
Ιχθυοκαλλιέργειες:
Ορόσημο το 2013 
«Κληρώνει» για δάνεια και συγχω-
νεύσεις, ενώ η κυβέρνηση κατατάσσει
τον κλάδο στους αναδυόμενους
αστέρες της οικονομίας. Μετά το
Πάσχα η όποια λύση, λένε οι τράπεζες. 
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Εβδομαδιαία
αγροτική εφημερίδα

σελ. 5

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 11 ΤΙΜΗ 2 €

Αναστολή διώξεων
συνεταιριστών!
Τι προβλέπει και τι σηματοδοτεί η τρο-
πολογία που προωθεί η κυβέρνηση
για δεκάδες αιρετούς του αγροτοσυν-
δικαλιστικού χώρου.

Τρούφα: Το προϊόν
που λάμπει κάτω
από το χώμα
Σε επενδυτική ευκαιρία αναδεικνύε-
ται η καλλιέργεια του πολύτιμου μα-
νιταριού στην Ελλάδα.

17 βότανα-ασπίδα
για την υγεία
O ρόλος των αρωματικών και φαρ-
μακευτικών φυτών στη λαϊκή και
στη σύγχρονη ιατρική.

Η ΝΕΑ ΚΑΠ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

σελ. 44-45

σελ. 12-13

Λάδι,
βαμβάκι,
σταφίδα,
καπνός

οι μεγάλοι χαμένοι
nΧάνονται τα παλιά δικαιώματα, ενώ αυξάνονται 

οι επιδοτήσεις σε σιτηρά και κτηνοτροφία 
nΠώς θα υπολογίζεται το σύστημα ενισχύσεων 

ανά περιφέρεια 
nΚοροϊδία τα 19,6 ευρώ ανά στρέμμα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μ. Χαρακόπουλος
3«Έρχονται ανάσες ρευστότητας
για τους αγρότες».

3«Μέσα στο Φεβρουάριο 
η πρώτη δόση επιστροφής 
του ΕΦΚ πετρελαίου».

3«Τα προβλήματα θα λυθούν 
με διάλογο, όχι με κλείσιμο 
των δρόμων». 

Λάδι,
βαμβάκι,
σταφίδα,
καπνός

οι μεγάλοι χαμένοι
nΧάνονται τα παλιά δικαιώματα, ενώ αυξάνονται 

οι επιδοτήσεις σε σιτηρά και κτηνοτροφία 
nΠώς θα υπολογίζεται το σύστημα ενισχύσεων 

ανά περιφέρεια 
nΚοροϊδία τα 19,6 ευρώ ανά στρέμμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3Οι πικρές αλήθειες 

των μνημονίων
3Οι παγίδες του ενιαίου

φόρου ακινήτων

wwwwww..xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr   ιιnnffoo@@xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Πώς διαµορφώνονται

τριετίες, κατώτατος 

µισθός και συµβάσεις

από τον ερχόµενο 

Απρίλιο >�

>�

>�

ΟΙ ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

Περνάει στην… Ιστορία 

ο βασικός µισθός 

Καταργούνται σταδιακά

επικουρικές συντάξεις 

και εφάπαξ

Μικρό καλάθι κρατάει 

η κυβέρνηση για τα οφέλη

από το «λάθος» του ∆ΝΤ
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ΟΙ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το οικονοµικό 

επιτελείο σχεδιάζει 

να µαζέψει 3,2 δισ.

Οι κερδισµένοι και 

οι χαµένοι  

ΠΑΣΟΚ: ΚΛΙΝΑΤΕ

ΕΠ’ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τι σηµατοδοτεί 

το άνοιγµα Βενιζέλου

στην Κεντροαριστερά

ενόψει του συνεδρίου

του Κινήµατος 

�����
���	����
���
 �����������

��������

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ 

ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ «ΦΑΛΤΣΑ»

Με «σιωπητήριο» επιχειρεί 

ο Αντώνης Σαµαράς να 

αντιµετωπίσει τις παραφωνίες

στην κυβέρνηση

�Στα βήµατα Coca-Cola και ΦΑΓΕ, 

η Βιοχάλκο πάει Λουξεµβούργο!

�Κόστος παραγωγής, φορολογία και

κλειστές τραπεζικές στρόφιγγες 

διώχνουν τα ελληνικά κεφάλαια

ΚΥΜΑ ΦΥΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΖΕΙ ΤΡΙΚΛΟΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 

ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ

ΦΕΥΓΟΥΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις 
εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

30
30

ΠΟΔΗΛΑΤΑ

&
ΣΟΜΠΕΣ
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Μήνυμα αισιοδοξίας 

Αχτίδα φωτός ήταν μέσα στο γκρί-
ζο σκηνικό που ζούμε η διορ-
γάνωση στη Θεσσαλονίκη την

περασμένη εβδομάδα της Διεθνούς
Έκθεσης για την κτηνοτροφία και την
πτηνοτροφία «Zootechnia 13». Είχα την
ευκαιρία να περπατήσω στους χώρους
της έκθεσης και να συνομιλήσω με αρ-
κετούς επισκέπτες της, κτηνοτρόφους
και πτηνοτρόφους από κάθε γωνιά της
Ελλάδας, με πολλούς ιδιοκτήτες και
στελέχη των επιχειρήσεων που συμ-
μετείχαν σε αυτήν. Οι συζητήσεις που
έκανα μαζί τους με γέμισαν αισιοδοξία
όχι μόνο για την πορεία της κτηνοτρο-
φίας και της πτηνοτροφίας και τις επι-
χειρήσεις του χώρου, αλλά και για το
μέλλον της πατρίδας μας. Νιώθω σ’ ένα
πολύ μεγάλο βαθμό σίγουρος για την
προοπτική που έχουμε ως λαός, γιατί
είδα καθαρά ότι ένας ολάκερος κόσμος,
παραγωγοί και επιχειρηματίες του κλά-
δου της κτηνοτροφίας και της πτηνο-
τροφίας, δεν έχει συμβιβαστεί με το
καθεστώς της μιζέριας και του φόβου
που έχει εγκαθιδρυθεί τα τελευταία 2-
3 χρόνια στον τόπο μας. Τολμούν, πρω-
τοπορούν, ρισκάρουν, αγωνίζονται με
όλες τις δυνάμεις τους, δεν τα έχουν
παρατήσει. Είναι αποφασισμένοι, όπως
φάνηκε καθαρά από την ατμόσφαιρα
που ήταν διάχυτη στη «Zootechnia 13»,
να συνεχίσουν να δημιουργούν, παρά
τα μεγάλα εμπόδια που βάζει διαρκώς
στο δρόμο τους η οικονομική συγκυρία,
αλλά κυρίως η καχυποψία και οι αγκυ-
λώσεις δεκαετιών που υπάρχουν απέ-
ναντι στον κόσμο της παραγωγής από
πολλούς πολιτικούς και υπηρεσιακούς
παράγοντες. Η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που
επισκέφτηκε την έκθεση οφείλει να
αναλύσει το σχετικό μήνυμα που πήρε
και να δράσει αναλόγως. 

Γιάννης Τασσιόπουλος

για παράνομη διακίνηση και
χρήση μη εγκεκριμένων ή ληγ-
μένων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων επέβαλε το ΥΠΑΑΤ. 

Σελ. 22 

Zootechnia: 
Μήνυμα αισιοδοξίας 

Μηνύματα αισιοδοξίας για το
αγροτικό επιχειρείν στην Ελλάδα
πρόσφερε η 8η Διεθνής Έκθεση
κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας
Zootechnia, που πραγματοποι-
ήθηκε 7-10 Φεβρουαρίου στη
Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας
πως κάτι κινείται στην αγορά. 

Σελ. 24-41

προβλήματα που προκάλεσε
στη λειτουργία ακόμα και των
κορυφαίων βιομηχανιών του
κλάδου η έλλειψη ρευστότητας. 

Σελ. 11 

Επιτυχία 
με βάση το χαρούπι

Ακούγοντας για καλλιέργεια και
επεξεργασία χαρουπιού, το μυα-
λό πάει μάλλον σε ζωοτροφές ή
φτηνό αλεύρι παρά σε βιολογικά
ροφήματα, καφέ, κακάο, παξι-
μάδια, παστέλια, μέλι και άλλα
είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλα-
στικής με πιστοποιημένη δια-
τροφική ανωτερότητα. 

Σελ. 16 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης
για τη διατροφική κρίση

Όταν η κρατική μηχανή αδυ-
νατεί να σχεδιάσει και να εφαρ-
μόσει σχέδια έκτακτης ανάγκης,
τότε η «κοινωνική υποχρέωση
για διατροφική ανακούφιση
των πολιτών της» γίνεται αντι-
κείμενο κομματικής, συντε-
χνιακής και κάθε είδους επι-
κοινωνιακής εκμετάλλευσης.

Σελ. 20-21

Κυρώσεις για παράνομα
φυτοφάρμακα

Πρόστιμα ύψους 134.000 ευρώ
σε 61 εμπόρους και παραγωγούς

ΜΕΒΓΑΛ: Διαψεύδει 
τα περί άρθρου 99

Τέλος στα σενάρια περί υπαγωγής
της εταιρείας στο άρθρο 99 βάζει
η διοίκηση της ΜΕΒΓΑΛ με ανα-
λυτική ανακοίνωση-απάντηση
σε αιτιάσεις μελών του ΠΑΜΕ,
με αφορμή τα οικονομικά προ-
βλήματα της ΑΓΝΟ.

Σελ. 8 

Η κομπόστα ροδάκινο 
κέρδισε τη μάχη της Ρωσίας
H ελληνική κομπόστα κατάφερε
να ανακτήσει τα πρωτεία των
πωλήσεων στη σημαντική ρω-
σική αγορά, παρά τα σημαντικά

Ίσως και να είσαι γιος αγρότη, ίσως να πότισες κι εσύ με τον ιδρώτα σου το χώμα και μπορεί να αγωνιάς μέσα σου 

για τα προβλήματά μας. Ίσως ο πατέρας σου να είναι σε ένα άλλο μπλόκο που δεν τον χωρίζει με τα ΜΑΤ μια μπάρα…  

Θα μπορούσαν να είναι τα λόγια του διαμαρτυρόμενου αγρότη στον αστυνομικό!
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Παρέμβαση 21 κυβερνητικών
βουλευτών για τα ζαχαρότευτλα 

Τ
ην τροποποίηση των

όρων-δεσμεύσεων
για την εφαρμογή
του προγράμματος

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
της τευτλοκαλλιέργειας ζητά
ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος
Καρασμάνης, με ερώτησή του
προς τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την
ερώτηση προσυπογράφουν
ακόμη 21 βουλευτές της Ν.Δ.
από τευτλοκαλλιεργητικούς
Νομούς.
Όπως αναφέρουν οι κυβερ-
νητικοί βουλευτές, «με ολοένα
και εντεινόμενο ρυθμό συρ-
ρικνώνεται δυστυχώς τα τε-
λευταία χρόνια η εγχώρια τευτ-

λοκαλλιέργεια, εξαιτίας της
τιμολογιακής πολιτικής που
εφήρμοσε η Ελληνική Βιομη-
χανία Ζάχαρης (ΕΒΖ Α.Ε.) και
της παράλληλης αύξησης του
κόστους παραγωγής στο συγ-
κεκριμένο κλάδο. 
Για την αντιστροφή του φαι-
νομένου αυτού απαιτείται από
πλευράς πολιτείας η παροχή
ουσιαστικών κινήτρων στους
τευτλοπαραγωγούς, προκει-
μένου να καταστεί συμφέ-
ρουσα η καλλιέργεια και να
καλυφθεί η διαφορά μεταξύ
τιμών και κόστους παραγω-
γής».
Πρώτο βήμα, όπως επισημαί-
νουν, αποτέλεσε η εξαγγελία

από την ΕΒΖ αύξησης των τι-
μών για τη φετινή σοδειά τεύτ-
λων κατά 10, ενώ με αρκετή
καθυστέρηση προκηρύχθηκε
τελικά από το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
η εφαρμογή του προγράμμα-
τος ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης της παραγωγής ζαχαρό-
τευτλων, ως επιπλέον κίνητρο
για την τόνωση των τιμών και
την παραγωγή ποιοτικής πρώ-
της ύλης.
Ωστόσο, την αρχική αισιοδοξία
των τευτλοπαραγωγών για
την εφαρμογή τού εν λόγω
προγράμματος διαδέχθηκε η
απογοήτευση, καθώς οι όροι
συμμετοχής και οι δεσμεύσεις
που πρέπει να αναληφθούν
απ’ όσους ενδιαφέρονται να
ενταχθούν στο πρόγραμμα
προκαλούν σημαντικά προ-
σκόμματα και προϋποθέτουν
έναν προγραμματισμό σε με-
γάλο βάθος χρόνου, που δύ-
σκολα μπορεί να επιτευχθεί
στον πρωτογενή τομέα.
Η τευτλοκαλλιέργεια αποτελεί
μια από τις βασικές καλλιέρ-
γειες που μπορούν και πρέπει
να στηρίξουν την ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα και
της υπαίθρου και να καλύψουν
τις ανάγκες της εγχώριας ζή-

τησης (περιορίζοντας τις ει-
σαγωγές και την ελλειμματι-
κότητα του τομέα) και επειδή
η εφαρμογή των όρων και
των δεσμεύσεων του προ-
γράμματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης της τευτλοπαρα-
γωγής δεν δρουν ως κίνητρο
για τη στροφή παραγωγών
προς την καλλιέργεια, οι βου-
λευτές ζητούν να πληροφο-
ρηθούν εάν θα ληφθούν συγ-
κεκριμένες αποφάσεις για τα
εξής:
nΤην επανεξέταση των όρων
και των προϋποθέσεων συμ-
μετοχής στο εν λόγω πρό-
γραμμα (π.χ., υποχρεωτική έν-
ταξη για μία πενταετία) και
την εφαρμογή τους με διευ-
ρυμένη βάση και την απαι-
τούμενη ελαστικότητα.
nΤην παροχή επιπλέον κινή-
τρων για τη στήριξη της τευτ-
λοκαλλιέργειας, προκειμένου
αυτή να καταστεί βιώσιμη και
ανταγωνιστική, καλύπτοντας
τις ανάγκες της εγχώριας κα-
τανάλωσης.
nΤην πληρωμή των 30 ευρώ
ανά στρέμμα για την καλλιερ-
γητική περίοδο του 2012,
όπως άλλωστε έχει ανακοι-
νωθεί στους τευτλοπαραγω-
γούς.

Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο
«30 ποδήλατα και τις 30 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 υπάλ-
ληλοι της εταιρείας διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι σύζυγοι
και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού, καθώς και
λοιποί συνεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού
ορίζεται το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 30 ποδήλατα και
30 σόμπες υγραερίου, τα οποία θα κερδίσουν 30
τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε εξήντα (60) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία
θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
2013, υπάρχει στη σελ. 3 μια κόκκινη σφραγίδα

με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο δια-
γωνισμό – 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 την Παρασκευή 22
Φεβρουαρίου 2013 (ώρες: 09:30 - 18:00). Σε περί-
πτωση που κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί μέχρι
την ανωτέρω προθεσμία, χάνει το δικαίωμα διεκδί-
κησης 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 16ης Φεβρουα-
ρίου 2013, σε περίπτωση που έχει ανοιχθεί ή
παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία
της εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα
ανακοινωθούν με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η
Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα
να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν
τα έπαθλα με 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.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Ανοίγει ο δρόμος για 
εξαγωγές στην Κίνα

Τη δημιουργία μιας ισχυρότερης και στενότερης σχέσης
στον τομέα της γεωργίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας

συμφώνησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθανάσιος  Τσαυτάρης, σε συνάντηση που είχε στη Ρώμη
για την αγροτική συνεργασία μεταξύ Κίνας και χωρών της
Νότιας Ευρώπης, προσκεκλημένος του αντιπροέδρου της
κυβέρνησης της Κίνας Hui Liangyu. Στη συνάντηση συμ-
μετείχαν επίσης οι υπουργοί Γεωργίας της Ιταλίας Mario
Catania, της Ισπανίας Miguel Arias Canete και της Πορτο-
γαλίας κα Cristas Assuncao, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι
της Κύπρου και της Μάλτας.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι συμμετέχοντες
προέβησαν σε υιοθέτηση κοινού ανακοινωθέντος, με το
οποίο εκφράζουν την πρόθεση να ενισχύσουν τη συνεργασία
στον αγροτικό τομέα, καθώς και τη σημασία των υπεύθυνων
επενδύσεων. Επίσης, τονίζεται η πρόθεση να συνεχιστούν
οι προσπάθειες για τη μετακίνηση των μη δασμολογικών
εμποδίων στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και
υποστηρίζεται η δέσμευση των δύο πλευρών για την προ-
στασία των προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη, θέματα
τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τη χώρα μας, δεδομένης
της σημαντικής προσπάθειας που καταβάλλεται για αύξηση
των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων, ποτών και αγροτικών
προϊόντων στην αγορά της Κίνας.
Όπως δήλωσε ο κ. Τσαυτάρης για τη σημασία της συνάν-
τησης αυτής για την ενίσχυση και την προώθηση των ποι-
οτικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην αγορά της
Κίνας: «Πρόκειται για μια προσπάθεια που έρχεται ως
συνέχεια και των επιμέρους διμερών σχέσεων που ανα-
πτύσσει καθεμία από τις συμμετέχουσες στη συνάντηση
χώρες με την Κίνα. Αυτή τη φορά όμως ήταν εξαιρετικό,
γιατί έξι μεσογειακές χώρες που λίγο πολύ μοιράζονται
τις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες, τα παραγωγικά συστήματα,
καθώς και τα διατροφικά πρότυπα  βρέθηκαν μαζί για να
ακούσουν το ενδιαφέρον της κινέζικης πλευράς, μιας
χώρας που ουσιαστικά εξέφραζε την αγωνία της για τη
διατροφική επάρκεια».

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



Α
ν και η Ελλάδα κατά-

φερε στη συγκεκριμέ-
νη διαπραγμάτευση
να επιτύχει ένα συνο-
λικά ικανοποιητικό

αποτέλεσμα για την περιφερειακή
ανάπτυξη και να διασφαλίσει πο-
λύτιμα χρηματοδοτικά «εργαλεία»
στην προσπάθειά της για έξοδο από
την οικονομική κρίση, ο αγροτικός
τομέας της χώρας μας βγήκε σοβαρά
λαβωμένος από αυτή. 
Όπως ανακοινώθηκε, η Ελλάδα δια-
σφάλισε για την αγροτική ανάπτυξη
το ποσό του 1,8 δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία όμως, το
αντίστοιχο ποσό που η χώρα μας
είχε διασφαλίσει στη διαπραγμά-
τευση του 2005 για την περίοδο
2007-2013 έφτανε τα 3,9 δισ., δηλαδή
σχεδόν διπλάσια από αυτά που αν-
τιστοιχούν στη νέα προγραμματική
περίοδο. 
Παράγοντες που παρακολουθούν
στενά τις ευρωπαϊκές διαπραγμα-
τεύσεις εκτιμούν πως η διαφορά
αυτή κατεβάζει τον πήχη των προσ-
δοκιών για την αγροτική ανάπτυξη
της χώρας μας στο επόμενο κρίσιμο
διάστημα και αποκαλύπτει έλλειμμα
στρατηγικής από την πλευρά του

υπουργείου, τόσο σε επίπεδο εσω-
τερικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο
ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων.
Επιπρόσθετα, θεωρούν ότι η τόσο
μεγάλη μείωση των κοινοτικών πό-
ρων προμηνύει περικοπές κονδυ-
λίων, κυρίως στον πρωτογενή αγρο-
τικό τομέα, και ειδικότερα σε προ-
γράμματα που αφορούν την ενί-

σχυση αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
όπως τα σχέδια βελτίωσης φυτικής
και ζωικής παραγωγής, τα προγράμ-
ματα νέων αγροτών κ.λπ. 

Αποκλεισμός
Ενδεικτικό στοιχείο της δυσμενούς
θέσης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές
διαπραγματεύσεις για τον αγροτικό

τομέα αποτελεί και ο αποκλεισμός
της από τις επιπλέον ενισχύσεις για
αγροτική ανάπτυξη που αποφασί-
στηκαν στο Συμβούλιο, από τις οποί-
ες, όπως ανακοινώθηκε, έχουν να
λαμβάνουν οι υπόλοιπες «μνημο-
νιακές» χώρες. 
Ειδικότερα, στο κείμενο των συμ-
περασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου αναφέρεται για το θέμα
ότι: «Για ένα μικρό αριθμό κρατών-
μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες
διαρθρωτικές προκλήσεις στο γε-
ωργικό τομέα τους ή έχουν πραγ-
ματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις
για ένα πλαίσιο αποτελεσματικής
εκτέλεσης των δαπανών του Πυλώνα
2, θα παρασχεθεί η ακόλουθη πρό-
σθετη χρηματοδότηση: Αυστρία
(700 εκατ. ευρώ), Γαλλία (1.000 εκατ.),
Ιρλανδία (100 εκατ.), Ιταλία (1.500
εκατ.), Πορτογαλία (500 εκατ.), Κύ-
προς (7 εκατ. ευρώ), Ισπανία (500
εκατ.)». Το γεγονός ότι η Ελλάδα
εξαιρέθηκε από τις χώρες αυτές, οι
οποίες, όπως αναφέρεται, «αντιμε-
τωπίζουν ιδιαίτερες διαρθρωτικές
προκλήσεις στο γεωργικό τομέα
τους», είναι ένα στοιχείο που επι-
πρόσθετα προβληματίζει όσους πα-
ρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις
που λαμβάνουν χώρα στην Ε.Ε., με
αντικείμενο την κατανομή των πό-
ρων για τον αγροτικό τομέα. 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός
ότι στο κείμενο των συμπερασμάτων
του Συμβουλίου υπογραμμίζεται
ότι «η κατανομή του συνολικού πο-
σού για την αγροτική ανάπτυξη με-
ταξύ των κρατών-μελών θα βασιστεί
σε αντικειμενικά κριτήρια και στις
επιδόσεις κατά το παρελθόν». 
Πέρα από τα αντικειμενικά κριτήρια,
τα οποία μένει να διευκρινιστούν,
είναι γνωστό ότι η χώρα μας, με
βάση τα επίσημα στοιχεία, αντιμε-
τωπίζει σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι
αφορά την απορρόφηση των πόρων
της προγραμματικής περιόδου 2007-
2013, στοιχείο που, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις, επιβαρύνει περαιτέρω
τη θέση της. 

Επικοινωνιακή διαχείριση
Για τις δυσμενείς αυτές εξελίξεις, το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένες
εξηγήσεις και απαντήσεις, εμμένον-
τας κυρίως σε μια επικοινωνιακή
διαχείριση του προβλήματος. Μά-
λιστα, αίσθηση προκαλεί το γεγονός
ότι ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός
Αθ. Τσαυτάρης σε σχετικές δηλώσεις
όχι μόνο εμφανίστηκε καθησυχα-
στικός, αλλά εμμέσως πλην σαφώς
παρουσίασε το αποτέλεσμα της
πρόσφατης Συνόδου ως επιτυχία
για τον αγροτικό τομέα.

Μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του
στον ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός ανέ-
φερε για το θέμα τα εξής: «Μόλις
εγκρίθηκε και η νέα ΚΑΠ, το ανα-
πτυξιακό σκέλος του προγράμματος
αυτού, πέραν των ενισχύσεων, το
πρόγραμμα ‘‘Αλέξανδρος Μπαλτα-
τζής’’ θα έχει ξανά 3,8 δισεκατομμύρια
ευρώ, όπως είχε και στην προηγού-
μενη περίοδο. Δηλαδή θα έχει το
1,8 δισ. από το ΕΣΠΑ, που ανακοί-
νωσε και ο κ. πρωθυπουργός, και
πάνω σε αυτό θα προστεθούν όλοι
οι επόμενοι άξονες. Θα φθάσει κοντά
στα 3,8 δισ., όπως και στην επόμενη
περίοδο».
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τα προγράμματα 

νέων αγροτώνΜΕΙΩΜEΝΕΣ ΚΑΤA 50% ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2014-2020

Mικρό καλάθι για τη νέα ΚΑΠ 
Στον «αέρα» να βρεθούν οι ενισχύσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τη νέα 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, μετά το δυσμενές αποτέλεσμα για τον αγροτικό τομέα 
της χώρας μας που προέκυψε από την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. 

Η θέση του υπουργείου

Η«Παραγωγή» επικοινώνησε με το γραφείο του υπουργού, ζητώντας
διευκρινίσεις για το πώς το ποσό του 1,8 δισ. θα φτάσει τα 3,8 δισ. Η

απάντηση που λάβαμε είναι η εξής: «Στην Ελλάδα κατανεμήθηκε για την
περίοδο έως το 2020 το ίδιο ποσό, δηλαδή 3,9 δισ. ευρώ. 
Όσον αφορά το ποσό για την αγροτική ανάπτυξη που στην προηγούμενη
διαπραγμάτευση του 2005 αποτελούσε 1,8 δισ. ευρώ του συνολικού ΕΣΠΑ,
μετά από την προσθήκη κονδυλίων (όπως έλεγχος υγείας της ΚΑΠ, κονδύλια
για τον καπνό, βαμβάκι, πληθωριστικός πολλαπλασιαστής κ.λπ.) διαμορφώθηκε
σταδιακά στα 3,9 δισ. ευρώ και στην ουσία αποδόθηκε στην Ελλάδα στο
ακέραιο και εξολοκλήρου». 
Ωστόσο, παρά την προφανή προσπάθεια του υπουργού να μην μπει στην
ουσία του θέματος, σε όσους παρακολουθούν την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων
στην Ε.Ε. επικρατεί ήδη προβληματισμός για δύο πράγματα. 
Πρώτον, διότι γίνεται εμφανές ότι επί της ουσίας ο αγροτικός τομέας δεν
αποτελεί προτεραιότητα στην πολιτική που εφαρμόζεται για έξοδο της χώρας
από την οικονομική κρίση και, δεύτερον, διότι οι περικοπές των κονδυλίων
αναμένεται να «χτυπήσουν» τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει
προβλήματα βιωσιμότητας.

THΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
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Δωδεκάμηνη αναστολή διώξεων 

Η
απόφαση αυτή της

κυβέρνησης ερμη-
νεύεται ως μια κίνηση
καλής θέλησης απέ-

ναντι στους αγρότες, και κυρίως
απέναντι στους συνεταιριστές,
αν και βεβαίως, ειδικά για τους
τελευταίους, η τροπολογία έρχεται
με πολύ μεγάλη καθυστέρηση,
αφού είχε προαναγγελθεί από
το φθινόπωρο και στο μεταξύ
διάστημα ουκ ολίγοι έχουν τα-
λαιπωρηθεί με συνεχείς συλλήψεις
και δεσμεύσεις των τραπεζικών
τους λογαριασμών. Παράλληλα,
εκλαμβάνεται ως μέσο πίεσης
για εφαρμογή του νόμου για τις
συγχωνεύσεις των συνεταιρισμών,
καθώς το ακαταδίωχτο ισχύει μό-
νο για τους συνεταιρισμούς που
έχουν αποφασίσει να προχωρή-
σουν σε συγχώνευση ή μετατρο-
πή τους σε Α.Ε. ή πρωτοβάθμιο
συνεταιρισμό.
Σημειώνεται ότι μόνο τον τελευ-
ταίο χρόνο έχουν συλληφθεί του-
λάχιστον 10 νυν ή πρώην πρό-
εδροι Ενώσεων Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών, για θέματα τα οποία
έχουν να κάνουν καθαρά με τις
οργανώσεις που εκπροσωπούν.
Πρόκειται για συνεταιριστές που
ηγούνται μεγάλων οργανώσεων,
οι οποίες ωστόσο τον τελευταίο
καιρό εμφανίζουν σοβαρότατες
καθυστερήσεις στην κάλυψη των
υποχρεώσεών τους έναντι φο-
ρέων Δημοσίου, όπως χρέη προς
το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά
ταμεία. Χαρακτηριστικές είναι οι
περιπτώσεις των συλλήψεων του
νυν και του πρώην προέδρου της
ΕΑΣ Λάρισας τον περασμένο Αύ-
γουστο. Σύμφωνα με ανακοίνωση

της Αστυνομίας, το χρέος της
Ένωσης ανέρχεται σε 335.755,24
ευρώ. Την ίδια περίοδο «μπλεξί-
ματα» με τη δικαιοσύνη είχαν οι
πρόεδροι των ΕΑΣ Σερρών, Θεσ-
σαλονίκης, Κιλκίς, Πρέβεζας και
Καρδίτσας. 

Η τροπολογία
Η τροπολογία κατατέθηκε στο
σχέδιο νόμου του υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων με τίτλο «Κύρωση της από
18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου ‘‘Κατε-
πείγουσες ρυθμίσεις για την οι-
κονομική ανάπτυξη της χώρας’’»
(πρόκειται να ψηφιστεί την επό-
μενη εβδομάδα στην ολομέλεια
της Βουλής) και φέρει τις υπο-
γραφές των υπουργών Δικαιο-
σύνης Αντώνη Ρουπακιώτη, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθανάσιου Τσαυτάρη και του
αναπληρωτή υπουργού Υποδο-
μών Σταύρου Καλογιάννη.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική
διάταξη, «από τη λήψη της από-
φασης της γενικής συνέλευσης
των Α.Σ., ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και
Σ.Ε. για συγχώνευση ή μετατροπή
και μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής ή από την υπο-
βολή του σχεδίου εξυγίανσης
(της υποπερίπτωσης εε της πε-
ρίπτωσης γ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 19 του νόμου αυτού)
στην πιστώτρια τράπεζα με το
μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων
και μέχρι την αποδοχή του ή μη
από τους πιστωτές της ως άνω
υποπερίπτωσης, ως και σε όσους
Α.Σ. και σε όσες ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ

και Σ.Ε. έχουν ήδη τεθεί σε κα-
θεστώς εκκαθάρισης ή πρόκειται
να τεθούν σε καθεστώς εκκαθά-
ρισης με οποιονδήποτε τρόπο
και μέχρι την ολοκλήρωση των
εκκαθαρίσεων και σε κάθε περί-
πτωση όχι πέραν της 31ης Δε-
κεμβρίου 2013, αναστέλλονται
η ποινική δίωξη ή η εκδίκαση
των ποινικών υποθέσεων που
εκκρεμούν σε β΄ βαθμό, καθώς
και τα πάσης φύσεως διοικητικά
και δικαστικά μέτρα βεβαίωσης,
καταλογισμού, αναγκαστικής εί-
σπραξης, προσωπικής κράτησης,
έναρξης ή συνέχισης αναγκαστι-

κής εκτέλεσης κατά της περιου-
σίας των υπό μετατροπή ή συγ-
χώνευση ή εξυγίανση ή εκκαθά-
ριση ως άνω νομικών προσώπων,
καθώς και των προέδρων ή λοι-
πών μελών της διοίκησής τους
ή εντεταλμένων υπαλλήλων τους,
όπως είναι ιδίως οι διευθύνοντες
σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές,
οι διευθυντές, οι γραμματείς και
οι ταμίες, για ληξιπρόθεσμες οφει-
λές των ανωτέρω νομικών προ-
σώπων προς το Δημόσιο, τα Νο-
μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης
ή για οφειλές που πρόκειται να
δημιουργηθούν από τη δημοσί-
ευση του παρόντος άρθρου. Η
διάταξη περιλαμβάνει  όλα τα ως
άνω φυσικά πρόσωπα τα οποία
υπηρετούν κατά την έναρξη
ισχύος του άρθρου αυτού όσο
και εκείνα η θητεία των οποίων
έχει λήξει  καθ’ οιονδήποτε τρόπο
μέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος άρθρου. Ο χρόνος της
ανωτέρω αναστολής δεν συνυ-
πολογίζεται στο χρόνο κάθε εί-
δους αστικής ή ποινικής παρα-
γραφής τυχόν αδικημάτων, πα-
ραβιάσεων και απαιτήσεων του
Δημοσίου. Η αναστολή εκτέλεσης
ισχύει και για κατασχέσεις απαι-
τήσεων των ως άνω φυσικών
προσώπων που έχουν επιβληθεί
στα χέρια τρίτων».
Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη
μπορεί να παραταθεί για ένα ακό-
μη χρόνο (τέλος 2014), για μία
όμως φορά.

Τροπολογία-ανάσα για δεκάδες αιρετούς του χώρου 
του αγροτοσυνδικαλισμού προωθεί η κυβέρνηση. 
Με τροπολογία των υπουργών Δικαιοσύνης και Αγροτικής
Ανάπτυξης αναστέλλονται έως το τέλος του 2013 
οι διώξεις κατά προέδρων και μελών δ.σ. συνεταιρισμών
και ενώσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές των οργανώσεων,
ενώ παύουν και οι κατασχέσεις περιουσιακών τους
στοιχείων. 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Τις δυνάμεις τους
μετρούν οι αγρότες 

Κέρδη και απώλειες αρχίζουν να μετρούν
πλέον οι αγρότες, που παραμένουν
στους δρόμους με παραταγμένα τα

τρακτέρ τους, συνυπολογίζοντας από τη μια
την αμετακίνητη θέση της κυβέρνησης απέ-
ναντι στα αιτήματά τους και από την άλλη
την οικονομική τους αδυναμία να ανταπο-
κριθούν στις ανάγκες των αγροτικών τους
εκμεταλλεύσεων τη νέα χρονιά. 
Στην πλειοψηφία τους οι εκπρόσωποί τους
δηλώνουν κατηγορηματικά ότι οι πρόσφατες
αποφάσεις των πολιτικών αρχηγών είναι κατά
πολύ κατώτερες των προσδοκιών τους και
δεν αντιμετωπίζουν τα μείζονα προβλήματα
τους. Παρά την ένταση όμως των ημερών,
οι αγρότες ανά περιοχή καλούνται πλέον να
διαχειριστούν τις κινητοποιήσεις, τη στιγμή
που, όσο περνάει ο καιρός, πληθαίνουν οι
φωνές για διάλογο.Ήδη αρκετοί αγρότες
έχουν αποχωρήσει από κομβικά σημεία του
εθνικού οδικού δικτύου, ενώ απώλειες μετρούν
ακόμα και τα «κραταιά» μπλόκα, όπου είναι
διάχυτος πλέον ο προβληματισμός για τη
συνέχισή τους.
Πάντως, όπως δηλώνουν στην «Παραγωγή»
εκπρόσωποι των αγροτών στα μπλόκα, η
άσκηση πίεσης προς την πλευρά της κυβέρ-
νησης, και ειδικότερα προς το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την
ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να
στηριχθεί ο αγροτικός τομέας, ιδιαίτερα αυτή
την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα
συνεχιστεί «με άλλες μορφές αγώνα».
Το δρόμο της εξόδου από τα μπλόκα έδειξε
πρώτη η Γραμματεία της Πρωτοβουλίας για
την Ενότητα και την Ανασυγκρότηση του
Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, προ-
καλώντας πολλές συζητήσεις με την απόφασή
της, αλλά και αντιδράσεις. Σε ανακοίνωσή
της η «Πρωτοβουλία» τόνισε μεταξύ άλλων:
«Παρά τις όποιες δεσμεύσεις της κυβέρνησης,
τα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Η Πρω-
τοβουλία, σεβόμενη τις δημοκρατικές και
οργανωτικές διαδικασίες, αφήνει στην κρίση
κάθε τοπικής κοινωνίας, κάθε συνέλευσης
των αγροτών που πρωτοστάτησαν σε κάθε
κινητοποίηση, να λάβει την απόφαση για την
πορεία του αγώνα. Η Πρωτοβουλία προτείνει
οι κινητοποιήσεις να κορυφωθούν με τον
εορτασμό της επετείου του Κιλελέρ, με την
κάθοδο των αγροτών απ’ όλη τη χώρα στην
πλατεία Συντάγματος στις 4 Μαρτίου».
Την ίδια ώρα, οι κτηνοτρόφοι κινήθηκαν πιο
δυναμικά και αιχμηρά κατά του υπουργείου.
Με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης
Κτηνοτρόφων, προανήγγειλαν κινητοποιήσεις
εντός του Μαρτίου, με κορύφωση το κεντρικό
συλλαλητήριο στην Αθήνα. Ειδικότερα, η
ΠΕΚ κάλεσε όλους τους κτηνοτρόφους να
ενισχύσουν τα μπλόκα των αγροτών και κα-
τήγγειλε τα κυβερνητικά μέτρα ως εμπαιγμό,
ζητώντας και την παραίτηση του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου
Τσαυτάρη. 

Μόνο τον τελευταίο

χρόνο έχουν

συλληφθεί

τουλάχιστον 10 νυν 

ή πρώην πρόεδροι

Ενώσεων Αγροτικών

Συνεταιρισμών, 

για θέματα τα οποία

έχουν να κάνουν

καθαρά με 

τις οργανώσεις 

που εκπροσωπούν
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Μ
εγάλοι χαμένοι

από τη νέα κα-
τανομή των επι-
δοτήσεων ανα-

μένεται να είναι οι παλιοί δι-
καιούχοι των δικαιωμάτων
της περιόδου 2000-2002. 
Αντίθετα, προβλέπεται η ενί-
σχυση των επιδοτήσεων προς
νέους καλλιεργητές και σε κα-
τόχους χορτολιβαδικών εκτά-
σεων, με σταθερή παράμετρο
τα επιδοτούμενα μέτρα προ-
στασίας του περιβάλλοντος. 
Η Ελλάδα από τη νέα διαπραγ-
μάτευση –μετά από αυτήν του
προϋπολογισμού– αναμένεται
να περιοριστεί σε κονδύλια
16-16,5 δισ. ευρώ με τη μορφή
άμεσων επιδοτήσεων, έναντι
των 18,6 δισ. ευρώ που είχε
λάβει την περίοδο 2007-2013.
Σημειώνεται ότι η επιτροπή
έχει προτείνει η χώρα μας να
λάβει το 2014 2,253 δισ. ευρώ,
ποσό που θα μειωθεί στα 2,173
δισ. ευρώ ως το 2017 και έπειτα
θα παραμείνει σταθερό.

Η κατανομή αυτών των χρη-
μάτων αποτελεί και το νέο
στοίχημα της κυβέρνησης και
της ηγεσίας του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Τα σενάρια που έχουν επε-
ξεργαστεί οδηγούν μετά βε-
βαιότητας στη μείωση των
επιδοτήσεων στους παραγω-
γούς ελαιόλαδου, βαμβακιού,
σταφίδας και καπνού. Κι αν
στην καλλιέργεια καπνού
έχουν απομείνει ελάχιστοι να
καλλιεργούν, στα τρία άλλα
προϊόντα και, κυρίως, σε ελαι-
όλαδο και βαμβάκι, αναμένεται
να σημάνουν τον ξεσηκωμό
ολόκληρων ομάδων αγροτών.
Αντίθετα, το πιθανότερο σε-
νάριο είναι να αυξηθούν οι
επιδοτήσεις στις αροτραίες
καλλιέργειες (σιτηρά, καλαμ-
πόκι κ.λπ.) και στην κτηνο-
τροφία.
Σήμερα, τα υψηλότερα δι-
καιώματα, κατά σειρά, είναι
στις καλλιέργειες της σταφίδας,
του καπνού, της βιομηχανικής

ντομάτας, του βαμβακιού, του
ελαιόλαδου και, τελευταία, τα
δικαιώματα στις αροτραίες
καλλιέργειες. 
Οι τομείς που δεν έχουν κα-
θόλου δικαιώματα, άρα δεν
λαμβάνουν κομμάτι από την
πίτα των επιδοτήσεων, είναι
οι δενδρώδεις καλλιέργειες
οπωροφόρων, εκτός από ορι-
σμένα προϊόντα, που όμως
έχουν πολύ μικρά ποσά ενί-
σχυσης, και οι βοσκότοποι,
αφού οι κτηνοτρόφοι επιδο-
τούνται με ειδικά δικαιώματα
ανά ζώο και όχι ανά στρέμμα.

Περιφερειοποίηση
των�ενισχύσεων�
Η θεμελιώδης διαφοροποίηση
της νέας ΚΑΠ που θα εφαρ-
μοστεί την περίοδο 2014-
2020 είναι η μετάβαση από
το λεγόμενο «ιστορικό» μον-
τέλο ενισχύσεων στο λεγό-
μενο «περιφερειακό». Ενώ
δηλαδή οι Έλληνες αγρότες
έπαιρναν επιδοτήσεις με βάση

τον αριθμό των δικαιωμάτων
που είχαν εξασφαλίσει όταν
άλλαξε το σύστημα (δηλαδή
την τριετία 2000-2002), τώρα
πλέον θα πληρώνονται με κρι-
τήρια την έδρα και το είδος
της εγκατάστασής τους. Πρό-
κειται επί της ουσίας για επι-
στροφή στις στρεμματικές
ενισχύσεις, αλλά αυτήν τη φο-
ρά ανεξάρτητα από το είδος
της καλλιέργειας.
Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι
αλλαγές αναμένεται να πλή-
ξουν περιοχές όπως η Κρήτη
και η Πελοπόννησος, μεταφέ-
ροντας αντίστοιχα σημαντικό
μέρος των επιδοτήσεων σε
περιοχές όπως η Δυτική Μα-
κεδονία. 
Με βάση τα στατιστικά στοι-
χεία που έχει επεξεργαστεί ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, η μέση αξία των
δικαιωμάτων στην περιφέρεια
της Κρήτης ανέρχεται στα
152,9 ευρώ το στρέμμα, ενώ
στη Δυτική Μακεδονία, μια
περιοχή με κυρίαρχες τις αρο-

τραίες καλλιέργειες, η μέση
αξία υπολογίστηκε στα 35,2
ευρώ το στρέμμα.

Το�βασικό�σενάριο
Το βασικό σενάριο που έχουν
επεξεργαστεί οι ελληνικές αρ-
χές προβλέπει ότι η Ελλάδα
χωρίζεται σε τρεις περιφέρειες,
ανάλογα με το σημερινό μέσο
ύψος ενίσχυσης ανά στρέμμα,
παίρνοντας ως μονάδα τον
πρώην Νομό:
8Η πρώτη περιφέρεια απο-
τελείται από τους Νομούς
των οποίων το μέσο ύψος
ενίσχυσης είναι μικρότερο
από το 85% του μέσου όρου
της χώρας.
8Η δεύτερη περιφέρεια απο-
τελείται από τους Νομούς των
οποίων το μέσο ύψος ενίσχυ-
σης είναι μεταξύ 85% και
115% του μέσου όρου όλης
της χώρας.
8 Η τρίτη περιφέρεια απο-
τελείται από τους Νομούς των
οποίων το μέσο ύψος ενίσχυ-

Πλήρης αλλαγή 
του χάρτη 
των αγροτικών
επιδοτήσεων φέρνει 
η νέα ΚΑΠ για την
περίοδο 2014 -2020.
Σύμφωνα με τις πρώτες
ενδείξεις, οι αποφάσεις
του προσεχούς 
Μαρτίου θα οδηγήσουν
σε δραστική αλλαγή 
της κατανομής 
των επιδοτήσεων, 
τόσο σε επίπεδο
περιφερειών όσο και 
σε επίπεδο προϊόντων. 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Oι αγρότες 

έπαιρναν επιδοτήσεις

με βάση 

τον αριθμό 

των δικαιωμάτων 

που είχαν

εξασφαλίσει όταν

άλλαξε 

το σύστημα. 

Τώρα 

θα πληρώνονται 

με κριτήρια 

την έδρα και 

το είδος της

εγκατάστασής τους

Aνατροπές φέρνει η κατανομή των επι 
ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ      



σης είναι πάνω από το 115%
του μέσου όρου ολόκληρης
της χώρας.
Σε αυτή την περίπτωση στην
πρώτη περιφέρεια θα γίνει
αύξηση των πόρων, έτσι ώστε
να καλυφθεί η διαφορά από
το μέσο όρο ενίσχυσης στο
σύνολο της Ελλάδας. Οι πόροι
που απαιτούνται για αυτή την
αύξηση θα προέλθουν από
αντίστοιχη μείωση των πόρων
της τρίτης περιφέρειας, που
περιλαμβάνει τις ενότητες με
υψηλή ενίσχυση. 
Στη δεύτερη περιφέρεια θα
διατηρηθεί το σύνολο των
πόρων αμετάβλητο.
Η ελληνική πλευρά έχει επε-
ξεργαστεί επιπλέον το να θε-
ωρηθεί ολόκληρη η χώρα ως
μία περιφέρεια και να ισχύει
ενιαία ενίσχυση, με αφετηρία
τα 16,7 ευρώ το στρέμμα. 
Στη συνέχεια να γίνουν αυ-
ξομειώσεις ανάλογα με το εί-
δος της καλλιέργειας και να
λαμβάνεται υπόψη η απόδο-
ση κάθε καλλιέργειας και οι
εργατοώρες απασχόλησης
που απαιτεί. 
Τέλος, υπάρχουν σκέψεις για
χωρισμό της επικράτειας σε
δύο ή τέσσερις περιφέρειες,
με βάση όμως την έκταση και
όχι το ύψος των υφιστάμενων
επιδοτήσεων. 
Σε αυτή την περίπτωση εξε-
τάζονται πέντε υπο-σενάρια,
όπου η Ελλάδα χωρίζεται είτε
σε βοσκότοπους και καλλιερ-
γήσιμες εκτάσεις, είτε σε ορει-
νές και πεδινές περιοχές, είτε
σε συνδυασμό αυτών των
δύο κριτηρίων.

Ελάχιστα τα 19,6 ευρώ
ανά στρέμμα
Στο κείμενο συμπερασμάτων
της πρόσφατης Συνόδου Κο-
ρυφής αναφέρεται ότι όλα
τα κράτη-μέλη οφείλουν να
φτάσουν τουλάχιστον το επί-
πεδο των 196 ευρώ ανά εκτά-
ριο (19,6 ευρώ ανά στρέμμα),
όσον αφορά τις άμεσες ενι-
σχύσεις των αγροτών της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής για το διάστημα 2014-
2020. Αυτή η σύγκλιση, ανα-
φέρεται, θα χρηματοδοτηθεί
από όλα τα κράτη-μέλη με

άμεσες ενισχύσεις πάνω από
το μέσο όρο της Ε.Ε., ανάλογα
με την απόστασή τους από
τον εν λόγω μέσο όρο. Η δια-
δικασία αυτή θα εφαρμοστεί
προοδευτικά μέσα σε διά-
στημα 6 ετών από το οικο-
νομικό έτος 2015 έως το 2020,

ενώ τα κράτη-μέλη θα καθο-
ρίσουν, σε εθελοντική βάση,
ανώτατα όρια στις άμεσες
ενισχύσεις για μεγάλους δι-
καιούχους.
Επίσης, σύμφωνα με τα συμ-
περάσματα, προβλέπεται και
ο οικολογικός προσανατολι-
σμός των άμεσων ενισχύσεων. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει οι
συνολικές περιβαλλοντικές
επιδόσεις της ΚΑΠ να αυξη-
θούν με την ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης
στις άμεσες ενισχύσεις μέσω
ορισμένων γεωργικών πρα-
κτικών, οι οποίες θα προσ-
διοριστούν στον κανονισμό
του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως κανόνων για άμε-
σες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στή-
ριξης στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής, οι οποίες
θα είναι ευεργετικές για το
κλίμα και το περιβάλλον, ενώ
θα αποφεύγεται ο περιττός
διοικητικός φόρτος, και τις

οποίες θα πρέπει να ακολου-
θούν όλοι οι γεωργοί.
Για τη χρηματοδότηση αυτών
των πρακτικών, τα κράτη-
μέλη θα χρησιμοποιούν 30%
του ετήσιου εθνικού ανώτα-
του ορίου, με σαφώς καθο-
ρισμένες ελαστικές ρυθμίσεις

για τα κράτη-μέλη όσον αφο-
ρά την επιλογή των αντίστοι-
χων μέτρων ενσωμάτωσης
της περιβαλλοντικής διάστα-
σης. 
Όπως διευκρινίζεται, η απαί-
τηση να υπάρχει περιοχή οι-
κολογικής εστίασης (EFA) σε

κάθε γεωργική εκμετάλλευση
θα εφαρμοστεί με τρόπους
που δεν απαιτούν την από-
συρση της εν λόγω έκτασης
από την παραγωγή και θα
αποτρέπουν αδικαιολόγητες
απώλειες εισοδήματος για
τους γεωργούς.
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Επιστροφή 

στις στρεμματικές

ενισχύσεις, 

αλλά αυτήν τη φορά

ανεξάρτητα 

από το είδος 

της καλλιέργειας

      δοτήσεων
                 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Η
εταιρεία αφήνει ανοικτό

το ενδεχόμενο να προ-
σφύγει στη δικαιοσύνη
προκειμένου, όπως δη-

λώνει, να δοθεί οριστικό τέλος σε
σενάρια που αποτελούν «τουλάχι-
στον αποκυήματα φαντασίας, πολλώ
δε μάλλον συκοφαντικές διαδόσεις».
Όπως εξηγεί η διοίκηση, «η εταιρεία
βρίσκεται σε φάση τελικής διαπραγ-
μάτευσης με τις τράπεζές της, προ-
κειμένου να συνάψει κοινοπρακτικό
δάνειο, το οποίο βασίζεται σε συγ-
κεκριμένο αναπτυξιακό επιχειρη-
ματικό πλάνο, που έχει υποβάλει
προς αυτές και έχει συντάξει διεθνής
οίκος εγνωσμένης αξίας. Επομένως,
όλα όσα αναφέρονται από διάφο-
ρους, μη σχετικούς με την επιχειρη-
ματικότητα, για πιθανή ένταξή της

στο άρθρο 99 του πτωχευτικού νό-
μου, καθώς και δυσφημιστικές δια-
δόσεις περί δήθεν κατάργησης του
φρέσκου γάλακτος, που αποτελεί
τον λόγο ύπαρξης της εταιρείας μας,
είναι τουλάχιστον αποκυήματα φαν-
τασίας, πολλώ δε μάλλον συκοφαν-
τικές διαδόσεις… Στο πλαίσιο αυτό,
επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο
δικαίωμά μας». Και η ανακοίνωση
καταλήγει σημειώνοντας ότι «θα
πρέπει να προβληματίσει ολόκληρη
την ελληνική κοινωνία η πρακτική
της στοχοποίησης ελληνικών επι-
χειρήσεων που γίνεται συστηματικά
από συγκεκριμένους κύκλους. Είναι
μια πρακτική που εξυπηρετεί σκο-
πιμότητες, πλήττει, αντί να προωθεί,
την εξέλιξη και σταθερότητα ελλη-
νικών επιχειρήσεων, που στηρίζουν

εδώ και δεκαετίες την ελληνική οι-
κονομία και οικογένεια».

Εν αναμονή εξελίξεων 
Οι εξελίξεις ωστόσο στη ΜΕΒΓΑΛ
αποτελούν έναν ακόμα κρίκο στην
αλυσίδα τον ανακατατάξεων στην
αγορά του γάλακτος. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο πρόεδρός της Πέ-
τρος Παπαδάκης βρίσκεται σε δύ-
σκολη οικονομική κατάσταση, έχον-
τας απλήρωτους εργαζομένους αλλά
και παραγωγούς. Οι υποχρεώσεις
της εταιρείας αγγίζουν τα 10 εκατ.
ευρώ μόνο προς τους γαλακτοπα-
ραγωγούς, ενώ οι συνολικές της υπο-

χρεώσεις προς τράπεζες, Δημόσιο
και ασφαλιστικά ταμεία (σύμφωνα
και με τον ισολογισμό του 2011)
έχουν διαμορφωθεί στα 120 εκατ.
ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία,

προκειμένου να ενισχύσει τη ρευ-
στότητά της και να αναμορφώσει
το πλαίσιο του υφιστάμενου δανει-
σμού της, βρίσκεται σε διαπραγμα-
τεύσεις με τράπεζες για την έκδοση
κοινοπρακτικού δανείου, που θα
φτάσει στο ύψος των 65 εκατ. ευρώ.
Από τραπεζικούς ωστόσο κύκλους
εκτιμάται ότι η έκδοση του δανείου
δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς,
όπως σημειώνουν στην «Παραγωγή»
τραπεζικά στελέχη, «κοινοπρακτικά
δάνεια έχουν σταματήσει να εκδί-
δονται τα τελευταία χρόνια», όταν
ξεκίνησαν τα προβλήματα αλλά και
οι ανακατατάξεις στον τραπεζικό
κλάδο. 
Στο μεταξύ, φουντώνουν τα σενάρια
που θέλουν τη διοίκηση της εταιρείας
να έχει ξεκινήσει παράλληλα επαφές
για την εισαγωγή στρατηγικού επεν-
δυτή στη ΜΕΒΓΑΛ, που θα μπορέσει
να βγάλει οριστικά την εταιρεία από
το στενωπό των προβλημάτων όπου
βρίσκεται. Μάλιστα, κατά τις πλη-
ροφορίες, στο πλάνο της εταιρείας
βρίσκεται η μεταβίβαση στον επίδοξο
στρατηγικό επενδυτή της πλειοψη-
φίας του κεφαλαίου της εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες
φέρουν να έχει ήδη εκδηλωθεί εν-
διαφέρον από εταιρεία ελβετικών
συμφερόντων, με την οποία μάλιστα
η ΜΕΒΓΑΛ διατηρεί πολύχρονη συ-
νεργασία τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό. 

Κατηγορηματικά διέψευσε η διοίκηση της ΜΕΒΓΑΛ τα σενάρια
περί υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99. Με μια αναλυτική
ανακοίνωση-απάντηση σε αιτιάσεις μελών του ΠΑΜΕ που
έδωσαν συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
με αφορμή τα οικονομικά προβλήματα της ΑΓΝΟ, η ΜΕΒΓΑΛ
επιχειρεί να βάλει τέλος στο ομιχλώδες τοπίο που
διαμορφώνουν, όπως σημειώνει, «πρακτικές που εξυπηρετούν
σκοπιμότητες» γύρω από τις βιομηχανίες γάλακτος.

Εναντίον των γαλακτοβιομηχανιών κα-
ταφέρθηκαν ΠΑΜΕ και ΠΑΣΥ από τον
αγροτικό χώρο και τις επισιτιστικές

βιομηχανίες, προσκαλώντας τους εργαζό-
μενους και παραγωγούς προμηθευτές σε κι-
νητοποιήσεις ώστε να «μπει φρένο» στον
«κοινό βηματισμό» της ΑΓΝΟ με τις άλλες
γαλακτοβιομηχανίες της περιοχής, όπως οι
«ΜΕΒΓΑΛ, Κολιός, Κουκάκης, που έχουν απλή-
ρωτους παραγωγούς και τους εργαζόμενους,
από 2 έως 4 μήνες». 
Σε συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης συνδικαλιστές του σωματείου
εργαζομένων στις επιχειρήσεις παραγωγής
επισιτιστικών προϊόντων εξέφρασαν φόβους
ότι ενδεχόμενη υπαγωγή της ΑΓΝΟ στο
άρθρο 99 «ανοίγει την όρεξη να ακολουθή-
σουν κι άλλοι», με πιθανό μελλοντικό σενάριο

το κλείσιμο ή την αλλαγή ιδιοκτησίας και τη
«μονοπώληση της γαλακτοκομικής ζώνης
και του κλάδου» από ξένες πολυεθνικές, με
τεράστιες επιπτώσεις στην αγορά φρέσκου
γάλακτος και σε παραγωγούς, κτηνοτρόφους,
προμηθευτές και καταναλωτές σε εκτεταμένες
περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο μεταξύ, ο εργαζόμενοι της ΑΓΝΟ θα
πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας έξω από τα δικαστήρια της Θεσσα-
λονίκης την ερχόμενη Παρασκευή 22 Φε-
βρουαρίου, όπου θα συζητηθεί η αίτηση
υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99 του
πτωχευτικού δικαίου. Στο μεταξύ ΠΑΜΕ και
ΠΑΣΥ καλούν τους εργαζόμενους και τους
παραγωγούς-προμηθευτές της ΑΓΝΟ να συμ-
μετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση
του ΠΑΜΕ στις 20 Φεβρουαρίου. 

Ολομέτωπη επίθεση ΠΑΜΕ-ΠΑΣΥ σε γαλακτοβιομηχανίες 
Αντίθετοι οι εργαζόμενοι με την υπαγωγή της ΑΓΝΟ στο άρθρο 99 

Η έκδοση του δανείου

δεν είναι εύκολη

υπόθεση, σημειώνουν

τραπεζικά στελέχη

στην «Παραγωγή»

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)
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Α
ναφερόμενος στις κινητο-

ποιήσεις των αγροτών, ανα-
γνωρίζει το δίκαιο των αι-
τημάτων τους, επισημαίνει

ότι ο πρωθυπουργός έχει πραγματική
έγνοια για αυτούς, ωστόσο διευκρινίζει
ότι η κυβέρνηση δεν «τάζει λαγούς
με πετραχήλια». Παράλληλα, τοπο-
θετείται για πρώτη φορά σχετικά με
τις φήμες για κακές σχέσεις με τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ.
Τσαυτάρη, αναγνωρίζοντας ότι υπάρ-
χουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε
επιμέρους θέματα. Το ζητούμενο,
ωστόσο, όπως λέει, είναι να γίνεται
δουλειά.

Είναι γνωστό ότι είστε παιδί αγροτών.
Εκτιμάτε ότι τα αιτήματα των αγροτών
είναι παράλογα; Αν βρισκόσασταν
στη θέση τους, θα είχατε ικανοποιηθεί
από το πακέτο μέτρων; Σας θυμίζω
ότι παλαιότερα είχατε παραιτηθεί
από τομεάρχης αγροτικού της Ν.Δ.
λόγω των αγροτικών προβλημάτων.
Πράγματι προέρχομαι από αγροτική
οικογένεια. Όχι απλώς κατανοώ, αλλά
συναισθάνομαι τις αγωνίες και το μόχ-
θο των αγροτών. Το γεγονός ότι σή-
μερα βρίσκομαι αναπληρωτής υπουρ-
γός στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων δεν με κάνει να
λησμονώ τα βιώματά μου. Αντιθέτως,
είναι πρωτίστως αυτά που κάνουν
ακόμη μεγαλύτερη την ευθύνη και
την επιθυμία μου να δώσω λύσεις
στα προβλήματα των αγροτών. Γιατί,
αναμφισβήτητα, τα αιτήματά τους
είναι δίκαια. Όμως εξίσου αναμφι-
σβήτητα είναι και τα δημοσιονομικά
περιθώρια της χώρας. Καθήκον μας,
λοιπόν, είναι να δώσουμε λύσεις στο

μέτρου του εφικτού. Τα μέτρα που
εξήγγειλε η κυβέρνηση και υλοποιούμε
βήμα βήμα δεν επιλύουν όλα τα προ-
βλήματα. Όμως δεν υπάρχουν εύκολες
λύσεις. 
Τηρούμε μια έντιμη στάση απέναντι
στους αγρότες. Δεν τάζουμε λαγούς
με πετραχήλια. Αυτές είναι οι οικο-
νομικές αντοχές της χώρας. Το φορτίο
είναι βαρύ, αλλά ευελπιστούμε πως
με τα πρώτα σημάδια ανόρθωσης
της οικονομίας θα μπορούμε να πά-
ρουμε πιο γενναία μέτρα στήριξης
και του αγροτικού κλάδου και του
αγροτικού εισοδήματος. 

Πιστεύετε ότι ο πρωθυπουργός πρέ-
πει να δεχτεί τους αγρότες;
Ο πρωθυπουργός έχει πραγματική
έγνοια για τους αγρότες. Γι’ αυτό και
ζήτησε να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα
στήριξής τους, αρκεί να μη θέτει σε
δοκιμασία τη συνολικότερη προσπά-
θεια ανασυγκρότησης της χώρας. Η
κυβέρνηση εξήγγειλε μέτρα υπέρ των
αγροτών πριν από μία βδομάδα. Μέ-
νουν ακόμη να γίνουν πολλά σε θε-
σμικό επίπεδο ώστε οι χρόνιες πα-
θογένειες να εκλείψουν. Τις αλλαγές
αυτές θα τις καθορίσουμε στο υπουρ-
γείο, σε συνεργασία με τους αγρότες.
Γι’ αυτό βρισκόμαστε σε διαρκή διά-
λογο μαζί τους. Τις τελευταίες μέρες
είχα μια σειρά συσκέψεων με αγρότες.
Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές σε όλους.
Οφείλουμε να κινηθούμε στην κα-
τεύθυνση ανασυγκρότησης της πρω-
τογενούς παραγωγής. Έχουμε μπρο-
στά μας πολλή δουλειά, αλλά έχουμε
και τις ευκαιρίες της νέας ΚΑΠ και τα
εργαλεία του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020 για να

σχεδιάσουμε το αύριο της ελληνικής
γεωργίας. 

Ξεκινούν οι εαρινές καλλιέργειες και
οι αγρότες δεν μπορούν να βρουν
ρευστότητα από πουθενά για τα ανα-
γκαία εφόδια, δεδομένης και της
αδυναμίας του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος. Πείτε τους πού θα βρουν
χρήματα.
Το πρόβλημα της ρευστότητας είναι
πράγματι έντονο. Ήδη όμως το διά-
δοχο σχήμα της Αγροτικής, η Τράπεζα
Πειραιώς-ΑΤΕ, άρχισε να χορηγεί τα
λεγόμενα ΑΔΑ, τα Ανοιχτά Δάνεια
Αγροτών, στους αγρότες για τη νέα
καλλιεργητική περίοδο. Η κυβέρνηση,
στο πλαίσιο της εκτέλεσης ενός σφι-
χτού προϋπολογισμού για φέτος, έχει
δρομολογήσει μέτρα που έχουν στόχο
την ανακούφιση των παραγωγών.
Άμεσα καταβάλλεται εντός του Φε-
βρουαρίου η πρώτη δόση της επι-
στροφής του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης πετρελαίου, ύψους 80 εκα-
τομμυρίων ευρώ, ενώ «χτίζεται» δη-
μοσιονομικό ισοδύναμο για την κα-
ταβολή ισόποσης δεύτερης δόσης
το Σεπτέμβριο. Αν και αρχικά είχε
προϋπολογιστεί η δεύτερη δόση να
είναι μειωμένη κατά 30 εκατομμύρια
ευρώ σε σχέση με πέρυσι, πιστεύουμε

πως τελικά θα μπορέσουμε να δώ-
σουμε τα ίδια χρήματα λόγω της μη
απορρόφησης από τους καταναλωτές
του επιδόματος θέρμανσης. Επίσης,
μέχρι το τέλος του μήνα θα δοθεί η
συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι,
ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, σε
όλους τους βαμβακοπαραγωγούς
που καλλιέργησαν και συγκόμισαν
παραγωγή. Παράλληλα, η ενεργοποί-
ηση του κανονισμού de minimis για
πρώτη φορά στους κτηνοτρόφους
αποτελεί ένεση ρευστότητας για την
αγορά ζωοτροφών. Επίσης οι ρυθμίσεις
για τα «κόκκινα» δάνεια των αγροτών
και οι απομειώσεις ή και διαγραφές
υποθηκών αγροτικής γης συμβάλλουν
στη λύση ενός ακόμη βρόχου στη
ρευστότητα των παραγωγών.

Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία
ίδρυσης του αγροτικού ΤΕΜΠΜΕ, το
οποίο έχει καθυστερήσει, και πώς
θα λειτουργεί;
Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται
οι διαδικασίες για τη σύσταση του
ταμείου δανειοδότησης με την επω-
νυμία «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρη-
ματικότητας». Το ΤΑΕ θα έχει κεφάλαια
πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, τα
οποία θα διευκολύνουν τη ρευστότητα
που χρειάζονται ιδιαίτερα οι αγρότες
που μπαίνουν στα Σχέδια Βελτίωσης,
όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο
της μεταποίησης, όσοι κάνουν ιδιωτικές
επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής προ-
ώθησης των ελληνικών ποιοτικών
αγροδιατροφικών προϊόντων στην
εσωτερική αγορά της Ε.Ε. αλλά και
στις αγορές των τρίτων χωρών, το
ΤΑΕ θα παίξει καίριο ρόλο. Η λειτουργία

του, σε συνδυασμό με τα συγχρημα-
τοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμ-
ματα προώθησης αγροτικών προϊόν-
των που ήδη τρέχουν, θα δώσει νέα
πνοή στην εξωστρέφεια της ποιοτικής
πρωτογενούς μας παραγωγής.

Πώς είναι στην πράξη η συνύπαρξή
σας, στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης,
δύο υπουργών από διαφορετικές
κομματικές παρατάξεις και πόσο εύ-
κολη είναι η λήψη αποφάσεων; Σας
το λέω αυτό, καθώς έχουν ακουστεί
πολλά για τις «κακές» σας σχέσεις
με τον κ. Τσαυτάρη.
Όπως ξέρετε, ακόμη και στις μονο-
κομματικές κυβερνήσεις του παρελ-
θόντος υπήρχαν φήμες για τριβές
ανάμεσα σε υπουργούς. Νομίζω ότι
είναι αναμενόμενο να υπάρχουν δια-
φορετικές προσεγγίσεις σε επιμέρους
θέματα σε μια κυβέρνηση συνεργα-
σίας, στην οποία συμμετέχουν στελέχη
κομμάτων με διαφορετικές πολιτικές
θέσεις και προγράμματα. Το ζητούμενο
είναι να γίνεται δουλειά. Δεν έχουμε
περιθώρια για χάσιμο χρόνου. Μπορεί
στο παρελθόν μια τρικομματική κυ-
βέρνηση να ήταν σενάριο επιστημο-
νικής φαντασίας, σήμερα όμως προ-
βάλλει ως η μόνη ενδεδειγμένη λύση
για τα προβλήματα της χώρας.

«Ανάσες ρευστότητας στους αγρότες»

ο ΜΑΞΙΜοΣ ΧΑΡΑΚοΠοΥΛοΣ, ΑνΑΠΛηΡωτηΣ ΥΠοΥΡγοΣ ΑγΡοτΙΚηΣ ΑνΑΠτΥΞηΣ, ΜΙΛΑ Στην «ΠΑΡΑγωγη»

«Ανάσες» ρευστότητας προς τους Έλληνες αγρότες
προαναγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος σε
συνέντευξή του στην «Παραγωγή». Ήδη, όπως λέει, ξεκίνησε 
η χορήγηση των ανοικτών καλλιεργητικών δανείων από 
το διάδοχο σχήμα της Αγροτικής Τράπεζας, την Τράπεζα
Πειραιώς-ΑΤΕ, ενώ το επόμενο διάστημα  θα ενεργοποιηθεί 
η σύσταση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, 
το γνωστό ως αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο, ενισχυμένο με 
300 εκ. ευρώ, θα χορηγεί χαμηλότοκα δάνεια για τη συμμετοχή
των αγροτών στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΦΙΛΙΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Σε περίπτωση που οι αγρότες
κλείσουν εθνικούς δρόμους, θα
συμφωνούσατε σε παρέμβαση
των ΜΑΤ;
Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα των
αγροτών να προβαίνουν σε κινη-
τοποιήσεις για να διεκδικήσουν το
δίκιο τους. Βλέπω τη στάση τους,
που είναι νηφάλια και υπεύθυνη.
Ευελπιστώ πως θα συνεχίσουν να
επικρατούν οι φωνές της λογικής
και της σύνεσης. Η χώρα δεν αντέχει
άλλες κοινωνικές εντάσεις. Με διά-
λογο θα λυθούν τα προβλήματα,
όχι με κλείσιμο των δρόμων.

‘‘Τηρούμε μια έντιμη στάση

απέναντι στους αγρότες.

Δεν τάζουμε λαγούς 

με πετραχήλια’’



γεω-συμβουλές10 Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

16 – 22/2
2013

ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Συνιστάται η προσοχή των αμπελοκαλλιεργητών
για την έγκαιρη διάγνωση της ευτυπίωσης,

που είναι μία από τις ασθένειες του ξύλου στο
αμπέλι και που εμφανίζεται σε φυτείες μεγάλης
και όχι νεαρής ηλικίας. 
Τα κύρια συμπτώματα της ασθένειας που πα-
ρουσιάζονται μετά το κλάδεμα των πρέμνων
είναι οι καστανοί μεταχρωματισμοί στις τομές
των βραχιόνων, η καχεκτική βλάστηση των φυτών
την άνοιξη, οι πολλοί οφθαλμοί που δεν βλα-
στάνουν, τα φύλλα που κιτρινίζουν και παρα-
μορφώνονται, τα μικρά μεσογονάτια διαστήματα,
τα σταφύλια που έχουν λίγες ρώγες και τέλος η
μικρή παραγωγή. 
Ο χρόνος αντιμετώπισης της αρρώστιας ξεκινά
το καλοκαίρι, με τη σήμανση των προσβεβλημένων
πρέμνων. Ακολουθεί το κλάδεμα των υγιών φυτών
πρώτα και μετά των μολυσμένων με σκοπό -
στόχο την αποφυγή επιμόλυνσης, η αφαίρεση
των προσβεβλημένων τμημάτων των βραχιόνων
μέχρι του σημείου που θα βρεθεί υγιές ξύλο και
η απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων με
διάλυμα 5% φορμόλης, ή χλωρίνης 10%, αλλά
και με καθαρό οινόπνευμα. 
Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της
ασθένειας, θα πρέπει τα κλαδέματα να γίνονται
με ήπιο και ξηρό καιρό. 
Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να εφαρμοσθεί

ψεκασμός μετά το κλάδεμα ή μια επάλειψη των
τομών με πυκνό διάλυμα από χαλκούχο σκεύασμα,
με την προσθήκη ότι ο ψεκασμός πρέπει να
εφαρμοσθεί άμεσα. 
Επισημαίνεται ότι οι ψεκασμοί την εποχή αυτή
για τις υπόλοιπες αρρώστιες του αμπελιού, δεν
έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
Η ίσκα είναι μια παρόμοια ασθένεια του ξύλου
του αμπελιού και παρατηρείται σε πρέμνα μεγάλης
ηλικίας. Στις περιπτώσεις προσβολής τα συμ-
πτώματα είναι οι μεταχρωματισμοί του κέντρου
των τομών κατά το κλάδεμα, η εμφάνιση σπογ-
γώδους υφής στο ξύλο, οι πλευρικές μεσονεύριες
χλωρώσεις των φύλλων το καλοκαίρι που στη
συνέχεια γίνονται ξηράνσεις και τέλος, σε έντονη
προσβολή, η ξήρανση των κλιματίδων των βρα-
χιόνων ακόμη και των πρέμνων. Η ασθένεια αν-
τιμετωπίζεται με τα ίδια μέτρα που εφαρμόζονται
στην ευτυπίωση. 
Τέλος, η φόμοψη, αρρώστια και αυτή του ξύλου
του αμπελιού, που έχει ως συμπτώματα τις λευκές
βάσεις των κλιματίδων που εμφανίζονται ξηρές
με μαύρα στίγματα, αντιμετωπίζεται καλύτερα
προληπτικά. Στις περιπτώσεις προσβολής συνι-
στάται η εκρίζωση και η καταστροφή με φωτιά,
των προσβεβλημένων κούτσουρων (ξύλο μεγα-
λύτερο των δύο ετών), δηλαδή των κορμών, των
βραχιόνων και των πρέμνων.

ΚΕΡΑΣΙΑ

Συνιστώνται χειμερινοί ψεκασμοί
στις περιπτώσεις μυκητολογικών,

βακτηριολογικών και εντομολογικών
προσβολών που συνέβησαν την προ-
ηγούμενη βλαστική περίοδο, που απο-
βλέπουν στον έλεγχο και τη μείωση
του αρχικού μολύσματος, με στόχο
την καλύτερη αντιμετώπισή τους την
επόμενη άνοιξη. Ενδείκνυνται οι ψε-
κασμοί που θα γίνουν για τη μονίλια,
το κορύνεο και τις βακτηριώσεις να
εφαρμοσθούν όταν τα δέντρα βρί-
σκονται σε πλήρη λήθαργο και 10 ημέ-
ρες μετά το κλάδεμα, με ήπιο, χωρίς
βροχή και άνεμο καιρό και με θερμο-
κρασία μεγαλύτερη από τους 5οC. 
Προτείνονται να χρησιμοποιούνται
χαλκούχα σκευάσματα, όπως είναι ο
βορδιγάλειος πολτός, ο οξυχλωριούχος
χαλκός και το υδροξείδιο του χαλκού.
Κατά την εφαρμογή τους ακολουθούν-
ται πιστά οι φυτοπροστατευτικές οδη-
γίες και διαβρέχεται πάντα όλη η επι-
φάνεια των δέντρων. 
Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω
ασθένειες αντιμετωπίζονται αποτελε-
σματικότερα με συνδυασμό χημικών
και καλλιεργητικών μέτρων και στα τε-
λευταία συμπεριλαμβάνονται η αφαί-
ρεση και η καταστροφή όλων των προ-
σβεβλημένων κλάδων και βλαστών, η
αποφυγή του κλαδέματος με βροχερό
και υγρό καιρό, η κατάλληλη διαμόρ-
φωση της κόμης των δέντρων με το
κλάδεμα, ώστε να διευκολύνεται ο κα-
λύτερος αερισμός και η μείωση της
υγρασίας των δέντρων, η απολύμανση
των εργαλείων κλαδέματος, καθώς και
η προστασία των τομών του κλαδέ-
ματος, με το κατάλληλο μυκητοκτόνο. 
Είναι τέλος απαραίτητο να καταστρέ-
φονται οι μουμιοποιημένοι καρποί,
που βρίσκονται στα δέντρα ή στο έδα-
φος, γιατί αποτελούν και αυτοί με τη
σειρά τους, πρωτογενές μόλυσμα για
τη μονίλια. 

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Εποχή ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ανά-
πτυξη της μονίλιας, επειδή ο καιρός

είναι βροχερός, ψυχρός και νεφοσκεπής. 
Συνιστάται ο άμεσος ψεκασμός των
υπερπρώιμων ποικιλιών της βερικοκιάς
με χαλκούχο σκεύασμα, για να είναι
τα δέντρα προστατευμένα καθ’ όλη τη
διάρκεια της άνθησης. Η επέμβαση
πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε μέχρι
το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού. 
Επισημαίνεται ότι ο ψεκασμός των δέν-
τρων στις πρώιμες και όψιμες ποικιλίες,
πρέπει να πραγματοποιείται επίσης
όταν οι βερικοκιές βρίσκονται στο στά-
διο του ροζ μπουμπουκιού και πάντα
με το κατάλληλο, εγκεκριμένο χαλκούχο
σκεύασμα. 

ΑΜΠΕΛΙ

Η εποχή για τους αμπελουργούς είναι θεωρητικά πιο χαλαρή. Ωστόσο για καλά
αποτελέσματα και αποδόσεις από τώρα θα πρέπει να παρακολουθούν τις καλλιέργειές
τους, ώστε να προλάβουν ασθένειες όπως η ευτυπίωση, η ίσκα και η φόμοψη. Όσο
για τους παραγωγούς κερασιών συνιστώνται χειμερινοί ψεκασμοί στις περιπτώσεις
μυκητολογικών, βακτηριολογικών και εντομολογικών προσβολών που συνέβησαν
την προηγούμενη βλαστική περίοδο.

Γράφουν οι γεωπόνοι ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΪΡΗΣ 

Εκθέσεις
85η μεσογειακή έκθεση για την ελιά
και το ελαιόλαδο «Ελαιοτεχνία 2013» 
(1-3 Μαρτίου, Στάδιο Ειρήνης και Φι-
λίας)
81ο διεθνές συνέδριο για την ελλη-
νική στέβια από την Ελληνική Ένωση
Στέβιας (GRAST), το Επιμελητήριο Μα-
γνησίας και την εταιρεία SweetFitness
Ltd 
(1-3 Μαρτίου 2013 στο Βόλο)
822η διεθνής έκθεση τροφίμων-πο-
τών-μηχανημάτων και εξοπλισμού από
την HELEXPO 
(7-10 Μαρτίου 2013, Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης)
84η διεθνής έκθεση οίνου 
(7-10 Μαρτίου 2013, Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης) 
8Διεθνής αγροτική έκθεση
(26-28 Μαρτίου 2013, Dubai Interna-
tional Exhibition Centre, Ντουμπάι)
84η διεθνής έκθεση «Εφοδιαστική
αλυσίδα – Μεταποίηση – Συσκευασία
– Logistics» 
(5-8 Απριλίου 2013, εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo).
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Η
αλήθεια είναι ότι το βιο-

μηχανικό ροδάκινο απο-
τελεί, παρά τα προβλή-
ματα, έναν από τους βα-

σικούς πυλώνες των ελληνικών εξα-
γωγών, καθώς κάθε χρόνο πραγμα-
τοποιούνται εξαγωγές άνω των 300
εκατ. ευρώ, σε ένα προϊόν για το
οποίο η χώρα μπορεί να περηφα-
νεύεται ότι αποτελεί μία από τις παγ-
κόσμιες υπερδυνάμεις.
Το εντυπωσιακό για το 2012 είναι
ότι η ελληνική κομπόστα κατάφερε
να ανακτήσει τα πρωτεία των πω-
λήσεων στη σημαντική ρωσική αγο-
ρά, παρά τα σημαντικά προβλήματα
που προκάλεσε στη λειτουργία ακό-
μα και των κορυφαίων βιομηχανιών
του κλάδου (ΑΛΜΜΕ και Venus) η
έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική
οικονομία. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη, το
επόμενο διάστημα προετοιμάζεται
από κυβερνητικής πλευράς ελληνική
«απόβαση» στη Ρωσία, με στόχο
την προώθηση σημαντικών ελλη-
νικών προϊόντων, στην οποία πρω-
ταγωνιστικό ρόλο θα έχει η ελληνική
κομπόστα. Σύμφωνα με τον υπουρ-
γό, η πολυπληθής ελληνική απο-
στολή θα επιχειρήσει την προβολή
των ελληνικών προϊόντων και το
άνοιγμα περαιτέρω των ελληνικών
εξαγωγών στη Ρωσία και στις όμορες
αγορές.

Στη Ρωσία
Το 2012 η Ελλάδα πέρασε στην πρώ-
τη θέση όσον αφορά τις εξαγωγές
κομπόστας ροδάκινου στη Ρωσία.
Οι ελληνικές εξαγωγές κομπόστας
ροδάκινου κυμαίνονται τα τελευταία
χρόνια περί τους 270.000 τόνους,
έναντι 130.000-140.000 τόνων του
αμέσως επόμενου εξαγωγέα, που

είναι η Κίνα. Μάλιστα, ο συνεταιρι-
σμός Venus Growers στην Ημαθία
κατέχει την πρωτιά στον κλάδο της
μεταποίησης φρούτων σε ό,τι αφορά
τους κωδικούς προϊόντων, καθώς
διαθέτει πάνω από 300, όταν η δεύ-
τερη εταιρεία έχει περίπου 35 κω-
δικούς.

Οι πληρωμές
Στους λογαριασμούς των δικαιούχων
ροδακινοπαραγωγών καταβάλλον-
ται απευθείας από την προηγούμενη
εβδομάδα οι πληρωμές για το προϊόν
που παρέδωσαν το καλοκαίρι στις
συνεταιριστικές βιομηχανίες ΑΛΜΜΕ
και Venus. Η εξόφληση των καλ-
λιεργητών έρχεται μετά τη σύναψη
του σχετικού δανείου από την Τρά-
πεζα Πειραιώς-ΑΤΕ προς τις κον-
σερβοποιίες.
Οι πρώτες πληρωμές αφορούν ποσό
7 εκατ. ευρώ σε περίπου 3.000 πα-

ραγωγούς, ενώ το αμέσως προσεχές
διάστημα θα ξεκινήσει η καταβολή
οφειλομένων ύψους 5 εκατ. ευρώ
σε περίπου 2.000 παραγωγούς.

Η παραγωγή
Σύμφωνα με τον απολογισμό του
2012 για την παραγωγή και την αγο-
ρά του συμπύρηνου ροδάκινου της
Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος
(ΕΚΕ), η παραγωγή ανήλθε περίπου
στους 440.000 τόνους, παρουσιά-
ζοντας αύξηση σε σχέση με το 2011,
που ήταν 365.000 τόνοι (400.000
τόνους το 2010). Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΚΕ, από τους 440.000
τόνους αγοράστηκαν 310.000 τόνοι
για κομπόστα από τις κονσερβο-
ποιίες, ενώ 80.000 τόνοι αγοράστη-
καν για χυμό και 35.000 τόνοι οδη-
γήθηκαν στην κατάψυξη. 
Σύμφωνα με τους παραγωγούς, φέ-
τος η τιμή με την οποία παρέλαβαν
το προϊόν οι βιομηχανίες το 2012
διαμορφώθηκε στα 25 λεπτά το
κιλό, παρά τις δυνατότητες που πρό-
σφερε η διεθνής αγορά για υψηλό-
τερα επίπεδα. Από αυτά τα χρήματα,
υπολογίζεται πως τελικά θα κατα-
λήξουν στους παραγωγούς περί τα
21 λεπτά το κιλό, αφού αφαιρεθούν
τα έξοδα μεταφοράς και τα έξοδα
των συνεταιρισμών. 
Πολλοί παραγωγοί που έσπευσαν
τα περασμένα χρόνια να αλλάξουν
καλλιέργεια διαβλέποντας αρνητικές
προοπτικές το μετάνιωσαν και επι-
στρέφουν εκ νέου στο βιομηχανικό
ροδάκινο, λόγω της αύξησης της
τιμής παραγωγού, αλλά και της μη
ικανοποιητικής πορείας του επιτρα-
πέζιου, όπου παρατηρήθηκε πτώση
των τιμών παραγωγού και των εξα-
γωγών. Το προϊόν υπολογίζεται πως
εξασφαλίζει κατά μέσο όρο εισόδημα
800 ευρώ ανά στρέμμα.

Στη χρονιά της κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας η ελληνική
κομπόστα ροδάκινου έπαιξε στη «ρωσική ρουλέτα» και κέρδισε.
Μάλιστα, εκτόπισε από τη μεγάλη ρωσική αγορά την παγκόσμια
υπερδύναμη Κίνα, ενώ παράλληλα πέτυχε κάτι αδιανόητο μέχρι
πρόσφατα: να εξαγάγει περί τους 2.000 τόνους εκλεκτής
ποιότητας κομπόστας «μέσα στο σπίτι» του μεγάλου ανταγωνιστή,
στην αχανή κινεζική αγορά.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ

Εξαγωγές

Τα ελληνικά ροδάκινα εξάγονται σε ποσοστό 98% κυρίως στην Ευρώπη,
και συγκεκριμένα στη Γερμανία, και κατά δεύτερο λόγο στη Ρωσία, αλλά

και στην Ταϊλάνδη. Σχετικά με την Κίνα, που αποτελεί και το μεγαλύτερο
ανταγωνιστή του ελληνικού ροδάκινου, πέρυσι εξήχθησαν 2.000 τόνοι
«εκλεκτής» κομπόστας και φέτος, όπως όλα δείχνουν, ο αριθμός αυτός
πρόκειται και να ξεπεράσει τους 4.000 τόνους.
Επισημαίνεται ότι 18.000 τόνοι πρώτης ύλης εξήχθησαν σε Βουλγαρία και
Σκόπια, ενώ πέρσι δεν ξεπερνούσαν τους 7.000 τόνους. Οι χώρες της Λατινικής
Αμερικής, που άλλοτε απορροφούσαν μεγάλες ποσότητες, έχουν υποχωρήσει
λόγω των υπέρογκων δασμών που έχουν επιβάλει στα εισαγόμενα προϊόντα. 
Στο βιομηχανικό ροδάκινο η Ελλάδα είναι παγκόσμιος leader στις εξαγωγές
κομπόστας. Η Ελλάδα, μαζί με την Καλιφόρνια των ΗΠΑ και την Κίνα, αποτελούν
τα τρία μεγάλα κέντρα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης ροδάκινου. Η
χώρα μας κρατά σταθερά τα σκήπτρα των εξαγωγών κομπόστας, με μερίδια
αγοράς 38% έως 40%. Το 2011 έγινε εξαγωγή 275.223 τόνων (έναντι 274.281
τόνων το 2010), αξίας 224,9 εκατ. ευρώ (έναντι 218 εκατ.). Επίσης, εξήχθησαν
περίπου 50.000 τόνοι χυμού, αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 25-30
εκατ. είναι η αξία των εξαγωγών φρουτοσαλάτας και 15 εκατ. αυτή των
εξαγωγών κονσέρβας βερίκοκου.

H ελληνική κομπόστα

κατάφερε να ανακτήσει 

τα πρωτεία των

πωλήσεων στη σημαντική

ρωσική αγορά, παρά τα

σημαντικά προβλήματα

που προκάλεσε στη

λειτουργία ακόμα και των

κορυφαίων βιομηχανιών

του κλάδου (ΑΛΜΜΕ και

Venus) η έλλειψη

ρευστότητας στην

ελληνική οικονομία

Η κομπόστα κέρδισε τη μάχη της Ρωσίας
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Δεκαεφτά λύσεις για καλύτερη 

Τ
α αρωματικά και φαρμα-

κευτικά φυτά αποτελούν
μια μεγάλη κατηγορία του
φυτικού βασιλείου, με ιδι-

αίτερη θέση στη συνείδηση των αν-
θρώπων όλων των λαών και εποχών.
Τα πρώτα γιατί μας προμηθεύουν τα
αιθέρια έλαιά τους, πολύτιμα συστατικά

της αρωματοποιίας και τα δεύτερα για
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Πολλά
από αυτά είναι πολύτιμα και κατάλληλα
για την αρωματοποιία αλλά και για τη
φαρμακευτική. 
Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι χρησι-
μοποιούσαν όλα σχεδόν τα γνωστά
αρωματικά φυτά σαν αρτύματα (μπα-

χαρικά), που ήταν αναπόσπαστο τμήμα
της ζωής τόσο των πλουσίων όσο και
των απλών ανθρώπων. Αρωματικά φυτά
χρησιμοποιούσαν επίσης για την ενίσχυση
της γεύσης των κρασιών, ενώ τα αρτύματα
ήταν πολύ επιθυμητά δώρα. 
Από την άλλη μεριά, οι θεραπευτικές
ιδιότητες πολλών από τα φυτά αυτά

ήταν γνωστές ήδη από την αρχαιότητα.
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τις θερα-
πευτικές ιδιότητες ορισμένων από τα
σημαντικά αρωματικά και φαρμακευτικά
φυτά της πλούσιας ελληνικής χλωρίδας. 

Γράφουν οι γεωπόνοι 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ 

γλΥκανΙσΟσ
Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι το θεω-
ρούσαν αφροδισιακό (διεγερτικό), συγ-
χρόνως δε πίστευαν ότι διατηρεί τη νε-
ανικότητα και διώχνει τα κακά όνειρα
όταν τοποθετηθεί κάτω από το μαξιλάρι
τη νύχτα. Πίστευαν επίσης ότι για να
είναι άνετο ένα ταξίδι μεγάλων αποστά-
σεων οι ταξιδιώτες έπρεπε να πίνουν

ποτά με γλυκάνισο. Ο Ιπποκράτης, πατέρας της Ιατρικής,
πίστευε ότι ο γλυκάνισος σταματούσε το φτάρνισμα. Αρ-
γότερα ο Πλίνιος το συνιστούσε εναντίον της υδρωπικίας,
του πονοκεφάλου, της δυσπεψίας, της δυσεντερίας, της
οσφυαλγίας, του ρίγους, του φταρνίσματος και άλλων
ασθενειών. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι γυναίκες που επρόκειτο
να γεννήσουν είχαν εύκολο τοκετό όταν μύριζαν γλυκάνισο. 

ΔαΦνη
Για την καταπολέμηση των ψειρών και
των ακάρεων στα ζώα χρησιμοποιούσαν
παλαιότερα αφεψήματα ή εκχυλίσματα
φύλλων της δάφνης του Απόλλωνα. Τα
φύλλα αυτά ο Διοσκουρίδης τα θεωρούσε
αφιδρωτικά και εμμηναγωγά. Στη λαϊκή
φαρμακολογία θεωρούνται αντιρευμα-
τικά και τονωτικά της λειτουργίας της
πέψης.

ΔενΔΡΟλΙβανΟ
Το δενδρολίβανο στη λαϊκή φαρμακο-
λογία αναφέρεται ως τονωτικό, σπασμο-
λυτικό, χωνευτικό, χολαγωγό, εμμηνα-
γωγό, εκτρωτικό, αντιρευματικό κ.ά. Αν-
τενδείκνυνται οι μεγάλες δόσεις γιατί
προκαλούν σοβαρές δηλητηριάσεις.

εΥκαλΥπτΟσ
Το αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου είναι
ιδανικό για τη θεραπεία της δύσπνοιας
και των κρυολογημάτων, και γι’ αυτό και
χρησιμοποιείται ευρύτατα στη σύγχρονη
φαρμακευτική.

κΡΙνΟσ
Οι βολβοί του κρίνου (κρίνος της Παναγίας
ή βουρλοπίδι) χρησιμοποιούνται από
το λαό σαν μαλακτικό.

κΥμΙνΟ
Το κύμινο στη λαϊκή φαρμακευτική θε-
ωρείται ευστόμαχο. Χρησιμοποιείται
ακόμα εναντίον της διάρροιας και της
δυσεντερίας.

σπαΡτΟ ή σπαΡτΙΟ
Το σπάρτο ή σπάρτιο ήταν γνωστό από
την αρχαιότητα, και πιθανόν να είναι το
λινόσπαρτο του Θεόφραστου. Οι βλαστοί
του περιέχουν το αλκαλοειδές σπαρτεΐνη,

που έχει τονωτικές ιδιότητες. Γενικώς το σπάρτο θεωρείται
διουρητικό, καθαρτικό και εμμηναγωγό, ενώ αναφέρεται
ότι χρησιμοποιείται εναντίον του ζαχαρώδους διαβήτη
και της λευκωματουρίας.

μελΙσσΟχΟΡτΟ
To μελισσόχορτο ο Θεόφραστος και ο
Διοσκουρίδης το αναφέρουν ως μελισ-
σόφυλλο. Τις φαρμακευτικές του ιδιότητες
προδίδει και το επιστημονικό του όνομα

«Μέλισσα η φαρμακευτική». Το αφέψημά του θεωρείται
ότι δρα εναντίον των νευρικών παθήσεων, της υποχονδρίας,
της υστερίας, των ιλίγγων, της χρόνιας καταρροής και των
ρευματισμών. Στη σύγχρονη φαρμακευτική χρησιμοποιείται
ως αντιμικροβιοκτόνο επειδή περιέχει μεγάλη ποσότητα
κιτράλης, στην οποία πολλοί μικροοργανισμοί είναι ευπαθείς. 

ΡΙγανη
Ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε τη ρίγανη
για τη θεραπεία παθήσεων του αναπνευ-
στικού συστήματος, της γαστραλγίας
κ.ά. Πολλά αναφέρουν γι’ αυτήν και οι
μεταγενέστεροι του Ιπποκράτη, Θεό-
φραστος και Διοσκουρίδης ο Αναζαρβέας
(ο τελευταίος στο έργο του «Περί ύλης
ιατρικής»). Η παράδοση της χρησιμο-

ποίησης της ρίγανης για θεραπευτικούς σκοπούς συνεχί-
στηκε και μετά και έφτασε μέχρι την εποχή μας. Έτσι, ο
πατέρας της «ερμητικής» ιατρικής Παράκελσος τη χρησι-
μοποίησε για τη θεραπεία διαφόρων παθήσεων, ενώ ο
λαός τη θεωρεί φυτό τονωτικό, ευστόμαχο, διεγερτικό,
διουρητικό, καθαρτικό, εμμηναγωγό και ανθελμινθικό.
Αναφέρεται ακόμη ως φάρμακο κατά της ψωρίασης, της
επιληψίας, της τερηδόνας, των κολικών, αλλά και για το
φύτρωμα μαλλιών. Οι παραπάνω θεραπευτικές ιδιότητες
οφείλονται στις πολυφαινολικές ενώσεις, στις πικραντικές
ουσίες και στο αιθέριο έλαιο (ριγανέλαιο) που περιέχει η
ρίγανη. Το ριγανέλαιο λαμβάνεται με απόσταξη και αποτελεί
μείγμα διαφόρων οργανικών ουσιών, με σημαντικότερη
και σπουδαιότερη την καρβακρόλη. Η ξηρή δρόγη (βλαστός,
φύλλα, άνθη) περιέχει 3%-5% ριγανέλαιο, το οποίο χρη-
σιμοποιείται και ως φυσικό αντιβιωτικό σε σιτηρέσια πα-
χυνόμενων μικρών ζώων, π.χ., παχυνόμενων χοιριδίων. Η
ποσότητα και η χημική σύνθεση του ριγανέλαιου ποικίλλει
μεταξύ των διαφόρων ειδών ή τύπων της ρίγανης. Η
περιοχή (κλίμα, έδαφος, υψόμετρο) επηρεάζει επίσης την
ποσότητα και την ποιότητά της.

ΔΙκταμΟσ ή ΔΙκταμνΟ
Τον δίκταμο ή δίκταμνο που αυτοφύεται
παγκόσμια μόνο στην Κρήτη και είναι γνω-
στός με τα κοινά ονόματα αδίχταμος, ατί-
ταμος, έρωντας, λιβανόχορτο, μαλλιαρό-
χορτο, στοματόχορτο, τίταμο κ.ά. Ο Ιππο-

κράτης τον χρησιμοποιούσε εναντίον παθήσεων του στο-
μάχου και του πεπτικού συστήματος, της σπλήνας, των
ρευματισμών, των αρθριτικών, της μήτρας και της δυστοκίας. 

ΦασκΟμηλΟ
Οι Λατίνοι ονόμαζαν το φασκόμηλο ιερό
φυτό και το θεωρούσαν το καλύτερο
φάρμακο εναντίον του θανάτου. Στην
αρχαία εποχή το θεωρούσαν τονωτικό,
διεγερτικό του νευρικού συστήματος

και ευστόμαχο. Στη λαϊκή φαρμακευτική θεωρείται ότι
διευκολύνει την πέψη, επιταχύνει την κυκλοφορία του αί-
ματος και μετριάζει τον ερεθισμό του νευρικού συστήματος.
Είναι διουρητικό, αντισπασμωδικό, κατευναστικό, αντι-
αιμορραγικό, στυπτικό, αντιβηχικό, αντιαρθριτικό κ.ά.
Στο παρελθόν το χρησιμοποιούσαν για τόνωση των φυ-
ματικών και εναντίον των διαρροιών και των λευκορροιών.
Από το λαό χρησιμοποιείται σε επιθέματα για τη θεραπεία
ελκών και για τις παθήσεις του λαιμού και του φάρυγγα. 
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υγεία
                                         ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

τιλιο (φλαΜουρια)
Το τίλιο (φλαμουριά) είναι παλιό, οι-
κογενειακό φάρμακο, που το χρησι-
μοποιούσαν για την ανακούφιση από
το βήχα και τη βραχνάδα. Στη λαϊκή
φαρμακευτική αναφέρεται ως αντι-
βηχικό, εφιδρωτικό, σπασμολυτικό,
μαλακτικό και εναντίον της καταρροής
των αναπνευστικών οδών. Συνήθως

χρησιμοποιούνται τα άνθη, αλλά και τα παράνθια φύλλα
(βράκτια), που θεωρούνται επίσης ευστόμαχα. Ο μαλακός
εσωτερικός ιστός του κορμού χρησιμοποιούνταν από τους
αρχαίους ως αντισηπτικό, αλλά και για την επούλωση
πληγών. Η φλαμουριά είναι δέντρο γνωστό και ως φιλύρα,
φλαμούρι, λίπα, φιλουριά και σφεντάμι. 

ΜαραΘοσ

Από την εποχή του Ιππο-
κράτη οι καρποί του μά-
ραθου χρησιμοποιούνται
ως ορεκτικοί, διουρητικοί
και αντιπυρετικοί. 

υσσωποσ
Φαρμακευτικό φυτό είναι και ο ύσ-
σωπος, που θεωρείται τονωτικό του
στομάχου, ανθελμινθικό και εναντίον
παθήσεων του αναπνευστικού συ-

στήματος. Η Καθολική Εκκλησία χρησιμοποιεί τον ύσσωπο
για ράντισμα στις μεγάλες θρησκευτικές τελετές της. 

ΘυΜαρι
Το θυμάρι χρησιμοποιείται στη φαρμα-
κευτική ως αντισηπτικό λόγω της περιε-
κτικότητάς του σε θυμόλη που έχει ισχυρές
αντισηπτικές ιδιότητες. Αναφέρεται επίσης
ως αποσμητικό, ανθελμινθικό, τονωτικό,
αντισπασμωτικό, χωνευτικό και εμμηνα-
γωγό. 

Καππαρη
Οι φλοιοί των ριζών της κάππαρης χρη-
σιμοποιούνται στη λαϊκή φαρμακολογία
εναντίον της υδρωπικίας, της αναιμίας,
της ατονίας και της αρθρίτιδας. Τα
μπουμπούκια της κάππαρης επίσης θε-
ωρούνται διουρητικά και χρησιμοποι-

ούνται εναντίον της αρτηριοσκληρώσεως, του κρυολο-
γήματος και της ατονίας. 

Μαντζουρανα
Το αιθέριο
έλαιο της
μαντζουρά-
νας χρησιμο-
ποιείται στη
σύγχρονη

φαρμακευτική γιατί θεω-
ρείται ότι έχει αντισπασμω-
δικές, αντισηπτικές, αντι-
νευραλγικές, αντικεφαλαλ-
γικές και άλλες ιδιότητες.
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Απογοητευμένοι οι αγρότες της Ευρώπης για την ΚΑΠ

Oι γυναίκες που δικαιούνται επιδοτήσεις ως 30.000 ευρώ για νέες επιχειρήσεις

Από την 1η Μαρτίου θα μπορούν
να αποστέλλονται προτάσεις για

συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γυναι-
κείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης
της επιχειρηματικότητας», σύμφωνα
με την προκήρυξη του προγράμματος
που δημοσιεύτηκε, όπως ανακοίνωσε
η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία.
Το πρόγραμμα, ύψους 40 εκατ., απευ-
θύνεται σε γυναίκες 18 ως 35 ετών
αλλά και 36 ως 64 ετών, άνεργες ή
απειλούμενες από ανεργία, και αφορά
επενδυτικά σχέδια που θα υλοποι-
ηθούν σε 8 περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια
Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη, Ήπειρο, Θεσ-
σαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελο-
πόννησο.
Η καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προτάσεων για ένταξη
στο πρόγραμμα είναι η 29η
Μαρτίου 2013 για την ηλεκτρο-
νική υποβολή των προτάσεων,
οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά
να συμπληρωθούν με έντυπη υπο-
βολή ως τις 5 Απριλίου 2013.

Η ενίσχυση αφορά τη χορήγηση ποσού
από 10.000 ως 20.000 ευρώ ανά πρό-
ταση για την κάλυψη του 100% ισό-
ποσων επιλέξιμων λειτουργικών δα-
πανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
καθώς και επιπλέον επιχορήγηση πο-
σού μέχρι 12.000 ευρώ (συνολικά δη-
λαδή 32.000 ευρώ) του ετήσιου μι-

σθολογικού κόστους από τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας με
πρόσληψη ανέργου. 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμό-
τητας δαπανών ορίζεται η 1η Σεπτεμ-
βρίου 2012.
(Πληροφορίες στο www.antagonisti-
ko-tita.gr, www.espa.gr, www.elanet.gr).

Απογοητευμένος δηλώνει ο συνα-
σπισμός των μεγαλύτερων πα-

νευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων
από την αποτυχία της τελευταίας συ-
νόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, να παράσχει
επαρκείς πόρους για τη χρηματοδό-
τηση της αγροτικής ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως επισημαίνει, η πολιτική της
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) έχει στόχο
να κρατήσει τις αγροτικές περιοχές
οικονομικά βιώσιμες και ανταγωνι-
στικές, να διατηρήσει την πολιτιστική
κληρονομιά τους και ταυτόχρονα να
ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών για

την προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν
διατίθενται επαρκείς πόροι για την
ΠΑΑ, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής
(ΚΑΠ), κάτι που δεν έγινε με την από-
φαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
(2014-2020), η οποία ανοίγει το δρόμο
για την ολοκλήρωση των εργασιών
της ΚΑΠ που θα εφαρμοστεί από την
επόμενη προγραμματική περίοδο.
Επίσης, ο συνασπισμός τονίζει πως
τα μέλη των οργανώσεων που τον
συγκροτούν διαχειρίζονται τα τρία
τέταρτα του ευρωπαϊκού εδάφους
της Ευρώπης και παράγουν σχεδόν

το σύνολο των φυσικών εγχώριων
πόρων του. Παραδίδουν βιώσιμα τρό-
φιμα, ξυλεία και άλλες υπηρεσίες οι-
κοσυστήματος στην κοινωνία και ταυ-
τόχρονα συμβάλλουν σε μια ισορρο-
πημένη εδαφική ανάπτυξη. Είναι μια
βασική κινητήρια δύναμη για την αει-
φόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανά-
πτυξη και την απασχόληση στις αγρο-
τικές περιοχές, συμβάλλοντας έτσι
σημαντικά στους στόχους του σχεδίου
«ΕΕ 2020».
Σημειώνεται πως ο Ευρωπαϊκός Αγρο-
τικός Συνασπισμός είναι μια πλατ-
φόρμα που συγκροτήθηκε από τις
κεντρικές αγροτοσυνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις Copa-Cogeca, μαζί με τις
CEJA (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων
Αγροτών), ELO (Ευρωπαϊκή Οργάνωση
Γαιοκτημόνων), FACE (Ομοσπονδία
Ενώσεων Κυνηγών), UECBV (Ευρω-
παϊκή Ένωση Εμπόρων Ζώντων Ζώων
και Κρέατος) και τη CEPF (Συνομο-
σπονδία Ευρωπαίων Ιδιοκτητών Δα-
σών), που εκπροσωπούν αγρότες,
διαχειριστές γης, ιδιοκτήτες δασών,
κυνηγούς και άλλους αγροτικούς φο-
ρείς, οι οποίοι ενώθηκαν για να προ-
ωθήσουν και να υπερασπιστούν τη
σημασία των αγροτικών περιοχών
της ΕΕ, καθώς και να υπερασπιστούν
τα συμφέροντα και τα μέσα βιοπορι-
σμού εκείνων που ζουν και εργάζονται
σε αυτές.
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ΜΑΡΑΘΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο
ι  συζητήσεις εκτιμάται

ότι θα συνεχιστούν όλο
το Σαββατοκύριακο, εν-
δεχομένως και την ερχό-

μενη εβδομάδα, με τους παραγωγούς
να διαμηνύουν ότι «το μέλλον της
ΑΓΝΟ θα κριθεί έως τις 22 Φεβρουα-
ρίου και όχι στις 22 Φεβρουαρίου»,
οπότε και συζητείται η αίτηση στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 
Στόχος των παραγωγών είναι να
υπάρξει ξεκαθάρισμα για το τι θα
γίνει με τις οφειλές της ΑΓΝΟ προτού
αποφανθεί το δικαστήριο για την
ένταξη ή όχι της βιομηχανίας στο
πτωχευτικό δίκαιο. Αν και εκτιμούν
ότι η δικαιοσύνη θα απορρίψει τε-
λικώς το αίτημα της εταιρείας, στο
ενδεχόμενο που συμβεί το αντίθετο
εκτιμούν ότι όχι μόνο θα χάσουν
περί τα 3 εκατ. ευρώ, όσο έχουν φτά-
σει σήμερα οι οφειλές, αλλά κινδυ-
νεύουν να αντιμετωπιστούν δικα-
στικά ως προμηθευτές, παρ’ ότι είχαν
άμεση εργασιακή σχέση με την ΑΓΝΟ
και παρέδιδαν καθημερινά το γάλα
τους. 
Αν και εξοργισμένοι, οι παραγωγοί
επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουρ-
γίας της ΑΓΝΟ, δηλώνουν ωστόσο
ότι δεν είναι διατεθειμένοι να συ-
ναινέσουν άνευ όρων στο επιχειρη-
ματικό πλάνο που περιγράφεται στο
αίτημα υπαγωγής της στο άρθρο
99, το οποίο «φεσώνει» τους παρα-
γωγούς. Αυτό που προβλέπεται άλ-
λωστε είναι «κούρεμα» 85% στις
οφειλές της εταιρείας προς τους πα-
ραγωγούς και εξόφληση του υπο-
λοίπου 15% σε βάθος 10ετίας! Στις
συζητήσεις που ήδη γίνονται οι πα-

ραγωγοί εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει
θετική έκβαση από τη μεριά του κ.
Νίκου Κολιού, οπότε δεν αποκλείουν
να ενεργοποιήσουν αυτόματα το

«πρώτο όπλο», δηλαδή να σταμα-
τήσουν να παραδίδουν πρώτη ύλη.
«Δεν είμαστε απαισιόδοξοι, αλλά
δεν είχαμε καμία απάντηση, ακόμα
και σε προτάσεις που καταθέσαμε
και εγγυημένα καθιστούσαν την
εταιρεία βιώσιμη» σημειώνουν χα-
ρακτηριστικά οι παραγωγοί. Ο ίδιοι
εκτιμούν ότι η εταιρεία είναι αδύνατο
να μπει στο άρθρο 99, δεδομένου
ότι οι οφειλές πελατών και Δημοσίου
προς την εταιρεία προσεγγίζουν τα
14 εκατ. ευρώ. Σημειώνουν μάλιστα
ότι έχουν ζητήσει με επιστολή τους
προς το υπουργείο Οικονομικών να
πραγματοποιηθεί έλεγχος στα οι-
κονομικά του ομίλου, καθώς θεω-
ρούν ότι υπάρχει κεφαλαιακή επάρ-
κεια για τη σταδιακή αποπληρωμή
τους. 

Μεσοσταθμικό κούρεμα  60% 
Η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ με το
αίτημά της για υπαγωγή στο άρθρο
99 του πτωχευτικού κώδικα προτείνει

«κούρεμα», που μεσοσταθμικά κυ-
μαίνεται στο 60% επί των οφειλών
της προς τους πιστωτές, συνολικού
ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ, όπως
προκύπτει από στοιχεία μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 2012. 
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν
οι παραγωγοί, το κυρίως βάρος της
«διάσωσης της ΑΓΝΟ» καλούνται
να το επωμιστούν οι προμηθευτές,
από τους οποίους ζητείται να δεχτούν
απομείωση των απαιτήσεών τους
σε ποσοστό 85%. Την ίδια στιγμή,
για τους πιστωτές (τράπεζες) το «κού-
ρεμα» περιορίζεται σε 35% της απαί-
τησής τους, ενώ Δημόσιο, ασφαλι-
στικοί φορείς και εργαζόμενοι θα
εξαιρεθούν πλήρως από τη διαδι-
κασία. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρί-
σκονται στο φάκελο του αιτήματος
υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο
99, οι οφειλές στο ΙΚΑ ανέρχονται
σε 2,5 εκατ. ευρώ, στο ελληνικό Δη-
μόσιο σε 500.000 ευρώ και προς
τους εργαζόμενους 900.000 ευρώ
έως το Σεπτέμβριο του 2012. Με
βάση τα ίδια οικονομικά στοιχεία,
στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2012 οι
απαιτήσεις της γαλακτοβιομηχανίας
από πελάτες και τρίτους ήταν στα
14,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθε-
σμες οφειλές της ανέρχονταν σε
12,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 11,6
εκατ. ευρώ στη μητρική «Κολιός»
και το 1,4 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρό-
φους. Έκτοτε, βέβαια, οι υποχρεώσεις
ειδικά προς τους κτηνοτρόφους
έχουν αυξηθεί και σήμερα εκτιμάται
ότι ίσως και να προσεγγίζουν τα 3
εκατ. ευρώ.

Σε διαπραγματεύσεις μέχρι την
τελευταία στιγμή επιδίδονται 
οι γαλακτοπαραγωγοί 
με τη διοίκηση της ΑΓΝΟ
προκειμένου να βρεθεί τρόπος
να καταβληθούν οι
υποχρεώσεις της εταιρείας
προς τους παραγωγούς, πριν
από τη συζήτηση της αίτησης
που έχει υποβάλει η εταιρεία
για υπαγωγή στο άρθρο 99.

Σε�απόγνωση�οι�γαλακτοπαραγωγοί�

Στα όρια της απελπισίας είναι ωστόσο οι 112 αγελαδοτρόφοι που έδιναν
γάλα στη βιομηχανία ΑΓΝΟ,  αφού η στάση πληρωμών της εταιρείας έχει

δρομολογήσει ντόμινο εξελίξεων. Το πιο «καυτό» πρόβλημά τους παραμένει
η αδυναμία τους να αντεπεξέλθουν στα φορολογικά βάρη, σε συνδυασμό με
τις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες που έχουν δημιουργήσει τα προηγούμενα
χρόνια, με σκοπό να στηρίξουν τις εκμεταλλεύσεις τους. «Το κράτος δεν είναι
αρωγός στην προσπάθεια των παραγωγών να επιβιώσουν. Ζητά στο ακέραιο
τις υποχρεώσεις των παραγωγών, κι ενώ γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζομε
μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, προχωρούν σε κατασχέσεις καταθέσεων»
υπογραμμίζει ο κ. Παπαδάκης Δημήτριος, αγελαδοτρόφος προμηθευτής της
ΑΓΝΟ. 

Κρίνεται�η�τύχη�της�ΑΓΝΟ

Οι�παραγωγοί�εκτιμούν�

ότι�δεν�θα�υπάρξει�θετική

έκβαση�από�

τη�μεριά�του�κ.�Νίκου

Κολιού,�οπότε�δεν

αποκλείουν�να

ενεργοποιήσουν�αυτόματα

το�«πρώτο�όπλο»,�

δηλαδή�να�σταματήσουν

να�παραδίδουν�

πρώτη�ύλη

Κερδίζει
έδαφος�

το�ελληνικό
πρωινό

Αυξάνονται διαρκώς τα
ξενοδοχεία που συμ-

μετέχουν στο πρόγραμμα
«Ελληνικό πρωινό» του Ξε-
νοδοχειακού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδας (ΞΕΕ). Το ΞΕΕ
έχει θέσει στόχο τη συμ-
μετοχή 350 ξενοδοχείων
στο πρόγραμμα «Ελληνικό
πρωινό» μέχρι το τέλος του
2013. Ήδη έχουν ενταχθεί
67 ξενοδοχεία, ενώ σε ορί-
ζοντα τριετίας υπάρχει η
πρόβλεψη το πρόγραμμα
να προσφέρεται σε 1.000.
Όπως υπογραμμίζει ο πρό-
εδρος του ΞΕΕ Γιώργος Τσα-
κίρης, εντός του έτους θα
έχουν υπογραφεί ακόμη
10 Τοπικά Σύμφωνα «Ελ-
ληνικό Πρωινό» (ΤΣΕΠ),
ανεβάζοντας το συνολικό
αριθμό σε 18. Ήδη τα πρώ-
τα 8 ΤΣΕΠ παρουσιάστηκαν
στο πλαίσιο της 8ης HO-
RECA, όπως τονίζεται σε
ανακοίνωσή του. Η Μεσ-
σηνία από την Πελοπόν-
νησο, ο Βόλος και το Πήλιο
από τη Θεσσαλία, η Χαλ-
κιδική από τη Μακεδονία,
η Λέσβος από τα νησιά του
Βόρειου Αιγαίου, η Σαντο-
ρίνη και η Νάξος από τις
Κυκλάδες και η Ρόδος με
την Κω από τα Δωδεκάνη-
σα είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τα προϊόντα
τοπικών παραγωγών που
περιλαμβάνονται στο πρωι-
νό της περιοχής, καθώς και
εδέσματα (π.χ. ομελέτες,
πίτες, γλυκά) που περιλαμ-
βάνονται στο πρωινό του
προορισμού. Τα εγκαίνια
του περιπτέρου του ΞΕΕ
έκανε η υπουργός Τουρι-
σμού Όλγα Κεφαλογιάννη,
που εξέφρασε την απόλυτη
στήριξή της στο πρόγραμ-
μα, πρωτοβουλία που,
όπως σημείωσε, πρόκειται
να προσδώσει ώθηση στο
«brand» της Ελλάδας. 

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulou@paragogi.net)



Σ
το πλαίσιο της ημερίδας

παρουσιάστηκαν καινο-
τόμα τεχνολογικά εργα-
λεία, που επιδιώκουν να

διασφαλίσουν ανοιχτή και υγιή
συμμετοχή στη λήψη και στην
παροχή υπηρεσιών που αφορά
τους εμπλεκόμενους φορείς στον
πρωτογενή τομέα.
Η βασική ιδέα του Gaia Επιχειρείν
είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού
της γεωργικής παραγωγής, που
θα επιτρέψει στους συνεταιρι-
σμούς και στους παραγωγούς να
βελτιώσουν τη θέση τους στην
ανταγωνιστική διεθνή αγορά,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη
βελτίωση της αγροτικής επιχει-
ρηματικότητας, στη βιωσιμότητα
των οικονομικών μονάδων και
ταυτόχρονα στην κάλυψη του
ελλείμματος του αγροτικού εμ-
πορικού ισοζυγίου της χώρας.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις στη γε-
ωργία ξεφεύγουν από τις παρα-
δοσιακές ανάγκες και εμπειρίες
στην καλλιέργεια της γης και συν-
δυάζουν ένα ευρύ πεδίο διεπι-
στημονικής γνώσης, εφαρμογής
τεχνολογιών και επιχειρηματικής
ικανότητας. 
Το Gaia Επιχειρείν αποτελεί πλατ-
φόρμα ανάπτυξης, δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη, η οποία υποστηρίζει
με ένα σύνολο υπηρεσιών και
εφαρμογών τις παραγωγικές, δι-
οικητικές και αναπτυξιακές δρα-
στηριότητες συνεταιρισμών και
αγροτών, προς όφελος των αγρο-
τών, των καταναλωτών και της
ελληνικής οικονομίας. Όπως επι-
σήμαναν τα στελέχη του Gaia

Επιχειρείν κατά τη διάρκεια της
ημερίδας, αποτελεί κοινή διαπί-
στωση του συνόλου της ελληνικής
κοινωνίας, με όποιο τρόπο κι αν
αυτή εκφράζεται, ότι ο αγροτικός
τομέας μπορεί να αποτελέσει ένα
σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης,
με θετικό ισοζύγιο, εξωστρέφεια,
ποιοτική διατροφική αυτάρκεια
για τη χώρα, σεβασμό στις ανε-
κτίμητης αξίας ομορφιές του φυ-
σικού της περιβάλλοντος. 
Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
είναι περισσότερο από ποτέ επι-
βεβλημένη η ενεργοποίηση του

συνόλου των εμπλεκομένων στον
πρωτογενή τομέα, προκειμένου
η ελληνική γεωργία και κτηνο-
τροφία να αφήσει πίσω τις αντι-
λήψεις και πρακτικές που, ιδιαί-
τερα τα τελευταία χρόνια, την
έχουν μετατρέψει σε μη βιώσιμη
δραστηριότητα για τους αγρότες.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η στή-
ριξη πρέπει να κατευθύνεται
στους ενεργούς αγρότες, ουσια-
στικά σε όσους παράγουν αγρο-
τικά προϊόντα για την οικονομία
και την κοινωνία, δίνοντας προ-
στιθέμενη αξία στις επενδύσεις
της ΚΑΠ. Όσες αξιόλογες προ-
σπάθειες έχουν γίνει έως σήμερα
προς την άνω κατεύθυνση, δεν
λαμβάνουν συνήθως υπόψη τους
τις προτάσεις των εμπλεκόμενων
φορέων στον αγροτικό τομέα
και δεν έχουν μετρήσιμους μα-
κροπρόθεσμους ποιοτικούς και
ποσοτικούς στόχους, με αποτέ-
λεσμα να εγκαταλείπονται ή να
αναιρούνται σχεδόν αμέσως μετά
την αλλαγή της εκάστοτε πολι-
τικής ηγεσίας. 
Σήμερα και όχι αύριο, απαιτείται
να υπάρξει ένα συνεχώς εξελισ-
σόμενο σχέδιο πολιτικών προ-
τεραιοτήτων, που θα αποτελεί
τον πυρήνα της αγροτικής ανά-
πτυξης και θα υπόκειται σε συνεχή
έλεγχο και αξιολόγηση των απο-
τελεσμάτων που θα παράγει. Ου-
σιαστικά, αναζητείται εκείνο το

τεχνολογικό εργαλείο που θα
υλοποιεί τις προτεραιότητες αυ-
τές, έτσι ώστε να διαμορφωθεί
το απαιτούμενο πολιτικό σχέδιο
ανασυγκρότησης του πρωτογε-
νούς τομέα, που θα επιτρέψει
την υλοποίησή του και, μέσω
μιας συνεχούς διαδικασίας αξιο-
λόγησης, θα το βελτιώνει συνεχώς.
Το GAIA Επιχειρείν, ως καινοτομικό
τεχνολογικό εργαλείο, επιδιώκει
να διασφαλίσει την ανοιχτή και
υγιή συμμετοχή στη λήψη και
στην παροχή υπηρεσιών σε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς στον
πρωτογενή τομέα. Στρέφει τον
Έλληνα αγρότη στην παραγωγή
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων,
απελευθερώνοντάς τον από πο-
λύπλοκες, ανούσιες, μη παρα-
γωγικές διαδικασίες. Στηρίζει την
εξωστρέφεια της ελληνικής γε-
ωργίας και κτηνοτροφίας, προ-
σφέροντας στον καταναλωτή
την αναγκαία γνώση και ενημέ-
ρωση για την καθημερινή του
διατροφή, και εν τέλει θα εμπνεύ-
σει και θα επιβάλει το σεβασμό
στον πλούτο της ελληνικής γης.
Το GAIA Επιχειρείν έχει στόχο να
λειτουργήσει ως ένας τεχνολο-
γικός δίαυλος, στον οποίο θα
συνδεθούν όσοι συμμετέχουν
στον εγχώριο κλάδο της οικο-
νομίας και του πρωτογενούς το-
μέα, δηλαδή σε συνεταιριστικές
οργανώσεις, μεμονωμένους χρή-
στες, όπως ο αγρότης, ο γεωπό-
νος, ο λογιστής, ο πολίτης, και
φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο τεχνολογικός αυτός δίαυλος
θα επιτρέπει την ποιοτική και
ασφαλή παροχή υπηρεσιών σε
όλες τις πιθανές μορφές (πολίτη
σε πολίτη, κράτους σε πολίτη,
επιχείρησης σε πολίτη, κράτους
προς επιχείρηση κ.ο.κ). Επιπρό-
σθετα, η δομή του διαύλου θα
επιτρέπει να προστίθενται τόσο
νέοι εμπλεκόμενοι όσο νέες υπη-
ρεσίες. Η συμβολή της ΠΑΣΕΓΕΣ
και των συνεταιριστικών οργα-
νώσεων στη σύλληψη και στην
υλοποίηση της όλης προσπάθειας
του GAIA Επιχειρείν είναι καθο-
ριστική, με δεδομένη την πολιτική
βούληση στην υλοποίηση της
στροφής προς την ανάπτυξη.
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GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Τεχνολογικός δίαυλος 
για τη γεωργική παραγωγή

Αγροτική αγορά στη Δράμα

Τη διάθεση των προϊόντων απευθείας στους
καταναλωτές, χωρίς μεσάζοντες, θα ξεκι-

νήσουν οι παραγωγοί με τη λειτουργία της
Αγροτικής Αγοράς (Farmer Market), σύμφωνα
με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Η
Αγροτική Αγορά θα πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και θα λειτουργεί
κάθε Κυριακή από τις 09:00 έως τις 14:00 στο
χώρο του πάρκινγκ του Διοικητηρίου. Όσοι
παραγωγοί επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής, θα πρέπει να προσκομίσουν τη
δήλωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Επιδοτήσεων (γραφείο 239 της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής της Π.Ε Δράμας).

Στην πλατεία Συντάγματος
το Μάρτιο οι αγρότες

Με νέα κινητοποίηση στην πλατεία Συν-
τάγματος στις 4 Μαρτίου, στην επέτειο

του Κιλελέρ, ανανεώνουν το ραντεβού τους
οι αγρότες. Μετά τη συνεδρίαση που πραγ-
ματοποίησε η Γραμματεία Πρωτοβουλίας για
την Ενότητα και την Ανασυγκρότηση του Αγρο-
τικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, επιβεβαιώθηκε
η ανάγκη ύπαρξης μιας νέας, ενιαίας, ακηδε-
μόνευτης αγροτικής οργάνωσης όλων των
γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων της χώρας
χωρίς διασπάσεις, προσωπικές πολιτικές και
κατακερματισμούς. Σε μια προσπάθεια για
την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, για μια
παραγωγική Ελλάδα και έξοδο της χώρας από
την κρίση, η Πρωτοβουλία επισημαίνει πως,
παρά τις όποιες δεσμεύσεις της κυβέρνησης,
τα προβλήματα παραμένουν άλυτα, και δίνει
την ευχέρεια επιλογής σε κάθε μπλόκο ξεχωριστά
να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχιση ή όχι
των κινητοποιήσεων.

Νέα ομάδα παραγωγών 
φράουλας στην Ηλεία

Με βασικό στόχο την απόκτηση της υπε-
ραξίας που αρμόζει στη φράουλα της

Ηλείας δημιουργήθηκε φέτος μια νέα ομάδα
παραγωγών φράουλας, με την επωνυμία «Ήλι-
δα». Οι 47 παραγωγοί που αποτελούν την
«Ήλιδα», με καλλιεργητικές εκτάσεις που
φτάνουν τα 2.500 στρέμματα, επιθυμούν να
ενισχύσουν τις εξαγωγές φράουλας, αφού,
σύμφωνα με δηλώσεις τους, το 95% της πα-
ραγωγής τους οδηγείται στις αγορές του εξω-
τερικού, κυρίως σε Ρωσία και Βουλγαρία.
Μετά την απογοήτευσή τους από τους εμπόρους
και στηριζόμενοι στις δικές τους «οικονομικές
δυνάμεις», αφού δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο
πρόγραμμα επιδοτήσεων, δημιούργησαν το
συσκευαστήριο της ομάδας σε ενοικιαζόμενο
κτίριο στη Νέα Μανωλάδα της Ηλείας. Η λει-
τουργία της ομάδας θα ξεκινήσει επίσημα τις
επόμενες μέρες.

Τις δυνατότητες και τις προοπτικές για 
έναν πρωτογενή τομέα
απελευθερωμένο 
από μη παραγωγικές 
διαδικασίες παρουσίασε το Gaia
Επιχειρείν σε ημερίδα 
με την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Το GAIA Επιχειρείν

μπορεί να αποτελέσει

το όχημα σχεδιασμού 

και υλοποίησης

σύγχρονων

αναπτυξιακών

πολιτικών στήριξης του

πρωτογενούς τομέα
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Α
κούγοντας για καλλιέργεια

και επεξεργασία χαρου-
πιού, το μυαλό πάει μάλ-
λον σε ζωοτροφές ή φτη-

νό αλεύρι παρά σε βιολογικά ρο-
φήματα, καφέ, κακάο, παξιμάδια,
παστέλια, μέλι και άλλα είδη αρτο-
ποιίας και ζαχαροπλαστικής, με πι-
στοποιημένη διατροφική ανωτερό-
τητα και εκλεπτυσμένη γεύση. 
Από τη δεκαετία του ’60 κι έπειτα
οι Έλληνες ξέχασαν το χαρούπι, μαζί
με όλα τα τρόφιμα και τις συνήθειες
που θύμιζαν Κατοχή. Ο κ. Ηλίας Μα-
νούσακας χρειάστηκε δύο πτυχία
στα οικονομικά και 20 χρόνια εμ-
πειρίας σε τεράστια εργοστάσια
επεξεργασίας καφέ για να καταλάβει
τι «θησαυρό» είχε αφήσει πίσω του. 
Το 2006 αποφάσισε να πουλήσει
όλη του την περιουσία στον Καναδά
και να επιστρέψει στον τόπο του,
την Αργυρούπολη Ρεθύμνου, για να
επενδύσει στα χαρούπια, τα αρχαία
υπερ-φρούτα που υπήρχαν άφθονα
στην περιοχή και παρέμεναν ανα-
ξιοποίητα, εν μέρει λόγω άγνοιας,
όπως ο ίδιος λέει, και κυρίως λόγω
της τεράστιας δυσκολίας στην επε-
ξεργασία τους. 
«Παρά τις ευεργετικές τους ιδιότητες
για τον άνθρωπο, ως τώρα τα έκοβαν
μόνο σε χοντρά κομμάτια και τα

χρησιμοποιούσαν για ζωοτροφή. 
Αυτό που κάνουμε εδώ γίνεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν υπάρ-
χει άλλη τέτοια βιομηχανία» λέει
ενώ μας υποδέχεται στην εταιρεία. 
Είναι ένα διώροφο κτίριο στην είσοδο
της Αργυρούπολης, που σε προϊδε-
άζει περισσότερο για μια μικρή οι-
κογενειακή βιοτεχνία παρά για μια
επένδυση εκατομμυρίων ευρώ, με
πατενταρισμένο μηχανολογικό εξο-
πλισμό και εξαγωγές σε όλο τον κό-
σμο. 

Η επένδυση
Μόνο τα μηχανήματα στο εργοστά-
σιο του κ. Ηλία Μανούσακα αξίζουν
περίπου 2,5 εκατ. ευρώ. Τα έχει σχε-
διάσει ο ίδιος, τα συναρμολόγησε
με τη βοήθεια κάποιων στενών του
συνεργατών και τα λειτουργεί σχεδόν
μόνος του. «Ξεκίνησα το 2006 και
κατάφερα να μπω στην αγορά το
2011 μέχρι να τα τελειοποιήσω όλα
αυτά» τονίζει. 
Τα ελληνικά του είναι ακόμα σπαστά,
με ρεθεμνιώτικη προφορά. Τον ρω-
τάω πόσο σίγουρος ήταν για το εγ-
χείρημά του, για να πουλήσει τα 16
εστιατόρια που του ανήκαν στον
Καναδά: «Ήταν ένα τεράστιο ρίσκο»
απαντά, «αλλά είχα όλη την απα-
ραίτητη τεχνογνωσία, την εμπειρία

και κυρίως την οικονομική άνεση
να κρατηθώ» συμπληρώνει και εξηγεί
ότι η συνολική επένδυση του έχει
κοστίσει μέχρι στιγμής πάνω από 5
εκατομμύρια ευρώ.  «Αυτή η δουλειά
δεν ξεκινάει εάν δεν έχεις την οικο-
νομική άνεση να περιμένεις πολλά
χρόνια μέχρι να σου αποφέρει κέρδη.
Δεν συγκρίνεται με τις ελιές ή με τα
αμπέλια για παράδειγμα» εξηγεί και
τονίζει ότι, παρόλο που κατάφερε
να ενταχθεί σε κάποια επιδοτούμενα
προγράμματα, χρήματα ακόμα δεν
έχει πάρει. 

