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ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 12 ΤΙΜΗ 2 €

Στρίμωξε την ΑΓΝΟ
η ΕΚO ABEE
Πανικόέχει προκαλέσειηαίτησηπτώ-
χευσης που κατέθεσε κατά της γαλα-
κτοβιομηχανίας η εταιρεία πετρελαι-
οειδών. Αναζητείται συμβιβασμός.

Βραχυκύκλωσαν τα
Σχέδια Βελτίωσης
Τα χέρια ψηλά έχουν σηκώσει οι γε-
ωπόνοι-μελετητές, που διαπιστώνουν
αδυναμίες σε ζητήματα ερμηνειών
σχετικά με την υποβολή ενστάσεων.

Δύο βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν
στην Παραγωγή
Τι λένε ο Θανάσης Πετράκος και ο
Βαγγέλης Αποστόλου για τη χρη-
ματοδότηση των αγροτών. Πώς προ-
σεγγίζουν την επιστροφή στην ύπαι-
θρο. Πώς χαρακτηρίζουν την πώ-
ληση της ΑΤΕ.

ξεκινΑει τον ιουνιο το προγρΑμμΑ ΧρημΑτοδοτησησ των Αγροτων

σελ. 4

σελ. 11

Δάνεια με 10ετή
διάρκεια
nΠροίκα στο ΕΤΕΑΝ 116 εκατ. ευρώ 

από το Δημόσιο
nΕπιδότηση επιτοκίου  

με 4 ποσοστιαίες μονάδες
nΠοιες δράσεις θα ενταχθούν 

στο πρόγραμμα
n Για τη χορήγηση 

ανοικτών δανείων
ετοιμάζεται 
η Πειραιώς-ΑΤΕ

Στρατηγική κίνηση
από τον πρόεδρο
του ΣΕΒ
Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι της επι-
χειρηματικότητας ο Δημήτρης Δα-
σκαλόπουλος με την απόκτηση του
33,9% της ελληνικής ζυθοποιίας εzα.
Η εταιρεία απέρριψε άλλες προτάσεις
από ξένα funds.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3Σε ναρκοπέδιο 

συμφερόντων 
οι αποκρατικοποιήσεις
3Οι περιοχές με φτηνά

ενοίκια

wwwwww..xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr   ιιnnffoo@@xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr
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ΠΑΣΟΚ: ΣΥΝΘΗΜΑ

«ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ», 

ΠΑΡΑΣΥΝΘΗΜΑ

«ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ»

Επιστροφές στελεχών

και εσωκοµµατικές 

εντάσεις στο δρόµο

προς το συνέδριο της

ερχόµενης Πέµπτης
>�

>��
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ΣΕ ΝΑΡΚΟΠΕ∆ΙΟ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙ

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Γιατί κινδυνεύει να µείνει

πίσω η πώληση 

ΟΠΑΠ και ∆ΕΠΑ

Έσοδα 2,5 δισ. µέσα 

στο 2013 ο στόχος 

του προγράµµατος

Η επιτυχία του θα κρίνει αν

θα ληφθούν νέα µέτρα
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ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ
Το στοίχηµα της 

επίσκεψης Ολάντ, 

η αξιολόγηση 

των υπουργών, 

ο ανασχηµατισµός 

και οι περιοδείες 

σε όλη την Ελλάδα

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ

ΦΤΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Πτώση τιµών έως

50% σε διαµερίσµατα

και τουλάχιστον 45% 

σε καταστήµατα 

�����
���	����
���
 �����������

��������

«ΚΟΥΡΕΜΑ» 30 ∆ΙΣ. 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ!

Έρχεται και νέα διαγραφή 

χρέους ύψους 50 δισ. 

το 2014

�Ο Γάλλος πρόεδρος αποτίµησε τις ευκαιρίες και

έριξε δίχτυα στην κούρσα των διεκδικήσεων για

τις αποκρατικοποιήσεις

�Εντονη η εντύπωση στο Μαξίµου ότι ο κ. Ολάντ

ενδιαφέρεται να συµβάλει στην αξιοποίηση 

της λίστας ιδιωτικοποιήσεων

ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΡΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ Ο ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΟΛΑΝΤ
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ΤΑ ΦΙΛΕΤΑ
ΠΟΥ ΨΩΝΙΖΟΥΝ

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ 30
&

ΚΕΡΔΙΣΤΕ
Χορτοκοπτικά

30ΑλυσοπρίοναΒρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις 
εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας
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Τώρα εθνικό σχέδιο 

Το άνοιγμα νέων ξένων αγορών για
τα αγροτικά μας προϊόντα αποτελεί
το μεγάλο ζητούμενο για τους πα-

ραγωγούς, για τη χώρα, για την οικονομίας
μας γενικότερα. Είναι το δυνατό μας χαρτί,
που, για μια σειρά λόγους, δεν το παίζουμε
όπως έπρεπε να το παίξουμε. Αντιλαμ-
βανόμενες την αναγκαιότητα που υπάρχει
σήμερα περισσότερο από ποτέ για την
καθιέρωση των προϊόντων μας στις διε-
θνείς αγορές, μεμονωμένες επιχειρήσεις,
συνεταιρισμοί και φορείς δίνουν καθη-
μερινά έναν τιτάνιο αγώνα, πετυχαίνοντας
αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Θα μπο-
ρούσαν να φέρουν καλύτερα αποτελέ-
σματα, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε
ως χώρα περισσότερα για περισσότερους
παραγωγούς και επιχειρήσεις του χώρου,
αν υπήρχε ένας εθνικός σχεδιασμός που
θα αφορούσε συνολικά το άνοιγμα νέων
αγορών για όλα μας τα αγροτικά προϊόντα.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει
καμία σοβαρή προσπάθεια για να υπάρξει
ένας εθνικός σχεδιασμός που θα στοχεύσει
σε συγκεκριμένες αγορές και θα βγάζει
μπροστά τα πλεονεκτήματα συγκεκρι-
μένων αγροτικών προϊόντων. Όλα όσα
έχουν γίνει μέχρι τώρα από πλευράς πο-
λιτείας στον τομέα αυτό είναι πρόχειρα,
ασυντόνιστα και, κυρίως, χωρίς στόχευση.
Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι οι πιο
πολλοί υπουργοί που έβαλαν στην ατζέντα
τους μεγαλόπνοα σχέδια για την προ-
ώθηση των ελληνικών αγροτικών προ-
ϊόντων, παρά τις όποιες καλές προθέσεις
τους, δεν μπόρεσαν, εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων, να βοηθήσουν αγροτικά
προϊόντα να κερδίσουν το μερίδιο που
δικαιούνται στις δυναμικές λεγόμενες
νέες αγορές. Για να υπάρξει αποτελεσμα-
τική προώθηση των αγροτικών προϊόντων
στο εξωτερικό, για να πάρουμε το μερίδιο
της αγοράς που μας ανήκει, χρειάζεται
να γίνει ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο η
χώρα θα ακολουθήσει με συνέπεια τα
επόμενα δέκα χρόνια. Ένα εθνικό σχέδιο
που θα δεσμευτούν να το στηρίξουν οι
πολιτικές δυνάμεις και δεν θα αλλάζει
κάθε φορά που θα αλλάξει ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γιάννης Τασσιόπουλος

το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυ-
τών να αφορά συνεταιριστές–
για τη ρύθμιση του άτοκου δα-
νείου περιόδου 2009-10 και τη
μετατροπή του σε έντοκο μα-
κροπρόθεσμο δάνειο, χωρίς
εγγύηση του Δημοσίου. 

Σελ. 42

Ο ειδικός φόρος «καίει»
το ελληνικό πούρο 

Εν αναμονή –ακόμα– της άδειας
εξαγωγών από το υπουργείο Οι-
κονομικών, ο πρωτοπόρος Αγρο-
τικός Συνεταιρισμός παραγωγής
πούρων «Η Ποταμιά» εδώ και
1,5 χρόνο έχει σταματήσει τη
δραστηριότητά του!

Σελ. 44 

να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες
της εποχής. 

Σελ. 10 

Ενδιαφέρον Αράβων 
για ελληνικά προϊόντα 

Να κατακτήσουν την αραβική
αγορά, η οποία «διψά» για ποι-
οτικά είδη διατροφής, επιχειρούν
τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
Οι πρώτες επιχειρηματικές επα-
φές αφορούν ελαιόλαδο, ελιές,
παξιμάδια, τυροκομικά κ.ά. 

