σπέρνετε το σπόρο σε σει-

ρές που απέχουν μεταξύ
τους 30 με 40 εκατοστά.

Σε κάθε λάκκο βάζετε τρεις
με τέσσερις σπόρους, ενώ
η απόσταση μεταξύ του
κάθε λάκκου πρέπει να εί-
ναι 30 με 40 εκατοστά. 

2) Προετοιμάζετε το έδαφος,
ρίχνετε τους σπόρους «χύ-
μα» και τους σκεπάζετε
ελαφρά με χώμα. Χρησι-

μοποιείστε τσουγκράνα
γιατί θα βοηθήσει τους
σπόρους να θαφτούν πιο
γρήγορα. 

Ο χρόνος ανάπτυξής τους
κυμαίνεται από τις 6 έως τις
21 μέρες, ανάλογα με την
ποικιλία και τη θερμοκρασία
εδάφους. 

Πληροφορίες 
για το έδαφος
Το χώμα που θα γίνει η σπορά
θα πρέπει να αποστραγγίζεται
καλά και να μην κρατά νερό.
Θα πρέπει να γίνεται συχνό
πότισμα και το ph εδάφους
να κυμαίνεται από 6,2 έως 7. 

Συγκομιδή
Η συγκομιδή γίνεται μηχανικά,
ανάλογα με την αγορά και το
σκοπό της παραγωγής. Σε με-
ρικές βιομηχανικές ποικιλίες
η συγκομιδή γίνεται δύο φο-
ρές με διάστημα 20 ημερών,
ενώ η συγκομιδή των φυτών
γίνεται όταν έχουν τέσσερα
έως επτά αναπτυγμένα φύλλα.
Μετά τη συγκομιδή το σπα-
νάκι πρέπει να προψύχεται
και να αποθηκεύεται σε 0 βαθ-
μό Κελσίου με 95% σχετική
υγρασία, γιατί είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητο και η συντήρησή
του δεν ξεπερνάει τις 14 μέ-
ρες.

Εχθροί και ασθένειες
Οι αφίδες και ο φυλλορύκτης
είναι οι σημαντικότεροι εχθροί
που θα συναντήσετε στην
καλλιέργεια του σπανακιού.
Ο περονόσπορος, η φουζα-
ρίωση και το ωίδιο είναι οι
κυριότερες ασθένειές του, γι’
αυτό θα βοηθούσε την καλ-
λιέργειά σας η χρήση ανθε-
κτικών ποικιλιών και η χημική
αντιμετώπιση, όποτε αυτή
χρειάζεται. 

Το κρεμμύδι έχει τρία είδη γεύσεων (γλυκιά, μέτρια, πι-
κάντικη). Η γεύση του είναι αποτέλεσμα των καλλιερ-

γητικών περιποιήσεων. Όσο πιο πικάντικη γεύση τόσο
υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο έχει το χώμα. Επίσης
υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι κρεμμυδιού:
• ξηρά • φρέσκα 
• μίνι • πράσινα

Σπορά 
Η σπορά του κρεμμυδιού γίνεται με δύο τρόπους: 
1) Με σπόρους
2) Με κοκκάρι: είναι μικροί βολβοί κρεμμυδιών που τους

προμηθευόμαστε από τα φυτώρια. Το σχήμα του
βολβού είναι σφαιρικό, πεπλατυσμένο ή έχει σχήμα
τορπίλης. 

Ανάλογα με τη θερμοκρασία του εδάφους θα παρατηρήσετε
την εμφάνισή τους, μετά από 10 με 14 μέρες. Οι ιδανικότερες
θερμοκρασίες είναι 16 με 22 βαθμούς Κελσίου. Αν επιθυμείτε
τα κρεμμύδια σας να μεγαλώσουν αρκετά, τότε θα πρέπει
οι αποστάσεις φύτευσης των βολβών να είναι μεγάλες
και, αντίστοιχα, αν οι βολβοί σας είναι μικρότεροι, θα
τους φυτέψετε σε μικρότερες αποστάσεις. Μια ασφαλής
απόσταση μεταξύ των βολβών είναι τα 10 με 20 εκατοστά
και με βάθος σποράς τα 2 εκατοστά. 

Εδαφολογικές περιποιήσεις
Σε κάθε λάκκο που θα φυτευτεί το κρεμμύδι, θα πρέπει
να προσθέσετε και λίπασμα ή κομπόστ. Στο χώμα θα
πρέπει να γίνεται καλό και τακτικό πότισμα, αλλά και να
είναι καλά αποστραγγισμένο. 

Συγκομιδή
Η συγκομιδή των κρεμμυδιών γίνεται συνήθως με τα
χέρια. Θα πρέπει ωστόσο να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή
στο ξερίζωμα, αφού μετά θα πρέπει να μείνουν λίγο στο
χώμα για να ξεραθούν. Αν έχει ήλιο, θα πρέπει να μείνουν
μόνο μερικές ώρες, αν έχει συννεφιά, μπορούν να μείνουν
και τρεις ημέρες. 

Εχθροί και ασθένειες 
Οι καφέ κηλίδες στα φύλλα των κρεμμυδιών είναι ένδειξη
ότι το φύλλωμα έχει προσβληθεί από κάποια ασθένεια.
Για την καταπολέμηση αρκετών ασθενειών χρησιμοποιούμε
θειάφι (αντιμυκητιακές ιδιότητες), που έχει όμως το μει-
ονέκτημα ότι κάνει τη γεύση του κρεμμυδιού πιο πικάντικη. 
Επειδή τα κρεμμύδια προσβάλλονται από πολλά έντομα,
θα πρέπει να προμηθευτείτε και εντομοκτόνα (θειάφι ή
εντομοκτόνα με bacillus thuringiensis).

Για να μεγαλώσει το παντζάρι,
θα πρέπει το μέρος που θα

το σπείρετε να το βλέπει αρ-
κετές ώρες, ακόμα και όλη την
ημέρα, ο ήλιος. Η σπορά των
παντζαριών έχει μικρό βαθμό
δυσκολίας. 

Η σπορά των παντζαριών
Καλύτερα αποτελέσματα στη
σπορά του παντζαριού θα έχετε
αν φυτέψετε τους σπόρους
πρώτα σε φυτώριο και μετά

τους μεταφέρετε στο χώμα.
Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε
απευθείας σπορά στο χώμα. 
Οι σπόροι μεταξύ τους πρέπει

να απέχουν 2 έως 3 εκατοστά
και να είναι σε βάθος περίπου
ενός εκατοστού. 
Θα παρατηρήσετε βλάστηση

των σπόρων σε περίπου 5 με
10 μέρες, ανάλογα πάντα με
τη θερμοκρασία και τις συν-
θήκες που επικρατούν. 

Μεταφύτευση
Αν επιλέξετε τη μέθοδο της με-
ταφύτευσης, θα πρέπει να ακο-
λουθήσετε την εξής διαδικασία: 
• Τα σπορόφυτα θα είναι έτοιμα

για μεταφύτευση όταν φτά-
σουν τα 5 εκατοστά.

• Τοποθετήστε έπειτα τα σπο-

ρόφυτα στο χώρο που θα τα
καλλιεργήσετε και σε από-
σταση 7 έως 10 εκατοστών.
Όσο πιο μεγάλη είναι η από-
σταση τόσο καλύτερη θα είναι
η καλλιέργεια του παντζαριού.
Καλύτερη καλλιέργεια σημαί-
νει μεγαλύτερο μέγεθος παν-
τζαριού. 

Εδαφολογικές
περιποιήσεις
Το ph του εδάφους πρέπει να

κυμαίνεται μεταξύ 6,5 και 7. Γε-
νικά τα παντζάρια έχουν μέτριες
απαιτήσεις, χρειάζονται καλό
πότισμα και καλά λιπασμένο
χώμα. 

Εχθροί και ασθένειες
Οι εχθροί και ασθένειες που
συνήθως εμφανίζονται στην
καλλιέργεια του παντζαριού
είναι: αγρότιδες ή κοφτοσκού-
ληκας, κάμπιες λεπιδοπτέρων
pieris brassicae, βρωμούσες,

άλτης ή ψύλλος και η μύγα ή
φυλλορύκτης τεύτλων. Επίσης
παρατηρείται καστανή ή ιώδης
ή μαλακή σήψη των τεύτλων. 

Aγκινάρα Σπανάκι Κρεμμύδι

Σε περίπτωση που οι
αγκινάρες είναι σε
γλάστρα, θα πρέπει
κάθε μήνα να τους δί-
νετε μικρές ποσότητες
πλήρους και ισορρο-
πημένου υδατοδια-
λυτού σκευάσματος,
αφού απαιτούν τα-
κτικό λίπασμα. 

Tip:

Παντζάρι

Δεν καλλιεργούμε
ποτέ παντζάρια
στο ίδιο μέρος με
τις πατάτες.

Tip:

ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ
(kogka@paragogi.net)
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ:
ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ 
ΤΟ «ΨΑΛΙΔΙΣΜΑ» 
Έρχεται σημαντικό
«κούρεμα» των 
αποδόσεων, για να 
μειώσουν οι τράπεζες
τα έξοδα από τόκους

>8-9

>4

>11

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ 
ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
Ορατός ο κίνδυνος 
η πολιτική 
σύγκρουση να 
μεταφερθεί στους
δρόμους μετά τη νέα
τακτική του ΚΚΕ
Φοβούνται τα 
«τυχαία γεγονότα» 
οι Αρχές 

>4

> 3

ΣΥΡΙΖΑ: 
ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ
ΣΧΟΙΝΙ
Κρίσιμη συνεδρίαση
της Κεντρικής 
Επιτροπής για την 
πορεία του κόμματος 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Τιτάν και ΟΤΕ 
«στρώνουν» το
δρόμο και για 
τις τράπεζες

w w w . x r i m a o n l i n e . g r ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΙΡΗΔΕΣ
ΣΤΗΣ… ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ!
Ανώμαλη προσγείωση Σαμαρά
στην καθημερινότητα, μετά την
επιστροφή από το Κατάρ

nΠοιες «παγίδες» κρύβουν οι προωθούμενες –με τις
ευλογίες της Τρόικας– αλλαγές 
nΑπατηλή ελάφρυνση των δανειοληπτών για 4 χρόνια
nΠοιοι μπορούν να ενταχθούν 

και ποιοι μένουν εκτός

ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ

> 10

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ



Ο
ανθρώπινος νους δεν αποδέχεται εύκολα
τις αλλαγές. Αυτή η νοοτροπία είναι
που μας εμποδίζει να υιοθετήσουμε
μια νέα, τολμηρή πορεία δράσης, ακόμα

και όταν είναι σαφές ότι τα πράγματα δεν πήγαν
καλά. Σήμερα, καθώς ξεκινάει η 5η χρονιά της
κρίσης, η εξάρτηση από τον κρατικό και δημόσιο
τομέα θα χρειαστεί να υποχωρήσει και αντ’ αυτού
να υπάρχει μεγαλύτερη εξάρτηση από τη «μικρο-
οικονομία» που θα τροφοδοτείται από τον ιδιωτικό
τομέα. 
Αυτό που χρειάζεται πραγματικά η Ελλάδα για να
εξέλθει από την κρίση είναι μια αληθινή εντολή
για αλλαγή. Ωστόσο, όπως έχουμε μάθει από την
ιστορία, οι πολιτικοί και τα συνδικάτα θα συνεχίσουν
να κινούνται μεταξύ άρνησης και διαμαρτυρίας,
σε έναν ατέρμονο κύκλο, έως ότου η κρίση
διογκωθεί αρκετά ώστε να επιτρέψει την εντολή
αλλαγής.
Η τελευταία τέτοια εντολή που ελήφθη και δόθηκε
από έναν πολιτικό, απ’ όσο θυμάμαι, ήταν το 1979,
όταν η κυρία Θάτσερ ανέλαβε τη διακυβέρνηση
του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο τότε αποκα-
λούνταν ο «ασθενής της Ευρώπης». Εναντιώθηκε
στα συνδικάτα και στην Ε.Ε. και εφάρμοσε δραστικές
αλλαγές στην κοινωνία της χώρας, οι οποίες συ-
νοδεύτηκαν και από μια μεγάλη αλλαγή στη νο-
οτροπία, που αποτελεί και το τελευταίο θετικό
κομμάτι του παζλ της κρίσης.
Η αλλαγή τρόπου σκέψης αποτελεί τουλάχιστον
τη μισή προσπάθεια που χρειάζεται να καταβληθεί
για μια έξοδο από την κρίση. 
Είστε έτοιμοι για την αλλαγή; 
Μάλλον όχι. Τουλάχιστον ακόμη…

Αλέξης Ρωμανός

O
ταν η Αλέκα Παπαρήγα «προειδοποιούσε» την κυ-

βέρνηση ότι «η πολιτική του “νόμου και της τάξης”
έχει πολύ κοντά ποδάρια» και καλούσε τους πολίτες
να σκίσουν «τα χαρτιά της επιστράτευσης, τα χαρτιά

της εφορίας και τα χαρτιά των χαρατσιών, αλλιώς τα Μνημόνια
θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια», προφανώς έδινε μια πρόγευση
της «ατζέντας» του ΚΚΕ στην πολιτική αντιπαράθεση. Η συνέχεια
δόθηκε την Τετάρτη, όταν μέλη του ΠΑΜΕ κατέλαβαν το γραφείο
του υπουργού Εργασίας και στη συνέχεια συνεπλάκησαν με τα
ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί αλλά και πολλές
συλλήψεις. Επιτόπου, μάλιστα, βρέθηκε και η ίδια η γ.γ. του ΚΚΕ,
η οποία ανέβασε κι άλλο τους τόνους. Ο Περισσός φαίνεται πως
αλλάζει τακτική και βγαίνει στην επίθεση. Μένει να δούμε τι θα
ακολουθήσει…

Είστε έτοιμοι 
για την αλλαγή;

«Η Ελλάδα έχει διανύσει  τα
δύο τρίτα του μαραθωνίου…

Ωστόσο όλοι γνωρίζουν ότι
το δυσκολότερο κομμάτι

του μαραθωνίου είναι 
το τελευταίο»

ΓΙΟΡΓΚ ΑΣΜΟΥΣΕΝ
Στέλεχος Εκτελεστικού 

Συμβουλίου ΕΚΤ, 

πρώην υφυπουργός  
Οικονομικών  της Γερμανίας 
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

Δεν έχει περάσει καλά καλά
ένας χρόνος από το περσινό
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
στο Νταβός της Ελβετίας, όταν
ο γνωστός και ως «δρ. Συμ-
φορά» προέβλεπε ότι «η Ελ-
λάδα θα αποχωρήσει από το
ευρώ μέσα στους επόμενους
δώδεκα μήνες». Η πραγμα-

τικότητα όμως τον διέψευσε
πανηγυρικά, κάτι που και ο
ίδιος αναγκάστηκε να παρα-
δεχθεί με συνέντευξή του στην
on-line έκδοση του γερμανικού
περιοδικού Der Spiegel! Ο
Νουριέλ Ρουμπινί απέδωσε
αυτή την… έκπληξη στην
πολιτική που ακολούθησε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
στο θέμα της επαναγοράς
ομολόγων. Πρόσθεσε, ωστόσο,
ότι «κάνω ιδιαίτερα λεπτο-
μερείς προβλέψεις, οι οποίες
όμως πολλές φορές δεν γί-
νονται αντιληπτές, παρά μόνο
ως τίτλοι». Πάντα τέτοια!
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Μπορεί ένας Έλληνας να κα-
τακτήσει την «καρδιά του κό-
σμου»; Αν δεχτούμε ότι στη
Νέα Υόρκη χτυπάει η καρδιά
του σύγχρονου κόσμου, τότε
ίσως ο Τζον Κατσιματίδης
είναι ο άνθρωπός μας! Ο Ελ-
ληνοαμερικανός δισεκατομ-
μυριούχος, που γεννήθηκε

στη Νίσυρο και σε ηλικία 2
ετών μετανάστευσε με την
οικογένειά του στην Αμερική,
θα διεκδικήσει τη δημαρχία
της Νέας Υόρκης στις εκλογές
του ερχόμενου Νοεμβρίου.
Ο Κατσιματίδης ήταν παλαι-
ότερα υποστηρικτής του Δη-
μοκρατικού Κόμματος, ωστόσο
τα τελευταία χρόνια «μετα-
κόμισε» στους Ρεπουμπλικα-
νούς και τώρα προσδοκά να
είναι ο υποψήφιος του κόμ-
ματος στις επικείμενες δη-
μοτικές εκλογές, προκειμένου
να διαδεχθεί τον, επίσης δι-
σεκατομμυριούχο, Μάικλ
Μπλούμπεργκ. Go, John!
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Οι περισσότεροι προφανώς
δεν γνώριζαν καν τη βουλευτή
Κοζάνης των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, προτού ξεδιπλώσει
τις… αρετές της μέσα στην
αίθουσα της Ολομέλειας του
Κοινοβουλίου, προσβάλλοντας
τη μνήμη του Γιάννη Βούλτεψη
για να τα χώσει στην κόρη

του Σοφία, κοινοβουλευτική
εκπρόσωπο της Ν.Δ. Η ομό-
θυμη αντίδραση των κομ-
μάτων και το άδειασμα της
βουλευτή ακόμα και από τον
αρχηγό των ΑΝ.ΕΛ. δείχνουν
ότι ευτυχώς δεν έχει χαθεί
ακόμα κάθε μέτρο. Και ίσως
θα μπορούσαμε να βρούμε
ελαφρυντικά και για τη νέα
και άπειρη βουλευτή, αν δεν
επανερχόταν δηλώνοντας
ότι δεν υπάρχει λόγος να ζη-
τήσει συγγνώμη από τη συ-
νάδελφό της. Ίσως δεν έχει
χαθεί ακόμα κάθε μέτρο,
όμως κάποιοι σίγουρα το
έχουν χάσει…
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Μ
πορεί η κυβέρνηση
το τελευταίο διά-
στημα να επενδύει
συστηματικά στην

«Επιχείρηση νόμος και τάξη»,
εκτιμώντας ότι κεφαλαιοποιεί
πολιτικά οφέλη, όπως δείχνουν
και όλες οι πρόσφατες δημο-
σκοπήσεις, ωστόσο η στροφή
του ΚΚΕ στις δυναμικές –ακτι-
βιστικές– κινητοποιήσεις, σε
συνδυασμό με τη σοβούσα σύγ-
κρουση κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ για
το θέμα της ανομίας, αλλά και
με το κλίμα που καλλιεργεί συ-
νολικά η αντιπολίτευση, γεννούν

στις Αρχές φόβους για σκηνικό
αστάθειας και κοινωνικής έν-
τασης και για «τυχαία γεγονότα»
που μπορούν να πυροδοτήσουν
ακραίες καταστάσεις βίας. 
Όσα συνέβησαν την Τετάρτη στο
υπουργείο Εργασίας, με την κα-
τάληψη του γραφείου του υπουρ-
γού από μέλη του ΠΑΜΕ, κυρίως
όμως όσα ακολούθησαν, επι-
βεβαίωσαν τις ανησυχίες της
κυβέρνησης. Η διαφαινόμενη,
καθαρά πλέον, επιλογή του Πε-
ρισσού να πρωτοστατήσει σε
δυναμικές κινητοποιήσεις, με

καταλήψεις, πορείες και «γενικό
προσκλητήριο σε ανυπακοή»,
αλλάζει τα δεδομένα, καθώς
μεταφέρει την πολιτική ένταση
ξανά στους δρόμους, με ό,τι
αυτό σημαίνει για τις αλυσιδωτές
αντιδράσεις που μπορεί να προ-
κληθούν. 
Κάποιοι συνδέουν τη «στροφή»
αυτή του ΚΚΕ με τις πρόσφατες
δηλώσεις της Αλέκας Παπαρήγα
ότι «η πολιτική του “νόμου και
της τάξης” έχει πολύ κοντά πο-
δάρια». Ακόμα κι αν πρόκειται
για σύμπτωση πάντως, το βέβαιο
είναι ότι ο Περισσός αλλάζει

πλέον τακτική και βγαίνει από
το «καβούκι» στο οποίο είχε
κλειστεί αμέσως μετά το κακό
αποτέλεσμα των τελευταίων
εκλογών. Θέλοντας να εκμε-
ταλλευτεί και τη «συστημική
στροφή» που αποδίδεται στον
Αλέξη Τσίπρα μετά τα ταξίδια
του σε Γερμανία και ΗΠΑ, το
ΚΚΕ επιλέγει τον «ακτιβισμό»,
προσδοκώντας να εκφράσει και
να προσελκύσει τις δυνάμεις
εκείνες που ζητούν δυναμική
κινητοποίηση ενάντια στην πο-
λιτική των Μνημονίων και οι

οποίες εσχάτως έχουν απογοη-
τευτεί από τους «ελιγμούς» της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεω-
ρείται τυχαία, άλλωστε, η πα-
ρουσία της ίδιας της γ.γ. του
ΚΚΕ τόσο στον τόπο των επει-
σοδίων στο υπουργείο Εργασίας
όσο και στα δικαστήρια της Ευελ-
πίδων, όπου οδηγήθηκαν την
Πέμπτη οι 35 συλληφθέντες
του ΠΑΜΕ, η δίκη των οποίων
αναβλήθηκε για τις 12 Φεβρουα-
ρίου. Το θέμα πυροδότησε και
αντιπαράθεση στη Βουλή, με το
ΚΚΕ να καταγγέλλει την κυ-
βέρνηση για προβοκάτσια και
τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους
Έλληνες να τάσσονται στο πλευ-
ρό του ΠΑΜΕ!

Ο φόβος του… τυχαίου
Η μεγαλύτερη ανησυχία της κυ-
βέρνησης και του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης είναι το κλίμα
αυτό να πυροδοτήσει νέο γύρο
έντασης, ο οποίος με τη σειρά
του να προκαλέσει «τυχαία γε-
γονότα», που μπορεί να οδη-
γήσουν σε ακραίες καταστάσεις
βίας, εκτός ελέγχου. Όπως έλεγε
στο «Χ» άνθρωπος που γνωρίζει
τις συζητήσεις που γίνονται στην
Κατεχάκη, οι Αρχές φοβούνται
ότι το αμέσως προσεχές διά-
στημα, εντός του Φεβρουαρίου
ή του Μαρτίου, μπορεί να υπάρ-
ξουν «τυχαία γεγονότα» που
να πυροδοτήσουν καταστάσεις
ανάλογες με αυτές του Δεκεμ-
βρίου 2008 στο κέντρο της Αθή-
νας! Η ανησυχία αυτή εδράζεται
και στην κατάσταση που επικρατεί
την περίοδο αυτή στον αντιε-
ξουσιαστικό χώρο, μετά τα «χτυ-
πήματα» που δέχτηκε από την
αστυνομία στη Βίλα Αμαλίας και
αλλού. Όπως έλεγε η ίδια πηγή,
η Αστυνομία εκτιμά ότι οι αν-
τιεξουσιαστές θα επιχειρήσουν
να εκμεταλλευτούν μαζικές κι-
νητοποιήσεις για να προκαλέσουν
νέες εστίες έντασης, παίρνοντας
τη… ρεβάνς. 
Μάλιστα, κάποιοι χαρακτηρίζουν
«τυχαίο γεγονός» ακόμα και τα
όσα συνέβησαν στο υπουργείο
Εργασίας με τα μέλη του ΠΑΜΕ,
γι’ αυτό και οι Αρχές έχουν τεθεί
σε αυξημένη επιφυλακή και
έχουν βάλει στο μικροσκόπιο
όλη την ατζέντα κινητοποιήσεων
των κομμάτων και των συνδι-

κάτων, για να προλάβουν τα
χειρότερα.
Στην κυβέρνηση προβληματί-
ζονται και για ένα πρόσθετο
λόγο: έως τώρα στοχοποιούσαν
τον ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν για το σύνολο
των κρουσμάτων ανομίας και
βίας από τον αντιεξουσιαστικό
χώρο – όχι χωρίς ευθύνη κά-
ποιων συνιστωσών, είναι αλήθεια.

Τώρα, όμως, έχοντας να αντι-
μετωπίσουν και την κινητοποίηση
του ΚΚΕ, στο Μαξίμου φοβούνται
ότι η πόλωση από το πολιτικό
σκηνικό μπορεί να μεταφερθεί
στους δρόμους, εκεί όπου τα
κόμματα της Αριστεράς, και ιδι-
αίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν το πλε-
ονέκτημα. Αυτό, βέβαια, όσο οι
κινητοποιήσεις διατηρούνται σε

ένα πλαίσιο διαφύλαξης της νο-
μιμότητας. 
Αν τα πράγματα εκτραχυνθούν,
τότε στην κυβέρνηση γνωρίζουν
ότι θα ενεργοποιηθούν τα αν-
τανακλαστικά της κοινωνίας
εναντίον της βίας. Ίσως όμως
τότε να είναι πολύ αργά για να
διεκδικούνται πολιτικά οφέλη
από την κατάσταση…

ΟΡΑΤΟΣ Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ, META ΤH NEA TAKTIKH TOY ΠΕΡΙΣΣΟΥ

Φοβούνται όλοι το «τυχαίο γεγονός»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα,
Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και
τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2012.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2012 μετά της Έκθεσης
των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ
318.649.203.-, ως εξής:

-Μέρισμα προς πληρωμή 0,5376 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές
(έναντι 0,67 ευρώ ανά μετοχή τη χρήση 2011) ευρώ 10.679.362.-
-Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 20%, άρθρο 14 παρ. 9 και 10 του ν.3943/2011) ευρώ 2.669.841.-
-Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 305.300.000.-

5. Συμπλήρωση του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας.
6. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και ορισμού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2013.
9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του
έτους 2012.
10. Εκλογή Συμβούλων.
11. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2013.
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών
των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του
Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της
Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Τετάρτης 20
Φεβρουαρίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν
στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν
κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδομήντα
πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας
περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή
δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της
Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
– ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται για
τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού [όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012)],
ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις
συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθ-
μού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση
δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό [τελευταίο εδάφιο
του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.γ’ του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012)].
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος
Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους μέχρι και την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων
Τίτλων.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική
Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος
Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο
αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον ιστοχώρο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρό-
νου.
Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά
τους έγγραφα. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει
σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης.
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους
τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα
εξουσιοδότηση για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου βάσει σχετικών οδηγιών του. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους
μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή
στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα κείμενα των εν λόγω πληροφοριών
και στοιχείων διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε.
Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064 και 210-320 3288, fax 210-322 6371).
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013

Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Με το ΚΚΕ να κάνει στροφή
στον «ακτιβισμό» και με τη σύγκρουση
για τα θέματα της δημόσιας τάξης
να διατηρεί στο κόκκινο το πολιτικό
θερμόμετρο, στην κυβέρνηση φοβούνται
ότι οι κοινωνικές ισορροπίες βρίσκονται
στην κόψη του ξυραφιού και ότι ο
κίνδυνος εκτροχιασμού είναι ορατός.
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ΣΥΡΙΖΑ: Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί

Κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ,
και ειδικότερα για το εγχείρημα
μετεξέλιξης του σχηματισμού σε

ενιαίο κόμμα, θεωρείται η συνεδρίαση
της Κεντρικής Επιτροπής που διεξάγεται
αυτό το Σαββατοκύριακο, στη σκιά των
έντονων αντιδράσεων που προκαλεί σε
στελέχη και συνιστώσες της Κουμουν-
δούρου η πολιτική «στροφή» του Αλέξη
Τσίπρα, όπως αποτυπώθηκε στα πρό-
σφατα ταξίδια του σε Γερμανία και ΗΠΑ.
Χαρακτηριστικό του κλίματος που επι-

κρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι το γεγονός ότι
χρειάστηκαν μαραθώνιες διαβουλεύσεις
προκειμένου η Πολιτική Γραμματεία να
συμφωνήσει σε ένα κείμενο εισήγησης
προς την Κεντρική Επιτροπή, κάτι που
δεν κατέστη δυνατό αρχικά στη συνε-
δρίαση του οργάνου την Τετάρτη, ανα-
δεικνύοντας τη διάσταση απόψεων στο
εσωτερικό του κόμματος ως προς την
πορεία, τους στόχους και τη στρατηγική
του.
Επισήμως η Κουμουνδούρου αποτιμά
θετικά τα αποτελέσματα των πρόσφατων
ταξιδιών του Αλέξη Τσίπρα στο εξωτερικό,
ωστόσο δεν λείπει η γκρίνια –κυρίως
από την Αριστερή Πλατφόρμα– για τις
θέσεις που διατύπωσε ο επικεφαλής
του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα κατά το ταξίδι του
στις ΗΠΑ και τις επαφές του με αξιω-
ματούχους του ΔΝΤ. Προς την κατεύθυνση

αυτή κινείται και η αρθρογραφία του
Αντώνη Νταβανέλλου, της συνιστώσας
ΔΕΑ, με την οποία ασκεί κριτική στον
Αλέξη Τσίπρα. Από την πλευρά του, ο
Παναγιώτης Λαφαζάνης εμφανίζεται
προβληματισμένος για τις θέσεις που
εκφράζει εσχάτως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
στα θέματα της οικονομικής πολιτικής.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για την
ώρα η κριτική αυτή μένει στα όρια των
κομματικών οργάνων, καθώς το τελευταίο
πράγμα που θα ήθελε αυτή τη στιγμή η
Κουμουνδούρου είναι ένας νέος κύκλος
εσωστρέφειας την ώρα που η κυβέρνηση
ανακάμπτει δημοσκοπικά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
εμφανίζει κάμψη.   
Πάντως, το ζήτημα των εσωκομματικών
διαφωνιών είναι υπαρκτό και αναμένεται
να αναδειχθεί όσο θα προχωρά η δια-
δικασία μετεξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο

κόμμα. Πρόσθετο προβληματισμό δη-
μιουργεί και το γεγονός ότι παραμένει
ανοιχτό το θέμα του χρόνου διεξαγωγής
του συνεδρίου, που αρχικά ήταν προ-
γραμματισμένο για την άνοιξη. Όλα δεί-
χνουν ότι μετατίθεται για το φθινόπωρο,
γεγονός που για πολλούς ακυρώνει και
την αντιπολιτευτική ρητορική του Αλέξη
Τσίπρα, ο οποίος στην τελευταία συνέν-
τευξή του στην κρατική τηλεόραση
ζήτησε να γίνουν εκλογές πριν από τις
γερμανικές, που θα διεξαχθούν στα τέλη
του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. 
Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ανοίξει
και τη συζήτηση για το θέμα των συ-
νεργασιών, με αρκετά στελέχη να μιλούν
για ευκαιρία προσέγγισης με το ΚΚΕ,
αλλά και με τη ΔΗΜ.ΑΡ., στελέχη της
οποίας έχουν αμβλύνει τη σκληρή κριτική
τους προς τον ΣΥΡΙΖΑ. 

«Έφυγε» 
ο Κώστας
Xατζίδης

Eχασε τη μάχη για
τη ζωή στα 46 του

χρόνια ο δημοσιογρά-
φος Κώστας Χατζίδης.
Στις 14 Ιανουαρίου ο
Κ. Χατζίδης εισήχθη
εσπευσμένα στο νοσο-
κομείο «Γεώργιος Γεν-
νηματάς», όπου οι για-
τροί διέγνωσαν εγκε-
φαλικό ανεύρυσμα.
Ακολούθησαν δύο χει-
ρουργικές επεμβάσεις
και αμέσως μετά πα-
ρουσίασε ισχαιμικό
σύνδρομο. Στη συνέ-
χεια υπέστη τοξικό εγ-
κεφαλικό οίδημα, με
αποτέλεσμα να νεκρώ-
σει ο εγκέφαλος. Κα-
τέληξε την Πέμπτη
στην εντατική μονάδα
του νοσοκομείου.
Ο Κώστας Χατζίδης γεν-
νήθηκε στις 29 Δεκεμ-
βρίου 1967 στα Σέρβια
της Κοζάνης. Εργάστη-
κε στις εφημερίδες «Τα
Νέα» και «Το Βήμα»,
στους τηλεοπτικούς
σταθμούς ΕΡΤ και
«Mega», στο ραδιο-
φωνικό σταθμό
«Flash», ενώ το 2011
ίδρυσε το site
«pheme.gr», το οποίο
ήταν και η μοναδική
του επαγγελματική απα-
σχόληση. 
Τον διέκριναν το ήθος
και η εντιμότητα, ενώ
ήταν μαχόμενος δημο-
σιογράφος μέχρι την
τελευταία στιγμή.  
Ήταν παντρεμένος με
τη Μίνα Πέππα, με την
οποία απέκτησαν πριν
από τέσσερα χρόνια
έναν γιο, τον Κλέαρχο.

Σ
την κυβέρνηση εκφράζουν

ικανοποίηση για τα αποτε-
λέσματα της επίσκεψης του
Αντώνη Σαμαρά στο Κατάρ,
την οποία χαρακτηρίζουν

ιδιαίτερα αποδοτική. Και μπορεί ο πρω-
θυπουργός να μην έκλεισε κάποια θε-
αματική συμφωνία, την οποία θα μπο-
ρούσε να εκμεταλλευτεί και επικοι-
νωνιακά, ωστόσο όσοι συμμετείχαν
στην πολυπληθή ελληνική αποστολή
που βρέθηκε στο εμιράτο μεταφέρουν
ένα πολύ θερμό κλίμα στις επαφές
των δύο πλευρών, καθώς και την έκ-
φραση ουσιαστικού ενδιαφέροντος για
επενδύσεις στην Ελλάδα. 
Το Μαξίμου στέκεται ιδιαίτερα στη σύ-
σταση επιχειρηματικού συμβούλιου
Ελλάδας-Κατάρ και στη δημιουργία
κοινού επενδυτικού fund με κεφάλαια
2 δισ. ευρώ, τα οποία χαρακτηρίζουν
προπομπό των επενδύσεων του εμι-
ράτου στη χώρα μας. Ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός, ωστόσο, γνωρίζει ότι δεν
μπορεί να επενδύει μόνο στις προσ-
δοκίες –κάτι που είχε κάνει ο Γιώργος

Παπανδρέου–, γι’ αυτό και δεν θέλει
να αφήσει να χαθεί χρόνος έως ότου
ρεύσει «καταριανό» χρήμα στην ελ-
ληνική αγορά. Προς την κατεύθυνση
αυτή, ο κ. Σαμαράς θα συνεχίσει την
εκστρατεία προσέλκυσης επενδύσεων
που έχει αναλάβει προσωπικά, εκτι-
μώντας ότι μπορεί να συμβάλει απο-
φασιστικά στη δημιουργία ενός καλού
κλίματος που θα φέρει επενδυτές στη
χώρα.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο πρωθυπουργός
από τη χλιδή του εμιράτου προσγει-
ώνεται στο καυτό ελληνικό σκηνικό,
όπου γίνεται της… κακομοίρας! 
Τα προβλήματα της καθημερινότητας,
η σκληρή αντιπαράθεση με την αντι-
πολίτευση και το οριακό κλίμα στην
κοινωνία, η οποία –χωρίς μεγάλες
ανοχές και αντοχές– βιώνει ήδη τις
επιπτώσεις της εφαρμογής των μέτρων
του Μνημονίου δημιουργούν ένα εκρη-
κτικό μείγμα για την κυβέρνηση, που
καλείται να πείσει ότι το πρόγραμμα
«βγαίνει» και ότι δεν πρόκειται να
υπάρξουν νέα μέτρα. 

Πίσω στην καθημερινότητα
Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η στόχευση
στα ευαίσθητα θέματα της ασφάλειας
και της δημόσιας τάξης το προηγούμενο
διάστημα απέφερε δημοσκοπικά οφέλη
και διαμόρφωσε ένα καλύτερο κλίμα
για την κυβέρνηση και προσωπικά για
τον πρωθυπουργό. Γνωρίζουν όμως επί-
σης ότι δεν μπορούν για πολύ ακόμα να
κρατάνε την μπάλα μόνο σε αυτό το γή-
πεδο, καθώς εξίσου πιεστικά ζητούν
λύσεις και άλλα προβλήματα της κα-
θημερινότητας των πολιτών. Η καθυ-
στέρηση στην πληρωμή των οφειλών
του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έχει
δημιουργήσει εκνευρισμό στην αγορά,
και το οικονομικό επιτελείο έχει λάβει
εντολή να επιταχύνει τις σχετικές διαδι-
κασίες, αν και έχει ληφθεί η απόφαση
οι επιχειρήσεις που πρόκειται να λάβουν
χρήματα να περνάνε από εξονυχιστικό
έλεγχο για τα οικονομικά στοιχεία τους.
Την ίδια ώρα αναζητείται λύση και για

να αλλάξει το πολύ βαρύ κλίμα στην
αγορά των ακινήτων, η οποία βρίσκεται
στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ακόμα και κυβερνητικοί
βουλευτές τονίζουν ότι η ακίνητη περιουσία
βρίσκεται «υπό διωγμό» και ζητούν
μέτρα ενίσχυσης. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, το υπουργείο Οικονομικών μελετά
την αναθεώρηση της διαδικασίας προσ-
διορισμού των αντικειμενικών αξιών,
προκειμένου να εξομοιωθούν κατά το
δυνατόν με τις εμπορικές αξίες, κάτι
που, αν συμβεί, θα οδηγήσει σε μείωση
των αντικειμενικών αξιών. Η αρμόδια
επιτροπή του υπουργείου θα παραδώσει
το σχετικό πόρισμά της έως το τέλος
του μήνα.Με αυτές τις κινήσεις, αλλά
και προχωρώντας με γοργά βήματα στον
τομέα των αποκρατικοποιήσεων, η κυ-
βέρνηση φιλοδοξεί να βελτιώσει το κλίμα
στην αγορά, αλλά και να διαμορφώσει
ευνοϊκές συνθήκες για την επικείμενη,
νέα αξιολόγηση από την Τρόικα.

Από τους εμίρηδες στης… κακομοίρας!
ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΡ

Με αναπτερωμένες ελπίδες από τις «υποσχετικές»
επενδύσεων στη χώρα μας, αλλά χωρίς τη μεγάλη
επιτυχία για την ελληνική οικονομία στις αποσκευές
του, ο πρωθυπουργός επέστρεψε από το Κατάρ στο
«φλεγόμενο» εγχώριο σκηνικό, όπου τα ζητήματα
της καθημερινότητας πιέζουν ασφυκτικά για λύσεις.  