Τι παράγει 
Η οικογένεια του κ. Ηλία Μανούσακα
κατείχε εκατοντάδες στρέμματα με
χαρουπιές, που του επέτρεψαν να
«πειραματιστεί» για χρόνια πάνω
σε πρωτότυπα, γευστικά και υγιεινά
σκευάσματα. 
Σήμερα, η εταιρεία παράγει 30 δια-
φορετικά βιολογικά προϊόντα από
χαρούπι: ντάκους, γλυκά παξιμαδά-
κια, ροφήματα που μπορούν να
υποκαταστήσουν τον καφέ και το
τσάι, γλυκό χαρουπόμελο, χαρου-
πάλευρο, αλλά και κακάο από χα-
ρούπι. «Δεν είναι είδος πολυτελείας.
Αντίθετα είναι πολύ πιο φτηνό και
πολύ πιο θρεπτικό από τα προϊόντα
που αντικαθιστά» τονίζει ο κ. Μα-
νούσακας: «Είναι φυσικά γλυκό,
αφού έχει 40%-45% ζάχαρη, έχει
δύο φορές περισσότερο ασβέστιο
από το γάλα και είναι γεμάτο βιτα-
μίνες». 
Φυσικά, ο ίδιος δεν επαναπαύεται.
Πολύ σύντομα πρόκειται να τελει-
οποιήσει τη «μερέντα» από χαρούπι,
ενώ στα άμεσα σχέδιά του είναι να
παρασκευάσει παστέλια με χαρου-
πόμελο και μπάρες δημητριακών. 
Επίσης, όπως μας εξηγεί, οι πηκτίνες
στο σπόρο του χαρουπιού χρησι-

μοποιούνται για το πήξιμο του πα-
γωτού, της μαγιονέζας και του τυ-
ριού-κρέμας. 

Η εταιρεία
Φέτος, ο κ. Μανούσακας χρειάστηκε
για τα προϊόντα του πάνω από 1.000
τόνους χαρουπιού, ποσότητα που
ξεπερνάει κατά πολύ την οικογενει-
ακή καλλιέργεια. «Αγοράζω χαρούπια
από τους αγρότες της περιοχής αλλά
και όλης της Κρήτης, μόνο από βιο-
λογικά πιστοποιημένα χωράφια. Επί-

Η ιστορία ενός μάνατζερ από τον Καναδά που –κόντρα 
στους καιρούς αλλά και στις Αρχές της ίδιας του της επιστήμης–
επέστεψε στην Ελλάδα, επένδυσε εκατομμύρια στην
επεξεργασία ενός ξεχασμένου φυτού και πέτυχε. 

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
(info@paragogi.net)

Μια διαφορετική συνταγή επιτυχίας με       

Τα κουκούτσια του χαρουπιού εμ-
φανίζουν, ανεξάρτητα από το

σχήμα και το μέγεθός τους, ένα στα-
θερό βάρος 0,2 του γραμμαρίου. Γι’
αυτόν το λόγο χρησιμοποιούνται
εδώ και 1.500 χρόνια περίπου ως η
πιο μικρή μονάδα μέτρησης του βά-
ρους για το χρυσό και τους πολύτιμους
λίθους. Δεν είναι άλλο από το γνωστό
μας καράτι, μια λέξη που ετυμολογικά
προέρχεται από τη λατινική ονομασία
της χαρουπιάς «Ceratonia siliqua»,
η οποία έχει τη ρίζα της στην ελληνική
λέξη κεράτιον, δηλαδή κέρατο, από
το κερατόμορφο σχήμα του καρπού. 

Το χαρούπι είναι ένα υγιές υποκατάστατο του κακάο,
φυσικά γλυκό και χωρίς καφεΐνη. Αν και πλούσιο σε

σάκχαρα έχει πολύ λίγες θερμίδες και λιπαρά. Μπορεί να
υποκαταστήσει το τσάι ή τον καφέ, με απόλυτα υγιεινό
τρόπο, για όσους κάνουν ομοιοπαθητική ή αποφασίζουν
να κόψουν την καφεΐνη. 
Το χαρούπι δεν περιέχει καθόλου γλουτένη, δηλαδή μπορεί
να καταναλωθεί απ’ όσους πάσχουν από μια κοιλιακή
ασθένεια που λέγεται κοιλιοκάκη, ποσοστό που υπολογίζεται
στο 12% του γενικού πληθυσμού.
Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, χάρη στη μεγάλη περιε-
κτικότητά του σε φυτικές ίνες, πολυφαινόλες και τανίνες
και αντικαρκινική δράση. 

Είναι πλούσιο σε βιταμίνες και παρέχει πολλά μέταλλα,
ιχνοστοιχεία και υδατάνθρακες.
Βοηθά στην πέψη και, σύμφωνα με κλινικές μελέτες, ρίχνει
τα επίπεδα χοληστερόλης και ανακουφίζει από τη διάρροια
τα βρέφη και τα νήπια.
Συμβάλλει στη θεραπεία του άσθματος και απαλύνει το
βήχα και το κρυολόγημα, και γι’ αυτό χρησιμοποιείται ως
βάση για πάρα πολλά σιρόπια και φαρμακευτικά σκευάσματα. 
Σύμφωνα με τους παλιότερους, το χαρούπι βοηθά στην
αύξηση της λίμπιντο και του αριθμού των σπερματοζωαρίων. 
Τον τελευταίο καιρό γίνονται στο ΤΕΙ Κρήτης προσπάθειες
ακόμα και για παραγωγή ενέργειας από χαρούπια, με μι-
κροβιακές και ηλεκτροχημικές διεργασίες. 

Χαρούπι όπως… καράτι!

Υποκατάστατο με πολλές ιδιότητες 
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σης, παίρνω χαρούπια από χονδρέμ-
πορους για το συμβατικό αλεύρι
που παράγω εκτός από το βιολογικό»
εξηγεί. 
Τα προϊόντα του διατίθενται στο εμ-
πόριο σε δεκάδες μαγαζιά με βιο-
λογικά σε όλη την Ελλάδα, ενώ πρό-
σφατα μπήκαν και στο ράφι μεγάλου
κρητικού σουπερμάρκετ. Επίσης, ο
κ. Μανούσακας εξοπλίζει με πρώτη
ύλη (χαρουπάλευρο) πάρα πολλά

ζαχαροπλαστεία και φούρνους της
Κρήτης, όπως και τους αλευρόμυ-
λους του νησιού. 
Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική αγορά
αυτήν τη στιγμή απορροφά μόνο
το 2% των προϊόντων του. «Δεν μπο-
ρούμε να στηριχτούμε στην ελληνική
αγορά. Στο εξωτερικό η πίτα είναι
τεράστια. Ειδικά στη Γερμανία, στις
σκανδιναβικές χώρες, το χαρούπι
είναι στην καθημερινή τους διατρο-

φή» τονίζει και εξηγεί με πόσο
κόπο, επιμονή και σωστό μάρκετινγκ
κατάφερε να κλείσει συμφωνίες με
13 ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και τη
Ρωσία και τον Καναδά. 

Η αγορά 
Η χαρουπιά ευδοκιμεί στη Μεσόγειο
εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια.
Είναι μια καλλιέργεια χωρίς απαι-
τήσεις, που χρειάζεται μόνο συλλογή
των λοβών μία φορά το χρόνο, πριν
από τις βροχές του χειμώνα. 
Αντίθετα μ’ εμάς, οι Ισπανοί, οι Κύ-
πριοι, οι Μαροκινοί και οι Τούρκοι
δεν σταμάτησαν ποτέ να την εμπο-
ρεύονται, με αποτέλεσμα σήμερα
να κατέχουν σχεδόν όλη την «πίτα»
σε μια παγκόσμια αγορά εκατοντά-
δων εκατομμυρίων, που διαρκώς
διευρύνεται. 
Ο κ. Ηλίας θεωρεί ότι με σκληρή
δουλειά στον τομέα του μάρκετινγκ,
διαρκή παρουσία σε εκθέσεις και
επιλογή κατάλληλων αντιπροσώπων
θα καταφέρει να πάρει το μερίδιο
που αναλογεί στην ποιότητα και
στην καινοτομία των προϊόντων του. 
«Η αγορά έξω είναι φοβερά αντα-
γωνιστική. Η Κύπρος και η Τουρκία
είναι στο παιχνίδι εδώ και δεκαετίες.
Όμως και οι δυνατότητες είναι φο-
βερές. Για παράδειγμα, στη Γερμανία
έχει 5.500 μαγαζιά με βιολογικά. Κα-
ταλαβαίνετε για τι μεγέθη μιλάμε.
Και όταν η ιταλική μερέντα του χα-
ρουπιού αυτή την ώρα πάει στο
ράφι στα 9,5 ευρώ, εγώ μπορώ να
γίνω ανταγωνιστικός, αφού δεν θα
πλασάρω τη δική μου σαν προϊόν
πολυτελείας». 

Το κράτος
Η επένδυση του κ. Μανούσακα συμ-
πυκνώνει όλα τα χαρακτηριστικά
του αναπτυξιακού μοντέλου που
«κυνηγά» η χώρα μας: Ένα τεράστιο
κεφάλαιο που ήρθε από το εξωτερικό
και επενδύθηκε από έναν Έλληνα
επιχειρηματία στον τόπο του και

μια επιχείρηση πρωτοποριακή, εξω-
στρεφή και «πράσινη», που στηρίζει
τον πρωτογενή τομέα και την οικο-
νομία της περιοχής, με άξονες την
ποιοτική ανωτερότητα των προϊόν-
των της και την καινοτομία στην
επεξεργασία τους. 
Ο κ. Μανούσακας στην ερώτηση
πώς ανταποκρίθηκαν οι αρμόδιες
υπηρεσίες και οι φορείς στα επεν-
δυτικά του σχέδια. «Μιλάνε για ανά-
πτυξη, αλλά δεν θέλουν να κάνουν
ανάπτυξη. Δεν βοηθούν τον επιχει-
ρηματία, δεν αφήνουν την αγορά
να δουλέψει» διαπιστώνει, ενώ εξι-
στορεί τις τεράστιες δυσκολίες που
αντιμετώπισε, το γραφειοκρατικό
Γολγοθά που χρειάστηκε να ανέβει,
την αναξιοκρατία που συνάντησε

σε όλα τα στάδια υλοποίησης του
εγχειρήματός του. «Εάν το σύστημα
δεν αλλάξει από τα θεμέλιά του, δεν
θα πάμε μπροστά». 
Εδώ και ενάμιση χρόνο οι κόποι του
έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρ-
πούς. 
Τώρα πρέπει να μεγαλώσει την επέν-
δυσή του, αν θέλει να πετύχει τους
υψηλούς του στόχους. «Δυστυχώς,
δεν νιώθω ασφάλεια σε αυτό το πε-
ριβάλλον. Δεν ξέρω πού θα πάει
αυτή η χώρα και δεν μπορώ να είμαι
σίγουρος για τίποτα» δηλώνει με
παράπονο, για να καταλήξει: «Εάν
με ρωτούσες αν θα ξαναγύριζα στην
Ελλάδα, όχι δεν θα το ξανάκανα. Εν-
τάξει, είπαμε σε αυτήν τη χώρα να
γίνεις ήρωας, αλλά…». 

                                     ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ 13 ΧΩΡΕΣ

         βάση το χαρούπι

Κέικ-τούρτα χαρουπιού
Συστατικά
Για το κέικ
n 1 φλιτζάνι αλεύρι 
n 1/3 φλιτζάνι χαρουπάλευρο 
n 2 κουταλιές της σούπας λάδι από κου-

κούτσια σταφυλιού
n 3 κουταλιές της σούπας κοκκοποιημένης

ζάχαρης
n 1 κουτάλια της σούπας χαρουπόμελο
n 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι
n 1/3 φλιτζάνι γάλα
n 1 κουταλάκι του γλυκού ξύδι
n 1/2 κουταλάκι του γλυκού βανίλια
n 1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
μία πρέζα θαλασσινό αλάτι

Για την επικάλυψη
n 3 κουταλιές της σούπας χαρουπόμε-

λο
n 4 κουταλιές της σούπας γιαούρτι
n 1,5 κουταλιά της σούπας κοκκοποιημένη

ζάχαρη

Οδηγίες παρασκευής

1Ανακατέψτε το αλεύρι, τη
βανίλια, το αλάτι, το χα-

ρουπάλευρο και την μπέικιν
πάουντερ με ελαφρά χτυπή-
ματα. 

2Προσθέστε το ξίδι στο γάλα
και αφήστε το να πήξει (5

λεπτά). Συνδυάστε τα υπόλοιπα
υγρά συστατικά και χύστε τα
στο μείγμα αλευριού με το
γάλα. Ανακατέψτε τα όλα μαζί
με μια σπάτουλα μέχρι να συν-
δυαστούν ομοιόμορφα. 

3Χύστε σε ένα δίσκο ψησί-
ματος και ψήστε το μείγμα

σε προθερμασμένο φούρνο
για 12 λεπτά, ή έως ότου το
μείγμα να κόβεται καθαρά με
μαχαίρι, στους 180 βαθμούς.
Αφήστε το να κρυώσει. 

4Βγάλτε την επικάλυψη από
το ανακάτεμα με σιρόπι,

γιαούρτι και στέβια και δια-
τηρήστε το στο ψυγείο. 

5Όταν το σερβίρετε, πασπα-
λίστε το κέικ με τη σάλτσα! 

Βγάζει 8 μερίδες.

Οι χαρουπιές φυτρώνουν στα εδάφη της Μεσογείου εδώ και πάνω από
2.000 χρόνια. Από αυτές έτρωγαν οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι

Οθωμανοί, οι Άραβες. Ειδικά οι Σταυροφόροι είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στο
χαρουπάλευρο. 
Ο Θεόφραστος κατέγραψε το 4 π.Χ. ότι οι συμπατριώτες του Έλληνες αποκαλούσαν
το χαρούπι «αιγυπτιακό σύκο». Λοβοί αλλά και σπόροι χαρουπιού που έχουν
βρεθεί σε αιγυπτιακούς τάφους δείχνουν ότι οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν
πολύ νωρίτερα τα χαρούπια. 
Η θρησκευτική παράδοση θέλει το χαρούπι να έχει βοηθήσει στην επιβίωση
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, εξ ου και το όνομα του «αρτόδεντρου του
Αγίου Ιωάννου» που έχει σε κάποιες ευρωπαϊκές γλώσσες η χαρουπιά. 
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, το χαρούπι, φτηνό και θρεπτικό όπως ήταν,
έσωσε τον κόσμο από την πείνα. Το ίδιο και στον ισπανικό εμφύλιο. Το
χαρουπάλευρο ή και το χαρουπόμελο ήταν τότε το «μάννα» της εποχής. Το
ελάχιστο αλεύρι που έμπαινε στα νοικοκυριά ζυμωνόταν μαζί με το χαρουπάλευρο
και γινόταν ψωμί. 
Ο αλεσμένος σπόρος του χαρουπιού αντικατέστησε και τον καφέ, όταν αυτός
ήταν όχι μόνο είδος πολυτελείας αλλά απλώς ανύπαρκτος. Μάλιστα, τη δεκαετία
του 1960, φαίνεται ότι η συνολική παραγωγή που διακινούνταν έφτανε τους
60.000 τόνους. Μετά η καλλιέργειά του άρχισε σταδιακά να εγκαταλείπεται
και η εμπορική του αξία εκμηδενίστηκε. 

Χαρουπιά: Μια αρχαία ιστορία 
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Σ
ύμφωνα με τις πληροφορίες,

οι τραπεζίτες δεν φαίνονται
διατεθειμένοι να προβούν
σε νέα αναχρηματοδότηση

υποχρεώσεων, ενώ ο ισχυρός μέτοχος
μειοψηφίας Κahka Bendunkidze της
Linnaeus περιμένει να αναδειχτεί σε
ρυθμιστικό παράγοντα για το μέλλον
του κλάδου. 
Πράγματι, υπό αυτά τα δεδομένα,
το 2013 θα μπορούσε να είναι
χρονιά-ορόσημο για τον
κλάδο, 

μια και υπάρχει
σημαντική αύξηση των εξαγωγών,
και μάλιστα σε νέες αγορές της Ευ-
ρώπης, αλλά η ζοφερή αρνητική
και τραπεζική συγκυρία αποτελεί
ανάχωμα για τους όποιους αισιό-
δοξους συνειρμούς. Κι ενώ η κυ-

βέρνηση ενθαρρύνει τον κλάδο κα-
τατάσσοντάς τον στους οκτώ ανα-
δυόμενους «αστέρες» της ελληνικής
οικονομίας, οι τράπεζες παραπέμ-
πουν για την όποια λύση στην πε-
ρίοδο μετά την ανακεφαλαιοποίησή
τους και την ολοκλήρωση των αυ-
ξήσεων κεφαλαίων, οι οποίες μετα-
τίθενται χρονικά για μετά το Πάσχα. 

Η δυστοκία
των τραπεζών

και οι περιορισμέ-
νες κινήσεις τους εν

μέσω κρίσης προκαλούν
«ημικρανία» στον κλάδο, ενώ,

από την άλλη, τραπεζίτες ευελπιστούν
στη δημιουργία ενός «κολοσσού»
που θα συγκεντρώνει ποσοστά και
δυνάμεις των Δίας, Νηρέας και Σε-
λόντα, μήπως κι έτσι αποφευχθεί η
προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό.
Το ζήτημα είναι, επισημαίνουν αρ-
μόδιοι παράγοντες, με ποιο τίμημα
οι τράπεζες θα ανοίξουν τις κάνουλες

της χρηματοδότησης σε μια περίοδο
που η επιλογή αυτή καθίσταται απα-
γορευτική για επιχειρήσεις οποιου-
δήποτε τομέα. Σύμφωνα με την αγορά,
ο κλάδος δεν μπορεί να καταβάλλει
τόκους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
κάθε χρόνο, ενώ είναι απίθανο να
υπάρξουν θετικές ταμειακές ροές
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
μέσα στα επόμενα χρόνια, προκει-
μένου να αποπληρωθεί ο δανεισμός. 
Ήδη, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει συζη-
τήσεις ώστε να επιμηκυνθεί ο δανει-
σμός, ενώ η στάση που θα επιδείξουν
τελικά οι τράπεζες (σε μια περίοδο
γενικότερης στενότητας για τον εγ-
χώριο χρηματοπιστωτικό τομέα) θα
αποτελέσει ίσως το βασικότερο πα-
ράγοντα των εξελίξεων μέσα στη
χρονιά. Αυτό που είναι αξιοπρό-
σεχτο το τελευταίο 
οκτάμηνο είναι, κα-
ταρχάς, 

η στροφή Αμερικα-
νών και Ευρωπαίων επενδυτών στις
ελληνικές εταιρείες ιχθυοκαλλιέρ-
γειας για πιθανή συνεργασία.

Στον «πάγο» η τριπλή
συγχώνευση…
Από τότε που ο Γεωργιανός Kahka
Bendukidze απόκτησε ποσοστό συμ-
μετοχής και στις τρεις κορυφαίες επι-
χειρήσεις του κλάδου Δίας, Σελόντα
και Νηρέας, η αγορά κάνει λόγο για
τριπλό «γάμο». Τα σχετικά σενάρια
χρονολογούνται από το 2010, κι ενώ
λίγες μέρες πριν από τα περασμένα
Χριστούγεννα πληροφορίες ήθελαν

τον Δία να βρίσκεται ένα βήμα πριν
από τις υπογραφές για συγχώνευση
με μία εκ των δύο εισηγμένων, οι
επαφές δεν ολοκληρώθηκαν με επι-
τυχία. Το χαρακτηριστικό σ’ αυτή την
τριετία είναι πως, με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο, έχουν μιλήσει όλοι με
όλους, χωρίς ωστόσο οι συζητήσεις
να έχουν καταλήξει σε κάποια συ-
νεργασία. Οι ηγεσίες και των τριών
εισηγμένων εταιρειών, πάντως, δεί-
χνουν προθυμία για τη μεταξύ τους
συγχώνευση, υποστηρίζοντας πως,
εκτός από την ανανέωση της χρη-
ματοδότησης από τις πιστώτριες
τράπεζες, η επιλογή των συνενώσεων
αποτελεί λύση-κλειδί για τον κλάδο
της ιχθυοκαλλιέργειας.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στο...
χορό των συγχωνεύσεων φέρεται
να μπαίνει σταδιακά και η Ανδρο-
μέδα. Ωστόσο, τo Linnaeus Fund,
που κατέχει την πλειοψηφία των
μετοχών στη Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες
και σημαντικά μειοψηφικά ποσοστά
στους δύο άλλους μεγάλους παίκτες
της αγοράς, φαίνεται να είναι εγ-
κλωβισμένο, καθώς έχει τοποθετήσει
κάμποσες δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ στην Ελλάδα, χωρίς μέχρι σή-
μερα να έχει ευοδωθεί ο στόχος
του για την τριπλή συγχώνευση Νη-
ρέα, Δία και Σελόντα.

Την ίδια ώρα, κάτι κινείται και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Η χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται
πως βλέπει θετικότερα τον κλάδο
σε σχέση με το παρελθόν, καθώς
τους τελευταίους μήνες σημειώνεται
σημαντική άνοδος τιμών, αλλά και
τόνωση του όγκου των συναλλαγών
στο ταμπλό του Χ.Α., με δραστη-
ριοποίηση, όπως ακούμε, και κά-
ποιων θεσμικών χαρτοφυλακίων. 
Ειδικότερα, ο τελευταίο εξάμηνο
είχαμε άνοδο 128% για τη μετοχή
του Νηρέα, 115,3% για τον τίτλο
της Σελόντα και 48% για τη μετοχή
της εταιρείας Γαλαξίδι. Αντίθετα, ο
τίτλος της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες
υποχώρησε 32%.

Tη δύσκολη εξίσωση δάνεια, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
και συγχωνεύσεις στον κλάδο έχουν να λύσουν οι τρεις μεγάλες
εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας
Νηρέας, Σελόντα και Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, ο συνολικός
δανεισμός των οποίων αγγίζει ή και ξεπερνάει τα 450 εκατ. ευρώ. 

THΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

«Κληρώνει» για δάνεια και συγχω     

Η κυβέρνηση 

ενθαρρύνει τον κλάδο,

κατατάσσοντάς 

τον στους οκτώ

αναδυόμενους 

«αστέρες» της ελληνικής

οικονομίας, ενώ 

οι τράπεζες παραπέμπουν

στην όποια λύση

για μετά το Πάσχα 

σε κρισιμο σταυροδρομι το μελλον των ιχθυοκαλλιεργειων -  χρονια-οροσΗμο για τισ ελ                         
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Τσιπούρα και λαβράκι 
η αιχμή του κλάδου
Το ατού της ελληνικής αγοράς ιχ-
θυοκαλλιέργειας είναι ο ρόλος των
εξαγωγών. Τσιπούρα και λαβράκι
αποτελούν την αιχμή του κλάδου
όσον αφορά το σκέλος των εξαγωγών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οργα-
νισμού Προώθησης Εξωτερικού Εμ-
πορίου, τα περιθώρια ανάπτυξης των
εξαγωγών φαίνεται ότι είναι ακόμη
μεγάλα για τον κλάδο. Γι’ αυτό και
επιχειρείται ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα προώθησης για την τσιπούρα και
το λαβράκι, προϋπολογισμού ύψους 

3,65 εκατ. ευρώ, μέχρι το 2014, με
στόχο από τη μια την εδραίωση των
δύο αυτών ψαριών στις αγορές της
Γερμανίας και της Γαλλίας και από
την άλλη τη διείσδυση σε Βουλγαρία
και Ρουμανία. Παράλληλα, προβλέ-
πεται και η αύξηση της κατανάλωσης
στην Ελλάδα. Σε πρώτη φάση, Γαλλία
και Γερμανία βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή του εξαγωγικού σχεδιασμού.
Ήδη οι εξαγωγές των συγκεκριμένων
ψαριών έχουν σημαντικό μερίδιο
αγοράς στις δύο χώρες, σε σύγκριση
με τα εισαγόμενα λαβράκια και τσι-
πούρες άλλης προέλευσης. Ωστόσο,
αν οι ποσότητες που καταναλώνονται
υπολογιστούν ως ποσοστό της συ-
νολικής κατανάλωσης ψαριών όλων
των ειδών στη Γαλλία και στη Γερμανία,
το μερίδιό τους είναι κάτω του 1%!
Η Ελλάδα έχει μερίδιο 58% στις συ-
νολικές εισαγωγές τσιπούρας/λα-
βρακίου στη Γαλλία. Ωστόσο, στη
συνολική κατανάλωση ψαριών όλων
των ειδών στη Γαλλία, το μερίδιό τους

δεν ξεπερνά το 0,9%. Στη Γερμανία,
τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 60% και
0,4%. Άρα, πράγματι, υπάρχουν με-
γάλα περιθώρια ανάπτυξης. Σημει-
ώνεται ότι ο κλάδος απασχολεί άμεσα
10.000 εργαζόμενους και έμμεσα άλ-
λους 8.000, ενώ η Ελλάδα, όπου δρα-
στηριοποιούνται 65 εταιρείες, είναι
η μοναδική κοινοτική χώρα με θετικό
εμπορικό ισοζύγιο στα ιχθυηρά. Το
πρόγραμμα του ΟΠΕ περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, προσκλήσεις δημο-
σιογράφων και επαγγελματιών του
κλάδου από 

Γερμανία και Γαλ-
λία και συμμετοχή σε διε-

θνείς εκθέσεις του είδους. Επί-
σης, θα πραγματοποιηθούν επτά

ενημερωτικές και γευσιγνωστικές εκ-
δηλώσεις σε μεγάλα εμπορικά κέντρα
ανά την Ελλάδα και έξι ημερίδες σε
μη παραθαλάσσιες περιοχές της χώ-
ρας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε και
εκπόνηση έρευνας καταναλωτών
στην Ελλάδα, η οποία αποτύπωσε
άγνοια των πολιτών σε σχέση με τα
προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας.

Δυναμικά οι εξαγωγές, 
απειλεί η Τουρκία
Για τη φετινή χρονιά, οι εκτιμήσεις
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, καθώς
κάνουν λόγο για αύξηση των συνο-
λικών εξαγωγών κατά 4% με 5% σε
σχέση με το 2012, δίχως να αποκλεί-
εται ακόμη και διπλασιασμός του πο-
σοστού αυτού. Το 2012 η αξία των
ελληνικών εξαγωγών διαμορφώθηκε
στα 24,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας
άνοδο 10%, χωρίς μάλιστα στο πο-
σοστό αυτό να συνυπολογίζονται τα
πετρελαιοειδή. Την ίδια ώρα παρα-
τηρείται ραγδαία μείωση των εισα-
γωγών. Όπως αναφέρουν παράγοντες

από την εγχώρια αγορά, για καθένα
προϊόν που πουλάμε στο εξωτερικό
εισάγουμε κάτι λιγότερο από 1,8 προ-
ϊόν, όταν πριν από λίγα χρόνια η σχέση
ήταν 1 προς 4 ή 1 προς 5 σε βάρος
της ελληνικής παραγωγής. 
Όσον αφορά τον κλάδο, σημειώνεται
ότι κάθε εβδομάδα, με όλα τα μετα-
φορικά μέσα, εξάγονται από την Ελ-
λάδα 2.000 τόνοι ψαριών από ιχθυο-
καλλιέργειες, με προορισμό 30 χώρες
του εξωτερικού. Από την ποσότητα
αυτή το 98% είναι τσιπούρα και λα-
βράκι. Ο συνολικός κύκλος εργασιών
του κλάδου διαμορφώνεται σήμερα
στα 800 εκατ. ευρώ περίπου, απαρ-
τίζεται από 65 επιχειρήσεις, που δια-
τηρούν 328 άδειες σε λειτουργία,
έχουν υλοποιήσει επενδύσεις ύψους
740 εκατ. ευρώ και απασχολούν άμεσα
και έμμεσα συνολικά 18.000 εργα-
ζόμενους, συνδράμοντας με ποσοστό
0,4% στο ΑΕΠ της χώρας. 
Ο καλύτερος πελάτης για τα προϊόντα
του κλάδου είναι η ιταλική αγορά, η
οποία απορροφά 44.000 τόνους, τη
στιγμή που η ελληνική καταναλώνει
μόλις 21.000 τόνους, και ακολουθούν
η ισπανική με 14.000 τόνους, η γαλλική
με 11.000 τόνους, η πορτογαλική και
η αγγλική με 6.000 τόνους η καθεμία.
Σημειώνεται ότι η αγορά της Τουρκίας
απειλεί την ελληνική, αφού το 2012
έφτασε να εξάγει 900.000 τόνους ψα-
ριών ιχθυοκαλλιέργειας.

Ο αντίπαλος
Έρευνες καταδεικνύουν πως βασικός
αντίπαλος των ψαριών ιχθυοκαλ-
λιέργειας στην Ελλάδα είναι τα πε-
λαγίσια. Ειδικότερα, το 36,7% των
Ελλήνων δεν τρώει ποτέ ψάρια ιχ-
θυοκαλλιέργειας, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό για τα ελεύθερης αλιείας
είναι μόλις 5,3%! Παράλληλα, το
20,3% τρώει ψάρια ιχθυοκαλλιέρ-
γειας τουλάχιστον μία φορά εβδο-
μαδιαίως, ενώ για τα «πελαγίσια»
το αντίστοιχο ποσοστό απογειώνεται
στο 49,7%.  Σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς, αιτία αποτελούν η άγνοια
και η έλλειψη επικοινωνίας. Η άγνω-
στη σύσταση της τροφής των ψα-
ριών ιχθυοκαλλιέργειας και οι ασα-
φείς συνθήκες ανάπτυξής τους απο-
τελούν, σε ποσοστό 37% και 33,6%
αντίστοιχα, τους λόγους που επικα-
λούνται οι καταναλωτές ως αφορμή
για να τα αποφεύγουν. Κι όμως, τα

ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας έχουν υψη-
λή διατροφική αξία, σημειώνουν
αρμόδιοι παράγοντες.

Ιχθυοτροφές
Πτωτική πορεία το 2012 παρουσίασε
ο κλάδος των ιχθυοτροφών. 
Σύμφωνα με έρευνα της Icap Group,
σήμερα οι «αμιγώς» εισαγωγικές επι-
χειρήσεις ιχθυοτροφών είναι ελάχιστες
αριθμητικά, οι δε ποσότητες εισαγωγής
έχουν μειωθεί σημαντικά την τελευταία
δεκαετία. Η εξαγωγική δραστηριότητα
είναι περιορισμένη και οι ποσότητες
εξαγωγής κυμαίνονται σε ιδιαίτερα
χαμηλά επίπεδα. Η εγχώρια κατανά-
λωση ιχθυοτροφών (εμπορεύσιμες
ποσότητες) παρουσίασε ανοδική πο-
ρεία την περίοδο 1998-2007, με μέσο
ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,1%. Έκτοτε
η αγορά είναι πτωτική, καταγράφοντας
μέση ετήσια μείωση 4,3%. 
Σημαντική αύξηση παρουσίασε η συ-
νολική εγχώρια παραγωγή ιχθυοτρο-
φών την περίοδο 2005-2007, που
οφείλεται κυρίως στην είσοδο νέων
εταιρειών στον παραγωγικό τομέα
και στην αυξημένη ζήτηση από τις
εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας σε πρώτες
ύλες, προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες τους. 
Οριακή αύξηση σημειώθηκε την
περίοδο 2008-2009, ενώ την τελευ-
ταία διετία (2010-2011) η παραγωγή
είναι πτωτική. Στο μεταξύ, το σύνολο
του ενεργητικού των επιχειρήσεων
του κλάδου μειώθηκε κατά 4,6%
το 2011 σε σχέση με το 2010, λόγω
της μείωσης των καθαρών παγίων
και των διαθεσίμων. Την ίδια πε-
ρίοδο, τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν
αύξηση 8,6%. 
Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών
αυξήθηκαν οριακά (0,5%) το 2011,
ενώ τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά
4,6%. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα
ήταν κερδοφόρο και τα δύο έτη, μει-
ωμένο όμως κατά 14,5% το 2011/10.
Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά
5,8% το ίδιο έτος.

      νεύσεις 

Οι προσδοκίες του κλάδου

Πηγές στις διοικήσεις των εταιρειών
του κλάδου δεν κρύβουν τις φιλο-

δοξίες τους. Σε πρώτη φάση στόχος
είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης
σε τσιπούρα και λαβράκι σε ξένες αγορές,
όπως η Ιταλία και η Ισπανία, καθώς και
η διείσδυση σε νέες, όπως στην Ολλανδία
και τη Ρωσία. 
Κύκλοι από την εγχώρια αγορά, σχο-
λιάζοντας την πορεία του κλάδου, επι-
σημαίνουν πως πολλοί ξένοι επενδυτές
έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον
για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, και
μάλιστα εν καιρώ κρίσης. Την ίδια ώρα,

παράγοντες από τις 65 επιχειρήσεις που
απαρτίζουν την αγορά ιχθυοκαλλιέργειας
τονίζουν πως, αν και η ζήτηση σε διεθνές
επίπεδο παραμένει ισχυρή, ωστόσο η
έλλειψη ρευστότητας προκαλεί αβε-
βαιότητα για τον κλάδο. Πόσο μάλλον
δεδομένης της αδυναμίας των τραπεζών
να χρηματοδοτήσουν με νέα δάνεια
επιχειρήσεις. Παράλληλα, το υψηλό
χρηματοοικονομικό κόστος αυξάνει τα
επιτόκια, ανεβάζοντας κατακόρυφα το
κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού.
«Τριγμούς» στις επιχειρήσεις προκαλεί
και η μείωση των πιστωτικών ορίων

από τους ξένους προμηθευτές, αλλά
και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή
του ΦΠΑ. Αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό
ποσοστό των εταιρειών αυτών να προ-
σφεύγει στο άρθρο 99 του πτωχευτικού
κώδικα, αναζητώντας προστασία από
τους πιστωτές του, όπως συνέβη πρό-
σφατα με την εταιρεία Φόρκυς. Για την
ώρα, οι κορυφαίοι του κλάδου σκέφτονται
να συσπειρώσουν τις δυνάμεις τους,
προκειμένου να δημιουργήσουν ένα
ισχυρό και οικονομικά εύρωστο σχήμα,
που θα πρωταγωνιστήσει σε παγκόσμιο
επίπεδο. 

Τσιπούρα και λαβράκι

αποτελούν την αιχμή 

του κλάδου όσον αφορά 

το σκέλος των εξαγωγών 

                                  λΗνικεσ εταιρειεσ του κλαδου
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Η
κοινή συνισταμένη είναι

το ανάμεικτο και κοινό
για όλους μας «συναί-
σθημα της ντροπής και

της πληγωμένης περηφάνιας, με έν-
τονους τους συνειρμούς με κατοχικές
συνθήκες, καταυλισμούς προσφύγων,
βομβαρδισμούς της Λουφτβάφε,
κ.λπ.», και όλα αυτά το έτος 2013 σε
χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των 27… Η αγανάκτηση όμως, ανε-
ξάρτητα από την εικόνα και τα αίτια,
παραπέμπει σε σκέψεις πολύ πιο
ανησυχητικές, για το πόσο τελικά
σε περίοδο κρίσης η ίδια η Ευρώπη
του πολιτισμού και της αλληλεγγύης,
αλλά κυρίως το ίδιο το «ισχνό μας
κράτος» στη σημερινή «αναπηρική»
του κατάσταση, μπορεί ή δεν μπορεί
να προλαμβάνει τέτοια φαινόμενα,
να τα εξαλείφει «αντί να τα κρύβει»
ή να τα μετατρέπει σε «οργανωμένες
δράσεις ανάδειξης ανθρωπισμού,
κατ’ άλλους κοινωνικού πολιτισμού». 
Ο σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτα-
κτης ανάγκης και η εφαρμογή των
σχεδίων που είναι γνωστά διεθνώς
ως Contingency Plans (CP) αφορούν
ειδικό κομμάτι του κρατικού μηχα-
νισμού με πόρους (ειδικό ταμείο)
και εξειδικευμένο προσωπικό, που
βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα για
περιπτώσεις αντιμετώπισης κρίσεων
οικονομικών, επιδημιών, φυσικών
καταστροφών, δολιοφθορών, πολέ-
μου και βιομηχανικών ή άλλων ατυ-
χημάτων μεγάλης έκτασης. 
Σήμερα η απειλή είναι επισιτιστική,
αφορά τεράστιο μέρος του πληθυ-
σμού και διαβρώνει τον τρόπο με
τον οποίο τρέφεται, την ασφάλεια
της τροφής, την υγεία του και τη
στέγη. 
Στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας,
κυρίως της επισιτιστικής, όταν η κρατική
μηχανή αδυνατεί να σχεδιάσει και να
εφαρμόσει σχέδια έκτακτης ανάγκης,

τότε η «κοινωνική υποχρέωση για δια-
τροφική ανακούφιση των πολιτών της»
περνάει σε άλλα χέρια και γίνεται αντικείμενο
κομματικής, συντεχνιακής και κάθε είδους
επικοινωνιακής εκμετάλλευσης. 

Τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα
Η εικόνα της φτώχειας δίνει –επίση-
μα– ποσοστό 23% συμπολιτών μας
(δηλαδή 2.032.056 άτομα) χωρίς την
οικονομική δυνατότητα να διατρέ-
φονται κάθε δεύτερη μέρα με πρω-
τεΐνες ή λαχανικά. Στους φτωχούς
συμπεριλαμβάνονται πολυμελείς οι-
κογένειες και ηλικιωμένοι χαμηλο-
συνταξιούχοι, στους οποίους συνεχώς
προστίθενται νέες κοινωνικές ομάδες,
ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου,
όπως πρώην επιχειρηματίες, πρώην
αυτοαπασχολούμενοι, πρώην υψη-
λόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, μι-

σθωτοί που απολύθηκαν, μονογο-
νεϊκές οικογένειες, φτωχοί αλλά ερ-
γαζόμενοι, μετανάστες κ.λπ. 
Θα ήταν ύβρη προς κάθε νοήμονα
να ειπωθεί ότι το επίσημο ελληνικό
κράτος διαθέτει σήμερα οργανωμένο
«σχέδιο έκτακτης ανάγκης CP», με
σενάρια Α΄, Β΄ ή Γ΄, για αντιμετώπιση
άμεσων διατροφικών αναγκών στα
μεγάλα αστικά κέντρα και στην πε-
ριφέρεια. 
Στον τόπο μας, η νοοτροπία του
«επικοινωνιακού εντυπωσιασμού»
μέσα από «non stop» φλυαρίες με
συνεχή και αθεράπευτη τη «διαπί-
στωση των διαπιστωμένων» δεν κο-
στίζει τίποτε και σε κανέναν, ιδιαίτερα
όταν ο αντίλογος είναι «επικίνδυνος»,
ενίοτε «αποκλεισμένος». 
Το φαινόμενο πείνας και υποσιτισμού
τεράστιας μερίδας των πολιτών είναι
«καθαρά πολιτικό» και διεκδικεί πο-
λιτική λύση «έκτακτης ανάγκης», χω-
ρίς πολιτικούς ελιγμούς και κουτο-
πονηριές, υπεκφυγές και αποπρο-
σανατολιστική αντιμετώπιση. 
Στο χώρο της σίτισης των ασθενέ-
στερων γινόμαστε μάρτυρες ενός
ασυντόνιστου μωσαϊκού «δράσεων
και ενεργειών», με πανηγυρική την
απουσία του κράτους, που πιθανώς
και να το εξυπηρετεί (το κράτος αφή-
νει να γίνονται πράγματα από άλλους,
τα οποία το ίδιο είναι ανίκανο να
πράξει).

Δράσεις, παραλήψεις και αίτια
Σε πρώτη προσέγγιση, στη λίστα
των «θετικών και αρνητικών συμ-
βάντων», και με κριτική διάθεση, θα
μπορούσαμε να καταγράψουμε τα
παρακάτω:
Για το 2012 ήταν προγραμματισμένη
η δωρεάν διανομή τροφίμων από
το ΥΠΑΑΤ αξίας 23,3 εκατομμύριων
ευρώ, ενώ προβλέπονται 25,5 εκα-
τομμύρια ευρώ για το 2013 μέσω
730 κοινωνικών φορέων. 
Πρόκειται για 10.500 τόνους τροφί-
μων σε 800.000 δικαιούχους, που

αντιστοιχούν σε 61 ευρώ/κεφαλή
για περίπου 13 κιλά τροφίμων/κε-
φαλή (μόνο για γραβιέρες, φέτα,
ρύζι, ζυμαρικά) και για περίοδο 24
μηνών (ή 542 γραμμάρια τροφής
μηνιαίως κατά κεφαλή, ή 1,82 κιλό
ανά οικογένεια για την ίδια περίοδο)!
Αυτή είναι και η μοναδική επίσημη
συμμετοχή του ΥΠΑΑΤ στη λύση του
προβλήματος, απ’ όσο γνωρίζουμε.
Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, όσον αφορά
τη διανομή τροφίμων του προγράμ-
ματος επισιτιστικής βοήθειας για το
έτος 2012 του υπουργείου, το πο-

Οι εικόνες διανομής φρούτων και λαχανικών σε πολίτες της Αθήνας
που είδαμε πρόσφατα μπροστά στο ΥΠΑΑΤ, οι οποίες έκαναν το
γύρο του κόσμου, πολλούς ενόχλησαν, πολλούς εξόργισαν και
άλλους πολλούς προβλημάτισαν, χωρίζοντας για άλλη μια φορά
τους Έλληνες σε δύο στρατόπεδα, στους σκέτα «ενοχλημένους από
την εικόνα» και στους «εξοργισμένους από τα αίτια της εικόνας». 

Του δρα ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗ*

Το κράτος έχει υποχρέωση να στηρίξει τους      

Ενας από τους λόγους για τη σημερινή κατάσταση
«ανέχειας» είναι η πολιτική βίαιης συρρίκνωσης

των εισοδημάτων σε μικρό χρόνο και η «ανελαστι-
κότητα» των τιμών λιανικής σε αγαθά πρώτης
ανάγκης. Εδώ η πολιτεία έχει να επιδείξει τρεις
μεγάλες «ανικανότητες»: Η μία έχει να κάνει με την
ανυπαρξία ελέγχου στις τιμές των εισροών στην
αγροκτηνοτροφική παραγωγή και των πρώτων
υλών στη βιομηχανία τροφίμων που αυξάνουν το
κόστος παραγωγής, η δεύτερη με τα ασύδοτα και
ανεξέλεγκτα δίκτυα διανομής (από το χωράφι στο
ράφι) και η τρίτη (ίσως από τις πιο ασυγχώρητες)
είναι η «επίμονη» ανοχή στα εγχώρια και ξένα
καρτέλ στον τομέα των τροφίμων που δραστηριο-
ποιούνται στην ελληνική επικράτεια, κατά την ευ-
γενέστερη περιγραφή: «πλήρης κρατική ανικανότητα
παρέμβασης στη συντονισμένη επιχειρηματική
στρατηγική που ακολουθούν οι μεταπράτες και οι
αλυσίδες λιανικής».
Ο τομέας διανομής και πώλησης τροφίμων στη
χώρα παραμένει ο πλέον αλώβητος από την κρίση,
ενώ εμφανίζει τη μικρότερη πτώση τζίρου της τάξης

του 10% σε σχέση με άλλους τομείς (καύσιμα, αυ-
τοκίνητα, ένδυση, μαζική εστίαση, διασκέδαση,
κ.λπ.), οι οποίοι καταγράφουν μειώσεις από 30%
έως και 80%!
Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα στην Ελλάδα
υπάρχουν περί τις 25.000 μικρές επιχειρήσεις με-
σαζόντων (!), και μόνο στον τομέα νωπών προϊόντων
φρούτων και λαχανικών, όταν στις ΗΠΑ ενδιάμεσες
επιχειρήσεις που διακινούν το μεγαλύτερο μέρος
των αγαθών δεν ξεπερνούν τις 150. Δεν υπάρχουν
πλήρη μητρώα αγροτών και εμπόρων, δεν υπάρχουν
δημοπρατήρια, δεν υπάρχει αγορανομικός έλεγχος,
δεν υπάρχει σαφής διάκριση εισαγόμενων και
εγχώριων, κοινώς, και όσο σοβεί η κρίση, δεν
υπάρχουν πολιτικές προστασίας του Έλληνα κατα-
ναλωτή. 
Ένα σχέδιο έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας για
τους πολίτες επιβάλλεται να προϋπάρχει της κρίσης.
Οι μέχρι σήμερα χειρισμοί προδίδουν πολιτικό ερα-
σιτεχνισμό, ανοργανωσιά, άγνοια περί σχεδίων,
ανυπαρξία ευαισθησίας, έλλειψη πρωτοβουλίας και
προκλητική απροθυμία λήψης μέτρων και συντονισμού,

έστω και με καθυστέρηση. Η καλύτερη απάντηση
στα τριτοκοσμικά φαινόμενα «περιστασιακής και
άτακτης» διανομής φρούτων και λαχανικών στους
κεντρικούς δρόμους και μπροστά σε δημόσια κτίρια
με καβγάδες και «συνωστισμούς» πίσω από νταλίκες,
στην εκμετάλλευση της φτώχειας από κόμματα,
συντεχνίες, κανάλια και επικοινωνιακές σκοπιμότητες
επιτήδειων, είναι η σοβαρή κρατική παρουσία με
οργάνωση και πρόνοια. Μόνον έτσι θα μπορούσε
να ανακουφιστεί «ο στερημένος από τις πολιτικές
πολίτης» και να σταματήσει η οποιασδήποτε μορφής
αθλιότητα της οποίας όλοι γινόμαστε μάρτυρες,
ακόμη και οι ίδιοι που καταφεύγουν για βοήθεια. 

Η μεγάλη απουσία του κράτους

Τράπεζα Τροφίμων στη Βρετανία. Επιλογή πακέτων διατροφής με την επίβλεψη
διατροφολόγου (Πηγή: Πανεπιστήμιο του Durham, Οικονομικό περιοδικό του
Παν/μίου)
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σοστό υλοποίησης του προγράμ-
ματος σε ορισμένα προϊόντα ξεπέ-
ρασε το 50%, που αντιστοιχεί σε συ-
νολική διανομή περίπου 3.369.947
κιλών τροφίμων, και ειδικότερα
305.701 κιλών γραβιέρας, 1.257.479
κιλών ρυζιού, 1.412.547 κιλών ζυ-
μαρικών και 394.220 κιλών φέτας
(δηλαδή 8,5 κιλά τρόφιμα ανά δι-
καιούχο.)!
Ξεκινήσαμε με τα «κοινωνικά ηθικά
παντοπωλεία», τα οποία, αν και πολύ
λίγα αριθμητικά, αποτελούν αξιο-
πρόσεκτες πρωτοβουλίες περιφε-
ρειακών δήμων και κοινωνικών φο-
ρέων και κινήσεων πολιτών, στηρί-
ζονται σε χορηγίες και ατομικές πρω-
τοβουλίες, προσφέρουν θεάρεστο
έργο, αλλά περιορίζονται γεωγρα-
φικά και εξυπηρετούν μικρό μέρος
τοπικού πληθυσμού. Δεν μπορούν
να παίξουν υπερτοπικό ρόλο λόγω
του κόστους και της αδυναμίας με-
τακίνησης όσων τα έχουν ανάγκη.
Το κίνημα της πατάτας και οι μιμητές
συνεταιρισμοί και ομάδες παραγω-
γών, αν και διέθεταν προϊόντα σε
πολύ χαμηλότερες τιμές από τις αλυ-
σίδες σουπερμάρκετ, υπήρξαν δρά-
σεις υψηλής μεν αποδοχής, όμως,
αν και με πληρωμή, ήταν χωρίς διάρ-
κεια, συντονισμό και κλιμάκωση σε
εθνικό επίπεδο. Εάν ικανοποιούνταν
οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα μπο-
ρούσαν να προκαλέσουν αισθητή
συμπίεση των τιμών των τροφίμων
προς τα κάτω, σε «αποδεκτά» επί-
πεδα, συμπαρασύροντας σε αναγ-
καστική συμμόρφωση αλυσίδες τρο-
φίμων, χονδρεμπόριο και εισαγωγείς,
περιθωριοποιώντας φαινόμενα αι-
σχροκέρδειας.

Προσφορά δήμων, Εκκλησίας 
Δήμοι και Εκκλησία προσφέρουν
τεράστιο έργο. Δεν συμβαίνει με
όλους τους δήμους, αλλά συμβαίνει
σίγουρα σε περισσότερες από 30 ιε-
ρές μητροπόλεις. Η εκκλησία καθη-
μερινά σιτίζει περίπου 500.000 συ-
νανθρώπους. Είναι εμφανές ότι το
γεγονός δεν προβάλλεται επαρκώς,
ίσως για να μην ενοχληθούν οι εχθροί
της. Πρέπει να σημειωθεί ότι συγ-
κριτικά πλούσιοι δήμοι (περιοχών
ελίτ), με υπεραυξημένα δημοτικά
τέλη και εισπράξεις, εφόσον δεν
αφορά τους δημότες τους, δεν δα-
πανούν για συσσίτια και, δυστυχώς,
δεν συμβάλλουν σε ανάλογες δράσεις
όμορων δήμων, γεγονός που δεν

περνά απαρατήρητο. Το χρέος της
σίτισης έχουν αναλάβει αρκετοί ΟΤΑ
της χώρας. Την ίδια ώρα, υπάρχουν
οι άλλοι ΟΤΑ που επιμένουν να δα-
πανούν σε έργα βιτρίνας: καρναβάλια
και πανηγύρια, συναυλίες, «επικοι-
νωνιακές» αναδασώσεις σε σύμπραξη
με γνωστά «περιβαλλοντικώς ευαι-
σθητοποιημένα» κανάλια και ΜΚΟ,
μαραθώνιους, καταβολή ενοικίων
για στέγαση υπηρεσιών όταν δια-
θέτουν δική τους ακίνητη περιουσία,
δράσεις έμμεσης προβολής κ.λπ.
Η παραχώρηση ανοικτών αστικών
χώρων κυρίως από τους ΟΤΑ σε
ΜΚΟ, Εκκλησία, συνεταιρισμούς και
ενώσεις παραγωγών για δωρεάν δια-
νομή τροφίμων είναι γεγονός, χωρίς
όμως την απαραίτητη έγκριση και
συνεργασία απ’ όλους και χωρίς να
γίνονται ευρέως γνωστές οι τοπο-
θεσίες. Η χωροθέτηση δράσεων δια-

νομής τροφίμων επιβάλλεται να γί-
νεται με περισσότερο μόνιμο χαρα-
κτήρα, σε πάρκα, άλση, πλατείες και
προαύλια κοντά σε σταθμούς μέσων
μαζικής μεταφοράς και με συνθήκες
υγιεινής, καθαριότητας και την ενεργό
παρουσία δημοτικών υπηρεσιών
(καθαριότητα, δημοτική αστυνομία
κ.λπ.) και όχι οπουδήποτε.

Ίδρυση συντονιστικού οργάνου «Επισιτιστικής
βοήθειας» με έδρα το ΥΠΑΑΤ και διυπουργική

συμμετοχή (υπουργείου Οικονομικών, υπουργείου
Υγείας, ΕΦΕΤ, υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μεγάλων
δήμων, του Ερυθρού Σταυρού, σχετικών με την
ανθρωπιστική βοήθεια ΜΚΟ κ.λπ.), κάτι σαν την
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Αντιμετώπισης
ΓΠ (Γρίπης των Πτηνών). Συνίσταται στο ΥΠΑΑΤ
ad-hoc όταν απαιτείται από τις εξελίξεις, με απόφαση
του υπουργού και μέλη της ειδικούς επιστήμονες,
γεωπόνους, κτηνίατρους, γιατρούς, διατροφολόγους,
κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και άλλα πρόσωπα
από τον παραγωγικό κόσμο, τη βιομηχανία τροφίμων,
το λιανεμπόριο, την Εκκλησία κ.λπ., με έργο τους
την παρακολούθηση του προβλήματος σίτισης,
την απόκτηση και τη διατήρηση της αναγκαίας
εμπειρογνωμοσύνης και την υλοποίηση του σχε-
διασμού ανακούφισης των πολιτών. Στις αρμοδιότητες
του συντονιστικού οργάνου «επισιτισμού» δεν πε-
ριλαμβάνονται τα σχολεία, οι ανοικτές αγορές των
αγροτών (farmer markets και έκτακτες λαϊκές)
και οι όποιες κινήσεις διάθεσης φτηνών ειδών δια-
τροφής (παράκαμψης των δικτύων διανομής). Οι
δράσεις αυτές επιβάλλεται επίσης να ενθαρρύνονται
(κάτω από ένα πιο οργανωμένο καθεστώς), αλλά
δεν ταυτίζονται με τη δωρεάν διανομή και σίτιση
μεγάλων μερίδων του πληθυσμού.  
Το συντονιστικό όργανο του ΥΠΑΑΤ αναλαμβάνει
αποκλειστικά την επικοινωνιακή καμπάνια ενη-
μέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών. Εκδίδει
εγχειρίδια οδηγιών για τους τρόπους, τους τόπους
και τα κέντρα παραλαβής τροφίμων και «κουζινών»
επιτόπου σίτισης. Βρίσκει τους πόρους, τα μέσα
και τον τρόπο για να ενθαρρύνει τη συγκέντρωση
τροφίμων και την επέκταση των συσσιτίων στο
πλαίσιο του σχεδιασμού, αλλά απαγορεύει οποι-
αδήποτε αυθαίρετη δραστηριότητα «επισιτιστικής
βοήθειας» εντυπωσιασμού από ιδιώτες και
φορείς, αλλά και σε χώρους οι οποίοι δεν «πι-
στοποιούνται» για το σκοπό αυτό, καθώς και
οποιαδήποτε ενέργεια «εκτός σχεδιασμού» με
αντικείμενο τη διανομή τροφίμων (προς αποφυγή
του γνωστού «καπελώματος» και για λόγους
υγιεινής και ασφάλειας).

Διερεύνηση για τη δυνατότητα εφαρμογής
συστήματος «κουπονιών τροφίμων», τα οποία

θα χορηγούνται στους δικαιούχους από την πολιτεία
στο κέντρο και στην περιφέρεια, κατά τα πρότυπο
των «Food Stamps» των ΗΠΑ, των οποίων από
την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα κάνουν χρήση
περί τα 47 εκατομμύρια πολιτών στο πλαίσιο του
ομοσπονδιακού προγράμματος επισιτιστικής
βοήθειας. Ο αντίστοιχος αριθμός υποσιτιζόμενων
στην Ε.Ε. είναι περί τα 40 εκατομμύρια, με άλλα
116 εκατομμύρια στο όριο της ανέχειας. Η εφαρμογή
των κουπονιών άρχισε από το 2008 στις ΗΠΑ από
την κυβέρνηση Ομπάμα με τον Αγροτικό Νόμο
2008 (2008 Farm Bill), ο οποίος περιελάμβανε και
το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας. 

Σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, τις παραγωγικές
τάξεις και ενώσεις παραγωγών, η δημιουργία,

η αξιοποίηση και η λειτουργία των «κοινωνικών
παντοπωλείων» θα μπορούσε να αναβαθμιστεί
και να ενταχθεί σε ένα «διακριτό» και προσεκτικά
χωροθετημένο εθνικό δίκτυο (με κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια), με τη μορφή διάσπαρτων «Τραπεζών
τροφίμων» (Food Banks), στις οποίες θα καταλήγουν
όλα τα διαθέσιμα τρόφιμα απ’ όλες τις πηγές
(χορηγίες, δωρεές, εθελοντικές προσφορές αλ-
ληλεγγύης, μη ληγμένες επιστροφές δικτύων χον-
δρικής και λιανικής κ.ά.).

1 2

3

Δράσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στο πλαίσιο
ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης σίτισης των πολιτών 

            φτωχούς

Διάγραμμα:
Τροφοδοσίας
Τράπεζας
Τροφίμων
(Αγρότες,
βιομηχανία
τροφίμων,
χονδρεμπόριο,
λιανεμπόριο,
φορείς,
οργανισμοί,
καταναλωτές).
Εύρωστες
Τράπεζες
Τροφίμων
προσφέρουν
τρόφιμα 
σε άτομα,
οικογένειες ακόμη
και σχολεία 
(Πηγή: Κυβέρνηση
της Ινδίας – Γραφ.
Πρωθυπουργού)

Ορισμένες
ημέρες και ώρες,
οι ΟΤΑ μπορούν
να ορίζουν
ανοικτούς
χώρους «για
δράσεις» με
δωρεάν
προσφορά
τροφίμων από
χορηγούς, αλλά
και προσφορές
σε χαμηλές και
προσιτές τιμές

Όταν η κρατική μηχανή 

αδυνατεί να σχεδιάσει 

και να εφαρμόσει σχέδια

έκτακτης ανάγκης, τότε 

η «κοινωνική υποχρέωση 

για διατροφική ανακούφιση 

των πολιτών της» περνάει 

σε άλλα χέρια... 

*Γεωπόνου ΑΠΘ – Αρχιτέκτονα Τοπίου
(Ph.D.)
Πρώην Β΄ Ακολούθου Γεωργικών
Υποθέσεων Υπ. Γεωργίας ΗΠΑ (Foreign
Agricultural Service – FAS/USDA,
Αμερικανική Πρεσβεία, Αθήνα)
Σήμερα: Συμβούλου Γεωργικών Υποθέσεων
& Περιβάλλοντος
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Hμερίδα με θέμα «Αμ-
πέλι-κρασί-τσίπου-

ρο» διοργανώνεται την
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
2013 από την Τοπική Κοι-
νότητα Αμπελοκήπων. 
Η εκδήλωση τελεί υπό την
αιγίδα του Δήμου Ορε-
στιάδας και της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Καστο-
ριάς και θα πραγματοποι-
ηθεί στις 5 το απόγευμα.
Κατά τη διάρκεια της ημε-
ρίδας θα αναλυθούν θέ-
ματα για την καλλιέργεια,

την οινοποίηση, την εμπορία, την οινική νομοθεσία, αλλά
και την απόσταξη των προϊόντων (κρασί και τσίπουρο).
Μετά το πέρας των ομιλιών θα πραγματοποιηθεί γευσιγνωσία
διαγωνιζόμενων τοπικών οίνων και θα ακολουθήσει βρά-
βευση των καλύτερων.

15ο Πανελλήνιο 
Εντομολογικό Συνέδριο

στην Καβάλα 

Κυρώσεις για παράνομα φυτοφάρμακα

Πρόστιμα συνολικού ύψους
134.000 ευρώ επέβαλε το υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων σε 61 εμπόρους και παραγω-
γούς για παράνομη διακίνηση και
χρήση μη εγκεκριμένων ή ληγμένων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Οι κυρώσεις υπογράφηκαν, μετά από
ελέγχους των κατά τόπους Διευθύν-
σεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής των Περιφερειακών Ενο-
τήτων, σε όλη την επικράτεια και μετά
από τις σχετικές εισηγήσεις της Δι-
εύθυνσης Προστασίας Φυτικής Πα-
ραγωγής του ΥΠΑΑΤ, από τον ανα-
πληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Μάξιμο Χαρα-
κόπουλο. 

Η παράνομη εισαγωγή, κατοχή, δια-
κίνηση, χρήση και εμπορία μη εγκε-
κριμένων ή ληγμένων φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων έχει απασχολήσει
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τόσο
τους αγρότες όσο και τους κατανα-
λωτές, αφού θέτει σε κίνδυνο την
υγεία και το περιβάλλον. Λόγω του
ότι δεν υποβάλλονται σε ελέγχους
από τις εταιρείες και από τις επίσημες
αρχές του κράτους, πιθανολογείται
η ύπαρξη υπολειμμάτων άγνωστων
ουσιών ή μη δοκιμασμένων τοξικών
προσμείξεων με άγνωστες επιπτώσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά
και καταγγελίες σχετικά με το ζήτημα
οι καταναλωτές μπορούν να απευθύ-
νονται στο τηλ. 8001139100. 

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα
το «Ευρωπαϊκό σύστημα διαχεί-

ρισης κενών συσκευασιών αγροχη-
μικών, AgroChePack/MED» διοργα-
νώνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΓΠΑ), σε συνεργασία με το
Δήμο Βισαλτίας, την Τρίτη 26 Φε-
βρουαρίου 2013. 
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί
στις 11:00 π.μ. στο κεντρικό κτίριο
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων (Ιερά Οδός 75, Αθήνα). 
Η ενημέρωση του προγράμματος
AgroChePack, που αφορά το πιλοτικό
πρόγραμμα διαχείρισης των κενών

συσκευασιών των αγροχημικών, σχε-
διάστηκε και υλοποιήθηκε στην Ελ-
λάδα προσαρμοσμένο στα δεδομένα
της περιοχής του Δήμου Βισαλτίας
και στοχεύει στο να προσαρμοστεί
στα τοπικά δεδομένα και των υπό-
λοιπων περιοχών, αλλά και να επε-
κταθεί πανελλαδικά. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το πρόγραμμα, μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυ-
σικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής,
Γ.Π.Α στα τηλέφωνα 210-5294011-24
(Καθ. Δημήτρης Μπριασούλης) και
σ την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.agrochepack.aua.gr.

Δωρεάν εκπαίδευση ανέργων 
στη βιολογική γεωργία

Δωρεάν εκπαίδευση σε ανέργους για το πρόγραμμα «Ει-
σαγωγή στη Γεωργία», που αφορά τη βιολογική γεωργική

παραγωγή και την εκμετάλλευση αγροτικών προϊόντων, θα
πραγματοποιηθεί από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου
2013. Ο κύκλος σεμιναρίων διοργανώνεται από τη μη κυβερ-
νητική, μη κερδοσκοπική «Οργάνωση Γη» και θα πραγματοποιηθεί
στο «Κέντρο της Γης» (λεωφόρος Δημοκρατίας 67, Ίλιον). Οι
συμμετέχοντες θα δραστηριοποιούνται 16 διδακτικές ώρες
την εβδομάδα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά: 
nΠρακτική εκπαίδευση: Διαμόρφωση και κατεργασία εδάφους

– Επιλογή και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος – Δη-
μιουργία και συντήρηση σπορείων (αναπαραγωγή σπόρων)
– Εμπλουτισμός εδάφους και κομποστοποίηση – Επιλογή
πολλαπλασιαστικού υλικού και φύτευση/σπορά – Άρδευση
– Ζιζανιοκτονία – Φυτοπροστασία (έντομα, μύκητες, σκουλήκια
κ.λπ.) – Καλλιεργητικές τεχνικές (κορφολόγημα, αποστάσεις,
κ.λπ.) – Συγκομιδή – Συντήρηση. 
nΘεωρητική εκπαίδευση: Λαχανοκομία – Φυτά μεγάλης καλ-

λιέργειας – Αρωματικά φυτά – Ελαιοκομία – Δενδροκομία
– Αμπελουργία – Εναλλακτικές καλλιέργειες – Διαχείριση Γε-
ωργικής Εκμετάλλευσης – Προώθηση Γεωργικής Εκμετάλλευσης
– Ψυχολογικές παράμετροι του αγροτικού τρόπου ζωής –
Εισαγωγή στη Μεταποίηση & Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων
– Βασικές Συμβουλές Νομικού & Θεσμικού Πλαισίου. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με
επιτυχία το πρόγραμμα «Εισαγωγή στη γεωργία» θα δοθεί
πιστοποιητικό συμμετοχής, κατάρτισης και η δυνατότητα
συμβουλευτικής. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο
210-2325380 και στη διαδικτυακή ιστοσελίδα www.organiza-
tionearth.org, της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Οργάνωση Γη». 