Σελ. 12 

Συναγερμός στην Ελλάδα
για το ύποπτο κρέας

Σε εξέλιξη έρευνα των Αρχών
μετά και το δημοσίευμα του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Guardian ότι περίπου 74.300
κιλά αλογίσιο κρέας βρέθηκαν
στην ελληνική αγορά το 2012!

Σελ. 14-15

Να καλλιεργήσουμε 
τις δικές μας ζωοτροφές 

Η αλλαγή του διατροφικού μον-
τέλου δεν είναι κάτι που μπορεί
να γίνει απλά και γρήγορα, όπως
ενδεχομένως θα επιθυμούσαμε.
Είναι μια διεργασία που απαιτεί
σχεδιασμό από την πολιτεία. 

Σελ. 16 

Δάνειο σωτηρίας 
Εντός δεκαημέρου αναμένεται
να λήξει η αγωνία 100 οινο-
ποιητικών επιχειρήσεων –με

Εργαλείο για τους αγρότες 
η γεωργική διπλωματία

Τι είναι η γεωργική διπλωματία
και γιατί η Ελλάδα την απορρί-
πτει για τον εαυτό της, τη θεωρεί
πολυτέλεια και περιττό έξοδο;
Γιατί οι πολιτικές ηγεσίες των
υπουργείων Γεωργίας και Εξω-
τερικών δεν έσκυψαν ποτέ στο
θέμα με σοβαρότητα;   

Σελ. 8 

Οι ασθένειες 
του Φεβρουαρίου 

Τελευταίες μέρες του Φεβρουα-
ρίου, και για μια ακόμη φορά
ελαιοπαραγωγοί, αμπελουργοί,
αλλά και όσοι ασχολούνται με
τα καλλωπιστικά φυτά θα πρέπει

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες,
έχοντας στραμμένο το βλέμμα σε συνάντηση

εκπροσώπων τους με κυβερνητικό κλιμάκιο που ορίστηκε
για την προσεχή Δευτέρα στην Αθήνα. 
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Π
αρά το γεγονός ότι

από τους οικονομι-
κούς ελέγχους που
έγιναν στην Πανελ-

λήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ), στη Γενική Συνομοσπον-
δία Αγροτικών Συλλόγων Ελλά-
δας (ΓΕΣΑΣΕ) και στη Συνομο-
σπονδία Δημοκρατικών Αγρο-
τικών Συλλόγων Ελλάδας (ΣΥ-
ΔΑΣΕ) δεν προέκυψαν αξιοση-
μείωτα «λαβράκια», εν μέσω της
έντασης που επικρατεί μεταξύ
της κυβέρνησης και του αγρο-
τικού κόσμου ο υπουργός εκτό-
ξευσε για άλλη μια φορά προ-
ειδοποιήσεις και απειλές προς
την πλευρά τους, ανακοινώνον-
τας νέους και σε βάθος ελέγχους
στις τριτοβάθμιες αλλά και στις
δευτεροβάθμιες αγροτικές ορ-
γανώσεις.
Ειδικότερα, απαντώντας σε σχε-
τική κοινοβουλευτική ερώτηση,
ο υπουργός ΥΠΑΑΤ υποστήριξε
πως «Είναι σαφής η εντολή του
πρωθυπουργού για έλεγχο των
τριτοβάθμιων αγροτικών οργα-

νώσεων σε βάθος χρόνου, από
το 1994 μέχρι σήμερα, για να
μην υπάρχουν ερωτηματικά και
σκιές στη διαχείριση του δημό-
σιου χρήματος». 
Πρόσθεσε μάλιστα ότι, αμέσως
μετά την ολοκλήρωση των ελέγ-
χων στις τριτοβάθμιες οργανώ-
σεις «για να εξακριβωθεί πού
και πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα
της ενίσχυσης που προέρχονται
από τις ασφαλιστικές εισφορές
των ίδιων των αγροτών στον
ΕΛΓΑ», οι έλεγχοι θα επεκταθούν
και στις δευτεροβάθμιες αγρο-
τικές οργανώσεις (Ενώσεις Αγρο-
τικών Συνεταιρισμών) και σε
πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς
που διαχειρίστηκαν κρατικά
κονδύλια και εμφανίζουν μεγάλα
χρέη, αλλά και στις ενισχύσεις
μεμονωμένων αγροτών.
Ο υπουργός διαβίβασε στη Βου-
λή αναλυτικά στοιχεία για τις
οικονομικές ενισχύσεις των
Αγροτικών Συνεταιριστικών Ορ-
γανώσεων ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ
και ΣΥΔΑΣΕ την περίοδο 1994
έως και το 2012, οι οποίες υπο-

λογίστηκαν επί των εσόδων του
ΕΛΓΑ από την ειδική ασφαλιστική
εισφορά και ανήλθαν συνολικά
σε 55.599.231 ευρώ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά,
η ΠΑΣΕΓΕΣ εισέπραξε συνολικά
37.471.011,39 ευρώ, η ΓΕΣΑΣΕ
11.321.002,35 ευρώ και η ΣΥ-
ΔΑΣΕ 6.807.218,12 ευρώ. Ο κ.

Τσαυτάρης διαβίβασε στη Βουλή
και τα στοιχεία για τις επιχορη-
γήσεις που έλαβε η ΠΑΣΕΓΕΣ
από τον τακτικό προϋπολογισμό
του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων από το
1995 έως και το 2010, που συ-
νολικά φτάνουν το 1,2 εκατομ-
μύριο ευρώ.

Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον
τίτλο «30χορτοκοπτικά και τα 30 αλυσοπρίονα»
από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των
αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν
όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Από
το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι
υπάλληλοι της εφημερίδας, καθώς και οι σύζυγοι
και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού. Επίσης τα
στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας διανομής
ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως
2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού
ορίζεται το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013.
3.Τα Δώρα: 
Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 30 χορτοκοπτικά
και 30 αλυσοπρίονα, τα οποία θα κερδίσουν 60
τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε εξήντα (60) φύλλα της Εφημερίδας, η

οποία θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 23 Φε-
βρουαρίου 2013, υπάρχει στη σελ. 3 μια κόκκινη
σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό – αναγνώστες της εφημερίδας, οι
οποίοι θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα,
θα βρουν τις σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν
(πρωτότυπα) στα γραφεία της εφημερίδας στην
Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι την
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 (ώρες: 09:30 -
18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν
εμφανιστεί μέχρι την ανωτέρω
προθεσμία, χάνει το δικαίωμα
διεκδίκησης του μηχανήματος
και απόλλυται οριστικά για ο συμ-
μετέχοντα. 
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
23ης Φεβρουαρίου 2013, σε περίπτωση που έχει
ανοιχθεί ή παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο
η συσκευασία της εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού

θα ανακοινωθούν με οποιονδήποτε
τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια,
η οποία και διατηρεί ρητά το
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 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

Νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τις συνδικαλιστικές
αγροτικές οργανώσεις ανοίγει ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, επαναφέροντας 
το θέμα των ελέγχων στα οικονομικά τους. 