>>
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

5/29www.xrimaonline.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α
πό την πρώτη στιγμή

της αποχώρησης ομάδας
βουλευτών και στελεχών
από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες στα μέσα του

περασμένου Δεκεμβρίου θεωρούνταν
θέμα χρόνου η δημιουργία πολιτικής
κίνησης στο χώρο της λεγόμενης
λαϊκής –αντιμνημονιακής– Δεξιάς. Στο
σχετικό σχεδιασμό συμμετείχαν στελέχη
που έχουν βρεθεί εκτός Ν.Δ. ή έχουν…
απομακρυνθεί από τη Συγγρού, αλλά
και στελέχη που έχουν αποχωρήσει
από το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη.
Οι ζυμώσεις που μεσολάβησαν ξεκα-
θάρισαν σε σημαντικό βαθμό το τοπίο
και οδήγησαν στη δημιουργία, επισήμως
την περασμένη Τρίτη, του πολιτικού
φόρουμ «Ελλήνων Πρωτοβουλία»,
που φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί σε πο-
λιτικό φορέα-εκφραστή του χώρου
από το «πατριωτικό Κέντρο» μέχρι τη
«λαϊκή Δεξιά». 
Σε πρώτη φάση, ως ιδρυτικά μέλη του
νεοσύστατου φόρουμ εμφανίζονται ο

πρώην γραμματέας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων Μιχάλης Γιαννάκης, ο πρώην
βουλευτής Δημήτρης Σταμάτης (ο
οποίος έχει αναλάβει προσωρινά και
την προεδρία) και ο δικηγόρος και
πρώην πολιτευτής της Ν.Δ. Γιώργος
Νούλας. 
Ωστόσο, το επόμενο διάστημα, και
καθώς θα εξελίσσονται οι διαδικασίες
μετασχηματισμού του φόρουμ σε κόμμα,
στο εγχείρημα αναμένεται να πρωτα-
γωνιστήσουν ακόμα οι πρώην βουλευτές
και προσφάτως αποχωρήσαντες από
τους ΑΝ.ΕΛ. Γιάννης Μανώλης, Χρήστος
Ζώης, Γιάννης Κουράκος (από αριστερά
στη φωτό), αλλά και ο ανεξάρτητος
βουλευτής (διαγραφείς από τη Ν.Δ.)
Νίκος Σταυρογιάννης. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι το φόρουμ έχει ανοιχτούς
διαύλους επικοινωνίας και με άλλα
στελέχη τόσο των ΑΝ.ΕΛ. όσο και της
Ν.Δ., που έχουν πάρει το τελευταίο
διάστημα αποστάσεις από το κυβερνών
κόμμα, αλλά και με στελέχη που έχουν
αποχωρήσει από το ΛΑΟΣ του Γιώργου

Καρατζαφέρη, όπως ο Κυριάκος Βε-
λόπουλος και ο Κώστας Κιλτίδης.

Η περίπτωση Μαρκόπουλου
Στο εγχείρημα δεν θα συμμετάσχει ο
επίσης αποχωρήσας από τους ΑΝ.ΕΛ.,
ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Μαρ-
κόπουλος, τον οποίο πολλοί «έδειχναν»
ακόμα και ως εν δυνάμει αρχηγό της
νέας κίνησης. Οι πληροφορίες που
είδαν το φως της δημοσιότητας περί
ρήξης στις σχέσεις του κ. Μαρκόπουλου
με τον Χρήστο Ζώη μπορεί δημοσίως
να διαψεύδονται από τις δύο πλευρές,
ωστόσο όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και
πράγματα σχολιάζουν ότι δεν υπάρχει
καπνός χωρίς φωτιά και σημειώνουν
ότι ίσως δεν είναι τυχαίες οι φήμες
που θέλουν πλέον τον κ. Ζώη να ηγείται
της «Πρωτοβουλίας». 

Σε κάθε περίπτωση, οι πρόσφατες δη-
μόσιες παρεμβάσεις του κ. Μαρκό-
πουλου έχουν δώσει τροφή σε νέα
σενάρια, που τον θέλουν να βρίσκεται
κοντά στην επιστροφή του στη Ν.Δ.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις την πε-
ρασμένη εβδομάδα ο πρώην υπουργός,

με άρθρο του στον «Ελεύθερο Τύπο»,
άμβλυνε την κριτική του προς τη Ν.Δ.,
ενώ σε συζητήσεις του δηλώνει ότι
θεωρεί πλέον ξεπερασμένο το δίλημμα
«μνημόνιο ή αντιμνημόνιο», γεγονός
που από αρκετές πλευρές ερμηνεύεται
ως προσπάθεια να γεφυρωθεί η από-
σταση που τον χώριζε το προηγούμενο
διάστημα από το κόμμα με το οποίο
αναδείχθηκε. 
Πάντως ένα ζήτημα που θέτουν αρ-
κετές πλευρές είναι η βιωσιμότητα
του νέου εγχειρήματος μέσα σε ένα
σκηνικό πολιτικής πόλωσης, που
ενισχύει τα ποσοστά τόσο της Ν.Δ.
όσο και της Χρυσής Αυγής στο χώρο
από την Κεντροδεξιά έως την Άκρα
Δεξιά, σε συνδυασμό με το φημο-
λογούμενο σχεδιασμό Σαμαρά για
μια μεγάλη κεντροδεξιά, φιλοευρω-
παϊκή παράταξη, που θα μπορούσε
να προσελκύσει στελέχη τα οποία
αυτή τη στιγμή έχουν πάρει αποστάσεις
από τη Ν.Δ. 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟ∆ΕΞΙΑ Η «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»;

Πρόσφατα, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εγκρίθηκε
η Σύμβαση Τροποποίησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας,
της Τράπεζας της Ελλάδας και του Ελληνικού Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω
πράξη υπάρχει διάταξη που αναφέρει επί λέξει: «Ούτε το
Δικαιούχο Κράτος Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε
κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται,
λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας
κατάσχεσης –πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης–
ή εκτέλεσης, σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή δια-
δικασία σχετικά με τη Σύμβαση Τροποποίησης». 
Κάθε ανεξάρτητο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως η Ελλάδα, απολαμβάνει δικαιοδοτικής ασυλίας και
ασυλίας εκτελέσεως. Ασυλία δικαιοδοσίας (δικαιοδοτική
ασυλία) σημαίνει ότι για την προστασία της αρχής της κυριαρχικής
ισότητας των κρατών κανένα κράτος δεν μπορεί να εναχθεί

Η «Ελλήνων Πρωτοβουλία», που δημιουργήθηκε
στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ως σφήνα ανάμεσα
στο κυβερνών κόμμα και στη Χρυσή Αυγή και στο…
σβέρκο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 
από τις τάξεις των οποίων προέρχονται πολλά
στελέχη της νέας κίνησης, έρχεται να ανακατέψει
ξανά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό.

Με βασικό σύνθημα «Η Ελλάδα και οι Έλληνες δικαιούνται την Ανάστασή
τους», η «Ελλήνων Πρωτοβουλία» φιλοδοξεί ότι ως φορέας προβλη-

ματισμού «μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών, θα
επιτρέψει στον Ελληνισμό να βρει το δρόμο του, διαλύοντας την ομίχλη από
την απουσία προοπτικής, δίνοντας ελπίδα για το αύριο». Ως βασική αρχή
της κίνησης στην ιδρυτική διακήρυξη περιγράφεται η ανάγκη «να θεμελιώσουμε
ένα κράτος απαλλαγμένο από τις δουλείες και τη διαφθορά, ένα κράτος στο
οποίο ο νόμος θα εφαρμόζεται σε όλους και σε εύλογο χρόνο, ένα κράτος
στο οποίο η οικονομία θα αναπτύσσεται χωρίς παθογένειες, αποτρέποντας
την υποταγή των νοικοκυριών μας στην επικυριαρχία των δανειστών». 

4 Κάνουν λόγο για… Ανάσταση!

Η κυβέρνηση απαξιώνει το Σύνταγμα

Πρωτοβουλία και… προσεχώς κόμμα

Γράφει ο Ευάγγελος Παπαγεωργίου 
Δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο 
Master στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

παρά μόνο ενώπιον των δικών του δικαστηρίων, εξαιρουμένων
ορισμένων περιπτώσεων που αφορούν εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας. Ασυλία εκτελέσεως σημαίνει απαγόρευση
αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση, πλειστηριασμός κ.λπ.)
κατά της δημόσιας περιουσίας ενός κράτους, δηλαδή εκείνων
των περιουσιακών στοιχείων τα οποία εξυπηρετούν δημόσιους
σκοπούς. Έτσι, δεν επιτρέπεται η κατάσχεση πραγμάτων εκτός
συναλλαγής, στα οποία περιλαμβάνονται κοινά σε όλους
πράγματα (π.χ., θάλασσα), κοινόχρηστα πράγματα (π.χ., νερά
με αέναη ροή, πλατείες, λιμάνια, μεγάλες λίμνες) και πράγματα
δημόσιου συμφέροντος (π.χ., νοσοκομεία, στρατόπεδα).
Σύμφωνα με το εθιμικό δημόσιο διεθνές δίκαιο, εκεί όπου
υπάρχει δικαιοδοτική ασυλία, η οποία εμποδίζει τα εθνικά δι-
καστήρια να εκδικάσουν αγωγή εναντίον αλλοδαπού Δημοσίου,
υπάρχει αντιστοίχως και ασυλία αναγκαστικής εκτελέσεως. 
Συνεπώς, με την ψηφισθείσα από την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία της συγκυβέρνησης Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου, καταλύεται ευθέως το δημοκρατικό πολίτευμα της
χώρας, αφού προσβάλλονται θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος,
όπως είναι η δικαιοδοτική ασυλία και η ασυλία εκτελέσεως
της χώρας μας. Με την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας,
αφού ρητά πλέον δεν εξαιρούνται της κατάσχεσης και της

εκτέλεσης ούτε καν τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία, καταργείται
πλήρως η ασυλία του ελληνικού κράτους, κι έτσι καθίσταται
δυνατή η κατάσχεση κάθε δημόσιας περιουσίας που προστατευόταν
μέχρι τώρα από το Σύνταγμα. Περαιτέρω, το άρθρο 28 παρ. 2
του Συντάγματος ορίζει ότι είναι δυνατή η ανάθεση και η ανα-
γνώριση σε όργανα διεθνών οργανισμών, αρμοδιοτήτων που
προβλέπονται από το Σύνταγμα, με την υπογραφή σχετικής
συνθήκης ή συμφωνίας, υπό τον όρο όμως ότι ο ελληνικός
νόμος, που θα κυρώνει την συγκεκριμένη συνθήκη ή συμφωνία,
θα ψηφιστεί στη Βουλή των Ελλήνων από 180 βουλευτές.
Κάτι τέτοιο δεν συνέβη και ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε στις
14/1/2013 από κατώτερο αριθμό βουλευτών, κατά πλήρη πα-
ράβαση του Συντάγματος.
Τι συμβαίνει, λοιπόν, με το Σύνταγμα και μέχρι πού σκοπεύει
να φτάσει η συγκυβέρνηση της υποτέλειας και της «ρεάλ
πολιτίκ» την απαξίωση και τον ευτελισμό του;
Αλήθεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος διαφυλάττει
το πολίτευμα της χώρας, τι σκέφτεται να πράξει; Δεν οφείλει
άραγε να αποφασίσει κάποια στιγμή να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και να εμποδίσει πλέον τη διολίσθηση του πολι-
τεύματος προς ένα αυταρχικό καθεστώς και τον εκτροχιασμό
της χώρας από τις δημοκρατικές αρχές και αξίες;



Ε
πισήμως το Μαξίμου εκφράζει
ικανοποίηση για το ταξίδι του
Αντώνη Σαμαρά στο Κατάρ. Ο

πρωθυπουργός έγινε θερμά δεκτός
από την ηγεσία της χώρας, υπογράφηκε
συμφωνία για τη σύσταση επιχειρημα-
τικού συμβούλιου Ελλάδας-Κατάρ, δη-
μιουργήθηκε κοινό επενδυτικό fund
με κεφάλαια 2 δισ. ευρώ, επαναβεβαι-
ώθηκε το καλό επενδυτικό κλίμα μεταξύ
των δύο χωρών. Και στο περιθώριο, ο
Αντώνης Σαμαράς είχε την ευκαιρία

για ένα άτυπο τετ-α-τετ με τον Ταγίπ
Ερντογάν, κατά το οποίο οι πληροφορίες
λένε ότι συζητήθηκαν πολλά. Όχι κι
άσχημα για μια διήμερη επίσκεψη.
Όμως η αλήθεια είναι ότι το πρωθυ-
πουργικό περιβάλλον δεν έμεινε απο-
λύτως ικανοποιημένο. Αιτία το γεγονός
ότι δεν προέκυψε από την επίσκεψη
Σαμαρά μια «δυνατή είδηση», μια με-
γάλης εμβέλειας επένδυση, που θα
μπορούσε να κεφαλαιοποιηθεί επικοι-
νωνιακά από την κυβέρνηση, δίνοντας

«πόντους» στον ίδιο τον πρωθυπουργό,
ο οποίος έχει αναλάβει προσωπικά το
στοίχημα της προσέλκυσης επενδύσεων.
Κάποιοι, μάλιστα, έσπευσαν να σχο-
λιάσουν ότι ο κ. Σαμαράς επέστρεψε
σχεδόν με άδεια χέρια από το Κατάρ.
Τους «απάντησε», ωστόσο, ο πρωθυ-
πουργός του εμιράτου, που χαρακτήρισε
την επίσκεψη αυτή την πιο εποικοδο-
μητική από όσες είχαν προηγηθεί. Ίσως,
λοιπόν, η μεγάλη είδηση να μην αργήσει
πολύ…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Το ζήτησε κι έγινε! Ο πρώην πρωθυπουργός
έλαβε μειωμένη βουλευτική αποζημίωση
το προηγούμενο δίμηνο, λόγω πολυήμερης
απουσίας του στο εξωτερικό, κάτι που
είχε προτείνει ο ίδιος στον πρόεδρο της
Βουλής. Ας πρόσεχε!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
Πυρετωδώς ετοιμάζεται ο Πανίκας για το
comeback στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Πληροφορίες λένε ότι το γραφείο του στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο και
ήδη ασχολείται με τη στελέχωση του κόμ-
ματος που ετοιμάζει – και αυτός!

Δυναμικά στη νέα 
ψηφιακή εποχή

Σχέδια για δυνα-
μική ανάπτυξη αλ-
λά και προστασία
των κανόνων του
υγιούς ανταγωνι-
σμού εκπονεί ο νέ-

ος πρόεδρος της Ένωση Ενημε-
ρωτικών Περιφερειακών Τηλε-
οπτικών Σταθμών Ελλάδος Νίκος
Μπελόγιαννης και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένω-
σης, που συγκροτήθηκαν σε σώ-
μα. Συγκεκριμένα, το εκτελεστικό
δ.σ. που εξελέγη αποτελείται από
τους Νίκο Μπελόγιαννη (Best

TV) – πρόεδρο, Γιώργο Μπόκα
(Αχελώος TV) – αντιπρόεδρο,
Γιώργο Σιμόπουλο (Star Κεν-
τρικής Ελλάδος) – γραμματέα-
ταμία, Λεωνίδα Βαρουξή (ORT
TV) και Δημήτρη Σακαλόγλου
(Δίκτυο Τηλεόρασης) – μέλη.
Δέσμευση της νέας διοίκησης
είναι να διεκδικήσουν δυναμικά
τα δικαιώματα του κλάδου τους,
αλλά και να προασπίσουν τον
υγιή ανταγωνισμό στη νέα ψη-
φιακή εποχή, στο πλαίσιο της
οποίας η περιφερειακή τηλεό-
ραση διεκδικεί ενεργό και ση-
μαντικό ρόλο. Καλή τους επι-
τυχία!

Με την πλάτη στον τοίχο
Τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου
«καρφώνουν» ο ένας μετά τον
άλλον οι μάρτυρες που κατα-
θέτουν στην Προανακριτική
που διερευνά τυχόν ποινικές
ευθύνες του πρώην υπουργού
στην υπόθεση της λίστας Λαγ-
κάρντ. Κοινή εκτίμηση είναι ότι,
ασχέτως του τι άλλο θα προκύψει
από την έρευνα και αν θα επι-
χειρηθεί να καταλογιστούν και
αλλού ευθύνες, η θέση του κ.
Παπακωνσταντίνου είναι εξαι-
ρετικά δυσχερής και δύσκολα
θα αποφύγει την παραπομπή
στη Δικαιοσύνη…

1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
«Ζήλεψε» τα ταξίδια Σαμαρά και Τσίπρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και…
πετάχτηκε την Τετάρτη στο Βερολίνο για επαφές με τους σοσιαλδημοκράτες.
Όχι, παίζουμε!
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ 
Θετικά είδε ο βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ. τα ταξίδια του Αλέξη Τσίπρα σε Γερμανία και ΗΠΑ,
εκτιμώντας ότι τώρα είναι «πιο προσγειωμένος και δεν λέει π@π@ριές». Πιπέρι!
ΜΑΡΙΑ ΖΟΡΜΠΑΛΑ
Αφού το ταξίδι Σαμαρά στο Κατάρ ήταν από καιρό προγραμματισμένο, το γεγονός ότι η
πρέσβειρά μας στο εμιράτο επέλεξε αυτές τις μέρες για να πάρει άδεια τι σημαίνει;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ
Το επεισόδιο ανάμεσα στη βουλευτή των ΑΝ.ΕΛ. και στη Σοφία Βούλτεψη μέσα στην
Ολομέλεια δείχνει ότι πλέον στη Βουλή ο καθένας λέει το… μακρύ του και το κοντό του!
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Eνα από τα μεγαλύτερα ζητήματα
του δημόσιου διαλόγου στις
μέρες μας είναι πόσα χρήματα

από αυτά που κερδίζει ο πολίτης
πρέπει να εισπράττει το κράτος και
πόσα πρέπει να παραμένουν στον
πολίτη για να τα δαπανήσει όπως
αυτός επιθυμεί. Στη συζήτηση αυτή
δεν πρέπει να ξεχνάμε μια θεμελιώδη
αλήθεια: το κράτος δεν έχει πηγή
εσόδων άλλη από τα χρήματα που
οι ίδιοι οι πολίτες βγάζουν με την
εργασία τους. Αν, λοιπόν, το κράτος
επιθυμεί να αυξήσει τις δαπάνες
του, μπορεί να το κάνει μόνο με το
να δανειστεί ή να φορολογήσει
τους πολίτες περισσότερο. Είναι
λάθος να σκεφτόμαστε ότι κάποιος
άλλος θα βρεθεί να πληρώσει –
αυτός «ο άλλος» είμαστε εμείς! Δεν
υπάρχει δημόσιο χρήμα, υπάρχει
μόνο το χρήμα των φορολογούμενων
πολιτών.
Η ευμάρεια δεν θα έρθει σε καμία
περίπτωση μέσα από πλουσιοπάροχα
προγράμματα δημόσιων δαπανών.
Όπως δεν γίνεται κανείς πλούσιος
απλώς παίρνοντας από την τράπεζα
άλλο ένα μπλοκ επιταγών, έτσι και
κανένα έθνος δεν έγινε πλουσιότερο
φορολογώντας τους πολίτες του
υπεράνω των δυνατοτήτων τους
να πληρώσουν. Γι’ αυτό και είναι
χρέος του κράτους να διασφαλίσει
ότι και τα τελευταία σεντς που ει-
σπράττει μέσω της φορολογίας δα-
πανώνται σοφά και σωστά 
Να προστατεύεις το πορτοφόλι του
φορολογούμενου και να προστα-
τεύεις τις δημόσιες υπηρεσίες: αυτές
είναι δύο πολύ σημαντικές υπο-
χρεώσεις, οι απαιτήσεις για τις

οποίες πρέπει να συμβιβάζονται.
Το πιο ευχάριστο και το πιο δημοφιλές
θα ήταν να λέει το κράτος «ας ξο-
δέψουμε περισσότερα σε αυτό ή
σε εκείνο». Κάθε κυβέρνηση θα
έβρισκε ευχαρίστως σκοπούς για
κάτι τέτοιο. Όμως κάποιος πρέπει
να διασφαλίσει ότι «βγαίνουν» τα
νούμερα. Κάθε επιχείρηση αυτό
κάνει, κάθε νοικοκυριό αυτό κάνει,
κάθε κυβέρνηση αυτό πρέπει να
κάνει.
Ωστόσο διαχρονικά, έξυπνοι άν-
θρωποι, κάποιοι από αυτούς οικο-
νομολόγοι, όχι όλοι τους «κατερ-
γάρηδες», κάποιοι όμως σκληροί,
προσπάθησαν να πείσουν ότι η
αρχή της συνετής οικονομικής δια-
χείρισης δεν ισχύει για μια κυβέρνηση,
έναν προϋπολογισμό ή ένα θεσμό.
Κι όμως, πάντα ισχύει! Και κάθε λο-
γικός άνθρωπος το γνωρίζει αυτό,
ακόμα καλύτερα όποιος έχει ασχο-
ληθεί με χώρες που καταστρατή-
γησαν αυτή την αρχή και τώρα βρί-
σκονται «χωμένες ως το κεφάλι»
στο χρέος. Σε ποιον στρέφονται
αυτές οι χώρες; Σε αυτούς που ακο-
λουθούν την αρχή της συνετής οι-
κονομικής διαχείρισης. Όταν έχεις
συγκεκριμένα χρήματα να δαπα-
νήσεις, οφείλεις να κάνεις σωστές
επιλογές, και αυτό ισχύει ακόμα
περισσότερο για τις κυβερνήσεις!
Τα παραπάνω δεν τα λέει –αν και
τα προσυπογράφει– ο γράφων.
Είναι απόσπασμα ομιλίας της πρω-
θυπουργού της Βρετανίας Μάργ-
καρετ Θάτσερ σε συνέδριο του κόμ-
ματός της, στις 14 Οκτωβρίου 1983,
πριν από 30 χρόνια! Τι άλλο να πω
εγώ;

Δημόσιο χρήμα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΡΟΥ 
(yiannis.liaros@xrimaonline.gr)
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Περίμενε περισσότερα
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«Παρά το ότι ένα κόμμα αριστερής καταγωγής
είναι στην κυβέρνηση, παρ’ ότι άλλο κόμμα
αριστερής καταγωγής είναι αξιωματική αντιπο-
λίτευση, ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν ήταν τόσο
μεγάλη η πολιτική απουσία της Αριστεράς». Τάδε
έφη ο Αλέκος Αλαβάνος, πολιτικός μέντορας του
Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται πλέον μακριά
από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα πιο μακριά από τον
επικεφαλής του. Οι σχέσεις των δύο ανδρών βρί-
σκονται εδώ και καιρό σε… βαθιά κατάψυξη,
ωστόσο έχουμε ξαναγράψει ότι ο Αλαβάνος δεν
συγχωρεί στον Τσίπρα τον τρόπο που του συμπε-
ριφέρθηκε, αν και δεν βιάζεται να του ανταποδώσει.
Ήδη, το προηγούμενο διάστημα ο πρώην πρόεδρος
του Συνασπισμού/ΣΥΡΙΖΑ πύκνωσε τις επαφές

του με τους εκπροσώπους του Αριστερού Ρεύματος,
ενώ μόλις την περασμένη Τετάρτη, με συνέντευξή
του στο real.gr, άφησε σαφείς αιχμές εναντίον της
σημερινής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι
«σήμερα παρακολουθούμε, σε αργή αλλά σταθερή
κίνηση, την προσπάθεια ανασύστασης του δι-
κομματισμού με διαφορετικούς όμως παίκτες».
Εκτίμησε δε ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει μεν
κομματικό αντίπαλο, δεν έχει όμως προγραμ-
ματικό και ιδεολογικό αντίπαλο»! Πληροφορίες
λένε ότι όσο πλησιάζουμε προς το συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ τόσο ο Αλέκος Αλαβάνος θα τοποθετείται
με το βλέμμα στις συνιστώσες που έχουν απο-
γοητευτεί από τις τελευταίες επιλογές του
Αλέξη Τσίπρα. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει…

Τον ακούσαμε να λέει ότι «λεφτά
υπάρχουν», τον είδαμε να κυβερνά –εν

πολλοίς και χάρη σε αυτό που είπε– και να βάζει
τη χώρα στο ΔΝΤ, τον είδαμε με κανό, με ποδήλατο, με

στολή να τρέχει στο μαραθώνιο, με ειδικά γυαλιά να κολυμπάει
– μεταξύ άλλων. Κάπως έτσι τον βλέπουν τώρα και οι θεατές

της θεατρικής παράστασης «Vive la Crise», του Αλέξανδρου Κολλάτου,
που ανεβαίνει στο θεάτρο Saint Michel του Παρισιού. Ο λόγος, φυσικά,

για τον Γιώργο Παπανδρέου ή, πιο σωστά, για τον ηθοποιό που
μιμείται τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος πρωταγω-
νιστεί στην παράσταση με θέμα τα όσα έχουν
συμβεί στην Ελλάδα από το 2010. Η Τέχνη
έχει τους δικούς της κώδικες και τα δικά

της όρια, πάντως ακόμα κι έτσι, ακόμα
και με τις ευθύνες του Γιώργου

Παπανδρέου, όλο αυτό είναι
κάπως άχαρο. Ή σκληρό,

όπως συνήθως είναι
οι αλήθειες…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
«Αδέρφια, θάρρος! Δεν σας ξεχνάμε. Θα
ξαναγίνει η Βόρειος Ήπειρος ελεύθερη και
ελληνική» ήταν το… φινάλε της συνέντευξης
που έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της Χρυσής Αυγής στο αλβανικό κανάλι
News 24. Χωρίς σχόλια…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Στο στόχαστρο όλο και περισσότερων στε-
λεχών και βουλευτών της Ν.Δ. έχει μπει
εσχάτως ο «τσάρος» της οικονομίας. Τα
στελέχη αυτά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό:
«χρεώνονται» στο κλίμα Καραμανλή. Σύμ-
πτωση; Θα δείξει…

Καιρός είναι!
Οριστικά απαλ-
λάχθηκε η Ντόρα
Μπακογιάννη από
την κατηγορία πε-
ρί «ανακριβούς

δήλωσης πόθεν έσχες», με βού-
λευμα του Συμβουλίου Εφετών.
Η υπόθεση αφορούσε ποσό ενός
εκατ. δολαρίων του συζύγου
της, Ισίδωρου Κούβελου, το
οποίο δεν είχε καταγραφεί στη
δήλωση «πόθεν έσχες» της
βουλευτού. Από τον περασμένο
Νοέμβριο έχει απαλλαγεί και ο
κ. Κούβελος. Πέρα όμως από
το νομικό σκέλος της υπόθεσης,

αυτό που μένει είναι το πολιτικό
σκέλος, όπως φάνηκε από τις
δηλώσεις της πρώην υπουργού.
«Σήμερα αποδεικνύεται ότι ο
φυσικός δικαστής όλων είναι
η Δικαιοσύνη. Μόνο όποιος έχει
να φοβηθεί κάτι προσπαθεί να
την αποφύγει» δήλωσε η κα
Μπακογιάννη, η οποία επανήλθε
στην πρόταση που έχει κατα-
θέσει: «Οι βουλευτές δεν έχουν
ανάγκη από ειδικούς νόμους
“περί ευθύνης υπουργών” και
βουλευτικής ασυλίας, γι’ αυτό
και επιβάλλεται με την επόμενη
συνταγματική αναθεώρηση να
καταργηθούν». Καιρός είναι!

Γιώργος υπάρχει!

)(
QUIZ: Ποιος αναπληρωτής υπουργός

δηλώνει… αδυναμία να επικοινωνήσει με

γενικό γραμματέα του υπουργείου του,

επειδή προέρχεται από άλλο κόμμα;

επ
ί

τό
π

ο
υ
...

Το τελευταίο διάστημα, παρά
τη σταθερότητα που επιδεικνύει
το κυβερνητικό σχήμα στις

δημοσκοπήσεις, έχουμε μια σειρά
ενδείξεων πως τρεις από τους πιο
συζητημένους πρωθυπουργούς
της τελευταίας 15ετίας θέλουν, κα-
θένας με τον τρόπο του, άλλος πε-
ρισσότερο διακριτικά, άλλος λιγό-
τερο, να δηλώσουν παρόντες στην
πολιτική ζωή. Το γεγονός δεν πέρασε
απαρατήρητο από τα επιτελεία των
κομμάτων, ιδίως της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ, απ’ τα οποία προέρχονται
οι πρώην. Μπορεί ο Κώστας Κα-
ραμανλής να έχει επιλέξει τη σιωπή,
οι συναντήσεις του πάντως με την
πλειοψηφία των βουλευτών της
ΝΔ, έστω κι αν διαρρέεται για ευ-
νόητους λόγους ότι πραγματοποι-
ούνται κατόπιν αίτησής τους, έχει
αρχίσει να ενοχλεί αρκετούς στο
περιβάλλον του Α. Σαμαρά. Δεν
έμεινε δε ασχολίαστο το γεγονός
ότι ο πρώην πρωθυπουργός κατά
την ψηφοφορία για τη λίστα Λαγ-
κάρντ επέλεξε να ψηφίσει και στις
τέσσερις κάλπες, και το ίδιο έπραξαν
οι περισσότεροι βουλευτές της πα-
ράταξης. Μάλιστα, κάποιοι έφτασαν
στο ακραίο σημείο να συνδέουν
τις αναφορές στην «καταστροφική
τελευταία διετία της κυβέρνησης
Καραμανλή» από τον υπουργό Οι-
κονομικών Γιάννη Στουρνάρα ως
την κυβερνητική απάντηση σ’ αυτήν
την «ενοχλητική κινητικότητα».
Αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου,
σταδιακά και με εντεινόμενο ρυθμό,
επιχειρεί σε κάθε ευκαιρία, είτε να
δώσει σκληρές απαντήσεις σε εκεί-
νους που πιστεύει ότι υπονομεύουν

την εντιμότητά του και επιχειρούν
να αμαυρώσουν την ιστορία των
Παπανδρέου, είτε να υπερασπιστεί
τον «αγώνα του» και «τη θυσία του
πολιτικού του κεφαλαίου» για τη
διάσωση της χώρας. Ο πρώην πρω-
θυπουργός έχει επιλέξει για να υπο-
δηλώνει την παρουσία του έναν
προνομιακό χώρο γι’ αυτόν, τα
διεθνή φόρουμ και πανεπιστήμια,
εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία
του στο εξωτερικό. Φυσικά, η δρα-
στηριότητά του αυτή δεν δημιουργεί
προβλήματα στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ,
η οποία, ούτως ή άλλως, έχει να
ασχοληθεί με την επιβίωση του Κι-
νήματος, που διαρκώς φυλλορροεί. 
Τελευταία, ηχηρό παρών μέσω αρ-
θρογραφίας έδωσε και ο Κώστας
Σημίτης, ο οποίος φαίνεται να
θεωρεί ότι οι διάδοχοί του στη δια-
κυβέρνηση της χώρας ήταν κατώ-
τεροι των περιστάσεων και, επα-
κόλουθα, κατώτεροι του ιδίου. Μά-
λιστα αναλυτές πιστεύουν πως ο
πρώην πρωθυπουργός μεθοδικά
επιδιώκει τη «συνεισφορά» του
στο μεγάλο ζητούμενο της ρευστής
περιόδου που διανύουμε, η οποία
αφορά την ανασύνθεση της κεν-
τροαριστεράς. Όπως και να’ χει, οι
τρεις πρώην δηλώνουν παρόντες
και έτοιμοι, φέρνοντας τους... επό-
μενους πολλές φορές σε νευρική
κρίση. Πάντως ιστορικά παραδείγ-
ματα ολικής επαναφοράς πολιτικών
που είχαν θεωρηθεί τελειωμένοι
έχουμε αρκετά στην ελληνική
ιστορία. Αρκεί να μην επαληθευτεί
ο εθνικός εφιάλτης, που θέλει τις
μεγάλες επιστροφές να έρχονται
μετά από μεγάλες καταστροφές.

Οι πρώην 
και οι… επόμενοι

TOY KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(info@xrimaonline.gr)

Η «απούσα» Αριστερά και ο «παρών» Αλέκος
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Η
δραστική μείωση των

εσόδων των τραπεζών,
πλέον δεν έχουν ομό-
λογα άρα έσοδα από
τόκους οδηγούν με μα-

θηματική ακρίβεια τις τράπεζες σε
κινήσεις που θα περιορίσουν όλα τα
έξοδα από τόκους, άρα και στα επιτόκια
των καταθέσεων.Μείωση 1% στο επι-
τόκιο των τραπεζικών καταθέσεων,
μπορεί να έχει οφέλη περί τα 2 δισ.
ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες.
Σε σχέση με το τι ίσχυε 3-4 μήνες
νωρίτερα είναι γεγονός ότι τα επιτόκια
των προθεσμιακών λογαριασμών
έχουν μειωθεί. Οι προθεσμιακές κα-
ταθέσεις προσφέρουν δελεαστικά
κλιμακωτά επιτόκια και δίνουν τη
δυνατότητα ακόμη και για μικρά
ποσά, 5.000 ή 20.000 ευρώ, να έχουν
απόδοση που ξεπερνά το 5%. Άρα,
για προθεσμιακή κατάθεση 20.000
ευρώ θα έχει απόδοση ένα… μισθό,
περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο. 
Για κάθε 100.000 ευρώ που αποτα-
μιεύει κάποιος σε ελληνική τράπεζα
μπορεί να αποκομίσει, μέσω των λο-
γαριασμών προθεσμίας, ετήσιο ει-
σόδημα της τάξης των 5.000-7.000
ευρώ ή 400-600 ευρώ το μήνα χωρίς
να κάνει απολύτως τίποτα! 
Όμως οι προθεσμιακές καταθέσεις
μπορεί να σας προσφέρουν και «ζε-
στό» χρήμα κάθε μήνα, καθώς οι
περισσότερες τράπεζες λανσάρουν
προθεσμιακά προϊόντα που σας δίνουν
τη δυνατότητα να εισπράττετε τους
τόκους ανά μήνα, ενώ μερικά προ-
γράμματα δίνουν τη δυνατότητα και
για προείσπραξη των τόκων. 

Ποιες τράπεζες δίνουν 
το υψηλότερο επιτόκιο
Μετά το ρεκόρ 11,3% που είχε προ-
σφέρει η Aspis bank σε κατάθεση
του ΟΤΕ, τα επιτόκια έχουν μειωθεί
στο 5% με 5,5%. 

Το μεγαλύτερο επιτόκιο σε προθε-
σμιακό λογαριασμό δίνει το ΤΤ στο
6,75% και η Λαϊκή Tράπεζα κοντά
στο 6%. Ακολουθεί η Millennium
bank με επιτόκια 5,7%. 
Περίπου στο 5,5% βρίσκεται σε ειδικά
ποσά η FB Bank η Probank 5,2% και
η Attica bank 5%. Στις μεγαλύτερες
τράπεζες τα επιτόκια έχουν υποχω-
ρήσει μεταξύ 3,6% έως 4,5%. 

Μεταφέρουν το «παιχνίδι»
στα μεγάλης διάρκειας 
Η εκταμίευση της δόσης και η ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών δίνουν
μεγαλύτερη σιγουριά στις καταθέσεις. 
Ήδη και οι τράπεζες έχουν αρχίσει
να δημιουργούν προθεσμιακά προ-
ϊόντα, ευέλικτα μεν αλλά μεγάλης
διάρκειας, ακόμη και άνω των 12
μηνών. 
8Η Εθνική για ποσά 100.000 ευρώ
δίνει επιτόκιο 4,50% για τις πρώτες
170 ημέρες, 4,25% για τις επόμενες
170 ημέρες και 4% για τις επόμενες
170 ημέρες, συνολικά δηλαδή για
μία 17μηνη τοποθέτηση με μέσο
σταθμικό επιτόκιο γύρω περί το
4,50%, ενώ δίνει και τη δυνατότητα
ανάληψης μετά τις πρώτες 170 ημέ-
ρες. 
Η Εθνική προσφέρει επίσης: 
n«Εθνική 4 x 2», διάρκειας 8 μηνών,
με τους τόκους να καταβάλλονται
κάθε δύο μήνες. Για τα πρώτα τρία
δίμηνα η απόδοση είναι 3,30%, ενώ
για το τελευταίο δίμηνο ανεβαίνει
στο 4%. Ο καταθέτης μπορεί να προ-
χωρήσει και σε πρόωρη μερική ανά-
ληψη των χρημάτων του, υπό την
προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο δεν θα
πέσει κάτω από τις 20.000 ευρώ,
που αποτελεί και το ελάχιστο όριο. 
nΜηνιαίο. Απευθύνεται σε καταθέτες
με αποταμιεύσεις τουλάχιστον 20.000
ευρώ και διατίθεται σε 6μηνη και
12μηνη έκδοση, ενώ οι τόκοι κατα-

βάλλονται στον πελάτη κάθε μήνα.
Για διάστημα 6 μηνών το επιτόκιο
ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης
κυμαίνεται από 2,50% έως 3,70%,
ενώ για τους 12 μήνες μεταξύ 2,70%
και 3,80%. 
8Η Eurobank για το ίδιο ποσό των
100.000 ευρώ, στον προθεσμιακό
λογαριασμό «Υπέρ σας» δίνει επι-
τόκιο 4,50% για 24 μήνες και δυνα-
τότητα ανάληψης του ποσού χωρίς
ποινή κάθε δύο μήνες. 
Για ποσά από 60.000 έως 10.000
ευρώ το επιτόκιο διαμορφώνεται
στο 4,30%, στο 4,10% για ποσά από
30.000 έως 60.000 ευρώ και
3,50% για ποσά από 10.000 έως
30.000 ευρώ. 
Για ποσά μεγαλύτερα των 10.000
ευρώ προσφέρει επιτόκιο 5,25% για
τις 100.000 ευρώ, με δυνατότητα
ανάληψης κάθε μήνα, και το ποσό
πάνω από τα 100.000 ευρώ τοπο-
θετείται σε αμοιβαία κεφάλαια ή σε
τραπεζο-ασφαλιστικά προϊόντα. 
Η Eurobank προσφέρει στο Step Up 3
μηνών, με επιτόκιο που αυξάνεται
κάθε μήνα, προσφέρει μέση ετησιο-
ποιημένη απόδοση στο τρίμηνο μπορεί
να φτάσει έως και το 4,60%, ανάλογα
με το ποσό της κατάθεσης, που μπορεί
να ξεκινά από τις 10.000 ευρώ. Στην
προθεσμιακή «Κατάθεση x 2»: το
προϊόν αποτελεί πρόταση αποταμίευσης
12 μηνών, με κύριο χαρακτηριστικό
το διπλασιασμό του επιτοκίου τον 6ο
και το 12ο μήνα της κατάθεσης. Το
επιτόκιο σε ορισμένες περιόδους εκτο-
κισμού μπορεί να φτάσει έως και το
8,00%. 
8Η Alpha Bank προσφέρει επιτό-
κια, σε εξάμηνες προσθεσμιακές
καταθέσεις γύρω στο 4,5%, επιτό-
κιο που ξεπερνά και το 5% για τη
12μηνη προθεσμιακή κατάθεση
«Platinum» για ποσά άνω των
500.000 ευρώ. 

Στο προϊόν «Al-
pha Μηνιαία πρόοδος» για
3μηνες καταθέσεις δίνει μεσοσταθμικό
επιτόκιο 3,25%, για την 6μηνη plus
4,39%, για την 6μηνη Gold 4,75%
και για 12 μήνες μεσοσταθμικό επι-
τόκιο 4,15% και για τη 12μηνη- Pla-
tinum μεσοσταθμικό επιτόκιο 4,85%. 
Στην προθεσμιακή κατάθεση «Ανεβαίνω
EXTRA 3 και 6 μηνών» του Ταχυδρο-
μικού Ταμιευτηρίου, ο μηνιαίος τόκος
κατατίθεται αυτόματα σε έντοκο λο-
γαριασμό του πελάτη. Με εξασφαλι-

σμένο επιτόκιο που
ξεκινάει από 3,75% (1

μήνας) και φτάνει έως
και 6,75% (6 μήνες), οι

μηνιαίες προθεσμιακές κα-
ταθέσεις εγγυώνται υψηλές

αποδόσεις, ενώ παράλληλα σας αφή-
νουν την ελευθερία να διακόψετε το
πρόγραμμα όποτε εσείς επιθυμείτε.
Το ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης
είναι τα 20.000 ευρώ. 
8Η Κύπρου στην 6μηνη κατάθεση
προθεσμίας «3 plus 3» δίνει επιτό-
κιο 2,3% το α' τρίμηνο και 4,5% το
β' τρίμηνο, ενώ στο 12μηνο λογα-
ριασμό «Reflex» το επιτόκιο αυξά-
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Σημαντική μείωση στα ιδιαίτερα ελκυστικά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες στις προθεσμιακές
καταθέσεις αναμένεται σύντομα, σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η εισροή
καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και το μεγαλύτερο μέρος αυτών τοποθετείται σε
προθεσμιακά προϊόντα. Πάντως τα υψηλά επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων
«αντέχουν» ακόμη, αν και αρκετοί εκτιμούν ότι θα υποχωρήσουν σημαντικά
κάτω υπό την πίεση της Τρόικας.

ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

Προθεσμιακές: Προλάβετε το «ψαλίδισμα»          των επιτοκίων
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νεται 0,25 κάθε τρίμηνο, ξεκινά από
το 3,25% και φθάνει στο 4%. 
Για κεφάλαιο της τάξεως των 100.000
ευρώ, η Tράπεζα Πειραιώς δίνει επιτόκια
κοντά στο 4,6% για χρονικές διάρκειες
έξι και δώδεκα μηνών. Η Πειραιώς
στην προθεσμιακή κατάθεση «+Συν-
Πλην», προσφέρει υψηλό επιτόκιο
έως και 4,10% (μικτό ετησιοποιημένο),
απόδοση τόκων κάθε μήνα και απόλυτη
ευελιξία, αφού μπορείτε να βάζετε και
να βγάζετε τα χρήματά σας όποτε
θέλετε, χωρίς κόστος. 
Μπορείτε να αφαιρείται χρήματα από
500 ευρώ και έως το ήμισυ της
αρχικής σας κατάθεσης, έτσι ώστε
το κεφάλαιο που θα προκύπτει να
παραμένει μεταξύ του ±50% του αρ-
χικού, ενώ το ελάχιστο ποσό αρχικής
κατάθεσης ανέρχεται στα 20.000 ευ-
ρώ. Η Πειραιώς με το προϊόν «Με το
Παραπάνω» δίνει κλιμακούμενο επι-
τόκιο με ανοδικές αποδόσεις κάθε
μήνα, (διάρκεια 6, 12,18, 24 μήνες),
με πολύ χαμηλό ποσό αρχικής κα-
τάθεσης τα 5.000 ευρώ, απόδοση

κάθε μήνα ή τρίμηνο, ενώ
η τράπεζα με το νέο προϊόν
της «Με το Παραπάνω», 3ετίας, προ-
σφέρει επιτόκιο 3% για τον πρώτο
χρόνο, 4% για το δεύτερο και 5%
για τον τρίτο, με αρχικό ποσό τα
30.000 ευρώ και καταβολή τόκων
κάθε τρίμηνο. 
8Η Marfin Egnatia, στον προθεσμιακό
λογαριασμό «ΠροσΑΥΞΑΝΩ», προ-
σφέρει αυξανόμενο επιτόκιο, που
ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα
(έως 12 μήνες) και δίνει μηνιαία αύ-
ξηση επιτοκίου που φτάνει το 5,85%
για ποσά από 10.000 μέχρι 50.000
ευρώ και 6,35% για ποσά από
50.000,01 και άνω. 
8Η Emporiki Bank λανσάρει και ένα
νέο προϊόν που αφορά σε ιδιώτες
που θέλουν να μεταφέρουν κεφάλαια
ή να ρευστοποιήσουν επενδύσεις
από τράπεζα εκτός Ελλάδας στην
Emporiki Bank. 
Πρόκειται για την προθεσμιακή κα-
τάθεση «Emporiki Capital Return»,
τη νέα 12μηνη επενδυτική πρόταση
από την Emporiki, με υψηλό επιτόκιο
5% (σταθερό για όλη τη διάρκεια
της κατάθεσης), ειδικά σχεδιασμένη
για εσάς που ρευστοποιείτε επενδύσεις
στο εξωτερικό και τις μεταφέρετε
στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα
το κεφάλαιό σας διαθέσιμο κάθε
στιγμή, αφού προσφέρει τη δυνατότητα
ολικής ανάληψης όποτε το θελήσετε
χωρίς ποινή και χωρίς περιορισμού.
Έχετε τη δυνατότητα μηνιαίας κατα-
βολής των τόκων, ενώ το ελάχιστο
ποσό κατάθεσης διαμορφώνεται στις
100.000 ευρώ. 
Επίσης η Emporiki Bank με το «Em-
poriki Κάθε μήνα» για 12μηνη προ-
θεσμιακή κατάθεση προσφέρει επι-
τόκιο έως 4,90% για ποσά άνω των
200.000 ευρώ και καταβολή των τό-

κων κάθε
μήνα, εξασφαλί-

ζοντας ένα επιπλέον στα-
θερό μηνιαίο έσοδο για έναν ολόκληρο
χρόνο (π.χ. για κατάθεση 200.000
ευρώ, το καθαρό μηνιαίο ποσό των
τόκων σας είναι 735 ευρώ). 
Αναλυτικά, τα επιτόκια διαμορφώ-
νονται ως εξής: 1,50% για ποσά από
5.000 έως 20.000 ευρώ, 4,10% για
ποσά από 20.000,01 ευρώ έως 50.000
ευρώ, 4,70% για ποσά από 50.000,01
ευρώ έως 200.000 ευρώ και 4,90%
για ποσά άνω των 200.000 ευρώ. 

ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
18 ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 50.000 100.000 200.000
Εθνική 3,96% 3,96% 3,96%
Πειραιώς 4,28% 4,52% 4,52%
Eurobank 4,10% 4,50% 4,50%
Εmporiki 4,70% 4,70% 4,70%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 50.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ 9ΜΗΝΕΣ

(τόκοι σε ευρώ)

Μήνες Επιτόκιο Τόκοι
1 4,00% 166,66
2 4,10% 170,8
3 4,20% 175
4 4,30% 179,17
5 4,40% 183,33
6 4,50% 187,5
7 6,50% 270,83
8 6,90% 287,5
9 7,00% 291,67

To επιτόκιο αυξάνεται κλιμακωτά
ανάλογα με τη διάρκεια. Έτσι

όταν δείτε κάποια προθεσμία να
διαφημίζεται με ένα εντυπωσιακό
επιτόκιο, να γνωρίζετε ότι αυτή η
τιμή δεν έχει σχέση με τη μέση
πραγματική απόδοση του προϊόντος. 
Ο τρόπος απόδοσης των τόκων
ποικίλλει ως προς το χρονικό ση-
μείο που θα συμφωνηθεί με την
τράπεζα να σας καταβληθούν. 
Έτσι, ανάλογα το λογαριασμό, οι
τόκοι μπορούν να καταβληθούν
στην έναρξη της κατάθεσης ανά
μήνα, δίμηνο κ.λπ. 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι
η ελευθερία που σας παρέχει η
τράπεζα σε σχέση με την πρόσβαση
στο κεφάλαιό σας κατά τη διάρκεια
της προθεσμίας. 
Έτσι υπάρχουν λογαριασμοί που
δίνουν τη δυνατότητα ανάληψης
του κεφαλαίου κατά τη λήξη οποι-
ουδήποτε μήνα εκτοκισμού χωρίς
ποινή, ενώ π.χ. σε κάποιες άλλες
περιπτώσεις το διάστημα αυτό είναι
τριμηνιαίο. 

Αρκετές τράπεζες σας προσφέρουν
διαφορετικό επιτόκιο για κάθε
μήνα αποταμίευσης. Εσείς δεν θα
παρακολουθείτε το επιτόκιο ανά
μήνα, αλλά το ετησιοποιημένο επι-
τόκιο για το οποίο οι τράπεζες
είναι υποχρεωμένες να σας ενη-
μερώσουν. 
Όπως σε όλες τις καταθέσεις, έτσι
και στη συγκεκριμένη, οι τόκοι
φορολογούνται με 15% μετά τα
νέα φορολογικά μέτρα. 
Οι προθεσμιακοί λογαριασμοί μη-
νιαίας απόδοσης έχουν ελάχιστο
ποσό κατάθεσης. Συνήθως, απαι-
τούνται περισσότερα από 20.000
ευρώ. 
Οι τόκοι κατατίθενται κάθε μήνα
σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου.
Έτσι, μπορείτε να τους κάνετε ότι
θέλετε. 
Όλα τα επιτόκια είναι ετησιοποι-
ημένα, δηλαδή αναφέρονται στο
κέρδος των 12 μηνών. Π.χ. για
προθεσμιακή 100.000 ευρώ με
επιτόκιο 6%, 12μηνη: κέρδος 6.000
(6% απόδοση μετά από ένα έτος),

6μηνη: κέρδος 3.000 (3% απόδοση
μετά από μισό έτος) 24μηνη: κέρ-
δος 12.000 (12% μετά από 2 έτη). 
«Κλείνεις» 60.000 ευρώ για 12
μήνες με επιτόκιο 5%. Σε 1 έτος
η τράπεζα σου επιστρέφει το κε-
φάλαιό σου (60.000), συν τα κέρδη
σου 3.000 ευρώ (60.000 x
5/100=3.000). 
Πρακτικά παίρνεις κέρδη 2.550,
δηλαδή μείον 450, που είναι η φο-
ρολογία 15% των τόκων που απο-
δίδει η τράπεζα απευθείας στο
κράτος. 
Πέραν αυτού του ποσού, δεν φο-
ρολογείσαι για τα εισοδήματα που
κερδίζεις από προθεσμιακές κα-
ταθέσεις. 
Όσο υψηλότερο το κεφάλαιό σου,
τόσο υψηλότερο επιτόκιο θα σου
προσφέρουν, τόσο μεγαλύτερη
διαπραγματευτική δυνατότητα έχεις. 
Ειδικά για ποσά από 200.000 ευρώ
και πάνω, το επιτόκιο είναι δια-
πραγματεύσιμο.

Τι να προσέξουν οι καταθέτες4

Προθεσμιακές: Προλάβετε το «ψαλίδισμα»          των επιτοκίων

Έρχεται σημαντικό
«κούρεμα» 
των αποδόσεων 
στα προθεσμιακά
προϊόντα, για 
να μειώσουν 
οι τράπεζες τα έξοδα
από τους τόκους
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Οι «παγίδες» στη ρύθμιση των ενυπόθηκων δανείων

Μ
όνο όσοι είχαν ετήσιο
εισόδημα κάτω από
25.000 ευρώ και υπό
την προϋπόθεση ότι ο

μισθός τους έχει υποστεί μείωση
35% από το Γενάρη του 2010 μπο-
ρούν να ελπίζουν σε κάποια ρύθμιση
του χρέους τους προς τις τράπεζες. 
Οι προωθούμενες αλλαγές παρέχουν
μόνο απατηλή ελάφρυνση των δα-
νειοληπτών και για τέσσερα χρόνια
θα πληρώνουν δόσεις μόνο για τό-
κους με χαμηλό επιτόκιο (1,5%). 
Όμως το«κούρεμα» της αξίας του
δανείου δεν προβλέπεται. Επιπλέον,
μετά την πάροδο της τετραετίας,
όσα έχει «χάσει» πρόσκαιρα η τρά-
πεζα θα συνεχίσουν να βαραίνουν
το δανειολήπτη, αφού η διαφορά
των τοκοχρεολυσίων της περιόδου
χάριτος θα προστίθεται στο κεφάλαιο
του δανείου, το οποίο θα πρέπει να
εξυπηρετηθεί στο ακέραιο με πα-
ράταση της διάρκειά του. 

Παραδείγματα
Για παράδειγμα, δανειολήπτης που
έχει πάρει δάνειο 150.000 ευρώ,
με επιτόκιο 4% και διάρκεια 20 έτη,
πληρώνει σήμερα κάθε μήνα δόση
957 ευρώ. Αν υποθέσουμε πήρε το
δάνειο το 2/1/2004 και έχει πληρώσει
9 χρόνια κανονικά, το άληκτο κε-
φάλαιο θα διαμορφώνεται στις
2/1/2013 σε 91.920 ευρώ. Αν υπο-
θέσουμε ότι εντάσσεται στη ρύθμιση
που προωθεί η κυβέρνηση, τότε το
ποσό του που θα πληρώνει κάθε
χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια, αν
δεν ανακάμψει οικονομικά, θα προ-
κύψει από τα 91.920 ευρώ που
είναι το κεφάλαιο Χ 1,5% που είναι
το νέο επιτόκιο της ρύθμισης. Αυτό
μας δίνει 1.378 ευρώ ετησίως. Δη-
λαδή, 114 ευρώ το μήνα. Μόλις
παρέλθει η τετραετία, το κεφάλαιο

θα έχει μείνει στάσιμο στα 91.920,
όμως η δόση θα επανέλθει στα 957
ευρώ και η αποπληρωμή-εξόφληση
του δανείου από το 2023 θα «με-
ταφερθεί» στο 2027. 
Άλλος δανειολήπτης που έχει λάβει
δάνειο 100.000 ευρώ με επιτόκιο
3% και διάρκεια 15 έτη, πληρώνει
σήμερα κάθε μήνα δόση 718 ευρώ.
Αν υποθέσουμε ότι το δάνειο το
πήρε το 2/1/2006 και έχει πληρώσει
7 χρόνια κανονικά, το άληκτο κε-
φάλαιο θα διαμορφώνεται στις
2/1/2013 σε 53.376 ευρώ. Τότε το
ποσό του που θα πληρώνει κάθε
χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια, αν
δεν ανακάμψει οικονομικά, θα προ-

κύψει από το 53.376 που είναι το
κεφάλαιο Χ 1,5% που είναι το νέο
επιτόκιο της ρύθμισης. Αυτό μας
δίνει 800 ευρώ ετησίως. Δηλαδή
66,6 ευρώ το μήνα. Μόλις παρέλθει
η τετραετία το κεφάλαιο θα έχει
μείνει στάσιμο στα 53.376 ευρώ,
όμως η δόση θα επανέλθει στα 718
ευρώ και η αποπληρωμή-εξόφληση
του δανείου από το 2020 θα «με-
ταφερθεί» στο 2024. 
Λογιστικά η λύση αυτή είναι επω-
φελής για τις τράπεζες, σε μία
περίοδο όπου ένα στα πέντε στε-
γαστικά έχουν «κοκκινίσει», τα δά-
νεια που θα ρυθμίζονται θα λογίζονται
από τις τράπεζες ως κανονικά εξυ-
πηρετούμενα και δεν θα υποχρεώ-

νονται να σχηματίζουν προβλέψεις
για επισφάλειες, μειώνοντας τα ίδια
κεφάλαιά τους. Όμως ο δανειολήπτης
στο τέλος της περιόδου χάριτος,
όπου δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι
θα έχει καταφέρει να βελτιώσει θε-
αματικά την οικονομική του θέση,
θα βρίσκεται και πάλι μπροστά σε
ένα ογκώδες δάνειο.

Η μεγάλη παγίδα
Προσοχή! Όπως τονίζουν στο «ΧΡΗ-
ΜΑ plus» έμπειροι νομικοί και τρα-
πεζικοί παράγοντες, δανειολήπτες
που έχουν δάνεια χωρίς εξασφα-
λίσεις, σε καμία περίπτωση να μην
τα μετατρέψουν σε ενυπόθηκα για
να υπαχθούν στην ρύθμιση, καθώς
υπάρχει ο κίνδυνος να απωλέσουν
τα ακίνητά τους, αν δεν καταφέρουν
να αποπληρώσουν ομαλά τα δάνειά
τους, μετά την τετραετή περίοδο
χάριτος. 
Όμως προβληματισμός υπάρχει και
πόσοι, που πραγματικά έχουν ανάγκη
να πάρουν «ανάσα» από τις δόσεις
των δανείων τους, θα υπαχθούν τε-
λικά στη ρύθμιση. 
Για παράδειγμα, με τις αντικειμενικές
αξίες στα… ύψη, σε σύγκριση με
την πενταετή ύφεση της ελληνικής
οικονομίας, γιατί να αποκλεισθεί
από τη ρύθμιση κάποιο νοικοκυριό
που η αντικειμενική αξία του ακινήτου
του ξεπερνά τα 180.000 ευρώ; 
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Η Tρόικα φαίνεται ότι άναψε το «πράσινο φως» 
στη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το
υπουργείο Ανάπτυξης, Aνταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για
διευκόλυνση της αποπληρωμής ενυπόθηκων
στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. 
Όμως λίγοι θα είναι οι… εκλεκτοί δανειολήπτες
που θα υπαχθούν στη ρύθμιση. 

Λίγοι οι… εκλεκτοί δανειολήπτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση

Η ρύθμιση που προωθεί το
υπουργείο Ανάπτυξης προβλέπει: 
8Για τέσσερα χρόνια θα κατα-

βάλλονται μόνο τόκοι 
8Το επιτόκιο σε αυτή την τε-

τραετία θα είναι 1,5% 
8Η μηνιαία δόση δεν θα υπερ-

βαίνει το 30% του εισοδή-
ματος 

8Άνεργοι δεν θα καταβάλλουν
ούτε τόκους, δηλαδή δεν θα
καταβάλλουν τίποτα. 

4
Τι προβλέπει 
η ρύθμιση

8Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού
και δημοσίου τομέα καθώς και όσους έχουν
τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας,
δηλαδή να προκύπτει ότι παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε έναν μόνο εργοδότη,
που το οικογενειακό τους εισόδημά έχει
μειωθεί περισσότερο από 35% από την
01.01.2010 και σήμερα δεν ξεπερνά τα
25.000 ευρώ. Δηλαδή όσοι είχαν περίπου
39.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα και
αυτό έχει μειωθεί στα 25.000 ευρώ ή και
χαμηλότερα. 
8Άνεργοι που έχασαν τη δουλειά τους
κατά την ίδια περίοδο ή ανάπηροι, ενώ
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως χρονίως
πάσχοντες, πολύτεκνοι και βαριά ανάπηροι
θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση
ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. 

Ποιοι μένουν εκτός
8Όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω κατη-
γορίες αλλά η αντικειμενική αξία του ακι-
νήτου που έχουν αγοράσει ξεπερνά τα
180.000 ευρώ ή τα 200.000 για πολύτε-
κνους και ευπαθείς ομάδες.
8Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξαρτήτως
οικονομικής κατάστασης. 
8Όσοι έχουν πάρει καταναλωτικά ή προ-
σωπικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες,
ασχέτως οικονομικής κατάστασης.

4
Ποιοι μπορούν να
ενταχθούν στη ρύθμιση

Οι προωθούμενες
αλλαγές παρέχουν
μόνο απατηλή
ελάφρυνση των
δανειοληπτών για
τέσσερα χρόνια,
καθώς θα
πληρώνουν δόσεις
μόνο για τόκους 
με χαμηλό επιτόκιο
(1,5%), όμως
«κούρεμα» της αξίας
του δανείου δεν
προβλέπεται 
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Η
υπεραπόδοση των προ-
σφορών, σε συνδυασμό
με το χαμηλό επιτόκιο που
πέτυχαν κατά την έκδοση,

αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης των
αγορών προς τις μεγάλες ελληνικές
επιχειρήσεις, επισημαίνουν παράγοντες
από την εγχώρια επιχειρηματική και
χρηματιστηριακή σκηνή.
Μέσω των ομολόγων, τονίζουν οι
ίδιοι κύκλοι, οι εισηγμένες εταιρείες
συμπληρώνουν ακόμα ένα κομμάτι
στο παζλ αναχρηματοδότησης του
δανεισμού τους, ενώ την ίδια στιγμή
«στρώνουν» το δρόμο και για τις τέσ-
σερις συστημικές τράπεζες, ενόψει
της ανακεφαλαιοποίησης. Και αυτό
διότι πλέον αναμένονται, εκτός των
υπόλοιπων εισηγμένων, και τα ομο-
λογιακά των τραπεζών, τα οποία θα
καλύψουν μέρος των κεφαλαιακών
τους αναγκών.

Γιατί εκδίδουν ομόλογα
Η έκδοση ομολογιακών δανείων απο-
τελεί την πιο συμφέρουσα λύση για
την πλειονότητα των επιχειρήσεων, οι

οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο εν μέσω
οικονομικής κρίσης. Αντιμετωπίζοντας
επί μήνες το φάσμα της πιστωτικής
ασφυξίας, οι εισηγμένες προχωρούν,
σε συνεργασία με τις εγχώριες τράπεζες,
στη μετατροπή των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους σε μακροπρόθεσμες
μέσω της οδού των ομολογιακών δα-
νείων, ενώ συγχρόνως διαπραγμα-
τεύονται και τα υψηλά επιτόκια. Όπως
σχολιάζουν τραπεζικοί παράγοντες,
το ενθαρρυντικό είναι ότι μέχρι τώρα
τόσο οι τράπεζες όσο και οι ιδιώτες
επενδυτές ανταποκρίνονται θετικά στις
προσπάθειες αυτές. Στόχος είναι τα
κεφάλαια που θα αντληθούν από τις
εκδόσεις ομολογιακών δανείων να
ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. 
Ένας από τους λόγους για τους οποίους
μια εισηγμένη προχωρά σε έκδοση
ομολόγου υπό τέτοιες οικονομικές
συγκυρίες είναι, καταρχάς, οι κλειστές
κάνουλες χρηματοδότησης από το ελ-
ληνικό τραπεζικό σύστημα εδώ και
μία πενταετία. Το γεγονός αυτό ωθεί
τις επιχειρήσεις σε αναζήτηση εναλ-
λακτικών μέσων δανεισμού, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο. Εκτός της μετα-
τροπής του βραχυπρόθεσμου δανεισμού
της σε μακροπρόθεσμο, η εταιρεία
επιχειρεί και την επέκτασή της σε νέες
δραστηριότητες που χρειάζονται κε-
φάλαια κίνησης. Σε αυτή την περίπτωση,

με την έκδοση ομολόγου δεν διακιν-
δυνεύει τα ταμειακά της διαθέσιμα, τα
οποία χρησιμεύουν για την αποπληρωμή
των μηνιαίων υποχρεώσεών της.
Σημειώνεται ότι προ κρίσης, δηλαδή
μέχρι και το 2008, οι δυνατοί «παίκτες»
του Χρηματιστηρίου Αθηνών προσέ-
φευγαν στην έκδοση ομολογιακών
δανείων, καθώς χάρη στην υψηλή
τους κεφαλαιοποίηση είχαν τη δυνα-
τότητα να αντλήσουν φτηνό χρήμα
από τις αγορές. Στον αντίποδα, σε αυτό
το κομμάτι υστερούσαν οι μικρής κε-
φαλαιοποίησης εισηγμένες, γι’ αυτό
και για εκείνες η τραπεζική χρηματο-
δότηση ήταν ασφαλέστερο καταφύγιο,
με πιο συμφέροντες όρους. Την τριετία
2006-2008 αντλήθηκαν περισσότερα
από 3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης
ομολογιακών δανείων, ενώ κατά τη
διετία 2008-2009 τα ομολογιακά
δάνεια ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ.
Το 2011 τα κεφάλαια υπερέβησαν το
1,3 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα με-
γαλύτερα ομολογιακά δάνεια που
έχουν εκδοθεί είναι αυτά της Cyprus
Popular Bank και του Τιτάνα. 

Ο ΟΤΕ, η Τιτάν και οι άλλοι
Την περασμένη βδομάδα η έκδοση
του νέου 5ετούς ομολογιακού δανείου
του ΟΤΕ κατέγραψε σημαντική υπερ-
κάλυψη, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, με το

επιτόκιο να κινείται σημαντικά χαμη-
λότερα του 8%. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ΟΤΕ ζη-
τούσε  ποσό μεταξύ 500 και 800 εκατ.
ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ είχε
ανακοινώσει ότι συνήψε (μέσω της
θυγατρικής ΟΤΕ plc) σύμβαση για αν-
ταλλαγή χρεωστικών τίτλων 187 εκατ.
ευρώ, λήξης Αυγούστου 2013, με νέα
ποσού 187,7 εκατ. ευρώ, λήξης Φε-
βρουαρίου 2015. Οι νέοι τίτλοι θα ει-
σαχθούν προς διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου
και αναμένεται να ενοποιηθούν με
τους υφιστάμενους τίτλους ποσού 600
εκατ. ευρώ, λήξης Φεβρουαρίου 2015,
με κουπόνι 7,25%. 
Προηγουμένως το κουπόνι ήταν 6%,
που σημαίνει ότι η δανειακή αναδιάρ-
θρωση επιτεύχθηκε με αυξημένο κόστος
125 μονάδων βάσης, γεγονός που συ-
νεπάγεται ετήσια επιβάρυνση περίπου
9,85 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, με επιτυχία ολοκληρώθηκε
και η νέα ομολογιακή έκδοση της
Τιτάν με διοργανωτές τις τράπεζες
Alpha Bank, Credit Suisse, Eurobank.
Η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση ομο-
λογίας 4ετούς διάρκειας (λήξης Ια-
νουαρίου 2017), με τοκομερίδιο 8,75%,
ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ.
Μέρος της νέας έκδοσης αντικαθιστά
μερικώς υφιστάμενη έκδοση (λήξης

2013). Το επενδυτικό ενδιαφέρον
υπήρξε ιδιαίτερα έντονο, τόσο από με-
γάλους ιδιώτες πελάτες όσο και από
θεσμικούς επενδυτές. 
Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα
285 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε
υπερκάλυψη κατά περίπου 2,9 φορές
του αρχικού ελάχιστου στόχου των
100 εκατ. ευρώ. Η έκβαση της έκδοσης
του Τιτάνα δημιούργησε θετικές εν-
τυπώσεις ως προς την αποκατάσταση
της ρευστότητας στην οικονομία της
χώρας.
Στο μεταξύ, τα Ελληνικά Πετρέλαια
και η Hellenic Petroleum Finance προ-
χώρησαν πρόσφατα στη σύναψη δύο
νέων κοινοπρακτικών ομολογιακών
δανείων, τελικού ύψους 605 εκατ.
ευρώ. Η έκδοση των δανείων, στην
οποία συμμετείχαν ξένες και ελληνικές
τράπεζες, υπερκαλύφθηκε, με απο-
τέλεσμα το τελικό ποσό των δανείων
να υπερβεί τον αρχικό στόχο των 525
εκατ. ευρώ. 
Τα δάνεια είναι τριετούς διάρκειας και
θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρη-
ματοδότηση υφιστάμενων δανειακών
υποχρεώσεων, καθώς και για την κά-
λυψη άλλων δραστηριοτήτων της επι-
χείρησης. 
Στην έκδοση ενυπόθηκου κοινοπρα-
κτικού ομολογιακού δανείου, συνολικού
ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, προχώρησε
και η εισηγμένη Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη
Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου, με δια-
χειριστή την Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδος και ομολογιούχους την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank,
την Εμπορική Τράπεζα και την Τράπεζα
Κύπρου.
Παράλληλα, την κάλυψη του μετα-
τρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους
3 εκατ. ευρώ με την έκδοση 3 εκατ.
ομολογιών ανακοίνωσε η Νίκας ΑΒΕΕ.
Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο
έχει διάρκεια έως τις 30/9/2016, με
τιμή μετατροπής 0,70 ευρώ ανά μετοχή,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρό-
γραμμα και στη σύμβαση κάλυψης.

ΤΙΤΑΝ ΚΑΙ ΟΤΕ «ΣΤΡΩΝΟΥΝ» ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ξανά στις αγορές οι ελληνικές επιχειρήσεις
Άνοιξαν τις αγορές 
για τράπεζες και
εισηγμένες ο ΟΤΕ 
και ο Τιτάνας, 
ύστερα από την
επιτυχή έκδοση
ομολογιακών δανείων
στην οποία
προχώρησαν 
τον περασμένο μήνα.

Μέσω των ομολόγων,
οι εισηγμένες εταιρείες
συμπληρώνουν 
ακόμα ένα κομμάτι 
στο παζλ
αναχρηματοδότησης
του δανεισμού τους

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ 
(malainou@xrimaonline.gr)[ ]



Η
περιοχή των

1.000 μονάδων
του Γενικού Δεί-
κτη εμφανίζεται
ως «οροφή»

του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
καθώς απαιτούνται γεγονότα
ή ειδήσεις που θα εμφανίσουν
τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς
ως... κατώφλι.
Νέα «καύσιμα», χρήμα και ει-
δήσεις, φαίνεται ότι χρειάζεται
το ελληνικό χρηματιστήριο,
αφού η ανοδική διάσπαση των
1.000 μονάδων συνοδεύεται
από διάθεση ρευστοποιήσεων
κυρίως τίτλων που είχαν υπε-
ραποδώσει. Η διορθωτική κί-
νηση των τιμών είναι μέσα
στους χρηματιστηριακούς κα-
νόνες του παιχνιδιού και δεν
συντρέχουν λόγοι ανησυχίας,
εκτιμούν οι αναλυτές. Η χρη-
ματιστηριακή αγορά ζητάει
ισχυρό καταλύτη προκειμένου
να κινηθεί σε υψηλότερα επί-
πεδα, και συγκεκριμένα να
υπερβεί δυναμικά τις 1.000
μονάδες.
Οι επαφές του πρωθυπουργού
με επενδυτές από το Κατάρ,
όπως επίσης οι επαφές του δι-
οικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδος στο Λονδίνο, δεν απο-
τελούν ισχυρό κίνητρο από μό-

νες τους για να κινηθεί η αγορά
σε υψηλότερα επίπεδα. Επο-
μένως, αναμένουμε ισχυρό κα-
ταλύτη.
Η αγορά πάντως διακρίνουμε
ότι έχει πάψει να κινείται μο-
νοδιάστατα. Ο τραπεζικός κλάδος
βρίσκεται σε στάση αναμονής
λόγω των επικείμενων αυξή-
σεων μετοχικών κεφαλαίων,
άρα αναμένουμε τους υπόλοι-
πους κλάδους για να τραβήξουν
την αγορά προς τα πάνω. Ωστό-
σο, ορισμένες μετοχές (εκτός
τραπεζών) έχουν καταγράψει
σημαντική άνοδο, και μια απο-
θέρμανση τιμών θεωρείται φυ-
σιολογική και καλοδεχούμενη.
Επισημαίνουμε όμως ότι, χωρίς
καταλύτη, η αγορά δεν θα μπο-
ρέσει να κινηθεί στα επίπεδα
που αναφέρουμε. 

Η άρση του short
selling
Ταυτόχρονα, η άρση του short
selling για τα μη τραπεζικά
χαρτιά δεν παύει να προβλη-
ματίζει την επενδυτική κοινό-
τητα, επισημαίνοντας τον κίν-
δυνο της υποτιμητικής κερδο-
σκοπίας, τη στιγμή που με πολύ
κόπο και με τις εγχώριες δυ-
νάμεις η αγορά βρέθηκε στα
υψηλά 17μήνου, που είναι το

χιλιάρικο.
Η απόφαση της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς να διατηρήσει
την απαγόρευση του short sel-
ling για τις μετοχές των τρα-
πεζών θα μηδενίσει τις επιθε-
τικές κινήσεις των επενδυτών

λόγω των επικείμενων αυξή-
σεων μετοχικού κεφαλαίου.

Η τεχνική εικόνα
της αγοράς
Σύμφωνα με την τεχνική ανά-
λυση, το ενδιαφέρον αρχικά
θα επικεντρωθεί στην –ασθε-
νή– στήριξη των 978- 975 μο-
νάδων, όπου ενδεχομένως θα
κριθεί κατά πόσο ο έντονα ανο-
δικός βηματισμός θα διατηρηθεί
ή θα σημειωθεί –βραχυπρό-
θεσμα– εντονότερη διορθωτική
κίνηση. Αν η στήριξη παραμείνει
αλώβητη, ο Γενικός Δείκτης
σύντομα θα δοκιμάσει να ξε-
περάσει το πρόσφατο υψηλό
των 1.024 μονάδων – οι επό-
μενες αντιστάσεις στις 1.032
μονάδες και 1.065 μονάδες.
Αντίθετα, σε ενδεχόμενη κα-
θοδική διάσπαση των 975 μο-
νάδων, το ενδιαφέρον θα με-
τατοπιστεί στην αντοχή της ζώ-
νης στήριξης των 951-941 μο-
νάδων και, χαμηλότερα, στις
908 μονάδες.

Τα top picks 
της NBG Sec.
Τις μετοχές των OTE, ΜΕΤΚΑ
και Motor Oil προτιμά για το
2013 η NBG Securities. Ξεχω-
ρίζει επίσης τις ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ,
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8ΟΛΠ-ΟΛΘ: Σε 4 επιχειρηματικά σχήματα
«πακετάρονται» τα 12 μεγαλύτερα λιμάνια
της χώρας, προκειμένου να γίνουν ελκυ-
στικότερα για ιδιώτες επενδυτές που
θέλουν να συμμετάσχουν στη διαχείρι-
ση-εκμετάλλευσή τους. Επικεφαλής των
δύο μεγαλύτερων σχημάτων θα είναι ο
ΟΛΠ και ο ΟΛΘ, που θα προικοδοτηθούν
με τις μετοχές  των ΑΕ περιφερειακών λι-
μανιών. Οι ΑΕ των λιμανιών Λαυρίου,
Ελευσίνας και Ραφήνας θα γίνουν θυγα-
τρικές του ΟΛΠ, ενώ στον ΟΛΘ θα παρα-

χωρηθούν τα πακέτα μετοχών των εταιρειών
διαχείρισης των λιμανιών Βόλου, Καβάλας
και Αλεξανδρούπολης.
8 ΚΡΙ-ΚΡΙ: Ένας από τους πρωτεύοντες
στόχους της διοίκησης της εισηγμένης
γαλακτοβιομηχανίας Κρι-Κρι ΑΕ είναι η
είσοδός της στην αγορά γιαουρτιού της
Βρετανίας, και για το λόγο αυτόν έχει ήδη
προχωρήσει σε διερευνητικές επαφές με
υποψήφιους πελάτες.
Τα παραπάνω διευκρινίζει η εταιρεία με
αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο που

ALPHA BANK – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Το 10% της ελάχιστης συμμετοχής στην Alpha
Bank και στην Πειραιώς έχει εξασφαλιστεί, σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες. Η Πειραιώς έχει συγ-
κεντρώσει 530 εκατ., σε σύνολο αύξησης 5,3 δις
ευρώ, και η Alpha άνω των 250 εκατ., σε σύνολο
2,5 δισ. ευρώ, και στοχεύουν σε μεγαλύτερα
ποσοστά. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μι-
χάλης Σάλλας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι
ιδιώτες επενδυτές θα καλύψουν τουλάχιστον το
10% της αύξησης κεφαλαίου που σχεδιάζεται
μέσω της έκδοσης νέων μετοχών. «Είμαστε βέβαιοι
ότι το 10%, με βάση τις ενδείξεις που έχουμε, θα
το πετύχουμε» δήλωσε ο Σάλλας στη γενική συ-
νέλευση των μετόχων. 
Βάσει του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης
που περιλαμβάνει το Μνημόνιο, οι τράπεζες θα
πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου
εκδίδοντας νέες μετοχές και επιπλέον μετατρέψιμα
ομόλογα, τα γνωστά CoCos. Οι ιδιώτες επενδυτές
θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον το 10% της
αύξησης κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων με-
τοχών, ώστε οι τράπεζες να παραμείνουν ιδιωτικές
και να μην καταλήξουν στο κράτος. Σύμφωνα με
πληροφορίες τα 530 εκατ ευρώ συγκεντρώνονται
ως εξής, 170 εκατ επενδύει η Societe Generale,
280 εκατ έχουν συγκεντρωθεί από group επενδυτών
- ξένων μετόχων που συμπεριλαμβάνεται και το
PPF από την Τσεχία και τα υπόλοιπα από τους
έλληνες βασικούς μετόχους της τράπεζας.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους θα έχει αποκατα-
σταθεί η κερδοφορία του νέου Ταχυδρομικού Τα-
μιευτηρίου, ενώ στο αμέσως προσεχές χρονικό
διάστημα θα ανακοινωθεί και θα υλοποιηθεί το
πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που θα αφορά πε-
ρίπου 700 εργαζομένους, από το σύνολο των
περίπου 3.000 που απασχολεί σήμερα, όπως ανα-
κοίνωσε η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας. 
Ο αντιπρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Χαράλαμπος Κύρκος, απαντώντας
σε σχετική ερώτηση, ανακοίνωσε ότι το νέο ΤΤ θα
προχωρήσει σε επανατιμολόγηση τόσο δανείων
συνολικού ποσού 1,4 δισ., κυρίως στεγαστικών,
όσο και προθεσμιακών καταθέσεων, με στόχο την
εκλογίκευση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα
της αγοράς (πτώση για τα καταθετικά επιτόκια
και άνοδος για τα επιτόκια δανείων).

ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΑΕΓΕΚ
Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Alpha Bank
για την απόκτηση του ελέγχου της ΑΕΓΕΚ Κατα-
σκευαστική βρίσκεται ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η Alpha
Bank βρίσκεται σε διεργασίες με τον μεγαλύτερο,
βάσει κεφαλαιοποίησης, κατασκευαστικό όμιλο
της χώρας, προκειμένου να βρεθεί «φόρμουλα»,
ώστε το deal να συμφέρει και τα δύο μέρη. Αν η
επιχειρούμενη συμφωνία στεφθεί με επιτυχία, η
Άκτωρ θα προσθέσει στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο
σημαντικά έργα. Πρόκεται για το Μετρό Θεσσαλονίκης
και την αποπεράτωση του οδικού άξονα Άκτιο-Αμ-
βρακία.
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Σοφο...
κλέουσα

ΠΩΛΗΣΗ

338,26

280,55 
ΑΓΟΡΑ

Χ.Α: «Οροφή» οι 1.000 μονάδες

Σε ενδεχόμενη
καθοδική διάσπαση
των 975 μονάδων,
το ενδιαφέρον θα
μετατοπιστεί στην
αντοχή της ζώνης
στήριξης των 951-
941μονάδων και,
χαμηλότερα, στις
908 μονάδες
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Τιτάν και Frigoglass, που θα
μπορούσαν να εκπλήξουν ευ-
χάριστα κατά τη διάρκεια του
έτους. Εκτιμά ακόμη πως θα
προσελκύσουν το επενδυτικό
ενδιαφέρον εισηγμένες με μικρή
κεφαλαιοποίηση (κάτω των 75
εκατ.), που διαθέτουν εξαγωγικό
προσανατολισμό ή κατέχουν
ηγετική θέση στον κλάδο τους.
Συνολικά για το Χ.Α. η χρημα-

τιστηριακή προβλέπει ότι θα
προσφέρει ενδιαφέρουσες επεν-
δυτικές ευκαιρίες, ενώ δηλώνει
ότι προτιμά τις μη χρηματοοι-
κονομικές εταιρείες από τις
χρηματοοικονομικές, όπως επί-
σης τις επιχειρήσεις με ισχυρούς
ισολογισμούς αλλά και εκείνες
που διαθέτουν business models
με έμφαση στις ταμειακές ροές.
Θεωρεί σημαντικό ζήτημα τις

αποκρατικοποιήσεις των ΟΠΑΠ
και ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ και τις συ-
νακόλουθες αλλαγές που θα
επέλθουν στους κλάδους του
gaming και της ενέργειας. 
Εκτιμά ακόμη ότι τα πολιτικά
θέματα δεν θα διαδραματίσουν
κεντρικό ρόλο φέτος, αφού δεν
σχεδιάζονται εκλογές και η
κοινή γνώμη δεν επιθυμεί νέες
κάλπες. 