Σεμινάρια εκπαίδευσης 
στις υδροπονικές καλλιέργειες 

Σειρά σεμιναρίων για γεωπόνους - τεχνολόγους γεωπόνους,
ερασιτέχνες και παραγωγούς με θέμα τις «Υδροπονικές καλ-
λιέργειες» πραγματοποιεί το Εργαστήριο Λαχανοκομίας του
Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (ΤΕΙ) Καλαμάτας. 
Συγκεκριμένα, τα σεμινάρια έχουν ως εξής: 
n Γεωπόνοι - τεχνολόγοι γεωπόνοι: 29 έως 31 Μαρτίου 2013

(κόστος 350 ευρώ).
n Ερασιτέχνες: 7 Απριλίου 2013 (κόστος συμμετοχής 50 ευ-

ρώ).
n Ερασιτέχνες: 28 Απριλίου 2013 (κόστος συμμετοχής 50 ευ-

ρώ).
n Παραγωγοί: 10 έως 12 Μαΐου 2013 (κόστος συμμετοχής

350 ευρώ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να συμ-
πληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.teikal.gr. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210-
45177 (κ. Τάσος Κώτσιρας, επιστημονικός υπεύθυνος) και 27210-
69393 (κα Ιωάννα Μηλιώνη, διοικητική υποστήριξη).

Συνάντηση για το γκότζι μπέρι 
Οι τεχνικές καλλιέργειες του γκότζι μπέρι (goji berry) θα
αναπτυχθούν στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Goji
berry και η καλλιέργειά του» στις 24 Φεβρουαρίου στο
Δήμο Μαρωνείας Σαπών του Νομού Ροδόπης. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου
στις 10 το πρωί και τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν
τη σημασία του γκότζι μπέρι στη διατροφή, τους εχθρούς
και τις ασθένειες που θα αντιμετωπίσει ο καλλιεργητής,
αλλά και τους τρόπους προώθησης προϊόντων που έχουν
ως βάση τους το γκότζι μπέρι. 

Το 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Εκθεσιακό-Συνεδριακό Κέντρο «Από-

στολος Μαρδύρης» στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, από 23
έως 26 Οκτωβρίου 2013. 
Στο συνέδριο θα γίνει παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών
εργασιών της Εντομολογίας και της Ακαρολογίας, ενώ θα
αναπτυχθούν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος για ση-
μαντικά εντομολογικά προβλήματα. 
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν
να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής έως τις 31
Μαΐου. 
Περισσότερες πληροφο-
ρίες θα βρείτε στη δια-
δικτυακή ιστοσελίδα
www.entsoc.gr 
και στο τηλέφωνο 2510-
222942 (κ. Αμπελίδης
και κα Τσαταλπά).

Ενημέρωση για το σύστημα διαχείρισης 
κενών συσκευασιών αγροχημικών

Ημερίδα για το αμπέλι, 
το κρασί και το τσίπουρο
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Με επιτυχία στέφθηκε, παρά την κρίση, και η φετινή έκθεση κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας Zootechnia 2013

Ζαχαράκης Κτηνιατρικά ΑΕ

Ηεταιρεία Ζαχαράκης Κτηνιατρικά Α.Ε. δραστηριοποιείται
στο χώρο της κτηνοτροφίας και προωθεί:

•Κτηνιατρικά φάρμακα και εφόδια, που αξιοποιούνται για
ασφαλή προάσπιση της υγείας και παραγωγικότητας των
ζώων.
•Γενετικό υλικό, έχοντας αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα
κατεψυγμένου σπέρματος ταύρων και εμβρύων SEMEX.
•Διατροφικά προϊόντα, με ισορροπιστές Vitafarm προσαρ-
μοσμένους στις διατροφικές ανάγκες των ζώων, σκόνη γάλα
Nutri Calf, φυτικό λίπος Bergafat και προσθετικά σιτηρεσίων.
•Βιοτεχνολογικά προϊόντα Alltech.
•Υγειονομικά προϊόντα (απολυμαντικά, καθαριστικά, εμβάπτισης

θηλών) της ECOLAB και της JohnsonDiversey.
•Προγράμματα μηχανογραφημένης διαχείρισης αγελαδο-

τροφικών μονάδων (Vampp, Καναδάς). 
•Τεχνική υποστήριξη, για οργάνωση-διαχείριση μονάδων,
αναπαραγωγή, διατροφή, εκτροφή, υγιεινή, αύξηση της πα-
ραγωγικότητας των ζώων. 

Αγρόκτημα Βουγιούκα

Το Αγρόκτημα Βουγιούκα δραστηριοποιείται στον κλάδο
της κτηνοτροφίας, και συγκεκριμένα στην εκτροφή και

στην πάχυνση νεαρών μόσχων, καθώς και στη σφαγή και
στην εμπορία τους. Παράλληλα, ασχολείται και με την πώληση
ζωντανών μοσχαριών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην
Αγία Μαρίνα του Ν. Ημαθίας, με σύγχρονες σταβλικές εγκα-
ταστάσεις 1.100 θέσεων. Τα νεαρά εκτρεφόμενα μοσχάρια
είναι κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης διαφόρων φυλών, όπως
ΣΙΜΕΝΤΑΛ, ΛΙΜΟΥΖΙΝ, ΣΑΡΟΛΕ, και της διασταύρωσής τους.
Το 2003 η επιχείρηση εντάχθηκε στο σύστημα της πιστοποίησης,
ενώ συνεργάστηκε πρώτη στην Ελλάδα με τον ΟΠΕΓΕΠ του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
ένδειξη «κρέας ποιότητας», που αναγράφεται πάνω στο καρ-
τελάκι που συνοδεύει το κρέας από το σφαγείο στο κρεοπωλείο.
Σκοπός της επιχείρησης είναι να αναπτύσσεται και να εδραιώνεται
περισσότερο στην ελληνική αγορά.

TOPIGS

Με δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες, η
TOPIGS ειδικεύεται στην αναπαραγωγή χοίρων και στην

τεχνητή σπερματέγχυση. Στοχεύοντας στη γενετική βελτίωση,
η εταιρεία μελετά τα γονίδια που ελέγχουν τα χαρακτηριστικά
της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, από το χρωματισμό και
την απώλεια υγρών μέχρι την απόδοση σε φιλέτο. Εκτός από
τις κλασικές μεθόδους αξιολόγησης κατά την αναπαραγωγή
των ζώων, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει νέες τεχνικές γονι-

διωματικής. Παράλληλα με την ελληνική αγορά, η TOPIGS
δραστηριοποιείται και διεθνώς σε Κύπρο, Βουλγαρία και
FYROM.

ΠΑΣΕΓΕΣ

ΗΠανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) αποτελεί τον ιδεολογικό και συν-

τονιστικό φορέα των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
της χώρας, προωθώντας τις δραστηριότητές τους και εκπρο-
σωπώντας τους σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Ιδρύθηκε το 1935 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Παρακολουθώντας την αγροτική, τη συνεταιριστική, τη φο-
ρολογική και την αναπτυξιακή νομοθεσία που ενδιαφέρει
τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, η ΠΑΣΕΓΕΣ υποβάλλει
προτάσεις και γνωμοδοτεί, σύμφωνα με νομοθετική πρόβλεψη,
για θέματα που αναφέρονται σε οικονομικές ενισχύσεις και
κίνητρα που παρέχονται στις ΑΣΟ. Παράλληλα, διαπραγματεύεται
και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν
το προσωπικό των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. 

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

ΟΠανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (ΠΚΣ) ιδρύθηκε το
1971 από μια ομάδα κτηνίατρων, οι οποίοι, με επικεφαλής

τον πρώτο πρόεδρο Ιωάννη Σωτηρόπουλο, έθεσαν τις βάσεις
ώστε σήμερα να αποτελεί τον ενιαίο συνδικαλιστικό φορέα
των ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών κτηνιάτρων και
το μοναδικό συλλογικό όργανο που μπορεί να κατοχυρώσει
τις θέσεις και τις συνθήκες εργασίας τους. Από το 1971 μέχρι
και σήμερα ο ΠΚΣ ασχολείται με θέματα που αφορούν τον
Έλληνα κτηνίατρο, συνεργαζόμενος πολλές φορές με το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόεδρός του η Αθηνά
Τραχήλη. 

Μ
ηνύματα αισιοδοξίας για το αγροτικό επιχειρείν

στην Ελλάδα πρόσφερε η 8η διεθνής έκθεση
κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας Zootechnia 2013.
Η έκθεση-θεσμός πραγματοποιήθηκε από τις 7

έως τις 10 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας
πως η αγορά δίνει σημάδια ζωής, παρά την αβεβαιότητα που
επικρατεί. Οι επισκέπτες φέτος έφτασαν τους 42.100, αριθμός
αυξημένος κατά 66% σε σχέση με την προηγούμενη, με 578
εκθέτες, έναντι 570 το 2011. Οι ξένοι επισκέπτες προέρχονταν
από τις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Δανία, ΠΓΔΜ,
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Λίβανο,
Μαυροβούνιο, Αυστρία, Φιλανδία, Βέλγιο, Κόσσοβο, Ισπανία
και Ολλανδία. Όπως φάνηκε αυτό το τριήμερο, η κρίση έχει
δημιουργήσει έναν νέο Έλληνα αγρότη, με ξεκάθαρη τάση
προς την επιχειρηματική δράση, που έχει ανάγκη και χρησι-
μοποιεί την τεχνολογία για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής
και του κέρδους του. Στα ερωτήματα αυτού ακριβώς του
αγρότη προσπαθεί να απαντά κάθε χρόνο που πραγματοποιείται
η Zootechnia: αναλύσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκθέτες που
έχουν κάτι να πουν στον Έλληνα αγρότη και ιστορίες καινοτομίας
και επιτυχίας άλλων. Μοσχαράκι με Ω3 λιπαρά, νερό για
πότισμα από τυρόγαλο, eco-friendly κοτόπουλα, βιοαέριο
από λύματα χοιροτροφικής μονάδας, είναι μερικά από τα
success stories που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι επι-
σκέπτες της έκθεσης.  «H ΔΕΘ-Helexpo θεωρεί ότι η σύγχρονη
συγκυρία απαιτεί αλλαγές όχι μόνο ως προς τις μεθόδους
της παραγωγής, αλλά και σε νοοτροπίες, γιατί μόνο έτσι θα
αντεπεξέλθουμε στις μεγάλες προκλήσεις της κρίσης και θα
διαφυλάξουμε τη βιωσιμότητα των πιο αντιπροσωπευτικών
κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η φετινή Zootechnia έρχεται
να εξυπηρετήσει αυτούς τους στόχους» σημείωσε στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO
Τάσος Τζήκας.

Μηνύματα αισιοδοξίας για το αγροτικό επι          
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Πώς διαμορφώνονται
τριετίες, κατώτατος 
μισθός και συμβάσεις
από τον ερχόμενο 
Απρίλιο >9

>4

>5

ΟΙ ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 
Περνάει στην… Ιστορία 
ο βασικός μισθός 
Καταργούνται σταδιακά
επικουρικές συντάξεις 
και εφάπαξ
Μικρό καλάθι κρατάει 
η κυβέρνηση για τα οφέλη
από το «λάθος» του ΔΝΤ
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ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το οικονομικό 
επιτελείο σχεδιάζει 
να μαζέψει 3,2 δισ.
Οι κερδισμένοι και 
οι χαμένοι  

ΠΑΣΟΚ: ΚΛΙΝΑΤΕ
ΕΠ’ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Τι σηματοδοτεί 
το άνοιγμα Βενιζέλου
στην Κεντροαριστερά
ενόψει του συνεδρίου
του Κινήματος w w w . x r i m a o n l i n e . g r ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ «ΦΑΛΤΣΑ»
Με «σιωπητήριο» επιχειρεί 
ο Αντώνης Σαμαράς να 
αντιμετωπίσει τις παραφωνίες
στην κυβέρνηση

nΣτα βήματα Coca-Cola και ΦΑΓΕ, 
η Βιοχάλκο πάει Λουξεμβούργο!

nΚόστος παραγωγής, φορολογία και
κλειστές τραπεζικές στρόφιγγες 
διώχνουν τα ελληνικά κεφάλαια

ΚΥΜΑ ΦΥΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΖΕΙ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

>3

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ

ΦΕΥΓΟΥΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!



Ο
Αλέκος Αλαβάνος επαναφέρει
το θέμα της αποχώρησης της Ελ-
λάδας από το ευρώ, και μάλιστα
εξαπολύει πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ,

τονίζοντας ότι, όταν το κόμμα του κ. Τσίπρα
τάσσεται αναφανδόν υπέρ του ευρώ, «συμ-
μετέχει στην εκστρατεία φόβου»!
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Βενεζουέλας
αποφάσισε την υποτίμηση του εθνικού της
νομίσματος, του μπολιβάρ, έναντι του δολαρίου
(θα υποτιμηθεί κατά 47%). 
Η κίνηση ήταν αναμενόμενη, καθώς η κυ-
βέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διεύρυνση
του δημοσιονομικού της ελλείμματος και
την ανεξέλεγκτη υποτίμηση του νομίσματος
στη μαύρη αγορά. Ωστόσο, η απόφαση ανα-
μένεται να ενισχύσει τον πληθωρισμό, ο
οποίος βρίσκεται πάνω από το 20%. 
Είναι η πέμπτη υποτίμηση του νομίσματος
της Βενεζουέλας μέσα σε 10 χρόνια, που
μειώνει αυτήν τη φορά περισσότερο από το
40% της περιουσίας όλων των κατοίκων
της. Μία απόδειξη ότι η υποτίμηση δεν φέρνει
την ανάπτυξη (και μάλιστα σε μια χώρα με
μεγάλους πόρους πετρελαίου). 
Στη χώρα μας κάποιοι εμφανίζουν την επι-
στροφή στη δραχμή (άρα και την υποτίμησή
της έναντι του ευρώ ίσως και κατά 50%) ως
πανάκεια, θεωρώντας ότι μια υποτίμηση
είναι κάτι που κάνει τις οικονομίες ανταγω-
νιστικές.

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Σ
τρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας χαρακτήρισε ο

Αντώνης Σαμαράς την κατασκευή του αγωγού φυσικού
αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP), που θα μεταφέρει
φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη,

αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας
και Αλβανίας την Τετάρτη. Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η συμφωνία
θα καταστήσει τη χώρα μας ισχυρό ενεργειακό κρίκο, ενώ ο υπουργός
Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ότι θα δημιουργηθούν
2.000 θέσεις εργασίας και επενδύσεις άνω του 1,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο,
όσοι θυμούνται το προηγούμενο με τον αγωγό Μπουργκάς-Αλε-
ξανδρούπολης είναι πιο επιφυλακτικοί. Η κατασκευή του αγωγού
θα εγκριθεί οριστικά το καλοκαίρι, όταν η κοινοπραξία των εταιρειών
στο Αζερμπαϊτζάν θα επιλέξει ανάμεσα στον TAP και στον ανταγωνιστή
του Ναμπούκο. Αν πάρει τότε το «πράσινο φως», θα υπάρχει
πραγματικός λόγος για πανηγυρισμούς…

Μήνυμα από τη Βενεζουέλα 
για τους «εραστές»

της δραχμής

«Η πραγματικότητα είναι πως κάθε
απόφαση για ένταξη πρέπει να λαμβάνεται

ομόφωνα. Άρα απλά δεν μπορώ να δω πώς
είναι δυνατό για την Τουρκία να
ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης
αν δεν έχει προηγηθεί συμφωνία για

το μέλλον της Κύπρου.  Επιπλέον,
πάγιο τμήμα των προϋποθέσεων

ένταξης είναι οι καλές σχέσεις
γειτονίας»

ΝΤΕΪΒΙΝΤ 
ΛΙΝΤΙΝΓΚΤΟΝ

Υφυπουργός Εξωτερικών  Βρετανίας
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
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Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

Η απόφαση του πάπα να απο-
χωρήσει από τα καθήκοντά
του στο τέλος του μήνα είναι
σε κάθε περίπτωση ιστορικής
σημασίας. Άλλωστε ο Βενέδικτος
16ος συνέδεσε τη θητεία του
στον παπικό θρόνο με αρκετές
«πρωτιές»: είναι ο πρώτος Γερ-
μανός ποντίφικας εδώ και σχε-

δόν 500 χρόνια, είναι ο μεγα-
λύτερος σε ηλικία εκλεγμένος
ποντίφικας από το 1730 και
τώρα γίνεται ο πρώτος πον-
τίφικας που αποχωρεί οικειο-
θελώς εδώ και περίπου 700
χρόνια! Η ιστορική απόφασή
του έχει δώσει τροφή σε σενάρια
για τα αίτια που την προκάλεσαν,
τα οποία ξεκινούν από το προ-
φανές γήρας του και φτάνουν
έως τη συνωμοσιολογία ή
ακόμα και τη… φαντασία. Σε
κάθε περίπτωση, ο Βενέδικτος
16ος θα μείνει στην ιστορία
ως ο πάπας που απασχόλησε
περισσότερο με την αποχώρηση
παρά με τη θητεία του. Εκτός
αν αυτός ήταν ο στόχος του… 
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Συνηθίζουμε να λέμε ότι η
κρίση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ,
και αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό
αληθές – κυρίως σε ό,τι αφορά
το χρόνο εμφάνισής της και
λιγότερο τα αίτια. Σήμερα η
κρίση είναι παγκόσμια, πλήττει
δε με μεγάλη σφοδρότητα την
Ευρώπη. Την ώρα όμως που

οι Ευρωπαίοι επιμένουν στο
μοντέλο της λιτότητας, στις
ΗΠΑ και πάλι φαίνεται να ξεκινά
μια αντίστροφη πορεία. Του-
λάχιστον αυτή είναι η πρόθεση
του Αμερικανού προέδρου,
όπως αποτυπώθηκε στην κα-
θιερωμένη ομιλία του «Για την
κατάσταση του έθνους» στο
Κογκρέσο. Ο Μπαράκ Ομπάμα
έθεσε ως στόχο την τόνωση
της ανάκαμψης προς όφελος
της μεσαίας τάξης, με αύξηση
μισθών και δαπάνες για στήριξη
της αμερικανικής αγοράς ερ-
γασίας, ζητώντας τη συνεργασία
Δημοκρατικών και Ρεπουμ-
πλικανών για την επίτευξη του
στόχου. Και στα δικά μας!
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Όταν ο γ.γ. του υπουργείου Οι-
κονομικών διατύπωνε την άπο-
ψη ότι ο κατώτατος μισθός
στην Ελλάδα παραμένει υψηλός,
με αποτέλεσμα να επηρεάζει
την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας, πολλοί έσπευσαν
να τον χαρακτηρίσουν «λαγό»
της κυβέρνησης για επερχό-

μενες, νέες αλλαγές. Η θύελλα
αντιδράσεων που ακολούθησε
έκανε τον κ. Μέργο να αναδι-
πλωθεί και να μιλήσει για «προ-
σωπικές απόψεις», ενώ η κυ-
βέρνηση διέψευσε κατηγο-
ρηματικά κάθε τέτοιο ενδε-
χόμενο. Όμως λίγο αργότερα,
ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ
Όλι Ρεν αποκάλυπτε ότι «ανα-
θεώρηση του συστήματος όσον
αφορά τον ελάχιστο μισθό
προβλέπεται για το 2014, με
στόχο να βελτιωθεί και να γίνει
πιο αποτελεσματικό όσον αφο-
ρά την αύξηση της απασχό-
λησης και τη βελτίωση της αν-
ταγωνιστικότητας». Και οι απο-
ρίες λύθηκαν… 
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Α
υτό προκύπτει, όπως
σχολιάζουν παράγοντες
από την εγχώρια επι-
χειρηματική σκηνή, από

την απόφαση των Coca-Cola
και ΦΑΓΕ να εγκαταλείψουν
την ελληνική αγορά, μεταφέ-
ροντας τις έδρες τους σε Λονδίνο
και Λουξεμβούργο αντίστοιχα.
Η τρίτη εισηγμένη που φέρεται
να… την κάνει, επίσης για Λου-
ξεμβούργο, είναι η Βιοχάλκο,
με 9.000 υπαλλήλους στο ερ-
γατικό της δυναμικό. Κίνηση η
οποία αποδεικνύει, σύμφωνα
με επιχειρηματικούς και χρη-
ματιστηριακούς παράγοντες,
πως έχει ανοίξει ο ασκός του
Αιόλου και για άλλες κορυφαίες
επιχειρήσεις, που, όπως και η
Βιοχάλκο, ψάχνουν για εναλ-
λακτικά σενάρια φτηνότερης
αναχρηματοδότησης.
Το ζήτημα είναι πως η πρωτο-
βουλία των τριών εισηγμένων
εταιρειών στο Χρηματιστήριο
Αθηνών να μεταφέρουν τις
έδρες τους στις διεθνείς αγορές
προκαλεί αφενός μεγάλη αμη-
χανία στην κυβέρνηση και αφε-
τέρου αναστάτωση στις τάξεις
των επενδυτών και «μούδια-
σμα» στους ευρύτερους οικο-
νομικούς παράγοντες της χώ-
ρας.
Η ειρωνεία έγκειται στο γεγονός
πως στην περίπτωση και της
Βιοχάλκο, το background είναι
ανάλογο με εκείνο των Coca-
Cola και ΦΑΓΕ. Ο επικεφαλής
της εταιρίας κ. Στασινόπουλος
έχει αναθέσει σε ειδικό σύμ-
βουλο να συντάξει μελέτη για
τη μεταφορά της έδρας του ομί-
λου στο Λουξεμβούργο, την

ώρα που κυβέρνηση και οικο-
νομικό επιτελείο κάνουν απε-
γνωσμένες προσπάθειες, προ-
κειμένου να αλλάξουν την ει-
κόνα των εταίρων μας για την
Ελλάδα, καθώς και να αποδεί-
ξουν πως οι μεταρρυθμίσεις
επισπεύδονται.

«Τρικλοποδιά»
Κι ενώ Σαμαράς και Στουρνάρας
«οργώνουν» την Ευρώπη –και
όχι μόνο– με στόχο να προσελ-
κύσουν επενδύσεις που θα βγά-
λουν την Ελλάδα από το αδιέ-
ξοδο και θα πείσουν την τρόικα
πως οι προσπάθειες της ελλη-
νικής κυβέρνησης κάθε άλλο
παρά άκαρπες είναι, οι αποχω-
ρήσεις επιχειρήσεων από την
εγχώρια αγορά βάζουν «τρι-
κλοποδιά» στη δύσκολη αυτή
προσπάθεια.
Υπενθυμίζεται πως η «βόμβα»
των Coca-Cola και ΦΑΓΕ ανα-
κοινώθηκε λίγα 24ωρα μετά

την παρουσίαση στη Νέα Υόρκη
από αξιωματούχους της κυβέρ-
νησης, του ΤΑΙΠΕΔ και του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών των προ-
οπτικών της ελληνικής οικο-
νομίας. Αναλόγως, η αποκάλυψη
για τα πλάνα του κ. Στασινό-
πουλου έγινε λίγες εβδομάδες
ύστερα από την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στο Βερολίνο,

κατά την οποία επιχειρούσε να
μεταφέρει το μήνυμα ότι η Ελ-
λάδα αλλάζει και ότι μπορεί να
αποτελέσει ελκυστικό επενδυ-
τικό προορισμό. Την ίδια ώρα
ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος
παρουσίαζε στο Σίτι του Λονδίνου
τις προοπτικές του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος σε θε-
σμικούς επενδυτές και ξένους
θεσμικούς οίκους, ενόψει ανα-
κεφαλαιοποίησης, βέβαια, κι
ενώ οι επιχειρήσεις «γλυκο-
κοιτάζουν» τις διεθνείς αγορές
λόγω αδυναμίας τραπεζικής
αναχρηματοδότησης.
Όπως αναφέρουν οι πληροφο-
ρίες, η αποκάλυψη πως η διοί-
κηση της Βιοχάλκο σκέφτεται
να μεταφέρει την έδρα του ομί-
λου στο Λουξεμβούργο έγινε
πάνω στο «τραπέζι» των δια-
πραγματεύσεων μεταξύ Αντώνη
Σαμαράκαι των εκπροσώπων
των μεγαλύτερων ελληνικών
παραγωγικών μονάδων, με τους
τελευταίους να ενημερώνουν

τον πρωθυπουργό για τα σοβαρά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στο κόστος παραγωγής.

Έρχονται κι άλλοι;
Εκπρόσωποι από τους μεγα-
λύτερους βιομηχανικούς ομί-
λους, σχολιάζοντας τα νέα
σχέδια που εξετάζει η ηγεσία
της Βιοχάλκο, τονίζουν πως οι
επιχειρήσεις του κλάδου έρ-
χονται οσονούπω αντιμέτωπες
με τις λήξεις δανείων εκατον-
τάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι
ελληνικές τράπεζες δεν τις χρη-
ματοδοτούν, ενώ οι ξένες τρά-
πεζες ζητούν υπέρογκα επιτόκια
λόγω του ρίσκου της χώρας,
ακόμη κι όταν πρόκειται για
επέκταση δανεισμού. Όπως
ακούστηκε στην κλειστού κύ-
κλου συνάντηση πρωθυπουργού
– βιομηχανιών, δεν είναι μόνο
τα σημαντικά προβλήματα στο
κόστος παραγωγής που αναγ-
κάζουν τη μία μετά την άλλη
επιχείρηση του κλάδου να απο-
χωρούν από την εγχώρια αγορά,
αλλά και το ασταθές φορολογικό
περιβάλλον, οι έκτακτες εισφο-
ρές, καθώς και η εκτίναξη του
ενεργειακού κόστους.
Η Βιοχάλκο, που ανταγωνίζεται
τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές

βιομηχανίες στις αγορές του
εξωτερικού, πρέπει άμεσα να
περιορίσει το κόστος παραγωγής
και να αναζητήσει μέσα φτη-
νότερης αναχρηματοδότησης.
Η εταιρεία ξεκίνησε με τη με-
ταβίβαση από τη ΣΙΔΕΝΟΡ του
συνόλου του τομέα χάλυβα στη
μη εισηγμένη στο ελληνικό
χρηματιστήριο θυγατρική του
ομίλου, τη ΔΕΠΑΛ ΑΕ, στο πλαίσιο
της αναδιάρθρωσης της παρα-
γωγικής της βάσης. Η ΣΙΔΕΝΟΡ
θα κρατήσει μόνο τον κλάδο
της σωληνουργίας, προσπα-
θώντας να αξιοποιήσει και τη
Σωληνουργία Κορίνθου.
Σημειώνεται ότι οι συνολικές
υποχρεώσεις της Βιοχάλκο ανέρ-
χονται, με βάση τα στοιχεία εξα-
μήνου, στα 2,05 δισ. ευρώ, από
τα οποία τα 1,13 δισ. ευρώ αφο-
ρούν βραχυπρόθεσμο δανεισμό
και μόλις τα 280,19 εκατ. μα-
κροπρόθεσμο, ενώ οι ζημιές
διευρύνθηκαν στα 23 εκατ. ευ-
ρώ. 
Η μετοχή κατατάσσεται στην
έβδομη θέση όσον αφορά την
κεφαλαιοποίηση, η οποία πα-
ραμένει στο 1 δισ. Η αναδιάρ-
θρωση που γίνεται στον όμιλο
προεξοφλείται θετικά από τη
χρηματιστηριακή αγορά.

Κύμα φυγής μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων
Οι διοικήσεις κορυφαίων εισηγμένων
εταιρειών επιχειρούν να προλάβουν τα
χειρότερα, πεπεισμένες πως η ελληνική
οικονομία θα αργήσει να ανακάμψει και
η χώρα μας δύσκολα θα ανακτήσει την
αξιοπιστία της έναντι των εταίρων της.

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@xrimaonline.gr)

Οι αποχωρήσεις
επιχειρήσεων
βάζουν
«τρικλοποδιά» 
στη δύσκολη
προσπάθεια
προσέλκυσης
επενδυτών

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ» - ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ COCA-COLA ΚΑΙ ΦΑΓΕ Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ

ΟΣύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου
(ΣΕΔ), με ανοιχτή επιστολή προς τον

υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, το-
νίζει την αναγκαιότητα αλλαγής του νόμου
3461/2006 περί δημόσιων προτάσεων και
την αναθεώρηση του τρόπου αποτίμησης των
εταιρειών, με αφορμή τις αποχωρήσεις των
εισηγμένων από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος επικαλείται το λάθος
μήνυμα για την εικόνα που προσπαθεί να
δώσει η χώρα στην κρίσιμη οικονομική συγ-
κυρία που βρίσκεται. 
Επισημαίνει δε πως ο ισχύων νόμος επιτρέπει
στους μεγαλομετόχους των εισηγμένων εται-
ρειών να αποσύρουν τις εταιρείες τους από
το Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά εύκολα,

πληρώνοντας στους μετόχους τη μεσοσταθμική
τιμή του τελευταίου εξαμήνου. 
Ο Σύνδεσμος αναφέρει πως, δεδομένου ότι
διανύουμε μια από τις πλέον αρνητικές πε-
ριόδους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η απειλή
για περισσότερες αποχωρήσεις είναι υπαρκτή,
ενώ το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις αποτιμήσεις
και τις δημόσιες προτάσεις επιτρέπει διαδι-
κασίες, οι οποίες είναι άδικες για τους μετόχους
μειοψηφίας.
Ο ΣΕΔ κρούει τον «κώδωνα» του κινδύνου
και ζητά την αλλαγή του νόμου πριν να είναι
αργά και το φαινόμενο πάρει διαστάσεις «χιο-
νοστιβάδας» με καταστροφικές συνέπειες
για το ελληνικό Χρηματιστήριο και την ελληνική
οικονομία γενικότερα.

4 ΣΕΔ: Ζητά αλλαγή του νόμου για δημόσιες προτάσεις



Σ
ε μια κυβέρνηση τρικομ-

ματικής συνεργασίας, στην
οποία συμμετέχουν υπουρ-
γοί και από τα τρία κόμματα
(ειδικά στο πρωτόγνωρο

για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα
της κυβέρνησης Σαμαρά), είναι λογικό
και αναμενόμενο να υπάρχουν κατά
καιρούς διαφοροποιήσεις στελεχών.
Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα τα
«φάλτσα» και οι παραφωνίες από
την πλευρά υπουργών και στελεχών
της κυβέρνησης λαμβάνουν διαστάσεις
επιδημίας, προκαλώντας έντονο προ-
βληματισμό στο Μαξίμου και καθι-
στώντας επιτακτική την ανάγκη δρα-
στικών μέτρων για τον περιορισμό
του φαινομένου, το οποίο προκαλεί
παρενέργειες στη συνοχή της κυβέρ-
νησης, σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία
για την πορεία της. 
Αρχικά ήταν οι διαρροές από την
πλευρά του υπουργού Εργασίας Γιάννη
Βρούτση, σχετικά με τις προωθούμενες
αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά
τις απεργίες, που ξεσήκωσαν θύελλα
αντιδράσεων από αντιπολίτευση και
συνδικάτα και εμφάνισαν την κυβέρ-
νηση να επιδιώκει να περιορίσει το
δικαίωμα στην απεργία. Στη συνέχεια,
υπήρξαν διαρροές σχετικά με το ύψος
των καταθέσεων που θα μπουν στο
στόχαστρο της εφορίας για κατάσχεση
έναντι οφειλών στο Δημόσιο, που κα-

τέβαζαν το όριο στα 600 ευρώ, αναγ-
κάζοντας τον αρμόδιο γενικό γραμ-
ματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη να
προβεί σε διάψευση. Ακολούθησε η
σκληρή κόντρα του υπουργού Δι-
καιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη με
βουλευτές της Ν.Δ., με αφορμή την
προωθούμενη από τον υπουργό μεί-
ωση ποινών για τους χρήστες ναρ-
κωτικών, την οποία απορρίπτουν κυ-
βερνητικοί βουλευτές. Χαρακτηριστικό
είναι ότι, στο πλαίσιο της κόντρας
που ξέσπασε, ο υπουργός χαρακτήρισε
«εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας» τη
δανειακή σύμβαση με την Τρόικα!
Και ως κερασάκι... στην τούρτα ήρθε
η γνωστή δήλωση του γενικού γραμ-
ματέα του υπουργείου Οικονομικών
Γιώργου Μέργου σχετικά με το ύψος
του κατώτατου μισθού, προκαλώντας
νευρική κρίση στο επιτελείο του πρω-
θυπουργού. 

Σιωπητήριο και
εργασιοθεραπεία
Μπροστά στον κίνδυνο το φαινόμενο
των «φάλτσων» να γενικευτεί και να
βγει εκτός ελέγχου, δημιουργώντας
πρόσθετα προβλήματα στην κυβέρνηση,
ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε σε
δραστικές πρωτοβουλίες για να απο-
τρέψει τα χειρότερα. Το μήνυμα του
Μαξίμου προς τα μέλη της κυβέρνησης
είναι ξεκάθαρο: δηλώσεις και ανακοι-

νώσεις θα κάνουν μόνο τα κυβερνητικά
στελέχη που έχουν τον τελικό λόγο
στη λήψη των αποφάσεων και πάντα
κατόπιν κεντρικής συνεννόησης. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι, μετά το πρώτο
μπαράζ δηλώσεων και αντιδράσεων
για τα όσα είπε ο κ. Μέργος και ακόμα
περισσότερο μετά τις δηλώσεις του
Όλι Ρεν περί αναθεώρησης του συ-
στήματος που αφορά τον κατώτατο
μισθό από το 2014, τη θέση της κυ-
βέρνησης ανέλαβε να εκφράσει μόνο
ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Στουρνάρας, προκειμένου να
αποφευχθούν νέα... μπερδέματα. 
Το Μαξίμου διαμηνύει στους υπουρ-
γούς ότι δεν υπάρχει ούτε λεπτό για
χάσιμο σε δηλώσεις και διαρροές και
προτείνει εντατικοποίηση του κυβερ-
νητικού έργου και περιορισμό των
δημόσιων παρεμβάσεων στις απο-
λύτως απαραίτητες. Μάλιστα, ο πρω-
θυπουργός θέλει να πετύχει φυγή
προς τα εμπρός, ρίχνοντας το βάρος
στην πραγματική οικονομία και στην
ενίσχυση της ρευστότητας. Προς την
κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη βαρύτητα
αποδίδεται στην αξιοποίηση των 16,3
δισ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ, θέμα που
κυριάρχησε στη χθεσινή συνεδρίαση
του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το
ίδιο θέμα, εξάλλου, ο Αντώνης Σαμαράς
είχε την Τετάρτη συνάντηση με τους
περιφερειάρχες όλης της χώρας. 

Αλλαγές και επιστροφές
Την ίδια ώρα το Μαξίμου παρακολουθεί
με ιδιαίτερη προσοχή τις κινήσεις των
άλλων κυβερνητικών εταίρων, και
ιδιαίτερα του Ευάγγελου Βενιζέλου,
ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Τα
ανοίγματα του κ. Βενιζέλου προς τα
αριστερά, ακόμα κι αν εντάσσονται
σε μια απαραίτητη επικοινωνιακή
στρατηγική για την ενίσχυση της θέσης
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο εσω-

τερικό του κόμματός του, εντούτοις
προκαλούν αμηχανία στις τάξεις της
Ν.Δ., ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται
από κριτική της Ιπποκράτους στον
Αντώνη Σαμαρά και στη Συγγρού. 
Αρκετά στελέχη της Ν.Δ., που εξαρχής
δεν έβλεπαν με καλό μάτι της σύμ-
πραξη με το ΠΑΣΟΚ, τηρούν στάση
αναμονής, αλλά εμφανίζονται έντονα
προβληματισμένα και έτοιμα να αν-
τιδράσουν. Ανάλογα με την έκβαση
του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ πάντως
αναμένεται αμέσως μετά να υπάρξουν
και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα,

με στόχο να βελτιωθεί το κλίμα, αλλά
και η αποτελεσματικότητα της κυ-
βέρνησης. 
Παράλληλα, η ηγεσία της Ν.Δ. επιδιώκει
να αλλάξει το κλίμα στο εσωτερικό
του κόμματος με οργανωτικές αλλαγές,
αλλά και με ανοίγματα σε στελέχη
που έχουν αποχωρήσει ή είχαν απο-
μακρυνθεί το προηγούμενο διάστημα
από τη Συγγρού. Ήδη την Τετάρτη
επισημοποιήθηκε η επιστροφή στο
κόμμα της πρώην βουλευτή Ελίζας
Βόζεμπεργκ, η οποία μάλιστα ανέλαβε
επικεφαλής της Γραμματείας Πολιτικού
Σχεδιασμού της Ν.Δ. 
Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι πληρο-
φορίες που θέλουν τον πρώην υπουργό
και νυν ανεξάρτητο βουλευτή –μετά
την αποχώρησή του από τους Ανε-
ξάρτητους Έλληνες– Κώστα Μαρκό-
πουλο να βρίσκεται ένα βήμα πριν
από την επιστροφή του στη Νέα Δη-
μοκρατία. Φήμες υπάρχουν και για
ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας της
Συγγρού με τον Γιώργο Καρατζαφέρη,
αν και η συγκεκριμένη περίπτωση
είναι πιο περίπλοκη.
Σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά, την Τε-
τάρτη ανακοινώθηκαν οι νέοι γραμ-
ματείς της Ν.Δ., κατόπιν σχετικής
απόφασης του Αντώνη Σαμαρά. 
Επικεφαλής των οργανωτικών δια-
δικασιών για το συνέδριο του κόμματος
ορίστηκε ο γραμματέας Συνδικαλι-
στικών Φορέων Φίλιππος Ταυρής,
αναπληρωτής γραμματέας της Πο-
λιτικής Επιτροπής τοποθετήθηκε ο
Κώστας Ζωντανός, ενώ, εκτός από
την κα Βόζεμπεργκ, ορίστηκαν ο Δη-
μήτρης Καλογερόπουλος γραμματέας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Γιώργος
Λουλουδάκης γραμματέας Οργανω-
τικού, ο Ξενοφών Βεργίνης γραμματέας
Αγροτικού και ο Γιάννης Σμυρλής
γραμματέας Διεθνών Σχέσεων.
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Το περιστατικό με τις δηλώσεις Μέργου για 
τον κατώτατο μισθό ήταν το πιο πρόσφατο και ίσως
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για το Μαξίμου,
ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι καινούριο: είτε 
ως δηλώσεις-παρεμβάσεις είτε ως διαρροές από 
την πλευρά αρκετών στελεχών της κυβέρνησης,
καταγράφονται εδώ και καιρό παραφωνίες, 
με αποτέλεσμα ο πρωθυπουργός να αναλάβει
δραστικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή
τους, που φτάνουν έως το... σιωπητήριο!

Πολλή δουλειά, 
λίγες κουβέντες, 
λιγότερα «φάλτσα»

∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΦΩΝΙΕΣ

Το μήνυμα 
του Μαξίμου 
προς τα μέλη 
της κυβέρνησης
είναι ξεκάθαρο: 
δηλώσεις και
ανακοινώσεις
θα κάνουν μόνο 
τα κυβερνητικά
στελέχη που έχουν 
τον τελικό λόγο
στη λήψη των
αποφάσεων  και πάντα
κατόπιν κεντρικής
συνεννόησης 
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Η
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποδίδει
κεφαλαιώδη σημασία στο
επικείμενο 9ο Συντακτικό
Συνέδριο Ανασύστασης της

Παράταξης, εκτιμώντας ότι μπορεί να
αποτελέσει αφετηρία αντεπίθεσης για
το Κίνημα, του οποίου η απήχηση στην
κοινωνία έχει περιοριστεί σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα. Ο κ. Βενιζέλος ποντάρει
στο κλίμα που θα διαμορφωθεί στο
συνέδριο, αλλά και στις παρουσίες
στελεχών που το προηγούμενο διάστημα
είχαν αποστασιοποιηθεί από το κόμμα,
αν και έμπειρα στελέχη της Ιπποκράτους
επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να καλ-
λιεργούνται υπέρμετρες προσδοκίες,
ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσά-
ρεστες εκπλήξεις. Ωστόσο, εκτιμάται
ότι αρκετοί είναι εκείνοι που θα δώσουν
το «παρών», διαμορφώνοντας –έστω
και μερικώς– το κλίμα «ανασύστασης
της παράταξης» που επιδιώκει η ηγεσία.
Μάλιστα, η δηλωμένη πρόθεση του
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη

να μην παραστεί στο συνέδριο δεν
απασχολεί ιδιαίτερα την ηγεσία, ενώ
κάποιοι τη θεωρούν και θετική εξέλιξη! 
Για τον Ευάγγελο Βενιζέλο πάντως,
το συνέδριο είναι η αφετηρία ενός
σχεδιασμού με διπλή στόχευση: ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει από τη μια να
επαναβεβαιώσει την κυριαρχία του
μέσα στο κόμμα και από την άλλη να
σηματοδοτήσει την έναρξη μιας προ-
σπάθειας ανασυγκρότησης της ευρύ-
τερης Κεντροαριστεράς, στην οποία
το Κίνημα θα έχει και πάλι κυρίαρχο
ρόλο. Προς αυτή την κατεύθυνση, άλ-
λωστε, κινείται η πρωτοβουλία του να
απευθύνει κάλεσμα προς τη ΔΗΜ.ΑΡ.
του Φώτη Κουβέλη, ζητώντας τη συγ-
κρότηση –πριν, μάλιστα, από το συ-
νέδριο– αντιπροσωπειών των δύο
κομμάτων που θα συζητήσουν για θέ-
ματα «ιδεολογικά, αξιακά, ευρωπαϊκής
σοσιαλδημοκρατίας και ελληνικής
Κεντροαριστεράς». Στο ίδιο πλαίσιο,
μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος «έκλεισε το

μάτι» και προς άλλες δυνάμεις του
χώρου της Κεντροαριστεράς, διαμη-
νύοντας ότι η πρόσκληση διαλόγου
του ΠΑΣΟΚ επεκτείνεται και σε όλες
τις κινήσεις στο χώρο της σοσιαλδη-
μοκρατίας, «ανεξάρτητα από τα μεγέθη
τους». Κάποιοι θεώρησαν ότι με αυτό
τον τρόπο ο κ. Βενιζέλος έκανε άνοιγμα
και στον Ανδρέα Λοβέρδο, λίγες μόλις
μέρες μετά τη δήλωση του επικεφαλής
της ΡΙ.Κ.Σ.ΣΥ. ότι θα μπορούσε να συ-
νεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα,
δεν είναι λίγα τα στελέχη της Ιππο-
κράτους, με πρώτο τον –δυναμικά
επανακάμψαντα– Κώστα Σκανδαλίδη,
που πιέζουν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
να ρίξει γέφυρες και προς τον ΣΥΡΙΖΑ,
ιδιαίτερα τώρα, μετά τη «στροφή»
προς το ρεαλισμό που επιχειρεί ο
Αλέξης Τσίπρας. 

«Αγκάθια»
Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω συ-
ζήτηση και οι σχετικές διεργασίες έχουν
αρκετά «αγκάθια», το βασικότερο εκ
των οποίων είναι η στήριξη του ΠΑΣΟΚ
προς την κυβέρνηση. Στελέχη που
εξαρχής δεν έβλεπαν θετικά την κυ-
βερνητική συνεργασία με τη ΝΔ κα-
τηγορούν ευθέως την ηγεσία του Κι-
νήματος ότι έχει γίνει «ουρά» του Αν-
τώνη Σαμαρά και καλούν τον Ευάγγελο
Βενιζέλο να αλλάξει ρότα. Ο ίδιος ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι την
προσπάθεια να «επαναπατρίσει» στελέχη
και –κυρίως– ψηφοφόρους της Κεν-
τροαριστεράς που στις τελευταίες εκλο-
γές στράφηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ την ευνοεί
μεν η πολιτική «Βαβέλ» που επικρατεί

στην Κουμουνδούρου, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν τη βοηθούν οι πολιτικές
που ακολουθεί η κυβέρνηση, ιδιαίτερα
στην οικονομία, τις οποίες στηρίζει το
ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, η στήριξη της κυβέρ-
νησης Σαμαρά αποτελεί στρατηγική,
προσωπική επιλογή του κ. Βενιζέλου
και δεν προτίθεται –προς το παρόν–
να πάρει αποστάσεις από αυτήν. Ως
αντίβαρο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πιέζει
έντονα προκειμένου να υπάρξει ελά-
φρυνση του προγράμματος προσαρ-
μογής, με πάτημα το «λάθος» του
ΔΝΤ, αλλά και μέτρα ανακούφισης των
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ανέρ-
γων, χαμηλόμισθων, συνταξιούχων). 
Ο κ. Βενιζέλος γνωρίζει καλά ότι η
επιλογή του να στηρίξει την κυβέρνηση
έχει καταστήσει μονόδρομο για τον
ίδιο την επιτυχία της. Αυτό όμως σε
καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτίθεται να
ταυτιστεί με πολιτικές επιλογές που

βάζουν απέναντι στην κυβέρνηση την
κοινωνία. Γι’ αυτό και μετά τα τελευταία
κρούσματα «παραφωνιών» στην κυ-
βέρνηση και την ανακίνηση θεμάτων
όπως το ύψος του κατώτατου μισθού
ή η νομοθεσία για τις απεργίες, ο κ.
Βενιζέλος μελετά προσεκτικά τις επό-
μενες κινήσεις του, ενώ δεν λείπει και
η κριτική της Ιπποκράτους σε κυβερ-
νητικές επιλογές. Όλα δείχνουν ότι
μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και ανά-
λογα με τα αποτελέσματά του, θα
υπάρξουν αλλαγές στην κυβέρνηση,
οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από
διορθωτικές κινήσεις για την πιο εύ-
ρυθμη λειτουργία του σχήματος έως
και σαρωτικό ανασχηματισμό. Κάπου
εκεί θα κριθεί χρονικά και η προοπτική
της τρικομματικής κυβέρνησης, που
Σαμαράς και Βενιζέλος θέλουν να έχει
ορίζοντα τετραετίας, αν και πλέον ο
πολιτικός χρόνος μετράει με πρωτο-
φανείς ταχύτητες.

Τα ρέστα του παίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος
ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στις 28
Φεβρουαρίου, αφενός προσδοκώντας να
παγιώσει την κυριαρχία του στο εσωτερικό 
του κόμματος και αφετέρου επιχειρώντας
ανοίγματα προς τα αριστερά, ώστε να
εκμεταλλευτεί τη συγκυρία που εμφανίζει τον
ΣΥΡΙΖΑ να έχει «ταβανώσει» ή και να υποχωρεί.

Να ισορροπήσει ανάμεσα
στον ακτιβισμό και στον
πολιτικό ρεαλισμό επι-

χειρεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σε
μια δύσκολη άσκηση υψηλού
ρίσκου, ενόψει της διαδικασίας
μετεξέλιξης του σχήματος σε
ενιαίο κόμμα. Η επίδειξη πυγμής
του Αλέξη Τσίπρα, με την απο-
πομπή του Νάσου Θεοδωρίδη
μετά τις αντεθνικές δηλώσεις
του για τα Ίμια, δεν είχε τη συ-
νέχεια που πολλοί περίμεναν
στο μέτωπο του εσωκομματικού
«ξεκαθαρίσματος». Οι έντονες
αντιδράσεις στελεχών και συ-
νιστωσών στη «στροφή» της

ηγεσίας προς τον πολιτικό ρεα-
λισμό, όπως αποτυπώθηκε στα
τελευταία ταξίδια του κ. Τσίπρα
στο εξωτερικό αλλά και σε μια
σειρά παρεμβάσεων της ηγεσίας
το προηγούμενο διάστημα, οδή-
γησαν τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ
στα μπλόκα των αγροτών και
στελέχη του κόμματος σε νέο
γύρο «ακτιβισμού», με πιο πρό-
σφατη δράση την προσπάθεια
κατάληψης του ακαδημαϊκού
γραφείου του γενικού γραμματέα
του υπουργείου Οικονομικών
Γιώργου Μέργου, στο κέντρο
της Αθήνας, την Πέμπτη. Πα-
ρόντες στην «επιχείρηση» ήταν

και οι βουλευτές Κ. Μπάρκας
και Β. Διαμαντόπουλος, οι οποίοι
κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση
από τα ΜΑΤ. Ο υπουργός Δημόσιας
Τάξης διέταξε έρευνα για τις κα-
ταγγελίες, ωστόσο το περιστατικό
πυροδότησε νέο γύρο σφοδρής
αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρ-
νησης και ΣΥΡΙΖΑ. 
Τους υψηλούς τόνους στην κόν-
τρα με την κυβέρνηση συντηρεί
και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο
οποίος σε συνέντευξή του στο
BBC τόνισε ότι «η ελληνική κυ-
βέρνηση είναι η πιο δεξιά και η
πιο ακραία που έχει δει ο τόπος
από το ’74». Την ίδια ώρα, πάν-

τως, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ
είχε την Τετάρτη τη δεύτερη συ-
νάντηση μέσα σε λίγες ημέρες
–η πρώτη ήταν στις ΗΠΑ, κατά
το πρόσφατο ταξίδι του– με τον
Αμερικανό βοηθό υπουργό Εξω-
τερικών Έρικ Ρούμπιν. Στην ατζέν-
τα της συζήτησης κυριάρχησαν
η οικονομία και τα εθνικά θέματα.
Το έντονο φλερτ του κ. Τσίπρα
με τις ΗΠΑ συνεχίζει να πυροδοτεί
εντάσεις στο εσωτερικό του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όπου πληθαίνουν οι φωνές
που κάνουν λόγο για αλλοπρό-
σαλλη πολιτική, που στέλνει λά-
θος μηνύματα. Και η ακροβασία
συνεχίζεται…

ΣΥΡΙΖΑ: Μια στο καρφί και μια στο πέταλο;

ΠΑΣΟΚ: Κλίνατε επ’ αριστερά!
ΤΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ



Η
δήλωση του Όλι Ρεν ότι το

2014 θα συζητηθεί η αναθε-

ώρηση του συστήματος υπο-

λογισμού του κατώτατου μισθού στην

Ελλάδα, με στόχο «την αύξηση της

απασχόλησης και τη βελτίωση της αν-

ταγωνιστικότητας της οικονομίας»,

εκθέτει την κυβέρνηση που έσπευσε

να καταδικάσει το γενικό γραμματέα

του υπουργείου Οικονομικών Γιώργο

Μέργο, για τη δήλωσή του ότι ο κα-

τώτατος μισθός στη χώρα μας παρα-

μένει σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας

την ανταγωνιστικότητα. Αν η ένσταση

της κυβέρνησης αφορούσε τον μάλ-

λον… άκομψο τρόπο του γενικού

γραμματέα, ίσως η αντίδραση να δι-

καιολογούνταν. Όμως το μπαράζ δια-

ψεύσεων από τους αρμόδιους υπουρ-

γούς, που διαψεύστηκε με τη σειρά

του από τις Βρυξέλλες, αποδεικνύει

ότι ο κ. Μέργος έθεσε απλώς ένα

«ανοιχτό» ζήτημα, που η κυβέρνηση

θα το βρει προσεχώς μπροστά της. Ο

γενικός γραμματέας του υπουργείου

Οικονομικών δεν είναι πολιτικός αλλά

τεχνοκράτης και μπορεί να του χρεωθεί

ως «γκέλα» ότι του ξέφυγε κάτι που

δεν έπρεπε –ακόμα– να ειπωθεί. Στην

κυβέρνηση, όμως, από τη στιγμή που

αυτό ειπώθηκε, δεν συγχωρούνται

τέτοιες «γκέλες», έστω κι αν η αλήθεια

βρίσκεται κάπου στη μέση…

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Εντατικά μαθήματα αγγλικών λέγεται ότι
ξεκίνησε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά
τη σφοδρή κριτική που έχει δεχθεί το
προηγούμενο διάστημα για την υστέρησή
του σε αυτό τον τομέα. Τελικά το ταξίδι
στις ΗΠΑ τον «σημάδεψε» πραγματικά…

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
Αποχωρεί από την ηγεσία του ΚΚΕ η μα-
κροβιότερη γ.γ. του κόμματος; «Αφήστε με
να το διαχειριστώ εγώ αυτό!» απάντησε σε
σχετική ερώτηση δημοσιογράφων και πρό-
σθεσε: «Στο ΚΚΕ έχουμε θαυμάσια στελέχη».
Πώς αλλιώς να σας το πει; 

Μας μπέρδεψε
Μας έχει μπερδέψει
ο πρώην υπουργός
και εν δυνάμει αρ-
χηγός της ΡΙΚΣΣΥ.
Λίγες ημέρες μετά
τη δήλωσή του ότι

ως υπουργός είχε διαφωνήσει
με την απόφαση του τότε πρω-
θυπουργού Γ. Παπανδρέου για
προσφυγή στο ΔΝΤ, σε νέα συ-
νέντευξή του δήλωσε περήφανος
που ως μέλος εκείνης της κυ-
βέρνησης συνέβαλε να αποφευχ-
θούν τα χειρότερα για τη χώρα.
Δεν παρέλειψε, πάντως, να τονίσει
ότι ήταν από τους πρώτους που
είχε προβλέψει ότι η ανεργία θα

αυξανόταν και ότι είχε προει-
δοποιήσει ότι «λεφτά δεν υπάρ-
χουν». Αναμένουμε με ενδια-
φέρον την επόμενη συνέντευξη. 

Ο νοών νοείτω
Έκπληξη δεν τη λες, αλλά ξένισε
πολλούς. Ο λόγος για την ανα-
δημοσίευση σε φύλλο της εφη-
μερίδας “Αυγή” –επίσημου «ορ-
γάνου» του ΣΥΡΙΖΑ–, στο ένθετο
της ελληνικής έκδοσης της Le
Monde Diplomatique, ανάλυσης
του Ανδρέα Παπανδρέου από
το 1977, με τίτλο «Οι δομές της
εξάρτησης»! Ο κόσμος το ’χε
τούμπανο τώρα κι αυτοί δεν
έχουν πια κρυφό το καμάρι τους. 

Προνοητικότητα
Προσπάθεια σπί-
λωσης του ονό-
ματός του και της
οικογένειας του
καταγγέλλει ο γε-
νικός γραμματέας

του υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Αθ. Ανδρεουλάκος, με αφορμή
την εμπλοκή του ονόματος της
συζύγου του στη λίστα Λαγκάρντ.
Ο κ. Ανδρεουλάκος εξήγησε ότι
η σύζυγός του άνοιξε λογαριασμό
στην HSBC στις 13/12/1993
«με σκοπό να καλύψει εκπαι-
δευτικά έξοδα της κόρης μου
στο εξωτερικό σε περίπτωση
σπουδών της. Επειδή δεν κατέστη
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Τελικά ο υπουργός Οικονομικών έθεσε στην Tρόικα θέμα αναθεώρησης
του προγράμματος, μετά το «λάθος» του ΔΝΤ; Ε, δεν φώναξε κιόλας!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
Εγκαταλείπει οριστικά την πολιτική ο πρώην νομάρχης Πειραιά, που αποφάσισε να
ασχοληθεί με τη μεγάλη αγάπη του, τη ζωγραφική. Και πολύ καλά κάνει!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
«Κόκκινο πανί» για πολλούς βουλευτές της Ν.Δ. είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος
πάντως χαίρει της στήριξης του Φώτη Κουβέλη. Να δούμε έως πότε…

ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ
Η πολιτική παρέμβαση του ηθοποιού στο πλευρό του Αλ. Τσίπρα, μετά τη σύλληψή του
για οφειλές στο Δημόσιο, μάλλον δεν βοήθησε τη δημόσια εικόνα του. Και σίγουρα όχι
αυτή του κ. Τσίπρα
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Oσοι έχουμε δει την ταινία «Ha-
bemus Papam» του Νάνι Μο-

ρέτι, με τον εξαιρετικό Μισέλ
Πικολί στο ρόλο του… απρόθυμου
να αναλάβει τα καθήκοντά του
Ποντίφικα, κάναμε αυτομάτως το
συνειρμό, όταν πληροφορηθήκαμε
την απόφαση του Πάπα να απο-
χωρήσει από τα καθήκοντά του:
σχεδόν προφητική η ταινία… 
Η παραίτηση ενός Πάπα, για πρώτη
φορά εδώ και 700 χρόνια, είναι
μία –το λιγότερο– ιστορική είδηση,
ακόμα και για όσους δεν έχουν
καμία σχέση με τη Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία. Ο Βενέδικτος 16ος εξε-
λέγη 265ος Επίσκοπος Ρώμης στις
19 Απριλίου 2005 και τέθηκε επι-
κεφαλής της πολυπληθέστερης
Χριστιανικής Εκκλησίας στον
κόσμο, με περισσότερους από 1,2
δισ. πιστούς. Και μόνο το γεγονός
ότι διαδέχθηκε στον παπικό θρόνο
την εμβληματική μορφή του Ιωάν-
νη Παύλου Β’, ήταν αρκετό για να
«βαρύνει» τη θητεία του, η οποία
επιπλέον σκιάστηκε από γεγονότα
όπως το σκάνδαλο παιδεραστίας,
η στάση του έναντι του Ισλάμ, οι
θέσεις του έναντι της ομοφυλο-
φιλίας ή της χρήσης προφυλακτικού
κ.ά. 
Σε γενικές γραμμές, ο 85χρονος
σήμερα Βενέδικτος 16ος μπορεί
να χαρακτηρισ τεί  ως  ένας
(υπερ)συντηρητικός Πάπας. Και
αν η θητεία του ολοκληρωνόταν
«φυσιολογικά», με το θάνατό του,
προφανώς δεν θα καταγραφόταν
ως ο μεταρρυθμιστής Ποντίφικας
που άλλαξε την εικόνα της Καθο-
λικής Εκκλησίας. Αυτά έως προχθές.

Γιατί η απόφασή του να αποχωρήσει
από τον παπικό θρόνο, αποτελεί
τομή στην πορεία της Εκκλησίας
που ποιμαίνει. «Για να εκπληρώσω
την αποστολή μου χρειάζεται δύ-
ναμη πνεύματος και σώματος.
Μια δύναμη που τους τελευταίους
μήνες, έχει εξασθενίσει σε τέτοιο
σημείο που θα πρέπει να αποδεχθώ
την αδυναμία μου για να εξασκήσω
επαρκώς τα καθήκοντά μου», ανέ-
φερε στην ιστορική ανακοίνωση. 
Πολλοί βλέπουν πίσω από την
απόφαση πιέσεις, θεωρίες συνω-
μοσίας, ακόμα και εκπλήρωση
προφητειών! Όπως και να έχει,
το βέβαιο είναι ότι με την απόφασή
του ο Βενέδικτος 16ος άλλαξε τα
δεδομένα. Ο Πάπας δεν έχει νόημα
να είναι ισόβιος, αν δεν μπορεί –
για οποιοδήποτε λόγο– να εξασκεί
επαρκώς τα καθήκοντά του. Και
αυτό, φυσικά, ισχύει για κάθε
ηγέτη, πολιτικό ή πνευματικό/θρη-
σκευτικό. Ειδικά για έναν Πάπα,
αποκτά μεγαλύτερη σημασία, αν
αναλογιστούμε ότι με θρησκευ-
τικούς όρους πρόκειται για τον
εκπρόσωπο του Θεού επί Γης! 
Ο Πάπας στην ταινία του Μορέτι
εκμυστηρεύεται ότι το όνειρό του
ήταν να γίνει ηθοποιός, ενώ απευ-
θυνόμενος στο ποίμνιό του, με
συγκινητικό αλλά απλοϊκό τρόπο,
παραδέχεται ότι δεν έχει τη δύναμη
να αναλάβει το έργο που του ανα-
τέθηκε. Ο Βενέδικτος 16ος έκανε
μία εξίσου δύσκολη παραδοχή.
Μακάρι ο διάδοχός του να είναι
εκσυγχρονιστής και μεταρρυθμι-
στής. Το βέβαιο είναι ότι θα πα-
ραλάβει μία σημαντική κληρονομιά! 

Η κληρονομιά 
του Πάπα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΡΟΥ 
(yiannis.liaros@xrimaonline.gr)
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Ηπορεία της Σοφίας Σακοράφα από τον
αθλητικό στον πολιτικό στίβο χαρακτηρίζεται

από σταθερότητα. Βήμα-βήμα έχτισε την
καριέρα της ως πρωταθλήτρια στον ακοντισμό,
με συνέπεια έχτισε και το πολιτικό της προφίλ.
Αυτό της το αναγνωρίζουν όλοι. Γι’ αυτό η
απόφασή της να τα «σπάσει» με το ΠΑΣΟΚ
του Παπανδρέου, κανέναν δεν εξέπληξε. Όπως
και η προσχώρησή της στον σκληρά αντιμνη-
μονιακό ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο μάλιστα ανα-
δείχθηκε μακράν πρώτη βουλευτής στην

«αρένα» της Β’ Αθηνών. Μάλιστα η πα-
ρουσία της στο προεκλογικό

μπαλκόνι του Ιουνίου, στο

πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε τροφή για
σχόλια σχετικά με τον «προνομιακό» εσω-
κομματικό ρόλο της. Και ξαφνικά, η Σοφία
Σακοράφα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, κα-
τηγορώντας τον από το βήμα της Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για διγλωσσία και κά-
νοντας λόγο για επιλογές «που μας καθιστούν
αναξιόπιστους». Αυτά που πολλοί «παλιοί»
της Κουμουνδούρου απλώς τα ψιθυρίζουν,
εκείνη τα φώναξε από επίσημο βήμα. Οι
«παλιοί» δεν βλέπουν με καλό μάτι τους νε-
οφερμένους «πασοκογενείς». Θα πρέπει,
ωστόσο, να παραδεχθούν πως ξέρουν καλύτερα
τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού…

Έγινε κι αυτό! Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε
ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων

νομοσχεδίου για το πετρέλαιο και οι βουλευτές
του δεν πήγαν να ψηφίσουν! Συγκεκριμένα, 21 βουλευτές

του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν την ονομαστική ψηφοφορία, που είχε
προγραμματιστεί για το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Όταν

έφτασε η ώρα, ο προεδρεύων διάβασε τα ονόματα των βουλευτών,
ωστόσο από τους 15 που έπρεπε να είναι παρόντες, σύμφωνα με τον

Κανονισμό της Βουλής, στην αίθουσα της Ολομέλειας εμφανίστηκαν
μόνο 12, με αποτέλεσμα η ονομαστική ψηφοφορία να ματαιωθεί.
Στα… χαριτωμένα του περιστατικού, αξίζει να αναφερθούν
οι μαρτυρίες βουλευτών ότι οι παρόντες συνάδελφοί
τους του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτο τον Παναγιώτη
Λαφαζάνη, έψαχναν απεγνωσμένα τους

απόντες, κάποιοι από τους οποίους
φέρονται να βρίσκονταν μπροστά

στις οθόνες των τηλεοράσεων
για να δουν τα τηλεοπτικά

δελτία που άρχιζαν
εκείνη την ώρα.

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
Εκεί που η πρώην υπουργός δεν έχανε ευ-
καιρία να δηλώνει πως βρίσκεται σε ανοιχτή
γραμμή με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά
οι σχέσεις της με την Κουμουνδούρου
μπήκαν στον πάγο. Οι κακές γλώσσες,
πάντως, λένε ότι εκείνη ήθελε, αλλά…

ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Πυκνώνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

τις δημόσιες παρεμβάσεις του και την κριτική

του στην ηγεσία του κόμματος. Κατηγόρησε,

μάλιστα, τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι σχε-

δόν… μνημονιακός. Και που είσαι ακόμα!

αναγκαία η χρήση του λογα-
ριασμού αυτού, κλείστηκε ορι-
στικά στις 24/01/1996». Μάλιστα
ο γ.γ. ζήτησε την άμεση απο-
κατάσταση της αλήθειας από
τις ιστοσελίδες που «σήκωσαν»
το θέμα και επιφυλάχθηκε «παν-
τός νομίμου δικαιώματος». Όσο
να ’ναι, πάντως, εντυπωσιάζει
η προνοητικότητα της συζύγου
του κ. Ανδρεουλάκου. 