«Θολό» παραμένει το τοπίο σε σχέση με τις
εξαγγελίες της κυβέρνησης για παράταση

του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης
των αγροτών κατά δύο έτη. Ενώ ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρης,
σε μια προσπάθεια να «εξευμενίσει» τον αγροτικό
κόσμο που είχε βγει στους δρόμους, προχώρησε
σε υποσχέσεις για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, το θέμα
παραμένει στον αέρα και μέχρι στιγμής ουδείς
αναλαμβάνει να δώσει διευκρινίσεις για το πώς
και εάν θα γίνουν πράξη οι κυβερνητικές υποσχέσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το υπουργείο Εργασίας
δηλώνει άγνοια και πετά το μπαλάκι στον κ.
Τσαυτάρη, προκαλώντας τον ουσιαστικά να δώσει
λεπτομέρειες για το «προσυνταξιοδοτικό πρόγραμμα»
που εξήγγειλε.  
Αποκαλυπτικά είναι τα όσα είπε στη Βουλή ο υφυ-
πουργός Εργασίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο
οποίος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βου-
λευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Ιορδάνη
Τζαμτζή, τόνισε: «Θεωρώ ότι χρήζει να διατυπωθεί
μια ερώτηση και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
δεδομένου ότι από εκεί προήλθε αυτή η εξαγγελία».
Ο υφυπουργός τόνισε ότι το ΥΠΑΑΤ  είναι αυτό
που πρέπει να δώσει «κάποιες διευκρινίσεις,
κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προσυν-
ταξιοδοτικό πρόγραμμα, που αποτελεί μια ευχέρεια,
όχι για να λυθεί, αλλά για να δοθεί μια ανάσα, μια
τόνωση στους αγρότες που αντιμετωπίζουν αυτό
το συγκεκριμένο πρόβλημα». Αποφεύγοντας να
δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση για το θέμα, ο κ.
Παναγιωτόπουλος τόνισε με νόημα ότι «οπωσδήποτε
και το ζήτημα της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης
των αγροτών είναι μια απ’ αυτές τις αδικίες. Όμως,
το δημοσιονομικό κόστος αυτής της διετίας ανέρχεται
αυτή την ώρα περίπου στα 220 εκατομμύρια».

Θολές οι εξαγγελίες 
για τη συνταξιοδότηση

Nέοι έλεγχοι, νέα αντιπαράθεση 

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

Π
αρά τις συνεχείς διευκρι-

νιστικές εγκυκλίους, οι γε-
ωπόνοι διαπιστώνουν αδυ-
ναμίες σε ζητήματα ερμη-

νειών σε σχέση με την υποβολή εν-
στάσεων για κάποιες επενδύσεις που
απερρίφθησαν, ή ως προς κάποιες
άλλες στις οποίες μειώθηκε το επι-
λέξιμο κόστος. Από τη μεριά του, το
υπουργείο αντιτείνει ότι σε πολλές
περιπτώσεις από πολλούς μελετητές
γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας
ένστασης, οδηγώντας σε σημαντική
καθυστέρηση στην υλοποίηση των
επενδυτικών προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα, οι μελετητές επιση-
μαίνουν στην επιστολή ότι δεν γίνονται
δεκτές ενστάσεις, παρά μόνο ιεραρ-
χικές προσφυγές ή αιτήσεις θεραπείας
σε περιπτώσεις που έχει μειωθεί το
επιλέξιμο κόστος. Παράλληλα, κανείς
δεν γνωρίζει ποιες επιτροπές –ή ομά-
δες ή άτομα– θα ελέγξουν και, κυρίως,
ποιοι θα αποφανθούν επί των αιτη-
μάτων ιεραρχικής προσφυγής ή αι-
τημάτων θεραπείας.
Οι υποψήφιοι επενδυτές των Σχεδίων
Βελτίωσης βρίσκονται εν αναμονή
και της έναρξης λειτουργίας του Τα-
μείου Εγγυοδοσίας, μέσω του οποίου
θα καλύπτουν την ίδια συμμετοχή
τους. Το υπουργείο βρίσκεται σε συ-
νεννόηση με τις τράπεζες σχετικά με
το θέμα και σύντομα θα υπάρχουν
ανακοινώσεις. 
Σημειώνεται ότι η πρώτη αίτηση πλη-
ρωμής (έχουν λάβει ήδη προκατα-
βολή) υποβάλλεται μέσα σε 12 μήνες
από την έκδοση της ατομικής από-
φασης έγκρισης, με την προϋπόθεση
να έχει υλοποιηθεί το 20% του συ-
νολικού εγκεκριμένου προϋπολογι-
σμού. Η τελική αίτηση πληρωμής
υποβάλλεται σε 24 μήνες από την
έκδοση της ατομικής απόφασης έγ-
κρισης, με την προϋπόθεση ότι έχει
υλοποιηθεί το 80% του συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Για κάθε αίτημα πληρωμής υπάρχει
δυνατότητα διορθώσεων με επανα-
εισαγωγή στοιχείων ανά πάσα στιγμή
στην εφαρμογή. Το αίτημα μπορεί
να διορθωθεί ακόμα και αφού ορι-

στικοποιηθεί στην εφαρμογή, σταματά
όμως κάθε διόρθωση αφού πάρει
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
Για δαπάνη μέχρι 3.000 ευρώ, οι πλη-
ρωμές θα γίνονται σε μετρητά, ενώ
για δαπάνη άνω των 3.000 ευρώ πλη-
ρώνεται μέσω τραπεζικού λογαρια-
σμού του δικαιούχου με επιταγή. Η
τραπεζική επιταγή πρέπει να έχει
λήξει πριν από την πληρωμή, να έχει
εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου
και να περιλαμβάνεται στο «εξτρέ»
του προμηθευτή του μηχανήματος.
Προκειμένου να συνδεθεί η πληρωμή
με την εξόφληση του τιμολογίου,
πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη
είσπραξης επιταγής η ημερομηνία,
ο αριθμός επιταγής δικαιούχου και
τα ακριβή ποσά.

Πώς θα γίνονται 
οι τροποποιήσεις
Νέες διευκρινίσεις για τυχόν παρεκ-
κλίσεις και τροποποιήσεις των Σχεδίων
Βελτίωσης δίνει με απόφασή του, που
παρουσιάζει η «Παραγωγή», ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος
Τσαυτάρης. Σύμφωνα με την από-
φαση, τροποποίηση των αρχικών
σχεδίων μπορεί να γίνει χωρίς την
υποβολή σχετικού αιτήματος, εφόσον
οι αλλαγές στις δαπάνες δεν υπερ-

βαίνουν το 20% του προϋπολογισμού
του έργου. 
Όπως αναφέρει, «σε περίπτωση που
κατά την υλοποίηση του επενδυτικού
Σχεδίου Βελτίωσης προκύψει η απο-
δεδειγμένη αναγκαιότητα τροποποί-
ησής του, η εγκριθείσα ενίσχυση κα-

ταβάλλεται στο δικαιούχο μετά από
την έγκριση της τροποποίησης από
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων ή άλλο εξουσιοδοτη-
μένο από αυτόν όργανο, κατόπιν σχε-
τικής εισήγησης του Φορέα Εφαρ-
μογής. Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση
τροποποίησης στο Φορέα Εφαρμογής
πριν από την πραγματοποίηση των
αιτούμενων παρεκκλίσεων ή/και με-
ταβολών, η οποία συνοδεύεται από
τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριω-
μένη, υπογεγραμμένη από το δικαιού-
χο και τον αρμόδιο συντάκτη, καθώς
και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έγ-
γραφα και δικαιολογητικά που τεκ-
μηριώνουν το αίτημα».
Σε περίπτωση που το αίτημα γίνεται
αποδεκτό, εκδίδεται η σχετική από-
φαση τροποποίησης της ατομικής
απόφασης έγκρισης του επενδυτικού
Σχεδίου Βελτίωσης, του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν
οργάνου κατόπιν σχετικής εισήγησης
του Φορέα Εφαρμογής. Στην περί-
πτωση που το ανωτέρω αίτημα δεν

γίνεται αποδεκτό, ο δικαιούχος ενη-
μερώνεται εγγράφως για την αιτιο-
λογία της απόφασης αυτής και για
την υποχρέωση να υλοποιήσει το
επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην
ισχύουσα ατομική απόφαση έγκρισης.
Γίνονται δεκτές μέχρι τρεις τροπο-
ποιήσεις των ατομικών αποφάσεων
έγκρισης των επενδυτικών Σχεδίων
Βελτίωσης, μη συμπεριλαμβανομένων
των τροποποιήσεων του χρονοδια-
γράμματος υλοποίησης του έργου. 
Σύμφωνα με την απόφαση, δεν θε-
ωρούνται ουσιώδεις παρεκκλίσεις
ή/και μεταβολές, συνεπώς δεν απαι-
τείται τροποποίηση της ατομικής
απόφασης έγκρισης, οι παρακάτω
περιπτώσεις:

8Οι περιπτώσεις μείωσης του με-
γέθους του χώρου σταβλισμού των
ζώων –με την προϋπόθεση ότι πλη-
ρούνται οι εθνικές προδιαγραφές,
όπου προβλέπονται–, χωρίς να μει-
ώνεται η δυναμικότητά του.
8Αλλαγή χωροθέτησης επιλέξιμων
επενδύσεων χωρίς αλλαγή της δυ-
ναμικότητάς τους.
8Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις
διαφοροποίησης, με την προϋπόθεση
ότι δεν επηρεάζεται η δυναμικότητα
της εκμετάλλευσης.