Tα ομόλογα 
«Ξεθυμαίνει» το ράλι που ξε-
κίνησε από τον Ιούνιο στα ελ-
ληνικά ομόλογα, οδηγώντας
σε τετραπλασιασμό της τιμής
τους, με τους επενδυτές να
αποτιμούν σε ένα βαθμό το σε-
νάριο εξόδου από το ευρώ, ανα-
φέρουν επενδυτές ομολόγων.
Η απόδοση του τίτλου έχει μει-
ωθεί κατά 65% από το 30%,
επίπεδα στα οποία διαμορφώ-
νονταν πριν από τις εκλογές
του Ιουνίου. 
Η τιμή του τίτλου διαμορφώνεται
σήμερα στο 55, με την απόδοση
στο 10,17% και το spread έναντι
του γερμανικού ομολόγου ανα-
φοράς να υποχωρεί στις 849
μονάδες βάσης. Οι ανησυχίες
για έξοδο από το ευρώ έχουν
υποχωρήσει, αλλά για να συ-
νεχιστεί το ράλι θα πρέπει να
απομακρυνθεί εντελώς το εν-
δεχόμενο, κάτι που οι επενδυτές
χαρακτηρίζουν πρόωρο, ανα-
φέρεται σε σχετικό θέμα του
Reuters. Ο προβληματισμός
των επενδυτών σχετίζεται με
τα μέτρα λιτότητας και το εν-
δεχόμενο επιδείνωσης των κοι-
νωνικών ταραχών, κάτι που θα
άνοιγε το δρόμο για κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και σε επαναφορά των
σεναρίων εξόδου από το ευρώ,
αναφέρουν.

έφεραν την Κρι-Κρι να έχει συνάψει συμ-
φωνία συνεργασίας με την αλυσίδα σου-
περμάρκετ TESCO, για πωλήσεις γιαουρτιού
στη βρετανική αγορά. Προς το παρόν, δεν
έχει υπογραφεί από την εταιρεία καμία
σύμβαση εμπορικής συνεργασίας που να
αφορά την πώληση ελληνικού γιαουρτιού
στην εν λόγω αγορά.
8S&B: Η Rhone Capital IV LP είναι τελικά
ο επενδυτής με τον οποίο βρίσκεται σε
αποκλειστικές συζητήσεις ο επικεφαλής
της εισηγμένης Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

με στόχο να προβεί στην υποβολή υπο-
χρεωτικής δημόσιας πρότασης για την
απόκτηση όλων των μετοχών. Πρόκειται
για ξένη εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων
με σημαντική επενδυτική εμπειρία σε διά-
φορους κλάδους, μεταξύ άλλων και στον
μεταλλευτικό.
8 ΕΛΠΕ: Ανακοίνωσαν τη σύναψη δύο

νέων Κοινοπρακτικών Ομολογιακών Δα-
νείων, τριετούς διάρκειας, τελικού ύψους
605.000.000 ευρώ. Η έκδοση των δανείων,
στο οποίο συμμετείχαν ξένες και ελληνικές
τράπεζες, υπερκαλύφθηκε, με αποτέλεσμα
το τελικό ποσό των δανείων να υπερβεί
τον αρχικό στόχο των 525.000.000 ευ-
ρώ.

Κατά 50% υψηλότερα θέτει την τιμή-στόχο
για τη μετοχή του ΟΠΑΠ η Goldman Sachs,

στα 7,3 ευρώ, από 4,6 ευρώ προηγουμένως,
διατηρώντας όμως τη σύσταση της «ουδετερό-
τητας» (neutral). 
Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική, οι
κίνδυνοι για τον οργανισμό παραμένουν σε ένα
μακροοικονομικό περιβάλλον με προκλήσεις,
ωστόσο το ρίσκο έχει μειωθεί σημαντικά. Επιπλέον,
αναμένεται από τα ελληνικά δικαστήρια να απο-
φανθούν για το ζήτημα του μονοπωλίου.
Εν τω μεταξύ, η The Baupost Group, L.L.C. προέβη
στην αγορά μετοχών της ΟΠΑΠ, με αποτέλεσμα
το συνολικό ποσοστό μετοχών που κατέχει να
ανέλθει σε 5,19%.

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΠΑΠ: Τα 7,3 ευρώ «βλέπει» η Goldman Sachs
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«ανοικτές πωλήσεις»
Η επαναφορά του short selling (ανοικτών πωλή-
σεων) –έστω και με την εξαίρεση των τραπεζών
από την 1η Φεβρουαρίου– επιδρά αρνητικά στην
αγορά. Η απόφαση να επιτραπεί το short selling
από αρχές Φεβρουαρίου –εξαιρουμένων των τρα-
πεζών– ανακόπτει το momentum στην αγορά και
να ξεθωριάσει τους καταλύτες που επιζητά η αγορά
για να υπερβεί τις 1.050 μονάδες, με προοπτική
τις 1.200 μονάδες. Οι  τράπεζες, που έχουν ζητήσει
παράταση για να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου,
έχουν ζητήσει επίσης τα ομολογιακά μετατρέψιμα
σε μετοχές να υλοποιηθούν όχι στα τέλη Ιανουαρίου,
όπως ορίζει το Μνημόνιο, αλλά μαζί με τις αυξήσεις
κεφαλαίου. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς να επιτρέψει το short selling τις ανοικτές
πωλήσεις, πλην τραπεζών, ήταν μια ξεκάθαρα
αμυντική-προστατευτική κίνηση για τις μετοχές
των τραπεζών. Αν επιτρεπόταν το short selling
στις τράπεζες, και με τη διάχυτη αβεβαιότητα για
το αν καταφέρουν να καλύψουν το 10% της ελά-
χιστης συμμετοχής στις ΑΜΚ, οι μετοχές των τρα-
πεζών θα κατέληγαν πολύ χαμηλότερα. 

Βολές κατά επιτρόπων και
ανακεφαλαιοποίηση

Αδέξια εποπτεία χαρακτηρίζει τους επιτρόπους
που τοποθετήθηκαν στις τράπεζες σε συνέντευξή
του στο Reuters ο αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου Eurobank καθηγητής Νικόλαος
Καραμούζης, κρούοντας ταυτόχρονα τον κώδωνα
του κινδύνου να γίνουν όλες οι τράπεζες κρατικές
λόγω των αντικινήτρων των ιδιωτών στις επικείμενες
αυξήσεις κεφαλαίου, εξηγώντας ότι το ετήσιο
κουπόνι του 7% που θα πρέπει να πληρώνουν οι
τράπεζες στο ΤΧΣ για τα μετατρέψιμα ομόλογα
CoCos είναι ακριβό, με αποτέλεσμα οι τραπεζικές
μετοχές να φαίνονται λιγότερο ελκυστικές στους
επενδυτές. Ταυτόχρονα, ο κ. Καραμούζης επισημαίνει
ότι  «Δεν νομίζω ότι οι νέοι επενδυτές θα έβαζαν
χρήματα για να καλύψουν τις χθεσινές ζημιές. Θα
ήταν πιο πρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους που
σχετίζονται με τη μελλοντική κερδοφορία της τρά-
πεζας» και προτείνει οι ιδιώτες να μετέχουν στις
αυξήσεις με διαφορετικούς όρους απ’ ό,τι το ΤΧΣ.

Ζήτησε 500 εκατ., του έδωσαν 1,9 δισ.
Μια σημαντική επιτυχία, η οποία, πέρα από εταιρικό,
έχει σαφέστατα εθνικό χαρακτήρα, πέτυχε ο ΟΤΕ,
που κατάφερε όχι μόνο να γίνει η πρώτη ελληνική
εταιρεία μετά το 2011 που απευθύνεται σε διεθνείς
αγορές για να αντλήσει κεφάλαια. Ο λόγος για το
νέο ευρωομόλογο πενταετούς διάρκειας, με σταθερό
επιτόκιο, που διεκδίκησε ο ΟΤΕ μέσω της θυγατρικής
του PLC στο Λονδίνο, ευελπιστώντας να αντλήσει
500 εκατ. ευρώ και καταφέρνοντας εντέλει να
συγκεντρώσει προσφορές για ποσό συνολικού
ύψους 700 εκατ. ευρώ, έχοντας συγκεντρώσει
συνολική ζήτηση άνω του 1,9 δισ. ευρώ. Το βιβλίο
προσφορών για το νέο ομολογιακό έκλεισε μέσα
σε 24 ώρες (αντί της Παρασκευής που αρχικά
προϋπολογιζόταν), με σημαντική υπερκάλυψη 2,7
φορές και με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875%, πληρωτέο
ανά εξάμηνο. 
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71.417.100 167,12 0,99 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 2,340 7,34% 132.740 2,490 2,260 1,050 2,490
11.178.000 12,18 0,71 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 1,090 -0,91% 25.731 1,120 1,090 0,600 1,120
13.000.000 6,15 0,13 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,473 7,74% 820 0,473 0,430 0,159 0,481
17.200.576 10,92 0,48 - 30/06/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,635 -20,13% 130.997 0,845 0,635 0,202 0,889
22.016.250 14,16 0,14 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,643 -0,16% 80.729 0,680 0,643 0,185 0,698

268.700 5,51 1,50 - 03/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 20,510 -8,44% 301 22,500 20,000 12,000 24,000
185.373.016 34,48 0,35 - 28/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΚ  (ΚΟ) * ΑΝΕΚ 0,186 -7,00% 1.310.251 0,224 0,186 0,073 0,233

312.163 0,56 3,36 - 28/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) * ΑΝΕΠ 1,780 0,00% 0 1,780 1,780 1,570 2,370
2.969.713 1,74 1,10 - 28/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) * ΑΝΕΠΟ 0,585 20,87% 140 0,585 0,532 0,306 0,640

20.121.710 7,99 0,20 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,397 10,28% 6.036 0,397 0,332 0,133 0,410
18.810.000 5,53 0,18 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,294 -17,65% 19.499 0,360 0,294 0,186 0,576
23.986.500 17,99 0,27 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,750 4,31% 4.792 0,750 0,696 0,300 0,779

199.474.091 955,48 0,87 - 03/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) * ΒΙΟΧΚ 4,790 -2,64% 475.501 5,140 4,790 1,590 5,140
4.968.600 3,33 0,20 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,670 -6,94% 750 0,720 0,670 0,388 1,100
6.325.000 6,51 0,32 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 1,030 5,10% 11.390 1,030 1,000 0,763 1,170

77.376.446 7,51 0,48 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,097 -3,00% 37.751 0,097 0,090 0,054 0,143
14.076.360 8,36 0,53 9,87 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,594 -1,00% 51.348 0,626 0,585 0,327 0,626
85.882.688 207,84 0,44 - 0,00 01/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,420 -5,84% 1.591.669 2,720 2,420 0,487 2,770
24.060.000 9,62 0,43 9,46 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,400 -1,48% 31.429 0,440 0,400 0,300 0,520
15.000.000 75,00 3,23 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 5,000 0,00% 3 5,000 5,000 4,390 5,890

232.000.000 1.589,20 0,25 - 0,79 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 6,850 -8,18% 4.318.372 7,790 6,850 1,180 7,900
15.878.748 11,35 0,64 - 10/07/06 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΔΟΜΙΚ 0,715 -8,68% 20.030 0,799 0,715 0,390 0,799
34.720.000 12,78 0,38 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,368 -0,81% 135.237 0,394 0,368 0,130 0,394
13.673.200 4,72 0,37 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,345 -9,92% 10.097 0,429 0,341 0,277 0,499

956.090.482 1.118,63 - 21/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 1,170 -2,50% 16.463.229 1,190 1,160 0,915 2,970
27.848.000 13,67 0,59 12,59 0,03 0,01 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,491 2,51% 57.234 0,491 0,450 0,202 0,575
11.250.000 6,83 0,33 - 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,607 -2,88% 55.638 0,630 0,607 0,289 0,660
36.748.909 55,12 0,54 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,500 -1,32% 323.773 1,600 1,500 0,522 1,710
18.648.000 15,27 0,20 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,819 -4,99% 31.445 0,884 0,819 0,359 0,945

124.100.815 261,85 0,49 15,07 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 2,110 -6,22% 135.773 2,300 2,110 0,680 2,360
13.230.000 7,41 0,46 12,87 27/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,560 -13,18% 29.792 0,630 0,560 0,430 0,800
31.937.030 22,10 0,40 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,692 0,00% 58.921 0,704 0,685 0,160 0,723
23.828.130 42,18 0,87 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,770 7,93% 11.711 1,800 1,770 0,493 1,800

177.001.313 361,08 0,34 4,83 0,03 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,040 -4,23% 2.155.053 2,240 2,040 0,620 2,300
19.864.886 337,31 0,41 2,79 1,98 0,67 02/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 16,980 -0,35% 29.281 17,600 16,980 8,260 18,820
29.546.360 55,84 0,45 16,20 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,890 -6,90% 86.571 2,080 1,890 0,812 2,230

305.635.185 2.524,55 1,05 22,12 0,45 0,45 17/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 8,260 -3,84% 402.032 8,810 8,260 4,050 8,830
65.368.563 331,42 2,22 15,74 0,15 0,11 26/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 5,070 3,47% 2.070.857 5,190 5,070 1,936 5,270
26.730.187 25,93 0,72 8,66 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 0,970 5,43% 320.083 1,040 0,922 0,488 1,040
15.146.404 24,69 0,41 20,39 0,09 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,630 -4,12% 1.037 1,630 1,550 1,300 1,950
52.067.296 23,07 0,70 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,443 -0,67% 275.120 0,495 0,443 0,310 0,595
30.009.210 18,79 0,49 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,626 -7,67% 65.619 0,692 0,626 0,158 0,799
36.300.000 221,07 1,77 10,73 0,11 0,19 17/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 6,090 -9,78% 82.915 6,640 6,090 2,650 6,750

106.500.000 637,94 0,75 24,49 0,04 0,17 04/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 5,990 -1,80% 239.551 6,220 5,990 2,300 6,400
27.503.677 31,35 0,79 13,97 0,04 0,05 13/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,140 -14,93% 162.397 1,340 1,140 0,400 1,420
53.155.053 70,16 0,54 - 0,06 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,320 -1,49% 122.197 1,430 1,320 0,500 1,470
86.735.980 72,94 0,53 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,841 -7,58% 133.225 0,946 0,841 0,175 0,960
28.580.100 35,73 1,38 23,71 0,05 0,02 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,250 -5,30% 101.435 1,400 1,250 0,660 1,410

9.000.000 3,68 0,41 33,35 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,409 -37,08% 6.541 0,650 0,409 0,184 0,680
8.298.467 9,05 0,59 8,46 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 1,090 2,83% 7.995 1,150 1,080 0,238 1,150

11.233.200 5,49 0,26 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,489 -7,39% 78.799 0,500 0,470 0,318 0,590
158.961.721 329,05 1,10 18,59 0,00 0,00 18/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 2,070 -3,72% 3.797.163 2,160 2,070 0,600 2,170

66.948.210 917,19 1,27 10,10 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΕ (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 13,700 2,62% 1.163.496 13,850 13,500 3,300 14,030
9.742.920 14,71 0,43 5,76 0,01 0,01 13/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,510 8,63% 190 1,510 1,420 0,480 1,890

14.679.792 44,33 0,55 7,91 0,07 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 3,020 -2,89% 20.370 3,100 3,000 1,750 3,110
3.300.689 9,80 0,83 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 2,970 -9,17% 17.290 3,380 2,970 1,860 4,580

40.219.218 32,94 0,49 - 08/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,819 0,74% 53.092 0,840 0,816 0,230 0,917
11.510.102 4,28 0,32 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,372 -2,36% 5.395 0,414 0,372 0,311 0,679
21.224.340 7,22 0,30 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,340 4,62% 5.218 0,358 0,323 0,210 0,435
13.450.000 56,22 2,03 - 12/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 4,180 3,98% 54.371 4,560 4,170 2,890 4,560

7.125.216 3,38 0,24 - 01/07/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) * ΚΡΕΚΑ 0,475 -13,64% 20.384 0,550 0,474 0,200 0,551
29.480.000 17,39 0,33 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,590 -10,06% 46.130 0,692 0,590 0,200 0,824
33.065.136 60,51 2,21 28,95 17/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,830 -4,69% 216.347 1,990 1,830 0,509 2,000
15.804.800 6,01 0,22 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,380 1,33% 12.810 0,384 0,352 0,189 0,488

1.795.140.547 443,40 0,08 0,61 0,04 27/01/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,247 2,49% 15.148.913 0,247 0,240 0,161 0,772
23.416.001 21,07 0,69 4,29 10/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 0,900 0,00% 44.194 0,924 0,900 0,406 0,980

7.595.160 7,42 0,44 20,75 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 0,977 -14,30% 34.140 1,160 0,977 0,285 1,360
5.939.268 3,86 0,33 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 0,650 5,69% 10 0,650 0,615 0,498 0,869
8.321.682 4,98 0,53 - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,599 25,05% 328 0,599 0,510 0,302 0,599
2.160.524 1,66 0,69 - 0,04 0,04 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,770 48,08% 3.199 0,770 0,400 0,321 0,879
7.734.375 2,71 0,16 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,350 0,00% 0 0,350 0,350 0,160 0,350

15.222.276 35,01 0,40 8,74 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,300 -4,17% 12.930 2,390 2,230 1,170 2,670
9.819.370 3,01 0,29 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,307 -7,53% 15.405 0,340 0,307 0,150 0,540

51.950.600 581,85 1,81 5,06 0,48 0,75 10/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 11,200 -0,88% 426.913 11,420 11,200 5,550 11,420
11.700.000 5,15 0,39 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,440 6,02% 5.978 0,440 0,400 0,250 0,640
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110.782.980 941,66 1,75 6,69 0,25 0,40 05/11/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 8,500 0,71% 599.170 9,000 8,500 3,743 9,000
32.188.050 8,63 0,18 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,268 -16,25% 47.237 0,320 0,263 0,174 0,320

4.588.137 10,14 0,15 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 2,210 -9,43% 22.059 2,460 2,210 0,620 2,480
15.842.391 10,57 0,30 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,667 -0,74% 5.601 0,687 0,572 0,270 0,700

116.915.862 590,43 0,79 12,65 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 5,050 3,06% 2.623.700 5,600 5,050 1,340 5,600
6.340.000 3,55 0,17 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,560 27,27% 4.220 0,560 0,484 0,370 1,130

23.935.280 8,54 0,46 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,357 -0,56% 5.715 0,359 0,325 0,200 0,360
63.683.276 40,18 0,25 4,21 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,631 -9,47% 830.664 0,727 0,631 0,241 0,825

3.873.120 8,33 0,39 - 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 2,150 -12,24% 3.117 2,450 1,840 0,724 2,550
34.986.430 5,60 0,25 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,160 -0,62% 1.046 0,161 0,160 0,139 0,195

2.566.836 0,62 0,38 - 0,07 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,241 0,00% 0 0,241 0,241 0,170 0,376
10.080.000 221,56 1,71 18,31 0,21 0,40 18/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 21,980 -6,03% 10.278 23,790 21,980 9,620 24,190
25.000.000 461,75 2,98 71,41 0,02 0,01 10/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 18,470 -2,48% 71.787 20,100 18,470 7,580 20,100

319.000.000 2.032,03 2,28 3,78 1,54 0,72 08/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 6,370 1,76% 8.185.866 6,560 6,370 3,500 7,840
490.150.389 3.038,93 2,20 25,39 0,12 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 6,200 0,00% 7.651.305 6,640 6,200 1,130 6,640

4.971.466 1,60 0,23 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,321 -31,56% 4.886 0,469 0,321 0,193 0,469
50.797.369 21,33 1,09 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,420 -14,81% 1.204.686 0,444 0,400 0,217 0,700
20.210.127 10,79 0,27 - 20/03/00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) * ΠΑΡΝ 0,534 -3,96% 139.814 0,580 0,534 0,193 0,665

1.143.326.564 321,27 0,15 - 10/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 0,281 -6,33% 25.557.234 0,311 0,281 0,190 0,680
7.070.400 10,11 0,25 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 1,430 0,70% 1.457 1,430 1,400 1,100 1,770

22.080.000 92,74 1,63 14,44 0,05 0,08 22/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 4,200 -3,45% 58.572 4,250 4,130 1,550 4,680
45.949.500 64,33 0,65 15,30 0,04 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,400 -2,78% 371.879 1,500 1,400 0,435 1,500
27.379.200 145,66 1,21 12,86 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) * ΠΛΑΚΡ 5,320 -3,27% 29.303 5,500 5,320 3,341 5,500
24.319.250 3,02 0,20 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,124 -7,46% 15.805 0,168 0,124 0,063 0,220
22.280.000 15,82 0,68 7,60 0,03 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,710 -0,56% 67.323 0,734 0,685 0,308 0,810
34.770.982 152,64 1,34 17,37 14/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 4,390 3,54% 141.603 4,480 4,330 1,254 4,600

4.181.450 3,31 0,24 2,08 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,792 0,25% 955 0,792 0,710 0,710 1,160
36.235.184 16,89 0,35 - 30/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) * ΣΕΛΟ 0,466 -9,34% 120.500 0,530 0,466 0,200 0,649
96.243.908 182,86 0,41 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,900 -11,21% 958.174 2,260 1,900 0,402 2,330
28.438.268 10,24 0,32 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) * ΣΠΥΡ 0,360 -2,44% 18.667 0,382 0,360 0,225 0,543

124.170.201 268,21 1,77 47,67 - 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 2,160 -5,26% 855.624 2,410 2,160 0,456 2,520
109.319.070 382,62 1,13 27,23 0,04 0,06 05/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,500 2,04% 636.755 3,650 3,460 0,829 3,650

33.125.000 68,57 0,22 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 2,070 -16,87% 119.071 2,400 2,070 0,888 2,580
12.700.000 3,68 0,19 - 04/07/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) * ΤΖΚΑ 0,290 -1,36% 100 0,294 0,290 0,191 0,333
77.063.568 1.015,70 0,72 97,53 0,18 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 13,180 -5,99% 320.917 14,110 13,000 10,350 15,860

7.568.960 51,54 0,37 50,39 0,18 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 6,810 -0,73% 5.581 6,990 6,620 4,070 7,080
305.732.436 180,38 0,54 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,590 -4,53% 1.242.719 0,631 0,590 0,128 0,751

10.203.575 1,86 0,09 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,182 -9,00% 32.481 0,213 0,143 0,077 0,400
8.340.750 5,40 0,20 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,647 -4,01% 5.669 0,725 0,600 0,444 0,868

101.279.627 111,41 0,82 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 1,100 -9,09% 779.614 1,280 1,100 0,294 1,330
4.034.950 1,61 0,29 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,400 -19,19% 7.000 0,489 0,354 0,354 0,715

21.876.700 9,47 0,52 14,06 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,433 0,23% 91.890 0,460 0,433 0,210 0,475
534.269.648 678,52 0,48 - 06/11/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 1,270 -2,31% 13.504.332 1,370 1,270 0,690 2,340
244.885.573 77,87 0,30 - 07/09/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,318 -20,90% 635.936 0,404 0,318 0,191 0,730

45.457.464 15,00 0,44 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,330 0,30% 235.910 0,384 0,330 0,037 0,384
36.360.000 56,72 0,41 4,24 0,15 30/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 1,560 -8,24% 103.441 1,700 1,560 0,810 1,870
15.816.009 8,46 0,50 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,535 -9,32% 6.700 0,606 0,535 0,305 0,610

101.123.806 36,81 0,87 - 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,364 -8,08% 543.735 0,405 0,364 0,090 0,405
366.553.507 7.019,50 2,48 26,48 01/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ COCA - COLA HELLENIC (ΚΟ) * ΕΕΕΚ 19,150 6,98% 1.022.319 19,150 17,970 11,030 19,150

9.907.500 3,96 0,99 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,400 0,00% 0 0,400 0,400 0,120 0,400
26.664.840 15,01 0,49 - 0,02 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,563 -8,90% 26.698 0,613 0,563 0,232 0,678

3.411.086.170 153,50 0,13 0,02 28/05/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ CYPRUS POPULAR BANK (KO) * ΛΑΙΚΗ 0,045 7,14% 15.736.999 0,045 0,043 0,030 0,450
31.370.399 6,18 0,49 - 11/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,197 -1,50% 871.487 0,207 0,195 0,071 0,255

552.948.427 338,40 - 31/05/11 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,612 -2,86% 12.016.680 0,638 0,612 0,390 1,350
61.000.000 330,01 0,48 57,63 0,54 0,41 23/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 5,410 4,24% 105.851 5,410 5,310 2,430 5,410
44.448.600 65,34 1,39 21,52 - 29/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,470 0,00% 33.592.239 1,480 1,460 0,650 1,480
52.800.154 36,96 1,19 8,86 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,700 -12,50% 23.201 0,820 0,700 0,375 0,920
50.992.322 121,36 0,65 52,54 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 2,380 -4,80% 1.366.072 2,600 2,380 0,642 2,700
50.517.252 284,41 2,08 12,67 0,08 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 5,630 6,63% 532.403 5,880 5,350 2,990 5,880
20.578.374 31,28 0,41 - 0,03 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,520 -6,75% 51.652 1,650 1,520 0,600 1,690

133.025.996 81,15 0,23 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,610 -3,17% 2.100.620 0,673 0,610 0,108 0,728
23.154.250 23,11 0,26 16,35 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,998 -10,89% 410.716 1,180 0,998 0,332 1,180
77.654.850 127,35 0,41 - 0,04 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,640 -2,96% 173.859 1,710 1,640 0,560 1,800

129.962.537 831,76 1,68 9,29 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 6,400 0,63% 656.323 6,470 6,400 2,381 6,950
23.648.700 35,47 0,44 - 0,05 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 1,500 -9,64% 47.002 1,690 1,500 0,540 1,850
44.267.700 259,41 0,76 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 5,860 14,68% 80.441 6,180 5,860 1,590 6,180

4.740.000 3,79 0,56 92,81 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,800 -34,96% 3.479 1,230 0,800 0,221 1,230
770.328.883 368,22 0,26 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,478 -4,40% 12.258.639 0,534 0,478 0,182 0,541

4.178.856 3,80 1,37 - 0,22 21/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΜΕΝΤΙ 0,909 -22,31% 1.062 1,060 0,909 0,527 2,700
468.700 2,31 0,13 - 1,06 0,75 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,920 9,58% 1.034 4,940 4,500 3,960 6,580

10.500.000 15,33 0,52 17,73 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,460 -7,59% 21.091 1,550 1,460 0,856 1,580
12.340.000 16,78 0,34 - 0,15 0,25 27/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,360 0,00% 5.257 1,460 1,360 0,921 1,950

6.200.000 4,46 0,27 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,720 -10,00% 300 0,800 0,720 0,238 1,190
12.417.000 34,40 1,99 25,52 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 2,770 -2,81% 131.462 2,850 2,770 1,950 2,960

6.132.500 17,17 0,64 - 0,10 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,800 -1,41% 3.655 2,840 2,760 1,200 3,100
3.953.090 3,12 1,31 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,789 -3,19% 28.251 0,868 0,789 0,180 1,050

14.967.940 4,49 0,10 - 21/05/08 ΜΕΡΙΣΜΑ PASAL (ΚΟ) * ΠΑΣΑΛ 0,300 -15,25% 32.406 0,326 0,300 0,171 0,366
11.812.193 10,61 0,77 61,18 - 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,898 -0,22% 84.853 0,932 0,890 0,379 0,960

6.836.280 2,77 0,39 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 0,405 0,00% 2.100 0,405 0,405 0,300 0,562
48.069.201 60,57 0,45 54,32 21/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 1,260 -3,08% 67.441 1,300 1,260 0,443 1,360
57.434.884 43,59 0,36 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,759 -17,41% 36.885 0,900 0,750 0,349 0,919
51.197.862 289,27 1,22 14,76 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ S & B ΟΡΥΚΤΑ  (ΚΟ) * ΑΡΒΑ 5,650 -6,15% 131.427 6,020 5,610 4,365 6,020

6.456.530 12,27 0,82 53,80 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,900 -0,52% 1.591 1,900 1,890 1,030 1,910
54.888.240 37,93 0,40 - 0,10 0,10 20/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 0,691 1,62% 68.071 0,700 0,691 0,392 0,709

9.177.094 2,77 1,76 - 03/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,302 18,90% 106.170 0,302 0,234 0,120 0,780

>>
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Για τους τρεις
«μεγάλους», η ανάπτυξη
στον κλάδο 
των αλλαντικών παίζεται
εκτός έδρας. 
Για τους «μικρούς»,
η στροφή στην παράδοση
και στα βιολογικά
προϊόντα είναι το ατού. 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Ο
ι οικονομικές δυ-

σκολίες δεν έχουν
αφήσει ανεπηρέα-
στη την εγχώρια

αγορά αλλαντικών και κρεά-
των. Σύμφωνα με επίσημα στοι-
χεία, ο κλάδος παρουσιάζει
αυξομειώσεις την τελευταία
οκταετία, τάση που οφείλεται
τόσο στην αλλαγή του κατα-
ναλωτικού μοντέλου όσο και
στην κρίση. Την τετραετία 2004-
2009 η ελληνική αγορά αλ-
λαντικών «μεσουρανούσε», τη
διετία 2009-2011 κατέγραψε
αιφνίδια πτώση, ενώ το 2012
εμφάνισε σταθερή εικόνα.
Παρά το ότι υπάρχουν πολλές
εταιρείες μικρού και μεσαίου
μεγέθους (βιοτεχνικές μονάδες
τοπικής εμβέλειας), οι μεγάλες
επιχειρήσεις του κλάδου κερ-
δίζουν μερίδια αγοράς. Η ελ-
ληνική αγορά αλλαντικών είναι
της τάξης των 320 εκατ. ευρώ,
όταν στην Κύπρο αντιστοιχούν
35 εκατ. ευρώ και στη Βουλ-
γαρία 140 εκατ. ευρώ. Στη βαλ-
κανική αγορά του 1,15 δισ. ευ-
ρώ, η μέση κατά κεφαλή κα-
τανάλωση κυμαίνεται από 8
έως 11 κιλά ετησίως, όταν ο
αντίστοιχος μέσος όρος στη
Δ. Ευρώπη φτάνει τα 18 κιλά.
Όπως στην Ελλάδα, έτσι και
στα Βαλκάνια, οι μικρές οικο-
γενειακές επιχειρήσεις ελέγ-
χουν σημαντικά μερίδια αγο-
ράς, από 30% έως 60%.

Το δυναμικό χαρτί των εισηγ-
μένων του κλάδου αποτελεί
η αναπτυγμένη δραστηριότητα
σε αγορές του εξωτερικού, δε-
δομένης της οικονομικής στε-
νότητας που επικρατεί στην
εγχώρια σκηνή. Στο πλαίσιο
αυτό, εταιρείες αλλαντικών και
είδη κρέατος που επιχείρησαν
ανοίγματα σε διεθνές επίπεδο
κατόρθωσαν να αντισταθμί-
σουν τις εσωτερικές απώλειες
και να ενισχύσουν περαιτέρω
την ανάπτυξή τους.
Παράλληλα με την εξωτερική
δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις
της αγοράς αλλαντικών που
βλέπουν τα έσοδά τους να
σταθεροποιούνται παρά την
επιδεινούμενη οικονομική κρί-
ση είναι εκείνες που προωθούν
νέα προϊόντα, όπως αυτά με
χαμηλά λιπαρά, λιγότερο αλάτι,
λιγότερο ζωικό λίπος και συν-
τηρητικά. Σε αυτές, μερίδιο
αγοράς, αν και χαμηλότερο,
κερδίζουν και οι μικρότερες
τοπικές. Η εποχή του φαστ
φουντ έχει περάσει και η στρο-
φή του καταναλωτικού κοινού
σε ποιοτικότερα προϊόντα είναι
το ζητούμενο της εγχώριας
αγοράς, υποστηρίζουν αρμό-
διοι κύκλοι.
Σημειώνεται ότι τα βασικά προ-
ϊόντα του κλάδου διακρίνονται
σε πάριζα, μορταδέλα, ζαμπόν
(χοιρομέρι και ωμοπλάτες),
αλλαντικά πουλερικών, λου-
κάνικα, σαλάμι, μπέικον. Από
αυτές τις κατηγορίες, κερδίζει
στην κατανάλωση η πάριζα
και η μορταδέλα, με περίπου
29%, ενώ ακολουθούν το ζαμ-
πόν (χοιρομέρι και ωμοπλάτες)
και τα αλλαντικά πουλερικών. 

Σε Creta Farms, Υφαντή
και Nikas τα πρωτεία
Με πωλήσεις που προσεγγί-
ζουν τα επίπεδα της περασμέ-
νης χρονιάς, η Creta Farms πα-
ραμένει στην πρώτη θέση των
εταιρειών που τόλμησαν εγ-
χειρήματα εκτός Ελλάδας και
βγήκαν κερδισμένες. Στόχος
της για φέτος αποτελεί η εδραί-
ωσή της σε ακόμη 9 χώρες του
εξωτερικού, σε Δανία, Λετονία,

Ελβετία, Φιλανδία, Εσθονία,
Λιθουανία, Αυστρία, Σλοβενία
και Κροατία. Σημειώνεται ότι
η Creta Farms δραστηριοποι-
είται και σε Ισπανία, Σουηδία,
Αυστραλία, Ιταλία και ΗΠΑ, γε-
γονός που έχει οδηγήσει τα
οικονομικά της μεγέθη σε καλά
επίπεδα για την εποχή. Εκτός
της εξαγωγικής της δραστη-
ριότητας, σημαντικός παρά-
γοντας της επιβίωσής της στην
αγορά αλλαντικών αποτελεί

η σειρά Eν Ελλάδι Μεσογειακή,
με όχημα το παρθένο ελαι-
όλαδο.
Στην Κεντρική Ευρώπη στρέφει
τώρα το βλέμμα της η διοίκηση
του ομίλου Υφαντής, στοχεύον-
τας στην ενίσχυση των εξα-
γωγών της πέρα από τη Ρου-
μανία, όπου διαθέτει ήδη πα-
ραγωγική μονάδα. Την ίδια
ώρα πληροφορίες αναφέρουν
πως η εταιρεία σχεδιάζει να
προχωρήσει και σε εξαγορά
τοπικής μονάδας, δεδομένης
της ζήτησης που παρουσιά-
ζουν τα τελευταία χρόνια τα
τοπικά προϊόντα.
Στην περίπτωση της Νikas, οι
εξαγωγές καλύπτουν το 10%
του συνολικού της τζίρου, γε-
γονός που επιβεβαιώνει τη ση-
μασία που δίνει η διοίκηση της
επιχείρησης στην περαιτέρω
ανάπτυξή της στις διεθνείς
αγορές. Η εταιρεία διατηρεί
εργοστάσιο στη Βουλγαρία,
ενώ αυτή την εποχή προτε-
ραιότητά της αποτελεί η ση-
μαντική παρουσία της στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων. Επόμενοι σταθμοί της
αποτελούν οι αγορές της Τουρ-
κίας, της Ρουμανίας, της Σερ-
βίας και της Αλβανίας. 

Μπαίνουν δυναμικά
στην αγορά οι τοπικές
Την ίδια στιγμή, και ενώ οι υπο-
δομές δεν είναι οι κατάλληλες,

μικρότερες επιχειρήσεις εισέρ-
χονται δυναμικά στην ελληνική
αγορά αλλαντικών, με κύριο
όπλο τους τα παραδοσιακά,
τοπικά προϊόντα.
Η ΒΙ.ΚΗ. αποτελεί μια οικογε-
νειακή επιχείρηση, η οποία
ιδρύθηκε το 1973 και προωθεί
αλλαντικά και κρέατα με φρέ-
σκια πρώτη ύλη από την Ήπει-
ρο. Η εταιρεία αποτελείται από
300 εργαζομένους και έχει μέ-
λημά της το τρίπτυχο «σεβα-
σμός στον καταναλωτή, στο
συνεργάτη και στο περιβάλ-
λον». Προτεραιότητα της δι-
οίκησης αποτελεί, εκτός από
τη χρήση αγνών και ποιοτικών
υλικών, και η χρήση φιλικών
προς το περιβάλλον συσκευα-
σιών στην προσπάθεια μεί-
ωσης των βιομηχανικών απο-
βλήτων. Η εταιρεία έχει οργα-
νώσει σύγχρονες μονάδες βιο-
λογικού καθαρισμού σε όλες
τις εργοστασιακές εγκαταστά-
σεις της.
Τα αλλαντικά Ρεκόρ δραστη-
ριοποιούνται στη Βόρεια Ελ-
λάδα, με κρέατα που επιλέ-
γονται από πιστοποιημένα
σφαγεία της περιοχής. Ο ποι-
οτικός έλεγχος εφαρμόζεται
με το σύστημα  HACCP και οι
χημικές και μικροβιολογικές
αναλύσεις των πρώτων υλών
και των τελικών προϊόντων εί-
ναι συνεχείς, για να διασφαλί-
ζουν και ποιότητα και γεύση.
Ενδεικτικό παράδειγμα οικο-
γενειακής επιχείρησης είναι
το εργαστήρι της οικογένειας
Μουτεβελή, με παραδοσιακά
χωριάτικα λουκάνικα, που λει-
τουργεί περισσότερα από 40
χρόνια και έχει αφετηρία την
Καλαμάτα. Η διοίκηση στηρί-
χτηκε στην παραδοσιακή συν-
ταγή για λουκάνικα από τον
τόπο καταγωγής της, με φλού-
δα πορτοκαλιού, κρασί ή σκέτα.
Τα λουκάνικα φτιάχνονται από
κομμάτια φρέσκου χοιρινού
και μοσχαρίσιου κρέατος, 100%
φυσικά μυρωδικά και μπαχα-
ρικά, κόκκινο κρασί, φρέσκα
υλικά όπως πορτοκάλι και πρά-
σο, ακολουθώντας κατά γράμ-
μα τις παλιές συνταγές. 
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Οι «μεγάλοι» κάνουν focus στο εξωτερικό 
και οι «μικροί» στην παράδοση

Από την ακμή, 
στην παρακμή και

στη σταθεροποίηση

Ημεγάλη ακμή της ελληνικής
αλλαντοβιομηχανίας ση-

μειώθηκε την πενταετία 2005-
2009, όταν το συνολικό μέγεθος
της εγχώριας αγοράς αλλαντικών
αυξήθηκε, με μέσο ετήσιο ρυθμό
ανόδου 0,76%. Οι εταιρείες
εμπλούτισαν τόσο την γκάμα
των προϊόντων, ξεκινώντας
από τα light και φτάνοντας στα
αλλαντικά με ελαιόλαδο, ενώ
έγινε πολυπλοκότερη η παρα-
σκευή με παραλλαγές, όπως
καπνιστά ή φουαντρέ.
Η κρίση αποτέλεσε ανασταλτικό
παράγοντα και ανέστρεψε το
θετικό κλίμα στην εγχώρια αγο-
ρά αλλαντικών. Συγκεκριμένα,
η παραγωγή αλλαντικών και
κονσερβών κρέατος εμφάνισε
σωρευτική μείωση κατά 5,5%
την τελευταία διετία σε σχέση
με την προηγούμενη περίοδο. 
Πτωτικά κινήθηκε και η κατα-
νάλωση αλλαντικών, η οποία
υποχώρησε κατά 3,4% το 2010
και κατά 3,3% το 2011. Στη
διετία 2010-2011 ο κύκλος ερ-
γασιών παρουσιάστηκε μει-
ωμένος (-4,65%), ενώ παράλ-
ληλα σημειώθηκε και σημαντική
μείωση της κερδοφορίας σε
επίπεδο μεικτών αποτελεσμάτων
(-15,42%) και κερδών προ τό-
κων, φόρων και αποσβέσεων
(-47,12%). Tο 2009 τα κέρδη
των εταιρειών ξεπέρασαν τα
52 εκατ. , το 2010 περιορίστηκαν
στα 50 εκατ., ενώ το 2011 πα-
ρουσίασαν κατακόρυφη πτώση
και έφτασαν τα 26,45 εκατ. Tο
2012 οι εταιρείες παρουσίασαν
σταθεροποιητικές τάσεις, με
τα στοιχεία να δείχνουν ανά-
σχεση της πτωτικής πορείας.
Συγκεκριμένα, το πρώτο εξά-
μηνο του 2012 ο τζίρος μειώθηκε
κατά 0,7% σε σχέση με την αν-
τίστοιχη περσινή περίοδο. Σε
απόλυτο μέγεθος ο τζίρος των
αλλαντικών στις μεγάλες λια-
νεμπορικές αλυσίδες διαμορ-
φώθηκε στα 113,0 εκατ. το
εξάμηνο, έναντι 113,8 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι.
Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι
η αύξηση των προϊόντων ιδιω-
τικής ετικέτας (Private Label
– PL), το μερίδιο των οποίων
αυξήθηκε στο 26% από 20%
που ήταν πέρυσι το εξάμηνο. 