Τρώγονται για καβγά
Το κλίμα στη Βουλή δεν είναι
καλό. Το επιβεβαιώνουν και οι
πιο έμπειροι κοινοβουλευτικοί,
αν και δεν απαιτείται πολύ μεγάλη
εμπειρία για να το καταλάβει

κανείς. Μια ματιά στην Ολομέλεια
ή μια βόλτα στους διαδρόμους
του Κοινοβουλίου το αποδεικνύει.
Χαρακτηριστικό ήταν το επεισόδιο
που έλαβε χώρα το πρωί της
Τετάρτης στο εντευκτήριο των
βουλευτών, μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας. Βουλευτές
διαφώνησαν σε πολύ υψηλούς
τόνους, με αποτέλεσμα οι φωνές
του να ακουστούν σε όλο το
ισόγειο, κινητοποιώντας ακόμα
και τους αστυνομικούς του πα-
ρακείμενου γραφείου του Προ-
έδρου της Βουλής. Τελικά οι
ψυχραιμότεροι μεσολάβησαν
για να πέσουν οι τόνοι. Μέχρι
το επόμενο επεισόδιο.

Προτίμησαν τα δελτία

)( QUIZ: Ποια βουλευτής είναι έτοιμη 

να ανέβει στα κεραμίδια για την επιστροφή

της Ελίζας Βόζεμπεργκ στη Ν.Δ.;
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Ηεν εξελίξει επίθεση κατασυ-
κοφάντησης της Κύπρου,
μοιάζει σαν σενάριο που έχει

ανασυρθεί από το παρελθόν και
βεβαίως ειδικά εμάς τους Ελλαδίτες
δεν πρέπει καθόλου να μας ξενίζει
γιατί το έχουμε πληρώσει σκληρά.
Σαν χθες φαίνεται η περίοδος που
τα υβριστικά δημοσιεύματα του
ξένου Τύπου, ανταγωνίζονταν τα
αρνητικά σχόλια οικονομικών και
πολιτικών παραγόντων εις βάρος
της χώρας μας, εν όψει κατάρτισης
και εφαρμογής του προγράμματος
οικονομικής στήριξης, όπως ονο-
μάστηκε το πρώτο μνημόνιο. Ένα
μνημόνιο που για να γίνει έστω
ανεκτό, παρά τη σκληρότητά του,
από τους Έλληνες πολίτες, χρειάστηκε
αυτή η επικοινωνιακή έφοδος κα-
τατρομοκράτησης της χώρας και
του λαού. Ποιος δε θυμάται τους,
στην καλύτερη περίπτωση εγκλη-
ματικά αφελείς, εγχώριους διαχει-
ριστές της κρίσης, που συνεπικου-
ρούσαν αυτή την εκστρατεία, μι-
λώντας για τιτανικούς και ναυάγια,
δίνοντας άλλοθι στους υβριστές.
Βέβαια δεν μπορεί να ισχυριστεί
κάποιος πως στην Ελλάδα αλλά
και στην Κύπρο δεν υπάρχουν φαι-
νόμενα διαφθοράς, όπως σε όλες
τις χώρες του πλανήτη, αλλά και
μόνο η συγκεκριμένη χρονική συγ-
κυρία που ξεκίνησαν οι επιθέσεις,
μοιάζει καλοσχεδιασμένη επιχείρηση
λάσπης. Μόνο που σήμερα δεν
είναι 2009 ούτε 2010, και το παιχνίδι
μυρίζει πως είναι σικέ. Ξαφνικά η
Κύπρος έγινε το μαύρο πρόβατο
για τους εταίρους, ακριβώς τη
στιγμή που λόγω της έκθεσης του

τραπεζικού της συστήματος στα
ελληνικά ομόλογα, ζήτησε τη στήριξη
των εταίρων. Τότε θυμήθηκε ο διε-
θνής Τύπος ότι το νησί είναι «φο-
ρολογικός παράδεισος» για το ξένο
κεφάλαιο ή ακόμη ότι «ενδεχομένως
να γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρή-
ματος από τις κυπριακές τράπεζες».
Ακολούθησαν, όπως προβλέπει δια
πάσαν ανάλογην νόσον το σενάριο,
διαρροές για διακίνηση ρώσικων
κεφαλαίων, από τους γνωστούς σε
όλους αξιωματούχους, για να κα-
ταλήξουν οι επώνυμοι να καταγ-
γέλλουν χωρίς φυσικά αποδείξεις,
θεωρώντας επίσης φυσικό ότι τα
δημοσιεύματα ήταν αυταπόδεικτα.
Προφανώς η κυπριακή ηγεσία,
έχοντας και το προηγούμενο της
Ελλάδας, δεν «τσίμπησε» και αν-
τέδρασε έντονα και σε όλα τα επί-
πεδα, κατά της προσπάθειας σπί-
λωσης. Μάλιστα ο απερχόμενος
πρόεδρος Χριστόφιας, κατά την
αποχαιρετιστήρια ομιλία του στο
Ευρωκοινοβούλιο, όχι μόνο απέρριψε
κατηγορηματικά τις αβάσιμες κα-
τηγορίες, αλλά ζήτησε και άμεσο
έλεγχο από ανεξάρτητη επιτροπή
της Κομισιόν, κάτι που αποφασίστηκε
στην τελευταία συνεδρίαση του
Eurogroup. Βέβαια δεν είναι μόνο
η προσφυγή στο μηχανισμό βοήθειας
που προκαλεί στο νησί τις μεθο-
δευμένες πιέσεις. Είναι και η γεω-
πολιτική μάχη που μαίνεται στην
περιοχή, ιδίως μετά τα θετικά απο-
τελέσματα των ερευνών στην ΑΟΖ
της Κύπρου. Για τους λόγους αυτούς
οι τωρινές προεδρικές εκλογές ίσως
αποδειχτούν οι κρισιμότερες στην
ιστορία της Μεγαλονήσου.   

Η επίθεση λάσπης 
κατά της Κύπρου

TOY KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(info@xrimaonline.gr)

Οι όροι του παιχνιδιού
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Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

7/31www.xrimaonline.gr ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ



Ε
ιδοποιητήρια ακόμα και για
κατασχέσεις στέλνει τις επό-
μενες μέρες το υπουργείο
Οικονομικών ώστε να πιέσει

τους περίπου 2,3 εκατομμύρια οφειλέτες
του Δημοσίου να ξεκινήσουν να απο-
πληρώνουν τα χρέη τους, με την Τρόικα
να απαιτεί περίπου 2 δισ. ευρώ από τα
ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του έτους. 
Ο κλοιός σφίγγει ακόμα και γύρω από
τους μικροοφειλέτες, δηλαδή όσους
χρωστάνε κάτω από 3.000 ευρώ. Το
πρώτο βήμα από το υπουργείο Οικο-
νομικών είναι η αποστολή ειδοποίησης
για την οφειλή. Εφόσον δεν υπάρξει
ανταπόκριση, ακολουθεί επιστολή σε
πιο αυστηρό ύφος και εν συνεχεία
γίνεται εξώδικη όχληση. 
Εάν ο οφειλέτης εξακολουθεί να αγνοεί
τη πρόσκληση του υπουργείου, τότε
η εντολή που έχει δοθεί είναι να ξεκινά
διαδικασία κατάσχεσης σε ακίνητα του
οφειλέτη, ενοίκια και καταθέσεις,

ακόμα και στο 25% μισθών και συν-
τάξεων, με το ακατάσχετο να ορίζεται
στα 1.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι
εφόσον οι οφειλές ξεπερνάνε τις 5.000
ευρώ, τότε προβλέπεται άσκηση ποι-
νικής δίωξης. Υπολογίζεται ότι περίπου
2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι
χρωστάνε έως 3.000 ευρώ στο Δημόσιο,
με το σύνολο αυτών των οφειλών να
φτάνει στο 1,1 δισ ευρώ και περίπου
100.000 είναι εκείνοι με οφειλές από
3.000 έως 300.000 ευρώ, με το σύνολο
των οφειλών τους να υπολογίζεται
στα 3 δισ. ευρώ. 

Τι προβλέπει η νομοθεσία
Οι οφειλέτες προς το Δημόσιο θα πρέπει
να γνωρίζουν τι προβλέπει η νομοθεσία
σχετικά με την κατάσχεση μισθών και
συντάξεων, των τραπεζικών καταθέ-
σεων και άλλων κινητών αξιών. 
Όσον αφορά τις κατασχέσεις μισθών,
συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών

βοηθημάτων, επιτρέπεται η κατάσχεση
του 25%, εφόσον το ύψος τους υπερ-
βαίνει τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. 
Αν σε κάποιον εξακολουθεί να κατά-
σχεται ο μισθός ή η σύνταξη παρά το
γεγονός ότι αυτή δεν υπερβαίνει τα
1.000 ευρώ, έχει το δικαίωμα να κα-
ταθέσει αίτηση, προσκομίζοντας φυσικά

και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
το ύψος των αποδοχών του. Τις τε-
λευταίες ημέρες έχουν υπάρξει κα-
ταγγελίες ότι η εφορία έχει προχωρήσει
σε αφαίρεση ολόκληρου του μισθού
εργαζομένων στο δημόσιο και όχι μόνο
του 25%, ενώ ο μισθός τους ήταν
αρκετά χαμηλότερος των 1.000 ευρώ.
Η εφορία μπορεί να κατασχέσει τρα-
πεζικούς λογαριασμούς, σε ευρώ ή
ξένο νόμισμα.  

Μαζικά κατασχετήρια
καταθέσεων
Με τον φορολογικό νόμο του 2010,
το Δημόσιο απέκτησε το δικαίωμα να
προχωρεί ακόμη και σε μαζικά κατα-
σχετήρια καταθέσεων. Το κατασχετήριο
μπορεί να κοινοποιείται στο κεντρικό
κατάστημα και μπορεί να περιέχει πολ-
λούς οφειλέτες του Δημοσίου σύμφωνα
με τη σχετική ρύθμιση. 
Εν τω μεταξύ, ενεργοποιήθηκε και
διάταξη που επιτρέπει την κατάσχεση
απαιτήσεων στα χέρια τρίτων. Εάν π.χ.
έχετε ακίνητο το οποίο νοικιάζετε,
αλλά έχετε και ληξιπρόθεσμες οφειλές,
τότε η εφορία μπορεί να κατάσχει
απευθείας το ενοίκιο και να ζητήσει
τα χρήματα από τον ενοικιαστή.

Ψάχνουν μόνιμη ρύθμιση
στο ΥΠΟΙΚ 
Τετ-α-τετ με τους επικεφαλής των 35
μεγαλύτερων εφοριών της Αττικής
είχε ο γενικός γραμματέας δημοσίων
εσόδων Χ. Θεοχάρης σε μια προσπάθεια
να κινητοποιήσει το φορολογικό μη-
χανισμό για την είσπραξη ληξιπροθέ-
σμων χρεών.  Η ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικών εξετάζει τρόπους είσπρα-

ξης των ληξιπροθέσμων οφειλών που
πλέον ξεπερνούν τα 56,7 δισ., εκ των
οποίων οφειλές 13,2 δισ. κατέστησαν
υπερήμερες το 2012.  Ήδη έχει ξεκινήσει
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφο-
ριακών Συστημάτων η αποστολή 2,3
εκατομμυρίων ειδοποιητηρίων, προς
οφειλέτες του Δημοσίου με χρέη έως
3.000 ευρώ, με τα οποία καλούνται
να διευθετήσουν τις εκκρεμότητές
τους. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει
ανταπόκριση από την πλευρά των
οφειλετών θα ακολουθήσει εξώδικη
ειδοποίηση και εάν και αυτή αγνοηθεί
τότε θα ενεργοποιηθούν οι προβλε-
πόμενες διαδικασίες του Κώδικα Εί-
σπραξης Δημοσίων Εσόδων όπως κα-
τασχέσεις ακινήτων, εσόδων από
ενοίκια, καταθέσεων, αλλά μισθών
και συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ. 
Σημειώνεται πως η Τρόικα έχει ζητήσει
να τροποποιηθεί ο Κώδικας Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου αφενός
το Δημόσιο να απαιτεί εγγυήσεις της
προσωπικής περιουσίας για όλους
όσοι οφείλουν στο Δημόσιο μεγάλα
ποσά, αφετέρου για να γίνουν αυστη-
ρότερες οι ποινές φυλακίσεως για
τους μεγαλοοφειλέτες. Εν τω μεταξύ
μία νέου τύπου ρύθμιση για τα ληξι-
πρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο προ-
ωθεί το υπουργείο Οικονομικών.  Η
ρύθμιση θα είναι απολύτως προσαρ-
μοσμένη στο οικονομικό προφίλ του
κάθε οφειλέτη, καθώς θα λαμβάνονται
υπόψη κριτήρια ανάλογα με αυτά που
χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την
αναδιάρθρωση των δανείων προς τους
πελάτες τους. Δηλαδή, η οικονομική
δυνατότητα του οφειλέτη, η προηγού-
μενη συμπεριφορά του κ.λπ.
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Eρχονται κατασχέσεις για χρέη μικροοφειλετών
ΕΠΙ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

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

Ηαύξηση του συνολικού πακέτου στα 18,3
δισ., με κονδύλια 14,5 δισ. για το νέο
ΕΣΠΑ, 1,8 δισ. για έργα αγροτικής ανάπτυξης

και 2 δισ. επιπλέον για την ανεργία, την ασφάλεια
και τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης,
μπορεί να μην φτάνει το μέγεθος του προηγούμενου
πακέτου ενισχύσεων των 20,6 δισ., ωστόσο
αποτελεί επιτυχία σε σχέση με αυτό που κατάφεραν
οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες από έναν προϋπο-
λογισμό λιτότητας για όλη την Ε.Ε. 
Η χώρα μας είναι μάλιστα διπλά κερδισμένη από
το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Εθνική Συνο-
μοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, αφενός γιατί
το έξτρα πακέτο δείχνει τη ξεκάθαρη πρόθεση
της Ευρώπης να μας βοηθήσει και αφετέρου
γιατί δείχνει ότι  αυτή τη φορά ήμασταν καλά
προετοιμασμένοι να διεκδικήσουμε, να διαπραγ-

ματευτούμε και να κερδίσουμε μια σημαντική
οικονομική μάχη. 
Το αυξημένο πακέτο βοήθειας για την περίοδο
2014-2020 αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία
μας για να βγούμε από την ύφεση, με την προ-
ϋπόθεση βεβαίως, ότι θα καταφέρουμε να
αντέξουμε μέχρι το 2014. 
Η αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης από
50% έως και 80%, η αύξηση των προκαταβολών
και η επιμήκυνση του χρόνου εκταμίευσης από
2 σε 3 χρόνια από τη στιγμή της δέσμευσης για
τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημο-
σιονομικής προσαρμογής, δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο δικαιολογίας να μην εισπράξουμε όλα
τα χρήματα του νέου πακέτου.
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά το υπουργείο
Ανάπτυξης, προβλέπονται: 

n 6,34 δισ. να κατευθυνθούν στις λιγότερο ανε-
πτυγμένες περιφέρειες
n3,41 δισ. στο Ταμείο Συνοχής, (έργα περιβάλ-
λοντος και μεταφορές)
n2,5 δισ. ανεπτυγμένες περιφέρειες 
n2,1 δισ. ευρώ στις περιφέρειες που βρίσκονται
στο ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης, 
n1,8 δισ. στην αγροτική ανάπτυξη, 
n210 εκατ. σε διακρατικά έργα, 
n160 εκατ. ευρώ στη νεανική απασχόληση 
n2 δισ. επιπλέον αναμένεται να διατεθούν το
2016 μετά την αναθεώρηση των στοιχείων με
βάση την ύφεση. 

Το εμπόριο
Το ελληνικό εμπόριο, επίσης, θεωρεί ιδιαίτερα
αισιόδοξο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τις δράσεις
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στην Ελλάδα εντός του 2013. Το πλαίσιο του
συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι ύψους
500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέρχονται από
κονδύλια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που
δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί από ελληνικούς
φορείς και θα στηρίξει αποκλειστικά τις ελληνικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν χρη-
ματοδότηση.

Πού πάνε τα 18,3 δισ. του νέου ΕΣΠΑ

«Βροχή»
ειδοποιήσεων
για�αποπληρωμή
χρεών�σε�2,3�εκατ.
μικροοφειλέτες
του�Δημοσίου

Μ
ε νέο τρόπο θα κα-
θορίζεται πλέον ο
κατώτερος μισθός,
ενώ καταργείται

το επίδομα γάμου για όσους
αμείβονται με την Εθνική Συλ-
λογική Σύμβαση. Οι αλλαγές
στον κατώτερο μισθό θα τεθούν
σε ισχύ τον Απρίλιο. Τις μεγα-
λύτερες απώλειες θα έχουν όσοι
αμείβονται με τον κατώτερο μι-
σθό και δικαιούνται σήμερα επί-
δομα γάμου. Το επίδομα δεν
διασώζεται από την 1η Απριλίου,
κάτι που συνεπάγεται μείωση
του μισθού κατά 10% (58,61
ευρώ για όσους αμείβονται με
τον βασικό μισθό 586,06 ευρώ). 
Αντιμέτωποι με σημαντικές μει-
ώσεις στις αποδοχές τους βρί-
σκονται περισσότεροι από
500.000 υπάλληλοι του ιδιω-
τικού τομέα με τη λήξη των
συλλογικών τους συμβάσεων. 
Στις 14/2 υπήρξε αυτόματη λήξη
42 κλαδικών συμβάσεων που
είχαν υπογραφεί πριν τη ψήφιση
του επίμαχου εργασιακού νόμου
και είχαν διάρκεια μεγαλύτερη
του ενός έτους. 

Τι αλλάζει στον καθορισμό
του κατώτερου μισθού; 
O κατώτερος μισθός από την
1η Απριλίου θα καθορίζεται με
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου,
ύστερα από κοινωνικό διάλογο.
Για τον καθορισμό θα λαμβά-
νονται υπόψη μια σειρά παρά-
γοντες, όπως είναι η πορεία της
οικονομίας και της ανεργίας.
Σημειώνεται πως ο κατώτερος
μισθός καθοριζόταν από τους
κοινωνικούς εταίρους, ύστερα
από διαβούλευση των εργοδο-

τικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ.
Το Φεβρουάριο υπήρξε κυβερ-
νητική παρέμβαση και μειώθηκε
κατά 22% (για τους νέους η
μείωση είναι 32%), με αποτέ-
λεσμα να διαμορφωθεί στα 586
ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό
Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο κα-
τώτατος μισθός, τουλάχιστον
έως το 2014, θα διατηρηθεί στα
586 ευρώ μεικτά, όμως στη
ρύθμιση θα υπάρχει σύνδεση
των κατώτατων αποδοχών του
ιδιωτικού τομέα, με την αντα-

γωνιστικότητα της οικονομίας
και την πορεία της ανεργίας,
κάτι που είναι πιθανό να οδηγήσει
σε νέες μειώσεις στα επόμενα
χρόνια. Οι πιέσεις άλλωστε της
Τρόικας και κυρίως του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, αφορούν
στην «απογύμνωση» του κα-
τώτατου μισθού από τις παγω-
μένες ωριμάνσεις (πολυετίες),
κάτι που θα οδηγούσε τους μι-
σθούς του ιδιωτικού τομέα σε
σημαντική μείωση έως και κατά
30%. Να σημειωθεί ότι, σήμερα
ο κατώτατος μισθός είναι στα
586 ευρώ μικτά και ειδικά για
νέους έως 25 ετών, βρίσκεται
στα 511 ευρώ.

Τι θα ισχύει για τις τριετίες;
Οι τριετίες διασώζονται, αλλά
παραμένουν «παγωμένες» μέχρι
να πέσει η ανεργία κάτω από το
10%.. Σύμφωνα με το δεύτερο
μνημόνιο του Φεβρουαρίου του
2012 ο κατώτατος μισθός και οι
τριετίες ορίζονται ως εξής: Μισθός
πρόσληψης: 586 ευρώ για τα 3
πρώτα χρόνια , για προϋπηρεσία
3 - 6 χρόνια (ανεξάρτητα από
εργοδότη) επίδομα ωρίμανσης
58,61 ευρώ, για 6-9 χρόνια επί-
δομα 117,22 ευρώ και από 9
χρόνια και πάνω επίδομα 175,82
ευρώ. Για παράδειγμα, μισθωτός
που αμείβεται με την Εθνική Συλ-
λογική Σύμβαση και έχει από 6
έως 9 έτη προϋπηρεσίας δι-
καιούται 703,3 ευρώ (586 ο κα-
τώτερος μισθός συν 117,22 ευρώ
επίδομα τριετιών). 
Πάντως, την πλήρη κατάργηση
των ωριμάνσεων, δηλαδή των
τριετιών της εθνικής σύμβασης,
ζητά με την έκθεσή του το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και αναφέρει:
«Ωστόσο οι αρχές δεν έχουν
ακόμη πλήρως κινηθεί σε ένα
ενιαίο κατώτατο μισθό, σύμφωνα
με τις δεσμεύσεις του προγράμ-
ματος. Ειδικότερα δεν έχουν

ακόμη απομακρύνει τα επιδόματα
ωρίμανσης, τα οποία είχαν χο-
ρηγηθεί στους εργαζόμενους.
Η απόφαση θα επανεξεταστεί
στις αρχές του 2014, λαμβά-
νοντας υπόψη τις εξελίξεις στην
αγορά εργασίας και τις δυνα-
τότητες υλοποίησης από τη δι-
οίκηση».

Τι ισχύει για το επίδομα 
γάμου;
Από τον Απρίλιο το επίδομα
γάμου χάνεται, με αποτέλεσμα

μείωση του κατώτερου μισθού
κατά 10%.
Σημειώνεται πως όσοι εργοδότες
δεν είναι μέλη των εργοδοτικών
οργανώσεων από τον Νοέμβριο
-οπότε και ψηφίστηκε ο σχετικός
νόμος- έχουν τη δυνατότητα να
μην καταβάλουν το επίδομα.
Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται
χαρακτηριστικά πως «δύνανται
να συνεχίσουν την καταβολή
του». 

Ποιο είναι το κατώτερο
όριο στο οποίο μπορεί να
υποχωρήσουν οι μισθοί;
Οι μισθοί μπορούν να πέσουν
μέχρι τα 586 ευρώ το μήνα για
τους πλήρως απασχολουμένους.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο
ποσό αυτό προστίθενται οι τριε-
τίες.
Για τους νέους κάτω των 25
ετών ο κατώτερος μισθός ορίζεται
στα 510,95 ευρώ. Το κατώτερο
ημερομίσθιο για τους εργατο-
τεχνίτες χωρίς προϋπηρεσία ορί-
ζεται στα 26,18 ευρώ. Για τους
νέους κάτω των 25 ετών δια-
μορφώνεται στα 22,83 ευρώ.
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Οσες συμβάσεις είχαν συμπληρώσει
24μηνη διάρκεια μέχρι 14 Φεβρουα-

ρίου 2012 και η ισχύς τους υπερβαίνει
την 14η Φεβρουαρίου 2013 λήγουν αυ-
τόματα τη συγκεκριμένη ημερομηνία
(ακόμα και αν είχαν μεγαλύτερη διάρ-
κεια). Στη συνέχεια οι όροι των συμβά-
σεων παραμένουν σε ισχύ για ένα τρίμηνο
(η λεγόμενη μετενέργεια). 
Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό
δεν υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση
διασώζονται μόνο ο βασικός μισθός και

τέσσερα επιδόματα. Σε περίπτωση που
στο ενδιάμεσο υπογραφούν επιχειρη-
σιακές ή ατομικές συμβάσεις, οι μισθοί
μπορούν να μειωθούν μέχρι τα επίπεδα
της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2013 μπαίνει
τέλος στις ισχύουσες κλαδικές συμβάσεις.
Με δεδομένο ότι η μετενέργειά τους
έχει πλέον διάρκεια τρεις μήνες και όχι
έξι όπως ίσχυε παλαιότερα, στην κα-
λύτερη περίπτωση η ισχύ τους θα συ-
νεχιστεί το πολύ μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Από τον Ιούνιο, οι επιχειρήσεις θα έχουν
τη δυνατότητα να ξεκινήσουν διαπραγ-
ματεύσεις με τους εργαζόμενους σε μια
προσπάθεια να συμφωνήσουν νέα σύμ-
βαση εργασίας. 
Εάν δεν υπογραφούν συλλογικές συμ-
βάσεις, τότε σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
οι μειώσεις μέσω ατομικών μπορεί να
φθάσουν και στο 30% των αποδοχών,
αφού μόνο από το επίδομα γάμου το
οποίο δεν υποχρεούται να πληρώσει ο
εργοδότης οι απώλειες είναι 10%.

Τι προβλέπεται για τις κλαδικές συμβάσεις;4

Εργασιακές ανατροπές

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Χρόνια 

Προϋπηρεσίας
Βασικός 
μισθός

Επίδομα 
τριετιών

Σύνολο 
αποδοχών

0- 3 586,08 0 586,08
3-6 586,08 58,61 644,69
6-9 586,08 117,22 703,3
9-Άνω 586,08 175,82 761,9

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Χρόνια 

Προϋπηρεσίας
Βασικό 

ημερομίσθιο
Επίδομα 
τριετιών

Σύνολο 
αποδοχών

0-3 26,18 0 26,18
3-6 26,18 1,31 27,49
6-9 26,18 2,62 28,8
9-12 26,18 3,93 30,11
12-15 26,18 5,24 31,42
15-18 26,18 6,55 32,73
18-Άνω 26,18 7,85 34,03

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Χρόνια 

Προϋπηρεσίας
Βασικός 
μισθός

Επίδομα 
τριετιών

Σύνολο 
αποδοχών

0-3 510,95 0 510,95

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

Χρόνια 
Προϋπηρεσίας

Βασικός 
μισθός

Επίδομα 
τριετιών

Σύνολο 
αποδοχών

0-3 22,83 0 22,83
3-6 22,83 1,14 23,97
6-Άνω 22,83 2,28 25,11

Σαρωτικές�αλλαγές�στα�εργασιακά�δεδομένα�χιλιάδων�πολιτών�φέρνουν�
οι�προωθούμενες�αλλαγές�το�2013,�αρχής�γενομένης�από�την�κατάργηση
της�καθολικότητας�της�Eθνικής�Γενικής�Συλλογικής�Σύμβασης�Εργασίας
(ΕΓΣΣΕ)�και�τη�νομοθέτηση�για�πρώτη�φορά�του�κατώτατου�μισθού�από
την�κυβέρνηση�που�αναμένεται�να�έρθει�τον�Απρίλιο.



Π
άντως, με βάση τα
τελευταία δεδομένα,
στους κερδισμένους
του ενιαίου φόρου

ακινήτων περιλαμβάνονται οι
ιδιοκτήτες που διαθέτουν ένα
διαμέρισμα σε περιοχές μικρής
αντικειμενικής αξίας. Σήμερα
πληρώνουν χαράτσι από το
πρώτο τετραγωνικό, ενώ με τον
ενιαίο φόρο ακινήτων θα απαλ-
λαγούν από τη φορολογία ή θα
πληρώσουν κάποιο ελάχιστο
ποσό. Επίσης, κερδίζουν και τα
ζευγάρια που η ακίνητη περι-
ουσία τους είναι έως 100.000
ή 120.000 ευρώ και είναι μοι-
ρασμένη εξίσου μεταξύ των
δύο συζύγων. 
Ο νέος φόρος θα έχει, σύμφωνα
με όσα συζητούνται αυτήν την
περίοδο, ατομικό αφορολόγητο
όριο τουλάχιστον 50.000 ευρώ
και η κλίμακα υπολογισμού του
θα έχει 5 ή 7 κλιμάκια, με τον
ανώτερο συντελεστή να ξεπερνά
πιθανότατα το 1,5% για πολύ
μεγάλες αξίες (π.χ. 5 ή 10 εκατ.). 
Επειδή το αφορολόγητο όριο
θα αποδίδεται σε ατομική βάση,
ουσιαστικά οι σύζυγοι θα έχουν
συνολικό αφορολόγητο όριο
100.000 ευρώ ή περισσότερα,
οπότε δεν θα καταβάλλουν
φόρο ακινήτων.
Στους χαμένους του νέου φόρου
ακινήτων περιλαμβάνονται οι
ιδιοκτήτες μεσαίας ή υψηλής
αξίας ακίνητης περιουσίας (π.χ.,
άνω των 400.000 ή 500.000
ευρώ). 

Οι παγίδες!
Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων κρύβει
σημαντικές παγίδες για περισ-
σότερους από 5 εκατ. ιδιοκτήτες. 

Φόρος κατοχής για όσους
έχουν στεγαστικό δάνειο
και το ακίνητό τους είναι

υποθηκευμένο: Στο ίδιο «σακί»
βάζει το οικονομικό επιτελείο
και όλους εκείνους τους ιδιο-
κτήτες που, αν και δεν έχουν
στην κυριότητά τους ένα ακίνητο,
πληρώνουν δόσεις στεγαστικού
δανείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του υπουργείου Οικονομικών,
383.631 φορολογούμενοι απο-
πληρώνουν στεγαστικό δάνειο
πρώτης κατοικίας, με το υπό-
λοιπο των οφειλών τους έναντι

των τραπεζών μόνο να ανέρχεται
στα περίπου 75 δισ. ευρώ. 

Δεν υπάρχουν εισοδημα-
τικά και κοινωνικά κρι-
τήρια στον υπολογισμό

του φόρου: Ο φτωχός με τον
πλούσιο θα φορολογούνται με
την ίδια κλίμακα. Ερωτηματικό
παραμένει το αν θα εξαιρούνται
οι άνεργοι (εξαιρούνται από το
χαράτσι της ΔΕΗ), καθώς και
οι πολύτεκνοι και τα άτομα με
ειδικές ανάγκες (φορολογούνται
με χαμηλό συντελεστή για το
χαράτσι της ΔΕΗ). 
Υπό συζήτηση είναι και η φο-
ρολογική αντιμετώπιση των
ακινήτων που δεν αποφέρουν
εισόδημα, δηλαδή εάν μπορούν
να εξαιρεθούν από το ενιαίο τέ-
λος ή να φορολογηθούν με χα-
μηλό συντελεστή. 
Έτσι, για διαμέρισμα 100 τ.μ.
6ετίας με αντικειμενική αξία
150.000 ευρώ, το νέο ενιαίο
τέλος, με αφορολόγητο 50.000
ευρώ, θα διαμορφωθεί στα
περίπου 150 ευρώ. Αυτό ση-
μαίνει μικρότερη επιβάρυνση
κατά 450 ευρώ σε σχέση με
το ΕΕΤΗΔΕ, που ήταν όμως
έκτακτο τέλος, και επιβάρυνση
150 ευρώ σε σχέση με τον
ΦΑΠ, που ήταν ο μόνιμος φόρος
για τους ιδιοκτήτες. 

Φόρος σε διαμερίσματα,
γραφεία, καταστήματα
που είναι κλειστά: Παγίδες

κρύβει το νέο ενιαίο τέλος και
για όσους έχουν μεν ακίνητο,
αλλά δεν το αξιοποιούν. Στους
χαμένους και οι φορολογούμενοι
που έχουν ακίνητα τα οποία δεν
ηλεκτροδοτούνται (π.χ., κενά,
ξενοίκιαστα). Με το σημερινό
καθεστώς δεν καταβάλλουν
χαράτσι, καθώς το τελευταίο
επιβάλλεται μόνο στα ηλεκτρο-
δοτούμενα ακίνητα. 
Αυτή τη στιγμή οι εν λόγω ιδιο-
κτήτες απαλλάσσονται από το
ΕΕΤΗΔΕ, καθώς τα αναξιοποίητα
ακίνητα δεν ηλεκτροδοτούνται,
εξαίρεση όμως που δεν προ-
βλέπεται για το ενιαίο τέλος
ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι
40% με 50% των εμπορικών
ακινήτων που απαλλάσσονται
από το έκτακτο τέλος θα επι-
βαρυνθούν από το νέο φόρο,
όπως επίσης το 50% με 60%
των γραφείων που είναι «κλει-
στά», το 50% των αποθηκευ-
τικών χώρων και το 20% των
κατοικιών. 

Φόρος στις εκτός σχεδίου
εκτάσεις: Οι φορολογού-
μενοι που διαθέτουν εκτός

σχεδίου εκτάσεις (π.χ. εκτός
σχεδίου οικόπεδα, αγρούς), με

το νέο φόρο θα πληρώσουν
φόρο και γι’ αυτά. Για παρά-
δειγμα, οι φορολογούμενοι που
έχουν υψηλής αξίας εκτός
σχεδίου εκτάσεις (π.χ. σε
Μύκονο, Πάρο) σήμερα δεν
πληρώνουν φόρο για τα παρα-
πάνω ακίνητα. 
Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα
ο ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων δεν
φορολογούνταν, η ένταξή του
όμως στο σύστημα θα επιφέρει
επιβάρυνση κατά τουλάχιστον
100 ευρώ. 
Έστω, για παράδειγμα, ότι ένας
φορολογούμενος κατέχει αγρο-
τεμάχιο έκτασης 20 στρεμμάτων,
η αξία του οποίου εκτός του
συστήματος αντικειμενικού
προσδιορισμού είναι 20.000
ευρώ. Με την ένταξη στο σύ-
στημα η αξία ανά τετραγωνικό
μέτρο θα είναι τουλάχιστον 50
ευρώ και η νέα τιμή θα προσ-
διοριστεί περίπου στις 100.000
ευρώ. Η επιβάρυνση αυτή αυ-
ξάνεται εάν έχει στην κατοχή
του και άλλο ακίνητο. Εάν, δη-
λαδή, έχει ένα διαμέρισμα 100
τ.μ. με αντικειμενική αξία
200.000 ευρώ και ένα αγρο-
τεμάχιο με αντικειμενική αξία
100.000 ευρώ, η συνολική επι-
βάρυνση από το νέο ενιαίο τέλος
ακινήτων θα φτάσει τα 450 ευ-

ρώ, ενώ μέχρι σήμερα είναι μη-
δενική, καθώς το αφορολόγητο
για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
(ΦΑΠ) ορίζεται στις 200.000
ευρώ. 

Ενδεχόμενη αύξηση των
αντικειμενικών αξιών: Θα
εκτοξεύσει το φόρο επί

των ακινήτων. Η ελληνική πε-
ριφέρεια και οι «φτηνές-φτω-
χές» περιοχές Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης θα «πληρώσουν»
τη σχεδιαζόμενη αναπροσαρ-
μογή των αντικειμενικών αξιών
των ακινήτων, καθώς οι τιμές
δεν είχαν «φουσκώσει» υπέ-
ρογκα πριν από το 2008 και,
ως εκ τούτου, δεν κατέρρευσαν
θεαματικά.
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Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει 
να πάρει από τη φορολόγηση της 
ακίνητης περιουσίας 3,2 δισ. ευρώ. 
Οι πολιτικοί αρχηγοί έδωσαν
κατευθύνσεις στο υπουργείο
να επανεξετάσει το πλαίσιο 
των έως τώρα εισηγήσεων και σεναρίων,
με βασικό στόχο την κατά το δυνατόν
ελάφρυνση των μικροϊδιοκτητών.
Κάτι αρκετά δύσκολο.

Οι παγίδες που κρύβει  
ΟΙ ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΥ

Oσοι επιθυμείτε να μεταβιβάσετε
την ακίνητη περιουσία σας θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι το οικο-

νομικό επιτελείο ετοιμάζεται να προχωρήσει
σε μείωση του φόρου μεταβίβασης με
βάση τα όσα ισχύουν στις ευρωπαϊκές
χώρες. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής
φόρου στην Ελλάδα είναι ο υψηλότερος
στην Ευρώπη.
Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στη χώρα
υπολογίζεται με τον υψηλότερο συντελεστή
(10%) στην Ευρώπη, κάτι που λειτουργεί
ως αντικίνητρο για την προσέλκυση επεν-
δύσεων. 
Ο επενδυτής ακινήτων στην Ελλάδα

πρέπει να πληρώσει το 10% της αξίας
του ακινήτου σε φόρους, ενώ επί του
φόρου επιβάλλεται και πρόσθετο τέλος
3%, με στόχο την οικονομική ενίσχυση
των δήμων. Το αποτέλεσμα; Αποθαρρύ-
νονται οι υποψήφιοι επενδυτές από το
εξωτερικό, καθώς βλέπουν ότι σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες οι συντελεστές έχουν
περιοριστεί ακόμη και στο 1%-2,5%. 
Η μείωση του φόρου μεταβίβασης θα
γίνει για να «μαλακώσει» την αύξηση
της φορολογίας κατοχής των ακινήτων
και να διευκολύνει τις μεταβιβάσεις.
Σήμερα ο φορολογικός συντελεστής για
τη μεταβίβαση ακινήτων είναι 8% για
την αξία του ακινήτου έως 20.000 ευρώ

και 10% για αξία που υπερβαίνει τα
20.000 ευρώ. Για παράδειγμα, ο φόρος
μεταβίβασης για την αγορά ενός διαμε-
ρίσματος αντικειμενικής αξίας 200.000
ευρώ είναι 19.600 ευρώ. Τα σενάρια του
ΥΠΟΙΚ προβλέπουν ο συντελεστής του
φόρου μεταβίβασης να μειωθεί δραστικά,
στα επίπεδα του 3% έως 6%, ανάλογα
με την αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
Ο φόρος θα υπολογίζεται βάσει κλίμακας.
Επίσης, εξετάζεται η μείωση και του μη
φορολογικού κόστους των μεταβιβάσεων
ακινήτων, καθώς και νέα μείωση των
αμοιβών των συμβολαιογράφων, προ-
κειμένου να μειωθεί το κόστος των με-
ταβιβάσεων. 

Πόσο θα μειωθεί ο φόρος μεταβίβασης στα ακίνητα Ο φόρος μεταβίβασης 
σε Ελλάδα και Ευρώπη 

Ελλάδα
10%+3% επί του

φόρου υπέρ δήμου 
Αυστρία 3,50%
Βέλγιο 5% - 12,5%
Βουλγαρία 2,50%
Κύπρος 3% - 8%
Τσεχία 3%
Γαλλία 7,50%
Γερμανία 3,5% - 5%
Ιρλανδία 1% - 2%
Ιταλία 10%
Νορβηγία 2,50%
Πολωνία 2,00%
Πορτογαλία 1% - 6%
Σλοβενία 2%
Ισπανία 8%
Σουηδία 1,50%
Βρετανία 4%

ο φόρος ακινήτων 
Οι φορολογικοί 
συντελεστές για 

τον ενιαίο φόρο ακινήτων  
(εκτιμήσεις)

0-50.000 0,00%
50.001-100.000 0,10%
100.001-200.000 0,20%
200.001-400.000 0,30%
400.001-600.000 0,40%
600.001-800.000 0,50%
800.001-1.000.000 0,60%
1.000.001-1.500.000 0,80%
1.500.001-2.000.000 1,00%
2.000.001 και άνω 2,00%

www.xrimaonline.gr
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Κ
άθε άλλο παρά τυ-
χαίες θεωρούνται οι
δύο «γκάφες», του
υπουργού Εργασίας

για τον περιορισμό του δικαιώ-
ματος της απεργίας και του γ.γ.
του υπουργείου Οικονομικών
περί… υψηλού κατώτατου μι-
σθού στην Ελλάδα. Από τα μνη-
μόνια που έχουμε υπογράψει
με τους δανειστές μας, προκύ-
πτουν τουλάχιστον δύο πικρές
αλήθειες. 

Συντάξεις – εφάπαξ
Με βάση ακόμη και το πρώτο
μνημόνιο, η βασική σύνταξη
θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια
στα 350 με 380 ευρώ! Αυτό το
ποσό θα εγγυάται το κράτος
και εάν τα ταμεία έχουν θα δί-
νουν κάτι παραπάνω. Την ίδια
ώρα, στον «πολυδαίδαλο»
ασφαλιστικό νόμο υπάρχει ο
«μαγικός θεσμός» των ανα-
λογιστικών μελετών, ο οποίος
μπορεί να αυξάνει τα όρια ηλι-
κίας συνταξιοδότησης και να
μειώνει τις συντάξεις! Σύμφωνα
με το νέο νόμο, τα ασφαλιστικά
ταμεία κύριας ασφάλισης θα
πρέπει ανά διετία να καταρτίζουν
τέτοιες αναλογιστικές μελέτες
(πρόκειται για μελέτες που,

σταθμίζοντας μία σειρά παρα-
γόντων, αποτυπώνουν στο πα-
ρόν τη μελλοντική οικονομική
πορεία ενός οργανισμού) και
επί τη βάση αυτών να προσαρ-
μόζουν όρια ηλικίας συνταξιο-
δότησης και ύψος συντάξεων.
Στην πράξη, ωστόσο, μία τέτοια
αναλογιστική μελέτη καταρτί-
ζεται επί τη βάση συγκεκριμένων
παραμέτρων και μπορεί να απο-
δώσει συμπεράσματα που εκ
των προτέρων έχει ορίσει ο
παραγγελιοδόχος της. 
Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει
η «κατάργηση» των επικουρι-
κών συντάξεων και του εφάπαξ,
με υπουργικές αποφάσεις του
υπουργού Εργασίας που πέρα-
σαν στα… ψιλά στο τέλος του
2012. Το δρόμο για σημαντικές
μειώσεις στα εφάπαξ, αλλά και
στις επικουρικές συντάξεις,
άνοιξε παράμετρος που περι-
λαμβάνεται στους σύνθετους
υπολογισμούς του υπουργείου
Εργασίας για το εφάπαξ από το
2014 και τις επικουρικές συν-
τάξεις από το 2015 και μετά.
Όμως αυτά τα μέτρα μπορεί να
έλθουν ένα χρόνο πιο σύντομα.
Επί της ουσίας, οι ασφαλισμένοι
δεν θα είναι σε θέση να γνω-
ρίζουν το ακριβές ποσό του

εφάπαξ αλλά και της επικου-
ρικής σύνταξης που θα λάβουν,
καθώς αυτά δεν θα εξαρτώνται
μόνο από τις εισφορές που
έχουν καταβάλει ή τα χρόνια
ασφάλισής τους, αλλά και από
τον αριθμό των συνταξιοδοτή-
σεων που θα καταγράφονται
τον ίδιο χρόνο. Το κριτήριο θα
είναι τα ποσά των εισφορών
που καταβλήθηκαν κατά το έτος
αποχώρησης, τα οποία θα «δια-
νέμονται» ως παροχές στους
αποχωρούντες. Αν, δηλαδή, σε
κάποια χρονιά αποχωρήσουν
πολλά άτομα, η διανομή θα
βγάλει μία πολύ μικρή παροχή.
Αν, αντίθετα, αποχωρήσουν λίγα
άτομα τότε θα κερδίσουν το…
τζακ ποτ!

Βασικός μισθός – ΕΣΣΕ
Το Μνημόνιο 2, που υπογράφηκε
για να πάρουμε τα 130 δισ.
ευρώ, περιλαμβάνει κεφάλαιο
με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στο
σύστημα καθορισμού των μι-
σθών», το οποίο μεταξύ των
άλλων αναφέρεται στην αντι-
κατάσταση του ύψους των μι-
σθών που ορίζονται στην Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας, «με ελάχιστο ύψος μι-
σθού νομοθετημένο από την
κυβέρνηση σε διαβούλευση με
τους κοινωνικούς εταίρους». 
Οι δεσμεύσεις αυτές, όπως το-
νίζουν νομικοί με εξειδίκευση
στο Εργατικό Δίκαιο, οδηγούν
σε πλήρη αλλαγή του σκηνικού
στις εργασιακές σχέσεις, καθώς
οδηγούν σε κατάργηση του ιδι-
αίτερα σημαντικού θεσμού της
συλλογικής διαπραγμάτευσης
μεταξύ εργοδοτών και εργα-
ζομένων για τη διαμόρφωση
του βασικού μισθού, ο οποίος
αποτελεί τη βάση της πυραμίδας

των αμοιβών για τους εργαζο-
μένους του ιδιωτικού τομέα.
Επιπλέον, ο βασικός μισθός κα-
θορίζει το ύψος του επιδόματος
ανεργίας, αλλά και αρκετών
ακόμη επιδομάτων που κατα-
βάλλει ο ΟΑΕΔ. 
Ο κατώτερος μισθός από την
1η Απριλίου θα καθορίζεται με
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου,
ύστερα από κοινωνικό διάλογο.
Για τον καθορισμό θα λαμβά-

νονται υπόψη μια σειρά παρά-
γοντες, όπως είναι η πορεία της
οικονομίας και της ανεργίας.
Σημειώνεται πως ο κατώτερος
μισθός καθοριζόταν από τους
κοινωνικούς εταίρους, ύστερα
από διαβούλευση των εργοδο-
τικών οργανώσεων και της
ΓΣΕΕ. Το Φεβρουάριο υπήρξε
κυβερνητική παρέμβαση και
μειώθηκε κατά 22% (για τους
νέους η μείωση είναι 32%), με

αποτέλεσμα να διαμορφωθεί
στα 586 ευρώ. Ο κατώτατος μι-
σθός, τουλάχιστον έως το 2014,
θα διατηρηθεί στα 586 ευρώ
μεικτά, όμως στη ρύθμιση θα
υπάρχει σύνδεση των κατώτατων
αποδοχών του ιδιωτικού τομέα,
με την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας και την πορεία της
ανεργίας, κάτι που είναι πιθανό
να οδηγήσει σε νέες μειώσεις
στα επόμενα χρόνια.

Μπορεί το «λάθος» του ΔΝΤ με τον πολλαπλασιαστή στο
ελληνικό πρόγραμμα, να δώσει την ευκαιρία αλλαγών προς 
την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των μέτρων; Οι εκπρόσωποι
της Tρόικας αρνούνται ακόμα και να συζητήσουν ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, ενώ και η κυβέρνηση κρατάει μικρό καλάθι. Ίσως
γιατί γνωρίζει καλά ότι στα μνημόνια υπάρχουν πικρές αλήθειες,
τις οποίες προσπαθεί επιμελώς να αποσιωπήσει… 

ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ… ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ

Οι πικρές αλήθειες των μνημονίων

Παρά τις διαρροές από
το περιβάλλον Στουρ-

νάρα, αλλά και από το Μα-
ξίμου, ότι η ελληνική κυ-
βέρνηση έθεσε θέμα προ-
σαρμογής του δημοσιονο-
μικού προγράμματος στο
προηγούμενο Eurogroup,
μετά το «λάθος» του ΔΝΤ,
η αλήθεια που έρχεται από
τις Βρυξέλλες είναι τελείως
διαφορετική. Ο Έλληνας
υπουργός Οικονομικών δεν
κατέθεσε αίτημα επαναξιο-
λόγησης του ελληνικού προ-
γράμματος ούτε στο Eu-
rogroup ούτε στη γενική δι-
ευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ. Απλώς ο Έλληνας
υπουργός Οικονομικών έκα-
νε μία «ακαδημαϊκή τοπο-
θέτηση» για τις επιπτώσεις
που έχουν τα μέτρα στην
ύφεση, με τους υπουργούς
Οικονομικών της Ε.Ε. και
την επικεφαλής του ΔΝΤ να

μη δίνουν συνέχεια στο θέμα.
Εάν η κυβέρνηση επιθυμεί
να θέσει το θέμα αυτό θα
πρέπει να γίνει στην Τρόικα
και στη Σύνοδο Κορυφής.
Στην Ευρωζώνη και στο ΔΝΤ
κάθε άλλο παρά είναι πρό-
θυμοι, όταν και εάν τεθεί
επίσημα αίτημα επανεξέτα-
σης του ελληνικού προγράμ-
ματος, να ανοίξουν τον ασκό
του Αιόλου, καθώς θα ακο-
λουθήσουν και οι άλλες χώ-
ρες που είναι σε μνημόνιο. 
Και στην ελληνική κυβέρ-
νηση γνωρίζουν καλά ότι
δεν πρόκειται να γίνει δεκτό
αίτημα για χαλάρωση της
πολιτικής της λιτότητας και
του δημοσιονομικού προ-
γράμματος, παρά μόνο μία
κάποια ανοχή στις παρεκ-
κλίσεις.
Ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς
να θέσει το ζήτημα αυτό
στον Φρανσουά Ολάντ κατά

τη διάρκεια της επίσκεψης
του προέδρου της Γαλλίας
στην Αθήνα, θα το συζητήσει
με την Άνγκελα Μέρκελ, αλ-
λά και στις συναντήσεις που
θα έχει στο ταξίδι του στις
ΗΠΑ περί τα τέλη Μαρτίου.
Αυτό, όπως διευκρινίζουν
κυβερνητικοί αξιωματούχοι,
δεν αναιρεί τις δεσμεύσεις
που έχει αναλάβει η κυβέρ-
νηση. Το πρόγραμμα για τα
έσοδα θα τηρηθεί ως έχει,
απλά επειδή προβλέπεται
να υπάρξουν αποκλίσεις ο
κ. Σαμαράς θα επιδιώξει να
αποσπάσει τη δέσμευση των
εταίρων της χώρας ότι δεν
θα ασκηθεί πίεση για διορ-
θωτικά μέτρα –σε περίπτωση
που οι στόχοι δεν επιτευχ-
θούν λόγω της ύφεσης– και
να πείσει τους δανειστές της
χώρας να χαλαρώσουν τον
σφικτό «κορσέ» όπου είναι
δυνατόν.

4 Δεν τέθηκε επίσημο αίτημα διόρθωσης του προγράμματος



Σ
ε στάση αναμονής

βρίσκονται οι επεν-
δυτές του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών, κα-
θώς τα κρίσιμα θέ-

ματα, όπως είναι η ανακεφα-
λαιοποίηση του τραπεζικού συ-
στήματος και οι αποκρατικο-
ποιήσεις, παραμένουν ακόμη
ανοικτά. 
Είναι προφανές ότι η «ζωή»
στο Χ.Α. κινείται σε πιο αργούς
ρυθμούς σε σχέση με το πρό-
σφατο παρελθόν. Οι χαμηλοί
τζίροι είναι μια απόδειξη των
χαμηλών προσδοκιών της επεν-
δυτικής κοινότητας. Οι αγοραστές
επιζητούν πιο χαμηλές τιμές
για να επανατοποθετηθούν, ενώ
οι πωλητές θεωρούν ότι τα
ρίσκα μειώνονται όσο ο κυλάει
ο χρόνος προς τις οριστικές
αποφάσεις της κυβέρνησης για
τα μεγάλα θέματα. 
Ο Γ.Δ. μπορεί να παραμείνει
πάνω από τις 1.000 μονάδες,
ενώ στο ενδεχόμενο υποχώ-
ρησής του κάτω από το ψυχο-
λογικό όριο θα φέρει αγοραστές,
εκτιμούν οι αναλυτές. Η χρη-
ματιστηριακή αγορά στην πα-
ρούσα φάση προσφέρει ευκαι-
ρίες για τοποθετήσεις, οι οποίες
όμως θα έχουν μακροπρόθεσμη
στρατηγική. 

Για έλλειψη καταλυτών συνε-
χίζουν να κάνουν λόγο εγχώριοι
αναλυτές, στοιχείο που, σε συν-
δυασμό με την εικόνα των τε-
λευταίων ημερών στα μεγάλα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, συν-
τηρεί στο ελληνικό ταμπλό μια
εύθραυστη ισορροπία. 
Παρά τις ενδοσυνεδριακές ή
ημερήσιες διακυμάνσεις, ο Γ.Δ.
έχει σημειώσει έξι διαδοχικά
κλεισίματα πάνω από το ψυ-
χολογικό όριο των 1.000 μο-
νάδων, με την αγορά να δείχνει
διατεθειμένη να διατηρήσει τα
τρέχοντα επίπεδα, εν αναμονή
εξελίξεων. 
Ωστόσο, είναι εμφανής η ανάγκη
ενίσχυσης του συναλλακτικού
όγκου και τζίρου προκειμένου
να υπάρξει βιώσιμη κίνηση της
αγοράς προς υψηλότερα επί-
πεδα, καθώς δύσκολα θα δια-
τηρηθούν τα σημερινά επίπεδα,
με ημερήσιους τζίρους της τάξης
των 30-40 εκατ. ευρώ. 
Φως από το τούνελ της πραγ-
ματικής οικονομίας περιμένουν
οι επενδυτές του Χρηματιστηρίου
Αθηνών. Η εγχώρια αγορά θέλει
να κλείσουν οι εκκρεμότητες
αναφορικά με την ανακεφα-
λαιοποίηση των τραπεζών και
να προχωρήσουν άμεσα οι απο-
κρατικοποιήσεις. Έτσι, οι επεν-

δυτές τηρούν στάση αναμονής
μέχρι να ολοκληρωθούν οι πα-
ραπάνω διαδικασίες. Στην πα-

ρούσα φάση όμως η αγορά δεν
έχει τις δυνάμεις για να κινηθεί
σε υψηλότερα επίπεδα τιμών,
ενώ την ίδια στιγμή δεν προκαλεί
«φόβο» στην κατηγορία εκείνη
των επενδυτών που δεν πουλά
τις μετοχές του. 
Οι εκτιμήσεις με βάση το Γενικό
Δείκτη δείχνουν ότι μπορεί να
κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα
τιμών και σε πρώτη φάση μπορεί
να φτάσει μέχρι τις 970 μονάδες.
Στο ανοδικό σενάριο πρέπει ο
Γ.Δ. να ξεπεράσει τις 1.050 μο-
νάδες, και μάλιστα με ενισχυμένο
τζίρο. Καθοριστικός μήνας για
την πορεία του προγράμματος
των αποκρατικοποιήσεων θε-
ωρείται ο Απρίλιος, καθώς, σύμ-
φωνα με κυβερνητικούς πα-
ράγοντες, αναμένεται ότι τότε
θα τεθούν οι βάσεις για να επι-
τευχθεί ο στόχος είσπραξης 2,5
δισ. ευρώ το 2013.
Το ΤΑΙΠΕΔ αναμένει στις 5 Απρι-
λίου τις δεσμευτικές προσφορές
για την ιδιωτικοποίηση του
ΟΠΑΠ, καθώς κορυφώνεται ο
εγχώριος και διεθνής ανταγω-
νισμός.
Παράλληλα στις 12 Απριλίου
το ΤΑΙΠΕΔ αναμένει τις δεσμευ-
τικές προσφορές για ΔΕΠΑ-ΔΕ-
ΣΦΑ, μια αποκρατικοποίηση με
γεωπολιτικές προεκτάσεις και
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8 MOTOR OIL: Το πιο φτηνό διυλιστήριο
στην Ευρώπη είναι ελληνικό, η Motor Oil,
εκτιμά η Citigroup. Εκτός του ότι προτείνει
σύσταση «buy» για τη μετοχή με τιμή-
στόχο τα 9,3 ευρώ, αυτό που έχει μεγαλύτερη
σημασία είναι ότι, βάσει των προβλέψεών
της, ο τίτλος είναι διαπραγματεύσιμος με
5,4 φορές τα κέρδη του 2013, όταν ο
μέσος όρος του κλάδου είναι στις 10,8
φορές. Επίσης, τονίζει ότι είναι φτηνή
ακόμη και στο δείκτη EV/EBITA (αξία επι-
χείρησης προς λειτουργικά κέρδη), καθώς

διαπραγματεύεται 4,8 φορές τα λειτουργικά
κέρδη του 2013, έναντι 5,6 φορές για τον
ευρωπαϊκό μέσο με 15% discount.
8EUROBANK PROPERTIES: Ζημίες 28,06
εκατ. εμφάνισε το 2012 έναντι κερδών
5,65 εκατ. το 2011, λόγω της μεγάλης
μείωσης στις τιμές των ακινήτων. Στο 40%
το discount από την εσωτερική αξία της
μετοχής. Η σημαντική απομείωση της αξίας
του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας
κατά 65,69 εκατ. έναντι 32,60 εκατ. το
2011 οδήγησε σε ζημιές 28,06 εκατ.,

ALPHA BANK
Η εξαγορά της Emporiki Bank δεν μειώνει τις
άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες της, που παραμένουν
στα 4,57 δισ. Πριν από τη μεταβίβαση της Emporiki
η Crédit Agricole την ενίσχυσε κεφαλαιακά με 2,9
δισ., ενώ αγόρασε και μετατρέψιμο ομόλογο έκδοσης
Alpha 150 εκατ., το οποίο προσμετράται στο Core
Tier I της Alpha, όχι όμως στο «πρωτοβάθμιο κε-
φάλαιο», επομένως δεν μειώνεται το ύψος της
ΑΜΚ (2,57 δισ.). Η εξαγορά της Εμπορικής συνει-
σφέρει στην Alpha καθαρή αξία ενεργητικού 2,7
δισ., με στοιχεία 30/9, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
συνέργειες και άλλες πιθανές θετικές επιδράσεις,
όπως, για παράδειγμα, η αποτελεσματική διαχείριση
του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

ΟΠΑΠ
Το Baupost fund συμμετέχει στον ΟΠΑΠ με 5% και
λέγεται ότι αγοράζει διαρκώς, επιδιώκοντας η θέση
του να ξεπεράσει το 10%. Πάντως, το Silchester,
η Fidelity και το Baupost ελέγχουν το 15% και τα
τρία αυτά funds αποτελούν το δεύτερο ισχυρότερο
μέτοχο μετά το Δημόσιο, η συμμετοχή του οποίου
ανέρχεται στο 33%. «Ουδέτερη» σύσταση με τι-
μή-στόχο τα 7 ευρώ διατηρεί η Piraeus Securities,
η οποία υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η μετοχή
υποαπέδωσε κατά 41% σε σχέση με την αγορά συ-
νολικά, λόγω της εισαγωγής της νέας φορολογίας
για τα τυχερά παιχνίδια, αλλά και των ανησυχιών
που δημιουργήθηκαν γύρω από το μονοπώλιο με
αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου. Η Eurobank Equities αδυνατεί να κα-
τανοήσει το λόγο τής τόσο χαμηλής πρόβλεψης
στο νέο Μεσοπρόθεσμο των εσόδων από το φόρο
στα μεικτά έσοδα του οργανισμού, καθώς το ποσό
που προσδοκά η κυβέρνηση (στα 308 εκατ. το
2013) υπονοεί πτώση του τζίρου σε 2,5 δισ. ευρώ
από 4 δισ. το 2012. Επίσης, σημειώνει ότι δεν
υπάρχει ρητή αναφορά για πρόβλεψη εσόδων από
νέα παιχνίδια, ιδιαίτερα από τα VLTs, που αναμένεται
να εισαχθούν το αργότερο το 2014. 

ΕΥΑΘ
To διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε την
Τετάρτη την έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης
της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσα-
λονίκης (ΕΥΑΘ). Το μοντέλο αξιοποίησης προβλέπει
την πώληση του 51% των μετοχών της ΕΥΑΘ και
τη μεταβίβαση του ελέγχου της εταιρείας σε επενδυτή,
ο οποίος θα επιλεγεί μέσω διεθνούς πλειοδοτικού
διαγωνισμού, διαδικασία η οποία αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση
προτίθεται να πωλήσει ποσοστό 51% σε αυτή τη
φάση και να διατηρήσει το 23%, το οποίο ενδέχεται
να πωληθεί αργότερα. 

COCA-COLA 3E
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Coca-
Cola Δημήτρης Λόης εκτίμησε σχετικά με το ζήτημα
της εισόδου της μετοχής της εταιρείας στο χρημα-
τιστήριο του Λονδίνου ότι θα γίνει στις αρχές του
δευτέρου τριμήνου του 2013. Η περίοδος αποδοχής
για τη δημόσια πρόταση που έχει εξαγγείλει η Co-
ca-Cola Hellenic, με στόχο την έξοδό της από το
ταμπλό του Χ.Α., προβλέπεται να ξεκινήσει τον ερ-
χόμενο Μάρτιο.
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ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 

Σοφο...
κλέουσα

ΠΩΛΗΣΗ

337,11

279,25
ΑΓΟΡΑ

Παρά τις
ενδοσυνεδριακές
ή ημερήσιες
διακυμάνσεις, 
ο Γ.Δ. έχει σημειώσει
επτά διαδοχικά
κλεισίματα πάνω
από το όριο των
1.000 μονάδων, 
με την αγορά να
δείχνει διατεθειμένη
να διατηρήσει τα
τρέχοντα επίπεδα

Χ.Α.: «Άμυνες» στις 1.000 μονάδες
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έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα
στις ΗΠΑ και στη Ρωσία. Από
τις δύο εταιρείες το Δημόσιο
αναμένει έσοδα 1,9 δισ. ευρώ. 
Τον ίδιο μήνα αναμένονται εξε-
λίξεις και στο ζήτημα της πώ-
λησης των προξενικών κατοι-
κιών της Ελλάδας στο εξωτερικό,
αλλά και όσον αφορά την έκταση
στην περιοχή Αφάντου Ρόδου
μετά το κώλυμα που παρου-

σιάστηκε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. 
Στις 31 Μαρτίου η ΛΑΡΚΟ επι-
στρέφει στο Δημόσιο και στη
συνέχεια το ΤΑΙΠΕΔ σκοπεύει
να την παραχωρήσει προς εκ-
μετάλλευση σε ιδιώτη, μέσω
εταιρείας ειδικού σκοπού.
Στο μεταξύ, το διοικητικό συμ-
βούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε
την Τετάρτη την έναρξη της δια-

δικασίας ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΑΘ.

Η τεχνική εικόνα 
της αγοράς
Σημεία-κλειδιά για την τρέχουσα
περίοδο είναι η αντίσταση των
1.055-1.060 μονάδων και η
στήριξη των 990 μονάδων, υπο-
γραμμίζει η Εμπορική. 
Παραβίαση της πρώτης θα πι-

στοποιήσει τη διατήρηση της
ανοδικής δυναμικής, ενώ εν-
δεχόμενη παραβίαση της δεύ-
τερης θα θεωρηθεί ισχυρό κα-
θοδικό σήμα. 
Το ενδιαφέρον αρχικά θα εστια-
στεί στο ενδεχόμενο ανοδικής
διάσπασης της αντίστασης των
1.055 μ. (άνω όριο ανοδικού
καναλιού 25 συνεδριάσεων).
Σε ενδεχόμενη υπέρβασή της
με αυξημένους όγκους συναλ-
λαγών, ο πιθανός βραχυχρόνιος
στόχος προσδιορίζεται στις
1.104 μ. 
Η επόμενη αξιόλογη αντίσταση
στις 1.175 μονάδες.
Σε περίπτωση πτωτικής διορ-
θωτικής κίνησης, κομβική στή-
ριξη για τη διατήρηση της ανο-
δικής τάσης θεωρείται η περιοχή
των 990 μ. (κάτω όριο ανοδικού
καναλιού 25 συνεδριάσεων).
Ενδιάμεσες στηρίξεις, στις 1.016
μ. και 1.002 μ. Σε ενδεχόμενη
καθοδική διάσπαση των 990
μ. με αυξημένους όγκους συ-
ναλλαγών, ο πιθανός βραχυ-
χρόνιος στόχος προσδιορίζεται
στις 932 μ. Ενδιάμεσες στηρίξεις,
στις 970 και 941 μονάδες. 
Το μεσοπρόθεσμο ανοδικό κα-
νάλι (από τις αρχές Ιουνίου του
2012) παραμένει σε ισχύ, με
σημείο-κλειδί τις 940 μ. (από
915 μ.). Επόμενη αξιόλογη αν-
τίσταση 1.175 μ. 