Όταν η επένδυση υλοποιείται με δια-
φοροποίηση της ιπποδύναμης έως
115 ίππους 20%, από 115,1 έως 175
ίππους 10% και πάνω από 175,1
ίππους 5%, με την προϋπόθεση ότι
η νέα ιπποδύναμη δεν υπερβαίνει
τους 85 ίππους, εφόσον πρόκειται
για δενδροκομικό ελκυστήρα, ή αν-
τίστοιχα τους 100 ίππους, εφόσον
πρόκειται για γεωργικό ελκυστήρα
γενικής χρήσης, εάν με την αίτηση
ενίσχυσης δεν έχει προσκομιστεί με-
λέτη υπολογισμού της ιπποδύναμης
ή δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ιππο-
δύναμη που προκύπτει από την προ-
σκομισθείσα με την αίτηση ενίσχυσης
μελέτη, στις περιπτώσεις που έχει
προσκομιστεί.

Όταν η επενδυτική δαπάνη υλοποι-
είται με διαφοροποίηση του μεγέθους
ή της δυναμικότητάς της, χωρίς ωστό-
σο να μεταβάλλονται οι στόχοι του
Σχεδίου Βελτίωσης ή η δυναμικότητα
της εκμετάλλευσης.

1
Γεωργικά κτίσματα και 
κατασκευές:

2 Γεωργικοί ελκυστήρες:

3
Μηχανολογικός και λοιπός
εξοπλισμός:

ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Χαμένοι στις ενστάσεις των Σχεδίων Βελτίωσης δηλώνουν
οι γεωπόνοι μελετητές με επιστολή τους προς το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Σύμφωνα με 

την απόφαση του ΥΠΑΑΤ,

τροποποίηση 

των αρχικών σχεδίων

μπορεί να γίνει χωρίς 

την υποβολή σχετικού

αιτήματος, εφόσον 

οι αλλαγές στις δαπάνες

δεν υπερβαίνουν το 20%

του προϋπολογισμού 

του έργου
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Ε
πειτα από πολύμηνες κα-

θυστερήσεις, το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης ξε-
κίνησε τις διαδικασίες για

τη δράση του ταμείου, με τον υπουργό
Αθανάσιο Τσαυτάρη να υπογράφει
σχετική συμφωνία με τον πρόεδρο
του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματι-
κότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), που
θα διαχειριστεί τη διάθεση των κε-
φαλαίων. Το πρόγραμμα αφορά χρη-
ματοδοτήσεις για επενδύσεις και κε-
φάλαια κίνησης στον αγροτικό τομέα
με την εγγύηση του ελληνικού Δη-
μοσίου, συνολικού ύψους 300 εκατ.
ευρώ. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,
το πρόγραμμα θα έχει ξεκινήσει έως
τον Ιούνιο του 2013 και η διάρκεια
των δανείων θα είναι δεκαετής, με
περίοδο χάριτος έως και δύο χρόνια.
Το πρόγραμμα θα επιδοτεί το επιτόκιο
(επιδότηση 4 ποσοστιαίων μονάδων),
το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πλη-
ροφορίες, θα είναι στο μισό από αυτό
που προσφέρουν οι τράπεζες σε
άλλες δράσεις, ενώ τα αιτήματα των
δικαιούχων θα γίνονται στις συμβε-
βλημένες τράπεζες. 
Στόχος του ταμείου είναι η χορήγηση
χαμηλότοκων βραχυπρόθεσμων και
μεσο-μακροπροθέσμων δανείων από
τις τράπεζες σε όσους δικαιούνται
να συμμετάσχουν στα μέτρα των Σχε-
δίων Βελτίωσης και της μεταποίησης,

καθώς και προς ιδιώτες επενδυτές,
ενισχύοντας έτσι την επιχειρηματι-
κότητα, τη ρευστότητα και την οικο-
νομική ανάπτυξη σε περιφερειακό
επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο θα χρη-
ματοδοτηθεί σχεδόν το σύνολο των
επενδύσεων που υπολογίζεται να
πραγματοποιηθούν φέτος από κοι-
νοτικά προγράμματα, δηλαδή οι 6.000
κυρίως μικρές επενδύσεις στον αγρο-
τικό τομέα, οι 330 επενδύσεις μετα-
ποίησης αγροτικών προϊόντων και
αργότερα ίσως και οι επενδύσεις σε
αγροτουριστικά καταλύματα.

Χρηματοδότηση
Αναλυτικά, το Ταμείο Αγροτικής Επι-
χειρηματικότητας προικοδοτείται με
116.000.000 ευρώ από το ελληνικό

Δημόσιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα
καλυφθεί από τις τράπεζες που θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  Συγ-
κεκριμένα, το ελληνικό Δημόσιο κα-
ταβάλλει στην ΕΤΕΑΝ το σύνολο του
κεφαλαίου των 116.000.000 ευρώ,
με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης
των δικαιούχων στη χρηματοδότηση,
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και των επενδύσεων και την επιτά-
χυνση της υλοποίησης των επενδύ-
σεων που θα ενταχθούν για συγχρη-
ματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2007-2013. Η ΕΤΕΑΝ
Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια
για την επιλογή των χρηματοοικο-
νομικών και χρηματοπιστωτικών ορ-
γανισμών, με κριτήριο την ωφέλεια
των δυνητικών δικαιούχων. 

Ενισχυόμενες δράσεις 
Οι πιστώσεις θα προέρχονται από τα
παρακάτω μέτρα, με αρχικό ενδεικτικό
προϋπολογισμό ως εξής:
Μέτρο 121: 77.115.000 ευρώ (αφορά
τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκ-
μεταλλεύσεων, δηλαδή τα Σχέδια
Βελτίωσης).
Μέτρο 123Α:23.140.000 ευρώ (αφο-
ρά επενδύσεις στη μεταποίηση και
στην εμπορία γεωργικών προϊόν-
των).
Μέτρο 311: 2.360.000 ευρώ (αφορά
τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές
δραστηριότητες).
Μέτρο 312: 2.360.000 ευρώ (αφορά
τη στήριξη της δημιουργίας και της
ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσε-
ων).
Μέτρο 313: 11.025.000 ευρώ (αφορά
την ενθάρρυνση τουριστικών δρα-
στηριοτήτων).

Είδος ενίσχυσης
Το είδος ενίσχυσης των επενδύσεων
που θα εντάσσονται στο Ταμείο Αγρο-
τικής Επιχειρηματικότητας θα αφορά
την επιδότηση επιτοκίου – εγγυοδοσία
για τη χορήγηση χαμηλότοκων δα-
νείων. Ειδικότερα, το προσφερόμενο
επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών,
μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο
του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρημα-
τικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τε-
λικό επιτόκιο για τον Έλληνα αγρότη,
που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%.

Διάρκεια δανείων
Η διάρκεια των δανείων θα είναι μα-
κροπρόθεσμη, έως 10 χρόνια, με πε-
ρίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει
έως 2 χρόνια, με σκοπό την υποβοή-
θηση του επενδυτή κατά τα πρώτα
χρόνια.

Διαδικασία αιτήσεων
Τα αιτήματα δανειοδότησης μέσω
του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρημα-
τικότητας θα γίνονται στις συμβε-
βλημένες τράπεζες. Κάθε τράπεζα
θα είναι αρμόδια για την εξέταση των
επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση
των δανείων, το χειρισμό των πλη-
ρωμών, την παρακολούθηση της υλο-
ποίησης των επενδυτικών σχεδίων
μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και
την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο
ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.