Ε
να τυπικό «ναι» από

το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων περιμέ-

νουν στη Μυγδονία για να
μπει μπροστά το σχέδιο του
βοτανόκηπου στην περιοχή
του Λαγκαδά. Το όραμά τους,
όπως εξηγεί στην «Παραγωγή»
η κυρία Χρυσάνθη Αλεξάν-
δρου, ιδρυτικό μέλος του συ-
νεταιρισμού, είναι να αξιοποι-
ήσουν τον παλιό δενδροκο-
μικό σταθμό 125 στρεμμάτων,
δημιουργώντας παράλληλα
50 θέσεις εργασίας ως το 2014.
Πέρα από την αξιοποίηση των
ελληνικών αυτοφυών αρω-
ματικών και φαρμακευτικών
φυτών για τη δημιουργία σα-
πουνιών, κεραλοιφών και λα-
διών, τα σχέδιά τους είναι πολ-
λά. Έχουν συμφωνήσει με την
Πανελλήνια Ένωση Νέων
Αγροτών (ΠΕΝΑ) για να τους
βοηθήσουν να φτιάξουν στο
χώρο ένα κέντρο διά βίου μά-
θησης, όπου αστοί και αγρότες
θα μπορούν να ενημερώνον-
ται για καλλιέργειες. Ο βοτα-
νόκηπος θα είναι έκτασης 300
στρεμμάτων και επισκέψιμος,
ενώ η ιδέα για το στήσιμο μιας
περιβαλλοντικής κατασκήνω-
σης για παιδιά στο χώρο είναι
κάτι που έχουν βάλει στο πρό-
γραμμα. 
«Στόχος μας είναι να στηρί-
ξουμε την τοπική ανάπτυξη»
σημειώνει η κα Αλεξάνδρου,
προσθέτοντας πως βάσει νό-
μου, το 65% των κερδών μιας
ΚΟΙΝΣΕΠ επιστρέφει στην κοι-
νωνία και το 35% μοιράζεται.
«Μόλις κλείσει το θέμα του
βοτανόκηπου θα προσλάβου-
με, με βάση το πλάνο, 50 άτομα
μέχρι το 2014. Πρέπει όμως
να βγάλουμε τους μισθούς

του κόσμου για να κάνουμε
προσλήψεις» προσθέτει. Η
αναμονή της γραπτής έγκρι-
σης από το ΥΠΑΑΤ -η οποία
έχει δοθεί καταρχήν- έχει κό-
στος. Η καλλιεργητική περίο-
δος ξεκινά και δεν μπορούν
να τη χάσουν. Η μόνη τους
λύση, εάν δεν έχουν σύντομα
απάντηση, είναι να νοικιάσουν
χωράφια και να σπείρουν τα
δικά τους για να καλλιεργή-
σουν τα βότανα και τα αρω-
ματικά φυτά που τους χρει-
άζονται για τα προϊόντα τους.
Ήδη εξετάζουν μάλιστα την
καταλληλότητα αυτών των
χωραφιών. 

Οι εξαγωγικές κινήσεις
Τις προηγούμενες ημέρες έγι-
ναν τα εγκαίνια του καταστή-
ματός τους στο Λαγκαδά, ενώ
βγήκε στον αέρα και ο δικτυα-
κός τους τόπος (http://www.
ksemygdonia.com/). Έχοντας
πάντα τη συνέργεια κατά νου,
φιλοξενούν προϊόντα και άλ-
λων ντόπιων παραγωγών. 
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι
και οι εξαγωγικές τους κινήσεις,
μέσα από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα e-Greece. Πρό-

κειται για πλατφόρμα ελληνι-
κών προϊόντων στη Μεγάλη
Βρετανία, των 70 εκατ. κατα-
ναλωτών. Θα αφορά λιανική
και χονδρική πώληση, μικρών
ποσοτήτων κυρίως, αφού είναι
σχεδιασμένο κατά βάση για
μικρές επιχειρήσεις. Το κόστος
είναι ετήσιο και τα έξοδα απο-
στολής βαρύνουν την εκά-
στοτε επιχείρηση. Οι εγγραφές
ξεκίνησαν στις αρχές Δεκεμ-
βρίου και θα διαρκέσουν μέχρι
και το Φεβρουάριο. Περιμέ-
νουν να συμπεριληφθούν πιο

πολλές επιχειρήσεις, προκει-
μένου να γίνει πιο ελκυστικό
για τον Άγγλο καταναλωτή.
Θα γίνεται ενημέρωση μέσα
από δίκτυο πωλητών, ενώ μέ-
σω του e-shop θα πωλούνται
και τα προϊόντα. «Οι πωλήσεις
ξεκινούν το Μάρτιο. Οι ξένοι
πρέπει να γνωρίσουν τα δικά
μας προϊόντα» λέει η κα Αλε-
ξάνδρου. Υπάρχουν κι άλλες
αγορές-στόχοι, όπως αυτές
της Ρωσίας και της Κίνας, το
«άνοιγμα» στις οποίες γίνεται
μέσω ενός επιχειρηματία στη

Ρόδο. Ωστόσο, εκεί είναι απα-
ραίτητες μεγάλες ποσότητες,
τις οποίες προς το παρόν δεν
μπορούν να καλύψουν. 

Εντός Ελλάδος
Όπως εκτιμά η κα Αλεξάνδρου,
μέχρι το Πάσχα θα έχουν κέρ-
δη, θα κινηθεί και η ελληνική
και η αγγλική αγορά. Πέρα
από το κατάστημα στο Λαγ-
καδά, είναι στα… σκαριά ορι-
σμένες συμφωνίες με κατα-
στήματα σε διάφορα μέρη
της χώρας. Μέσα στο Φε-

βρουάριο αναμένεται να κλεί-
σουν συμφωνία για την πώ-
ληση των προϊόντων τους σε
δύο καταστήματα, στην Αθήνα
και τις Σέρρες. Παράλληλα,
είναι σε συζητήσεις με εταιρεία
ίδιων προϊόντων στο Βόλο για
να καλύψουν η μία την άλλη,
με ανταλλαγή.

Τα βοτανολειτουργικά
τρόφιμα 
Τα σαπούνια, βοτανόλαδα και
οι κεραλοιφές που έχουν φτιά-
ξει μέχρι στιγμής καλύπτουν
την αγορά. Έγιναν με βότανα
και φυτά που οι ίδιες καλλιέρ-
γησαν στα χωράφια και τις
αυλές τους. 
Τώρα, στα… προσεχώς για
τον ΚΟΙΝΣΕΠ είναι και το πλάνο
για τα βότανα στη διατροφή.
Έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευ-
νες με τη βοήθεια των επιστη-
μόνων. Έχουν αποστείλει δείγ-
ματα για να εντοπίσουν τα βό-
τανα που θα προστίθενται στη
διατροφή, όχι μόνο για τη γεύ-
ση αλλά και για αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα του οργα-
νισμού. 
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ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚH ΓΥΝΑΙΚΕIΑ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗ

Μυγδονία: Έξοδος από την κρίση με τα βότανα
Το επιχειρηματικό δαιμόνιο έξι άνεργων γυναικών
οδήγησε τον περασμένο Αύγουστο στη δημιουργία
της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
(ΚΟΙΝΣΕΠ) Μυγδονία. Σήμερα, περίπου έξι μήνες
μετά, τα σχέδια έχουν μπει μπροστά και περιμένουν
ένα «ναι» για τον πρώτο βοτανόκηπο. 

ΤΗΣ AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)

Η Χρυσάνθη Αλεξάνδρου 
και η Στέλλα Γκουδίνογλου

Η Λια Κατσανεβάκη και  η Όλγα Βοσνακίδου

Κατάστημα, δικτυακός

τόπος και άμεσες

εξαγωγικές ευκαιρίες

είναι τα επιτεύγματα

της ΚΟΙΝΣΕΠ 

Μυγδονία μέσα 

σε μερικούς μήνες 



ειδήσεις44 Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

O
Μπιλ Γκρος, διευθύνων σύμβουλος
της Pimco, της μεγαλύτερης εται-
ρείας διαχείρισης ομολόγων παγ-

κοσμίως, συνιστά στους επενδυτές να αγο-
ράσουν, εκτός των άλλων, εμπορεύματα,
όπως λάδι και κρασί, για να προστατευτούν
από το νομισματικό πόλεμο μεταξύ των
ισχυρών οικονομιών του πλανήτη, που βρί-
σκεται σε εξέλιξη.
«Βρισκόμαστε σε ένα νομισματικό πόλεμο»
δήλωσε ο Γκρος στη γερμανική εφημερίδα
«Welt», προσθέτοντας ότι «η κατάσταση
θυμίζει τη δεκαετία του 1930, όταν πολλές
χώρες επιδίδονταν σε ανταγωνιστικές υπο-
τιμήσεις. Αναφερόμενος στην περίπτωση
της Ευρώπης εκτίμησε ότι, δεδομένων των
διαφορετικών συμφερόντων μεταξύ των
κρατών-μελών, θα είναι δύσκολη απόπειρα
η υποτίμηση ή ανατίμηση του ενιαίου νο-
μίσματος. Για χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία
και η Ελλάδα, εξήγησε, ένα πιο φτηνό ευρώ
θα ήταν προτιμότερο. Ωστόσο, οι ισχυροί
της Ένωσης, όπως η Γερμανία, μπορούν να
δραστηριοποιηθούν στις παγκόσμιες αγορές
χωρίς υποτίμηση.
Υπό τις συνθήκες αυτές, ο Γκρος πρότεινε
στους επενδυτές να πουλήσουν το αμερι-

κανικό δολάριο και να διακρατήσουν το
ευρώ. Συνέστησε επίσης αύξηση των το-
ποθετήσεών τους στο ασφαλές καταφύγιο
του χρυσού, σε εμπορεύματα, όπως το λάδι
και το κρασί, αλλά και σε τέχνη.
Η υπερβολικά χαλαρή νομισματική πολιτική
που ακολουθούν μεγάλες κεντρικές τράπεζες
του πλανήτη προκαλούν φόβους για έναν
παγκόσμιο νομισματικό πόλεμο. 
Η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Ελβετία αλλά και η
Βρετανία χρησιμοποιούν τη νομισματική
πολιτική για να υποτιμήσουν το νόμισμά
τους και να μπορέσουν να στηρίζουν την
ανάπτυξή τους. Οι μεγάλες κεντρικές τρά-
πεζες τυπώνουν χρήμα για να ενισχύσουν
την εθνική τους οικονομία. 
Όμως η Ιαπωνία προκαλεί, καθώς αποφάσισε
την αθρόα εκτύπωση χρήματος, ώστε να
ανακτήσει έδαφος στην κούρσα της αντα-

γωνιστικότητας στη σκακιέρα του παγκό-
σμιου εμπορίου.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) δεσμεύτηκε
για απεριόριστες αγορές ομολόγων, ενώ
ανακοίνωσε πως διπλασιάζει το στόχο της
για τον πληθωρισμό στο 2%. 
Στο τελευταίο δίμηνο το γεν υποτιμήθηκε
κατά 20% έναντι του ευρώ και κατά 10%
έναντι του δολαρίου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα κατηγόρησε άμεσα την ιαπωνική
κυβέρνηση για πολιτικές υποτίμησης του
γεν, ενώ πιο λάβρος ο επικεφαλής της γερ-
μανικής κεντρικής τράπεζας Γενς Βάιντμαν
προειδοποίησε την Τράπεζα της Ιαπωνίας
ότι θα οδηγήσει τον κόσμο σε έναν ολέθριο
γύρο ανταγωνιστικών υποτιμήσεων.
Βέβαια, οι ιαπωνικές εξαγωγές, όπως και
αρκετών ακόμη χωρών στον κόσμο, υπο-
φέρουν εδώ και χρόνια εξαιτίας του υποτι-
μημένου γουάν, του νομίσματος της Κίνας.
Κανείς όμως, ούτε η κυβέρνηση των ΗΠΑ,
ούτε η Γερμανία, ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά ούτε και η Ιαπωνία τόλμησαν να μι-
λήσουν τα τελευταία 10 χρόνια για κίνδυνο
νομισματικού πολέμου, εξαιτίας της πολιτικής
του υποτιμημένου γουάν που ακολούθησε
η κεντρική τράπεζα της Κίνας.

Το 20% της ζήτησης
σε κρέας καλύπτουν 

οι Έλληνες κτηνοτρόφοι 

Μόλις το 20% της ζήτησης σε κρέας στην Ελ-
λάδα καλύπτουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι,

καθώς 8 στα 10 μοσχάρια που καταναλώνονται
στη χώρα μας είναι εισαγόμενα. Στη γαλακτο-
παραγωγή δε η ζήτηση καλύπτεται σε ποσοστό
50%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κέντρου Γε-
νετικής Βελτίωσης Ζώων Ν. Μεσημβρίας (ΚΓΒΖ)
δρ. Αθανάσιο Γκαρσέν, παρόλο που στην Ελλάδα
υπάρχουν ντόπιες αλλά και σπάνιες φυλές που
θα μπορούσαν οι κτηνοτρόφοι να βελτιώσουν
γενετικά και να έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις,
πετυχαίνοντας ταυτόχρονα υψηλότερα κέρδη
και περιορίζοντας σημαντικά το κόστος παρα-
γωγής, ωστόσο το έλλειμμα ενημέρωσης που
εντοπίζεται οδηγεί τους περισσότερους στην ει-
σαγωγή ζώων κυρίως από τη Γαλλία. 
Όπως δήλωσε ο κ. Γκαρσέν, θα πρέπει να καταστεί
απόλυτα σαφές στους κτηνοτρόφους ότι η εκτροφή
εισαγόμενων ζωντανών είναι περισσότερο δα-
πανηρή έναντι της φροντίδας των ντόπιων, ενώ
-όπως σημείωσε- ένας από τους λόγους που δεν
προωθείται το ελληνικό κρέας είναι κυρίως ότι
οι κτηνοτρόφοι δεν λαμβάνουν τις τιμές που θα
έπρεπε, έναντι των εισαγομένων, στα διάφορα
σημεία πώλησης. 
Υπογράμμισε την ανάγκη εντατικοποίησης των
ελέγχων, έτσι ώστε να παταχθεί και το φαινόμενο
των ελληνοποιήσεων, που αποτελεί μεγάλη πληγή
τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους κα-
ταναλωτές. 

Προγράμματα ενημέρωσης και
προώθησης αγροτικών προϊόν-

των Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης και Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης, συνολικού
ύψους 6,53 εκατ. ευρώ, πρόκειται να
υλοποιήσουν η Κεντρική Ένωση Επι-
μελητηρίων Ελλάδος και η Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας,
μετά την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων από τον αναπληρωτή
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων Μάξιμο Χαρακόπουλο. 
Οι συμβάσεις αφορούν νωπά λαχα-
νικά και φρούτα προοριζόμενα για
την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, και συγκεκριμένα τη
Γερμανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία,
την Τσεχία και τη Ρουμανία. «Στόχος
μας» δήλωσε ο κ. Χαρακόπουλος
«είναι το άνοιγμα των αγορών στα
ποιοτικά ελληνικά αγροδιατροφικά
προϊόντα. Οι εξαγωγές μπορούν να
ενισχύσουν το εισόδημα του Έλληνα

αγρότη στη δύσκολη αυτή οικονο-
μική συγκυρία. 
Τα προγράμματα ενημέρωσης και
προώθησης αποτελούν πολύτιμο
εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια.
Όχι μόνο επιφέρουν την πολυπό-
θητη ρευστότητα, αλλά, αναδει-
κνύοντας την ταυτότητα των προ-
ϊόντων μας, συμβάλλουν καθορι-
στικά στην οικοδόμηση ενός κα-
λύτερου αύριο για την πρωτογενή
μας παραγωγή».

Ασφαλή καταφύγια στο

νομισματικό πόλεμο μεταξύ 

των ισχυρών του πλανήτη

Pimco: Αγοράστε λάδι και κρασί…

Προγράμματα ύψους 6,53 εκατ. 
για προώθηση αγροτικών προϊόντων 
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A
κόμη και μέχρι τις πα-

ρυφές των πάρκων
και των δρυμών της
Βόρειας Ελλάδας

έχουν πλέον φτάσει οι λαθροϋ-
λοτόμοι. Η κατάσταση απειλεί
και με περιβαλλοντική κρίση,
αφού πλέον εκτός των Ελλήνων,
κόβουν παράνομα δέντρα και
άτομα, τα οποία μπαίνουν λα-
θραία στη χώρα μας από τις
γειτονικές χώρες. 
Παρά τις προσπάθειες των δα-
σικών υπηρεσιών αλλά και των
φυλάκων των εθνικών πάρκων,
οι οποίοι καλούνται να περι-
φρουρήσουν περιοχές εκατον-
τάδων χιλιάδων ή και εκατομ-
μυρίων στρεμμάτων με πενιχρά
μέσα, χωρίς όμως αποτέλεσμα:
δέντρα που δύσκολα αποκαθί-
στανται καταλήγουν σε σόμπες
και τζάκια και η οικονομική κρί-
ση στην Ελλάδα τείνει πλέον να
εξελιχθεί σε περιβαλλοντική,
όπως προειδοποιούν οι κατά
τόπους δασάρχες, δασολόγοι,
βιολόγοι και εκπρόσωποι φο-
ρέων διαχείρισης. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, σε κάποιες
περιοχές έχουν ήδη αρχίσει να
διαφαίνονται πιθανές επιπτώσεις
της αποψίλωσης των δέντρων
στο τοπικό προστατευόμενο
οικοσύστημα (π.χ. στην ορνι-
θοπανίδα), ενώ σε άλλες το μόνο
που κρατάει τους λαθροϋλοτό-
μους μακριά από τα δάση είναι
η δυσπρόσιτη θέση τους, τα με-
γάλα υψόμετρα ή οι κακές και-
ρικές συνθήκες καθ' όλη τη
διάρκεια του χειμώνα. 
Για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου οι δασικές υπηρεσίες
ζητούν από τους πολίτες να συν-
δράμουν στην προστασία και
στη διατήρηση των ελληνικών
δασών, ιδίως των προστατευό-
μενων, καταγγέλλοντας τα κρού-
σματα παράνομης ξύλευσης,
κατά προτίμηση επωνύμως. Κι
αυτό διότι οι ανώνυμες καταγ-
γελίες αποδεικνύονται συχνά
παραπλανητικές, με στόχο να
στρέψουν την προσοχή των
υπηρεσιών σε άλλες περιοχές
και οι λαθροϋλοτόμοι να δρά-
σουν ανενόχλητοι. 
Το θράσος των λαθροϋλοτόμων
τον τελευταίο καιρό έχει ξεπε-

ράσει κάθε όριο, αφού πλέον
κόβουν ξύλα και σε σημαντικούς
βιότοπους των Δέλτα Αξιού -
Λουδία - Αλιάκμονα. 
Η σημασία ωστόσο του Εθνικού
Πάρκου δεν πτοεί τους λαθροϋ-
λοτόμους, που είτε από ανάγκη
-στην περίπτωση των ανθρώ-
πων που θέλουν να ζεστάνουν
το σπίτι τους- είτε για το κέρδος,
διεισδύουν σε ολοένα μακρι-
νότερα σημεία του Πάρκου.

Αποψιλώνεται το Δέλτα 
του Νέστου
Καταστροφές έχει υποστεί και
το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς
Ροδόπης, η οποία απλώνεται
σε έκταση 1.731.150 στρεμμά-
των. 
Οι λαθροϋλοτόμοι κόβουν με
βάση ένα κριτήριο: τί είναι πιο
κοντά τους και πιο εύκολο να
μεταφερθεί. Δεν καταλαβαίνουν
από προστατευόμενες περιοχές.
Κρούσματα σημειώνονται στο
Δέλτα του Νέστου, σε δέντρα
που είναι πολύ δύσκολο να αν-
τικατασταθούν: πλατάνια, δρύες
και φράξους. 

Πρέσπες: Η επέλαση 
των λαθροϋολοτόμων
Στο Τριεθνές Ελλάδας-Αλβα-
νίας-πΓΔΜ, στην ευρύτερη πε-
ριοχή του εθνικού δρυμού των
Πρεσπών, η λαθροϋλοτομία δεν

είναι απότοκο μόνο της οικο-
νομικής κρίσης, αν και εντείνεται
από αυτή. Επίσης, οι λαθροϋ-
λοτόμοι δεν είναι μόνο… εγ-
χώριας προέλευσης όπως σε
άλλες περιοχές, αφού «συνά-
δελφοί» τους έρχονται και από
γειτονικές χώρες, κυρίως από
Αλβανία, κόβουν δέντρα, τα
οποία μεταφέρουν στη χώρα
τους. 
Μεγάλο είναι το πρόβλημα λα-
θροϋλοτομίας στην περιοχή
του Βροντερού, όπου έχουν ση-
μειωθεί πολλά κρούσματα στο
δρυμό που υπάρχουν δάση

δρυός (ευθυτενείς βελανιδιές),
τη «βόρεια» σημύδα, κωνοφόρα
δέντρα, 1.400 είδη φυτών, 1.200
είδη φτέρης και τα μοναδικό
στην Ευρώπη δάσος από γη-
ραιούς κέδρους. 

Λαθροϋλοτομία 
και στο Γράμμο 
Εκτεταμένη λαθροϋλοτομία ση-
μειώνεται και στο Γράμμο τα
τελευταία χρόνια. Περίπου 3.500
στρέμματα δάσους αποψιλώ-
θηκαν την τελευταία πενταετία
από Αλβανούς λαθροϋλοτόμους
στην περιοχή του Τριλόφου,
σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο
αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς
Δημήτρης Σαββόπουλος. Ο δα-
σολόγος της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς Θανάσης
Ζυγούρας αναφέρει ότι συνο-
λικά έχουν ξυλεύσει 35.000 με
40.000 κυβικά μέτρα, τη μέση
ετήσια παραγωγή της Διεύθυν-
σης Δασών Καστοριάς. 
Ο κ. Ζυγούρας σημειώνει ότι
περίπου 2.000 στρέμματα δά-
σους αποψιλώθηκαν από πε-
ριοχή που έχει χαρακτηριστεί
ως Natura. Την ίδια ώρα στόχος
ληστρικών επιθέσεων γίνονται
συνοριακοί οικισμοί, όπως κα-
ταγγέλλουν Αρχές και κάτοικοι,
οι οποίοι ζητούν να λειτουργή-
σουν και πάλι τα στρατιωτικά
φυλάκια της περιοχής. 

Μπαίνουν παράνομα στη χώρα 
και αποψιλώνουν δάση

Καταστροφές 
και στον Όλυμπο

Το Βουνό των 12 Θεών, ο
Όλυμπος, συμπεριλή-

φθηκε -από το έγκυρο βρε-
τανικό περιοδικό «Ecolo-
gist- στη λίστα των 10 κα-
λύτερων Εθνικών Πάρκων
της Ευρώπης (έχοντας επι-
λεγεί ανάμεσα σε 359), ενώ
η Unesco τον χαρακτήρισε
«διατηρητέο οικοσύστημα
της παγκόσμιας βιόσφαιρας».
Κι όμως οι λαθροϋλοτόμοι
έχουν φτάσει μέχρι τους
πρόποδες του Ολύμπου και
τις παραολύμπιες περιοχές. 

Ο ΣΕΚ ζητά στήριξη
των Ελληνικών Φυλών

Αγροτικών Ζώων

Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύν-
δεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) για

τον κίνδυνο να μην πραγματοποιηθεί το 2ο Πα-
νόραμα Ελληνικών Φυλών Αγροτικών Ζώων στην
έκθεση ΖΟΟΤΕCHNIA, 7-10 Φεβρουαρίου 2013. 
Αιτία αποτελεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων να κινητοποιήσει τους απαιτούμενους
πόρους από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος
και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) για την οικονομική στήριξη
και υλοποίηση της σημαντικής αυτής δράσης.
Τονίζεται ότι οι πόροι αυτοί προέρχονται από
εισφορές των επαγγελματιών των κλάδων που
ασχολούνται με το γάλα και το κρέας, η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων είναι κτηνοτρόφοι, και
οι οποίες θεσμοθετημένα πρέπει να έχουν αν-
ταποδοτικό χαρακτήρα. 
Ο ΣΕΚ πρωτοστάτησε στην οργάνωση του πρώτου
πανοράματος, στο πλαίσιο της Zootechnia 2011,
και αγωνίζεται να καθιερωθεί η δράση αυτή ως
μόνιμος θεσμός, διότι συμβάλει πρωτίστως στην
προβολή και στη διάσωση των αυτοχθόνων
φυλών αγροτικών ζώων, οι οποίες αποτελούν
πολύτιμο παραγωγικό υλικό, πολιτιστική κλη-
ρονομιά, αλλά και βάση για τη μελλοντική βιώσιμη
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μας. 

Μέτρια χρονιά το 2012 
για το ελληνικό ακτινίδιο

Μέτρια χρονιά για το ελληνικό ακτινίδιο και τους
παραγωγούς, τουλάχιστον σε επίπεδο Πιερίας,

χαρακτηρίζεται το 2012. 
Συνολικά, σε επίπεδο Ελλάδας, η παραγωγή κυμάνθηκε
περί τους 150.000 τόνους περίπου σύμφωνα με ανε-
πίσημα στοιχεία, με αρκετά καλή ζήτηση από το εξω-
τερικό και κυρίως τις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης
Ανατολής και της Κίνας.
Εκατοντάδες ελαιοπαραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας
βρίσκονται σε απόγνωση, αφού από το χαλάζι κατα-
στράφηκαν χιλιάδες τόνοι καρπού με πιθανές επι-
πτώσεις και στα ίδια τα δέντρα. Τη μεγαλύτερη ωστόσο
ζημιά υπέστησαν οι παραγωγοί ελιάς των Παρακαμ-
πυλίων. 
Ζημιές έχουν σημειωθεί και στην Πελοπόννησο,
κυρίως στην Αργολίδα, με τους παραγωγούς να ζητούν
την άμεση παρέμβαση του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). 



Ε
ρευνητές στην Αγγλία δο-

κίμασαν τα αποτελέσματα
της τσίχλας στο τσιμπολό-
γημα. Οι συμμετέχοντες

που μάσησαν δυο τσίχλες μετά το
μεσημεριανό, είτε κανονική είτε
χωρίς ζάχαρη, έφαγαν λιγότερες
θερμίδες από σνακ, απ’ ότι αυτοί
που δεν μασούσαν. 
Μία έρευνα στο Mayo Clinic, δείχνει
ότι το μάσημα της τσίχλας χωρίς ζά-
χαρη καίει 11 θερμίδες την ώρα και
μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο στην
απώλεια βάρους. Συμμετέχοντες σε
μία άλλη έρευνα φάνηκαν να τρώνε
περίπου 40 θερμίδες λιγότερες σε
ένα απόγευμα από τσιμπολογήματα
όταν μασούσαν τσίχλα, συγκριτικά
με αυτούς που δεν μασούσαν. Στη
διάρκεια όμως ενός χρόνου, μπορεί

να σημαίνει 14.000 θερμίδες λιγό-
τερες. 
Το Plasmetic.com αναφέρει ότι το
μάσημα της τσίχλας μπορεί να βοη-
θήσει την καταστολή της όρεξης,
ενισχύοντας την εγρήγορση λόγω
του μικρού ποσού καφεΐνης που πε-
ριέχουν οι περισσότερες μάρκες τσι-
χλών. 
Η όρεξη συχνά αυξάνεται όταν βα-
ριόμαστε, είμαστε ταλαιπωρημένοι
και κουρασμένοι. Έτσι, αυξάνοντας
την εγρήγορσή μας, θα βοηθούσε
να ελέγξουμε την όρεξη. 
Μία ερευνητική μελέτη που υπο-
βλήθηκε στην ετήσια επιστημονική
συνάντηση της Εταιρείας Παχυσαρ-
κίας το 2007, έδειξε ότι η τσίχλα
πριν από ένα απογευματινό σνακ,
συνέβαλε στη μείωση της πείνας

και των επιθυμιών για τσιμπολογή-
ματα μεταξύ ατόμων που περιορί-
ζουν τη συνολική πρόσληψη θερ-
μίδων. Η πρόσληψη θερμίδων από
σνακ μειώθηκε κατά 25 θερμίδες. 
Σε μία έρευνα 60 ατόμων, με συμ-
μετέχοντες ηλικίας 18 ως 54 ετών,
κλήθηκαν να καταναλώσουν ένα
αλμυρό και ένα γλυκό σνακ το από-
γευμα μετά από μάσημα τσίχλας με
ζάχαρη και χωρίς τσίχλα. Η πείνα
και η όρεξη κρίθηκαν αμέσως μετά
το μεσημεριανό γεύμα και στη συ-
νέχεια ανά μία ώρα. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι με την τσίχλα μειώθηκε
η θερμιδική πρόσληψη κατά 25 θερ-
μίδες (39 από γλυκά σνακ και 11
από αλμυρά.) Η πείνα και η επιθυμία
για φαγητό καταστελλόταν σημαν-
τικά με το μάσημα της τσίχλας σε
μία, δύο και τρεις ώρες μετά το
γεύμα. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν
ότι οι τσίχλες βελτίωσαν τη διάθεσή
τους, μειώνοντας το στρες και το
άγχος. 

Πέρα από τη διατροφή… 
Ερευνητές από το Κολέγιο Ιατρικής
Baylor πήραν 108 φοιτητές μαθη-
ματικών από το Χιούστον του Τέξας
και τους χώρισαν σε 2 ομάδες, πα-
ρακολουθώντας τους για 14 εβδο-
μάδες. Η μία ομάδα μασούσε τσίχλα
ενώ έκανε εργασία και κατά τη διάρ-
κεια εξετάσεων και η άλλη όχι, λαμ-

βάνοντας τα αποτελέσματα. Οι μα-
θητές που μασούσαν τσίχλα είχαν
3%, αύξηση στα τεστ σε σύγκριση
με αυτούς που δεν μασούσαν. Επίσης
οι φοιτητές που μασούσαν τσίχλα,
απαιτούσαν λιγότερα διαλείμματα
και έδιναν καλύτερη προσοχή. 
Άλλα πλεονεκτήματα από το μάσημα
της τσίχλας περιλαμβάνουν τη μεί-
ωση του κινδύνου φθοράς των δον-
τιών και την αύξηση ροής του αίματος
στον εγκέφαλο. Το 2006 Δανοί επι-
στήμονες ανακάλυψαν ότι άνθρωποι
που μασούσαν τσίχλα, είχαν περίπου
τρεις φορές περισσότερη απορρό-
φηση από το αντισταμινικό λορα-
ταδίνη (χρησιμοποιείται για τη θε-
ραπεία των αλλεργιών και των κρυο-
λογημάτων). 
Αρκετά συχνά οι γευστικοί μας κά-
λυκες επιθυμούν μία γεύση. Μα-
σώντας μία αρωματισμένη τσίχλα
χωρίς ζάχαρη, εφοδιάζουμε το στόμα
μας με μία γεύση χωρίς να σπατα-
λήσουμε θερμίδες. Ακόμη και αν
μασήσουμε μία τσίχλα για λίγα λεπτά,
δίνουμε φρεσκάδα στο στόμα, το
οποίο μπορεί να απαλλάξει από επι-
θυμίες τροφίμων και να καταστείλει
την όρεξη. 

Πολλοί έχουμε αναρωτηθεί αν η τσίχλα μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει
την όρεξή μας για φαγητό. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες 
ανά τον κόσμο για την ένταση της όρεξης σε συνδυασμό με το μάσημα
τσίχλας. Έρευνες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ και στην Αγγλία έδειξαν 
ότι το μάσημα της τσίχλας μειώνει την πείνα και ελέγχει την όρεξη.
Άνθρωποι που μασούσαν τσίχλα ανάμεσα στα γεύματα, τσιμπολογούσαν
λιγότερο και είχαν πιο μειωμένο αίσθημα πείνας.
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Γράφει ο ΘΩΜΑΣ Β. ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ
Διατροφολόγος – Διαιτολόγος 
website: www.krabokoukis.gr &  

www.enmesodiatrofis.gr / e-mail: tomkrab@tomkrab.gr

ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ

Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «20 ποδήλατα και 20 σόμπες
υγραερίου» 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 2 Φεβρουαρίου
2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 20 ποδήλατα και 20 σόμπες υγραερίου,
τα οποία θα κερδίσουν 40 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε σαράντα (40) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα κυκλοφορήσει
το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013, υπάρχει στη σελ. 3 μια κόκκινη
σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό – αναγνώστες
της εφημερίδας, οι 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 9 Φεβρουαρίου
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 2ης Φεβρουαρίου 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 οποιονδήποτε 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.

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΝΕΡΟΥ 

της έκδοσης 
26-01-2013 

είναι:
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πάτρα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Υπάρχει όμως και η αντίπερα όχθη.
Προβλήματα υγείας μπορούν να

επέλθουν από την υπέρμετρη κατα-
νάλωση τσίχλας. Η σορβιτόλη είναι
μία γλυκαντική ουσία που χρησιμο-
ποιείται στις τσίχλες χωρίς ζάχαρη,
στις οδοντόπαστες και σε μερικά
γλυκά με χαμηλές θερμίδες. Σε υπερ-
βολικά ποσά η σορβιτόλη μπορεί να
προκαλέσει ακραία απώλεια βάρους
και διάρροια που να χρήζει νοσηλείας.
Ορισμένες περιπτώσεις σοβαρής
απώλειας βάρους και προβλημάτων
υγείας συμβαίνουν σε άτομα που κα-
ταναλώνουν 20 ή και περισσότερες
τσίχλες με σορβιτόλη την ημέρα (θε-
ωρείται ασφαλής σε μικρές ποσότητες). 
Πέρα από αυτό, έχουν γίνει αναφορές
ατόμων ότι με το μάσημα τις τσίχλας
νιώθουν πείνα και ενοχλήσεις στο
στομάχι, λόγω του επιπλέον σάλιου
που παράγεται. Δεν έχει αποδειχθεί
όμως ότι η διέγερση του σάλιου από
τσίχλες αυξάνει την πείνα. 
Συμπερασματικά, βάση των ερευνών,
το μάσημα της τσίχλας βοηθάει στον
περιορισμό της όρεξης και στον έλεγχο
του βάρους, ειδικότερα για τους αν-
θρώπους που τσιμπολογάνε σε κα-
ταστάσεις στρες και άγχους. Επειδή
όμως κάθε άνθρωπος είναι μια ξε-
χωριστή οντότητα και διαφορετικός
οργανισμός, κάντε μία δοκιμή για να
βγάλετε κι εσείς τα δικά σας συμπε-
ράσματα όσον αφορά το πώς δρα το
μάσημα της τσίχλας στο δικό σας ορ-
γανισμό… 

Η άλλη όψη 
του νομίσματος

Επηρεάζει την όρεξή μας;

Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 210/9249571-2 & 210/7256050. 
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Τα αποξηραμένα μήλα με μια πινελιά
από γαρύφαλλο χαρίζουν εξαιρετική

μυρωδιά στο σπίτι, κάτι που όλοι θέλουμε
να χαιρόμαστε. Ιδιαίτερα τους χειμερινούς
μήνες που θέλουμε ο χώρος του σπιτιού
μας να είναι πιο ζεστός σε χρώματα και
αρώματα, τα αποξηραμένα φρούτα έχουν
την τιμητική τους. 
Φτιάξτε και εσείς τα δικά σας αποξηραμένα
διακοσμητικά με απλά βήματα: 

1 Κόβετε σε λεπτές λουρίδες το μήλο,
αφού έχετε αφαιρέσει το κεντρικό τμή-
μα του μήλου (κουκούτσι). 

2 Τοποθετήστε τις λουρίδες σε χυμό από
λεμόνι για 30 λεπτά. 

3 Στη συνέχεια τοποθετήστε τις λουρίδες
σε ταψί του φούρνου και αν θέλετε,
μπορείτε να τις ψεκάσετε με αρωματική
βανίλια ή να ρίξετε μερικά άνθη γα-
ρύφαλλου για περισσότερη μυρωδιά. 

4 Ψήστε τα μήλα στους 180 βαθμούς
για 4 ώρες (μέχρι να ξεραθούν τελείως)
(φωτογραφία Νο 1). 

5 Όταν τα βγάλετε από το φούρνο, αφή-
στε τα μερικά λεπτά να αποκτήσουν
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

6 Τοποθετήστε 2 έως 3 γαρύφαλλα σε
κάθε λωρίδα (φωτογραφία Νο 2).

7 Σε σκληρό σύρμα περνάτε τις λωρίδες
μήλου, είτε από το μικρότερο στο με-
γαλύτερο σε μέθοδος είτε ανεξαρτήτου
μεγέθους (φωτογραφία Νο 3).

8 Δέστε τις άκρες σε σχήμα «στεφάνι»
(φωτογραφία Νο 4). 

Υλικά
l 1 κ.σ. αλεύρι για κάθε χρήση
l 1 έτοιμη ζύμη για πίτσα (συνιστώ 

της Pillsbury)
l½ φλιτζάνι βούτυρο (μια ράβδος) 

σε θερμοκρασία δωματίου
l 1 κ.σ. φρέσκο χυμό λεμόνι
l 2 κ.σ. ζάχαρη (προτιμήστε καφέ ζάχαρη)
l¼ κ.γ. χοντρό αλάτι
l¼ και 1/8 κ.γ. κανέλα 
l 2 μήλα κομμένα σε λεπτές φέτες
l 1 μεγάλο κρόκο αυγού 
l 1 κ.γ. κρυσταλλική ζάχαρη
Παγωτό (προαιρετικά) 

Εκτέλεση
Ανοίξτε τη ζύμη σας σε ορθογώνιο σχήμα.
Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε απαλά το

χυμό λεμονιού, το αλεύρι, τις 2 κ.σ. ζάχαρη,
το αλάτι, το ¼ κ.γ. κανέλας και τα μήλα. 
Αφήστε περίπου 2 εκατοστά από την αρχή
της κάθε πλευράς της ζύμης και τοποθετήστε
τα μήλα πάνω στη ζύμη. 
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180 βαθ-
μούς. Σε ένα μικρότερο μπολ ανακατέψτε
τον κρόκο του αυγού και 1 κ.γ. νερό και το-
ποθετήστε το με τη βοήθεια ενός πινέλου
στις άκρες της ζύμης (που δεν είναι καλυμμένες
με μήλα). 
Σε ένα άλλο μπολ ανακατέψτε το 1 κ.γ. ζάχαρη
με το 1/8 κ.γ. κανέλα και πασπαλίστε τα μήλα. 
Ψήνετε μέχρι η κρούστα της τάρτας σας να
ροδίσει, περίπου στα 30 έως 35 λεπτά. 
Προαιρετικά σερβίρετε με παγωτό! 
Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει
πέρα! 

Τάρτα με μήλα

Ιδέες για το σπίτι

Η διαφορετική τάρτα με μήλα που όλοι
θα λατρέψουν! Η βασική της διαφορά
είναι ότι χρησιμοποιείται ζύμη για
πίτσα. Δοκιμάστε την και
θα σας καταπλήξει. 