έναντι κερδών 5,65 εκατ. πέρυσι. 
Η μεγάλη αυτή πτώση οφείλεται στη ση-
μαντική μείωση που παρουσίασαν οι τιμές
των ακινήτων το 2012, καθώς και στη
μείωση των ενοικίων που συμπαρέσυραν
την εκτιμώμενη ως εύλογη αξία των ακι-
νήτων. Εάν αφαιρεθεί η επίπτωση αυτή,
τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώνονται
στα 37,63 εκατ., έναντι 38,26 εκατ. της
προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας
οριακή μείωση 2%. 
8REVOIL: Η εταιρεία σχεδιάζει για φέτος

το άνοιγμα περίπου 25 νέων πρατηρίων
καυσίμων. Παράλληλα, εξετάζει την ει-
σαγωγή βιοκαυσίμων από το εξωτερικό,
τα οποία θα κατευθύνονται στην ελληνική
αγορά με αγοραστές τα δύο διυλιστήρια
της χώρας. 
8 FOURLIS: Η Alpha Finance ξεκίνησε
και πάλι την κάλυψη της μετοχής, δίνοντας

«ουδέτερη» σύσταση και τιμή-στόχο τα
3,1 ευρώ. Η χρηματιστηριακή δεν αναμένει
επιστροφή της εισηγμένης σε κερδοφορία
πριν από το 2016, ωστόσο επισημαίνει τα
δυνητικά οφέλη από τα «καθιερωμένα»
IKEA και Intersport, καθώς και την επιστροφή
της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανά-
καμψης. 

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή,
στα 15 ευρώ περίπου, 40% υψηλότερα

από την προηγούμενη τιμή-στόχο των 10,5
ευρώ και σύσταση «outperform» (απόδοση
καλύτερη από αυτή της αγοράς) δίνει η Εθνική
Χρηματιστηριακή.  Η χρηματιστηριακή θεωρεί
ελκυστικό το σημείο εισόδου για τη μετοχή,
ενώ εκτιμά ότι το μέσο μέρισμα στην περίοδο
2012-2014 θα διαμορφωθεί στο 0,6 ευρώ ανά
μετοχή. Παράλληλα, εκτιμά ότι διαπραγματεύεται
με discount 28% σε σχέση με τον ιστορικό
μέσο όρο, ενώ θεωρεί ότι το τρέχον ανεκτέλεστο
εργασιών διασφαλίζει ορατότητα κερδών και
για το 2013.

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΕΤΚΑ: «Βλέπει» τα 15 ευρώ
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Μετά την Coca-Cola και τη ΦΑΓΕ, ακόμη μια μεγάλη
εγχώρια βιομηχανία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα
αναφορικά με την παρουσία της στην Ελλάδα, μεταξύ
των οποίων και τη μεταφορά της έδρας της στο
εξωτερικό. Ο λόγος για τη Βιοχάλκο, η οποία, όπως
προκύπτει από ανακοίνωσή της, αφήνει ανοιχτό το
ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Παράλληλα,
παραδέχεται ότι διερευνά προτάσεις συμβούλων
προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, στο πλαίσιο εξα-
σφάλισης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων
των θυγατρικών της. Την ανάγκη ανατροπής των
συνθηκών που αποτελούν αντικίνητρο παραμονής
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα τονίζει σε επιστολή
του προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα
ο Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ). «Θε-
ωρούμε υποχρέωσή μας να επαναλάβουμε για άλλη
μια φορά το πάγιο αίτημα για αλλαγή του άρθρου
9 παρ.4 του Ν. 3461/2006, όπου προσδιορίζεται το
‘‘δίκαιο και εύλογο τίμημα’’, για δημόσιες προτάσεις,
αλλά κυρίως να επισημάνουμε ότι πέρα από τη βελ-
τίωση των συνθηκών για την αποζημίωση των
μετόχων μειοψηφίας σε ανάλογες περιπτώσεις
προέχει η ανατροπή των συνθηκών που αποτελούν
αντικίνητρο παραμονής στην Ελλάδα για κάθε είδους
και μεγέθους επιχειρήσεις» επισημαίνει ο ΣΕΔ.

ΔΕΗ: Έντονο ενδιαφέρον
ξένων κολοσσών 

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ξένων κολοσσών από
Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Μέση Ανατολή για τη
«μικρή» ΔΕΗ, που αναμένεται να δημιουργηθεί
εφόσον επιλεχθεί το ιταλικό μοντέλο διάσπασης
της επιχείρησης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall
Street Journal», το οποίο επικαλείται κυβερνητικούς
αξιωματούχους, το σχέδιο που συντάσσει η κυβέρνηση
προβλέπει τη διχοτόμηση της ΔΕΗ. Το 1/3 θα πωληθεί
σε ιδιώτες και στο 66% της επιχείρησης θα μπει
στρατηγικός επενδυτής. Με το σχέδιο αυτό θα ικα-
νοποιηθούν και οι απαιτήσεις της ΕΕ για το «άνοιγμα»
της αγοράς ενέργειας, δεδομένου ότι η ΔΕΗ εξακο-
λουθεί να ελέγχει το 90% της αγοράς και τα 2/3
της παραγωγής ενέργειας. Στα 9,8 ευρώ τοποθέτησε
τον πήχη για τη μετοχή η Goldman Sachs, η οποία
πάντως διατηρεί την ουδέτερη σύσταση. Η ανοδική
αναθεώρηση της τιμής-στόχου αποδίδεται στη μείωση
του ρίσκου της χώρας κατά 600 μονάδες περίπου
(στο 10,3% από 16,2% πριν). 

COCA-COLA 3E: 
«Παιχνίδια» με τη μετοχή

Συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με τη μετοχή της Co-
ca-Cola 3E. Την… τραβούν υψηλότερα μόλις η
αγορά υποχωρεί, για να ωραιοποιήσουν την εικόνα
του Χ.Α., καθώς είναι η μετοχή με τη μεγαλύτερη
στάθμιση στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη. Αν-
τίθετες εκτιμήσεις για την πορεία της μετοχής δίνουν
η Morgan Stanley και η Societe Generale. Στα 23
ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο της Coca-Cola 3E η
JP Morgan, από 20 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας
αμετάβλητη τη σύσταση σε «overweight», δηλαδή
για αποδόσεις καλύτερες της αγοράς. 
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71.417.100 183,54 1,08 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 2,570 7,08% 138.933 2,570 2,400 1,050 2,570
11.178.000 12,30 0,72 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 1,100 0,00% 6.593 1,100 1,090 0,600 1,120
13.000.000 5,45 0,11 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,419 -10,85% 980 0,428 0,349 0,159 0,520
17.200.576 9,98 0,44 - 30/06/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,580 -15,82% 169.724 0,718 0,580 0,202 0,889
22.016.250 14,82 0,15 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,673 8,55% 50.080 0,673 0,599 0,185 0,698

268.700 5,51 1,50 - 03/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 20,500 0,00% 7.418 20,500 20,500 12,000 24,000
185.373.016 34,48 0,35 - 28/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΚ  (ΚΟ) * ΑΝΕΚ 0,186 -2,11% 278.280 0,186 0,173 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 2,210
2.969.713 2,29 1,45 - 28/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) * ΑΝΕΠΟ 0,770 10,00% 140 0,770 0,700 0,306 0,770

20.121.710 6,58 0,17 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,327 0,93% 29.002 0,327 0,315 0,133 0,410
18.810.000 6,41 0,21 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,341 4,60% 1.391 0,356 0,326 0,186 0,576
23.986.500 16,26 0,24 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,678 7,28% 16.284 0,692 0,658 0,300 0,779

199.474.091 1.081,15 0,98 - 03/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) * ΒΙΟΧΚ 5,420 1,31% 273.851 5,420 5,190 1,590 5,420
4.968.600 3,73 0,22 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,750 2,88% 378 0,770 0,729 0,388 1,100
6.325.000 5,95 0,29 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 0,940 -6,00% 1.300 0,941 0,940 0,763 1,170

77.376.446 6,19 0,40 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,080 -9,09% 54.546 0,090 0,079 0,054 0,143
14.076.360 8,45 0,53 9,97 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,600 3,45% 5.508 0,600 0,580 0,327 0,626
85.882.688 200,11 0,43 - 0,00 01/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,330 -6,43% 2.058.883 2,380 2,240 0,487 2,770
24.060.000 9,86 0,44 9,70 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,410 8,18% 8.606 0,410 0,376 0,300 0,520
15.000.000 79,95 3,44 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 5,330 7,03% 2.054 5,330 4,520 4,390 5,590

232.000.000 1.795,68 0,28 - 0,79 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 7,740 4,59% 3.720.731 7,830 7,100 1,180 7,900
15.878.748 10,80 0,61 - 10/07/06 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΔΟΜΙΚ 0,680 -2,86% 49.362 0,692 0,670 0,390 0,799
34.720.000 13,58 0,41 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,391 8,91% 100.280 0,400 0,356 0,130 0,400
13.673.200 5,93 0,47 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,434 0,93% 500 0,434 0,420 0,277 0,499

956.090.482 946,53 - 21/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 0,990 -12,39% 25.378.885 1,130 0,990 0,915 2,960
27.848.000 11,84 0,51 10,89 0,03 0,01 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,425 -7,61% 206.800 0,442 0,405 0,202 0,575
11.250.000 6,09 0,30 - 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,541 -9,08% 30.599 0,584 0,541 0,289 0,660
36.748.909 54,76 0,54 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,490 -2,61% 78.513 1,500 1,450 0,522 1,710
18.648.000 14,97 0,19 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,803 2,95% 16.351 0,803 0,790 0,359 0,945

124.100.815 256,89 0,48 14,78 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 2,070 -3,27% 102.757 2,110 2,030 0,680 2,360
13.230.000 7,81 0,49 13,56 27/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,590 -4,84% 48.988 0,637 0,590 0,430 0,800
31.937.030 20,79 0,38 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,651 -6,73% 60.964 0,688 0,651 0,160 0,723
23.828.130 40,03 0,83 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,680 -1,18% 4.225 1,700 1,680 0,493 1,800

177.001.313 377,01 0,36 5,05 0,03 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,130 -3,18% 1.055.169 2,140 2,090 0,620 2,300
19.864.886 345,65 0,42 2,86 1,98 0,67 02/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 17,400 -1,14% 24.030 17,500 17,300 8,260 18,820
29.546.360 58,80 0,47 17,06 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,990 0,00% 58.095 1,990 1,920 0,812 2,230

305.635.185 2.744,60 1,14 24,04 0,45 0,45 17/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 8,980 0,67% 399.873 8,980 8,780 4,050 8,980
65.368.563 356,26 2,39 16,92 0,15 0,11 26/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 5,450 -0,73% 1.094.604 5,500 5,360 1,936 5,500
26.730.187 29,67 0,82 9,91 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,110 -2,63% 738.805 1,200 1,110 0,488 1,200
15.146.404 25,60 0,42 21,14 0,09 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,690 0,60% 851 1,700 1,690 1,300 1,950
52.067.296 24,68 0,75 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,474 -0,42% 1.504.147 0,534 0,474 0,310 0,595
30.009.210 18,46 0,48 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,615 -0,81% 93.680 0,620 0,555 0,158 0,799
36.300.000 224,70 1,80 10,91 0,11 0,19 17/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 6,190 1,64% 96.774 6,190 5,930 2,650 6,750

106.500.000 640,07 0,75 24,57 0,04 0,17 04/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 6,010 -1,64% 168.030 6,130 5,910 2,300 6,400
27.503.677 40,98 1,04 18,26 0,04 0,05 13/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,490 10,37% 327.711 1,490 1,310 0,400 1,490
53.155.053 71,23 0,55 - 0,06 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,340 -0,74% 84.548 1,350 1,270 0,500 1,470
86.735.980 73,29 0,53 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,845 0,36% 204.024 0,845 0,768 0,175 0,960
28.580.100 37,15 1,44 24,66 0,05 0,02 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,300 -1,52% 77.530 1,300 1,290 0,660 1,410

9.000.000 5,31 0,60 48,11 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,590 13,46% 1.421 0,590 0,520 0,184 0,680
8.298.467 9,38 0,61 8,77 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 1,130 -0,88% 3.661 1,200 1,100 0,238 1,200

11.233.200 5,34 0,25 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,475 6,98% 5.582 0,475 0,440 0,318 0,590
158.961.721 349,72 1,17 19,76 0,00 0,00 18/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 2,200 -5,98% 2.045.063 2,270 2,200 0,600 2,340

66.948.210 917,19 1,27 10,10 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΕ (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 13,700 -0,72% 124.097 13,760 13,700 3,300 14,030
9.742.920 12,28 0,36 4,80 0,01 0,01 13/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,260 -16,00% 2.651 1,500 1,070 0,496 1,890

14.679.792 58,43 0,73 10,42 0,07 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 3,980 8,15% 37.082 4,000 3,480 1,750 4,000
3.300.689 9,57 0,81 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 2,900 1,75% 3.770 2,900 2,840 1,860 4,580

40.219.218 33,54 0,50 - 08/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,834 5,97% 515.383 0,860 0,793 0,230 0,917
11.510.102 4,80 0,36 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,417 1,96% 45.670 0,417 0,400 0,311 0,679
21.224.340 6,16 0,25 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,290 -9,38% 19.709 0,318 0,290 0,210 0,435
13.450.000 59,58 2,15 - 12/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 4,430 7,26% 20.542 4,430 4,100 2,890 4,560

7.125.216 2,92 0,21 - 01/07/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) * ΚΡΕΚΑ 0,410 -7,03% 11.041 0,435 0,390 0,200 0,551
29.480.000 17,81 0,34 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,604 -0,82% 63.669 0,604 0,583 0,200 0,824
33.065.136 59,52 2,18 28,47 17/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,800 -1,10% 50.679 1,800 1,720 0,509 2,000
15.804.800 6,08 0,23 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,385 6,94% 15.011 0,385 0,361 0,189 0,488

1.795.140.547 412,88 0,08 0,57 0,04 27/01/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,230 -4,17% 13.327.903 0,237 0,226 0,161 0,680
22.945.139 21,34 0,72 4,44 10/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 0,930 3,33% 38.233 0,930 0,899 0,424 0,980

7.595.160 7,60 0,45 21,24 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 1,000 2,04% 45.143 1,020 0,973 0,285 1,360
5.939.268 4,09 0,35 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 0,689 0,00% 0 0,689 0,689 0,500 0,869
8.321.682 3,41 0,37 - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,410 -4,21% 4.613 0,490 0,410 0,302 0,599
2.160.524 1,16 0,48 - 0,04 0,04 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,539 0,00% 0 0,539 0,539 0,321 0,879
7.734.375 2,78 0,16 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,359 -0,28% 774 0,360 0,359 0,160 0,360

15.222.276 41,25 0,47 10,30 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,710 14,83% 87.619 2,710 2,530 1,170 2,710
9.819.370 3,89 0,37 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,396 -1,00% 15.691 0,408 0,333 0,150 0,510

51.950.600 638,99 1,99 5,55 0,48 0,75 10/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 12,300 2,93% 472.488 12,300 11,920 5,550 12,300
11.700.000 4,98 0,38 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,426 2,90% 1.203 0,427 0,413 0,250 0,640
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110.782.980 1.024,74 1,90 7,29 0,25 0,40 05/11/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 9,250 3,93% 338.277 9,250 8,880 3,743 9,250
32.188.050 8,85 0,19 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,275 -8,03% 651 0,300 0,275 0,174 0,320

4.588.137 10,92 0,16 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 2,380 4,85% 33.949 2,380 2,240 0,620 2,590
15.842.391 9,51 0,27 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,600 -4,76% 3.849 0,660 0,600 0,270 0,700

116.915.862 640,70 0,86 13,73 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 5,480 -0,18% 1.377.164 5,480 5,230 1,340 5,600
6.340.000 3,17 0,16 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,500 -7,41% 2.830 0,505 0,460 0,370 1,130

23.935.280 7,66 0,41 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,320 -4,48% 6.331 0,325 0,320 0,200 0,360
63.683.276 41,78 0,26 4,38 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,656 -2,96% 261.370 0,656 0,625 0,241 0,825

3.873.120 9,26 0,44 - 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 2,390 15,46% 896 2,390 2,000 0,724 2,550
34.986.430 6,40 0,29 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,183 14,38% 620 0,183 0,160 0,139 0,195

2.566.836 0,81 0,50 - 0,07 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,315 0,00% 0 0,315 0,315 0,170 0,376
10.080.000 212,39 1,64 17,55 0,21 0,40 18/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 21,070 -2,05% 13.709 21,370 20,800 9,620 24,190
25.000.000 474,25 3,06 73,34 0,02 0,01 10/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 18,970 -0,68% 55.631 18,970 18,480 7,580 20,100

319.000.000 2.354,22 2,65 4,38 1,54 0,72 08/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 7,380 8,05% 6.584.523 7,380 6,580 3,500 7,480
490.150.389 3.083,05 2,23 25,76 0,12 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 6,290 -0,79% 6.059.503 6,470 6,200 1,130 6,640

4.971.466 1,92 0,28 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,386 8,73% 3.210 0,386 0,310 0,193 0,469
50.797.369 30,43 1,56 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,599 50,88% 2.408.448 0,599 0,420 0,217 0,649
20.210.127 9,96 0,25 - 20/03/00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) * ΠΑΡΝ 0,493 -4,46% 92.096 0,512 0,493 0,193 0,665

1.143.326.564 312,13 0,15 - 10/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 0,273 -13,88% 23.227.298 0,303 0,273 0,190 0,652
7.070.400 9,90 0,25 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 1,400 -2,10% 3.769 1,430 1,370 1,100 1,770

22.080.000 101,57 1,79 15,81 0,05 0,08 22/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 4,600 1,77% 5.708 4,600 4,500 1,550 4,680
45.949.500 64,79 0,65 15,41 0,04 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,410 0,00% 309.888 1,440 1,390 0,435 1,500
27.379.200 141,82 1,18 12,52 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) * ΠΛΑΚΡ 5,180 -2,63% 12.134 5,340 5,180 3,341 5,500
24.319.250 3,04 0,20 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,125 4,17% 32.292 0,132 0,111 0,063 0,220
22.280.000 15,53 0,67 7,46 0,03 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,697 0,58% 29.005 0,697 0,680 0,308 0,810
34.770.982 146,04 1,28 16,62 14/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 4,200 -6,25% 26.961 4,500 4,200 1,254 4,600

4.181.450 2,97 0,22 1,86 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 0,710 -10,35% 390 0,770 0,710 0,710 1,160
36.235.184 15,47 0,32 - 30/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) * ΣΕΛΟ 0,427 -3,61% 27.620 0,430 0,420 0,200 0,649
96.243.908 195,38 0,44 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 2,030 -2,87% 672.987 2,030 1,880 0,402 2,330
28.438.268 9,36 0,29 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) * ΣΠΥΡ 0,329 0,00% 14.465 0,329 0,310 0,225 0,543

124.170.201 289,32 1,91 51,42 - 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 2,330 2,19% 633.853 2,330 2,110 0,456 2,520
109.319.070 392,46 1,16 27,93 0,04 0,06 05/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,590 2,57% 398.480 3,600 3,380 0,829 3,650

33.125.000 68,57 0,22 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 2,070 -8,81% 60.628 2,220 2,030 0,888 2,580
1.270.000 3,16 1,64 - 06/02/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) * ΤΖΚΑ 2,490 -5,68% 1.858 2,640 2,490 1,910 3,330

77.063.568 1.139,77 0,80 - 0,18 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 14,790 0,82% 211.072 15,000 14,750 10,350 15,860
7.568.960 49,20 0,35 48,10 0,18 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 6,500 -3,13% 921 6,710 6,440 4,070 7,080

305.732.436 191,69 0,57 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,627 4,67% 941.155 0,627 0,576 0,128 0,751
10.203.575 1,94 0,10 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,190 26,67% 16.771 0,190 0,150 0,077 0,400

8.340.750 5,84 0,22 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,700 0,43% 6.713 0,759 0,600 0,444 0,853
101.279.627 114,45 0,84 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 1,130 -3,42% 341.148 1,130 1,100 0,294 1,330

4.034.950 1,38 0,25 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,343 -20,23% 6.341 0,420 0,340 0,340 0,715
21.876.700 9,17 0,50 13,60 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,419 -0,24% 43.782 0,419 0,402 0,210 0,475

534.269.648 630,44 0,44 - 06/11/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 1,180 -14,49% 14.036.860 1,320 1,180 0,690 2,340
244.885.573 68,81 0,27 - 07/09/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,281 -12,19% 781.785 0,318 0,277 0,191 0,730

45.457.464 15,46 0,45 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,340 12,21% 276.243 0,340 0,309 0,037 0,384
36.360.000 59,63 0,43 4,46 0,15 30/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 1,640 -0,61% 170.171 1,640 1,560 0,810 1,870
15.816.009 8,68 0,51 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,549 1,67% 11.823 0,549 0,500 0,305 0,610

101.123.806 36,30 0,86 - 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,359 1,99% 116.066 0,359 0,349 0,090 0,405
366.553.507 7.257,76 2,57 27,38 01/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ COCA - COLA HELLENIC (ΚΟ) * ΕΕΕΚ 19,800 -2,22% 767.089 19,800 19,350 11,030 20,250

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 16,00 0,52 - 0,02 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,600 -4,15% 62.641 0,628 0,599 0,232 0,678

4.065.482.410 166,68 0,12 0,01 04/02/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ CYPRUS POPULAR BANK (KO) * ΛΑΙΚΗ 0,041 -2,38% 15.649.118 0,043 0,041 0,030 0,420
31.370.399 5,14 0,40 - 11/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,164 -7,34% 1.212.709 0,173 0,162 0,071 0,255

552.948.427 259,89 - 31/05/11 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,470 -24,44% 12.997.372 0,608 0,470 0,390 1,350
61.000.000 371,49 0,55 64,87 0,54 0,41 23/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 6,090 0,00% 79.393 6,330 6,090 2,430 6,330
44.448.600 65,78 1,40 21,67 - 29/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,480 -0,67% 132.269 1,490 1,470 0,650 1,490
52.800.154 37,91 1,22 9,09 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,718 3,01% 14.556 0,719 0,697 0,375 0,920
50.992.322 126,97 0,68 54,97 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 2,490 -3,86% 809.854 2,530 2,470 0,642 2,700
50.517.252 300,58 2,20 13,39 0,08 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 5,950 -1,98% 384.183 5,970 5,850 2,990 6,070
20.578.374 31,48 0,41 - 0,03 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,530 -2,55% 7.583 1,560 1,520 0,600 1,690

133.025.996 81,28 0,23 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,611 -2,71% 1.497.245 0,611 0,580 0,108 0,728
23.154.250 23,39 0,26 16,55 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 1,010 -2,88% 85.668 1,020 0,995 0,332 1,180
77.654.850 123,47 0,40 - 0,04 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,590 -5,92% 99.857 1,620 1,580 0,560 1,800

129.962.537 977,32 1,98 10,92 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 7,520 0,27% 1.130.042 7,520 7,400 2,381 7,520
23.648.700 36,42 0,45 - 0,05 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 1,540 0,65% 44.174 1,540 1,520 0,540 1,850
44.267.700 278,89 0,81 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 6,300 4,13% 48.031 6,300 6,070 1,590 6,300

4.740.000 2,75 0,40 67,29 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,580 0,00% 0 0,580 0,580 0,221 1,230
770.328.883 368,99 0,26 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,479 -1,44% 6.297.359 0,480 0,467 0,182 0,541

4.178.856 3,08 1,12 - 0,22 21/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΜΕΝΤΙ 0,738 -10,00% 600 0,820 0,738 0,527 2,700
468.700 2,29 0,13 - 1,06 0,75 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,880 -3,75% 277 5,070 4,570 3,960 6,580

10.500.000 14,28 0,49 16,51 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,360 -5,56% 7.395 1,450 1,360 0,856 1,580
12.340.000 17,89 0,36 - 0,15 0,25 27/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,450 0,00% 6.774 1,580 1,440 0,921 1,700

6.200.000 3,66 0,22 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,590 -6,35% 5.107 0,655 0,540 0,238 1,190
12.417.000 35,26 2,04 26,16 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 2,840 -2,41% 139.585 2,890 2,820 1,950 2,960

6.132.500 16,68 0,62 - 0,10 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,720 0,37% 2.490 2,860 2,700 1,200 3,100
3.953.090 3,16 1,33 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,800 -4,65% 24.560 0,850 0,797 0,180 1,050

14.967.940 4,79 0,10 - 21/05/08 ΜΕΡΙΣΜΑ PASAL (ΚΟ) * ΠΑΣΑΛ 0,320 -2,74% 4.102 0,334 0,311 0,171 0,366
11.812.193 10,64 0,77 61,39 - 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,901 -1,31% 212.715 0,913 0,901 0,379 0,960

6.836.280 2,06 0,29 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 0,302 -13,71% 4.574 0,350 0,302 0,300 0,562
48.069.201 61,05 0,45 54,75 21/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 1,270 3,25% 53.170 1,290 1,220 0,443 1,360
57.434.884 41,81 0,35 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,728 -1,36% 50.019 0,728 0,700 0,349 0,919
51.197.862 288,24 1,22 14,71 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ S & B ΟΡΥΚΤΑ  (ΚΟ) * ΑΡΒΑ 5,630 0,18% 34.365 5,660 5,600 4,365 6,020

6.456.530 11,49 0,76 50,41 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,780 1,71% 1.100 1,780 1,780 1,030 1,910
54.888.240 43,58 0,46 - 0,10 0,10 20/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 0,794 4,75% 173.778 0,794 0,741 0,392 0,794

9.177.094 1,97 1,25 - 03/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,215 -19,48% 30.698 0,250 0,215 0,120 0,780
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Pfizer

Με πενηντακονταετή παρουσία στην Ελλάδα, η Pfizer και
ο κτηνιατρικός τομέας της, στην προσπάθειά τους να

προσφέρουν καλύτερη διαχείριση στην υγεία των ζώων, ερευ-
νούν, ανακαλύπτουν, κατασκευάζουν, παράγουν και διαθέτουν
προϊόντα, τα οποία ενισχύουν την παραγωγικότητα και την
υγεία των παραγωγικών ζώων, προάγουν την ασφάλεια και
την ποιότητα των τροφίμων που παράγονται από αυτά και,
επιπλέον, βοηθούν τα ζώα συντροφιάς να ζουν περισσότερο,
κάτω από καλύτερες συνθήκες. Έτσι, διαθέτει στην αγορά
μια μεγάλη σειρά προϊόντων, όπως ενέσιμα αντιβιοτικά, εν-
δομαστικά, υδατοδιαλυτά, αντιβιοτικά τροφής, αντιπαρασιτικά
σκευάσματα, εμβόλια για μικρά ζώα, καθώς και εμβόλια πα-
ραγωγικών ζώων, αντιφλεγμονώδη, κοκκιδιοστατικά, συμ-
πληρώματα διατροφής και άλλα.
Η εταιρεία, μάλιστα, προχώρησε στην ανεξαρτητοποίηση
του κλάδου κτηνιατρικών φαρμάκων και προϊόντων από τις
27 Αυγούστου 2012, οπότε και λειτουργεί υπό την επωνυμία
Pfizer Hellas Animal Health S.A. 

KEGOagri

ΗKEGOagri δραστηριοποιείται στην επιχειρηματική ζωική
παραγωγή, και ειδικότερα στους κλάδους της πτηνοτροφίας,

της χοιροτροφίας και των μηρυκαστικών, καθώς και στη βιο-
μηχανία ζωοτροφών. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας
περιλαμβάνουν: 
-παροχή επιλεγμένου αναπαραγωγικού υλικού υψηλής
γενετικής αξίας στη χοιροτροφία, στην πτηνοτροφία και στην
αγελαδοτροφία μέσω αναπαραγωγικών προγραμμάτων επι-
λογής 
-προϊόντα διατροφής παραγωγικών ζώων 
-παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων σε θέματα δια-
τροφής, αναπαραγωγής, διαχείρισης, κτηνιατρικής, υγιεινής
στους παραγωγούς, μέσω εξειδικευμένων προϊόντων και
συμβουλευτικών υπηρεσιών
-σχεδιασμό, ανοικοδόμηση και εξοπλισμό εργοστασίων ζωο-
τροφών και παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων σταβλισμού
και σίτισης για πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες.
Η KEGOagri ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία KEGO και το
2000 οι μετοχές της εισήλθαν προς διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2007 η KEGO εξαγοράστηκε από
τον όμιλο Νηρέα, ενώ το 2008, μετά τη συγχώνευση της KEGO
με τον Νηρέα, ο κλάδος της πτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας
αποσχίστηκε και δημιουργήθηκε η KEGOagri. Σήμερα η KE-
GOagri είναι 100% θυγατρική εταιρεία του ομίλου Νηρέα.

Marathon Data Systems

ΗMarathon Data Systems δραστηριοποιείται αποκλειστικά
στο χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

(ΓΣΠ) ή Geographic Information Systems (GIS) πάνω από
είκοσι χρόνια. Υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή των GIS
στον ελλαδικό και κυπριακό χώρο. Είναι ο επίσημος αντιπρό-
σωπος της ESRI (ArcGIS ArcInfo - ArcView - ArcGIS Server), για
την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι εγκαταστάσεις του ArcGIS βρί-
σκονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον ιδιωτικό
και στον ακαδημαϊκό χώρο και καλύπτουν αντικείμενα όπως,
κτηματολόγιο, χωροταξία, γεωργία κ.ά.

PROVET

ΗPROVET A.E. παράγει, εισάγει, εξάγει και διανέμει ευρείες
σειρές προϊόντων που περιλαμβάνουν: 

κτηνιατρικά φάρμακα
•διατροφικά (ισορροπιστές, προμείγματα, γάλα σε σκόνη,
λίπη, ιχθυάλευρα, γενετικό υλικό, ένζυμα, αυξητικούς παρά-
γοντες, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες)
•τροφές μικρών ζώων, αξεσουάρ και ενυδρεία.
•εξοπλισμό κτηνιατρείων
Στις εγκαταστάσεις της γίνεται ποιοτικός έλεγχος πρώτων
υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, ενώ έμπειρο προ-
σωπικό και εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας διασφαλίζουν
την ποιότητα και την καινοτομία.  

Αgrotech SA Μποζατζίδης-Μητσολίδης

Οόμιλος Agrogroup δραστηριοποιείται στο χώρο των  γε-
ωργικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών τους από

το 1984, απασχολεί 80 άτομα και κατέχει ηγετική θέση στον
κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων. Oι εγκαταστάσεις του
ομίλου βρίσκονται στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη,
όπου στεγάζονται σε κτίριο 5.000 τ.μ., με σύγχρονο, τριώροφο
σύστημα αποθήκευσης, καθώς και στην Ορεστιάδα Έβρου.

Τσόκανος Κτηνιατρικά Ιατροτεχνολογικά

ΗHome Veterinary® - Δημήτριος Ν. Τσόκανος ΑΒΕΕ «Κτη-
νιατρικών και συναφών ειδών» δραστηριοποιείται από

το 1997 στην αντιπροσωπεία, εισαγωγή και διανομή κτηνια-
τρικών φαρμάκων και προϊόντων, κτηνιατρικών χειρουργικών
εργαλείων και εξοπλισμού κτηνιατρικών κλινικών και εργα-
στηρίων, ζωοτεχνικού εξοπλισμού, διατροφικών προϊόντων,
προϊόντων και υλικών γενετικής βελτίωσης των ζώων και

προϊόντων για τη σήμανση και ταυτοποίηση των ζώων.
Επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στον τομέα των πω-
λήσεων όσο και στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών. Η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κτη-
νιατρικής αγοράς, προβαίνει στη σταδιακή διάθεση στην
αγορά προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών σε δική
της συσκευασία, με την ευθύνη και την εγγύηση πάντα της
Home Veterinary®. 

ΒΙΟΖΩΚΑΤ

ΗΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1966. Παρασκευάζει πλήρεις
ζωοτροφές και συμπυκνώματα ζωοτροφών για όλα τα

είδη των αγροτικών παραγωγικών ζώων. Με ημερήσια δυ-
ναμικότητα που πλησιάζει τους 500 τόνους και αποθηκευτική
δυνατότητα μεγαλύτερη των 80.000 τόνων, είναι σήμερα κα-
θιερωμένη ως μία από τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές
εταιρείες ζωοτροφών. Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο
πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και εξειδικευμένους
γεωτεχνικούς που παρέχουν τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον,
διαθέτει στόλο 11 φορτηγών αυτοκινήτων, για άμεσες παρα-
δόσεις και ταχύτατες εξυπηρετήσεις στους πελάτες της. Όλα
τα προϊόντα της έχουν δυνατότητα παράδοσης και σε μορφή
χύμα.

Τα βραβεία
Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO κ. Θ. Σουμπάσης και ο διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO κ. Α. Τζήκας βράβευσαν τα
καλύτερα περίπτερα της 8ης Zootechnia, τα οποία ξεχώρισαν
σχεδιαστικά και αισθητικά.

Τα βραβεία είναι τα εξής: 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
• ZΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ 
• ΓΚΕΝΑΣ ΣΙΛΟ 
• NUEVO A.E. 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
• WESTFALIA TECHNOLOGIES A.E. 

ΕΠΑΙΝΟΙ
• BOUMATIC GASCOIGNE MELOTTE 
• ROYAL CANIN 
• ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. 
• ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
• ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
• PROVET A.E. 

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
• BIOEΡΓΕΞ ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΤΑ ΑΒΕΕ 
• ANITEC 
• ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ο.Ε. 
• ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ 
• ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΠ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

            χειρείν από τη Zootechnia
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Στη γη το μυστικό της επιβίωσης των Ελλήνων

Ε
κείνη που κατεξοχήν έθρε-

φε τους ανθρώπους ήταν
η γη. Με τα γεωργικά προ-
ϊόντα συντηρούνταν και

μεγάλωναν γενιές ανθρώπων. Ακόμα
και σε ορεινές περιοχές, κάθε οικο-
γένεια επιδίωκε να έχει το δικό της
κομμάτι γης που θα της εξασφάλιζε
το καθημερινό της φαγητό. Έτσι,
όταν μιλάμε για λιμούς, αναφερό-
μαστε κυρίως στην έλλειψη γεωρ-
γικών προϊόντων και όχι στην ανε-
πάρκεια κρέατος, το όποιο, ούτως
ή άλλως, δεν υπήρχε ποτέ σε αφθονία. 
Το κρέας, κυρίως το αρνί και το κα-
τσίκι, σφάζονταν και τρώγονταν
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Και αυτές δεν ήταν τόσο οι στιγμές
μεγάλης πείνας όσο οι μεγάλες θρη-
σκευτικές γιορτές, και κυρίως το
Πάσχα. Τα αμνοερίφια όμως εκτρέ-
φονταν κυρίως για τα υποπροϊόντα

τους και όχι για το κρέας τους. Το
γάλα, το τυρί και το μαλλί ήταν οι
κύριοι λόγοι εκτροφής αρνιών και
κατσικιών.  Εξάλλου, αρνιά και κα-
τσίκια μπορούσαν να διαθέτουν και
οι φτωχότερες οικογένειες, καθώς
η εκτροφή τους δεν ήταν ιδιαίτερα
δαπανηρή. Μάλιστα, σε ορεινές πε-
ριοχές που η καλλιέργεια της γης
δεν ήταν εφικτή, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα αποτελούσαν την κύρια
πηγή τροφής των ανθρώπων. Όσο
για τα βοοειδή, ούτε συζήτηση δεν
γινόταν για τη σφαγή και την κατα-
νάλωσή τους ως τροφή. Η πείρα
είχε διδάξει στους χωρικούς ότι τα
βοοειδή ήταν πιο χρήσιμα ως ερ-
γάτες και καλλιεργητές της γης παρά
ως ένα λαχταριστό κομμάτι κρέας
στο πιάτο τους, ακόμα και σε δύ-
σκολους καιρούς. Βέβαια, πρέπει
να λάβουμε υπόψη την ανθεκτικό-

τητα του ανθρώπινου οργανισμού,
ο οποίος είχε συνηθίσει σε αυτό το
είδος διατροφής και μπορούσε να
λειτουργήσει εξίσου καλά ακόμα

και με μικρές ποσότητες διατροφής.
Αν στη θέση του Βαλκάνιου αγρότη
του 18ου αιώνα είχαμε ένα σημερινό
Ευρωπαίο ή Αμερικάνο συνάδελφό

του, που έχει συνηθίσει να κατανα-
λώνει κρέας 3-4 φορές την εβδο-
μάδα, θα ήταν αμφίβολο αν θα μπο-
ρούσε να επιβιώσει. 

Κρέας = χοιρινό
Η κυριότερη, και συχνά αποκλειστική,
πηγή κρέατος για τους χριστιανούς
υπηκόους της Οθωμανικής Αυτο-

Οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας δεν είναι και τόσο ξένες και διαφορετικές 
απ’ ό,τι σήμερα. Η μεγαλύτερη διαφορά έγκειται στη συχνότητα
και στο είδος του κρέατος που καταναλώνει σήμερα μια μέση
οικογένεια. Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι η διατροφή 
των προγόνων μας ίσως είναι αρκετά κοντά σ’ αυτό που 
οι σημερινοί γιατροί και διατροφολόγοι θεωρούν ιδανική.

Γράφει η ιστορικός ΗΡΩ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Οι πεδιάδες 

της Μακεδονίας και 

της Θεσσαλίας πρόσφεραν

ποικίλα και άφθονα

αγροτικά προϊόντα, 

τα οποία γενικά

επαρκούσαν για 

τον επισιτισμό 

του ντόπιου πληθυσμού,

ενώ πολλά προορίζονταν

για εξαγωγή στις αγορές 

των Βαλκανίων και 

της Κεντρικής Ευρώπης

ΗΠΕΙΡΟΣ

Στην Ήπειρο τα γαλακτοκομικά
προϊόντα αποτελούσαν την κυ-
ριότερη πηγή διατροφής του πλη-
θυσμού. Το άγονο έδαφος δεν
επέτρεπε την ευρεία καλλιέργεια.
Σκόρδο, σπανάκι, κρεμμύδια και
μαϊντανός συμπλήρωναν το κα-
θημερινό τραπέζι των Ηπειρωτών.
Πολύτιμη πηγή όμως διατροφής
τους ήταν τα οπωροφόρα, που
υπήρχαν σε αφθονία στην Ήπειρο.
Κεράσια, βερίκοκα, δαμάσκηνα,
μήλα και φουντούκια πολλές φο-
ρές έσωσαν
τον ντόπιο
πληθυ-
σμό από
λιμό. 

MAKEΔΟΝΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Οι πεδιάδες της Μακεδονίας και
της Θεσσαλίας πρόσφεραν ποικίλα
και άφθονα αγροτικά προϊόντα,
τα οποία επαρκούσαν για τον επι-
σιτισμό του ντόπιου πληθυσμού,
ενώ πολλά προορίζονταν για εξα-
γωγή στις αγορές των Βαλκανίων
και της Κ. Ευρώπης. Το γεύμα των
χωρικών αποτελείται κυρίως από
καλαμποκίσιο ψωμί, κατσικίσιο
γάλα και τυρί, κάστανα, λαχανικά,
ψάρια στις παράκτιες περιοχές και
κρασί. Στα επίσημα γεύματα προ-
σφερόταν κρέας, κυρίως αρνί και
πουλερικά, τυρί και λαχανικά. Εν-
τυπωσιακό είναι ότι κατά τις νη-
στείες το χαβιάρι είχε ξεχωριστή
θέση στο τραπέζι. Δεν το παρήγαγε
η περιοχή, αλλά εισαγόταν από
τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας. 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σημαντική θέση στο τραπέζι των Πελοποννησίων κατείχαν το λάδι, το
βούτυρο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το γάλα, το γιαούρτι, το
ξινόγαλο και το τυρί αποτελούσαν τη βάση της διατροφής του πληθυσμού.
Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν πολλά βότανα, αλλά και μυρωδικά, που
αφθονούσαν στην πελοποννησιακή γη. Το πιπέρι, η μέντα, η ρίγανη
νοστίμευαν το καθημερινό τους τραπέζι, ενώ συχνά χρησιμοποιούνταν
για την παρασκευή φαρμάκων. Επίσης, καταναλώνονταν πολλά σταφύλια,
καρπούζια, πεπόνια και κολοκύθες, για τις οποίες όμως υπήρχε οι
υπόνοια ότι ευθύνονται για πολλές μεταδοτικές ασθένειες. Οι Πελο-
ποννήσιοι έτρωγαν κρέας μόνο τις γιορτές, ενώ έτρωγαν συχνά
ψάρια. Τα επίσημα γεύματα συνοδεύονταν πάντα
από γλυκά, κουραμπιέδες, χαλβά και καν-
ταΐφι, ενώ απαραίτητο συμπλήρωμα ήταν
ο καφές και η πίπα. Στην Πελοπόννησο
παρατηρείται επίσης μεγάλη κατανά-
λωση ποτών. Το κρασί, το σερμπέτι και
το ούζο ήταν ιδιαίτερα προσφιλή, ενώ
παρασκεύαζαν ακόμα και αυτοσχέδιο
ποτό από κορινθιακή σταφίδα ανα-
μεμειγμένη με ροδόνερο. 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Στη Δυτική Ελλάδα η συνήθης
ώρα του γεύματος ήταν γύρω
στις 12.00 με 13.00. Αν υπήρχε
κρέας, αυτό ήταν κατσικίσιο ή
χοιρινό, ενώ συχνά ήταν τα λα-
χανικά, το λάδι, το ρύζι, οι στα-
φίδες, τα κάστανα και το κρασί.
Μάλιστα, κρασί έδιναν και στα
παιδιά, ιδίως το χειμώνα. Το επί-
σημο γεύμα περιλάμβανε κρέας,
ζυμαρικά και χαλβά, που προ-
σφερόταν μόνο στους φιλοξε-
νούμενους. Ενδεικτικό είναι ότι
από το γεύμα απουσίαζε όλη η
οικογένεια εκτός, σε μερικές πε-
ριπτώσεις, από τον οικοδεσπότη.
Κάθε γεύμα, επίσημο και μη, απα-
ραίτητα συμπληρωνόταν από τον
καφέ και το κάπνισμα της πίπας
ή του ναργιλέ.



43ανακοινώσειςΣάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

       

κρατορίας (αφού για τους μουσουλ-
μάνους και τους Εβραίους είναι μια
απαγορευμένη από τη θρησκεία
τους τροφή) είναι το χοιρινό. 
Γουρούνια μπορούσαν να εκτρέφουν
και οι πιο φτωχές οικογένειες, μια
και δεν επιβάρυνε τον οικογενειακό
προϋπολογισμό: τρέφονταν με σκου-
πίδια και δεν είχαν καμιά άλλη απαί-
τηση, παρά νερό και σκιά. 
Παράλληλα, κανένα κομμάτι του
γουρουνιού δεν πήγαινε χαμένο. Το
κρέας του έτρεφε την οικογένεια
για έναν ολόκληρο χρόνο, το λίπος
χρησίμευε για το φωτισμό και για
την παρασκευή αυτοσχέδιων καλ-
λυντικών, το δέρμα του προοριζόταν
για την κατασκευή ρούχων και πα-
πουτσιών, ενώ τα οστά του αποτε-
λούσαν το αγαπημένο παιχνίδι των
παιδιών. 
Μάλιστα, για να δείξει ο λαός τη ση-
μασία και τη χρησιμότητα του γου-
ρουνιού είχε αναγάγει τη σφαγή του
σε τελετουργία, και η μέρα εκείνη
ήταν ξεχωριστή για όλο το χωριό. 
Συνήθως γινόταν τα Χριστούγεννα,
εκτός από τις περιοχές της Μεσσηνίας
και της Μάνης, που ακόμα και σή-
μερα η σφαγή του γουρουνιού γί-
νεται τις Απόκριες. 
Στη συνέχεια οι νοικοκυρές έλιωναν
το λίπος και ακολουθούσε το πά-
στωμα του κρέατος, ώστε να μπορεί
να διατηρηθεί όλο το χρόνο. Παρά
τη σχετική επάρκεια του χοιρινού
κρέατος, αυτό καταναλωνόταν σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και, κυρίως,
σε μεγάλες θρησκευτικές και τοπικές
γιορτές, π.χ., στα πανηγύρια και την
ημέρα του εορτασμού του πολιούχου
κάθε χωριού. Όπως και να είναι
όμως, ο χοίρος αποτελούσε για αι-
ώνες την κυριότερη πηγή κρέατος
για τους χριστιανούς.
Όπως μαρτυρούν λοιπόν κυρίως τα
κείμενα των Ευρωπαίων περιηγητών,
που διέτρεχαν την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία και κατέγραφαν τις εμ-
πειρίες τους, πέρα από ένα βασικό
διατροφικό πυρήνα, που κάλυπτε
σχεδόν όλη την ελληνική χερσόνησο,
η κάθε περιοχή ακολουθούσε ένα
διατροφικό πρόγραμμα, προσαρ-
μοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες
κάθε τόπου. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διατροφικές
συνήθειες των προγόνων μας δεν
απέχουν πολύ από τις δικές μας.
Όσο κι αν σήμερα η σύγχρονη τε-
χνολογία και η πρόοδος της επιστή-
μης μπορούν να γεμίζουν το τραπέζι
μας με κάθε λογής εξωτικά φρούτα
και λαχανικά, η βάση της διατροφής
μας παραμένει ακριβώς η ίδια, καθώς
η ελληνική γη μάς προσφέρει ακόμα
απλόχερα τους θησαυρούς της.

Μέτρα για την προστασία του
καλαμποκιού προκειμένου

να αποφευχθεί η εξάπλωση του
εντόμου Diabrotica virgifera Le
Conte, ανακοίνωσε η Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής Κιλκίς, με στόχο να προ-
ετοιμαστούν οι παραγωγοί σωστά
για την ερχόμενη καλλιεργητική
περίοδο. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την από-
φαση, έχουν δημιουργηθεί δύο
ζώνες προστασίας: 
n Η Προσβεβλημένη Ζώνη, η οποία

περιλαμβάνει όλη την έκταση
της Π.Ε. Κιλκίς, εκτός των αγρο-
τεμαχίων που βρίσκονται σε
απόσταση έως και 10 χιλιόμετρα
από τα σύνορα με τη FYROM. 

n Και η Ζώνη Περιστολής, η οποία
περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμά-
χια που βρίσκονται σε απόσταση
έως και 10 χλμ. από τα σύνορα
με τη FYROM και προς το εσω-
τερικό του νομού. 

Οι συγκεκριμένες ζώνες συνεχί-
ζονται και στους γειτονικούς Nο-
μούς Σερρών, Θεσσαλονίκης και

Πέλλας, όπου έχει διαπιστωθεί η
παρουσία του Diabrotica virgifera
Le Conte .
Η απόφαση προβλέπει: 
n Στους αγρούς με αραβόσιτο να

πραγματοποιείται αμειψισπορά,
με την οποία οποιαδήποτε πε-
ρίοδο κατά τη διάρκεια δύο δια-
δοχικών ετών ο αραβόσιτος να
καλλιεργείται μόνο μία φορά
(1:2). 

n Ο αραβόσιτος να μη συγκομί-
ζεται πριν την 1η Οκτωβρίου. 

n Να μην υπάρχει μετακίνηση νω-

πών φυτών αραβόσιτου ή νωπών
μερών αυτών (ενσίρωμα) από
το εσωτερικό της ζώνης εκτός
αυτής, παρά μόνο στην προσβε-
βλημένη ζώνη.

n Να μη γίνεται μετακίνηση εδά-
φους αγρών σπαρμένων με αρα-
βόσιτο από το εσωτερικό της
ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο
στην προσβεβλημένη ζώνη.

n Να γίνεται κατάλληλη μεταχεί-
ριση στους αγρούς με αραβόσιτο
κατά του εντόμου Diabrotica vir-
gifera (χρήση επικαλυμμένου

σπόρου – χρήση εντομοκτόνου
εδάφους – ψεκασμοί φυλλώμα-
τος με εγκεκριμένα φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα). 

n Τα γεωργικά μηχανήματα που
χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρ-
μένους με αραβόσιτο αγρούς
να καθαρίζονται από χώματα
και άλλα υλικά πριν από την έξο-
δό τους από τη ζώνη. 

n Να γίνεται εντατική παρακολού-
θηση της παρουσίας του οργα-
νισμού με τη χρήση κατάλληλων
παγίδων φερομόνης. 

Η εφαρμογή των παραπάνω μέ-
τρων είναι υποχρεωτική, και για
τους παραβάτες ισχύουν κυρώσεις
που προκύπτουν από τη σχετική
νομοθεσία. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπο-
ρούν να απευθύνονται στα γραφεία
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Κιλκίς και στα τη-
λέφωνα 23413-50111 κ. Γεώργιος
Στεφανίδης, 23430/23923 κα Αλε-
ξάνδρα Γρηγοριάδου και 23413-
50147 κα Νίκη Τσούκα.

Στρεμματική ενίσχυση χορηγείται για τη στήριξη
της καλλιέργειας εαρινής πατάτας, όπως ανα-

κοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, στο
πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των Μικρών
Νησιών του Αιγαίου Πελάγους. 
Η ενίσχυση αφορά τους καλλιεργητές εαρινής
πατάτας, ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος
και εισοδημάτων, για την κάλυψη μέρους του κό-
στους καλλιέργειας του συγκεκριμένου προϊόντος. 
Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δι-
καιούχο πρέπει:
n Να είναι τουλάχιστον ένα στρέμμα.
n Να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο μισό

στρέμμα.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι 10 Μαρ-
τίου 2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας - Τμήμα
Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο
(τηλ. 22413-64915), στη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο
(τηλ. 22810-98833), καθώς
και στα Τμήματα Αγροτικής
Οικονομίας των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Μέτρα για προσβολές στο καλαμπόκι

Το 3ο Διεθνές Συμπόσιο Ampelos με θέμα
«Εξελίξεις στον Αμπελοοινικό Τομέα» θα

πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαΐου 2013, στη
Σαντορίνη, στο πλαίσιο της καθιερωμένης
σειράς των ετήσιων αγροτικών συνεδρίων που
πραγματοποιούνται στο νησί και διοργανώ-
νονται από την Ηλιότοπος Συνέδρια με συν-
διοργανωτή την Ένωση Συνεταιρισμών Θη-

ραϊκών Προϊόντων. Το Ampelos 2013 έχει τεθεί
επίσης υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Δήμου Θήρας
και αποτελεί επίσης μία από τις κεντρικές
δράσεις του «2013 - Έτος γαστρονομίας στη
Σαντορίνη».
Το Ampelos 2013 αποτελεί τη συνέχεια των
προηγούμενων διεθνών συμποσίων της σειράς,

που είχαν πραγματοποιηθεί το 2003 και 2006,
αντίστοιχα. Από τότε οι εξελίξεις στον παρα-
γωγικό αμπελώνα, στην οινοποιητική τεχνική
και τεχνολογία, αλλά και στη διεθνή αγορά
οίνου έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον
αμπελοοινικό τομέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Αντικείμενο του συνεδρίου θα είναι οι εξελίξεις
στην αναπτυξιακή αμπελουργία στο πλαίσιο
της κλιματικής αλλαγής, η πρόοδος και οι και-
νοτόμες αλλαγές στην οινοποίηση, οι νέες
στρατηγικές προώθησης των οινικών προϊόντων
στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορ-
φώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι θεσμικές
αλλαγές και οι νέες τάσεις στην εφαρμογή της
ορθής αμπελουργικής και οινοποιητικής πρα-
κτικής.

3ο Διεθνές Συμπόσιο Ampelos

Eπιδοτήσεις σε πατατοπαραγωγούς
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Τ
ο κυνήγι της τρού-

φας ξεκίνησε στα ελ-
ληνικά δάση από
τους φυσιολάτρες,

αλλά πλέον γίνεται και επεν-
δυτική ευκαιρία. «Αυξάνονται
συνεχώς οι υποψήφιοι καλ-
λιεργητές, υπάρχει ενδιαφέ-
ρον» σημειώνει στην «Παρα-
γωγή» η κα Ελευθερία Τζιά-
τζιου από την Πιερία. 
Η ίδια ξεκίνησε τις εξορμήσεις
στα δάση για την ανεύρεση
τρούφας το 2005 σαν χόμπι.
Όπως σημειώνει, το δάσος
της έδωσε εμπειρία, επισκέ-
φθηκε καθηγητές στην Ιταλία,
έκανε έρευνα και το 2008 ξε-
κίνησε και την καλλιέργεια.
Έχει στην Πιερία δικό της κτή-
μα 20 στρεμμάτων με μαύρη
τρούφα και εκπαιδεύει τρου-
φόσκυλα, τον καλύτερο «φί-
λο» του κυνηγού τρούφας.
Ψάχνει τρούφες στα ελληνικά
βουνά και, όταν βρει κάτι ση-
μαντικό, στέλνει δείγματα στο
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
για να το εξετάσουν. Έχει βρει
πολλά μη εμπορεύσιμα είδη
τρούφας, ενώ έχει ανακαλύψει
και τα επτά εμπορεύσιμα είδη.

Όπως σημειώνει με περηφά-
νια, βρήκε πρώτη τη μακρό-
σπορη τρούφα στην Ελλάδα. 
Πλέον, βοηθά στο χτίσιμο
καλλιέργειας τρούφας, όπου
της ζητηθεί. Διοργανώνει κυ-
νήγια τρούφας, ομιλίες, ενώ
την καλούν πολύ συχνά να
επισκεφθεί χωράφια, να τα
εξετάσει ή να βοηθήσει σε
κάποιο καλλιεργητικό πρό-
βλημα. Σύμφωνα με την κα
Τζιάτζιου, το δικό της επάγ-
γελμα δεν είναι τόσο ξένο
στην υπόλοιπη Ευρώπη όσο
στην Ελλάδα. Για παράδειγμα,
στη Γαλλία υπάρχουν πολλοί
που ασχολούνται με το ίδιο
αντικείμενο, καθώς εκεί η
τρούφα είναι κάτι πιο σύνηθες
και αγαπημένο. 

Η καλλιέργεια 
«Η καλλιέργεια τρούφας δεν
είναι δύσκολη, απλώς είναι
διαφορετική από τις άλλες,
πρέπει να γίνει σωστή μελέτη
των παραγόντων που στην
επηρεάζουν» σημειώνει η κα
Τζιάτζιου. Προσθέτει δε πως
δεν αποδίδει γρήγορα καρ-
πούς. Μια μικρή παραγωγή

από καλλιέργεια τρούφας θα
υπάρχει στον τέταρτο χρόνο,
ενώ σε πλήρεις ρυθμούς μπαί-
νει κανείς από το δέκατο χρόνο. 
Καταρχάς, ο υποψήφιος επεν-
δυτής θα πρέπει να αγοράσει
μικρά δέντρα, ίσως από τη
Γαλλία ή την Ιταλία. Αυτά θα
πρέπει να είναι εμβολιασμένα
με συγκεκριμένο μύκητα για
την παραγωγή τρούφας και

να συνοδεύονται από πιστο-
ποιήσεις. Μια μέση τιμή ορί-
ζεται στα 18,5 ευρώ το δέντρο,
ενώ σε ένα στρέμμα μπορούν
να φυτευτούν σαράντα με πε-
νήντα. Σε πλήρη παραγωγή
ένα δέντρο μπορεί να δώσει
από 200 γραμμάρια μέχρι 3
κιλά τρούφα. 
Το πιο σημαντικό όμως είναι
να γίνει εδαφολογική ανάλυ-

ση. Η καλλιέργεια τρούφας
θέλει εδάφη με ph από 7,5
έως 8,4. Απαιτείται έδαφος
με υψηλή περιεκτικότητα σε
ανθρακικό ασβέστιο και ελά-
χιστη οργανική ουσία, ενώ
θα πρέπει να υπερτερούν σε
αναλογία άμμος και πηλός,
έναντι του άργιλου. Το υψηλό
υψόμετρο συνίσταται για καλ-
λιέργεια τρούφας και συνήθως

προτιμάται η Βόρεια Ελλάδα. 
«Θα ήταν καλό να ξεκινήσει
κάποιος με τέσσερα στρέμ-
ματα και πάνω» υπογραμμίζει
η κα Τζιάτζιου και αναλύει τα
κόστη. Απαιτείται περίφραξη
του χωραφιού με ένα αυλάκι
περιμετρικά, βάθους 20 εκα-
τοστών, το οποίο θα πρέπει
να γεμίσει με τσιμέντο και
από πάνω να μπει ο φράχτης.

Στο κυνήγι ενός «θησαυρού» του δάσους, του
μανιταριού τρούφας, επιδίδονται ολοένα και
περισσότεροι Έλληνες, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι
που τη βάζουν στα χωράφια τους. 

ΤΗΣ AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)

Κερδίζει έδαφος                
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Τρούφα: Αναζητώντας τον κρυμμένο     

«Παλαιότερα η εγχώρια
τρούφα δεν έφτανε

για να καλύψουμε την ελ-
ληνική αγορά και τώρα μπο-
ρούμε και κάνουμε εξαγω-
γές» σημειώνει στην «Πα-
ραγωγή» η κα Παυλίνα Κλα-
δοπούλου. Χημικός στο επάγ-
γελμα, η κα Κλαδοπούλου
γοητεύτηκε από την τρούφα,
το κυνήγι και την καλλιέργειά
της και αποφάσισε να ασχο-
ληθεί επαγγελματικά με

Οι τρούφες φύονται ελεύθερα στα δάση. Η ανεύρεσή τους είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση. Το καλοκαίρι βρίσκει κάποιος πιο εύκολα τρούφα
κοντά σε χαλέπιο πεύκη, το Μάιο σε ξέφωτα, κοντά σε πουρνάρια, ενώ το χειμώνα πρέπει να ψάξει σε ρέματα, κοντά σε φουντουκιές

Το κυνήγι
τρούφας

γίνεται με
εκπαιδευμένα

σκυλιά. 
Κατάλληλες

ράτσες
σκύλων 
είναι τα

λαμπραντόρ,
γκριφόν,

επανιέλ
μπρετόν,

αγγλικά
πόιντερ και η

ιταλική ράτσα
lagotto. 
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Σε συνδυασμό με τα δέντρα
και το ποτιστικό σύστημα, το
κόστος φτάνει στα 1.300 ευρώ
ανά στρέμμα. Η φύτευση γί-
νεται Οκτώβριο με Νοέμβριο.
Την άνοιξη ο καλλιεργητής
πρέπει να απομακρύνει τα ζι-
ζάνια με κάποιο χορτοκοπτικό
και το καλοκαίρι να κάνει
αραιό πότισμα, μία φορά κάθε
δέκα μέρες. Το πότε αποδί-
δουν καρπούς τα δέντρα έχει
να κάνει με το είδος τους. Για
παράδειγμα, η βελανιδιά απο-
δίδει τον έκτο με όγδοο χρόνο,
ενώ η φουντουκιά τον τέταρτο
με έκτο. «Πρέπει να κρατηθεί
μια ευαίσθητη ισορροπία τα
τέσσερα πρώτα χρόνια, να
μην μπαίνουν βαριά μηχανή-
ματα στο χωράφι και να γί-
νεται σωστό πότισμα» υπο-
γραμμίζει η κα Τζιάτζιου.

Το τρουφόσκυλο
Η ανεύρεση της τρούφας γί-
νεται με εκπαιδευμένα σκυλιά,
τα τρουφόσκυλα. Συνήθως,
επιλέγονται κυνηγόσκυλα για
την εκπαίδευση αυτή. Το κό-
στος τους κυμαίνεται μεταξύ
1.500 και 4.000 ευρώ. Βέβαια,
κάποιος μπορεί να εκπαιδεύ-
σει το δικό του, με τη βοήθεια
καθοδήγησης. 
Η κα Τζιάτζιου προτιμά τα
λαμπραντόρ και τα σπρίνγκερ
σπάνιελ. Στους δύο με δυόμισι
μήνες φέρνει τα κουτάβια σε
επαφή με φρέσκιες τρούφες
και περίπου στο δέκατο μήνα
τα θεωρεί έτοιμα. Τώρα, μά-
λιστα, εκπαιδεύει εννέα κου-

τάβια, καθώς ζευγάρωσε δύο
δικά της σπάνιελ.

Το κυνήγι στο δάσος
Η αναζήτηση τρούφας στα
δάση δεν είναι εύκολη δου-
λειά. Πρέπει να ψάχνει αρκετό

καιρό κάποιος για να ανακα-
λύψει καλές τρούφες. Σύμ-
φωνα με την κα Τζιάτζιου, δεν
βρίσκει σύντομα κάποιος
τρούφες, και αποθαρρύνει
πολλούς που θέλουν απο-
κλειστικά αυτό. Ενδεχομένως
να περάσουν και δύο χρόνια
για να βρει κάποιος καλές
τρούφες. Πρωτίστως, θα πρέ-
πει να ξέρει πού να ψάξει και
ποια εποχή. Κάθε είδος έχει
και διαφορετικές «συνήθειες». 
Για παράδειγμα, το καλοκαίρι
βρίσκει κάποιος πιο εύκολα
τρούφα κοντά σε χαλέπιο πεύ-
κη, το Μάιο σε ξέφωτα, κοντά
σε πουρνάρια, ενώ το χειμώνα
πρέπει να ψάξει σε ρέματα,
κοντά σε φουντουκιές. «Θέλει
χρόνο για να βγει κανείς στο
δάσος» υπογραμμίζει η κα
Τζιάτζιου, η οποία έχει έντεκα

συνεργάτες, άλλους πιο έμ-
πειρους, άλλους πιο νέους,
που μαθαίνουν στην πράξη.

Οι τιμές και η πώληση
Μονάδες μεταποίησης τρού-
φας στην Ελλάδα δεν υπάρ-

χουν. Οι τρουφοκυνηγοί μπο-
ρούν να αναζητήσουν αγο-
ραστές για τα πολύτιμα μα-
νιτάρια τους σε εστιατόρια
και ξενοδοχεία που τα εντάσ-
σουν στο μενού τους ή και
σε μεταπωλητές. 

Η τιμή μιας τρούφας μπορεί
να ξεκινήσει από 100 ευρώ
και να φτάσει έως τα 1.000
ευρώ το κιλό. Η πιο ακριβή
είναι η λευκή τρούφα που
κοστολογείται έως και 3.000
ευρώ. 

Όσο μεγάλα κέρδη

αποδίδει 

η καλλιέργεια

τρούφας τόσο

απαιτητική είναι,

κυρίως σε χρόνο

               η εμπορία τρούφας
αυτή. Έχει ξεκινήσει τη δική
της καλλιέργεια, ενώ η εται-
ρεία της μετρά τέσσερα χρό-
νια στο χώρο και, σύμφωνα
με την ίδια, «ανεβαίνει»
κάθε χρόνο. Παράγει περίπου
20 κωδικούς με βάση την
τρούφα, εκτός από την εμ-
πορία νωπής τρούφας. Πρό-
κειται για τυποποιημένα
είδη διαφόρων ποικιλιών
τρούφας, είτε σε ατόφια
μορφή είτε ως πρόσμιξη

συνδυαστικά με άλλα γευ-
στικά συναφή είδη. Εντός
αυτών, τα πλέον διαδεδο-
μένα είναι το λάδι και το
βούτυρο λευκής και μαύρης
τρούφας, διάφορες σάλτσες
και πατέ, αρτύματα όπως
το αλάτι με τρούφα, μαύρη
και λευκή ατόφια τρούφα,
ζυμαρικά με τρούφα και
πολλά άλλα. 
Το 2012, μαζί με τα τυπο-
ποιημένα προϊόντα που συ-

σκευάζονται στην Ιταλία,
εμπορεύθηκαν 350 κιλά
τρούφας. 
Πέρα από την εγχώρια αγορά,
έστειλαν τρούφα σε αρκετές
χώρες της Ευρώπης, αλλά
και στις ΗΠΑ. Όπως σημείωσε
η κα Κλαδοπούλου, η πα-
ραγωγή τρούφας διεθνώς
έχει υποχωρήσει και κατά-
φερε να κάνει «άνοιγμα» σε
χώρες όπως η Γαλλία, που
έχει δική της παραγωγή.  Η

εταιρεία της συνεργάζεται
με παραγωγούς τρούφας,
αλλά και κυνηγούς. Κάνει
συμβουλευτική σε περίπου
70-80 παραγωγούς τρούφας,
ενώ συνολικά το 60% των
συνεργατών της έχει ως έδρα
την Πελοπόννησο. Οι κυνηγοί
τρούφας, όσοι ψάχνουν ελεύ-
θερα στα βουνά, επικοινω-
νούν μαζί της κάθε επτά με
δέκα μέρες. Η αναζήτηση
τρούφας στα βουνά είναι

δύσκολη υπόθεση, γι’ αυτό
συνήθως δεν έχουν μεγάλες
ποσότητες. Όσο για τις τιμές,
μια νωπή τρούφα, ανάλογα
με την ποικιλία της, μπορεί
να πωληθεί από 80 έως 100
ευρώ το κιλό, ενώ η ακρι-
βότερη, η πολύτιμη λευκή,
φτάνει και τα 3.000 ευρώ
το κιλό. Επιπλέον, ένας πα-
ραγωγός μαύρης χειμερινής
τρούφας μπορεί να δει το
προϊόν του να πωλείται προς

600-850
ευρώ το
κιλό στη
χονδρική. 