«ΕΝΑΕΛΙΟ»: 105 εκατ. 
ευρώ στον... πάγο

Εναγωνίως αναμένουν οι αλιείς
την έναρξη του προγράμματος

«Ενάλιο», που μέχρι στιγμής παραμένει
στις προθέσεις και στα χαρτιά των
αρμοδίων χωρίς καμία ουσιαστική
δράση για την έναρξη των κεφαλαίων.
Το πρόγραμμα, που ανασχεδιάστηκε
πρόσφατα, έχει στόχο να χορηγεί
επενδυτικά δάνεια για αλιευτικές
δραστηριότητες μικρής κλίμακας.
Ο προϋπολογισμός των συνολικών
χρηματοδοτήσεων αγγίζει τα 105
εκατ. ευρώ, τα οποία και υπολογίζεται
να διατεθούν, επίσης με εγγυήσεις
του ελληνικού Δημοσίου, για την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υπαχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιεία (ΕΠΑΛ). Σύμφωνα
με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν
έχει υπάρξει ενδιαφέρον από τις
τράπεζες για τη διαχείριση και τη
διάθεση των κονδυλίων χρηματο-
δότησης. Μέχρι στιγμής, για τη λει-
τουργία του ταμείου έχουν συμβληθεί
δύο συνεταιριστικές τράπεζες. Το
υπουργείο αναμένει αύξηση του εν-
διαφέροντος εκ μέρους των τραπεζών,
με την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς
του μετά την υπαγωγή των επενδυ-
τικών σχεδίων στο ΕΠΑΛ. Το έργο
αναζήτησης χρηματοοικονομικών
και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
έχει ανατεθεί και εδώ στο ΕΤΕΑΝ, το
οποίο έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου
την υλοποίηση του προγράμματος. 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ

Δάνεια με 10ετή διάρκεια
Ανάσα ρευστότητας με
χαμηλότοκη χρηματοδότηση
σε αγρότες και αγροτικές
επιχειρήσεις που συμμετέχουν
στα κοινοτικά προγράμματα
υπόσχεται η ενεργοποίηση 
του Ταμείου Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης. 

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  
(adamopoulou@paragogi.net)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ:  Ανοικτά αγροτικά δάνεια 

Σε ετοιμότητα για τη διάθεση των γνωστών και ως Ανοιχτών
Δανείων Αγροτών για τη νέα καλλιεργητική περίοδο

βρίσκεται η ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ, ενώ, από τη μεριά του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένονται ανακοινώσεις για τον
τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιδότηση
επιτοκίου των αγροτικών δανείων. Σύμφωνα με πληροφορίες,
το νέο δανειοδοτικό πλαίσιο της τράπεζας προβλέπει δύο
νέα δάνεια με ευνοϊκούς όρους προς τους αγρότες. Συγκεκριμένα,
το ανοιχτό δάνειο αγροτών (καλλιεργητικό) και το ενιαίο
μεσο-μακροπρόθεσμο ανοιχτό δάνειο επίσης για αγρότες
(επενδυτικό). Αναλυτικά, το Ανοιχτό Δάνειο Αγροτών, με
επιτόκιο το οποίο δεν θα ξεπερνά το 4%, θα διατεθεί τόσο
σε αγρότες που μπορεί να έχουν ήδη ενεργούς λογαριασμούς
καλλιεργητικών δανείων, όσο και σε νέους αγρότες. Μάλιστα,
εξετάζεται ο αγρότης δανειολήπτης να έχει υποχρέωση της
καταβολής των τόκων ετησίως, με την καταβολή του
κεφαλαίου να είναι ελεύθερη για ορισμένο
χρονικό διάστημα. Συνολικά δε εκτιμάται
ότι τη χρήση του δανείου αυτού θα την
επιχειρήσουν περίπου 370.000 αγρότες. 
Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό ανοικτό
δάνειο, το επιτόκιο αναμένεται να δια-
μορφωθεί κοντά στο 4,5%-5%, με δεκαετή

διάρκεια. Το συγκεκριμένο προϊόν-δάνειο της ΑΤΕ απευθύνεται
σε αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Η υποχρέωση για την
αποπληρωμή των δανείων περιορίζεται στην ετήσια καταβολή
των τόκων και σε ένα ελάχιστο ποσό καταβολής του κεφαλαίου
ετησίως. 

Επιδότηση επιτοκίου 
Η έναρξη των χορηγήσεων βρίσκει ανάχωμα στη χρηματοδότηση
του επιτοκίου, τις οποίες επαναφέρει στη μετά ΑΤΕ εποχή
το υπουργείο, δεδομένου ότι ο κ. Τσαυτάρης αναζητά τα
απαιτούμενα κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένει το πράσινο φως από το
υπουργείο Οικονομικών για την ενεργοποίηση λογαριασμού
που βρίσκεται στην ΤτΕ (από παρακρατήσεις καταναλωτικών
και στεγαστικών χορηγήσεων), στον οποίο πρόσβαση
παλαιότερα είχε μόνο η ΑΤΕ, που θα χρηματοδοτήσει τα

επιτόκια, ενώ ο κ. Τσαυτάρης φαίνεται
να έχει καταλήξει στο μοντέλο βάσει του
οποίου θα μπορεί να δίνεται η επιδότηση.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, το επι-
δοτούμενο επιτόκιο θα κυμαίνεται από
1%-2%, ανάλογα με το είδος του δανείου
(βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο). 



Τ
α τελευταία εικοσι-

τετράωρα οι εκπρό-
σωποι των αγροτών
πιέζουν έντονα την

κυβέρνηση να δώσει ξεκά-
θαρες απαντήσεις στα θέματα
που τους αφορούν, ενώ η τε-
λευταία κινείται από την πλευ-
ρά της εν μέσω επικοινωνια-
κών ελιγμών, προσπαθώντας
να κερδίσει χρόνο έως ότου
οι αγρότες αφήσουν οριστικά
τους δρόμους και επιστρέ-
ψουν στις καλλιέργειές τους. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα, τη
Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί
συνάντηση εκπροσώπων των
αγροτών από τη Λάρισα με
κυβερνητικό κλιμάκιο, απο-
τελούμενο από τους υπουρ-
γούς Οικονομικών Γιάννη
Στουρνάρα, Εργασίας Γιάννη
Βρούτση, Κλιματικής Αλλαγής
Ευάγγελο Λιβιεράτο και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Αθανάσιο
Τσαυτάρη. 
Το «ραντεβού», μετά την ολο-
κλήρωση του οποίου πολλοί
εκτιμούν ότι θα σημάνει και
το τέλος των έως τώρα κινη-
τοποιήσεων, ορίστηκε με τη
μεσολάβηση της γ.γ. του ΚΚΕ
Αλέκας Παπαρήγα, από την
οποία ζήτησαν παρέμβαση
οι αγρότες της Ενωτικής Ομο-
σπονδίας Αγροτικών Συλλό-
γων Λάρισας. 
Ενόψει της συνάντησης αυτής,
οι αγρότες έστειλαν το μήνυμα
στην κυβέρνηση ότι δεν προ-
τίθενται να κάνουν πίσω και
ότι θα κλιμακώσουν τις κινη-
τοποιήσεις τους εάν δεν λά-
βουν ξεκάθαρες απαντήσεις
και συγκεκριμένες δεσμεύσεις
για θέματα όπως το αγροτικό
πετρέλαιο από την πλευρά
των συναρμόδιων για τα αγρο-
τικά θέματα υπουργών. 
Την απόφαση αυτή έλαβαν
μετά από σύσκεψη που πραγ-
ματοποίησαν εκπρόσωποι
των μπλόκων απ’ όλη την Ελ-

λάδα, την Πέμπτη στη Λάρισα. 
Δίνοντας το στίγμα των επι-
διώξεων των αγροτών ο Ι. Πα-
ναγής, εκπρόσωπος του Συν-
τονιστικού, υποστήριξε: «Εδώ
και τώρα ζητάμε λύση, αλλιώς
παραμένουμε στα μπλόκα και
συνεχίζουμε τις επαφές μας»,
προσθέτοντας όμως πως η
κυβέρνηση οφείλει να λάβει
συγκεκριμένες δεσμεύσεις
για το αγροτικό πετρέλαιο,
«κι όποτε γίνει»! 