Το μήλο είναι ένα από τα πιο
θρεπτικά και υγιεινά φρού-
τα που μπορούμε να κατα-

ναλώσουμε. Άλλωστε όλοι έχουμε
ακουστά την παροιμία «ένα μήλο
την ημέρα το γιατρό τον κάνει
πέρα». 
Τα μήλα περιέχουν αντιοξειδω-
τικά, βιταμίνη C και βοηθούν
στην υγεία των δοντιών μας. Σχε-
τικές έρευνες έχουν δείξει πως

τα μήλα μας προστατεύουν από
διάφορα είδη καρκίνου, από Αλ-
τσχάιμερ, από καρδιακά νοσή-
ματα, ενώ μας βοηθούν στο να
ελέγχουμε το βάρος μας και τη
χοληστερόλη. 
Ένα μήλο περιέχει περίπου 50
θερμίδες και καθόλου λιπαρά.
Λόγω των ισχυρών αντιοξειδω-
τικών, όπως έχουμε ήδη αναφέρει,
προστατεύει από τη νόσο Αλ-

τσχάιμερ αφού προφυλάσσει από
τις κυτταρικές βλάβες, ενώ έχουν
και ισχυρή αντικαρκινική δράση.
Περιέχει μεταλλικά στοιχεία που
ενισχύουν τα οστά και προστα-
τεύουν από την οστεοπόρωση.
Η περιεκτικότητά του σε βιταμίνη
C ενισχύει το ανοσοποιητικό σύ-
στημα, τονώνει το μυϊκό, αλλά
και το νευρικό σύστημα. Το μήλο
επίσης διεγείρει την πεπτική λει-

τουργία και βοηθά στην πέψη,
και στη γενικότερη καλή λειτουρ-
γία των εντέρων. Βοηθά στη ρύθ-
μιση του σακχάρου λόγω των
διαλυτών ινών που περιέχει και
συστήνετε σε όσους πάσχουν
από διαβήτη. 
Εκτός των άλλων, επειδή τα μήλα
περιέχουν σίδηρο, συνιστώνται
κατά της πτώσης των μαλλιών
και του σπασίματος των νυχιών. 

Η θρεπτική αξία του μήλου 

Να προτιμάτε μήλα χωρίς χτυ-
πήματα και κοψίματα, ώστε να

είστε βέβαιοι πως δεν έχουν εισχω-
ρήσει φυτοφάρμακα στον καρπό.

Καλύτερα να τρώτε το μήλο μετά
από γεύματα, γιατί οι θρεπτικές

του ουσίες βοηθούν στο μεταβολι-
σμό του οργανισμού και τη γρηγο-
ρότερη πέψη.
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ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ 
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων Mcs
(kogka@paragogi.net)



Ο Ελληνόπυργος
(Γράλιστα) 
Καρδίτσας είναι ένας 
παραδοσιακός οικισμός
στη βορειοδυτική
πλευρά των Αγράφων.
Είναι επίσης ο τόπος
όπου μεγάλωσε 
ο Γεώργιος
Καραϊσκάκης, 
όπου συγκρότησε 
την πρώτη ομάδα του
και έδωσε τις πρώτες
μάχες του κατά
των Τούρκων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Ο
Ελληνόπυργος

πήρε το όνομά
του από τα ερείπια
του αρχαίου πύρ-

γου που βρίσκεται στη βόρεια
πλευρά του οικισμού. 
Από άποψη αρχιτεκτονική και
πολεοδομική, είναι ένας από
τους πιο ενδιαφέροντες οι-
κισμούς της περιοχής. 
Ο οικισμός είναι αμφιθεατρι-
κά κτισμένος με κέντρο ανα-
φοράς την πλατεία, η οποία
έχει δομή καθαρά παραδο-
σιακή. 
Το χωριό ξεπερνά σήμερα
τους 15 αιώνες ζωής και έχει
επάξια τον τίτλο του αρχαι-
ότερου χωριού της δυτικής
Θεσσαλίας. 
Το κάστρο του Ελληνόπυργου
είναι κτισμένο με ογκόλιθους
που έχουν διάφορες διαστά-
σεις και υψώνεται στην ψη-
λότερη κωνική και βραχώδη
περιοχή μιας σειράς από βου-
νοκορφές, που ξεκινούν από
τη δεξιά όχθη του Πάμισου
ποταμού (απέναντι από το
Μουζάκι Καρδίτσας) και εκτεί-
νονται προς τα Νότια και Νο-
τιοανατολικά. 

Αρχοντικό Σύρμου-Ζήγρα
Μετά από πρωτοβουλία των
κατοίκων, το παλιό Αρχοντικό
Σύρμου-Ζήγρα αποκαταστά-
θηκε και μετατράπηκε ξενώνα.
Το Αρχοντικό διαθέτει εννέα
υπνοδωμάτια (τρία στο ισόγειο
και έξι στον πρώτο όροφο),
λόμπι στο ισόγειο με τζάκι και
αποθήκη, χώρους ενδιαίτησης
και τζάκι στο υπόγειο, καθώς
και χώρο κουζίνας και συνα-
φούς εξοπλισμού και άνετους
κοινόχρηστους χώρους υγιει-
νής. 

Δράσεις 
Το Αρχοντικό προσφέρεται για
άνετη διαμονή και εξορμήσεις
στα γύρω μοναστήρια (Κορώ-
νης, Αγ. Γεωργίου-Καραϊσκάκη,
Πελεκητή, Σπηλιάς, Αγ. Τριάδος),
καθώς και προς την Πόρτα Πα-
ναγιά, τους Γόμφους, την Πύλη,
τη Μεσοχώρα, την Ελάτη, το
Περτούλι, τα Τρίκαλα και τα
Μετέωρα. Προσφέρεται ακόμη
για περίπατους στους δρομί-
σκους και στα μονοπάτια προς
τον Αϊ-Αθανάσιο/Ταμπούρια
(το μέρος με την εξαίσια θέα
στο Θεσσαλικό Κάμπο, όπου
ο Γ. Καραϊσκάκης έδωσε την

πρώτη του μάχη με τους Τούρ-
κους), τη Σπηλιά του Καραϊ-
σκάκη, τον Ελληνόπυργο (το
αρχαίο μνημείο που σώζεται
εν μέρει μέχρι σήμερα και στο
οποίο το χωριό οφείλει το τω-
ρινό όνομά του), τον Λιβαδερό
και τον Καστανεώνα, τον Άγιο
Κωνσταντίνο και την κορυφή
Καψούνα. Προσφέρεται, επί-
σης, για να γνωρίσει ο επισκέ-
πτης τα μνημεία του χωριού:
την εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής (κτίσμα του 1858 με
υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο,
δεσποτικό και άμβωνα και την
επίστρωση του δαπέδου με
πλακάκια του 1878), την εκ-
κλησία του Αγίου Γεωργίου
(υπέροχο αρχιτεκτονικό μνη-
μείο ναοδομίας του 1818), την
ανάλαφρη εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου (κτίσμα του 1925),
το Λαογραφικό Μουσείο κ.ά. 

Εξορμήσεις 
Η μικρή απόσταση του χωριού
από τη λίμνη Πλαστήρα (10
χιλιόμετρα), αλλά και από την
Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, κα-
θιστά την αξιοποίηση του Αρ-
χοντικού Ζήγρα πιο πρόσφο-
ρη και χρήσιμη. 

Μετέωρα
Τα Μετέωρα, ένα χαρακτηρι-
σμένο από τον ΟΗΕ Μνημείο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
απέχουν μόλις 55 χλμ. από τον
Ελληνόπυργο. Αποτελούν ένα
σημαντικό μνημείο της Ορ-
θοδοξίας και έχουν χαρακτη-
ριστεί «δεύτερο Άγιον Όρος»
εξαιτίας της σημαντικής επιρ-
ροής που άσκησαν. Τα πρώτα

μοναστήρια άρχισαν να κτί-
ζονται το 14ο αιώνα και στο
πέρασμα του χρόνου υπέστη-
σαν πολλές ανακατασκευές
προκειμένου να πάρουν τη
σημερινή τους μορφή.

Χιονοδρομικό κέντρο
Περτούλι 
Το χιονοδρομικό κέντρο στο
Περτούλι Τρικάλων βρίσκεται
στη θέση Λιβάδια σε υψόμε-
τρο 1.200 μ-1.340 μ. Διαθέτει
τρεις πίστες, μια κόκκινη, μια
μπλε και μια πράσινη, και ισά-
ριθμοι αναβατήρες επιτρέ-
πουν τη μεταφορά των σκιέρ
σε αυτές. Ένας από τους τρεις
αναβατήρες είναι εναέριος
διθέσιος και προσφέρει τη
δυνατότητα στους επισκέπτες
να απολαύσουν το τοπίο χω-
ρίς να διαθέτουν απαραίτητα
εξοπλισμό σκι. 

εκτός τειχών Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 201348

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μπαλκόνι του Θεσσαλικού Κάμπου 

Το χωριό μοιάζει 

να φυτρώνει 

στους πρόποδες 

των Αγράφων,

ανάμεσα στο

καταπράσινο τοπίο

Ο Ελληνόπυργος (πρώην Γράλιστα)
είναι χωριό των Αγράφων, χτισμένο
σε υψόμετρο 590 μ. 
Το χωρίζει σε δύο συνοικίες ο Γρα-
λιστιώτης ποταμός, που έχει τις
πηγές του στο χωριό και μακρά

ιστορία. Στην περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας δεν είχε τουρκική φρουρά,
ενώ οι κάτοικοί της έλαβαν μέρος
στις επαναστάσεις του 1854 και
1878. Στο χωριό μεγάλωσε και έδωσε
την πρώτη μάχη του κατά των Τούρκων

το 1819 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 
Οι Τούρκοι το 1854 το κατέστρεψαν
σχεδόν ολοσχερώς και 1878 μερικώς.
Τα περισσότερα από πέτρινα σπίτια
χτίστηκαν μετά την απελευθέρωση
της Θεσσαλίας το 1881 και ανέδειξαν

τον Ελληνόπυργο στο μόνο παρα-
δοσιακό οικισμό της Καρδίτσας.
Το χωριό απέχει 30 χλμ. από την
Καρδίτσα (μόλις 6 χλμ. από το δρόμο
Καρδίτσας-Μουζακίου στη διασταύ-
ρωση με το χωριό Καππά). 

info
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Οι τέσσερις προτάσεις της νέας ΚΑΠ

Π
ρόκειται για μια εκ των κρισιμότερων
νομοθετικών παρεμβάσεων της τρέ-
χουσας θητείας. Οι βασικές προτάσεις

είναι:
Περιφερειοποίηση: Παρέχεται μεγαλύτερη
ευελιξία στα κράτη -μέλη ως προς τη μετάβαση
στο περιφερειακό μοντέλο (στρεμματική ενί-
σχυση) και την ανακατανομή των ενισχύσεων
μεταξύ των γεωργών εντός του ίδιου κρά-
τους-μέλους.
Εξωτερική σύγκλιση: Στο πλαίσιο της ανα-
κατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των κρα-
τών-μελών, η Επιτροπή Γεωργίας του ΕΚ (β)
περιορίζει τις μειώσεις πόρων για την Ελλάδα
σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν (α)
(Πίνακας 1). 
Ενεργός γεωργός: Προβλέπεται σε επίπεδο
Ε.Ε. ένας κατάλογος μη δικαιούχων άμεσων
ενισχύσεων, ενώ παρέχεται διακριτική ευχέρεια
στα κράτη-μέλη ως προς τον ορισμό του ενερ-
γού γεωργού και της ελάχιστης γεωργικής
δραστηριότητας. 
Πρασίνισμα (greening): Αναθεωρούνται οι
παράμετροι των προτεινόμενων από την Κο-
μισιόν πρακτικών που καλούνται να εφαρμό-
σουν οι γεωργοί, με όρους περιβαλλοντικής,
αλλά και οικονομικής βιωσιμότητας.
Νέοι αγρότες: Τα κράτη-μέλη καταβάλλουν
υποχρεωτικώς πρόσθετη -πέραν της βασι-
κής- άμεση ενίσχυση στους νέους αγρότες.
Χρησιμοποιούν το εθνικό αποθεματικό κατά
προτεραιότητα για τη στήριξη νέων αγροτών
(καθώς και νεοεισερχόμενων γεωργών). Πα-
ράλληλα διατηρείται το μέτρο στήριξής τους
στο 2ο πυλώνα, ενώ εισάγεται η δυνατότητα
κατάρτισης θεματικού υποπρογράμματος
(αγροτικής ανάπτυξης) υπέρ των νέων αγρο-
τών. Επίσης, προβλέπεται ότι η στήριξη
μπορεί να έχει στόχο τη μίσθωση γης, ενώ
δύναται να λάβει τη μορφή τραπεζικής εγ-
γύησης.
Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Τα κράτη-μέλη

δύνανται να διαθέσουν το 15% (έναντι του
5% που εισηγήθηκε η Κομισιόν) του εθνικού
τους φακέλου για τη χρηματοδότηση της συν-
δεδεμένης στήριξης. Οι πιστώσεις διατίθενται
κατά προτεραιότητα στις παραγωγές που λάμ-
βαναν συνδεδεμένη στήριξη κατά την περίοδο
2010-2013, σύμφωνα με τα άρθρα 68, 101 και
111 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 (αφο-
ρούν, μεταξύ άλλων, την κτηνοτροφία). 
Μικροί γεωργοί: Τα κράτη-μέλη δημιουργούν
ένα απλοποιημένο καθεστώς χορήγησης ενι-
σχύσεων στους μικροκαλλιεργητές, στο οποίο
εντάσσονται αυτομάτως όσοι δικαιούνται
ενίσχυση κατώτερη των 1.500 ευρώ (Πίνακας
2).
Ομάδες παραγωγών: Επεκτείνεται η δυνα-
τότητα αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών
(ΟΠ) σε όλους τους τομείς της ενιαίας Κοινής
Οργάνωσης Αγορών (ΚΟΑ). Πέραν του ισχύον-
τος πλαισίου για τα γαλακτοκομικά προϊόντα,
προωθείται η νομοθετική ρύθμιση των συμ-
βατικών σχέσεων (συμβολαιακή γεωργία) σε
όλους πλέον τους τομείς. Στο πλαίσιο του 2ου
πυλώνα διευρύνεται η πρόνοια της Κομισιόν,

ώστε η ευρωπαϊκή στήριξη να δίνεται όχι
μόνο για νέες αλλά και για υφιστάμενες συμ-
μετοχές σε ΟΠ, καθώς επίσης και για την
κάλυψη δραστηριοτήτων προώθησης προ-
ϊόντων.
Μέτρα ρύθμισης της αγοράς και διαχείρισης
κινδύνων: Στα επιλέξιμα προϊόντα για ιδιωτική
αποθεματοποίηση προστίθενται οι
επιτραπέζιες ελιές και τα τυριά ωρίμανσης.
Επεκτείνεται το ρυθμιστικό καθεστώς για τον
τομέα της ζάχαρης μέχρι το 2020. Εισάγεται
μέσο παρακολούθησης των ευρωπαϊκών τιμών
τροφίμων. Υποστηρίζονται τα μέτρα ως προς
τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος,
καθώς και της ασφάλισης της γεωργικής πα-
ραγωγής έναντι οικονομικών, περιβαλλοντικών
και άλλων κινδύνων.
Βαμβάκι: Καταψηφίστηκαν τροπολογίες για
την κατάργηση της ειδικής στήριξης για το
βαμβάκι.
Επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες
τροπολογίες ελληνικού ενδιαφέροντος του
κ. Παπα στάμ κου, οι οποίες είτε υιοθετήθηκαν
αυτούσιες είτε ενσωματώθηκαν στο πλαίσιο
συμβιβαστικών τροπολογιών:
8Στον 1ο πυλώνα, τα κράτη-μέλη χορηγούν
υποχρεωτικώς τουλάχιστον το 2% του ετήσιου
εθνικού ανώτατου ορίου για την καταβολή
πρόσθετης άμεσης ενίσχυσης στους νέους
γεωργούς.
8 Επεκτείνεται ο ορισμός της «γεωργικής
έκτασης», ώστε στα «επιλέξιμα εκτάρια» για
την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης
να συμπεριλαμβάνονται, πέραν των εκτάσεων
αρόσιμης γης, μόνιμων λειμώνων ή μόνιμων

καλλιεργειών και οι μόνιμοι βοσκότοποι.
8 Διευρύνεται, αντιστοίχως, ο ορισμός των
μονίμων βοσκοτόπων, ώστε να καλύπτει όχι
μόνο τις λιβαδικές εκτάσεις (ποώδη κτηνο-
τροφικά φυτά), αλλά και όσες εκτάσεις χρη-
σιμοποιούνται για βόσκηση και περιλαμβάνουν
ξυλώδη βλάστηση (θάμνους ή/και δένδρα ή
οποιουδήποτε άλλου είδους φυτά κατάλληλα
για βοσκή).
8Οι γεωργοί των οποίων η επιλέξιμη γεωργική
έκταση της εκμετάλλευσης καλύπτεται κατά
ποσοστό μεγαλύτερο του 75% από ορυζώνες
απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης
των επωφελών για το περιβάλλον και το κλίμα
πρακτικών, προκειμένου να λάβουν την πρό-
σθετη ενίσχυση.
8Ομοίως, οι μόνιμες καλλιέργειες (ελαιώνες,
οπωρώνες, αμπελώνες) εξαιρούνται από την
υποχρέωση τήρησης των ως άνω πρακτικών.
8 Διευρύνεται η δυνατότητα χορήγησης
συνδεδεμένων ενισχύσεων σε οποιονδήποτε
γεωργικό τομέα ή παραγωγή περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης.
8Ως προς τα συστήματα άρδευσης, στις επι-
λέξιμες δαπάνες του 2ου πυλώνα περιλαμ-
βάνονται οι επενδύσεις του εκσυγχρονισμού
και των υφισταμένων συστημάτων για τη βελ-
τίωση της αποδοτικής χρήσης νερού και της
ενεργειακής απόδοσης.
8 Θεσπίζονται αυξημένες τιμές αναφοράς
για την ενεργοποίηση ιδιωτικής αποθεματο-
ποίησης στον τομέα του ελαιολάδου. 
8Ως προς τα μικρά νησιά του Αιγαίου αυ-
ξάνεται περαιτέρω (έναντι της πρότασης της
Κομισιόν) το ποσοστό ευρωπαϊκής χρημα-
τοδότησης, στις περιπτώσεις όπως η συνει-
σφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταποίηση και
την εμπορία προϊόντων του Παραρτήματος
Ι της Συνθήκης, για τις επενδύσεις σε νέες
δασοκομικές τεχνολογίες και για τη μετα-
ποίηση και την εμπορία δασικών προϊόντων,
η ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών
και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών στους
μαθητές (πρόγραμμα προώθησης της κατα-
νάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία),
η συνδρομή στο επιχειρησιακό ταμείο που
συστήνουν οργανώσεις παραγωγών για τη
χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτι-
κών.
Η ενεργός συνδιαμόρφωση και εν συνεχεία
η αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού
ρυθμιστικού και χρηματοδοτικού πλαισίου
επαφίεται στο πολυεπίπεδο σύστημα διακυ-
βέρνησης και στις αντιπροσωπευτικές ορ-
γανώσεις των γεωργών.

Μείωση πόρων 2014 2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020

(α) Ελλάδα 2.099,92 2.071,481 2.043,111 2.014,751 2.014,751 2.014,751
(β) Ελλάδα 2.098,834 2.075,923 2.051,762 2.026,71 2.026,71 2.026,71

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Πόροι για την αγροτική ανάπτυξη
Ετος 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ελλάδα 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

(Ποσά σε εκατ. ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ολοκλήρωσε τις εργασίες ψήφισης
των τεσσάρων νομοθετικών
προτάσεων για τη μεταρρύθμιση 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης
της Υπαίθρου, μέλος της οποίας είναι 
ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Γιώργος Παπαστάμκος. 

Eιδικό καθεστώς προβλέπεται 

για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, 

για τις μόνιμες καλλιέργειες και

για τη δημιουργία μόνιμων

βοσκοτόπων



ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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. 

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. 

ΕΥΒΟΙΑ: Πωλείται ένα στρέμμα στον Αγ. Δημήτριο
Καρυστίας, εντός οικισμού, με φως, νερό, τηλέφωνο,
πλησίον ποτιστικού. Τηλ. 6945/405357. Τιμή συ-
ζητήσιμη.

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

EYBOIA (Κεράμια): Οικόπεδο 2,3 στρέμματα οι-
κοδομήσιμο, τιμή 35.000 €. Τηλ. 6992/201321,
21068/00365.

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. 

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΞΟΧΗ): Οικόπεδο 800 τ.μ. με
συντελεστή δόμησης 0.4. Τιμή 125.000 €. ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟ: Πωλείται
οικόπεδο άρτιο οικοδομήσιμο 4.300 τμ. Μόνο
ένας ιδιοκτήτης.Συντελεστής δόμησης 1,8.
Πρόσοψη στη Μοναστηρίου 80μ.Τιμή ευκαιρίας.
Όποιος προλάβει! Τηλέφωνο 6985129552 Λάζαρος
Χατζής

ΛΑΓΟΝΗΣΙ (Αγ. Μαρίνα Αττικής): Έκταση 200
στρέμματα, με πρόσοψη επί ασφάλτου, 300 μ.,
αμφιθεατρικό, θέα, θάλασσα, τιμή συζητήσιμη.
ΜAKΡΗΣ τηλ. 6932/247734. 

ΛΑΓΟΝΗΣΙ: Οικόπεδο 430 μ., θέση Κιτέδα, 600
μ. από παραλία, τιμή: 220.000 ευρώ. ΜΑΚΡΗΣ
τηλ. 6932/247734.

ΛΑΓΟΝΗΣΙ (Μαύρο Λιθάρι): Οικόπεδο 4.400 τ.μ.,
κατόπιν εισφοράς σε γη, επικλινές, καθαρό, με
απεριόριστη θέα, 2.800.000 ευρώ. ΜAKΡΗΣ τηλ.
6932/247734.

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. 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Περιοχή Καζίνο): Οικόπεδο 150 μ.
από τη θάλασσα, 860 τ.μ., (καθαρό), με άδεια
οικοδομής, χτίζει 330 τ.μ. +180 τ.μ., Σ.Δ. 0,4.
Τιμή 640.000 ευρώ. ΜAKΡΗΣ τηλ. 6932/247734.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Περιοχή Καζίνο): Οικόπεδο 2.900
τ.μ., με πρόσοψη στη θάλασσα, με άδεια οικοδομής,
Σ.Δ. 0,4. Χτίζει 1.200 + 600 τ.μ. Τιμή 1.900.000
ευρώ. ΜAKΡΗΣ τηλ. 6932/247734.

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.  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (Άγιος Σπυ-

ρίδωνας): Οικόπεδο 200 τ.μ. με θέα το λιμάνι και
παλαιά οικεία 60 τ.μ., 200.000 ευρώ. ΜAKΡΗΣ
τηλ. 6932/247734.

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Πωλείται οικόπεδο 290 τ.μ., εντός
σχεδίου, με συντελεστή δόμησης 0,4. Τιμή 120.000
€. Τηλ. 6983259820. 

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

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 (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. 

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 (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 (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ): Πωλείται οικόπεδο
500 τ.μ. με δίκτυα ΔΕΗ και ύδρευσης στην άκρη
του χωριού με ησυχία και καταπληκτική θέα στο
δάσος και στη θάλασσα. Τιμή 60.000 €. Κος
Κοσμάς. Τηλ. 6972/935477

ΧΑΝΙΑ (ΚΩΡΑΚΙΕΣ): Ανεπανάληπτη προσφορά,
οικόπεδο 1000 τ.μ., υπέροχη θέα, άρτιο. Οικο-
δομήσιμο. Τιμή 60.000€. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ, τηλ.
28210/90790. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΒΕΡΟΙΑ (περιοχή Νοσοκομείου): Αγροτεμάχιο
4.000 τ.μ. πάνω στον κεντρικό δρόμο. Τιμή
160.000 €. 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. 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. 

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
αγροτικό δρόμο απεριόριστη θέα σε βουνό και
θάλασσα.   Τ ιμή 80.000 €  συζητήσ ιμη
τηλ.6945/346243.

ΕΥΒΟΙΑ: Αγροτεμάχιο 2.600 τ.μ., επί ασφάλτου,
οικοδομήσιμο, επικλινές, με αμυγδαλιές και ελιές.
Εύκολη ηλεκτροδότηση και υδρόδότηση, 2 χλμ.,
από θάλασσα. Τιμή 58.000 ευρώ. ΜAKΡΗΣ τηλ.
6932/247734.

ΕΥΒΟΙΑ (Θέση Αμάρυνθος): Αγροτεμάχιο 14
στρέμματα, με 40 ελαιόδεντρα, επικλινές, 2 χλμ.
από τη θάλασσα. ΜAKΡΗΣ τηλ. 6932/247734.

ΕΥΒΟΙΑ (Αμάρυνθος): Τεμάχιο 600 τ.μ., με πρόσοψη
21 μ., 200 μ. από την παραλία, στην άκρη του
χωριού. Τιμή: 50.000 ευρώ. ΜAKΡΗΣ τηλ.
6932/247734.

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

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. 

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. 

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. 
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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.

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. 

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.
MEDITERANIAN COSMOS ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 6.5
στρέμματα, 700 μέτρα από το χωριό. Άρτιο, οι-
κοδομήσιμο. Τιμή 130.000 €, συζητήσιμη. ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

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. 

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. 

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

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

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

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

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

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΟΡΜΥΛΙΑ): Πωλείται αγροτεμάχιο
10.500 τ.μ. κοντά στη Μονή Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, με δική του γεώτρηση. Τιμή 45.000€.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ www.halkidiki-
oikopeda.gr. Tηλ. 23710/41646, Κιν. 6944/682101. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΟΡΜΥΛΙΑ-ΣΙΘΩΝΙΑ): Πωλείται αγρο-
τεμάχιο επί της επαρχιακής οδού Ορμυλίας-
Σιθωνίας, 2.500 τ.μ. με δική του γεώτρηση, ρεύμα
και άδεια κόμβου. Τιμή 90.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ www.halkidiki-oikopeda.gr. Tηλ.
23710/41646, Κιν. 6944/682101.

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 (ΤΟΡΟΝΗ): Αγροτεμάχιο 3.000 τ.μ.
εντός Ζώνης, 450 μ. περίπου από τη θάλασσα,
άρτιο οικοδομήσιμο. Τιμή 170.000 €, συζητήσιμη.
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 (ΠΟ-
ΛΥΧΡΟΝΟ): 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. 

XAΛΚΙΔΙΚΗ (ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ): Αγροτεμάχιο
4.700 τ.μ. οικοδομήσιμο, δίκτυα ΔΕΗ και ύδρευσης
με αγροτικό σπιτάκι 25 τ.μ., τοπογραφημένο.
Τιμή 165.000 €. Κος Κοσμάς. Τηλ.6972/935477

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ  EΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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.

ΚΑΜΑΡΙ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ: Ενοικιάζεται κτήμα με
νερό και 15 στρέμματα με θερμοκήπια, τιμή συ-
ζητήσιμη. Τηλ. 6981/205787.

ΜΕΣΣΗΝΗ: Ενοικιάζεται κτήμα 4 στρεμμάτων,
επίπεδο, εύφορο, αγρανάπαυση 20 έτη, με νερό,
ΔΕΗ, για βιολογική καλλιέργεια, 500 μ. από την
πόλη. 200 € το μήνα. Τηλ. 6972/699845

ΔΙΑΦΟΡΑ

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). 

ΑΙΓΙΟ: Σκάφος τρικάρινο 4,5 μ. με εξωλέμβια
mariner 20 ίππους, λευκό, πολυεστερικό, καμπινάτο,
τιμόνι, trailer, κέντα, σε άριστη κατάσταση. Τιμή
2.800 ευρώ. Τηλ. 6976/581571. 

ΑΙΓΙΟ: Ζητούνται πρόβατα ράτσας Μυτιλήνης ή
βλάχικα ή κεφαλλονίτικα. Τηλ. 6982/113390.

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ (ΦΩΚΑΙΑΣ): Χλοοκοπτικό αμερικανικό
με χαρτιά αξίας 450 € δίδεται έναντι 150 €. Τηλ.

6936/280164, 21048/28800 (μετά τις 19:00, κ.
Κόμης). 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται 15 πρόβατα καθαρόαιμα
χιώτικα, υψηλής γαλακτοπραγωγής, 3 μηνών
και πάνω, έγκυα. Τηλ. 6974/917584. 

ΓΡΕΒΕΝΑ: Πωλείται σφυρόμυλος 15 hp και κανόνι
σε άριστη κατάσταση. Τιμή 3.000 ευρώ. Τηλ.
6936/685374.

EYBOIA: Πωλούνται ελληνικά ποιμενικά τσοπα-
νόσκυλα, κουτάβια καθαρόαιμα, λευκά και ασπρό-
μαυρα, από μάνα 50 κιλά και πατέρα 70 κιλά.
Τηλ. 6939/036437.

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. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλείται αράβικο άλογο, καθα-
ρόαιμο, χρώματος άσπρου, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 6970/819358 & 6977/932321.

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: Πωλούνται πρόβατα και
αμνάδες φυλής Χίου, καθαρόαιμα και πιστοποιημένα,
όλων των ηλικιών και με ανάλογες τιμές. Διαθέτουμε
φάρμα 1.000 προβάτων, σύγχρονη και επιδείξιμη
να μας επισκεφτείτε. Αφοί Γίτσα. Tηλ. 6080/901590-
6976/830213, (farmaakbe@yahoo.gr). 

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

ΣΕΡΡΕΣ: Πωλείται 5 τόνους κριθάρι ποικιλίας
μούτσο το πιο πρώιμο στην αγορά. Τηλ.
6972/376184 (κ. Παναγιώτης). 

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

ΠΩΛOYNTAI φακές Φαρσάλων βραστερές, καθαρές,
ντόπιες, από τα δικά μας χωράφια. Επιτραπέζια
για φαγητό, κατάλληλα για παραγωγή σπόρου.
Τηλ: 6948/423151.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τρακτέρ με μια συρόμενη φρέζα, χωρίς
πληρωμή. Τηλ. 6942/662107.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ποιοτικό τριφύλλι σε μικρή μπάλα,
περιοχή Σερρών. Τηλ. 6948/573986 (κ. Δημήτρης). 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Πωλούνται αρνάδες λανκόν 30. Τηλ.
6976/682210

ΛΑΡΙΣΑ: Πωλείται ενσίρωμα τριφύλλι και ξερό
σε στρογγυλή μορφή. Τηλ. 6988/343685

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται λαδοελιές για μεταφύτευση
15 ετών. Τηλ. 6942/962801 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούριο τρακτέρ ΚΟΥΜΠΟΤΑ ΜΕ82000,
δενδροκομικό, τετρακίνητο.Τιμή: 40% κάτω από
την κανονική του αξία. Τηλ. 6932/377381

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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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
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Ε-mail: gdkaltsounis@yahoo.gr

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

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Κιν. 6982/007161
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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

ΧΙΟΥ

ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ
Τηλ.: 22710/28681
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Γεωπόνος AΠΘ
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E-mail.: gikaikipos@gmail.com

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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ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ!

Η
μελέτη των ερευνητών

του Πανεπιστημίου του
Τρεντ, στο Οντάριο του
Καναδά, με επικεφαλής

τους καθηγητές Οικονομικών Μπάι-
ρον Λιου και Μακ Άρβιν, ανέλυσε
στοιχεία από 14 ευρωπαϊκές χώρες,
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμ-
πέρασμα ότι όσο αυξάνεται η ρύ-
πανση της ατμόσφαιρας, τόσο με-
γαλώνει η δυσαρέσκεια και η δυ-
στυχία των πολιτών, εξίσου σημαν-
τικό εύρημα, ωστόσο, είναι ότι ισχύει
και το αντίστροφο: όσο πιο δυστυχείς
νιώθουν οι άνθρωποι μιας χώρας
ή περιοχής, τόσο περισσότερο αυ-
ξάνεται η ρύπανση του αέρα! 
Ειδικότερα, οι ερευνητές ανέλυσαν
τα στοιχεία για την ανά κεφαλή εκ-
πομπή διοξειδίου του άνθρακα, που
θεωρείται αντιπροσωπευτική για
το γενικότερο επίπεδο ρύπανσης
του αέρα σε μια χώρα, καθώς πηγάζει
από την καύση των ορυκτών καυ-

σίμων. Στη συνέχεια συσχέτισαν
αυτά τα στοιχεία με το επίπεδο ευ-
τυχίας των πολιτών, όπως αυτό προ-
κύπτει από τις σχετικές έρευνες της
κοινής γνώμης με ερωτηματολόγια.
Οι χώρες που μελετήθηκαν είναι:
Ελλάδα, Βέλγιο, Βρετανία, Δανία,
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτο-
γαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Ρωσία.
Η μελέτη έδειξε την ύπαρξη σχέσης
ανάμεσα στη ρύπανση και στην ψυ-
χική διάθεση των πολιτών, αν και
δεν εξηγεί μέσω ποιου μηχανισμού
προκύπτει αυτή η αλληλεπίδραση. 
Τα συμπεράσματα της έρευνας δη-
μοσιεύτηκαν στο διεθνές περιοδικό
για θέματα «πράσινης» οικονομίας
«International Journal of Green Eco-
nomics». 

Μέτρα για να… φτιάξει 
η διάθεση
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η
λήψη μέτρων από τις αρμόδιες δη-

μόσιες Αρχές, ώστε να μειωθεί η
ρύπανση, αναμένεται να έχει θετικές
επιπτώσεις γενικότερα στην ψυχική
διάθεση και στην ικανοποίηση των
ανθρώπων. 
«Ο καθαρότερος αέρας θα ανυψώσει
το επίπεδο ευτυχίας των πολιτών
στην Ευρώπη και όπως υποψιαζό-
μαστε και στις άλλες χώρες του κό-
σμου» ανέφεραν οι Καναδοί ερευ-
νητές. 
Από την άλλη, όπως επισημαίνουν
οι ίδιοι, η λήψη μέτρων από τις κυ-
βερνήσεις, τα οποία θα βελτιώνουν
την καθημερινή ζωή και ικανοποίηση
των πολιτών, μπορούν με τη σειρά
τους να οδηγήσουν στη μείωση της

ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Ως τέ-
τοια μέτρα ενδεικτικά αναφέρουν
την παροχή καλύτερης ποιότητας
υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης,
την ύπαρξη «διχτυών» κοινωνικής
ασφάλειας κατά της φτώχειας, τη
μείωση του εργασιακού στρες και
των εισοδηματικών ανισοτήτων, την
ύπαρξη ίσων ευκαιριών για όλους,
τη μείωση της διαφθοράς, την κα-
λύτερη ποιότητα διακυβέρνησης,
την πιο αποτελεσματική προώθηση
της ισότητας των δύο φύλων και
της γενικότερης κοινωνικής ανεκτι-
κότητας, καθώς και τη διεύρυνση
των οικονομικών μια πολιτικών ελευ-
θεριών. 

Η ρύπανση του αέρα και η ανθρώπινη δυστυχία μπορεί να
φαίνονται άσχετα πράγματα μεταξύ τους, στην πραγματικότητα
όμως βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση,
σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα! 

Η ρύπανση φέρνει… δυστυχία

Οι αστραπές 
φέρνουν 

πονοκεφάλους 
και ημικρανίες

Οι αστραπές μπορεί να πυ-
ροδοτήσουν πονοκεφάλους

και ημικρανίες, σύμφωνα με μια
νέα αμερικανική επιστημονική
έρευνα, που για πρώτη φορά κά-
νει αυτήν τη συσχέτιση. Η μελέτη
διαπίστωσε ότι οι υγιείς άνθρωποι
είναι κατά μέσο όρο 24% πιθα-
νότερο να εμφανίσουν τέτοια
συμπτώματα την ημέρα που
υπάρχουν αστραπές και κεραυνοί
στον ουρανό! Η επίπτωση αυτή
φαίνεται να ισχύει για όσους βρί-
σκονται σε ακτίνα έως 40 χλμ.
από την περιοχή των αστραπών
και των κεραυνών. 
Οι ερευνητές με επικεφαλής τον
καθηγητή Ιατρικής Βίνσεντ Μάρ-
τιν του Πανεπιστημίου του Σιν-
σινάτι, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό
«Cephalalgia» (Κεφαλαλγία), ανέ-
φεραν ότι όσοι άνθρωποι υπο-
φέρουν από χρόνιους πόνους
στο κεφάλι τους φαίνεται να επη-
ρεάζονται ακόμη περισσότερο,
καθώς τις ημέρες των αστραπών
τα συμπτώματα πονοκεφάλου
τους αυξάνονται κατά 31% και
της ημικρανίας κατά 28%. 
Οι ακριβείς μηχανισμοί γι’ αυτό
το φαινόμενο παραμένουν άγνω-
στοι. Θεωρείται πάντως πιθανό
ότι οι ηλεκτρικές αλλαγές στον
αέρα, λόγω των αστραπών, προ-
καλούν μεταβολές στο ηλεκτρικό
δυναμικό του εγκεφάλου. Τα χα-
μηλής συχνότητας ηλεκτρομα-
γνητικά κύματα που δημιουρ-
γούνται όταν οι κεραυνοί πέφτουν
στο έδαφος, προκαλούν ένα μα-
γνητικό πεδίο, που με τη σειρά
του ίσως έχει τη δύναμη να επη-
ρεάζει την ηλεκτρική δραστη-
ριότητα του εγκεφάλου, με τελικό
αποτέλεσμα τον πόνο. Παράλ-
ληλα, οι αστραπές αυξάνουν το
όζον και μπορεί να απελευθε-
ρώνουν άλλες ανόργανες και ορ-
γανικές ουσίες που πιθανώς επί-
σης οδηγούν σε πονοκεφάλους.

Την επέκταση του δικτύου τηλεθέρ-
μανσης σε όλα τα τοπικά διαμερί-

σματα, χάρη στην παραγωγή ενέργειας
από βιομάζα και βιοαέριο σχεδιάζει
ο Δήμος Αμυνταίου, προκειμένου να
εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια για
4.000 ακόμη νοικοκυριά. Το σύστημα,
το οποίο αναμένεται να γίνει με ευ-
ρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά 80%
και χρηματοδότηση από το δήμο κατά
20%, θα καλύψει τις ανάγκες των κα-
τοίκων του δήμου για θέρμανση, καθώς

ήδη στο Αμύνταιο, τον Φιλώτα και τη
Λεβαία, περίπου 1.500 νοικοκυριά κα-
λύπτονται από το δίκτυο τηλεθέρμαν-
σης της ΔΕΗ. Εκτός Νομού Φλώρινας
τηλεθερμάνσεις λειτουργούν στην Κο-
ζάνη και την Πτολεμαΐδα. 
«Φιλοδοξούμε να είμαστε ο πρώτος
δήμος που θα έχει τηλεθέρμανση σε
όλα τα δημοτικά διαμερίσματά του»
σχολιάζει στο ΑΠΕ ο δήμαρχος Αμυν-
ταίου Ιωακείμ Ιωσηφίδης και διευκρι-
νίζει ότι ξεκινούν άμεσα οι μελέτες,
ενώ το έργο προωθείται για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020. Για
την παραγωγή ενέργειας οι εγκατα-
στάσεις που θα δημιουργηθούν θα
τροφοδοτούνται με βιομάζα (υπολείμ-
ματα αγροτικής παραγωγής) και βι-
οαέριο από κτηνοτροφικές μονάδες,
πρώτες ύλες που υπάρχουν σε μεγάλη
επάρκεια στην περιοχή. 
Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που θα
ακολουθηθούν, ο δήμαρχος γνωστο-
ποιεί ότι θα διενεργηθεί διεθνής δια-
γωνισμός. 