H κα Ελευθερία Τζιάτζιου σε μια από τις εξορμήσεις της στα βουνά
της Πιερίας για τρούφες μαζί με τον αναντικατάστατο βοηθό της

        «θησαυρό»
Σπάνια και πολύτιμη η τρούφα

Ητρούφα είναι ένα σχετικά σπάνιο είδος
υπόγειου μανιταριού, που συμβιώνει

και αναπτύσσεται στις ρίζες ορισμένων
ειδών δέντρων ή και θάμνων. Έχει μορφή
στρογγυλή, περισσότερο ή λιγότερο ανώμαλη.
Το μέγεθός της ποικίλλει από 2 ως 7 συνήθως
εκατοστά και το χρώμα της είναι γκριζόμαυρο
έως ωχρόλευκο. Παράγεται μέσα στο έδαφος,
σε βάθος από 8-15 εκατοστά περίπου. 
Οι μαύρες τρούφες αναπτύσσονται κυρίως
σε υψόμετρα από 300-1.000 μέτρα σε ξηρές
περιοχές, όπου άλλου είδους γεωργική εκ-
μετάλλευση είναι αδύνατη. Οι λευκές τρούφες,
το πλέον δύσκολο είδος, προτιμούν κοιλάδες

όπου το έδαφος είναι γονιμότερο, σε υψόμετρο
μέχρι 600 μέτρα. Η χρήση φυσικών ή αζω-
τούχων λιπασμάτων δεν επιτρέπεται, όπως
δεν επιτρέπεται και η χρήση φυτοφαρμάκων.

Η συλλογή της τρούφας γίνεται με εκπαι-
δευμένα σκυλιά ή θηλυκά χοιρίδια. Κατάλληλες
ράτσες σκύλων είναι τα λαμπραντόρ, γκριφόν,
επανιέλ μπρετόν, αγγλικά πόιντερ και η
ιταλική ράτσα lagotto. Αρκετοί συλλέκτες
χρησιμοποιούν και ημίαιμα σκυλιά. 
Η τρούφα επιτυγχάνει την υψηλότερη τιμή
στην αγορά όταν είναι νωπή. Νωπή συντηρείται
στη συντήρηση (ψυγείο) για 7-10 μέρες,
χωρίς να αλλοιώνεται σημαντικά. Για λίγο
μεγαλύτερο διάστημα διατηρείται νωπή σε
βάζα με ρύζι. Συντηρείται όμως και σε βάζα
ή σε ελαιόλαδο (παράγεται το τρουφόλαδο,
που πωλείται από 50-110 ευρώ το λίτρο).

Η τιμή της τρούφας στην ευρωπαϊκή αγορά
κυμαίνεται από 1.300-3.000 ευρώ το κιλό,
ενώ στην αμερικανική αγορά είναι ακόμη
υψηλότερη. 

H κa Παυλίνα
Κλαδοπούλου
μαζί με το
τρουφόσκυλό
της 



Ο
βασικός μεταβολισμός αντιπρο-

σωπεύει το 75% των ημερήσιων
αναγκών. Συμπεριλαμβανομένων
της ηλικίας, του ύψους, του βά-

ρους και της φυσικής δραστηριότητας, προ-
κύπτει η εκτιμώμενη ενεργειακή κατανάλωση,
δηλαδή ο αριθμός των θερμίδων που χρει-
αζόμαστε ημερησίως με βάση τους παρα-
πάνω παράγοντες. 
Ο βασικός μεταβολισμός επηρεάζεται από
πολλούς παράγοντες: 
8Ηλικία. Με την αύξηση των χρόνων ηλικίας,
μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός.
8Ύψος. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια
του ανθρώπινου σώματος τόσο περισσότερες
ενεργειακές ανάγκες έχει, άρα και πιο αυξη-
μένο μεταβολισμό.
8Μυική μάζα. Όσο περισσότερη μυική
μάζα υπάρχει σε έναν οργανισμό τόσο πε-
ρισσότερες καύσεις είναι σε θέση να κάνει. 
8Φύλο. Ο λιπώδης ιστός των γυναικών κυ-
μαίνεται σε μεγαλύτερα ποσοστά απ’ ό,τι
αυτός των αντρών. Επειδή το άλιπο βάρος
των αντρών κυμαίνεται σε μεγαλύτερα πο-
σοστά απ’ ό,τι των γυναικών, οι άντρες καίνε
περισσότερες θερμίδες.
8Φυσική δραστηριότητα. Όταν ο αν-
θρώπινος οργανισμός γυμνάζεται, διατηρεί
σε καλά επίπεδα τη μυική του μάζα, ή ακόμα
και την αυξάνει, με άμεσο αντίκτυπο στην
αύξηση του βασικού μεταβολισμού. 
8Συχνότητα γευμάτων. Με την τροφή
ενεργοποιείται ο μεταβολισμός γιατί έτσι
καίγονται θερμίδες κατά τη διάρκεια της πέ-
ψης. 
8Ποσοστό λίπους. Όσο πιο αυξημένο
είναι το ποσοστό λίπους τόσο μειωμένος
είναι ο βασικός μεταβολισμός.

Μπορούμε άραγε να αυξήσουμε το μετα-
βολισμό μας; Η απάντηση είναι θετική!
Εφόσον υπάρχουν παράγοντες που τον επη-
ρεάζουν, υπάρχουν και τρόποι για να τον
αυξήσουμε… Ας δούμε λοιπόν πως μπορούμε
να το επιτύχουμε: 
8Γυμναστείτε. Αυξήστε τη φυσική σας

δραστηριότητα κάνοντας αερόβια άσκηση
(ποδήλατο, διάδρομο, αερόμπικ) 3 με 4 φορές
την εβδομάδα. Έτσι βοηθάτε τον οργανισμό
σας να κάψει λίπος, να αυξήσετε τη μυική
σας μάζα και, κατ’ επέκταση, να επηρεάσετε
το ρυθμό του μεταβολισμού σας. 
8Εντείνετε την καθημερινή σας δρα-
στηριότητα. Πέρα από τη
συστηματική γυμνα-
στική, είναι καλό ο
οργανισμός μας
να βρίσκεται σε
εγρήγορση. Ανε-
βείτε σκάλες αντί
να χρησιμοποιεί-
ται ασανσέρ. Πη-
γαίνετε στη δουλειά
με τα πόδια ή τα μέσα
μεταφοράς αντί να χρησιμο-
ποιείτε το αυτοκίνητο. 
8Πιείτε νερό.Το σώμα μας απο-
τελείται από το λίπος και από
το άλιπο σωματικό βάρος. Το
άλιπο σωματικό βάρος είναι
το νερό, η μυική μάζα, τα οστά
και τα όργανα του σώματος.
Με την αύξηση του άλιπου
σωματικού βάρους, αυξάνουμε
και το βασικό μας μεταβολισμό. 
8Κάντε μικρά συχνά γεύματα.
Τρώγοντας πρωινό, μεσημεριανό,
βραδινό και δύο ενδιάμεσα σνακ
(με χρονική απόσταση μεταξύ
τους 3 ώρες), βοηθάτε τον ορ-
γανισμό σας να κάνει καύσεις,
άρα και να ενεργοποιείτε το με-
ταβολισμό σας. Αντιθέτως, όταν ο
οργανισμός «υποσιτίζεται», ενεργοποι-
ούνται μηχανισμοί εξοικονόμησης θερμίδων,
με επακόλουθο τη μείωση του βασικού
μεταβολισμού.
8Μειώστε τις λιπαρές τροφές. Κατα-
ναλώνοντας λιπαρά τρόφιμα, αυξάνουμε
τα ποσοστά του λίπους στο σώμα μας κι
έτσι μειώνουμε τις καύσεις του μεταβο-
λισμού.

8Αποφύγετε τις υποθερμιδικές δίαιτες.
Όποιος τρώει περισσότερο, καίει και περισ-
σότερες θερμίδες. Ωστόσο, προσοχή: Να
είναι σωστά κατανεμημένες και από ποιοτικές
τροφές. Μη δίνετε στον οργανισμό σας λι-
γότερες θερμίδες από αυτές που έχει ανάγκη.
Για να γίνονται σωστά οι καύσεις, χρειάζεται
τροφή. 
8Αντιμετωπίστε το φαινόμενο γιο-γιο.
Τι είναι αυτό; Είναι η σταδιακή επανάκτηση
των κιλών που χάσαμε μετά από μια δίαιτα.
Ο περισσότερος κόσμος, αφού κάνει μια δί-
αιτα, χάνει τα κιλά που θέλει. Μόλις φτάσει
στο επιθυμητό αποτέλεσμα, σκέφτεται χα-
ρούμενος ότι μπορεί πλέον να φάει κανονικά
και να σταματήσει τη γυμναστική. Κι όμως
είναι λάθος. Ο οργανισμός πρέπει να μπει
στο στάδιο της συντήρησης και η γυμναστική
να γίνει τρόπος ζωής, ώστε να διατηρείται
στα φυσιολογικά επίπεδα. Με την αυξομείωση
του βάρους, ο βασικός μεταβολισμός παθαίνει
ένα μικρό «σοκ», κι έτσι μειώνονται οι καύ-

σεις.
8Ελέγξτε το θυρεοειδή σας. Είναι σκό-

πιμο να κάνουμε γενικές εξετάσεις και
να ελέγχουμε τις θυρεοειδικές ορμόνες

1 φορά το χρόνο. Ο υποθυρεοειδισμός
ευθύνεται για μειωμένες καύ-

σεις του μεταβολισμού,
όταν δεν είναι σωστά

ρυθμισμένος.

Βασικός μεταβολισμός είναι ο αριθμός των θερμίδων που χρειάζεται ο ανθρώπινος
οργανισμός σε κατάσταση ηρεμίας για ένα 24ωρο, ώστε να διατηρηθεί στη ζωή και να
εκτελέσει βασικές διεργασίες (π.χ., αναπνοή, χτύπο καρδιάς, κυτταρικές λειτουργίες). 

Γράφει ο ΘΩΜΑΣ Β. ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ
Διατροφολόγος – Διαιτολόγος 
website: www.krabokoukis.gr &  

www.enmesodiatrofis.gr / e-mail: tomkrab@tomkrab.gr
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Πώς μπορείτε να επιταχύνετε 
το μεταβολισμό σας 
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Υπάρχουν «μαγικές» τροφές
που αυξάνουν το μεταβολισμό;

Κατά γενικό κανόνα όλες οι τροφές βοηθάνε
το μεταβολισμό διότι ο οργανισμός χρειάζεται

τροφή για να γίνουν σωστά οι καύσεις. Σύμφωνα
με έρευνες που έχουν γίνει σε τρόφιμα, έχουν
βρεθεί, σε μικρό ποσοστό, ευεργετικές ιδιότητες
όσον αφορά τις καύσεις. Eιδικότερα:

Καφές: Η καφεΐνη που περιέχει φαίνεται ότι
αυξάνει στιγμιαία την καύση των θερμίδων. Με
μέτρο όμως η κατανάλωσή του. 

Πράσινο τσάι: Έχει την ανάλογη ιδιότητα με
τον καφέ, διότι περιέχει κι αυτό καφεΐνη, αλλά
και κατεχίνες, που διεγείρουν το μεταβολισμό. 

Καυτερές πιπεριές: Με την κατανάλωσή τους
υπάρχει προσωρινή αύξηση των καύσεων, διότι
περιέχουν μια ουσία που αυξάνει την έκκριση
αδρεναλίνης. Με προσοχή όμως η κατανάλωσή
τους από άτομα που αντιμετωπίζουν στομαχικές
διαταραχές. 

Παγωμένο νερό: Η θερμοκρασία του οργανισμού
πρέπει να είναι στους 36,6 βαθμούς. Με την
πόση παγωμένου νερού, ο οργανισμός αυξάνει
για λίγο τις καύσεις του, ώστε να επαναφέρει τη
θερμοκρασία του σε φυσιολογικά επίπεδα.

Δεντρολίβανο: Έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλει
στην καλή κυκλοφορία του αίματος και στη
σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. 

Ασπράδι αυγού & γκρέιπ-φρουτ: Αυξάνουν
τη μεταγευματική θερμογένεση, δηλαδή ο ορ-
γανισμός αυξάνει τις καύσεις του για την πέψη
αυτών των τροφών.

Συμπερασματικά, δεν τίθεται θέμα «θαυμάτων»
ή «μαγικών» τροφών-χαπιών για να αυξήσετε
το μεταβολισμό σας. Υιοθετήστε σωστές δια-
τροφικές συνήθειες και εντάξτε τη γυμναστική
στη ζωή σας.



Η υγεία των οστών, των δοντιών, των ματιών και του δέρματός μας
είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας ωθούν σε μια πιο συχνή
κατανάλωση σε καρότα. Το καρότο μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση
και στη διατήρηση της υγείας σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες, αφού, 
με την κατανάλωσή του, ακόμα και στη μορφή χυμού, ενισχύουμε 
τον οργανισμό μας σε βιταμίνη Α, η οποία με τη σειρά της βοηθά 
την αντίσταση σε μολύνσεις. 

Υλικά
l 1 ½ φλιτζάνι αλεύρι που 
φουσκώνει μόνο του
l 1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ 
l 1 φλιτζάνι (200 ml) ελαιόλαδο
l 1 κ.γ. μαγειρική σόδα
l 2 φλιτζάνια ζάχαρη 

(προτιμήστε μαύρη ζάχαρη) 
l 4 αυγά
l 1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη
l 500 γρ. καρότα τριμμένα
l 2/3 φλιτζανιού καρύδια
l Λίγο βούτυρο για τη φόρμα

ψησίματος
l Ελάχιστο αλάτι

Για το γλάσο*
l 200 γρ. τυρί μασκαρπόνε 

ή τυρί κρέμα Φιλαδέλφεια
l 180 γρ. βούτυρο
l 1 ½ φλιτζάνι ζάχαρη άχνη
l 1 κουτάκι σκόνη βανίλιας

Εκτέλεση
Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 180 βαθμούς. Σε ένα
μπολ ανακατεύετε το αλεύρι,
το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα,
την κανέλα και λίγο αλάτι. 
Σε ένα δεύτερο μπολ χτυπάτε
στο μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη
μέχρι το μείγμα να αφρατέψει
και να ασπρίσει. Προσθέτετε
το ελαιόλαδο και συνεχίζετε
το ανακάτεμα. 
Στη συνέχεια το ανακατεύετε
σταδιακά με το μείγμα αλευ-
ριού, μέχρι το μείγμα σας να
γίνει ομοιογενές. Όταν το ετοι-
μάσετε, προσθέστε τα καρύδια
και ανακατέψτε πάλι. 
Αφού βουτυρώσετε τη φόρμα
ψησίματος, ρίχνετε εκεί το μείγ-
μα και το ψήνετε για 50 έως
60 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει.

Όταν το βγάλετε από το φούρ-
νο, το αφήνετε να κρυώσει για
5 λεπτά και το βγάζετε από τη
φόρμα. 
Όσο κρυώνει το κέικ, εσείς
προετοιμάζετε το γλάσο: Χτυ-
πήστε στο μίξερ τη ζάχαρη
άχνη με το βούτυρο μέχρι να
γίνει αφράτο. Προσθέστε έπει-
τα το μασκαρπόνε ή το τυρί
Φιλαδέλφεια και τη σκόνη βα-
νίλιας και ανακατέψτε καλά.
Όταν ετοιμάσετε το γλάσο, το
απλώνετε καλά πάνω από το
κέικ καρότου και... καλή σας
απόλαυση!

* Μπορείτε να αποφύγετε να
φτιάξετε το δικό σας γλάσο, αγο-
ράζοντας έτοιμο με γεύση βανί-
λιας από αλυσίδα καταστημάτων
τροφίμων.

Το Φεβρουάριο στη Φιλαδέλφεια της Αμερικής γιορτάζεται η «Εθνική ημέρα κέικ
καρότο». Υπάρχουν αρκετές συνταγές για κέικ καρότο και αρκετές παραλλαγές, 
κι αυτό γιατί το Μεσαίωνα η ζάχαρη και οι γλυκαντικές ουσίες ήταν ακριβές, οπότε
το καρότο κυριαρχούσε στα γλυκά λόγω της φυσικής γλυκιάς του γεύσης. Η γεύση
του είναι εξαιρετική και η διαδικασία προετοιμασίας και εκτέλεσης της συνταγής
είναι πολύ απλή.
ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ 
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων Mcs
(kogka@paragogi.net)
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Κέικ καρότο

Τα οφέλη του στην υγεία 
του οργανισμού

Η
βιταμίνη Α είναι ιδιαίτερα ανα-

γκαία στη διατροφή των εγκύων
για τη δημιουργία και διατήρηση
της υγείας, τόσο της μητέρας

όσο και της ανάπτυξης του παιδιού. Ένας
φρέσκος χυμός καρότο θα πρέπει να συμ-
περιλαμβάνεται στη διατροφή όχι μόνο κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και κατά
τη διάρκεια της περιόδου θηλασμού. 
Η μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη Β στα
καρότα λειτουργεί σαν αντιοξειδωτικό, που
βοηθά το σώμα στην καταπολέμηση κυττα-
ρικής βλάβης.  Επίσης, επιβραδύνει τη γήρανση
των κυττάρων και καταπολεμά άλλες αρνη-
τικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη γή-
ρανση. 
Τα καρότα ακόμη είναι πλούσια πηγή καλίου,
κι αυτό βοηθά στο να διατηρούνται τα υγιή
επίπεδα του νατρίου στον οργανισμό, οπότε
και να μειώνονται τα αυξημένα επίπεδα της
αρτηριακής πίεσης. 
Μια άλλη ευεργετική για τον οργανισμό ιδιό-
τητα του καρότου είναι η αντιοξειδωτική
του δράση. Λόγω της αντιοξειδωτικής ουσίας
φαλκαρινό-
λης, μειώνε-
ται ο κίνδυ-
νος προ-
σβολής από
καρκίνο του
παχέος εν-
τέρου, ενώ
παράλληλα
ενισχύεται η
υγεία ολό-
κληρου του
εντερικού
συστήμα-
τος. 
Είναι ωστό-
σο γνωστό πως
πολλοί αθλητές, που
έχουν στόχο τη μυική εν-
δυνάμωση, προσθέτουν στη
διατροφή τους καρότα, λόγω του

ότι προστατεύουν το μυικό ιστό και ότι, σε
συνδυασμό με τις αντιοξειδωτικές ιδιότητές
του, προσφέρεται πλήρης «καθαρισμός» του
οργανισμού. 
Λόγω της περιεκτικότητάς τους σε φυτικές
ίνες, τα καρότα μπορούν να μειώσουν τη χο-
ληστερόλη, αφού δεσμεύουν την «κακιά»
μορφή χοληστερόλης, LDL και αυξάνουν τα
επίπεδα της «καλής» χοληστερόλης, συμ-
βάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση
των θρόμβων του αίματος, αλλά και στην
πρόσληψη των καρδιακών παθήσεων. 
Τα καρότα επίσης είναι πλούσια σε καροτε-
νοειδή, τις χρωστικές δηλαδή ουσίες που
χαρίζουν το χρώμα στα λαχανικά και τις
οποίες το σώμα μπορεί να χρησιμοποιήσει
για να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου
στο αίμα. Ωστόσο, επειδή τα καρότα έχουν
υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και μπορούν να
αυξήσουν τα επίπεδα του σακχάρου στο
αίμα, καλό θα είναι οι διαβητικοί να τα κα-
ταναλώνουν με μέτρο και μετά από
συμβουλή του γιατρού τους.

Θερμίδες Καρότου
Καρότα ωμά 
(1 κιλό)

330 θερμίδες

Καρότα σαλάτα
ωμά με 1 κ.σ. λα-
δολέμονο (500 γρ.)

176 θερμίδες

Χυμός 5 καρότων 45 θερμίδες

Καρότα ωμά 
(1 καρότο)

10 θερμίδες



Στην καρδιά της
γρεβενιώτικης φύσης,
σε απόσταση αναπνοής
από την πρωτεύουσα
της ομώνυμης
περιοχής, εκτός από 
το γνωστό και επισκέψιμο
χιονοδρομικό κέντρο
της Βασιλίτσας,
υπάρχουν και πολλά
γραφικά χωριά, 
όπως το Δοτσικό και 
το Μεσολούρι, που
προσφέρουν στιγμές
ξεκούρασης 
και περιήγησης. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Ο
ι περισσότεροι που

επισκέπτονται τα
Γρεβενά περιορί-
ζονται σε διαδρο-

μές μεταξύ ξενοδοχείου και
του χιονοδρομικού κέντρου
της Βασιλίτσας. Ωστόσο, υπάρ-
χουν και άλλοι τόποι που έχουν
να επιδείξουν αξιόλογο φυσικό
περιβάλλον και πλούσιο πο-
λιτιστικό και ιστορικό παρελ-
θόν, άγνωστο στους περισσό-
τερους, όπως τα χωριά Αλα-
τόπετρα, Αετιά, Πρόσβορο,
Μεσολούρι και Δοτσικό. 

Γρεβενά – Αλατόπετρα: Ακο-
λουθώντας τον οδικό άξονα
που συνδέει το χιονοδρομικό
κέντρο της Βασιλίτσας με την
πόλη των Γρεβενών και αφού
περάσετε από τα χωριά Μαυ-
ραναίοι και Αναβρυτά, θα φτά-
σετε στην Αλατόπετρα (40
χλμ.). Το χωριό βρίσκεται σε
υψόμετρο 900 μέτρων και τα
τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί
σε οργανωμένο χειμερινό θέ-
ρετρο, λόγω γειτνίασης με το
χιονοδρομικό κέντρο, καθώς
και σε έναν ενδιαφέροντα προ-

ορισμό. Το παλιό όνομα τoυ
χωριού ήταν Τούζι, που στα
τούρκικα σημαίνει αλάτι. Στο
ύψωμα Καστρί που δεσπόζει
πάνω από τον οικισμό έχουν
ανασκαφεί υπολείμματα αρ-
χαίας δόμησης και μακεδονι-
κών ναών. Σε αυτή την τοπο-
θεσία, που είναι εύκολα προ-
σβάσιμη, δεσπόζουν αιωνόβιες
βελανιδιές, αλλά και το ξωκλήσι
των Αγ. Θεοδώρων (κτίσμα
του 1914), που έχει χτιστεί
πάνω σε αρχαίο τείχος, σε θέση
με θέα στα κορφοβούνια της
Βασιλίτσας. Μέσα από την Αλα-
τόπετρα ξεκινά ένα μονοπάτι
που θα σας βγάλει στο Στόμιο,
το σημείο όπου δημιουργείται
καταρράκτης 35 μέτρων. 

Αλατόπετρα – Πρόσβορο:
Στα βορειοδυτικά όρια του
χωριού Αλατόπετρα κυριαρχεί
το βουνό Τσούριακας, με ψη-
λότερη κορφή τα 1.340 μέτρα.
Στις παρυφές του βουνού «τρέ-
χει» ένας καινούριος δρόμος
που συνδέει την Αλατόπετρα
με τα χωριά Πρόσβορο, Με-
σολούρι και Δοτσικό. Διαδρομή
που σας προτείνουμε ανεπι-
φύλακτα, εφόσον, βέβαια, έχετε
διάθεση να γνωρίσετε έναν
κόσμο ανέγγιχτο ακόμη από
το μαζικό τουρισμό. Ανάμεσα
στο Πρόσβορο και στην Αλα-
τόπετρα βρίσκεται το όμορφο,
αν και άγνωστο, γεφύρι του
Γκαβού ή Νιδρούζι, με την ιδιό-
τυπη αρχιτεκτονική, που χτί-
στηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.
Από την Αλατόπετρα ως το
Πρόσβορο να υπολογίζετε 6
χιλιόμετρα. Το παλαιότερο όνο-
μα του χωριού ήταν Δέλνο και
βρίσκεται σε ύψος 980 μέτρων,

περιτριγυρισμένο από πυκνά
δάση βελανιδιάς. Το Πρόσβορο
διατηρεί την οικιστική του ταυ-
τότητα, παρόλο που κι εδώ
έχουν γίνει αρκετές νεωτερι-
στικές παρεμβάσεις. 

Πρόσβορο – Δοτσικό: Από
το Πρόσβορο ο δρόμος συ-
νεχίζει για το χωριό Μεσολούρι
(10 χλμ.), που βρίσκεται σε
κομβικό σημείο, καθώς από
εκεί περνά ο δρόμος που οδη-
γεί στη Σαμαρίνα, στα Γρεβενά,
αλλά και στα Μαστοροχώρια
του Βόιου. Από το Μεσολούρι,
το Δοτσικό απέχει μόλις 6 χι-
λιόμετρα (άσφαλτος), ενώ βρί-
σκεται σε ύψος 1.100 μέτρων.
Είναι ένα από τα ελάχιστα χωριά
στην ελληνική επικράτεια που
διασχίζεται από ποτάμι και που
ένα γεφύρι ενώνει τις όχθες,
αλλά και τις γειτονιές του οι-
κισμού. Μονότοξο, με μήκος
σχεδόν 25 μέτρα και ύψος 4
μέτρα, το γεφύρι του Δοτσικού
αποτελεί πραγματικά ένα μικρό
πέτρινο κόσμημα. 

Δοτσικό – Γρεβενά: Η επι-
στροφή στην πρωτεύουσα του
νομού μπορεί να γίνει εύκολα
πλέον από το Δοτσικό, ακο-
λουθώντας τον καινούριο
ασφαλτοστρωμένο δρόμο (25
χλμ.). Επίσης, από το Δοτσικό
μπορείτε να συνεχίσετε για το
Νομό Κοζάνης και τα Μαστο-
ροχώρια του Βόιου. 

Σκι στη Βασιλίτσα: Το χιο-
νοδρομικό κέντρο της Βασι-
λίτσας μέσα σε λίγα χρόνια
εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο
γνωστά και οργανωμένα της
Βόρειας Ελλάδας. Το σαλέ και

οι εγκαταστάσεις βρίσκονται
σε ύψος 1.750 μέτρων. Δια-
θέτει 4 μεγάλες πίστες, καθώς
και μία παιδική, ενώ λειτουρ-
γούν δύο εναέριοι αναβατή-
ρες με διθέσιες και τριθέσιες
καρέκλες, ένας συρόμενος
και ένα baby lift. 

Ράφτινγκ στο Βενέτικο: Ο
Βενέτικος είναι ο κυριότερος
παραπόταμος του Αλιάκμονα
και σχηματίζεται από μικρά
και μεγαλύτερα υδάτινα ρέ-
ματα, τα οποία «γεννιούνται»
στα υψίπεδα της Βόρειας Πίν-
δου. Η κοίτη του ελίσσεται
ανάμεσα σε πυκνόφυτα πα-
ρόχθια δάση. Στο Βενέτικο
έχουν ανοιχτεί 3 διαδρομές
για ράφτινγκ, 2ου και 3ου
βαθμού δυσκολίας. (Πληρο-
φορίες: Γραφείο Οικοτουρι-
σμού Γρεβενών «Οverland») 

Off-road αποδράσεις: Όπως
είναι φυσικό, υπάρχουν άφθο-
νοι, όλων των ειδών, δασικοί
δρόμοι, που όμως το χειμώνα
είναι δύσκολο να προσπελα-
στούν, καθώς δεν εκχιονίζον-

ται. Ακόμη, επειδή η ευρύτερη
περιοχή υπάγεται πλέον στο
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου,
αρκετοί δρόμοι είναι κλειστοί
με μπάρες. Μια εξαιρετικά εν-
διαφέρουσα διαδρομή, που
όμως είναι αμφίβολο αν «βγαί-
νει» το χειμώνα, είναι αυτή
που συνδέει το Δοτσικό με
τη Σαμαρίνα και στη συνέχεια
τραβά για το χωριό Δίστρατο
(20 χλμ.). Κινείται στις υπώρειες
του Σμόλικα, μέσα σε εξαιρε-
τικά πυκνό δρυοδάσος στην
αρχή και μεικτό δάσος μαύρης
πεύκης και οξιάς. 

Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίν-
δου: Η ευρύτερη περιοχή
υπάγεται στο Εθνικό Πάρκο
Βόρειας Πίνδου. Το Πάρκο
δημιουργήθηκε το 2005 με
κοινή υπουργική απόφαση
που ενοποίησε τους Εθνικούς
Δρυμούς Πίνδου – Αώου. 
Η δημιουργία του νέου διευ-
ρυμένου Εθνικού Πάρκου
αποσκοπεί στην προστασία,
στη διατήρηση και στην ολο-
κληρωμένη διαχείριση της
φύσης και του τοπίου της πε-
ριοχής, το οποίο θεωρείται
φυσική κληρονομιά και πο-
λύτιμος εθνικός φυσικός πό-
ρος, μέσα από διαδικασίες
που θα εξασφαλίζουν την αρ-
μονική συνύπαρξη ανθρώπου
και φύσης, στο πλαίσιο μιας
αειφόρου ανάπτυξης. Πρό-
κειται για ένα πάρκο το οποίο
καταλαμβάνει μεγάλο μέρος
των Ιωαννίνων και των Γρε-
βενών και εμπεριέχει μια πε-
ριοχή που προσδιορίζεται
ανάμεσα στο Μέτσοβο, στη
Σαμαρίνα, στην Κόνιτσα και
στα Ζαγοροχώρια. 

Γνωρίζοντας τα άλλα Γρεβενά 
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Φεστιβάλ με θέμα «Κερνάμε Ελλάδα» 

Ηπροβολή, η ανάδειξη και η δικτύωση
των ελληνικών προϊόντων και των ελ-

ληνικών επιχειρήσεων είναι ο στόχος του
φεστιβάλ με θέμα «Κερνάμε Ελλάδα» που
πραγματοποιείται στο Κλειστό Αθλητικό
Κέντρο Αμαλιάδας του Νομού Ηλείας έως
και τις 17 Φεβρουαρίου 2013. 
Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. 

Παραχώρηση γης
στο Δήμο Νέστο Καβάλας 
Δωρεάν γη 9.992 τ.μ. παραχωρείται στο Δήμο
Νέστο του Νομού Καβάλας από το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα
λειτουργήσει ως δεξαμενή για την κάλυψη
αναγκών τού υπό κατασκευή αρδευτικού δι-
κτύου στο αγρόκτημα της Λεκάνης. 
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού
Αθανάσιου Τσαυτάρη, η διάρκεια παραχώ-
ρησης ορίζεται σε 25 χρόνια και η επιλεχθείσα
περιοχή άρδευσης ανέρχεται σε 500 στρέμ-
ματα. Μετά την ολοκλήρωσή του, το συγκε-
κριμένο έργο θα λύσει ένα από τα βασικότερα
προβλήματα των κατοίκων της περιοχής,
που αφορά την άρδευση των αγροκτημάτων
τους από το νερό που συσσωρεύεται από τα
στραγγίσματα του κάμπου. Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται στις 615.000 ευρώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
έργο μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων 210-2124000. 

Ετήσια τακτική συνέλευση 
της ΠΟΣΓ 
Ετήσια τακτική συνέλευση (αντιπροσώπων
των γεωπονικών συλλόγων-μελών της) θα
πραγματοποιήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών την Κυριακή 24 Φε-
βρουαρίου 2013 στις 10.00 π.μ. 
Στη συνέλευση θα συζητηθούν διάφορα θέ-
ματα, όπως ο προϋπολογισμός και ο οικο-
νομικός απολογισμός, προτάσεις για το πρό-
γραμμα δράσης, καθώς και ο απολογισμός
δράσης. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία για
νέο διοικητικό συμβούλιο, ελεγκτική επιτροπή
και περιφερειακό συμβούλιο.

Μέσω ίντερνετ 
η εκτύπωση ενσήμων του ΙΚΑ
Τη δυνατότητα να εκτυπώσουν μέσω ίντερνετ
απόσπασμα του ατομικού τους λογαριασμού,
που αφορά τα ένσημά τους θα έχουν οι ασφα-
λισμένοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων. Το ΙΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας www.er-
mis.gov.gr, δημιούργησε τη διαδικτυακή
πύλη, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση
των ασφαλισμένων. 
Αφού εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία
δίνοντας «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρό-
σβασης», θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Κέν-
τρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για να πιστοποι-
ήσετε την εγγραφή σας, προσκομίζοντας τα
εξής: 
n νέα άδεια οδήγησης ή Δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας ή Διαβατήριο
n το όνομα χρήστη (username) που έχετε
εισαγάγει στο ermis.gov.gr 
n το βιβλιάριο υγείας σας ή ένα απόσπασμα
ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.
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Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τα δύο
φωτοβολταϊκά πάρκα στο Λιγνιτικό Κέν-

τρο Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε η ΔΕΗ
Ανανεώσιμες, με συνολικό προϋπολογισμό
39 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη αφορά τη δια-
δικασία μελέτης, προμήθειας και κατασκευής
δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής
ισχύος 15 MW το καθένα. 
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προ-
σφορά για το έργο, θα πρέπει να την κατα-
θέσουν έως τις 26 Μαρτίου 2013.

Σεμινάρια μαγειρικής για τα μανιτάρια 

Σεμινάριο μαγειρικής με θέμα «Μανιτα-
ρομαγειρέματα - ιδιαίτερες συνταγές με

μανιτάρια» διοργανώνει το Ίδρυμα Θρακικής
Τέχνης και Παράδοσης σε συνεργασία με τη
βραβευμένη σεφ Στέλλα Σπανού, την Πα-
ρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 στις 17.00
μ.μ. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου
οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα
να γευτούν εδέσματα που θα παρασκευα-
στούν κατά τη διάρκειά του.

Δύο νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα ζώα βρέθηκαν στην είσοδο
της Βάλια Κάλντα (στην τοποθεσία Σαλατούρα Μηλιά), στην Περιφερειακή
Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στην ίδια περιοχή που είχαν
και πάλι εντοπιστεί δηλητηριασμένα δολώματα περίπου έξι μήνες πριν.
Ο θλιβερός απολογισμός των νεκρών από φόλα ζώων είναι ένα νεκρό
κυνηγόσκυλο και ένα κουνάβι. Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου ενημερώθηκαν από κυνηγούς, οι οποίοι
είχαν μόλις χάσει ένα κυνηγόσκυλο μετά από την κατάποση της φόλας.
Οι φύλακες του πάρκου εντόπισαν το σημείο και περισυνέλεξαν τις φόλες
και τα δηλητηριασμένα ζώα. 

Φόλες στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Διημερίδα με θέμα «Σύγχρονες επιχειρηματικές δυνατότητες στον αγροτικό
τομέα» διοργανώνει σήμερα 16 και αύριο 17 Φεβρουαρίου 2013 το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ). Πανεπιστημιακοί καθηγητές και εκπρόσωποι
εταιρειών στοχεύουν στην παρουσίαση διαφόρων σύγχρονων επαγγελματικών
δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα, καλύπτοντας όλο το φάσμα της
αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης για τη δημιουργία εισοδήματος
και την αύξησης της απασχόλησης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό
και πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο του ΓΠΑ (Ιερά Οδό 75).

Διημερίδα του ΓΠΑ για τις επιχειρηματικές 
δυνατότητες στον αγροτικό τομέα 

Προκήρυξη διαγωνισμού της ΔΕΗ 
για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Πωλείται μονοκατοικία με
κήπο. Τηλ. 210/9332655. 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΔΑΙΑ, Λουτρά Πόζαρ (Ν. ΠΕΛΛΑΣ): Πωλούνται
δύο όμορα οικόπεδα, 340 τ.μ. και 155 τ.μ., δισ-
γωνιαία, εντός του οικισμού Λουτρακίου Δ. Αλ-
μωπίας, στη θέση Γαλανά Νερά. Τιμή 60.000 €
και 25.000 € αντίστοιχα. Τηλ. 6946/154721.

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 Άρ-
τας-Πάτρας, με οικοδομική άδεια, με συντελεστή
δόμησης 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 €. ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

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

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

ΒΕΡΟΙΑ (ΕΡΓΟΧΩΡΙ): Oικόπεδο 305 τ.μ. με συν-
τελεστή δόμησης 0.8. Τιμή 65.000 €. ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, 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 συζητήσιμη.

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

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

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

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

ΗΜΑΘΙΑ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ): 600 τ.μ. οικόπεδο με συν-
τελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 45.000 ευρώ. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 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 €.
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ), 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. Πρό-
σοψη 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 Σπυρίδωνας): 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.
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 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.
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 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

AEΤΟΧΩΡΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: Πωλούνται αγροτεμάχια
με δέντρα ακακίες 18 ετών και άλογα φυλής
Πίνδου. Τηλ. 6946/960379.

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

ΑΡΓΟΣ (περιοχή ΜΑΖΙ): Πωλείται αγροτεμάχιο
12 στρέμματα με 120 ελιές 15.000 €. Τηλ.
6942/638121. 

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. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

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

ΕΥΒΟΙΑ (ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ): 8.500 στρέμματα με
ελαιόδεντρα (θέση ΛΥΚΟΡΕΜΑ), εφαπτόμενο
σε αγροτικό δρόμο απεριόριστη θέα σε βουνό
και θάλασσα.  Τιμή 80.000 € συζητήσιμη
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, οι-
κοδομήσιμο. 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 (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ): Αγροτεμάχιο 50 στρεμ-
μάτων χέρσο με πομόνα. Τιμή 102.000 €. ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

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

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

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): Αγροτεμάχιο 6 στρεμ-
μάτων, χέρσο, δίπλα στο χωριό. Τιμή 17.000 €.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 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, οικοδο-
μήσιμο. 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.
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 
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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,
οικοδομήσιμο. Τιμή 130.000 €, συζητήσιμη.
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 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 θά-
λασσα, υπέροχη θέα, άρτιο, οικοδομήσιμο, για
μεγάλη επαγγελματική επένδυση. Τιμή 7.000.000
€. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

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

ΚΥΘΗΡΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΣ): Πωλείται αγροτεμάχιο
4.000 τ.μ. εντός σχεδίου με απεριόριστη θέα
στον Κάβο Μαλιά. Άρτιο και οικοδομήσιμο εντός
οικισμού, με φως, νερό, τηλ. Τιμή 50.000 €. Τηλ.
6974/171306. 

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (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 (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 (ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ): Πωλείται
οικόπεδο, 1.700 τ.μ., χτίζει 800 τ.μ. Τιμή 60.000
€. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ www.halkidi-
ki- 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-Σι-
θωνίας, 2.500 τ.μ. με δική του γεώτρηση, ρεύμα
και άδεια κόμβου. Τιμή 90.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ www.halkidiki-oikopeda.gr.
Tηλ. 23710/41646, Κιν. 6944/682101.

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 προ-
σφορά, εκπληκτικό αγροτεμάχιο, 45 στρέμματα
περίπου, άρτιο, οικοδομήσιμο, σε υπέροχο
σημείο με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης αλλά

και εξαγοράς επιπλέον 100 στρεμμάτων. Τιμή
2.700.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ): Προσφορά, αγροτεμάχιο
15 στρέμματα κοντά στη θάλασσα σε υπέροχο
σημείο , άρτιο, με οικοδομική άδεια. Τιμή
3.000.000€. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (2ο πόδι): 250 στρέμματα αγροτεμάχιο
παραθαλάσσιο, άρτιο, οικοδομήσιμο, ιδανικό
για τουριστική αξιοποίηση με ωραία θάλασσα.
Τιμή 6.5 εκατ. €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

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 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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. πε-

ρίπου, 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, καμ-
πινάτο, 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 μελίσσια παραγωγικά και
παραφυάδες 5 πλαισίων. Τηλ.6988/818735. 

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

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται αρνάδες χιώτικες από
μητέρες με εξαιρετικά υψηλή γαλακτοπαραγωγή,
καθαρόαιμες από 2 μηνών και άνω. Τηλ.
6942/962801.

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

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
ασπρόμαυρα, 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, κα-
θαρόαιμο, χρώματος άσπρου, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 6970/819358 & 6977/932321.

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ: Πωλούνται πρόβατα και
αμνάδες φυλής Χίου, καθαρόαιμα και πιστοποι-
ημένα, 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@ya-
hoo.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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

Έλληνας τεχνίτης αναλαμβάνει κεραμοσκεπές,
χαγιάτια κλπ. σε προσιτές τιμές. Τηλ. 6984/290116. 

Αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός
τύπου, μερεμέτια, συγκολλήσεις σιδήρου και
βαφές (Έλληνες τεχνίτες), τηλ. 6939/252765
(κ. Μπάμπης).

«ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» Ζευγίτης Ι. Παναγιώτης,
Γεωργοοικονομολόγος, MSc, Αριστείδου 2,
24100, Καλαμάτα, τηλ. 27210/87561, e-mail:
pzevgiti@otenet.gr. 
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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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 24620/23220

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

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

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

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

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

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

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

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

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

ΕΒΡΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273

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

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

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637

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

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

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

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

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής
Οικονομίας
Τηλ. 23104/13727 
E-mail: asi_rizou@hotmail.com

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

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

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

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλ. 25102/25536

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

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τηλ. 25910/24103

ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 25910/23285

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24410/20380

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24670/83553
Ε-mail: thomasirgis@yahoo.gr

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/24565

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/23863
Κιν. 6973/404375
Ε-mail: info@antonelos.gr

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

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23430/23450

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/20167

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/41995

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

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

ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23820/62693
Ε-mail: alexkou1974@hotmail.com

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

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

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

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

ΣΕΡΡΩΝ
ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/71080

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/244487

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/71255

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/93168
Φαξ. 24310/93168
Κιν. 6974/709003
Ε-mail: papazap@otenet.gr

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

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Γεωπόνος
Τηλ. 23730/26001

ΧΙΟΥ

ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ
Τηλ.: 22710/28681
Κιν. 6945/054225
E-mail.:
pampalosdimitris@hotmail.com

ΚΑΛΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος AΠΘ
Τηλ. 22710/20345
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. 

γεωπόνοι52 Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013



ΥΠΑΡΚΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

O
κ. Σιούτας είναι ο πρώτος

που μελέτησε επιστημονικά
και ανέδειξε την ύπαρξη και
τα χαρακτηριστικά των φαι-

νομένων «σιφώνων ξηράς» και «υδρο-
σιφώνων» στην Ελλάδα. Ο σίφωνας –
ευρύτερα γνωστός ως ανεμοστρόβιλος–
είναι ο αέρας που περιστρέφεται με
μεγάλη ταχύτητα σε έναν περίπου κα-
τακόρυφο ή πλάγιο άξονα και συνδέεται
με τη βάση ενός νέφους. Τα αποτελέσματα
των ερευνών του κ. Σιούτα, που έχουν
ανακοινωθεί σε συνέδρια και δημοσιεύ-
τηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά,
δείχνουν ότι οι ανεμοστρόβιλοι μπορούν
να εμφανιστούν σε όλες σχεδόν τις περιοχές
της Ελλάδας!
Ωστόσο, όπως εξηγεί ο ίδιος, με δηλώσεις
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το φαινόμενο έχει κα-
ταγραφεί με μεγαλύτερη συχνότητα στη
Δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιονίου,
στα παράλια της Δυτικής Στερεάς και
στη Δυτική Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα,
η μεγαλύτερη συχνότητά τους εντοπίζεται
στη Β.Δ. Πελοπόννησο, και ειδικότερα
στο Νομό Ηλείας, περιοχή που, όπως
δείχνουν τα δεδομένα, είναι η περισσότερο
πληττόμενη της χώρας και με τις μεγα-

λύτερες ζημιές από το φαινόμενο. Ακο-
λουθούν οι περιοχές της Κέρκυρας, της
Ρόδου, της Μεσσηνίας και οι πεδινές πε-
ριοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και
της Θεσσαλίας-Λάρισας. 
Όσον αφορά το πότε εμφανίζονται, ο κ.
Σιούτας επισημαίνει πως οι ανεμοστρόβιλοι
μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις
εποχές και σε όλες τις περιοχές. Στην
πλειονότητά τους «χτυπούν» το καλοκαίρι
τη Βόρεια Ελλάδα και το χειμώνα τη
Δυτική και Νότια Ελλάδα. Μάλιστα, όπως
λέει, κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνωστό
είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας εμ-
φανίζεται το φαινόμενο με σχετικά μεγάλη
συχνότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών. 

Είκοσι μέρες το χρόνο!
Η έρευνα του κ. Σιούτα έχει δείξει ότι
περίπου 20 μέρες ετησίως εμφανίζονται
φαινόμενα σιφώνων ξηράς και θάλασσας
στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ισχυροί,
μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές,
αλλά και τραυματισμούς και θανάτους
ανθρώπων, ενώ οι κλιματικές αλλαγές
ενδέχεται να αυξήσουν την ένταση και
τη συχνότητα των φαινομένων αυτών.

«Οι ανεμοστρόβιλοι που εμφανίζονται
στη χώρα μας, αν και γενικά είναι μικρότερης
κλίμακας από αυτούς που εμφανίζονται
στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο είναι
επικίνδυνοι, μπορεί να προξενήσουν με-
γάλες καταστροφές στην περιοχή που
θα πλήξουν, ακόμα και θανάτους. Μπορεί
να σπάσουν ή να ξεριζώσουν μεγάλα
δέντρα, να σηκώσουν αντικείμενα βάρους
ακόμα και μερικών τόνων, να τα απο-
γειώσουν και να τα εκσφενδονίσουν σε
απόσταση, να σηκώσουν υπόστεγα και
στέγες σπιτιών και να κατεδαφίσουν
τοίχους. Αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για
την ανθρώπινη ζωή, κυρίως λόγω των
παρασυρόμενων και εκτοξευόμενων αν-
τικειμένων» εξηγεί ο κ. Σιούτας. 
Οι μεγάλοι και ισχυροί ανεμοστρόβιλοι,
διευκρινίζει ο ίδιος, εμφανίζονται στη
διάρκεια έντονων καταιγίδων, και γι’ αυτό
συνήθως ακολουθούν το ξέσπασμα
έντονης βροχόπτωσης ή χαλαζόπτωσης. 

Η έρευνα του κ. Σιούτα ανέδειξε επίσης
και την εμφάνιση ισχυρών κονιορτο-
στρόβιλων στη χώρα μας, όπως αυτός
που καταγράφηκε στην περιοχή της Φλώ-
ρινας στις 16 Μαΐου 2007, αλλά και σε
άλλες περιοχές, όπως η Λακωνία αλλά
και η Κεντρική Μακεδονία, όπου ανα-
φέρθηκαν κονιορτοστρόβιλοι που έφταναν
σε ύψος και τα 500 μέτρα! 

Υδροσίφωνες και 
«βροχή» ψαριών 
Εκτός από τους σίφωνες ξηράς, στις θα-
λάσσιες περιοχές της χώρας μας εμφα-
νίζονται και θαλάσσιοι σίφωνες. Για τους
σίφωνες θάλασσας ή λίμνης ο κ. Σιούτας
επισημαίνει πως πρόκειται για μια περι-
στρεφόμενη στήλη αέρα, που περιέχει
αρκετές ποσότητες νερού μαζί με το πε-
ριεχόμενό του, που μπορεί να είναι ακόμα
και ψάρια, βατράχια κ.λπ., τα οποία
πέφτουν σε παρακείμενες περιοχές, και

έτσι εξηγείται το φαινόμενο της «βροχής»
ψαριών που έχει παρατηρηθεί σε διάφορες
περιοχές της χώρας (Αλώνα Φλώρινας,
Κορώνα Κιλκίς κ.λπ.). 
Για το πού εμφανίζονται, ο ίδιος τονίζει:
«Σίφωνες θάλασσας εμφανίζονται τόσο
στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος,
συχνά μάλιστα παρατηρούνται και οι-
κογένειες σιφώνων. Η περιοχή μεγαλύτερης
συχνότητας υδροσιφώνων στη χώρα μας
προσδιορίζεται ως η θαλάσσια περιοχή
βόρεια της Κρήτης». 
Πάντως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της έρευνας του κ. Σιούτα και των συ-
νεργατών του, επιβεβαιώθηκε σε υψηλό
ποσοστό (94%) η πρόγνωση εμφάνισης
υδροσιφώνων στις περιοχές του Αιγαίου
και του Ιονίου Πελάγους, καθώς και της
Αδριατικής Θάλασσας, ενώ η ερευνητική
ομάδα εφάρμοσε την ίδια μεθοδολογία
πρόγνωσης υδροσιφώνων και σε άλλες
περιοχές. 

Ανεμοστρόβιλοι… made in Greece

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στη στάθμη των θαλάσσιων υδάτων
είναι λίγο πολύ γνωστές εδώ και χρόνια

και δίνουν τροφή σε εφιαλτικά σενάρια, όχι
μόνο για τον κινηματογράφο αλλά και για το
μέλλον ολόκληρων περιοχών του πλανήτη,
που απειλούνται να τις… καταπιεί η θάλασσα.
Ωστόσο, για πρώτη φορά επιστήμονες από
το Ινστιτούτο Ερευνών για την Κλιματική
Αλλαγή του Πότσδαμ στη Γερμανία, το Εργα-
στήριο Αεριώθησης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
της Καλιφόρνιας και το Ινστιτούτο Κλίματος
του Πολυτεχνείου του Ντελφτ στην Ολλανδία
κατάφεραν να κάνουν μια πολύ αναλυτική με-
λέτη για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας
έως το 2100, αλλάζοντας αρκετά από τα δε-
δομένα προηγούμενων ερευνών. 

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες που διερεύ-
νησαν το ζήτημα σε τοπικό επίπεδο κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι, αν και η άνοδος των
υδάτων που παρατηρείται τα τελευταία 100

χρόνια θα συνεχιστεί με αυξανόμενο ρυθμό
ως το τέλος του 21ου αιώνα (όπως αναφέρουν
όλες οι έως τώρα προβλέψεις), ωστόσο αυτό
δεν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο σε όλο τον
πλανήτη: σε κάποιες περιοχές θα είναι με-
γαλύτερη, σε άλλες μικρότερη από το εκτι-
μώμενο, ενώ σε ορισμένες –σπάνιες– περι-
πτώσεις η στάθμη της θάλασσας αναμένεται
να υποχωρήσει. 
Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες περιοχές, η
έρευνα έδειξε ότι το Μπουένος Άιρες, το
Σίντνεϊ και το Τόκιο είναι οι πόλεις που απει-
λούνται περισσότερο από την άνοδο της
στάθμης της θάλασσας έως το τέλος του
αιώνα, ενώ, αντιθέτως, για τη Νέα Υόρκη τα
πράγματα μάλλον δεν θα είναι τόσο δραματικά
όσο υποστήριζαν προηγούμενες προβλέψεις. 

Ειδικά για τη Μεσόγειο, φαίνεται πως η άνοδος
των νερών θα είναι κατά ένα τρίτο μικρότερη
από αυτή που έβλεπαν έως τώρα οι εκτιμήσεις. 
Οι επιστήμονες κατέληξαν στα συμπεράσματα
αυτά συνυπολογίζοντας για πρώτη φορά
όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες: λιώ-
σιμο της θαλάσσιας και της ορεινής παγο-
κάλυψης, επιδράσεις από την αλατότητα και
τη θερμοκρασία των νερών, επιρροές από
τους ανέμους και από τα ωκεάνια ρεύματα,
αλλά και διακυμάνσεις λόγω της βαρύτητας
της Γης. 
Το μοντέλο τους, το οποίο ουσιαστικά προτείνει
μια νέα προσέγγιση στην εκτίμηση της «συμ-
περιφοράς» της θαλάσσιας στάθμης, έδειξε
σημαντικές αποκλίσεις από τη γενική πρόβλεψη
σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Ποιους απειλεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
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Αν μέχρι σήμερα θεωρούσατε τους ανεμοστρόβιλους ως κάτι…
εξωτικό, που το βλέπουμε μόνο στην τηλεόραση να συμβαίνει
σε μέρη μακρινά, μάλλον ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε: 
οι ανεμοστρόβιλοι μπορούν να εμφανιστούν σε όλες σχεδόν
τις περιοχές της Ελλάδας, όπως βεβαιώνει ο επιστήμονας 
Μιχάλης Σιούτας, διδάκτωρ μετεωρολόγος 
στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών του ΕΛΓΑ 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης! 



Σ
ύμφωνα με το διεθνές

πρακτορείο, μια πολυ-
πληθής ομάδα, τουλά-
χιστον 100 ατόμων δια-

φορετικών ειδικοτήτων, εργά-
ζεται πυρετωδώς για τη δημι-
ουργία του «iWatch», με το βλέμ-
μα όχι μόνο στο –πιστό– αγο-
ραστικό κοινό των προϊόντων
της εταιρείας, αλλά και στους
επενδυτές, οι οποίοι αναμένουν
ένα σινιάλο που θα αντιστρέψει
την καθοδική πορεία της μετοχής
της Apple, που έχει χάσει το 30%
της αξίας της από το Σεπτέμβριο,
υπό την ασφυκτική πίεση του
ανταγωνισμού.
Προς το παρόν, πάντως, δεν
υπάρχουν αρκετές πληροφορίες
σχετικά με τα τεχνικά και τα λει-
τουργικά χαρακτηριστικά της
νέας συσκευής, ούτε και με την

εμφάνισή της, πέρα από το ότι
θα έχει χοντρικά τις λειτουργίες
ενός smartphone. Τις πληροφο-
ρίες του Bloomberg, ωστόσο,
επιβεβαιώνει και δημοσίευμα
της εφημερίδας «Wall Street Jo-
urnal», που αναφέρεται σε συ-
νομιλίες της Apple με τον κατα-
σκευαστή των συσκευών της,
τη Hon Hai Precision Industry,
σχετικά με τη σχεδίαση μιας τέ-
τοιας συσκευής σε μεγάλη κλί-
μακα. Αλλά και οι «New York Ti-
mes» είχαν αποκαλύψει το προ-
ηγούμενο διάστημα πως η Apple
ετοιμάζει μια συσκευή που μοι-
άζει με ρολόι.

«Κλεμμένη» ιδέα
Η ιδέα για έναν υπολογιστή-
ρολόι πάντως δεν είναι καινούρια.
Ήδη από το 2004 ο Μπιλ Γκέιτς

είχε μιλήσει για την τεχνολογία
SPOT, επιμένοντας ότι στο μέλλον
θα έχουμε στο χέρι μας «έξυπνα
ρολόγια» που θα μας ενημερώ-
νουν για τις καιρικές συνθήκες,
τις τιμές των μετοχών, τα απο-
τελέσματα αγώνων ή τις εξελίξεις
στον τομέα του ενδιαφέροντός
μας. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί
ότι αξεσουάρ υπό μορφή ψη-
φιακού περικάρπιου έχουν δια-
τεθεί από αρκετές εταιρείας, αν
και για την ώρα περιορίζονται
στην καταγραφή κάποιων με-
τρήσεων, όπως για παράδειγμα
το Nike + FuelBand, που χρησι-
μοποιεί τη μέτρηση της επιτά-
χυνσης για να παρέχει πληρο-
φορίες για διάφορες δραστη-
ριότητες μέσω της κίνησης του
καρπού σε μια οθόνη τύπου LED
dot matrix.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SMARTPHONE ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η APPLE

Με την πεποίθηση ότι η πρόληψη και η
σωστή ενημέρωση μπορούν να δια-

σφαλίσουν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου
και του κινητού τηλεφώνου, με αφορμή την
πρόσφατη Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, ο
ΟΤΕ και η COSMOTE υλοποίησαν για ακόμη
μια χρονιά ενημερωτική εκστρατεία. Με το
μήνυμα «Στον παραμυθένιο κόσμο του In-
ternet, θέλουμε να λείπει ο κακός!» και μέσα
από μια σειρά στοχευμένων ενημερωτικών
πρωτοβουλιών και δράσεων, ο ΟΤΕ και η
COSMOTE απευθύνθηκαν τόσο στο ευρύ
κοινό όσο και στους χιλιάδες εργαζόμενους
του ομίλου, μέσα από σειρά δράσεων που
περιλάμβαναν: 
- Ενημέρωση γονιών και παιδιών στο
Mall Athens 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο ΟΤΕ και η COS-
MOTE πραγματοποίησαν ενημερωτική εκ-
δήλωση για γονείς, εφήβους και παιδιά στο
The Mall Athens. Ειδικοί επιστήμονες από
τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) της Β’
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυ-
ριακού» ενημέρωσαν γονείς και παιδιά για
την ασφαλή χρήση του διαδικτύου,
τους πιθανούς κινδύνους αλλά και τον
εθισμό των νέων, μέσα από ενδιαφέ-
ρουσες διαδραστικές ενέργειες.
- Παρουσίαση ερευνών και δρά-
σεων από τη Μονάδα Εφηβικής
Υγείας
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE συμμετείχαν στη
συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η
Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β’ Παι-
διατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού», στην οποία παρουσιάστηκαν
σημαντικά στοιχεία από πρόσφατες
έρευνες, καθώς και συγκεκριμένες
δράσεις σχετικά με την ασφάλεια στο
διαδίκτυο. Οι εταιρείες στηρίζουν τις
δράσεις της ΜΕΥ για την ασφαλή πλοή-
γηση, εδώ και 3 χρόνια. 
Ένα από τα αποτελέσματα της φετινής

έρευνας κατέδειξε ότι μόνο το 28,8% των
εφήβων αναφέρει πως έχει ενημερωθεί
σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
- Θεατρική παράσταση για νέους στο
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ 
Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ φιλοξένησε
τη θεατρική παράσταση «Η φάρμα του δια-
δικτύου», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο
της Βερόνικας Σαμαρά και του Γεωργίου
Κορμά, έργο που αποδίδει με χιούμορ τη
διαδικασία της ασφαλούς πλοήγησης στο
διαδίκτυο. 
- 2ο Συνέδριο Ασφαλούς Πλοήγησης 
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE υποστήριξαν το 2ο
Συνέδριο Ασφαλούς Πλοήγησης, που διορ-
γάνωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος. 
Οι σχετικές πρωτοβουλίες του ΟΤΕ και της
COSMOTE έχουν ξεκινήσει από το 2009. Ήδη
έχουν διανεμηθεί περισσότερα από 700.000
ενημερωτικά έντυπα, έχουν αποσταλεί πε-
ρισσότερα από 680.000 ενημερωτικά SMS,
ενώ περισσότεροι από 36.000 εκπαιδευτικοί,
γονείς, εργαζόμενοι και παιδιά έχουν συμ-
μετάσχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

Στο ερευνητικό έργο ECOGEM συμ-
μετέχει η COSMOTE, με στόχο το

σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προ-
ηγμένου συστήματος υποβοήθησης
για τους οδηγούς «πράσινων» ηλε-
κτροκίνητων αυτοκινήτων (Fully Electric
Vehicle). 
Το καινοτόμο σύστημα ADAS (Advanced
Driver Assistance System), στο οποίο
επικεντρώνεται το έργο, θα διαθέτει
δυνατότητες παρακολούθησης και δια-
χείρισης πληροφοριών σε πραγματικό
χρόνο κι ενώ το αυτοκίνητο είναι εν
κινήσει, με στόχο να προτείνει την πιο
οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική

διαδρομή, αλλά και να ενημερώνει τον
οδηγό σχετικά με την αυτονομία του
οχήματος και τα πλησιέστερα σημεία
ανεφοδιασμού. 

Στο πλαίσιο του έργου ECOGEM, η CO-
SMOTE είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό
των τεχνικών προδιαγραφών για την
ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία

των αυτοκινήτων με την κεντρική πλατ-
φόρμα του συστήματος, αλλά και μεταξύ
τους. Παράλληλα, η εταιρεία συμβάλλει
σημαντικά στις ενέργειες διάχυσης και
εμπορικής αξιοποίησης των αποτελε-
σμάτων του έργου. 
Η COSMOTE δραστηριοποιείται ενεργά
σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης,
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, έχοντας να επιδείξει μεγάλο
αριθμό επιτυχημένων έργων και ένα
διεθνές δίκτυο συνεργασιών στο χώρο
της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής
κοινότητας. Η συνδρομή της στο έργο
ECOGEM είναι σύμφωνη με την περι-

βαλλοντική πολιτική της, στο πλαίσιο
της οποίας η COSMOTE μεριμνά για
την αποδοτική χρήση των φυσικών
πόρων και τη μείωση του περιβαλλον-
τικού αποτυπώματος. 
Στο έργο ECOGEM συμμετέχουν συνολικά
έντεκα φορείς από οκτώ χώρες (Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία,
Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία),
μεταξύ των οποίων κατασκευαστές
αυτοκινήτων και συσκευών πλοήγησης,
καθώς και πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του 7th Fra-
mework Program.

Έρχεται και το iWatch;
«Στον παραμυθένιο κόσμο του Internet 

θέλουμε να λείπει ο κακός!»

Την κατασκευή
μιας συσκευής που
θα φοριέται στο χέρι
σαν ρολόι και θα μπορεί
να εκτελεί λειτουργίες
ανάλογες με αυτές του
iPhone και του iPad
φέρεται να έχει αναθέσει
η Apple σε ομάδα
συνεργατών της,
σύμφωνα με πληροφορίες
του δικτύου Bloomberg.
Το iWatch έρχεται! 