Την ίδια ώρα, το επιτελείο του
υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων προ-
σπαθεί να σβήσει και τις τε-
λευταίες «φωτιές» που μένουν
αναμμένες με τις κινητοποι-
ήσεις που εκδηλώνονται ακό-
μα σε διάφορες περιοχές της
χώρας.
Στην κατεύθυνση αυτή, η πο-
λιτική του ηγεσία κάνει επα-
φές με εκπροσώπους αγρο-
τών, σε ένδειξη θετικής διά-

θεσης για διάλογο!  Αυτή την
εντολή έλαβαν, σύμφωνα με
τις πληροφορίες, οι υπουργοί
του ΥΠΑΑΤ από τον πρωθυ-
πουργό, στη διάρκεια συνάν-
τησής τους στα μέσα της
εβδομάδας. 
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς φέρεται
να υπογράμμισε στους
υπουργούς πως πρέπει να
εξαντλήσουν όλα τα περιθώ-
ρια ώστε να εκτονωθεί πλή-

ρως η κατάσταση με τις κι-
νητοποιήσεις, να τηρήσουν
το χρονοδιάγραμμα και να
κάνουν έγκαιρα τις πληρωμές
που είχαν εξαγγελθεί, τόσο
για τη συνδεδεμένη ενίσχυση
βάμβακος όσο και για την
επιστροφή του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο
αγροτικό πετρέλαιο, για τις
οποίες η κυβέρνηση έχει δε-
σμευτεί ότι θα καταβληθούν
εντός του Φεβρουαρίου. 
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Εν αναμονή δεσμεύσεων
oι αγρότες στα μπλόκα

ΚΡΙΣIΜΗ ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

«Εδώ και τώρα

ζητάμε λύση, αλλιώς

παραμένουμε στα

μπλόκα και

συνεχίζουμε τις

επαφές μας» 

Να διατηρήσουν τα αγροτικά ζητήματα στην επικαιρότητα και να διασφαλίσουν συγκεκριμένες
δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους επιχειρούν οι τελευταίοι των αγροτών που
παραμένουν στα μπλόκα ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
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Ο
ι ρόλοι των διπλωματών

καλύπτουν όλα τα επίπεδα
σχέσεων: πολιτική, εμπό-
ριο, επικοινωνία, ναυτιλία,

τουρισμό, επιστήμη, γεωργία, άμυνα
και προξενικές υποθέσεις. Διπλωμάτης
είναι εκείνος ο «κατάλληλος» (αν και
δεν συμβαίνει πάντοτε), ο οποίος/α
καλείται να φέρει σε πέρας έναν από
τους ρόλους αυτούς. Ως προς τον ορι-
σμό του διπλωμάτη, αξίζει να θυμη-
θούμε μια πραγματική μορφή της δι-
πλωματίας, τον Βρετανό Michael Shea
(γενικό γραμματέα Τύπου της Βρετα-
νικής Αυλής, 1938-2009). Είχε πει ότι
«η πρωταρχική ικανότητα ενός δι-
πλωμάτη είναι να μπορεί να διαβάζει
εμπιστευτικά έγγραφα ανάποδα όταν
μπαίνει στο γραφείο κάποιου άλλου»!
Γι’ αυτό, άλλωστε, η διπλωματία και
η κατασκοπία γίνονται αχώριστες
αδερφές σε περιόδους έντασης, αλλά
όχι πάντοτε. Καλά όλα αυτά, τι είναι

όμως η γεωργική διπλωματία και γιατί
η Ελλάδα ως χώρα την απορρίπτει
για τον εαυτό της, τη θεωρεί πολυτέλεια
και περιττό έξοδο; Γιατί οι πολιτικές
ηγεσίες των υπουργείων Γεωργίας και
Εξωτερικών δεν έσκυψαν ποτέ στο
θέμα με σοβαρότητα;   

Γεωργική διπλωματία είναι ο ρόλος
που καλείται να διαδραματίσει ο γε-
ωργικός ακόλουθος ή ο γεωργικός
σύμβουλος, στο πλαίσιο της αποστο-
λής του σε ξένη χώρα ή οργανισμό,
με μια λίστα καθηκόντων και προτε-
ραιοτήτων γύρω από το γεωργικό

εμπόριο, την προώθηση των συμφε-
ρόντων της χώρας σε κυβερνήσεις,
φόρουμ και φορείς γεωργικής πολι-
τικής και αγορές, να ασκεί μάρκετινγκ,
προβολή και προώθηση των εξαγώ-
γιμων ελληνικών προϊόντων, να ερευνά
υποθέσεις που αφορούν τη χώρα,
υπηρετώντας τον πιο δραστήριο και
προσοδοφόρο ιδιωτικό τομέα, που
είναι το γεωργικό εξαγωγικό εμπόριο,
να παρακολουθεί τον ανταγωνισμό
στις διεθνείς αγορές, τις επιστημονικές
προόδους και καινοτομίες στον αγρο-
διατροφικό και αγροδασικό τομέα,
την επιστημονική ενημέρωση και επι-
μόρφωση γεωτεχνικών επιστημόνων
μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα
και ανταλλαγές, και όσα διμερή θέματα
σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τις
ζωονόσους, τη φυτοϋγεία και την

Λύση για τους αγρότες η ενεργοποίηση της  

Προτάσεις για τη λειτουργία του διπλωματικού φορέα

Η ομογένεια είναι ο καλύτερος
πρεσβευτής για την προώθηση 
των ελληνικών προϊόντων.

Δημιουργία Εθνικού Αρχείου Γεωργικών
Προϊόντων με καταχώρισή τους σε Εθνικό
Μητρώο Προϊόντων & Τροφίμων (Hellenic
Food Infobank) 
Συνεχής απογραφή όλων των προϊόντων κατά
ταυτότητα (ετικέτα) και περιοχή με τους φορείς
παραγωγής, διαχείρισης, μεταποίησης και εμπορίας
(ευρύτερη καταγραφή από το μητρώο εμπόρων). 
Η «ταυτότητα των προϊόντων» θα αφορά συγκεκριμένη
χωρική ενότητα παραγωγής με συνοδευτικά χα-
ρακτηριστικά καλλιεργητικής πρακτικής, με δράσεις
προστασίας του περιβάλλοντος, απασχόληση
ενηλίκων και όχι παιδιών, βιοκλίματος, βιοποικιλότητας,
θρεπτικότητας, κλινικής διατροφικής αξίας, ποσοτικής
διαθεσιμότητας, ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. (πλην των εισροών,
εξοπλισμού, μηχανημάτων και υπηρεσιών που εν-
τάσσονται στην «εμπορική πολιτική»).

Δημιουργία Γραφείων Γεωργικών Ακο-
λούθων 

Γεωργικά Γραφεία Εξωτερικού μπορούν να
«συστεγάζονται» στις ελληνικές πρεσβείες με

τα γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
και με ανεξάρτητο προϋπολογισμό από το ΥΠΑΑΤ.

Εναλλακτικά, να λειτουργούν ως ανεξάρτητα
γραφεία (Agricultural Trade Offices - ATO) σε

επιλεγμένες πόλεις του εξωτερικού, με «περιοχή
ευθύνης» δύο και παραπάνω όμορες χώρες.

Τα Γεωργικά Γραφεία Εξωτερικού, για να είναι
ευέλικτα και λειτουργικά, δεν πρέπει να είναι

μονομελή. Αναλόγως του μεγέθους της αγοράς,
θα προσδιορίζεται η παρουσία γεωργικών ακολούθων,
βοηθών και γραμματειακής υποστήριξης, με ειδικό

«βάρος» στη μηχανογραφική οργάνωση και υπαγωγή
σε δίκτυο intranet. 

Επιβάλλεται να ανήκουν στο ΥΠΑΑΤ και όχι
στο ΥΠΕΞ (π.χ. στη Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής

του ΥΠΑΑΤ ή σε νέα υπηρεσία/γραμματεία «Εξω-
τερικών Γεωργικών Υποθέσεων», κατά το πρότυπο
FAS, του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ).  

Η στελέχωση μπορεί να προέρχεται από ειδι-
κότητες με κατάλληλη σεμιναριακή επιμόρφωση

(από σχετικό και προσαρμοσμένο στην απαίτηση
τμήμα και πρόγραμμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης ή πανεπιστημιακά τμήματα Αγροτικής
Πολιτικής και Οικονομίας).

Προτεραιότητα σε γλωσσομαθείς γεωτεχνικούς
επιστήμονες, διατροφολόγους, γεωργοοικο-

νομολόγους με μεταπτυχιακή παιδεία, κατά προτίμηση
σε διεθνείς σχέσεις και μάνατζμεντ, με την κατάλληλη
προετοιμασία πριν από την ανάληψη καθηκόντων.