Τηλεθέρμανση από βιομάζα 
και βιοαέριο στο Αμύνταιο

Λιγότερα απ’ όσα πιστεύαμε
τα ζώα και τα φυτά στη Γη

Τα ζωικά και φυτικά είδη πάνω
στον πλανήτη μας είναι λιγό-

τερα απ’ ό,τι πίστευαν έως τώρα
οι επιστήμονες. Μάλιστα, μέχρι το
2100 είναι πιθανό να έχουν όλα
αναγνωριστεί και ταξινομηθεί,
σύμφωνα με μια νέα διεθνή επι-
στημονική έρευνα.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρ-
χουν μόνο περίπου 5 εκατ. είδη στο ζωικό και φυτικό βασίλειο
(δηλαδή 10 έως 20 φορές λιγότερα από τις έως τώρα εκτιμήσεις,
που έφθαναν έως και τα 100 εκατομμύρια). Οι ερευνητές
δίνουν ως περιθώριο λάθους τα συν/πλην 3 εκατομμύρια,
συνεπώς πιστεύουν ότι ο συνολικός αριθμός ζώων και φυτών
θα μπορούσε να κυμαίνεται από 2 έως 8 εκατ. 
Ήδη έχουν ταξινομηθεί περίπου 1,5 εκατ. είδη. Γι’ αυτό, αντίθετα
με τις προηγούμενες απαισιόδοξες προβλέψεις ότι ποτέ δεν
θα μάθουμε όλα τα έμβια όντα του πλανήτη μας, οι ερευνητές
θεωρούν ρεαλιστική την πιθανότητα τελικά αυτό να συμβεί
έως το τέλος του αιώνα μας. Έτσι, αν μη τι άλλο, όπως
αναφέρουν, τα περισσότερα είδη θα προλάβουν να γίνουν
γνωστά προτού εξαφανιστούν. Κάθε είδος που ανακαλύπτεται
και ταξινομείται έχει αυξημένες πιθανότητες να αποτελέσει
αντικείμενο προστασίας από τη διεθνή κοινότητα.
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Επανάσταση στις συναλλαγές 
και στον τρόπο πληρωμών
αναμένεται να φέρει τα αμέσως
επόμενα χρόνια η ραγδαία αύξηση
της χρήσης των λεγόμενων
«έξυπνων» κινητών τηλεφώνων 
(smart phones) και γενικότερα 
των φορητών συσκευών (tablets).

Τ
α στοιχεία που παρουσίασαν

σε πρόσφατη ενημέρωση ο
αντιπρόεδρος και γενικός δι-
ευθυντής της Visa Europe για

Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο Νίκος
Καμπανόπουλος και η Ανδριάνα Παππά,
διευθυντικό στέλεχος για Ελλάδα και
Κύπρο, είναι χαρακτηριστικά και δεί-
χνουν την εκρηκτική άνοδο χρήσης
φορητών συσκευών. Xρειάστηκαν 38
χρόνια για να ανέλθει ο αριθμός των
χρηστών σταθερού τηλεφώνου σε 50
εκατομμύρια παγκοσμίως, όταν χρει-
άστηκαν 13 χρόνια για την τηλεόραση,
μόλις 4 χρόνια για το διαδίκτυο, 3 χρόνια
για το I Pod, 2 χρόνια για το Facebook
και το i-phone, και ένας χρόνος για το
Android! 
Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν πλέον σε
ριζική και ταχύτατη αλλαγή του τρόπου
συναλλαγών και πληρωμών σε διεθνές
επίπεδο, που θα έχει αποτέλεσμα στο
προσεχές μέλλον τα μετρητά να απο-
τελούν τρόπο πληρωμής από πολύ μι-
κρό αριθμό πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό είναι χαρακτηριστικό
ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Visa,
μέχρι το 2020 το 1/3 όλων των Ευρω-
παίων καταναλωτών θα χρησιμοποιεί
το νέο ψηφιακό πορτοφόλι «V.me». Το
«V.me» της Visa προσφέρει στους κα-
ταναλωτές τη δυνατότητα να ολοκλη-
ρώνουν τις online συναλλαγές τους με
ένα μόλις κλικ, αφού κάνουν login από
τον Ιnternet browser του κινητού, του
tablet ή του φορητού υπολογιστή τους,
χρησιμοποιώντας κάρτες από διαφο-
ρετικούς παρόχους! Ήδη το αρχικό
λανσάρισμα του ψηφιακού πορτοφο-
λιού γίνεται στη Μ. Βρετανία, την Ισπανία,
τη Γαλλία, θα ακολουθήσουν Ιρλανδία
και Πολωνία, ενώ μέχρι το 2015 εκτιμάται
ότι θα έρθει και στην Ελλάδα.

Από το «πλαστικό» 
στο… ψηφιακό χρήμα
Η χρήση «πλαστικού» χρήματος, ενός
ακόμη τρόπου πληρωμών που περιο-
ρίζει τη χρήση μετρητών με θετικές
επιπτώσεις στον περιορισμό της φο-
ροδιαφυγής και του κόστους χρήσης
μετρητών, έχει ανέλθει σε υψηλά επί-
πεδα. H online δαπάνη με κάρτες Visa
στην Ευρώπη ξεπέρασε για πρώτη
φορά τα 200 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας
στο 20% των συναλλαγών που έχει δια-
χειριστεί η Visa Europe. Ένα ευρώ στα
6,75 ευρώ δαπάνης στην Ευρώπη γίνεται
με κάρτες Visa, με τη Βρετανία να βρί-
σκεται στην πρώτη θέση, καθώς ένα
ευρώ δαπάνης στα 3 ευρώ γίνεται με
τις κάρτες της Visa.
Γενικότερα, όπως εκτιμούν αρμόδια
τραπεζικά στελέχη, είναι πλέον θέμα

χρόνου η επέκταση και η μετέπειτα
ραγδαία ανάπτυξη νέων τρόπων πλη-
ρωμών και στην Ελλάδα. Η εποχή όπου
η πλειονότητα των καταναλωτών θα
κάνει τις συναλλαγές τους ψηφιακά,
μέσω της φορητής συσκευής που έχει
μαζί του, δεν ανήκει πλέον σε καμιά
περίπτωση στο μακρινό μέλλον αλλά
προσδιορίζεται να συμβεί στα αμέσως
επόμενα χρόνια. Τραπεζικοί λογαρια-
σμοί, πιστωτικές κάρτες, «μετρητά»
όλα πλέον θα έχουν ενσωματωθεί στο
κινητό τηλέφωνο του κάθε πολίτη και
θα του προσφέρουν τη δυνατότητα
να αγοράσει από ένα εισιτήριο για το
λεωφορείο μέχρι ένα αυτοκίνητο με
ένα απλό κλικ.

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ;

Ηνοτιοκορεάτικη εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών Samsung κατέχει
και επίσημα το 25% της «πίτας» στην παγκόσμια αγορά και-

νούργιων συσκευών κινητής τηλεφωνίας. 
Το 2012 οι πωλήσεις της εταιρείας κατέγραψαν άνοδο 20%,
φτάνοντας τα 396,5 εκατομμύρια συσκευές, όπως προκύπτει από
στοιχεία σχετικής έρευνας της Strategy Analytics. 
Από την πλευρά της, η αμερικάνικη εταιρεία Apple είδε τις
πωλήσεις της να «εκτοξεύονται» κατά 46%, στα
135,8 εκατομμύρια συσκευές. Με τον τρόπο
αυτό σχεδόν διπλασίασε το μερίδιό της στην
παγκόσμια αγορά κινητής τηλεφωνίας σε
σχέση με το 2011, κατέχοντας πλέον το
8,6% της σχετικής «πίτας». 
Μεγάλη χαμένη της περσινής χρονιάς
ήταν η φινλανδική Nokia, οι πωλήσεις
της οποίας υποχώρησαν κατά 20%,
από τα 417,1 εκατομμύρια το
2011 στα 335,6 εκατομμύρια το
2012. Η φινλανδική εταιρεία
κατέχει μερίδιο 21,3% της παγκό-
σμιας αγοράς συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Ηφινλανδική εταιρεία Nokia ανακοίνωσε επίσημα τη νέα συν-
δρομητική μουσική υπηρεσία Nokia Music+. Η

υπηρεσία θα ενταχθεί στο μενού Mix Radio των «έξυπνων»
κινητών τηλεφώνων της σειράς Lumia. 
Η υπηρεσία προσφέρει απεριόριστα κατεβάσματα τρα-
γουδιών, καθώς και πρόσβαση σε στίχους με 3,99
ευρώ το μήνα. 
Σύμφωνα με τη Nokia, το Music+ είναι η μόνη
διαθέσιμη υπηρεσία για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα
που προσφέρει πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια,
χωρίς να απαιτείται εγγραφή και δίχως την προβολή
διαφημίσεων. 
Όπως έγινε γνωστό, η υπηρεσία Nokia Music+
θα είναι διαθέσιμη στο κοινό, εντός λίγων εβδο-
μάδων. Ωστόσο, έως τώρα, η φινλανδική
εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει σε ποιες χώρες
θα είναι διαθέσιμη.

Ηαμερικανική εταιρεία ηλεκτρο-
νικών συσκευών και λογισμικού

Microsoft ανακοίνωσε την κυκλο-
φορία του υπολογιστή-ταμπλέτα
Surface Pro, του ακριβότερου που
έχει κυκλοφορήσει έως τώρα
στις ΗΠΑ και τον Καναδά!
Το προϊόν θα είναι διαθέ-
σιμο προς πώληση στην
αμερικανική και την κα-
ναδική αγορά στις 9 Φε-
βρουαρίου. 

Το κόστος απόκτησης του Surface
Pro φτάνει τα 899 δολάρια, 70 δο-
λάρια περισσότερα από το ακρι-
βότερο iPad. Μάλιστα, όπως ανα-
φέρει το δίκτυο Foxnews, στην τιμή 

του υπολογιστή-ταμπλέτα της Microsoft
δεν περιλαμβάνεται το νέο λείο πλη-
κτρολόγιο αφής (Touch Cover), που
μετατρέπει τη συσκευή από ταμπλέτα
σε φορητό υπολογιστή. Το κόστος
απόκτησης του εξελιγμένου πλη-
κτρολογίου φτάνει τα 129 δολάρια,
ανεβάζοντας τη συνολική «επένδυση»
στα 1.028 δολάρια. 
Το Surface Pro διαθέτει επεξεργαστή
Intel Core i5 και θα βγει σε δύο εκ-
δόσεις, μία με 64 GB και μία με 128
GB. Το πάχος της συσκευής είναι
μόλις 1,34 χιλιοστά και ζυγίζει δύο
κιλά. Το Surface Pro «τρέχει» προ-
γράμματα όπως Microsoft Office
και Photoshop, ενώ μπορεί να υπο-
στηρίξει και βιντεοπαιχνίδια.

Ο πιο ακριβός υπολογιστής-ταμπλέτα κυκλοφορεί στις ΗΠΑ

Ερχεται το «ψηφιακό πορτοφόλι»!
Ένα στα τέσσερα κινητά που πωλούνται 

παγκοσμίως είναι Samsung!

Νέα μουσική υπηρεσία για «έξυπνα» 
κινητά τηλέφωνα από τη Nokia





Η
συζήτηση δεν είναι και-

νούργια: η χρήση των
δημόσιων μέσων μετα-
φοράς απ’ όσο το δυνα-

τόν περισσότερους κατοίκους των
μεγαλουπόλεων, μπορεί να λειτουρ-
γήσει ευεργετικά στην αντιμετώπιση
τόσο του κυκλοφοριακού όσο και
του περιβαλλοντικού προβλήματος.
Ωστόσο στην Αθήνα το θέμα πα-
ραμένει μάλλον στο επίπεδο της
συζήτησης, καθώς λίγο το ότι δεν
υπάρχουν σοβαρά κίνητρα χρήσης
των ΜΜΜ –ή αντικίνητρα χρήσης
των ΙΧ–, λίγο το ότι οι τιμές των ει-
σιτηρίων είναι «τσιμπημένες» σε

καιρό κρίσης, λίγο οι συνεχείς κινη-
τοποιήσεις των εργαζόμενων στα
μέσα και περισσότερο η νοοτροπία
του Νεοέλληνα, που δύσκολα απο-
χωρίζεται το τιμόνι, δεν βοηθούν
την κατάσταση. Και μπορεί η απα-
γορευτική τιμή της βενζίνης να έχει
στρέψει περισσότερους σε εναλλα-
κτικούς τρόπους μετακινήσεων,
ωστόσο απέχουμε πολύ από το να
γίνει η χρήση των ΜΜΜ συνείδηση
των πολιτών. Ανάλογα προβλήματα
αντιμετώπιζαν, προφανώς, και στην
Εσθονία. Ωστόσο εκεί, στην πρω-
τεύουσα Ταλίν, φαίνεται πως επέ-
λεξαν πιο… δραστικές λύσεις: από

τις αρχές του έτους οι κάτοικοι του
Ταλίν χρησιμοποιούν δωρεάν το λε-
ωφορείο, το τραμ και το τρόλεϊ για
τις μετακινήσεις τους, με μόνη υπο-
χρέωση να επικυρώνουν μια νέα
πράσινη κάρτα κάθε φορά που ανε-
βαίνουν.
Η δωρεάν επιτρέπεται στους 420.000
κατοίκους του Ταλίν και η ειδική μα-
γνητική προσωπική κάρτα, που πι-
στοποιεί την ιδιότητα του δημότη
της πόλης, κοστίζει μόλις 2 ευρώ.
«Είχαμε αυτή την ιδέα πριν από ένα
χρόνο και παρατηρήσαμε ότι από
τις πρώτες κιόλας εβδομάδες εφαρ-
μογής του μέτρου ο αριθμός του
κόσμου που χρησιμοποιεί μέσα με-
ταφοράς αυξήθηκε» εξηγεί ο αντι-
δήμαρχος του Ταλίν, Τάβι Ας. Oι μισοί
κάτοικοι του Ταλίν χρησιμοποιούν
ήδη το νέο σύστημα!

Και το κόστος;
Η δωρεάν μετακίνηση, πάντως, έχει
κόστος για το δήμο, ο οποίος φέτος

θα «χάσει» 12,4 εκατ. ευρώ από τα
εισιτήρια. Σύμφωνα με τις αρμόδιες
δημοτικές υπηρεσίες, μέρος του πο-
σού αυτού συμψηφίζεται με την αύ-
ξηση των φόρων που αντιστοιχούν
στην άφιξη νέων κατοίκων, που εγ-
γράφηκαν στο Ταλίν για να επωφε-
ληθούν από τη δωρεάν μετακίνηση!
Για μια τετραμελή οικογένεια, με
δύο παιδιά, η δωρεάν μετακίνηση
επιτρέπει την εξοικονόμηση σχεδόν
600 ευρώ ετησίως. Το ποσό δεν είναι
αμελητέο σε μια χώρα όπου ο μέσος
μηνιαίος μισθός είναι 900 ευρώ.  Η

εισιτηριοδιαφυγή τιμωρείται με πρό-
στιμο έως 60 ευρώ, το αντίστοιχο
του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας. 
Το Ταλίν ελπίζει να ανακηρυχθεί
«Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης», τίτλος που φέτος δόθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νάντη
της Δυτικής Γαλλίας. «Το γεγονός
ότι είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα που καθιερώνει τη δω-
ρεάν μετακίνηση με τα μέσα μετα-
φοράς για όλους τους κατοίκους
της θα μας βοηθήσει να πετύχουμε
το στόχο μας», λέει ο  Τάβι Ας.

θέμα56 Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

ΔΩΡΕΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

Ταλίν: Δωρεάν και… πράσινα!
Την ώρα που στην Αθήνα ο κλάδος των δημόσιων μεταφορών έχει
μετατραπεί σε «πεδίο μάχης» μεταξύ κυβέρνησης, κομμάτων και
συνδικάτων, με… συνήθη θύματα τους πολίτες, το Ταλίν της Εσθονίας
έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που προσφέρει στους κατοίκους
της δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς, με στόχο την
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη μείωση της ρύπανσης!



Με σταθερή παρουσία
στις μεγάλες τουριστι-

κές εκθέσεις της Ευρώπης,
η ΑΝΕΚ LINES επιβεβαιώνει
τη διαχρονική στρατηγική
της να έχει ισχυρή παρουσία
στις τουριστικές αγορές του
εξωτερικού, αναδεικνύοντας
την ποιότητα του ελληνικού
τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό,
η ΑΝΕΚ LINES συμμετείχε
με επιτυχία σε δύο Διεθνείς
Εκθέσεις Τουρισμού και συγ-
κεκριμένα στη Vienna In-
ternational Tourism Fair στη
Βιέννη της Αυστρίας (10-
13/1), και στη Διεθνή Του-
ριστική Έκθεση «CMT» στη
Γερμανία (12-20/1). 

Η ΑΝΕΚ LINES δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στη συμμετοχή της
στις εκθέσεις αυτές, καθώς
αποτελούν σημαντικούς φο-
ρείς ενίσχυσης του ελληνικού
τουρισμού. Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι η «CMT» θεωρεί-

ται μία από τις μεγαλύτερες
ετήσιες διεθνείς συναντήσεις
στο χώρο του Γενικού Του-
ρισμού, με περίπου 2.000
εκθέτες απ’ όλο τον κόσμο
και πάνω από 200.000 επι-
σκέπτες. Τα περίπτερα της
ΑΝΕΚ LINES αποτέλεσαν πό-
λο έλξης για τους χιλιάδες
επισκέπτες των δύο εκθέ-
σεων και απέσπασαν εξαι-
ρετικές κριτικές. Οι επισκέ-
πτες ενημερώθηκαν για τους
δεκάδες ελληνικούς νησιω-
τικούς προορισμούς που
εξυπηρετούν τα πλοία της
ΑΝΕΚ, καθώς και για τις υψη-
λού επιπέδου παρεχόμενες
υπηρεσίες εν πλω. 

«Fitness… για όλους!» από τα Praktiker

Με συμφέρουσες λύσεις και οικονομικές
ιδέες για «Fitness... για όλους!», τα

Praktiker αφιερώνουν το διάστημα έως
τις 16 Μαρτίου στην άσκηση στο σπίτι, με
προτάσεις για να βάλουμε τη γυμναστική
στην καθημερινότητά μας, εύκολα και
απλά! Τα καταστήματα Praktiker δημιούρ-
γησαν ένα ειδικό φυλλάδιο «Fitness… για
όλους» με βασικά είδη γυμναστικής, όπως
στατικά ποδήλατα, ελλειπτικά, ηλεκτρικοί
διάδρομοι, πολυόργανα και αξεσουάρ γυ-
μναστικής, για εύκολη, ευχάριστη και οι-
κονομική άσκηση εντός σπιτιού. Και για
λύσεις που μπορούν να μετατρέψουν τον
προσωπικό μας χώρο… σε γυμναστήριο,
ακολουθούν ενδεικτικές προτάσεις προ-
ϊόντων από τα Praktiker, διαθέσιμα τόσο
στα καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό
κατάστημα www.praktiker.gr. 
Για όσους επωφεληθούν με αγορές «Fit-

ness… για όλους!» από τα Praktiker, η γυ-
μναστική στο σπίτι έρχεται με επιπλέον
όφελος, καθώς με αγορές σε όργανα γυ-
μναστικής (διάδρομοι, στατικά ποδήλατα,
ελλειπτικά, πολυόργανα), παρέχονται: 
8 Δωρεάν μεταφορά στις περιοχές των
καταστημάτων Praktiker
8 Συναρμολόγηση από 29 ευρώ
8 Πρόγραμμα άτοκων δόσεων με αγορές
από 100 ευρώ και άνω!

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 74 χρόνια μαζί! 
74 ημέρες κερδίζετε πολύ!

ΗΑΒ Βασιλόπουλος συμπλη-
ρώνει 74 χρόνια παρουσίας

στην ελληνική αγορά και το
γιορτάζει με πλούσιες προσφο-
ρές και μεγάλα δώρα! Πιο συγ-
κεκριμένα, από τις 24/01/2013
και για 74 ημέρες, στα κατα-
στήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος,
οι καταναλωτές θα έχουν την
ευκαιρία να επωφεληθούν από
μοναδικές προσφορές, που
φτάνουν έως και 50% σε μια
μεγάλη ποικιλία βασικών προ-
ϊόντων! 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της
επετειακής αυτής περιόδου θα
πραγματοποιούνται κληρώσεις στις οποίες: 
8 ένας τυχερός καθημερινά θα κερδίζει 500
ευρώ σε δωροεπιταγές ΑΒ (τυχερή απόδειξη)
8 ένας τυχερός καθημερινά ανά κατάστημα,
θα κερδίζει 500 πόντους στην κάρτα του ΑΒ Plus 

8 ένας τυχερός κάθε εβδο-
μάδα ανά κατάστημα, θα
κερδίζει το «προϊόν του μήνα»
(ποσότητα που καλύπτει τις
ανάγκες μιας τετραμελούς
οικογένειας για ένα μήνα),
με τη χρήση της κάρτας ΑΒ
Plus. 
Τα στοιχεία των τυχερών απο-
δείξεων και καρτών ΑΒ Plus
θα αναρτώνται καθημερινά
στην ιστοσελίδα της εταιρείας
(www.ab.gr), σε ειδική εφαρ-
μογή που έχει δημιουργηθεί
στη σελίδα της ΑΒ στο Face-
book, αλλά και σε εμφανές

stand στην είσοδο των καταστημάτων. Αντί-
στοιχα, στα ίδια μέσα οι καταναλωτές μπορούν
να αναζητήσουν το 15ήμερο έντυπο προσφο-
ρών, στο οποίο θα ανακοινώνονται οι προ-
σφορές των προϊόντων. 

Λιτό και ιδιαίτερα λειτουργικό το νέο
web site της εταιρείας ηλεκτρονικών

τσιγάρων Alter eGo, είναι ήδη στον «αέρα»
του διαδικτύου και στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση www.alterego.gr, παρέχοντας
στον επισκέπτη χρήσιμη πληροφόρηση,
διαδραστική επικοινωνία και φυσικά τη
δυνατότητα να προμηθευτεί το ηλεκτρο-
νικό τσιγάρο της επιλογής του, αλλά και
υγρά αναπλήρωσης, ατμοποιητές και
κάθε αξεσουάρ που συνοδεύει τον εναλ-
λακτικό αυτό τρόπο καπνίσματος. 
Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της εταιρείας
ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί ανα-
λυτικά για τα νέα υγρά αναπλήρωσης
που διακινεί η εταιρεία, τα οποία με το
όνομα «El Greco» ξεκίνησαν τη δική τους

πορεία στην ελληνική αγορά. 
Τα υγρά αυτά κατασκευάστηκαν με σκοπό
την ικανοποίηση κάθε απαιτητικού «ατμι-
στή» και χαρακτηρίζονται από τη γνωστή
αδιαπραγμάτευτα υψηλή ποιότητα κάθε
προϊόντος της Alter eGo, γεγονός που
υπογραμμίζεται από την πιστοποίηση
καταλληλότητας που αυτά διαθέτουν από
τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Κρήτης.

Στον «αέρα» το νέο site της εταιρείας 
ηλεκτρονικών τσιγάρων Alter eGo 
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ΑΝΕΚ LINES: «Πρέσβης» του ελληνικού 
τουρισμού στις ευρωπαϊκές εκθέσεις

Μηδενικά απορρίμματα στις χωματερές από το 100%
των εγκαταστάσεων της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas 

ΗUnilever ανακοίνωσε ότι
μέσα στο 2012 πάνω από

το 50% του συνόλου των ερ-
γοστασίων της πέτυχαν το
στόχο για μηδενικά απόβλητα
σε χωματερές. Αυτό επιτεύχ-
θηκε, παρόλη την αύξηση
των ετήσιων πωλήσεων σε
51 δισ. ευρώ (σε σύγκριση
με 40 δισ. που ήταν οι πωλή-
σεις όταν η Unilever ανακοί-
νωσε το όραμά της να διπλα-
σιάσει το μέγεθος της επιχεί-
ρησης, μειώνοντας τις επι-
πτώσεις της στο περιβάλλον).

Σε 18 χώρες, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα, η Unilever
έχει ήδη φτάσει το στόχο της,
με αποτέλεσμα το 100% των
εγκαταστάσεών της να στέλ-
νουν μηδενικά απορρίμματα
στις χωματερές. Το επίτευγμα
ισοδυναμεί με την αφαίρεση
πάνω από ενός εκατομμυρίου
κάδων οικιακών αποβλήτων
κάθε χρόνο. 
Στο πλαίσιο του Παγκοσμίου
Σχεδίου Δράσης για την Αει-
φορία, η Unilever είχε ανα-
κοινώσει ότι μέχρι το 2020,

το σύνολο των απορριμμάτων
που προορίζονται για τελική
διάθεση θα είναι ίδιο ή χαμη-
λότερο από τα επίπεδα του
2008, παρά την αύξηση στις
παραγόμενες ποσότητες. Σή-
μερα η Unilever ενδυναμώνει
περαιτέρω τον αρχικό της στό-
χο, φέρνοντας τη δέσμευση
της νωρίτερα από την αρχική
πρόβλεψη κατά 5 χρόνια! Μέ-
χρι το τέλος του 2015, συνο-
λικά 252 εργοστάσια σε όλο
τον κόσμο δεν θα στέλνουν
απορρίμματα στους χώρους
υγειονομικής ταφής.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Φωτό: Papadakis press[ ]

Τ
ην πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο "Ζείδωρος
Ανεμος", η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
"Θερμαϊκός", παρουσίασε στο βιβλιοπωλείο Ιανός

η Μάρω Μπέη-Τζαβέλα. Βασικοί ομιλητές στη παρουσίαση
της συλλογής ήταν η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολο-
πούλου και ο δικηγόρος Γρηγόρης Πελεκάνος. 
«Γράφω ποιήματα γιατί έτσι μόνο κατορθώνω ενίοτε να
είμαι συνεπής στο rendez-vous με τον εαυτό μου...»
εξήγησε η Μάρω Μπέη-Τζαβέλα, αναφερόμενη στους
λόγους που την ώθησαν να ασχοληθεί με την ποίηση.
Το βιβλίο όπως είπε, γράφτηκε στη Σίφνο και ζείδωρος
σημαίνει αίσιος και αναζωογονητικός. Η ποιήτρια εξο-
μολογήθηκε: «Έγραψα αυτά τα ποιήματα, ύστερα από
μια μεγάλη απώλεια. Γιατί όταν την απώλεια την αποδέχεσαι
και την κάνεις κτήμα σου, την ξεπερνάς».

Παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής "Ζείδωρος Άνεμος"

Χορεύοντας στο 3ο Superstars
Dance Show in Athens 

Η Ιφιγένεια Τζαβέλα, ο Γρηγόρης Πελέκανος, η Μάρω Μπέη
- Τζαβέλα και η Ειρήνη Νικολοπούλου 

Ο
διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής
Γιώργος Τζαβέλας εγκαινίασε το
νέο all day cafe-bar Sass στο Βύ-

ρωνα, με ένα λαμπερό opening party.
Ο γνωστός Έλληνας παίκτης της Μονακό
εμπνεύστηκε από το φημισμένο lounge
bar Sass του Μόντε Κάρλο και δημιούρ-
γησε, μαζί με τη μητέρα του Ματίλντα
Μαρνέρη, έναν εντυπωσιακό χώρο δια-
σκέδασης στην Αθήνα. Στα εγκαίνια έδω-
σαν το παρών και ευχήθηκαν καλές δου-
λειές στον ποδοσφαιριστή της Εθνικής
μας πολλά γνωστά ονόματα της showbiz
και του αθλητισμού.

Μ
ετά από τριετή απουσία
από το χώρο του γάμου,
η σχεδιάστρια Βάσω Κα-

φενούδη έκανε δυναμική επά-
νοδο με νέες, ανανεωμένες προ-
τάσεις στο νυφικό ένδυμα. Η δη-
μιουργός στο πλαίσιο της Έκθε-
σης Γάμου "NEW LIFE" παρου-
σίασε επίδειξη μόδας με την ολο-
καίνουργια κολεξιόν της, με τίτλο
"ΝΥΦΙΚΟ 2013". Η συλλογή της
περιείχε νυφικά μεταξωτά σε
λιτές γραμμές, με ιδιαίτερη προ-
σοχή στις λεπτομέρειες από δαν-
τέλα και λεπτεπίλεπτα κεντήματα,
χωρίς να λείπουν τα κλασικά νυ-
φικά αλλά και τα πρωτότυπα και
πρακτικά που εξυπηρετούν ταυ-
τόχρονα και τις ανάγκες της δε-
ξίωσης του γάμου. 
Πρωταγωνίστρια της εντυπω-
σιακής βραδιάς ήταν η φίλη και
μούσα της σχεδιάστριας Ζέτα
Δούκα, η οποία κέρδισε το θερμό
χειροκρότημα του αθηναϊκού
κοινού.

Η Μαρία Κορινθίου, ο Γιώργος Τζαβέλας και η Βάνα Μπάρμπα

Π
αρουσία του βραβευμένου δυο φορές με
Όσκαρ Daniel Day Lewis, δόθηκε η επίσημη
πρεμιέρα της ταινίας "Λίνκολν" στο Παλλάς.

Επίσημος προσκεκλημένος της Εταιρείας Προστασίας
Σπαστικών ο διάσημος ηθοποιός, ήρθε στην Αθήνα
ειδικά για την εκδήλωση. Ο Daniel Day Lewis –που
είναι υποψήφιος για Όσκαρ Ά Ανδρικού ρόλου ως
Αβραάμ Λίνκολν– ζήτησε τα έσοδα της πρεμιέρας να
διατεθούν υπέρ των σκοπών της Εταιρείας Προστασίας
Σπαστικών, της οποίας τη δράση γνωρίζει καλά και
υποστηρίζει πάντα, και συγκεκριμένα για τη δημιουργία
του Πρότυπου Κέντρου "Πόρτα Ανοιχτή". 
Πολλά γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού, πολιτικού
και καλλιτεχνικού χώρου που έδωσαν το παρών στη
λαμπερή βραδιά στηρίζοντας το έργο της «Εταιρείας
Προστασίας Σπαστικών» είχαν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν από κοντά τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη,
που ήταν εξαιρετικά προσηνής και φιλικός με όλους. 

Πρεμιέρα της ταινίας "Λίνκολν", παρουσία του Daniel Day Lewis!

Ο Daniel Day Lewis και η πρόεδρος 
της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών
Δάφνη Οικονόμου

Η υπουργός Τουρισμού 
Όλγα Κεφαλογιάννη και η Πρέσβειρα 

της Unesco Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Η Τζένη Οικονομοπούλου
με τον Νάσο  Γαλακτερό

Η Βάσια Κωστάρα και 
η Μαριάντα Πιερίδη

Μ
ε τη συμμετοχή των παγκόσμιων πρωταθλητών
λάτιν Justinas Duknauskas - Anna Melnikova
πραγματοποιήθηκε το καταπληκτικό 3ο Su-

perstars Dance Show in Athens, σε μια εντυπωσιακή
βραδιά που διοργάνωσε η Δώρα Σατολιά. Το show
περιλάμβανε πέντε λάτιν χορογραφίες από το διάσημο
ζευγάρι και πλαισιώθηκε από Έλληνες χορευτές που
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε χορογραφίες Ar-
gentine Tango, Flamenco και Βallroom. Ανάμεσα στους
προσκεκλημένους της
εκδήλωσης διακρίναμε
τη Μαριάνα Πιερίδη
και τη Νικολέτα Καρρά,
τους χοροδιδασκάλους
από το Dancing with
the stars ΔιονύσηΒάλ-
μη, Δημήτρη Φωκά,
Βαγγέλη Χολέβα, Γιού-
ρη Δημητρόφ και το
γνωστό χορογράφο
Κάρολι Βάμος..

Επίδειξη μόδας νυφικών με πρωταγωνίστρια τη Ζέτα Δούκα 
Η σχεδιάστρια
νυφικών Βάσω
Καφενούδη με 
τη Ζέτα Δούκα 

Από τα γήπεδα στο στίβο του… επιχειρείν 
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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει
την παράσταση του Ράινερ Χάχφελντ με τίτλο

«Ο Μορμόλης», στην Παιδική Σκηνή του στο
Βασιλικό Θέατρο. 
Οι περιπέτειες του Μορμόλη, ενός πολυαγαπημένου

έργου μικρών και μεγάλων, ζωντανεύουν στη
σκηνή του ΚΘΒΕ, σε μια ευφάνταστη και τρυφερή
παράσταση με ζωντανή μουσική, χορό και
τραγούδι, που γοητεύει τα παιδιά, απελευθερώνει
τη φαντασία τους και τα κάνει να τραγουδούν
με μια φωνή «Ο Μορμόλης, ο Μορμόλης, είναι
το στοιχειό της πόλης»!
Ο Μορμόλης δεν είναι τίποτε άλλο παρά… ένα
σκέτο κουτί, ένα πολύ απλό κουτί, που γίνεται ο
καινούριος φίλος και ο μυστικός σύμβουλος όλων
των παιδιών. Είναι αυτός που λέει στους μεγάλους
όσα δεν τολμούν να τους πουν οι μικροί!
Η μετάφραση είναι του Παναγιώτη Σκούφη, η
σκηνοθεσία της Φωτεινής Μπαξεβάνη και η
μουσική του Γιάννη Σπανού. 
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Nεφέλη Ανθο-
πούλου, Δημήτρης Διακοσάββας, Γιάννης Καραούλης,
Ευγενία Πανταζόγλου, Μιχάλης Σιώνας, Ευάγγελος
Χαλκιαδάκης.

Του κόσμου τα παράξενα στο «Blobterre»

Με παιδικές φωνές και χαμόγελα πλημμυρίζει
το φουαγέ του ισογείου του Μεγάρου Μουσικής

Αθηνών. Εκεί, ένας νέος φανταστικός κόσμος
ανοίγεται για τους μικρούς επίδοξους εξερευνητές.
Το όνομά του «Blobterre» (Μπλομπτέρ) και δημιουργός
του η διάσημη Γαλλίδα ντιζάινερ Ματαλί Κρασέ.
Πρόκειται για μια πρωτότυπη εικαστική εγκατάσταση,
η οποία απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών και πριν
έρθει στη χώρα μας παρουσιάστηκε με μεγάλη
επιτυχία στο Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι (με
80.000 επισκέπτες), και στην Κωνσταντινούπολη.
Στο σύμπαν του «Blobterre» η αίσθηση του χρόνου είναι διαφορετική. Άλλωστε, τα πάντα εκεί
λειτουργούν αλλιώς και έχουν παράξενα ονόματα, ασυνήθιστα σχήματα, χρώματα, μυρωδιές και
ήχους, που σκοπό έχουν να παρασύρουν τα παιδιά μακριά από την καθημερινότητά τους.
Στο τέλος της επίσκεψής τους οι μικροί εξερευνητές της φανταστικής βιόσφαιρας της Ματαλί Κρασέ
αντιλαμβάνονται ότι, για να μπορέσουν να ζήσουν σ’ αυτό τον τόσο ιδιαίτερο κόσμο και να συνυπάρξουν
με τα φυτά και τα άλλα πλάσματά του, πρέπει να τον κατανοήσουν και να τον σεβαστούν.
Το παιδικό εικαστικό εργαστήρι ξεκίνησε στις 25 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 25 Μαρτίου.

ΕΙ
ΚΑ

ΣΤ
ΙΚ

Ο
ΒΙ

ΒΛ
ΙΟ Το πολιτικό βιβλίο του Τζον Κυριάκου «Ο κατά-

σκοπος» κυκλοφορεί από τον Εκδοτικό Οίκο
Λιβάνη. 
Ο Τζον Κυριάκου έγινε γνωστός όταν αναφέρθηκε
στον «εικονικό πνιγμό», στην αμφιλεγόμενη
ανακριτική τεχνική που εφαρμοζόταν στο Γκουαν-
τανάμο. Στον «Κατάσκοπο» ο Κυριάκου προβαίνει
σε μια σημαντική όσο και εύγλωττη μαρτυρία,
που αποτελεί ταυτόχρονα μια εξομολόγηση, μια
κατασκοπευτική περιπέτεια και ένα χρονικό της
ζωής του στη CIA.
Ο συγγραφέας μάς αποκαλύπτει τις ειδικές απο-
στολές του στην Αθήνα, που είχαν σκοπό τον
εντοπισμό και τη σύλληψη των τρομοκρατών
της «17ης Νοέμβρη» και του ΕΛΑ, αλλά και
έγγραφα ελληνικού ενδιαφέροντος, «καυτών»

περιόδων. Μια επίσης συν-
ταρακτική αποκάλυψη που
μας επιφυλάσσει αφορά τον
τρόπο με τον οποίο ο Λευκός
Οίκος κατέστρωνε σχέδια
για να εισβάλει στο Ιράκ
έναν ολόκληρο χρόνο πριν
το πληροφορηθεί η CIA,
ώστε να μην επιχειρήσει να τα εμποδίσει. 
Ο Τζον Κυριάκου ήταν ανώτερος υπάλληλος στη
Γερουσία των ΗΠΑ. Υπηρέτησε στη CIA από το
1990 έως το Μάρτιο του 2004, αρχικά ως αναλυτής
και αργότερα ως πράκτορας του τομέα αντι-
τρομοκρατίας. Αργότερα τοποθετήθηκε εκτε-
λεστικός βοηθός του αναπληρωτή διευθυντή
επιχειρήσεων της CIA. 