Η COSMOTE συμμετέχει στο ερευνητικό έργο ECOGEM
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

Α
νάμεσα στα παρα-

δοσιακά, που καλ-
λιεργούνται ήδη
συστηματικά στην

ελληνική ύπαιθρο και η φήμη
τους έχει ξεπεράσει τα σύνορα
της χώρας, όπως η μαστίχα
Χίου και ο κρόκος Κοζάνης,
υπάρχουν και τα λιγότερο
γνωστά, τα «καινοτόμα», τα
οποία έχουν μεγάλα περιθώ-
ρια ανάπτυξης και δίνουν
προοπτική σε νέους καλλιερ-
γητές. 
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

ο Δρ. βοτανολόγος-γεωπόνος
ΑΠΘ Νίκος Σαμαρίδης, «πρό-
κειται για θαμνώδη και δεν-
δρώδη δασικά φυτά, που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν για τη
διατροφική ενίσχυση του ορ-
γανισμού, αλλά έχουν και
ευεργετική ωφελιμότητα για
την υγεία. Καλύπτουν την άμυ-
να του οργανισμού, προστα-
τεύουν από κρύο και λοιμώ-
ξεις, είναι ισχυρά αντιοξειδω-
τικά, και ακόμη δεν είναι πολύ
γνωστά στους αγρότες». 
Οι ρίζες τους, όμως, χάνονται

στην αρχαιότητα. Όπως το-
νίζει ο Δρ. Σαμαρίδης, «ο Όμη-
ρος στην Ιλιάδα αναφέρει ότι
η Κίρκη παρέθεσε γεύμα στον
Οδυσσέα και τους συντρό-
φους του με καρπούς κρα-
νιάς». Τέτοια φυτά είναι η κου-
μαριά, η κρανιά, ο κράταιγος,
η άγρια τριανταφυλλιά, η βα-
τομουριά και άλλα πολλά. 
Οι καρποί της αγριοτριαντα-
φυλλιάς έχουν υψηλή περιε-

κτικότητα σε βιταμίνη C και
φλαβονοειδή, δηλαδή αντιο-
ξειδωτικές ουσίες. Ενισχύουν
την άμυνα του οργανισμού
και προστατεύουν από τις
λοιμώξεις. Από τους καρπούς
της είναι δυνατόν να παρα-
σκευαστεί σιρόπι και μαρμε-
λάδα. Το αφέψημα από τα
φύλλα της κουμαριάς περιέχει
αρβουτίνη και τανίνες, που
έχουν αντισηπτικές ιδιότητες

για το ουροποιητικό σύστημα.
Επίσης ο Ιπποκράτης χρησι-
μοποιούσε τα φύλλα ως κα-
τάπλασμα για θρομβοφλεβί-
τιδες. Σήμερα, στην κλασική
φαρμακευτική κυκλοφορούν
κουμαρινικά αντιπηκτικά, ενώ
από τα κούμαρα μπορούν να
παρασκευαστούν τσίπουρο,
λικέρ, κονιάκ και μαρμελά-
δα.

Για γερή καρδιά 
και… αντοχές!
Ο κράταιγος είναι το φυτό
που κάνει κραταιό τον καρ-
διακό μυ. Ως αφέψημα τα
φύλλα και τα άνθη του είναι
ωφέλιμα για τη ρύθμιση και
της υπέρτασης και της υπό-
τασης, έχει δηλαδή αμφότερη
ρυθμιστική δράση. Οι καρποί
του είναι πλούσιοι σε βιταμίνη
C και φλαβονοειδή (αντιοξει-
δωτικά). Σύμφωνα με τον Δρ.
Σαμαρίδη, Γερμανοί έχουν

ήδη δείξει ενδιαφέρον για
την ανάδειξη των φαρμακευ-
τικών τους ιδιοτήτων. Από
τους καρπούς του μπορούν
επίσης να παρασκευαστούν
αλκοολικά εκχυλίσματα (βάμ-
ματα).
Η κρανιά έχει υψηλή αντιο-
ξειδοτικότητα, στυπτικές (αν-
τιαιμορραγικές) και αντιπυ-
ρετικές ιδιότητες. Τα κράνα,
οι καρποί της, περιέχουν φλα-
βονοειδή, σίδηρο και ανθο-
κυάνες, ισχυρότατες αντιο-
ξειδωτικές και αντιφλεγμο-
νώδεις ουσίες. Από τους καρ-
πούς παρασκευάζεται επίσης
χυμός που καταναλώνεται ως
αναψυκτικό, ενώ ιδιαίτερα
ανθεκτικό είναι το ξύλο της.
Από ξύλο κρανιάς κατασκευά-
ζονται οι γκλίτσες, ενώ λέγεται
ότι από κρανιά είχε κατα-
σκευαστεί και ο εμπνευσμένος
από τον πολυμήχανο Οδυσ-
σέα, Δούρειος Ίππος… 

Οι σούπερ τροφές της ελληνικής γης
Εδώ και χρόνια έχει αναγνωριστεί η μεγάλη αξία της
ελληνικής χλωρίδας, που είναι από τις πλουσιότερες στην
Ευρώπη: 6.200 φυτικά είδη, από τα οποία τα 1.150 είναι
ενδημικά ή ενδοχώρια κατά τον Ιπποκράτη. Μακρύς,
επίσης, είναι ο κατάλογος με ονόματα –πολλά από τα οποία
γνωστά– των ελληνικών υπερτροφών (super foods),
δηλαδή των φυτικών ειδών υψηλής, για τον ανθρώπινο
οργανισμό, διατροφικής και φαρμακευτικής αξίας.



ΗSamsung Electronics
Co. Ltd παρουσίασε το

νέο ψυγειοκαταψύκτη RB31
στο πλαίσιο του Samsung
European Forum που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Μονακό
στις 4-6 Φεβρουαρίου. Το
νέο ψυγείο διαθέτει πλούσια
χαρακτηριστικά που μεγι-
στοποιούν το διαθέσιμο χώ-
ρο και αυξάνουν την ενερ-
γειακή απόδοση. Με το νέο
ψυγειοκαταψύκτη η Sam-
sung φέρνει σε κάθε σπίτι
ισχυρή τεχνολογική καινο-
τομία, που επιτρέπει σε κάθε
οικογένεια να εκμεταλλευτεί
στο έπακρο τις δυνατότητες
των συσκευών της και έτσι
να λειτουργεί το κάθε νοι-
κοκυριό πιο αποτελεσματικά
και αρμονικά. Τα ειδικά σχε-
διασμένα ράφια που ανοί-
γουν εύκολα βοηθούν στην
καλύτερη οργάνωση χώρου,

ενώ μειώνονται τα κενά στο
βάθος του ψυγείου. Το σύ-
στημα Full Open Box στο
νέο ψυγειοκαταψύκτη της
Samsung μπορεί να τραβη-
χτεί προς τα έξω, προκει-
μένου να μπουν τρόφιμα
οποιουδήποτε μεγέθους.
Στο συρτάρι με το μεγαλύ-
τερο βάθος μπορούν να το-
ποθετηθούν μεγαλύτερα
μπουκάλια. 
Ο νέος ψυγειοκαταψύκτης
της Samsung διαθέτει τε-
χνολογικά εξελιγμένο digital
inverter compressor, που
βελτιώνει την ενεργειακή
απόδοση και τις επιδόσεις
σε ψύξη, με την αυτόματη
προσαρμογή πέντε ταχυ-
τήτων - ανάλογα με τις ανάγ-
κες για ψύξη. Ο νέος ψυγει-
οκαταψύκτης της Samsung
πρωτοπορεί, προσφέροντας
αρκετά επιπλέον χαρακτη-

ριστικά που προσδίδουν
ευκολία. Σε αυτά συμπερι-
λαμβάνονται ένα αποσπώ-
μενο καλάθι για ευκολία
προετοιμασίας μαγειρέμα-
τος και ο κορυφαίος LED
φωτισμός για το εσωτερικό
του ψυγείου. 

Η COSMOTE φέρνει τους
Depeche Mode στην Ελλάδα

Tο πιο επιτυ-
χημένο elec-

tro-pop συγκρό-
τημα, τους De-
peche Mode,
παρουσιάζει η
COSMOTE, στις
10 Μαΐου 2013
στο Terra Vibe

Park στη Μαλακάσα, στη μεγαλύτερη συ-
ναυλία της χρονιάς. Ανακοινώνοντας τη
συναυλία, η COSMOTE έδωσε την ευκαιρία,
για πρώτη φορά, αποκλειστικά στους συν-
δρομητές της, αγοράζοντας από τα κατα-
στήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ένα front of stage ει-
σιτήριο για το αγαπημένο τους συγκρότημα
να πάρουν δώρο άλλο ένα. 
Η ανταπόκριση του κοινού στη μοναδική
αυτή προσφορά της COSMOTE ήταν εν-
τυπωσιακή. Συνολικά διατέθηκαν 1.000
διπλά εισιτήρια, τα οποία και εξαντλήθηκαν

μέσα σε δύο μόλις ημέρες. Για τρίτη συνεχή
χρονιά η COSMOTE δίνει επιπλέον την ευ-
καιρία σε έναν τυχερό καλλιτέχνη ή συγ-
κρότημα να ανοίξει τη συναυλία των De-
peche Mode. Μέσω του Jumping Fish, του
μεγαλύτερου μουσικού portal ανάδειξης
ανερχόμενων Ελλήνων καλλιτεχνών, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμ-
μετοχή και να «ανεβάσουν» τα τραγούδια
τους στο www.jumpingfish.gr έως και τις
28 Φεβρουαρίου 2013. Τα τραγούδια θα
αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, η
οποία και θα ανακοινώσει την τυχερή πεν-
τάδα στις 15 Μαρτίου 2013. Σε δεύτερη
φάση, θα πραγματοποιηθεί το Live Per-
formance των πέντε τυχερών καλλιτεχνών
/συγκροτημάτων και την ίδια μέρα, με live
ψηφοφορία του κοινού, θα αναδειχθεί το
support group που θα ανοίξει τη συναυλία
των Depeche Mode στο Vibe Stage του
Terra Vibe Park. Mε τρία βραβεία XCelent διακρίθηκε η εφαρμογή SAP

Claims Management, από το διεθνή οίκο χρηματοοι-
κονομικών ερευνών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Celent. Πρόκειται για το Βραβείο Λειτουργικότητας (XCelent Functionality
Award), το Βραβείο Πελατών (XCelent Customer Award) και το Βραβείο

Υπηρεσιών (XCelent Service Award), όπως αναφέρεται στην πρόσφατη έκθεση της Celent
για τον ασφαλιστικό κλάδο: «Claims System Vendors: European General Insurance 2012». 
Το SAP Claims Management δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν
άμεσο έλεγχο στις αποζημιώσεις των ασφαλιστικών καλύψεων ιδιοκτησίας, ατυχήματος,
ζωής, απώλειας εσόδων και υγείας, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στοιχείο-
κλειδί της εφαρμογής αποτελεί το εξαιρετικά ενοποιημένο πλαίσιο που υποστηρίζει την
αλληλεπίδραση μεταξύ των εσωτερικών ενδιαφερομένων, των εξωτερικών συνεργατών
που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία και τρίτων παραγόντων. Παράλληλα, δημιουργεί
ένα δυναμικό περιβάλλον για τη διαχείριση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που χαρα-
κτηρίζεται από ταχύτητα και ακρίβεια.

Η SAP στους κορυφαίους προμηθευτές 
ασφαλιστικών λύσεων 

Samsung: Νέος ψυγειοκαταψύκτης RB31

OΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύναψη της συμφω-
νίας για την πώληση του 99,05% που κα-

τέχει στην Hellas Sat, η οποία διαχειρίζεται
το δορυφόρο HellasSat2, στην ArabSat, κύριο
πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση
Ανατολή και την Αφρική και μια από τις κο-
ρυφαίες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ από την πώληση

του μεριδίου του στην Hellas Sat ανέρχονται
σε 208 εκατ. ευρώ. Επιπλέον ο ΟΤΕ θα εισπράξει
7 εκατομμύρια ευρώ ως μέρισμα. Ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης
Τσαμάζ δήλωσε: «Πετύχαμε μια σημαντική
συμφωνία, η οποία εξασφαλίζει τους καλύ-
τερους δυνατούς και πλέον συμφέροντες
όρους και επιπλέον αξία για όλους τους εταί-
ρους. Το ελληνικό και κυπριακό Δημόσιο θα
αποκτήσουν έναν αξιόπιστο επενδυτή που
έχει τους πόρους για να προβεί στις απαραίτητες
επενδύσεις». Η συναλλαγή αναμένεται να
ολοκληρωθεί κατά το β’ τρίμηνο του 2013,
μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων δια-
δικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγ-
κρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. 

Η πιο γλυκιά πρεμιέρα από τη Lacta

ΗLacta, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής
μας, έδωσε για ακόμη μια χρονιά λάμψη

στην πιο αγαπημένη γιορτή των ερωτευμένων,
αυτήν του Αγίου Βαλεντίνου, σε μια μοναδική
κινηματογραφική πρεμιέρα για την ταινία «Η
αγάπη έρχεται στο τέλος». 
Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στον κινη-
ματογράφο Odeon Kosmopolis, τη Δευτέρα
4 Φεβρουαρίου, όπου δεκάδες κατακόκκινες
«καρδιές» Lacta χτυπούσαν δυνατά για να
προετοιμάσουν τους καλεσμένους να απο-
λαύσουν μια ρομαντική ταινία, εμπνευσμένη
από τρεις πραγματικές ιστορίες ανεκπλήρωτου
έρωτα που αποκτούν το happy end που ποτέ
δεν είχαν! 
Στην πρεμιέρα της ταινίας «Η αγάπη έρχεται
στο τέλος» βρέθηκαν σημαντικά πρόσωπα
από το χώρο του θεάματος, καθώς και όλοι
οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της πιο
γλυκιάς ταινίας της χρονιάς. 
Παράλληλα, 150 τυχερά ζευγάρια που νίκησαν
στο διαγωνισμό του fan page της Lacta στο
Facebook, «Η αγάπη έρχεται στο τέλος», είχαν
τη μοναδική ευκαιρία να παρευρεθούν στην

πρεμιέρα και να παρακολουθήσουν την ταινία,
απολαμβάνοντας με το ταίρι τους μια σοκολάτα
Lacta!
Η πρεμιέρα της ταινίας κορυφώθηκε με το
πιο ξεχωριστό πάρτι, το οποίο διοργανώθηκε
το ίδιο βράδυ στο club Gotham City Stage.
Όλοι οι προσκεκλημένοι υποδέχθηκαν με
πολύ κέφι τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου
και αφέθηκαν στον ήχο των πιο ρομαντικών
μουσικών. 
Η ταινία «Η αγάπη έρχεται στο τέλος», σε σκη-
νοθεσία του Βασίλη Κεχαγιά και σε σενάριο
του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, προβάλλεται στις
αίθουσες από τις 14 Φεβρουαρίου. 

«Με τη Ντέσσυ» στο EXTRA!

Πρεμιέρα έκανε το περασμένο Σάββατο,
από τη συχνότητα του EXTRA, η νέα εκ-

πομπή «Με τη Ντέσσυ», της πετυχημένης
δημοσιογράφου και παρουσιάστριας Ντέσσυς
Κουβελογιάννη, η οποία αποτελεί τη νέα
μεγάλη μετεγγραφή του σταθμού. 
Η έμπειρη παρουσιάστρια ανέλαβε το τιμόνι
της παρουσίασης της εκπομπής που φιλοξενεί
επώνυμους καλεσμένους, οι οποίοι μαγει-

ρεύουν και κουβεντιάζουν παρέα… «Με τη
Ντέσσυ»! Φυσικά στην εκπομπή και στο
πλευρό της Ντέσσυς είναι η μοναδική Αλεξία
Αλεξιάδου, η οποία ετοιμάζει μοναδικά
ταξίδια γευσιγνωσίας με πολύ κέφι, μεράκι
και… πολλή κουβέντα! «Με τη Ντέσσυ» η
κουζίνα γίνεται τόπος συνάντησης, χαλά-
ρωσης, γέλιου κάθε Σάββατο και Κυριακή,
από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα.
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ΟΤΕ: Συμφωνία για την πώληση 
της Hellas Sat
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Μ
ε επιτυχία
έγινε η
πρεμιέρα

της πολυαναμενό-
μενης ταινίας του
Βασίλη Κεχαγιά,
«Love In The End»,
στο Κosmopolis
Odeon. Οι πρωτα-
γωνιστές της ταινίας
Τζωρτζίνα Λιώση,
Λεωνίδας Καλφα-
γιάννης, Κατερίνα
Γερονικολού, Πάνος
Βλάχος, Μυριέλλα
Κουρεντή και Νικό-
λας Αγγελής, μαζί
με τον σκηνοθέτη
Βασίλη Κεχαγιά, υποδέχθηκαν πολλά γνωστά ονόματα της
showbiz, που αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την αποστολή
αγάπης του «Love in the End» και της Lacta, σε μια βραδιά
που άφησε σε όλους την πιο γλυκιά γεύση! 

Λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας 
«Love In The End» 

Έκθεση φωτογραφίας 
«Athens through my eyes»

Επάνω: 
Η Μυριέλλα
Κουρεντή, 
ο Πάνος Βλάχος,
η Τζωρτζίνα
Λιώση και 
ο Λεωνίδας
Καλφαγιάννης 
Αριστερά:  Η
Όλγα Λαφαζάνη
και η Σταματίνα
Τσιμτσιλή

H
ετήσια Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης "ROOMS 2013" που διορ-
γάνωσε για 13η συνεχή χρονιά η Αίθουσα Τέχνης Καππάτος,
πραγματοποιήθηκε φέτος στο ξενοδοχείο "St George Lyca-

bettus" στο Λυκαβηττό. Κάθε χρόνο 20 επιμελητές εκθέσεων,
ιστορικοί και θεωρητικοί τέχνης, αρχιτέκτονες, θεατρολόγοι και
χορογράφοι, επιλέγουν από έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη
ή ομάδα καλλιτεχνών ο καθένας, οι οποίοι παρουσιάζουν έργα
τους στα δωμάτια ενός ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο είναι ένας χα-
ρακτηριστικός μαζικός χώρος με συγκεκριμένη δομή, λειτουργία
και κοινωνικό ρόλο, στα πλαίσια μιας πόλης. Είναι χώρος επίσκεψης,
ανάπαυσης, συνάντησης, γνωριμίας και επικοινωνίας. Στο γνώριμο
τρόπο λειτουργίας του όπου φιλοξενούνται για κάποιο διάστημα
κυρίως "ξένοι" σε μια πόλη, αλλά και άνθρωποι της πόλης που
περνούν κάποιες ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους, προστίθεται
και μια άλλη διάσταση, αυτή της φιλοξενίας καλλιτεχνικών έργων. 

Σ
ε μια λαμπερή βραδιά, υψηλών… τα-
χυτήτων και τεχνολογίας έγινε, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, η τελετή

απονομής των διεθνών βραβείων "AUTOBEST
2013". Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
του ο υπουργός Ανάπτυξης, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης.
Το νέο Ford B-MAX κέρδισε το "AUTOBEST
2013", σύμφωνα με τη ψήφο διακεκριμένων
δημοσιογράφων του αυτοκινήτου από 15
χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
Το B-MAX είναι το πρώτο μοντέλο της Ford
που κερδίζει το "AUTOBEST" και με την
ευκαιρία αυτή ο πρόεδρος του θεσμού Ilia
Seliktar και ο chairman Dan Vardie, o John
Fleming, executive vice president Global
Manufacturing and Labor Affairs της Ford
Motor Company, καθώς και ο Γιάννης Ταβα-
νίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Ford Motor Ελλάς παρέθεσαν ένα cocktail
& gala dinner, στο ξενοδοχείο Divani Apollon
Palace & Spa. Την εκδήλωση παρουσίασε η
Εύη Αδάμ και ακολούθησε live performance
από την Ελευθερία Ελευθερίου, τους Hi Rollers
swing band και το χορευτικό συγκρότημα
Athens Lind Hop.

Η Λία Κουτελιέρη

Λαμπερό gla για τα βραβεία «Autobest 2013»

Μ
ια Ελληνίδα του εξωτερικού, η Γιώτα Τριγώνη, επι-
στρέφοντας στην πατρίδα της αποφάσισε -αυτή τη
φορά- να κάνει ένα ταξίδι... διαφορετικό από τα

άλλα. Ένα φωτογραφικό ταξίδι στην πόλη όπου μεγάλωσε,
την Αθήνα. Μέσα από το φακό της Άννας Γαλανού, η Γιώτα
Τριγώνη μας ξεναγεί στη δική της Αθήνα. Η έκθεση φωτογραφίας
με τίτλο "Athens through my eyes" που φιλοξενήθηκε στο
θέατρο Altera Pars, παρέμεινε για ένα βράδυ στην ελληνική
πρωτεύουσα, κι έπειτα «πέταξε» στην Κωνσταντινούπολη
για να καταλήξει στη Ζυρίχη. Σκοπός της έκθεσης είναι να
προβληθεί η σπουδαιότητα της πόλης των Αθηνών μέσα από
την απλότητά της, τον πολιτισμό της και τις ομορφιές της.

Μια μαγευτική βραδιά με Nescafe Classic Crema

Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης «ROOMS 2013»

O John Flemming, VP Global
Manufacturing and Labor
Affairs Ford Motor Company,
η Χρύσα Aγρογιάννη,
Manager Communications &
Public Affairs I Ford Motor
Hellas και ο Γιάννης
Σταυρόπουλος, εκπρόσωπος
της AUTO BEST Ελλάδας 

O Οkan Altan, εκπρόσωπος
της Τουρκίας και η Εύη Αδάμ

Η Ελευθερία
Ελευθερίου
ερμήνευσε 
τη περσινή
συμμετοχή 
της Ελλάδος 
στην Eurovision

Η Βασιλική Τσεκούρα δοκιμάζει το νέο Nescafe 
Classic Crema

Η Τζένη Μπότση 
και η Άννα Γαλανού

O Σταμάτης Κραουνάκης και 
η Γιώτα Τριγώνη
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O
Nescafe Classic Crema προσκάλεσε γυναίκες από το χώρο της showbiz
για να βοηθήσουν τον Αντώνη Φραγκάκη και τον Κωνσταντίνο Τζούμα
να ανακαλύψουν, τι πραγματικά θέλουν οι γυναίκες. Με βασική

αφορμή τα ερωτήματα που θέτει ο γοητευτικός Αντώνης Φραγκάκης στην
τηλεοπτική διαφήμιση για τον Nescafe Classic Crema, προκλήθηκε μια
ενδιαφέρουσα ανοιχτή συζήτηση, κατά την οποία θίχτηκαν πολλά και
διαφορετικά θέματα που απασχολούν τις γυναίκες, όπως το φλερτ, η καριέρα,
η οικογένεια και οι πολλοί ρόλοι που καλούνται να παίξουν στη σημερινή
κοινωνία. Σε αυτό όμως, που όλες συμφώνησαν ότι θέλουν οι γυναίκες είναι
η... μαγεία! Και η μαγεία είναι
δίπλα σου αρκεί να μπορείς να
τη δεις, όπως προτρέπει κι Ne-
scafe Classic Crema. Η όμορφη
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
τη ζωντανή εμφάνιση της Μα-
ριέττας Φαφούτη, η οποία ερ-
μήνευσε γνωστά τραγούδια της,
προσθέτοντας τη δική της "γυ-
ναικεία νότα" στη βραδιά. 

Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, υπεύθυνος Μάρκετινγκ
Nescafe, με τον Αντώνη Φραγκάκη και τον Γιώργο
Γεωργαλά, Brand Manager Nescafe

Η Τόνια Βασιλοπούλου,
ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου St
Geoerge Lycabettus και ο Γιάννης
Τσαούσης 



info
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης»)
Ημερομηνία: Παρασκευή 1η Μαρτίου, ώρα 20:00
Εισιτήρια: Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου (θα διανεμηθούν την ημέρα της συναυλίας από τις 19:00) 
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Hταινία του Αυστριακού Ούλριχ Ζάιντλ«Παράδεισος του
έρωτα» έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη,

ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου! Πρόκειται για το πρώτο
φιλμ μιας τολμηρής τριλογίας με τον τίτλο «Παράδεισος»,
στην οποία πρωταγωνιστούν τρεις γυναίκες από την ίδια
οικογένεια. Στο «Παράδεισος του έρωτα», η Τερέζα, 50
ετών, ζει στην Αυστρία και έχει μια κόρη που μπαίνει στην
εφηβεία. Αποφασίζει να πάει ένα ταξίδι στις παραδεισένιες
ακτές της Κένυας. Εκεί αναδεικνύεται σε Sugar Mama, το
παρατσούκλι που αποδίδεται στις μεγαλούτσικες Ευρωπαίες
που αναζητούν την παρέα νεαρών Αφρικανών με αντάλλαγμα
χρήματα και δώρα. Η Τερέζαθα γευτεί τις χάρες διάφορων
ντόπιων νεαρών, γνωστών ως Beach Boys, για να καταλήξει
στο απογοητευτικό συμπέρασμα ότι στις ειδυλλιακές
παραλίες της Κένυας δεν υπάρχει χώρος για αληθινά
ειδύλλια. Παίζουν: Margarethe Tiesel, Peter Kazungu, Inge
Maux, Dunja Sowinetz, Helen Brugat, Gabriel Mwarua,
Josphat Hamisi, Carlos Mkutano.

«Το πρώτο πράγματα που ’κανε ο Θεός είναι το ταξίδι» 

«Το πρώτο πράγμα που ’κανε ο Θεός είναι το ταξίδι» είναι ο τίτλος του βιβλίου της Μαργαρίτας
Μαντά, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο γυρισμάτων

της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Μέσα από τις σελίδες του
βιβλίου ξεδιπλώνεται όλο το γοητευτικό παρασκήνιο του πληθωρικού σκηνοθέτη, καθώς επίσης
και όλο το ανθρώπινο δυναμικό από τους βοηθούς μέχρι τους σταρ και όλους τους ηθοποιούς
(Χάρβεϊ Καϊτέλ, Τζιαν Μαρία Βολοντέ κ.ά.), όπως τα κατέγραψε η Μαργαρίτα Μαντά στη διάρκεια
των γυρισμάτων της ταινίας. Το υλικό αυτό γράφτηκε «εν θερμώ» από τη συγγραφέα, η οποία
συμμετείχε στα γυρίσματα ως σκριπτ, αλλά στην πραγματικότητα ήταν επιφορτισμένη με πολύ

περισσότερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια στον πρόλογό της:
«Βοηθός σκηνοθέτη, γραμματέας παραγωγής, μεταφράστρια, θεματοφύλακας
του σεναρίου, αμπιγιέζ ενίοτε, ο άνθρωπος στον οποίο ο Θόδωρος
τηλεφωνούσε μεταξύ πέντε με έξι το πρωί για να μοιραστεί τις όποιες
αλλαγές, επαναγραφές, αναδομήσεις του σεναρίου είχε δει στον ύπνο του
το βράδυ. Και μαζί με αυτές, να μου πει κι έναν στίχο από ποίημα δικό του
ή από ένα ποίημα των δικών του ποιητών». Το κείμενο διανθίζεται με
φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα, αλλά και σχετικά ντοκουμέντα.
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Το 3ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών είναι
γεγονός και εξελίσσεται πλέον σε θεσμό για

το Μέγαρο Μουσικής και τη Θεσσαλονίκη, εκ-
πέμποντας μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας.
Φέτος, το φεστιβάλ υποδέχεται μια από τις σπου-
δαιότερες γυναικείες φωνές του Αζερμπαϊτζάν,
την Tunzale Agayeva, που έρχεται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα. 
Στη συναυλία της στο Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, την Παρασκευή 1η Μαρτίου, η Tunzale
θα ερμηνεύσει ένα μοναδικό αμάλγαμα κλασικής
τζαζ και παραδοσιακής μουσικής από το Αζερμ-
παϊτζάν. Η συναυλία είναι μια συμπαραγωγή
του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με την
πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
στην Ελλάδα. Την Κυριακή 3 Μαρτίου, η Tunzale
Agayeva με το σχήμα της θα εμφανιστούν στο
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 

«Παράδεισος του έρωτα» 
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H
σειρά συναυλιών «Τα θέματα

της ελληνικής μουσικής και του
ελληνικού τραγουδιού», που δι-
ευθύνει ο συνθέτης Μιχάλης

Κουμπιός, παρουσιάζει τα ωραιότερα ελ-
ληνικά τανγκό, από την παλιά Αθήνα έως
τις μέρες μας. Γιατί πάντα πολλά παλιά τρα-
γούδια θα συνυπάρχουν με τα νέα, καθώς
ό,τι εντέλει πλησιάζει την Τέχνη κινείται
έξω από το χρόνο! 
Τα τανγκό συνθετών όπως οι Αττίκ, Κώστας
Γιαννίδης, Μιχάλης Σουγιούλ, Χρήστος Χαι-
ρόπουλος, Μάνος Χατζιδάκις, Διονύσης
Σαββόπουλος, Ελένη Καραΐνδρου, Σταμάτης
Κραουνάκης κ.ά. θα ερμηνεύσουν τέσσερις
εξαίσιες και ιδιαίτερες φωνές: η Γλυκερία,
ο Χρήστος Θηβαίος, η μέτζο σοπράνο
Ελένη Βουδουράκη και ο τενόρος Γιάννης
Χριστόπουλος, ενώ μια ομάδα βραβευμένων
χορευτών της Academia del tango θα τα
χορέψει. Την Athens Chamber Orchestra
διευθύνει ο Απόλλων Κουσκουμβεκάκης,
ενώ συμμετέχουν η Ζωή Τηγανούρια (ακορν-
τεόν) και ο Δημήτρης Μαργιολάς (μπου-
ζούκι, μαντολίνο, λαούτο). 
H μουσική παράσταση Tango Greco πραγ-
ματοποιείται με τη στήριξη της αστικής
μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΚΟΣ «Καρ-

κίνος: Θεραπεία σώματος και ψυχής» στο
πλαίσιο της Πανελλαδικής εκστρατείας της
με τίτλο «Σπουδή στο ανθρώπινο σώμα -
Πρόληψης έργα» για την ενημέρωση, την
πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου.
Η ΑΚΟΣ στέλνει το μήνυμα: «Αγαπώ και
φροντίζω το σώμα μου». 

«Φωνές του κόσμου - 
Από την Ελλάδα ως το Αζερμπαϊτζάν»

Θέατρο Badminton, Ολυμπιακά
Ακίνητα, Άλσος Στρατού, Γουδή
Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου
2013, ώρα έναρξης 20:30
Πληροφορίες: 210-8840600.
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ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΝΓΚΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ BADMINTON

Tango Greco
Το θέατρο Badminton παρουσιάζει μια βραδιά με τίτλο «Tango Greco», στην οποία 
θα παρουσιαστούν τα ωραιότερα ελληνικά τάνγκο, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου. 

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



T
o νεότερο μέλος της... οικογένειας

Cross, με αισθητικές πινελιές από
οχήματα ελεύθερου χρόνου, είναι
το σούπερ μίνι up!, για το οποίο

είχαμε πάρει ουσιαστική πρόγευση στη διεθνή
έκθεση της Φρανκφούρτης, το 2011. Όπως
επιβεβαιώνεται από τις πρώτες επίσημες φω-
τογραφίες, το μοντέλο παραγωγής έχει ελά-

χιστες διαφορές στις λεπτομέρειες, από το
πρωτότυπο Cross up! Το μοντέλο παραγωγής
θα κάνει επίσημη πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτο-
κινήτου της Γενεύης, στις αρχές Μαρτίου και
θα λανσαριστεί μέσα στο καλοκαίρι του 2013,
σε τιμές που ξεκινούν, για τη γερμανική αγορά,
από τα 13.925 ευρώ. Τι αυτοκίνητο βασίζεται
πάνω στο πεντάθυρο up! και διαθέτει αυξημένη

απόσταση από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά,
με μαύρα προστατευτικά πλαστικά περιμετρικά
και ασημένια διακοσμητικά, όπως οι αντίστοιχες
εκδόσεις Cross, των άλλων μοντέλων της μάρ-
κας (Cross Polo, Cross Touran κ.λπ.). Φορά
16άρες ζάντες αλουμινίου, με ελαστικά δια-
στάσεων 185/50, ενώ οι ράγες στην οροφή
να είναι βαμμένες σε ασημί χρώμα. 
Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες επενδύσεις στα
καθίσματα σε γκρι ή κόκκινο χρώμα, καθώς
και νέοι χρωματικοί συνδυασμοί στο ταμπλό.
Το τιμόνι είναι δερμάτινο, όπως ο επιλογέας
των ταχυτήτων και η λαβή του χειρόφρενου.
Οι αλλαγές ολοκληρώνονται με τα χρωμιωμένα
διακοσμητικά. Κάτω από το καπό, ο γνώριμος
τρικύλινδρος 1.000άρης κινητήρας απόδοσης
75 ίππων που συνδυάζεται με 5τάχυτο χειρο-
κίνητο κιβώτιο, το οποίο στέλνει την κίνηση
στους μπροστινούς τροχούς. 
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Alfa Romeo 4C: Αποκάλυψη τώρα

Μετά από ένα και πλέον
χρόνο αναμονής, έφθασε

η ώρα της αποκάλυψης της
έκδοσης παραγωγής της 4C.
Η Alfa Romeo θα παρουσιάσει
επίσημα το νέο της sport car
τον ερχόμενο μήνα στην έκ-
θεση της Γενεύης, ενθουσιά-
ζοντας τους alfisti και τους φί-
λους των τεσσάρων τροχών. 
Η Alfa 4C θα αποτελέσει τον
άμεσο ανταγωνιστή της Por-
sche Cayman, με τις τιμές, σύμ-

φωνα με τις τελευταίες πλη-
ροφορίες, να ξεκινούν από
55.000-58.000 ευρώ. Το ιταλικό
μοντέλο χαρακτηρίζεται από
τη δυναμική εικόνα, το κομψό
και σπορτίφ εσωτερικό και τις
συμπαγείς διαστάσεις. Το σασί
του αμαξώματος είναι από αν-
θρακονήματα με το βάρος
του αυτοκινήτου να είναι κάτω
από 1.000 κιλά. Ο turbo κινη-
τήρας 1,75 λίτρων που είναι
τοποθετημένος στο κέντρο

αποδίδει 240 ίππους, με τα 0-
100 να έρχονται σε περίπου
4,5 δευτερόλεπτα και την τε-
λική ταχύτητα να αγγίζει τα
250 χλμ./ώρα. 
Εκτός από την απλή έκδοση,
θα υπάρχουν δύο ακόμα (Ra-
cing και Stradale) με αγωνι-
στικά γονίδια και ισχύ κοντά
στους 300 ίππους. Το λανσά-
ρισμα της 4C στις ευρωπαϊκές
αγορές αναμένεται στα τέλη
του 2013. 

Το καλοκαίρι το λανσάρισμά του

Η VW δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες εικόνες του Cross up!, 
της νέας, ιδιαίτερης εκδοχής του γερμανικού σούπερ μίνι, που θα λανσαριστεί
μέσα στο καλοκαίρι του 2013. 
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Με νέες πινελιές όχημα ελεύθερου χρόνου
VW CROSS UP ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ «TAXISTARS» 

Ορόλος του επαγγελματικού ταξί στο ευ-
ρωπαϊκό αστικό και ημιαστικό περιβάλλον

είναι κεντρικής σημασίας, καθώς το ταξί απο-
τελεί ένα γρήγορο και ευέλικτο μεταφορικό
μέσο που διευκολύνει τις καθημερινές μετα-
κινήσεις εκατομμυρίων πολιτών. Ο κλάδος
χαρακτηρίζεται από έντονη πολυμορφία, ενώ
ο οδηγός ταξί είναι ένας επαγγελματίας που
εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες και
με απαιτητικό ωράριο. Στις καθημερινές τους
βάρδιες οι οδηγοί ταξί έρχονται αντιμέτωποι
με ιδιόμορφες καταστάσεις που σχετίζονται
με θέματα όπως αυτά της ατομικής, επαγ-
γελματικής και οδικής ασφάλειας, επείγοντα
περιστατικά και θέματα εγκληματικότητας,
ενώ οι ίδιοι καλούνται να ανταποκριθούν ως
οδηγοί οχημάτων δημόσιας χρήσης σε θέματα
όπως αυτά της ορθής συμπεριφοράς στα
οδικά δίκτυα των πόλεων, αλλά και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος. 
Πρόκειται λοιπόν για ένα επάγγελμα που
απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες, ώστε αυτοί

που το ασκούν να
είναι σε θέση να
ανταποκριθούν σε
αυτές τις προκλή-
σεις. Για αυτούς
τους λόγους, το
ευρωπαϊκό έργο
«Taxistars» στο-
χεύει να καλύψει

με τον καλύτερο τρόπο τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών ταξί,
προσφέροντας καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό
που θα βασίζεται κυρίως στις δυνατότητες
που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ο στόχος του έργου
είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση των υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στο χώρο
του επαγγελματικού ταξί, εξασφαλίζοντας
υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών από τους
επαγγελματίες οδηγούς, καθώς και καλύτερα
πρότυπα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας
και ανταγωνιστικότητας για ολόκληρο τον
κλάδο. 
Το έργο «Taxistars» είναι μια τριετής πρωτο-
βουλία που υλοποιείται από 9 εταίρους με
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε 8 χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο,
Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και
Φινλανδία). Το έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Δια
Βίου Μάθησης, Leonardo da Vinci). Η 1η συ-
νάντηση της κοινοπραξίας του έργου διορ-
γανώθηκε από το συντονιστή του έργου «Μί-
λητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες,
στην Αθήνα, στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες για το «Taxistars»
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου
www.taxistars.eu ή και sτο συντονιστή του
έργου Κυριάκο Λίγκα (lingas@militos.org),
τηλ. 210/6772129 και fax. 210/6772116.

Πίσω στα θρανία 
οι οδηγοί ταξί



61επαγγελματικά-αγροτικάΣάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

MERCEdES-BENZ aTEGO

VW Caddy

Με νέο χαρακτήρα και επιδόσεις η νέα γενιά 

www.paragogi.net

Βρείτε τις τυχερές

σφραγίδες και

Οκινητήρας των 2λιτρο με ισχύ 170 ίππων
που παρουσιάστηκε με την επετειακή

έκδοση «Caddy Edition 30» μέσα στο 2012,
θα είναι διαθέσιμος πλέον και στις υπόλοιπες
εκδοχές του γερμανικού Vanette. Επίσης η
γκάμα όλων των εκδόσεων του VW Caddy
(επιβατικές και Van), θα είναι διαθέσιμη με
το νέο 2λιτρο TDI κινητήρα των 170 ίππων. 
Το εν λόγω μηχανικό σύνολο που συνδυάζεται
με αυτόματο/σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων
DSG, εμφανίζει αποθέματα ροπής της τάξης
των 350 Nm και θα προσφέρει μέγιστη
ταχύτητα έως και 196 χλμ./ώρα στο γερμανικό
ελαφρύ επαγγελματικό. Για την επιτάχυνση
από στάση στα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται
8,9 δλ. ωστόσο, την ίδια στιγμή η μέση κα-
τανάλωση καυσίμου (πετρέλαιο), διατηρείται
σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (από 6,3 λτ./100
χλμ.). 
Παράλληλα και οι εκπομπές CO2 ορίζονται
στα 166 g/km, επίδοση αντίστοιχη με το μη-
χανικό σύνολο των 140 ίππων που είναι δια-
θέσιμο στην γκάμα του VW Caddy. 
Επιπρόσθετα, η VW ανακοίνωσε πως παράλ-
ληλα, στον προαιρετικό εξοπλισμό όλων των
εκδόσεων του Caddy, θα είναι πλέον διαθέσιμα
και φωτιστικά σώματα με λυχνίες Bi-Xenon.

Διαθέσιμο με νέο 
2λιτρο κινητήρα

O
εκπρόσωπος της γερ-

μανικής εταιρείας στην
κατηγορία των ελα-
φρών φορτηγών θα

εξακολουθήσει να διατίθεται σε
εκδόσεις με μεικτό βάρος από
6,5 - 16 t., ωστόσο τόσο η σχεδίαση
και η δομή όσο και τα μηχανικά
του μέρη φέρουν εκτεταμένες
αλλαγές. 
Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες
και τα στοιχεία που η Mercedes-
Benz δημοσιοποίησε, το Atego
έχει να επιδείξει μια πλήρως τρο-
ποποιημένη σχεδίαση της καμ-
πίνας του με νέο προφυλακτήρα
που θα φιλοξενεί φώτα ημέρα με
λυχνίες LEDs. Αντίστοιχα, εντελώς
νέος είναι και ο εσωτερικός διά-
κοσμος, με το γερμανικό ελαφρύ
φορτηγό να υιοθετεί πολλαπλά
στοιχεία από τα μεγαλύτερα Antos,
Arocs και Actros, ενώ, όπως είναι

φυσικό, τόσο η ποικιλία των τύπων
καμπίνας όσο και το επίπεδο του
εξοπλισμού, αναμένεται σημαντικά
αναβαθμισμένο. 

Νέοι κινητήρες Euro6 
με 4 ή 6 κυλίνδρους
Η γκάμα των μηχανικών συνόλων
του νέου Atego θα περιλαμβάνει
επτά συνολικά επιλογές με ισχύ
από 156 - 299 ίππους. Χάρη στον
συνδυασμό του συστήματος τρο-
φοδοσίας Common-Rail, των τε-
χνολογιών EGR και SCR, αλλά και
το ειδικό φίλτρο μικροσωματιδίων,
τα εν λόγω μηχανικά σύνολα θα
καλύπτουν με άνεση τις προδια-
γραφές ρύπων της Euro6 ενώ, οι
μέχρι στιγμής δοκιμές της Mer-
cedes-Benz διαπιστώνουν και μεί-
ωση στη μέση κατανάλωση καυ-
σίμου κατά 5% σε σχέση με τα
αντίστοιχα μηχανικά σύνολα τε-

χνολογίας Euro5. Η πρώτη επιλογή
στους κινητήρες αφορά στον 4κύ-
λινδρο OM 934 των 5,1 λτ., που
θα είναι διαθέσιμος σε εκδόσεις
με ισχύ από 156 έως και 231 ίππους.
Αντίστοιχα, ο εντελώς νέος 6κύ-
λινδρος ΟΜ 936 των 7,7 λτ. θα
είναι διαθέσιμος σε εκδόσεις με
ισχύ από 238 έως και 299 ίππους.

Προηγμένης τεχνολογίας
Μια από τις σημαντικότερες δια-
φοροποιήσεις της νέας γενιάς του
Atego σε σχέση με το υπάρχον
μοντέλο αφορά στην προσθήκη
του νέου αυτόματου κιβωτίου
PowerShift 3, στο βασικό εξοπλι-
σμό όλων των εκδόσεων. Το νέο
αυτό κιβώτιο θα είναι διαθέσιμο
σε εκδοχές των έξι ή οκτώ σχέ-
σεων, ενώ προαιρετικά θα υπάρχει
η δυνατότητα απόκτησης του

οχήματος και με μηχανικά κιβώτια
έξι ή εννέα σχέσεων. 
Επιπρόσθετα, το σύστημα Stability
Control Assist (γνωστό και ως ESP
για τη γκάμα των επιβατικών οχη-
μάτων της Mercedes-Benz) θα πε-
ριλαμβάνεται στο βασικό εξοπλι-
σμό όλων των εκδόσεων του νέου
ελαφρού φορτηγού, ενώ ένα νέο
μηχανόφρενο δύο σταδίων καθώς
και ένα προαιρετικό –μαγνητικό–
retarder χωρίς απαιτήσεις συντή-
ρησης εφόρου ζωής, ενισχύουν
σημαντικά την ενεργητική ασφά-
λεια του οχήματος και την ισχύ
του συστήματος πέδησης. Να επι-
σημάνουμε ότι πως η παγκόσμια
πρεμιέρα του νέου Atego έχει
προγραμματιστεί για τον προσεχή
Απρίλιο, ενώ μέσα στο Μάιο θα
ξεκινήσουν οι πωλήσεις του σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με πλήρως ανανεωμένη σχεδίαση, νέους κινητήρες 4 και 6
κυλίνδρων και το PowerShift3 στο βασικό εξοπλισμό, το νέο
Mercedes-Benz Atego θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του
μέσα στον Απρίλιο. Στις Διεθνείς Εκθέσεις του Μπέρμιγχαμ
(NEC 9-11/4) και του Μονάχου (BAUMA 15-21/4), η
Mercedes-Benz προγραμματίζει την παγκόσμια πρεμιέρα
της νέας γενιάς του Atego. 

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Από το Μάιο θα ξεκινήσουν οι πωλήσεις του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

30Αλυσοπρίονα
&

Χορτοκοπτικα30
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου μόνο στην 

Ο Έντγκαρ είναι ένας απατεωνάκος που
υποδύεται τον καλόγερο και πουλάει
κάτι πανάθλιες κάλτσες για να βοηθήσει
τάχα τα τυφλά παιδάκια που τις φτιάχνουν.
Μαζί του έχει τον Μοράλες, έναν Μεξικανό
αισθηματία με όνειρα για μεγάλες
δουλειές και εμμονή με τα νομικά κείμενα.
Οι δυο τους γνωρίζουν τον White River
Kid, φυγόδικο serial killer και η περιπέτεια
αρχίζει...
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Ά ΕΘΝΙΚΗ
Οι αγώνες που θα διεξαχθούν το
Σάββατο 16-2-2013:
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ώρα
έναρξης 17:15): Τελευταία ευ-
καιρία για την ομάδα της Κέρ-
κυρας στο δεύτερο εντός έδρας
αγώνα της, που αν δεν κατα-
φέρει να πάρει τη νίκη τα πράγ-
ματα γίνονται εξαιρετικά δύ-
σκολα για την παραμονή της
στην Α΄ Εθνική. Ο Πανιώνιος
χωρίς άγχος θα παίξει για την
ισοπαλία. Προτεινόμενο σημείο
στο ΠΡΟΠΟ 1 Χ. 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
(Ώρα έναρξης 17:15): Μετά την
πολύ σημαντική νίκη της στην

έδρα του Πανιωνίου, η ομάδα των
Ιωαννίνων θα προσπαθήσει να
πάρει άλλο ένα τρίποντο απέναντι
στην καλά δουλεμένη ομάδα του
Πανθρακικού, για να ανέβει κι
άλλο στη βαθμολογία, που θα της
επιτρέψει να μπει στα play-off.
Δύσκολο παιχνίδι. Προτεινόμενο
σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1 Χ. 
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Ώρα έναρξης
19:30): Με τον αέρα της πιο φορ-
μαρισμένης ομάδας αυτή τη
στιγμή, η Ένωση θα κυνηγήσει
πάση θυσία τη νίκη απέναντι
στην ομάδα της Θεσσαλονίκης,
κάτι που μπορεί να το κατορ-
θώσει, χάρη στην ανεβασμένη
ψυχολογία της, αφού ο ΠΑΟΚ
δεν είναι και στα καλύτερά του.

Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1 Χ. 
Οι αγώνες που θα διεξαχθούν την
Κυριακή 17-2-2013: 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
(Ώρα έναρξης 15:00): Αν και
άργησε χαρακτηριστικά να
«μπει» στο παιχνίδι με τον Παν-
θρακικό και το πλήρωσε, σε
αυτό το παιχνίδι δεν θα έχει
αυτή την πολυτέλεια. Αν θέλει
να πάρει τη νίκη, πρέπει από
την αρχή να δείξει πιο είναι το
αφεντικό της αναμέτρησης.
Παρ’ ότι η ομάδα του Περιστε-
ρίου έχασε δύο πολύτιμους
βαθμούς στο παιχνίδι της με
τη Βέροια πληρώνοντας και
πάλι την αδυναμία της να σκο-

ράρει, θα επιδιώξει, έστω και
αμυντικά, να πάρει κάτι θετικό
στο παιχνίδι αυτό. Άλλωστε η
ομάδα του Περιστερίου εκτός
έδρας τα πάει καλύτερα. Παιχνίδι
αμφίρροπο. Προτεινόμενο ση-
μείο στο ΠΡΟΠΟ 1 Χ.
ΞΑΝΘΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ώρα
έναρξης 17:15): Μπορεί η ομάδα
της Ξάνθης να κάνει την υπέρ-
βαση και να πάρει άλλο ένα τρί-
ποντο μετά τη μεγαλειώδη νίκη
επί του Παναθηναϊκού, σε αυτό
με τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει
την καλή πορεία της στο 2ο γύρο
του πρωταθλήματος. Από την
άλλη η ομάδα του Πειραιά θα
προσπαθήσει επαγγελματικά να
πάρει τους τρεις βαθμούς της νί-

Το μενού του Σαββατοκύριακου  Το μενού του Σαββατοκύριακου  

Στο Facebook
Αν και δείχνει ότι εκτονώνεται η ένταση, που
είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες
στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και με τη διοίκηση
να εξακολουθεί να στηρίζει τον Δώνη, στην
παρούσα φάση οι οπαδοί δημιούργησαν
γκρουπ στο Facebook, μέσω του οποίου ζη-
τούν την απόλυση του Γιώργου Δώνη. 

Γκρίνια
Μεγάλη γρίνια έχει ξεσπάσει στην πλατεία,
μετά το παιχνίδι με τα Γιάννενα και την ήττα.
Όλοι τα έχουν βάλει με τον Δημήτρη Ελευ-
θερόπουλο, που όμως κόντρα στα Γιάννενα
έκανε το καλύτερο κοουτσάρισμα.

Tο ματς των προπονητών
Το τελευταίο του παιχνίδι παίζει ο Φάμπρι
στη Θεσσαλονίκη, όπου με ήττα ή ισοπαλία
κουνάει… μαντήλι. Με νίκη παίρνει παράταση
για τη συνέχεια στον πράσινο πάγκο. Κάτι
ανάλογο θα συμβεί και με τον προπονητή
του Άρη. Αυτό το παιχνίδι είναι των προπο-
νητών.  

Oνειρευέται… 
Κέρδισε τον Παναθηναϊκό και περιμένει να
κερδίσει και τον Ολυμπιακό, για να υπενθυμίσει
ότι του αξίζει μια μεγάλη ομάδα. Αν και το
όνειρό του είναι να κοουτσάρει τον Πανα-
θηναϊκό, κάτι που εγώ θεωρώ λογικό αν
κρίνω από τους προπονητές που είχε και έχει
από την ομάδα αυτή. Είναι τουλάχιστον μια
αξιόπιστη λύση για τον πράσινο πάγκο η
πρόσληψη του Μαρίνου Ουζουνίδη. 

Χωρίς άγχος 
Ο μόνος προπονητής της Α΄ Εθνικής, που
δεν θα έχει καθόλου άγχος, είναι ο Παπακώ-
στας της Κέρκυρας, αφού και να πέσει η
ομάδα δεν φταίει αυτός.

Το ξέρατε;
Το εντυπωσιακό σερί των 18 αγώνων χωρίς
ήττα, το οποίο κρατά τον Ηρακλή Ψαχνών
από την 4η αγωνιστική και μετά σε ένα τόσο
δύσκολο πρωτάθλημα είναι πραγματικά εν-
τυπωσιακό. 

Η ΑΕΚ το έσωσε – ΑΡΗΣ και ΠΑΟ τι θα κάνουν;
Η ΑΕΚ έχει αλλάξει προς το καλύτερο μετά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Βλέπουμε μια τελείως
διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα στο γήπεδο. Τα άπειρα παιδιά πήραν βοήθεια από την προσθήκη νέων
παικτών, έχουν και τη βοήθεια του κόσμου, κάτι που κάνουν από την αρχή της χρονιάς. Την έσωσε την
παρτίδα η ομάδα της Ένωσης. Αν και τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν, τουλάχιστον φέτος δεν θα
πέσει κατηγορία. Η άλλη ομάδα όμως, που κινδυνεύει με υποβιβασμό είναι του Άρη. Τα πράγματα εδώ είναι
πολύ δύσκολα. Με την πολύ άσχημη ψυχολογία των παικτών και με τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η
διοίκηση του Άρη προσπαθεί με όποιο μέσο έχει να σώσει τη χρονιά αυτή. Ο ΠΑΟ τώρα, σαφώς και δεν θα
κινδυνεύσει με υποβιβασμό, αλλά τα προβλήματα είναι μεγάλα και η μη έξοδος στην Ευρώπη θα είναι
καταστροφή για την πράσινη ΠΑΕ. Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν μπερδευτεί πολύ και για να ανακάμψει θα
πρέπει να βοηθήσουν οι φίλαθλοι της ομάδας, για να αλλάξει τουλάχιστον η κακή ψυχολογία των παικτών.

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 
Α’ ΕΘΝΙΚΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 54 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 41 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 27 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 25
ΠΑΟΚ 9 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ. 38 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 22 ΑΣΤ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 23
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 38 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡ. 34 Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ 21 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 23
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 36 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 33 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡ. 19 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 21
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 30 ΛΑΡΙΣΑ 33 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 18 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 19
ΞΑΝΘΗ 28 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛ. 32 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 7 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 16
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 31 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 17 Α.Ο. ΧΑΝΙΑ 15
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔ. 14 ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 14
ΟΦΗ 26 ΚΑΛΛΟΝΗ 30 ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛ. 13 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 13
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ. 29 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 13 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 10
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 25 ΚΑΒΑΛΑ 28 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 7 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10
ΑΕΚ 25 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡ. 27 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡ. –

(ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ)

ΡΟΥΒΑΣ 8
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 21 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 27 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ –

(ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ)ΒΕΡΟΙΑ 20 ΠΙΕΡΙΚΟΣ 24
ΑΡΗΣ 19 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 23
ΚΕΡΚΥΡΑ 14 ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 21

ΦΩΚΙΚΟΣ 19
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 18
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 17
ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ 11 
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 11

σταράτες 
κουβέντες
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κης. Προτεινόμενο σημείο στο
ΠΡΟΠΟ Χ 2. 
ΒΕΡΟΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
(Ώρα έναρξης 17:15): Μπορεί
να μην κέρδισε στο Περιστέρι,
αλλά η ισοπαλία ισοδυναμούσε
με νίκη για την ομάδα της Ημα-
θίας. Αν θέλει ν’ απομακρυνθεί
από τις τελευταίες θέσεις της
βαθμολογίας θα πρέπει να κερ-
δίσει έναν πολύ δύσκολο αντί-
παλο, όπως είναι η ομάδα της
Τρίπολης ή τουλάχιστον να μην
χάσει. Από την πλευρά του ο
Αστέρας θα παίξει δυνατά από
την αρχή για τη νίκη και περιμέ-
νοντας το στραβοπάτημα του
ΠΑΟΚ, για να ξαναπεράσει και
πάλι στη δεύτερη θέση της βαθ-
μολογίας. Υπέρ του, τα πολλά
προβλήματα λόγω τραυματι-
σμών και καρτών της Βέροιας.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ Χ 2. 
ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ώρα
έναρξης 19:30): Όλο και πιο δύ-
σκολα γίνονται τα πράγματα για
τους κίτρινους στην προσπάθεια,
που κάνουν να κρατηθούν στην
κατηγορία. Με νίκη θα μπουν
δυνατά στο κόλπο της παραμο-
νής, κάτι που όμως θα είναι δύ-
σκολο απέναντι στην απρόβλε-
πτη ομάδα τριφυλλιού. Θετικό
στην προσπάθεια που κάνει ο
Άρης για να πάρει τη νίκη και η
κακή ψυχολογία του αντιπάλου.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1 2. 
Τη Δευτέρα 18-2-2013 θα διεξαχθεί
ο αγώνας: 
ΟΦΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Ώρα έναρ-
ξης 19:30): Το ντέρμπι της Κρήτης.
Μια αναμέτρηση δύσκολη, με
τον ΟΦΗ να έχει το προβάδισμα

λόγω έδρας για τη νίκη. Από την
πλευρά της η ομάδα του Πλα-
τανιά θα παλέψει το ματς και
μπορεί να φύγει από το Ηράκλειο
με το βαθμό της ισοπαλίας.

Β́ ΕΘΝΙΚΗ
Οι αγώνες της Παρασκευής 15-
2-2013:
(ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
(Ώρα έναρξης 18:00 – ΟΤΕ TV):
Άλλο ένα αποφασιστικό βήμα
για την άνοδό της έκανε η ομάδα
της Λάρισας, κερδίζοντας στην
Καλλιθέα την προηγούμενη αγω-
νιστική και θέλει να διευρύνει
το αήττητό της κερδίζοντας και
τον Πανσερρραϊκό στην έδρα
της. Αμφίρροπη μάχη ανάμεσα
σε δύο ισοδύναμες ομάδες. 
Οι αγώνες του Σαββάτου 16-2-
2013:
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑ-
ΧΝΩΝ (Ώρα έναρξης – ΟΤΕ TV):
Παιχνίδι συναρπαστικό θα γίνει
στο Βόλο ανάμεσα σε δύο πολύ
καλές ομάδες. Τον πρώτο λόγο
για τη νίκη έχει η ομάδα του Βό-
λου, αν και από το καλό στο κα-
λύτερο βαδίζει η ομάδα της Εύ-
βοιας, που θέλει ένα θετικό απο-
τέλεσμα για να παραμείνει στις
απευθείας θέσεις ανόδου για
την Α’ Εθνική. 
Οι αγώνες της Κυριακής 17-2-
2013: 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
(Ώρα έναρξης 15:00): Για το κα-
λύτερο αλλά και για το χειρότερο
είναι ικανή η ομάδα της Καλλι-
θέας, που στη δύσκολη αναμέ-
τρηση με τη Δόξα Δράμας, αν
δεν προσέξει στο συγκεκριμένο
παιχνίδι, θα έχει απώλεια βαθμών.  

ΦΩΚΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ (Ώρα έναρξης
15:00): Εάν θέλει να παραμείνει
στην κατηγορία η ομάδα του
Φωκικού, τέτοια παιχνίδια πρέπει
να τα κερδίζει, ειδικά στην έδρα
της, για να έχει τύχη στο τέλος
και να παραμείνει στη Β΄ Εθνική. 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΣΜΥΡΝΗΣ (Ώρα έναρξης 15:00):
Αν και βελτιωμένη η ομάδα της
Φυλής, την Κυριακή έχει ένα δύ-
σκολο έργο απέναντι σ’ ένα δύ-
σκολο αντίπαλο, όπως είναι ο
Απόλλωνας Σμύρνης. Με νίκη
ανανεώνει τις ελπίδες παραμονής
του στην κατηγορία, ο Θρασύ-
βουλος. Από την πλευρά της η
φιλοξενούμενη ομάδα, αν κερ-
δίσει το παιχνίδι αυτό θα εδραι-
ωθεί στην πρώτη πεντάδα της
βαθμολογίας. 
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Ώρα έναρ-
ξης 15:00): Θα πρέπει να πάρει
τη νίκη η ομάδα των Μεγάρων,
αν θέλει να ελπίζει ότι θα παρα-
μείνει στην κατηγορία, απέναντι
σε μια ομάδα με πολλά προβλή-
ματα, που παλεύει κι αυτή για
τη σωτηρία της. Παιχνίδι δύσκο-
λο, που η ισοπαλία είναι πιθα-
νότερο αποτέλεσμα.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ (Ώρα
έναρξης 15:00): Τον πρώτο λόγο
για τη νίκη έχει η ομάδα της Πά-
τρας. Εύκολα ή δύσκολα φαίνεται
ότι θα πάρει τους τρεις βαθμούς
της νίκης, αφού και καλή ομάδα
έχει και στην έδρα της παίζει. Η
ομάδα της Κατερίνης μακριά
από την έδρα της χάνει πολλή
από τη δύναμή της. 
ΚΑΒΑΛΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟ-
ΛΟΥ (Ώρα έναρξης 15:00): Πολύ
βελτιωμένη στα τελευταία παι-
χνίδια της εμφανίζεται η Καβάλα.
Δυνατή, με εξαιρετική αμυντική
γραμμή, η ομάδα του Ολυμπια-
κού Βόλου. Είναι και οι δύο σε
πολύ καλή κατάσταση, έχουν τη
δυνατότητα να κερδίσουν, αν
και η ισοπαλία θεωρώ ότι είναι
πιθανότερη. Προτεινόμενο ση-
μείο στο ΠΡΟΠΟ Χ. 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ – ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ (Ώρα έναρξης 15:00): Ποι-
ος θα πάρει τη νίκη σ’ αυτό το
παιχνίδι είναι γρίφος. Με αγω-
νιστικά προβλήματα και οι δύο,
θα παλέψουν για το καλύτερο
δυνατό σ’ αυτό το ματς. Αν και

θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο έχει
η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η
ισοπαλία είναι το πιθανότερο
αποτέλεσμα στο παιχνίδι αυτό.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ Χ 2.
ΚΑΛΛΟΝΗ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
(Ώρα έναρξης 15:00) Να συνε-
χίσει το σερί της, θέλει η ομάδα
του Αγρινίου, με μια νίκη απέ-
ναντι στην ομάδα της Καλλονής.
Αν το πετύχει, θεωρώ ότι το ένα
από τα τρία εισιτήρια της απευ-
θείας ανόδου, θα «κάτσει» στο
Αγρίνιο. Όχι ότι θα είναι εύκολο,
γιατί η Καλλονή και καλή ομάδα
είναι και δυνατή έδρα έχει. Προ-
τεινόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ
Χ – 2
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: Έχει ρεπό.

Γ́ ΕΘΝΙΚΗ 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
2013, με ώρα έναρξης 15:00, είναι
τα εξής: 
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ – Α.Ο. 
ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ -
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   
ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ   
ΑΙΓΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ: Ο αγώνας δεν
θα διεξαχθεί, λόγω παραίτησης
του Οικονόμου Τσαριτσάνης από
το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής.

Γ́ ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
2013, με ώρα έναρξης 15:00, είναι
τα εξής: 
ΡΟΥΒΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 
ΠΑΝΗΛEΙΑΚΟΣ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΚΟ-
ΡΙΝΘΟΣ 
Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ – Α.Ο. ΧΑΝΙΑ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ: Το παιχνίδι δεν θα
διεξαχθεί, λόγω παραίτησης της
ΠΑΕ Εθνικός Αστέρας από το
πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής. 
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ: Έχει ρεπό.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ 
Το κατάλαβαν ότι με τον Καραγεωργίου δου-
λειά δεν γινόταν στην ομάδα του Παναιτω-
λικού. Αν και αργά ξύπνησαν, άλλαξαν προ-
πονητή και τώρα είναι πάλι από τα φαβορί
για την άνοδο στην Α΄ Εθνική. Δεν είναι μόνο
η τρίτη κατά σειρά νίκη που πέτυχε η ομάδα
του Αγρινίου, αλλά το μηδενικό παθητικό
και το καλό ποδόσφαιρο που παίζει, και επι-
τέλους θυμίζει σοβαρή ομάδα και όχι το
σκορποχώρι που βλέπαμε μέχρι σήμερα… 

Τίποτα σίγουρο 
Δύσκολο να βγάλει τη σεζόν στον πάγκο του
Άρη ο Γιάννης Μιχαλίτσος. Ένα όνομα με
πολλούς υποστηρικτές από τα πολλά, που
«παίζουν» για τον κιτρινόμαυρο πάγκο είναι
αυτό του Άκη Μάντζιου και έπεται συνέχεια. 

Θα προλάβουν; 
Ο ποδοσφαιριστής Άντριαν Λουσέρο έχει
κεντρίσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του
Ατρόμητου, δεδομένου ότι το συμβόλαιό
του με την ομάδα του Πανθρακικού λήγει
το καλοκαίρι. Το θέμα όμως είναι αν θα προ-
λάβουν, αφού έχουν γίνει ήδη επαφές με
άλλη ομάδα, με την οποία δεν τα βρήκαν
ακόμη στα οικονομικά. 

Μπράβο του
Αυτό που κράτησα και μου άρεσε στις δη-
λώσεις του Φιγκερόα είναι, ότι δεν κρύφτηκε
και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα, που
έχει στον αστράγαλο εδώ και τρεις μήνες και
την πίστη του, ότι θα το ξεπεράσει, αλλά και
ότι δεν έδωσε υποσχέσεις όπως κάνουν
πολλοί άλλοι…

Ας πρόσεχαν…
Καλά με τον Άντριους Ζέκα σέντερ-φορ, θα
τρελαθούμε εντελώς (!). Είχα γράψει σε προ-
ηγούμενη στήλη για τον Αντώνη Πετρόπουλο,
ότι δηλαδή η θέση του είναι στο αρχικό
σχήμα της ομάδας του τριφυλλιού, αλλά
αυτοί τον άφησαν ελεύθερο. Κι εδώ ισχύει,
πως όταν έχεις κάτι, δεν το εκτιμάς και πρέπει
να το χάσεις για να καταλάβεις την αξία του.
Αυτό έπαθαν στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
Είχαν σέντερ-φορ και τον έχασαν. Ας πρό-
σεχαν…

   & τηςΔευτέρας   & τηςΔευτέρας
Ό,τι σπέρνεις, 

θερίζεις
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