Έδρα τους, οι πρωτεύουσες των μεγαλύτερων
εισαγωγικών χωρών τροφίμων και αγροτικών

προϊόντων παγκοσμίως, χωρών με καταναλωτικές
και διαιτητικές τάσεις μεσογειακού χαρακτήρα και
με έντονη παρουσία ανταγωνιστών της Ελλάδας. 

Διερεύνηση παρθένων αγορών και δημιουργία
νέων, μικρής έκτασης, αλλά μικρού όγκου και

υψηλής προστιθέμενης αξίας (κατά περιοχές του
κόσμου και κατά προϊόν – niche markets).

Γιατί οι εμπορικοί ακόλουθοι 
δεν είναι οι πλέον αρμόδιοι
Οι εμπορικοί ακόλουθοι δεν είναι σε θέση να φέρουν
σε πέρας ένα πλήρες και απαιτητικό έργο γεωργικών

ακολούθων, αν και το έργο τους παραμένει ανεκτίμητο
στις παρούσες συνθήκες. Για πολλές πρεσβείες
μας στο εξωτερικό, οι γεωργικές υποθέσεις απο-
τελούν δευτερεύον πεδίο δράσης έως «περι-
στασιακή ενασχόληση» του προσωπικού. Απαιτείται
ειδική επιστημονική κατάρτιση και εξειδικευμένα

«job descriptions», που δεν διαθέτουν και δεν
είναι σε θέση να ακολουθήσουν οι εμπορικοί εκ-
πρόσωποι, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται
αντί να αναδεικνύεται ο θεσμός και οι στόχοι
των γραφείων «γεωργικών διπλωματικών υπο-
θέσεων». 
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Τα καθήκοντα του Γεωργικού Γραφείου
Τα καθήκοντα του Γεωργικού Γραφείου του γεωργικού ακολούθου
και του προσωπικού συνοψίζονται (κατά το πληρέστερο δυνατό) ως
εξής: 
8 Μόνιμη on line επικοινωνία με το φορέα βάσης (Αθήνα, ΥΠΑΑΤ).
8Μόνιμη «αμφίδρομη» επικοινωνία με τους φορείς βάσης (π.χ. εγ-
γεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Προϊόντων & Τροφίμων και
Εμπορικούς Συνδέσμους, Οργανισμούς Πιστοποίησης κ.λπ.) και των
Γεωργικών Διπλωματικών Γραφείων μεταξύ τους, με σκοπό τη διευκόλυνση των Ελλήνων εξαγωγέων
(σημειώνουμε την ανάγκη «αυτοπιστοποίησης» των εξαγωγέων για την οικονομία χρόνου και την
προστασία της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων) 
8 Ετήσιο πρόγραμμα γεωργικού ρεπορτάζ κατά προϊόν ενδιαφέροντος στη χώρα ή στις χώρες
παρακολούθησης (list of annual, semi-annual & alert reports) – καταγραφή ζήτησης, τιμών, δράσης
ανταγωνιστών, καταναλωτικών συνηθειών και προτιμήσεων, διατροφικών επεισοδίων, περιστατικών
δυσφήμισης, αθέμιτου ανταγωνισμού, νοθείας προϊόντων και ετικέτας.
8 Οι εκθέσεις (reports) θα συντάσσονται βάσει οδηγιών για κάθε γεωργικό διπλωματικό πόστο
(reporting instructions).  
8 Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη χώρα και τις χώρες που καλύπτει το κάθε γεωργικό γραφείο
(λίστα εμπορικών φορέων εισαγωγής, μεταποίησης, αλυσίδες σουπερμάρκετ και ντελικατέσεν, κεντρικές
αγορές χονδρικού εμπορίου νωπών και μεταποιημένων, οργανωτές γενικών και ειδικών εμπορικών
εκθέσεων εδώδιμων προϊόντων κ.λπ.). 
8 Δημιουργία λίστας επαφών στη χώρα ή χώρες κάλυψης (υπουργεία, οργανισμοί, εμπορικά
επιμελητήρια, βιομηχανία, καταναλωτικές οργανώσεις, κόμματα, ερευνητικά κέντρα, πρεσβείες).
8Μελέτη και κατανόηση των τοπικών συνηθειών και της τοπικής νομοθεσίας (τελωνειακή νομοθεσία,
έλεγχος και ασφάλεια τροφίμων, κανονισμοί φυτοπροστασίας και δημόσιας υγείας, διαιτητικές συνήθειες,
υγιεινή τροφίμων, καταναλωτικές τάσεις, διατροφική παιδεία). 

Λέγοντας τα πράγματα κάπως
απλοποιημένα, αυτό που 
ξέρουν οι περισσότεροι ως
«διπλωματία» περιορίζεται 
σε μια εικόνα δημόσιων
λειτουργών, με σύνδεση 
και εξάρτηση αποκλειστικά 
από το υπουργείο Εξωτερικών,
και διάσπαρτων υπηρεσιών 
και διπλωματικών αποστολών, 
με καθήκοντα διεθνούς
πολιτικής με άξονα τη στήριξη
των συμφερόντων της χώρας.

Του δρα ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗ*
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ασφάλεια των τροφίμων, να φέρνει
σε επαφή Έλληνες και ξένους επιχει-
ρηματίες και να ενημερώνει συνεχώς
την κυβέρνηση και τον επιχειρηματικό
κόσμο μέσα από τακτικές παρουσιά-
σεις (συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις)
και συχνά ρεπορτάζ στα οποία θα
έχουν άμεση πρόσβαση όλοι οι εν-
διαφερόμενοι Έλληνες πολίτες. 
Μέχρι σήμερα η παρουσία των Ελ-
λήνων επιχειρηματιών και των προ-
ϊόντων τους στο εξωτερικό επιτυγ-
χάνεται κυρίως με ατομικές πρωτο-
βουλίες, με δικές τους δαπάνες, ει-
σπράττοντας περισσότερη στήριξη
από πρεσβείες ξένων χωρών στην
Ελλάδα, απ’ ό,τι από ελληνικές υπη-
ρεσίες και οργανισμούς προώθησης
των συμφερόντων της εξαγωγικής
δραστηριότητας. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι για περίοδο
πολλών ετών (από το 2002 και μετά),
όταν προέκυψε το θέμα εφαρμογής

του νομικού πλαισίου για τη βιο-τρο-
μοκρατία (Bioterrorism Act – 2002)
στις ΗΠΑ, κανένας Έλληνας (και όχι
μόνο) εξαγωγέας αγροτικών προϊόν-
των και τροφίμων προς τις ΗΠΑ δεν
θα μπορούσε να εξαγάγει ούτε ένα
κιλό εάν δεν είχε ενημερωθεί για το
θεσμικό πλαίσιο καταρχάς και δεν
είχε εγγραφεί στη συνέχεια στις λίστες
της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων

και Φαρμάκων (FDA) για την απόκτηση
κωδικού και δήλωση «παραλήπτη»
στο έδαφος των ΗΠΑ. Οι ελληνικές
υπηρεσίες εμπορίου και οργανισμοί
προώθησης των ελληνικών προϊόντων
στο εξωτερικό, αν και ενημερώθηκαν
από την ελληνική πρεσβεία στην Ουά-
σιγκτον και την Υπηρεσία Εξωτερικών
Υποθέσεων Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ των
ΗΠΑ, ουδέποτε ασχολήθηκαν ούτε

ενδιαφέρθηκαν για το θέμα, «θεω-
ρώντας ότι η υπόθεση αφορούσε τις
ΗΠΑ» και όχι τις ελληνικές εξαγωγές
(ουδέν σχόλιο!). Οι Έλληνες εξαγωγείς
ελαιόλαδου, τυριών, σύκων, κρασιών,
τουρσιών, ποτών, καπνού, κονσερ-
βοποιημένων φρούτων και λαχανικών,
ζυμαρικών, κρεατοσκευασμάτων, αρ-
τοσκευασμάτων κ.λπ. προς τις ΗΠΑ
παρακολούθησαν τα σχετικά σεμι-
νάρια και μάθαιναν πώς γίνεται η ηλε-
κτρονική εγγραφή στο FDA από στε-
λέχη των αμερικανικών υπηρεσιών. 