«Ο Μορμόλης» από το Κρατικό Θέατρο Βορείου ΕλλάδοςΜΙΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ENERGY ATHENS

ΘΕ
ΑΤ
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info
Βασιλικό Θέατρο, πλατεία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη Παραστάσεις: Τρίτη-Παρασκευή 10.30 
(για σχολεία), Κυριακή 11:00 (για το κοινό), πληροφορίες: 2315-200200

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Γιώργος Ζαφειρίου γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1966. Φοίτησε στη Σχολή Φωτογραφίας
Focus (1988-1991). Το 2000 συμμετέχει στο διεθνές εργαστήριο πολιτισμικής αγωγής στο
πλαίσιο προγράμματος του υπουργείου Πολιτισμού  (πρόγραμμα «Μελίνα»). Έχει πάρει
μέρος επίσης σε διάφορα εργαστήρια οπτικοακουστικής έκφρασης και πολιτιστικής αγωγής.
Από το 1993 διδάσκει φωτογραφία σε παιδιά στο Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας, όπου το 1996

δημιουργείται τμήμα φωτογραφίας ενηλίκων, το οποίο οργανώνει και διδάσκει σ’ αυτό. Έχει διδάξει επίσης σε
δημόσια ΙΕΚ, σε Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές σε συνεργασία
με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, στην «4η διεθνή συνδιάσκεψη για το θέατρο και
τις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση», του προγράμματος «Μελίνα» Εκπαίδευση-Πολιτισμός. Συνεργάζεται
απότο1997 μεομάδεςχορούκαιθεάτρου στους τομείς της δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού και σχεδιασμού
φωτισμού. Αντικείμενο έρευνας και προσωπικής αναζήτησης αποτελεί το πώς το φωτογραφικό «αποτύπωμα»
και η χρήση του φωτός, ως στοιχείο δόμησης ή αποδόμησης μιας εικόνας στο χώρο ή στη μεταφορά της (από
διάφορα μέσα αποτύπωσης) σε σταθερή ή κινούμενη εικόνα, οδηγεί σε μια βιωματική, «ημερολογιακή» γραφή,
ικανή να αφηγηθεί τις ανακλάσεις της διαδρομής μας στη ζωή. 
(zafiriougeo@yahoo.gr)

Γιώργος Ζαφειρίου - «Οδός Ορφέως»

K
αλλιτέχνες απ’ όλες τις μορφές τέ-

χνης έρχονται να παρουσιάσουν
τη δουλειά τους σε ένα νέο χώρο
στην Πλάκα, στο Contemporary

Space Athens, σε μια συναρπαστική συνά-
θροιση της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα
του σήμερα. Στο πλαίσιο της έκθεσης Energy
Athens, ο φωτογράφος Γιώργος Ζαφειρίου
θα παρουσιάσει τμήμα της νέας του δουλειάς
με τίτλο: «Οδός Ορφέως»
Ο τίτλος αναφέρεται στο δρόμο που αποτελεί
βασικό άξονα των περιοχών του Κεραμεικού
και του Ελαιώνα. Ένας δρόμος βιομηχανικής
δραστηριότητας, στον οποίο όμως η ανθρώπινη
παρουσία δεν είναι έντονη. Θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί νεκρός δρόμος, αλλά, στον
αντίποδα, παρουσιάζει έντονη κινητικότητα
μεταφοράς υλικών… σχήμα οξύμωρο. Μετά
το σούρουπο μπορεί κανείς να διακρίνει σι-
λουέτες ρακοσυλλεκτών να γλιστρούν στο
σκοτάδι προς τα αυτοσχέδια καμίνια που
έχουν στηθεί, και η εικόνα παραπέμπει σε
παιχνίδι κρυφτού. Η περιοχή φαντάζει σαν
μελαγχολική παραφωνία στον αστικό ιστό.
«Αν έπρεπε να περιγράψω με μία πρόταση
την κύρια αίσθηση που με κατέκλυσε κατά
την πρώτη μου περιπλάνηση στην οδό Ορφέως,
θα δανειζόμουν την φράση της Γαλάτειας Κα-
ζαντζάκη “Ο κόσμος που πεθαίνει και ο κόσμος

που έρχεται… είναι η ζωή”» σημειώνει ο
Γιώργος Ζαφειρίου.
Οι φωτογραφίες της έκθεσης απεικονίζουν
κατά κύριο λόγο τοίχους με ίχνη ζωής χωρίς
ανθρώπινη παρουσία, αλλά καθρεφτίζουν τη
ζωή που υπήρχε εκεί κάποτε. Αποτύπωση με-
λαγχολίας, του χθες και του σήμερα. Να μπορείς
να διακρίνεις το ανθρώπινο στίγμα σε κάτι
άψυχο, χωρίς όμως να μπορείς να διακρίνεις
τον άνθρωπο. 
«Το έναυσμα για αυτήν τη δουλειά ήρθε μέσα
από τη συνεργασία μου με την Ομάδα 7 στο
ανέβασμα του ‘‘Γλάρου’’ στο Βυρσοδεψείο. 
Ο χώρος που λειτουργείς συχνά δίνει αφορμές
για καινούρια ερεθίσματα. 
Όλα ξεκινούν από τις αισθήσεις. Η συγκεκριμένη
περιοχή κινείται στο μεταίχμιο της εποχής
μας και αυτού που βιώ-
νουμε. Κάτι γκρεμί-
ζεται, όμως και
κάτι καινούρ-
γιο γεννιέ-
ται… και
ονειρεύεσαι
γι’ αυτό» δη-
λώνει χαρα-
κτηριστικά ο
Γιώργος Ζαφει-
ρίου. «Ο κατάσκοπος» του Τζον Κυριάκου

Για 3η συνεχόμενη χρονιά το European
Centre for Architecture Art Design 
and Urban Studies, σε συνεργασία 
με το Chicago Athenaeum: Μουσείο
αρχιτεκτονικής και design, με υπερηφάνεια
παρουσιάζει το Energy Athens, 
το ανερχόμενο κύμα στην τέχνη.

ΤHΣ ΕΛΕΝΑΣ ΓΑΝΩΤΗ 
(elena.ganoti@xrimaonline.gr)

Η έκθεση στο 
Contemporary Space 

Athens (Μητροπόλεως
74, Πλάκα) θα διαρκέσει
μέχρι τις 24 Μαρτίου και

η είσοδος για το κοινό
είναι ελεύθερη. 

info
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ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΚΑΝΕΙ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Η ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Mitsubishi Outlander PHEV
ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Εξι μήνες μετά το λανσάρισμα
των βενζινοκίνητων και πετρε-

λαιοκίνητων εκδόσεων του νέου
Outlander στις περισσότερες ευ-
ρωπαϊκές αγορές, η Mitsubishi Mo-
tors Corporation σκοπεύει να πα-
ρουσιάσει την πιο στρατηγική έκ-
δοση 4WD Plug-in Hybrid Electric
(ή PHEV) στην Ευρώπη, κατά τη
διάρκεια του Σαλονιού Αυτοκινήτου
της Γενεύης. 

Το Outlander PHEV που διατίθεται
στην Ιαπωνία από τις αρχές Ιανουα-
ρίου, αναμένεται στις Εκθέσεις των
Ευρωπαίων εμπόρων της Mitsubishi
Motors φέτος τον Ιούλιο, με την
έναρξη παραγωγής να προγραμμα-
τίζεται για το Μάιο του 2013 στο
εργοστάσιο της MMC στο Okazaki
της Ιαπωνίας. 
Όμοιο σχεδόν με την ιαπωνική έκ-
δοση –πλην των υποχρεωτικών άρ-

θρων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας– το
Outlander PHEV θα διαφέρει στις
διαφορετικές ρυθμίσεις (φρένα και
ελαστικά), ώστε να εναρμονίζεται
άριστα με τις ευρωπαϊκές οδηγικές
απαιτήσεις. 
Και ενώ οι επίσημες εγκεκριμένες
τιμές επιδόσεων (Ε.Ε.) του Outlander
PHEV θα οριστικοποιηθούν μέσα
στις επόμενες εβδομάδες, τα τελευ-
ταία δεδομένα ήδη επιβεβαιώνουν

τα άριστα περιβαλλοντικά διαπι-
στευτήρια και την ικανότητα της
πρωτοποριακής πλατφόρμας του
να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις
της καθημερινότητας, προσφέρον-
τας ευρυχωρία εσωτερικού και άνετο
χώρο αποσκευών 463 L (μέθοδος
VDA): 
8 Εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος):

44 g/km*
8 Ηλεκτρική αυτονομία: 52 km*

8 Κατανάλωση καυσίμου (μικτός
κύκλος): 1.9 l/km*

Το Outlander PHEV είναι το πρώτο
μοντέλο ευρείας κυκλοφορίας από
μεγάλο κατασκευαστή, σχεδιασμένο
εξαρχής με πρόβλεψη για χρήση
κινητήρων εσωτερικής καύσης ή
PHEV χωρίς συμβιβασμούς.

*Τα δεδομένα υπόκειται σε τελική έγ-
κριση τύπου (Ε.Ε.). 

Λύση σε όσους κατέθεσαν πινακίδες
και είναι ιδιοκτήτες 4x4

Σε χιλιάδες πλέον αριθμούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων 4x4,
οι οποίοι κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας διότι αδυνατούσαν

να αντεπεξέλθουν στα έξοδα. Ωστόσο, φέτος και μάλιστα πριν
από το τέλος του έτους, ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί κι
άλλο, αφού η νέα φορολογία που θα ισχύσει για αυτοκίνητα με
κινητήρες άνω των 1.928 κ.εκ. καθιστά αδύνατη την κατοχή τους. 
Τη λύση σε όλους αυτούς που έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους
και δεν διαθέτουν ασφαλές μέρος για φύλαξη δίνει ο κ. Στέφανος
Αττάρτ. Ο ιδιοκτήτης της πίστας Attart Off Road Park στην Κερατέα,
έκανε γνωστό ότι μπορεί να φιλοξενήσει τα τετρακίνητα οχήματα
που… σκουριάζουν, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα
στους ιδιοκτήτες τους να κάνουν, όποτε θέλουν, τη βόλτα τους
εντός του ιδιωτικού του πάρκου και μάλιστα σε πραγματικές
συνθήκες! Επιπλέον, επειδή τα αυτοκίνητα που δεν κυκλοφορούν
θα πρέπει να κινούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε
να μην παρουσιάσουν ορισμένες ζημιές, ο Αττάρτ προσφέρει και
την επίβλεψή τους! 
Για τα σημερινά δεδομένα μία τέτοια κίνηση θεωρείται ιδανική
αφού τα αυτοκίνητα παραμένουν σε λειτουργία, ενώ και οι ιδιοκτήτες
τους έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν όποτε θέλουν
και μάλιστα χωρίς να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια!
Άρα, μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα στην Ελλάδα και στο χώρο
του αυτοκινήτου, αυτή είναι μία προσωρινή λύση. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με
το τηλέφωνο του κ. Στέφανου Αττάρτ (6972/976463)

Tο δρόμο για τη Βουλή φαίνεται πως
παίρνουν οι ρυθμίσεις για τον πε-

ριορισμό των ανασφάλιστων οχημάτων,
που πλέον πλησιάζουν σε αριθμό τα 2
εκατομμύρια. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του iw, την
εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε προς τη δι-
οίκηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος ο πρόεδρος του Επι-
κουρικού Κεφαλαίου, Δημήτρης Ζορμ-
πάς.
Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, την
ερχόμενη εβδομάδα το υπουργείο Οι-
κονομικών πρόκειται να καταθέσει στη

Βουλή προς ψήφιση νομοσχέδιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο οποίο
θα περάσουν ως τροπολογία οι ρυθμί-
σεις περί εντοπισμού των ανασφάλιστων
οχημάτων. 
Κατά τον κ. Ζορμπά, το θέμα έχει πλέον
κλείσει και σε ανώτατο κυβερνητικό
επίπεδο. Το προς θέσπιση πλαίσιο θα
προβλέπει όλα όσα πρότεινε η ομάδα
εργασίας που είχε συγκροτηθεί προ
αρκετών μηνών και κατά συνέπεια θα
καλύψει πλήρως τις θέσεις της ασφα-
λιστικής αγοράς. 
Όπως ανέφερε εξάλλου και ο υπουργός

Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, σε
έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη
Βουλή, η εισήγηση της ομάδας εργασίας
εξετάζεται πλέον σε νομοθετικό επίπεδο. 
Σύμφωνα λοιπόν και με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι το
Μάρτιο θα επιδοθούν τα πρώτα ειδο-
ποιητήρια στους κατόχους ανασφάλι-
στων οχημάτων, οι οποίοι θα κληθούν
να καταβάλλουν πρόστιμο 250 ευρώ
και εφόσον σε διάστημα το αργότερο
20 ημερών δεν θα προσκομίζουν ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο θα τους επιβάλλεται
νέο πρόστιμο, αυτή τη φορά 500 ευρώ. 

Το κράτος αναζητά τα ανασφάλιστα οχήματα

Το ελληνικό πλήρωμα με οδηγό τον Δημήτρη Δριβάκο και συνοδηγό
την Κατερίνα Μπαντέ, μια συμμετοχή της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη
Α.Ε.Β.Μ.Ε., είδε την καρό σημαία του τερματισμού στον 1ο αγώνα του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι 2013, το 81ο Rally Monte Carlo,
οδηγώντας ένα αγωνιστικό Honda Civic Type-R Α7/R3. 
Το Rally Monte Carlo που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως 20
Ιανουαρίου 2013 ξεκίνησε από το Vallaince της Γαλλίας και τερμάτισε
στο Monte Carlo. Τα 118 πληρώματα που είχαν δηλώσει συμμετοχή
έπρεπε να καλύψουν 15 ειδικές διαδρομές με συνολικό μήκος 468 χι-
λιόμετρα, ενώ το συνολικό μήκος του αγώνα ήταν 1.800 χιλιόμετρα.

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)
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Μercedes-Βenz citan

T
ο νέο ελαφρύ van αποτελεί

προϊόν συνεργασίας με την
Renault (θα κατασκευάζεται
μαζί με το Kangoo στη Γαλ-

λία) και θα προσφέρεται σε τρεις δια-
φορετικούς τύπους αμαξώματος ως
προς το μήκος του (Compact: 3,94
μέτρα, Long: 4,32 μέτρα, Extra Long:
4,71 μέτρα). Οι επιβατικές εκδόσεις
Mixto θα έχουν συρόμενες πίσω πόρ-
τες, πενταθέσια εσωτερική διάταξη
και θα διατίθενται στις εκδόσεις με
τα δύο μακρύτερα αμαξώματα, ενώ
το ωφέλιμο φορτίο του Citan μπορεί
να φτάσει τους 2,2 τόνους.
Στόχος της Mercedes-Benz αποτελεί
η τοποθέτηση του Citan μια κατηγορία
πάνω από το συνήθη ανταγωνισμό,
χάρη στην ποιότητα κατασκευής, την
οικονομία, την ασφάλεια και την οδική
του συμπεριφορά. 
Εξωτερικά υπάρχουν αισθητικές ανα-
φορές σε επιβατικά μοντέλα της φίρ-
μας, όπως για παράδειγμα η τύπου
"A Class" μάσκα και ο σχεδιασμός των
φωτιστικών σωμάτων, ενώ στο εσω-
τερικό συνειρμούς προκαλούν η ποι-
ότητα κατασκευής, τα υλικά και η ερ-
γονομία. 
Τα καθίσματα προέρχονται από την
"A Class", αλλά έχουν σχεδιαστεί ξανά

με έμφαση στα σημεία που αφορούν
τη χρηστικότητα και την αντοχή. Επι-
πλέον, σημασία έχει δοθεί στην πα-
ρεχόμενη άνεση, αφού οι οδηγοί των
οχημάτων αυτών περνούν πολλές
ώρες μέσα σε αυτά. 
Ανάλογα με την έκδοση υπάρχουν
διαθέσιμες και οι επιλογές στις πόρτες.
Έτσι το Panel van (κλειστό) έχει μία
συρόμενη πόρτα. Το Crewbus (όχημα
μεταφοράς προσωπικού) έχει μία συ-
ρόμενη πόρτα με τη δεύτερη να ανήκει
στον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ το
επιβατικό (Citan – Mixto) έχει δύο συ-
ρόμενες πλαϊνές πόρτες. Τέλος, η πίσω
πόρτα μπορεί να ανοίγει είτε με τον
κλασικό τρόπο (σε ένα τμήμα) προς
τα πάνω, είτε σε δύο ασύμμετρα κά-
θετα τμήματα. 
Στο βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων
του Citan περιλαμβάνονται στοιχεία
όπως το ηλεκτρονικό σύστημα ευ-
στάθειας (ESP) με ενσωματωμένο
ABS, το σύστημα δυναμικού ελέγχου
(Vehicle Dynamic Control) το οποίο
μετριάζει τις τάσεις υπερστροφής και
υποστροφής, το Traction Control,
αλλά και το Acceleration Skid Control
που διαχειρίζεται τη ροπή κατά τις
μεταβολές της επιτάχυνσης. 
Το Citan θα είναι διαθέσιμο με τρεις

turbodiesel κινητήρες άμεσου ψεκα-
σμού ισχύος 75-110 ίππων και ένα
υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινη-
τήρα απόδοσης 115 ίππων, που μπο-
ρούν να συνδυαστούν με χειροκίνητα
κιβώτια πέντε και έξι σχέσεων, τα
οποία μεταδίδουν την κίνηση στους
μπροστινούς τροχούς.
Το πακέτο BlueEFFICIENCY είναι σί-
γουρα στο βενζινοκινητήρα και ανήκει
στον προαιρετικό εξοπλισμό για τα
μοτέρ diesel. Παράλληλα, υπάρχουν
συστήματα ECO (με λειτουργία
start/stop) και ανάκτησης ενέργειας.
Το πακέτο οικονομίας συμπληρώνουν
τα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύ-
λισης. 
Με δεδομένη τη θέση που η Mer-
cedes-Benz κατέχει στην κατηγορία
των ελαφρών επαγγελματικών, το νέο
Citan αναμένεται να διευρύνει το
κοινό της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
γερμανική φίρμα προσφέρει ήδη τα
Vario, (με ωφέλιμο φορτίο 3,9 τόνους),
Sprinter (3,1 τόνους) και Vito (1,4 τό-
νους), ωστόσο με τις ευρωπαϊκές πω-
λήσεις των ελαφρών επαγγελματικών
να αυξάνονται διαρκώς, η προσθήκη
και τέταρτου μοντέλου με μικρότερες
διαστάσεις και ωφέλιμο φορτίο στη
γκάμα της ήταν περίπου αυτονόητη.

Σταθερή η υποστήριξη της Daihatsu 
στην Ελλάδα 

Κανονικά θα συνεχίσει την υποστήριξη προς τις δεκάδες χιλιάδες
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Daihatsu η εταιρεία «Agripan Σπύρος Δ.

Παντελεημονίτης ΑΕΒΕ», έπειτα μάλιστα από την υπογραφή του νέου
συμβολαίου παροχής υπηρεσιών service και ανταλλακτικών με την
ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. 
Να θυμίσουμε ότι η εταιρεία Daihatsu έχει αναστείλει τη δραστηριότητά
της όσον αφορά τις πωλήσεις στην Ευρώπη και κατ' επέκταση στην
Ελλάδα. Σύμφωνα με την Agripan, η διάθεση των ανταλλακτικών
συνεχίζεται κανονικά και αφορά όλα τα μοντέλα της μάρκας, παλαιά
και καινούργια, π.χ. Feroza, Rocky, Charade Gti, Terios, Cuore, Charade
και Sirion.

Το νέο ελαφρύ van

4η Διεθνή Έκθεση 
«Εφοδιαστική Αλυσίδα 2013»

Εντονο είναι το επιχειρηματικό
ενδιαφέρον για την 4η Διεθνή

Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα,
Μεταποίηση-Συσκευασία-Logistics
2013», σε ένα οικονομικό έτος
που, σύμφωνα με τις αναλύσεις,
αναμένονται τα πρώτα σημάδια
ανάπτυξης για την ελληνική
αγορά. 
Ήδη, αρκετά μεγάλα ονόματα
από το χώρο της μεταποίησης,
της συσκευασίας, αλλά και των
Logistics έχουν επιβεβαιώσει τη
συμμετοχή τους στο κορυφαίο
εκθεσιακό γεγονός της χρονιάς,
ενώ οι συμμετοχές αναμένεται
να προσεγγίσουν τους 200 εκθέτες. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδει-
κνύεται από φορείς και την πα-
νεπιστημιακή κοινότητα και για
τη διοργάνωση των συνεδριακών
εκδηλώσεων «LOGI.C 2013», η
θεματολογία των οποίων άπτεται
όλων των καίριων θεμάτων της
επιχειρηματικής κοινότητας, με
έμφαση στην εφοδιαστική αλυ-

σίδα, τις μεταφορές, τις εξαγωγές,
τους αυτοματισμούς και την ανά-
πτυξη. 
Στις τρεις ημέρες των πολύ-συ-
νεδρίων, οι συμμετέχοντες θα
έχουν τη δυνατότητα να παρα-
κολουθήσουν θεματικές ενότητες
όπως: 
n Χτίζοντας δυναμικές εφοδια-
στικές αλυσίδες εξαγωγών σε
Ευρώπη-Αφρική-Ασία 
n Outsourcing your company’s
needs... increase your profit
n Επενδύοντας σε καινοτόμες
συσκευασίες που ξεχωρίζουν
στο ράφι
n Private Labels, ευκαιρίες για
παραγωγούς και retailers 
nOδικές μεταφορές, σύγχρονες
επιχειρήσεις με ποιοτικές υπη-
ρεσίες
nSupply chain & logistics snapshot
– Η αγορά το 2013 
nGreen Observatory, «πράσινες»
μεταφορές στη Ν.Α. Ευρώπη. 
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Ά ΕΘΝΙΚΗ
Οι αγώνες που θα διεξαχθούν
το Σάββατο 2/2/2013:
ΑΕΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (ώρα έναρ-
ξης 17:15): Άλλο ένα παιχνίδι
που η ομάδα της Ένωσης θέ-
λει να το κερδίσει πάση θυσία,
ώστε να απομακρυνθεί  από
τη ζώνη του υποβιβασμού.
Από την πλευρά της η ομάδα
της Ν. Σμύρνης δύσκολα θα
πάρει κάτι θετικό από αυτό
το ματς. Προτεινόμενο ση-
μείο στο ΠΡΟΠΟ 1.
ΞΑΝΘΗ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ώρα
έναρξης 17:15): Έχει βαλθεί
να τρελάνει κόσμο η ομάδα
της Ξάνθης, ικανή για το κα-
λύτερο αλλά και για το χει-
ρότερο. Ένα δύσκολο παιχνίδι
και για τους δύο. Προτεινό-
μενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1 Χ. 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑ-
ΘΗΝΑΙΚΟΣ (ώρα έναρξης
19:30): Τώρα που έπιασε τη
δεύτερη θέση στη βαθμολογία
δύσκολα θα την αφήσει η ομά-
δα της Τρίπολης, για αυτό,
έστω και δύσκολα, το παιχνίδι
θα το κερδίσει. Προτεινόμενο
σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1.

Οι αγώνες που θα διεξαχθούν
την Κυριακή 3/2/2013: 
ΟΦΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ (ώρα έναρ-
ξης 17:15): Αφού δεν κατά-

φερε να κερδίσει στην έδρα
της τον Άρη η ομάδα της Κέρ-
κυρας δεν νομίζω ότι μπορεί
να πάρει κάτι θετικό στο Ηρά-
κλειο απέναντι στον ΟΦΗ.
Προτεινόμενο σημείο στο
ΠΡΟΠΟ 1  
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
(ώρα έναρξης 17:15): Εάν δεν
κερδίσει το παιχνίδι αυτό
μετά και τη μεγάλη πρόκριση
για την επόμενη φάση του
Κυπέλλου, τότε ποιο θα κερ-
δίσει η ομάδα της Ημαθίας;

Όχι ότι η ομάδα της Κομο-
τηνής είναι εύκολος αντίπα-
λος, κάθε άλλο, είναι μια καλή
ομάδα που θα επιδιώξει να
πάρει κάτι θετικό από αυτό
το παιχνίδι. Αλλά πιστεύω
ότι η Βέροια θα πάρει το τρί-
ποντο της νίκης. Προτεινό-
μενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗ-
ΤΟΣ (ώρα έναρξης 17:15): Το
ζητούμενο δεν είναι η νίκη
–αυτή είναι σίγουρη για την
ομάδα του Πειραιά–, αλλά

αν παίξει καλύτερη μπάλα.
Λίγα πράγματα περιμένω
από την ομάδα του Περιστε-
ρίου, υπάρχουν και προβλή-
ματα, αλλά θα έχει και πολλές
απουσίες. Προτεινόμενο ση-
μείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ (ώρα έναρξης
19:30): Με το παιχνίδι ντέρμπι
της Θεσσαλονίκης ολοκλη-
ρώνονται οι αγώνες της Κυ-
ριακής για την Α΄ Εθνική. Ένα
δύσκολο παιχνίδι και για του
δύο. Εδώ δεν θα μετρήσουν

Αντιαθλητικό
φάουλ
Ενόψει των
αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη νέου
προέδρου στην

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), οι
συσχετισμοί έχουν αλλάξει αισθητά τελευταία,
γεγονός που έχει θορυβήσει ιδιαίτερα τον
υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη. Εκείνο
που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως ο
υφυπουργός ενεργεί αυτοβούλως, χωρίς δηλαδή να
έχει εξασφαλίσει την έγκριση για τις όποιες κινήσεις
κάνει. 
Η συγκεκριμένη εμπλοκή του σε ένα θέμα όπως 
η εκλογή προέδρου ΕΟΕ στο οποίο δεν έχουν
συμφωνήσει και δεν πρόκειται να συμφωνήσουν 
οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι ενδέχεται 
να δημιουργήσει νέα προβλήματα 
στην κυβέρνηση, και μάλιστα σε μια περίοδο 
που οι εκλογές της ΕΟΕ είναι από τα τελευταία
πράγματα που την απασχολούν. Σε κάθε περίπτωση,
στις αρχές Φεβρουαρίου η Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή θα έχει νέο πρόεδρο, με την πλευρά
Βασιλακόπουλου να δείχνει πιο δυνατή από κάθε
άλλη φορά εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία… 
Σε πείσμα του υπουργού.

Κείμενα - Επιμέλεια: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ 

Το μενού του Σαββατοκύριακου  Το μενού του Σαββατοκύριακου  

Ά ΕΘΝΙΚΗ Β́ ΕΘΝΙΚΗ Γ́ ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Γ́ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ    51 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ       34 ΑΠΟΛΛ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ   26 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ   25
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ    37 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ      31 Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ  20 ΑΣΤ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ    20
ΠΑΟΚ           35 ΑΠΟΛΛ. ΣΜΥΡΝΗΣ 31 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 19 ΕΠΙΣΚΟΠΗ       20
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 32 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ. 31 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ     17 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ     20
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ    27 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣ.    28 ΤΥΡΝΑΒΟΣ       17 ΦΩΣΤΗΡΑΣ       18
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ    26 ΛΑΡΙΣΑ          26 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ       16 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ     15
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  25 ΚΑΛΛΟΝΗ       26 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡ.  16 ΧΑΝΙΑ           14
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ      25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β    25 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔ. 13 ΚΟΡΙΝΘΟΣ       13
ΟΦΗ            23 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ     25 ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 12 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ    10      
ΞΑΝΘΗ          22 ΕΘΝ. ΓΑΖΩΡΟΥ   24 ΖΑΚΥΝΘΟΣ       12 ΚΑΛΑΜΑΤΑ      10
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ    22 ΚΑΒΑΛΑ         22 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ      6 ΓΛΥΦΑΔΑ        10
ΑΕΚ             19 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ    22 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡ. 3 ΡΟΥΒΑΣ          7
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ      18 ΠΙΕΡΙΚΟΣ        21 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ  -2
ΑΡΗΣ            18 ΚΑΛΛΙΘΕΑ         21
ΒΕΡΟΙΑ          16 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  21
ΚΕΡΚΥΡΑ         14 ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  20

ΦΩΚΙΚΟΣ        18
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ   17
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ      17
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  9
ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ 7 

Απορώ πώς δίνονται τόσες ευκαιρίες σ’ ένα μέτριο,
ακριβοπληρωμένο παίκτη, όπως είναι ο Μασάντο του
Ολυμπιακού, και δεν δίνονται ευκαιρίες σε ελληνόπουλα,
όπως ο Τάτος, που μπορούν να προσφέρουν πολλά
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ξενομανία 
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τόσο οι τακτικές όσο το πάθος,
η ένταση και ο φανατισμός
των παικτών. Πιο κοντά στη
νίκη βλέπω την ομάδα του
ΠΑΟΚ, αν και η ισοπαλία παίζει
πολύ δυνατά στο ματς αυτό.
Προτεινόμενο σημείο στο
ΠΡΟΠΟ Χ 2.

Ο αγώνας που θα διεξαχθεί τη
Δευτέρα 4/2/2013: 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝ-
ΝΙΝΑ (ώρα έναρξης 19:30):
Παιχνίδι αμφίρροπο από δύο
καλές ομάδες, αν και, λόγω
έδρας, κοντά στη νίκη είναι
η ομάδα της Λειβαδιάς. Η
ομάδα των Ιωαννίνων θα επι-
διώξει να συνεχίσει την καλή
της πορεία και θα προσπα-
θήσει να πάρει κάτι θετικό
από αυτό το παιχνίδι.
Όλοι οι αγώνες της Α΄ Εθνικής
θα αναμεταδοθούν από τα
αθλητικά κανάλια της NOVA.

Β́ ΕΘΝΙΚΗ
Ο αγώνας που θα διεξαχθεί
την Παρασκευή 1/2/2013
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-
ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣ. (ώρα έναρ-
ξης 15:00): Με νέο τεχνικό τον
Σάββα Κωφίδη αλλά και με
αρκετά προβλήματα, η ομάδα
των Γιαννιτσών θα προσπα-
θήσει να πάρει τους τρεις βαθ-
μούς της νίκης απέναντι σε
ένα δύσκολο αντίπαλο. Από
την πλευρά της, η ομάδα της
Θεσσαλονίκης θα επιδιώξει
να συνεχίσει το σερί των καλών
αποτελεσμάτων που θα τη φέ-
ρουν πιο κοντά στο στόχο της
ανόδου. Το παιχνίδι αυτό θα
γίνει την Παρασκευή 1 Φε-
βρουαρίου.

Οι αγώνες που θα διεξαχθούν
την Κυριακή 3/2/2013
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΩΜΗΣ-
ΚΑΛΛΟΝΗ (ώρα έναρξης
14:00): Παιχνίδι που, αν η ομάδα
της Καλλονής προσέξει, μπορεί
να πάρει τους τρεις βαθμούς
της νίκης και να συνεχίσει την
ανοδική πορεία της. Ελεύθερα
και χωρίς άγχος θα παίξει η
ομάδα της Επανωμής.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΕΘΝΙ-
ΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ (ώρα έναρξης
15:00): Έδρα και καλή ψυχο-

λογία είναι εκείνα που θα φέ-
ρουν πιο κοντά στη νίκη την
ομάδα των Ψαχνών.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
(ώρα έναρξης 17:00): Τα θετικά
αποτελέσματα και την παρα-
μονή της στην κορυφή της
βαθμολογίας θέλει να συνεχίσει
η ομάδα της Κρήτης, που θα
τη φέρει πιο κοντά στην απευ-
θείας άνοδο στην πρώτη κα-
τηγορία. Δύσκολα θα πάρει
κάτι θετικό η ομάδα της Πά-
τρας, αν και στο ποδόσφαιρο
ποτέ μη λες ποτέ. Προτεινό-
μενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
(ώρα έναρξης 15:00): Καλή εν-
τύπωση μου άφησε η ομάδα
της Καβάλας, ειδικά στο δεύ-
τερο ημίχρονο, απέναντι στον
Ολυμπιακό για το Κύπελλο
Ελλάδος. Ομάδα ικανή να πά-
ρει κάτι θετικό στο δύσκολο
παιχνίδι της με τον Πανσερ-
ραϊκό. Η ομάδα των Σερρών,
από την πλευρά της, θα επι-
διώξει να επιστρέψει στις νί-
κες. Προτεινόμενο σημείο
στο ΠΡΟΠΟ 1 Χ. 
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΩΚΙΚΟΣ (ώρα
έναρξης 15:00): Ήταν να μην
πάρει φόρα η ομάδα της Λά-
ρισας. Έστω και δύσκολα,
φαίνεται ότι θα κερδίσει κι
αυτό το παιχνίδι, για να συ-
νεχίσει την ανοδική της πο-
ρεία. Η ομάδα του Φωκικού
θα παλέψει για την ισοπαλία,
αν και πιστεύω ότι δύσκολα
μπορεί να το καταφέρει. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑ-
ΡΩΝ (ώρα έναρξης 15:00): Θα
κάμψει την αντίσταση του φι-
λότιμου αλλά υποβιβασμένου
Βύζαντα η ομάδα της Καλλι-
θέας και θα πάρει το τρίποντο
της νίκης. 
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΝΙΚΗ ΒΟ-
ΛΟΥ (ώρα έναρξης 15:00):
Απρόβλεπτο παιχνίδι. Και οι
δύο αντίπαλοι είναι ικανοί
να πάρουν τη νίκη, αν και θε-
ωρώ ότι η ισοπαλία είναι το
πιθανότερο αποτέλεσμα.
Προτεινόμενο σημείο στο
ΠΡΟΠΟ 1 Χ. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΠΙΕ-
ΡΙΚΟΣ (ώρα έναρξης 15:00):
Μετά τη μεγάλη του νίκη επί
του Απόλλωνα Σμύρνης, η
ομάδα του Βόλου θέλει κι αυτό
το τρίποντο, και η άποψή μου

είναι ότι μπορεί να καταφέρει.
Χωρίς τύχη για θετικό αποτέ-
λεσμα φαίνεται η ομάδα της
Κατερίνης. Προτεινόμενο ση-
μείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΠΑ-
ΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ώρα έναρξης
18:00, απευθείας μετάδοση
από ΟΤΕ TV): Ένα ματς για
γερά νεύρα, αν και τον πρώτο
λόγο για τη νίκη έχει ο Απόλ-
λωνας. Παίζοντας όμως με
την αινιγματική ομάδα του
Αγρινίου, ποτέ δεν ξέρεις τι
επιφυλάσσει το παιχνίδι αυτό.
Προτεινόμενο σημείο στο
ΠΡΟΠΟ 1 Χ. 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Έχει ρεπό. 

Γ́ ΕΘΝΙΚΗ 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Τα παιχνίδια για τη 12η αγω-
νιστική που θα γίνουν την Κυ-
ριακή 3 Φεβρουαρίου με ώρα
έναρξης 15:00 είναι τα εξής: 
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ-ΒΑΤΑ-
ΝΙΑΚΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-
ΚΑΣΣΙΟΠΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΑΙΓΙΝΕΙΑΚΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ-
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:
Ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί λό-
γω παραίτησης του Οικονόμου
Τσαριτσάνης από το πρωτά-
θλημα της Γ΄ Εθνικής.

Γ́ ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Τα παιχνίδια για την 12η αγω-
νιστική θα διεξαχθούν την Κυ-
ριακή 3 Φεβρουαρίου με ώρα
έναρξης στις 15.00 και είναι
τα εξής: 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ  
ΦΩΣΤΗΡΑΣ-ΡΟΥΒΑΣ 
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
Α.Ο. ΧΑΝΙΑ-ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-Α.Ο. ΓΛΥ-
ΦΑΔΑΣ: Το παιχνίδι αυτό δεν
θα διεξαχθεί λόγω παραίτησης
της ΠΑΕ Εθνικός Αστέρας απ’
το πρωτάθλημα της Γ  ́Εθνικής. 
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Έχει ρεπό.

Ψίχουλα!
Πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ ο
Γιώργος Φωτάκης, ο οποίος απέρριψε πρόταση
για την ανανέωση συμβολαίου που του κα-
τέθεσε η ασπρόμαυρη διοίκηση. Για να λέμε
και του στραβού το δίκιο, τα λεφτά για τη
διετή ανανέωση είναι ψίχουλα και πλέον πρέπει
να έρθουν τα πάνω κάτω για να μη χωρίσουν
οι δρόμοι των δύο πλευρών. Τρίπολη και Πε-
ριστέρι ο επόμενος σταθμός του παίκτη.

Ο ένας χαρίζει, ο άλλος
θέλει πιο πολλά

Παναγιώτης Λαγός και Γιάννης Κοντοές έμειναν
τελικά ελεύθεροι, ωστόσο οι περιπτώσεις
τους είναι εκ διαμέτρου διαφορετικές. Ενώ
ο Λαγός τα βρήκε με την ΑΕΚ χαρίζοντας
ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό και απέσυρε
την προσφυγή του προκειμένου να μείνει
ελεύθερος, ο άλλος όχι μόνο δεν δέχτηκε
καν διακανονισμό, αλλά και στην εκδίκαση
της υπόθεσής του ζήτησε, εκτός από τα δε-
δουλευμένα του, και τα μπόνους για να μείνει
ελεύθερος. Στην ΑΕΚ διοίκηση και παίκτες
λένε τα χειρότερα για τον Κοντοέ.

Άλλο ένα λάθος
Αν και στην Ένωση γίνονται πολλά λάθη, η επι-
μονή της Πάρμας να κλείσει τον Μπουγαΐδη
εξέθεσε τον Γερμανό προπονητή, που μαζί με
τον Παπαδόπουλο εισηγήθηκαν ακόμη και την
απομάκρυνσή του. Μήπως είναι καιρός η δι-
οίκηση της ΑΕΚ να βελτιώσει τις επιλογές της; 

   & τηςΔευτέρας
σταράτες 

κουβέντες   & τηςΔευτέρας
Ό,τι σπέρνεις, 

θερίζεις

Κουίζ
Ποιος είναι ο Έλληνας τερματοφύλακας
αθηναϊκής ομάδας που έχει συμφωνήσει
να πάει στον Πειραιά το καλοκαίρι, οέο; 

Πάει κι αυτός 
Το καπελάκι του και σ’ άλλο πρωτάθλη-
μα… Μετά την ξαφνική παραίτηση του
Αλκαράθ απ’ την τεχνική ηγεσία του Άρη
την ομάδα ανέλαβε προσωρινά ο κ. Μιχα-
λήτσος. Δεν θα πρέπει να στεναχωρηθούν
οι οπαδοί του Άρη, αφού ο συγκεκριμένος
προπονητής και λίγος ήταν και εκτός πραγ-
ματικότητας για τα ελληνικά δεδομένα. 

Η καλύτερη επιλογή
την κατάλληλη στιγμή 

Θα συμφωνήσω με την επιλογή του ΠΑΟΚ
να ντύσει στα ασπρόμαυρα τον τερματοφύλακα
του Ατρομήτου Τσαρλς Ιτάνζ και θεωρώ ότι
ήταν η καλύτερη λύση για να καλύψει τη
θέση αυτή, που τόσο έχει ανάγκη. Αν και
πίστευα ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είχε
συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Μπράβο στον
ΠΑΟΚ για την επιλογή του. 

Του αρέσει το κόκκινο 
Μήπως η ομάδα που έχει συμφωνήσει ο
Λουκάς Βύντρας φοράει κόκκινα και όχι
μαύρα; Αν και οι μεταγραφές λήγουν την
Πέμπτη στις 20:00, όταν θα γίνει και η ανα-
κοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, θεωρώ ότι
ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα
ντυθεί τελικά στα κόκκινα. 

Από το πάνω ράφι
Κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής
μεταγραφής βρίσκεται η ομάδα του Αγρινίου,
καθώς έχει συμφωνήσει με τον Μίρνες
Σίσιτς και απομένουν οι τελικές υπογραφές
για να συνεχίσει στην ομάδα του Παναιτωλικού
την ποδοσφαιρική του καριέρα, υπογρά-
φοντας ένα συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση
έτους, με απολαβές που θα αγγίζουν τις
250.000 ευρώ. 

Φορομπελάδες 
Παίκτης του Ολυμπιακού έχει μπελάδες με
το ΣΔΟΕ, καθώς δεν έχει κάνει φορολογική
δήλωση από το 2005. Αν και ο Ολυμπιακός
δεν έχει ευθύνη γι’ αυτό, τώρα όλοι τρέχουν. 

Οριστικό και αμετάκλητο 
Δύο ομάδες θα πέσουν τελικά από την Α΄
Εθνική και θα ανέβουν τέσσερις ομάδες
από τη Β΄ Εθνική. Έτσι το νέο πρωτάθλημα
2013-2014 θα απαρτίζεται από 18 ομάδες
και όχι 16, όπως σήμερα. 



2/
2/
20
13

on line

www . p a r a g o g i . n e t


	PAR_01
	PAR_02
	PAR_03
	PAR_04
	PAR_05
	PAR_06
	PAR_07
	PAR_08
	PAR_09
	PAR_10
	PAR_11
	PAR_12
	PAR_13
	PAR_14
	PAR_15
	PAR_16
	PAR_17
	PAR_18
	PAR_19
	PAR_20
	PAR_21
	PAR_22
	PAR_23
	PAR_24_41
	PAR_25
	PAR_26
	PAR_27
	PAR_28
	PAR_29
	PAR_30
	PAR_31
	PAR_32
	PAR_33
	PAR_34
	PAR_35
	PAR_36
	PAR_37
	PAR_38
	PAR_39
	PAR_40
	PAR_42
	PAR_43
	PAR_44
	PAR_45
	PAR_46
	PAR_47
	PAR_48
	PAR_49
	PAR_50
	PAR_51
	PAR_52
	PAR_53
	PAR_54
	PAR_55
	PAR_56
	PAR_57
	PAR_58
	PAR_59
	PAR_60
	PAR_61
	PAR_62
	PAR_63
	PAR_64