Γνωστές οι αγκυλώσεις
Η ανυπαρξία λειτουργικών υπηρεσιών,
η άγνοια, η αδιαφορία στην ενημέ-
ρωση και η απουσία διοικήσεων «αυ-
στηρά» προσανατολισμένων στις διε-
θνείς εμπορικές απαιτήσεις κάθε
χώρας ξεχωριστά και στην προώθηση
και στη διευκόλυνση του εξαγωγικού
εμπορίου για τα ελληνικά γεωργο-
κτηνοτροφικά προϊόντα και τρόφιμα
είναι οι σοβαρότεροι παράγοντες για
τη σταθερή πτωτική εξέλιξη στο ση-
μερινό «αρνητικό» αγροτικό εμπορικό
ισοζύγιο. Συνηθίζουμε να προβάλ-
λουμε τις αυξήσεις των εξαγωγών και
αποφεύγεται η δημοσιοποίηση ολό-
κληρης της εξίσωσης του ισοζυγίου,
η οποία, για δεκαετίες τώρα, βγάζει
μόνιμα αρνητικό πρόσημο. 

Περιρρέει δε έντονα η πληροφορία
ότι, όταν τέθηκε το ερώτημα προς
έναν από τους προκάτοχους της ση-
μερινής πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ
«γιατί δεν δημιουργείτε ένα σώμα γε-
ωργικών ακολούθων;», η απάντηση
ήταν «δεν υπάρχουν πόροι για κάτι
τέτοιο»! Πρόσφατος, πάλι, υπουργός
(θλιβερά άσχετος με το γεωργικό
τομέα και τις απαιτήσεις του) περι-
φερόταν στην περιφέρεια, με λόγους
και τραπεζώματα, «προωθώντας την
ιδέα» και την «πρωτοτυπία» των «πε-
ρίφημων καλαθιών με τοπικά προϊόντα
και γεύσεις κατά καλλικρατική περι-
φέρεια» (λες και οι περιφέρειες, όπως
υποδιαιρούνται, αντιπροσωπεύουν
και συγκεκριμένες διατροφικές συ-
νήθειες και προϊόντα….), χωρίς βέβαια
να μας πει ο ίδιος και οι περί αυτόν
πώς θα προωθούσαν τα «καλάθια»
αυτά στην Κίνα, στις ΗΠΑ ή στην
Κορέα και στον Καναδά! 
Κάτι δηλαδή σαν το «κυριλέ» εστια-
τόριο με διαθέσιμο και πλήρες μενού,
εκτυφλωτικό φωτισμό και γεμάτο πε-
λατεία, αλλά χωρίς σερβιτόρους… 

      γεωργικής διπλωματίας

*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�&�Περιβάλ-
λοντος

Την�αναγνώριση�και�την�ολική�επιμέτρηση�του�εθνικού�γεωργικού�πλούτου
(σήμερα�και�εν�δυνάμει),�με�απόλυτη�στροφή�προς�αναπτυξιακές�γεωργικές
πολιτικές�και�πρακτικές,�εγκαταλείποντας�οριστικά�νοοτροπίες�και�αγκυλώσεις
που�ευθύνονται�για�τη�σημερινή�κατάσταση�της�υπαίθρου.

Την�εξάλειψη�και� την�ανατροπή�του�αρνητικού�γεωργικού�εμπορικού
ισοζυγίου�των�3,5�δισ.�ευρώ�ετησίως�(7,0�δισ.�ευρώ�εισαγωγές�μείον�3,5
δισ.�ευρώ�εξαγωγές).

Τον�επαναπροσδιορισμό�και�την�αναθεώρηση�της�όποιας�Εθνικής�Αγροτικής
Πολιτικής�(ΕΑΠ),�εν�ανάγκη�με�ειδική�σχέση�προς�την�ΚΑΠ,�λόγω�έκτακτων
εσωτερικών�συνθηκών.

Μιας�νέας�ΕΑΠ�που�να�συμβιώνει�με�τη�νέα�ΚΑΠ�από�το�2014�και�μετά,�εν
ανάγκη�και�να�παρεκκλίνει�ακόμα�και�να�κυριαρχεί�αυτής,�χωρίς�να�τίθενται
σε�κίνδυνο�τα�2�περίπου�δισ.�ευρώ�ετησίως�που�θα�απορροφήσει�η�χώρα
μέχρι�το�2020�για�τη�γεωργία�της.

Την�άμεση�συνειδητοποίηση�των�μεγεθών�του�δυναμικού�της�ελληνικής
γης,�της�σπάνιας�βιοποικιλότητας�και�της�«τραγικής»�έλλειψης�κονδυλίων
για�την�έρευνα,�την�επιμόρφωση�των�αγροτών,�την�επιστημονική�στελέχωση
και�απασχόληση�και�την�ανακοπή�της�έμψυχης�επιστημονικής�διαρροής
προς�«γεωργικά»�ανταγωνίστριες�χώρες.

Την�επείγουσα�συνειδητοποίηση�του�βαθμού�«διαχρονικής�ανταποδοτικότητας»
από�τη�θέσπιση�του�θεσμού�των�γεωργικών�ακολούθων�σε�πρωτεύουσες
και�σημεία�προσέγγισης�και�διείσδυσης�μεγάλων�αγορών�(στόχευση�αγορών).����

Την�έμπρακτη�υιοθέτηση�αποτελεσματικών�μέτρων�στήριξης�της�εξωστρέφειας
των�ελληνικών�γεωργικών�προϊόντων�και�των�επιχειρήσεων�παραγωγής,
διαχείρισης,�μεταποίησης,�συσκευασίας�και�εμπορίας,�με�εξαγωγικό�προ-
σανατολισμό�και�δυναμική�υποκατάστασης�όμοιων�προϊόντων�εισαγωγής.
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Ζητείται καθαρή πολιτική θέση με προϋποθέσεις

Απογευματινό στον κήπο
πρεσβευτικής κατοικίας. Γευστικές
ευκαιρίες δοκιμής διαφόρων κρεάτων
αμερικανικής προέλευσης με ποικιλία
dips (Πηγή: αρχείο Σ. Σεκλιζιώτη).  



ΑΜΠΕΛΙ

Προτείνεται το κλάδεμα των αμπελιών
να γίνεται προς τα τέλη Φεβρουαρίου

με αρχές Μαρτίου, με ξερό καιρό, χωρίς
βροχή, άνεμο και παγετό. 
Συνιστάται να αποφεύγονται οι μεγάλες
τομές κλαδέματος και, όπου αυτό δεν
είναι δυνατόν, να επικαλύπτονται με ένα
προστατευτικό υλικό (πάστα), που θα
εφαρμόζεται με πινέλο και θα γίνεται
αμέσως μετά το κλάδεμα και το αργότερο
εντός των επόμενων 24 ωρών. 
Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα
πρέμνα που έχουν επισημανθεί από το
προηγούμενο καλοκαίρι ότι είναι μο-
λυσμένα από τις ασθένειες του ξύλου,
τα οποία θα πρέπει να κλαδεύονται τε-
λευταία. 
Στα προσβεβλημένα πρέμνα είναι απα-
ραίτητο να γίνει προσπάθεια ανασχη-
ματισμού, με τομές 10 εκατοστών με
πριόνι, κάτω από το προσβεβλημένο
ξύλο και μέχρι να αποκαλυφθεί το ξύλο
το υγιές. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί
να γίνει ανασχηματισμός, το ασθενές
πρέμνο πρέπει να ξεριζώνεται και γενικά
να αφαιρούνται οι ξερές κλιματίδες, οι
βραχίονες, καθώς και ολόκληρα τα πρέ-
μνα που εμφάνισαν προσβολή, έτσι
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης
του αμπελώνα. 
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ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ

Το κιτρίνισμα στα φύλλα των καλλωπιστικών
φυτών (αλλά και των καρποφόρων δέντρων

και του αμπελιού) είναι συνήθως αποτέλεσμα της
έλλειψης σιδήρου (τροφοπενία σιδήρου). Τα φυτά
έχουν μικρές ανάγκες σε σίδηρο (ιχνοστοιχείο),
δεν παύει όμως να είναι ένα θρεπτικό στοιχείο
απαραίτητο για τη σύνθεση της χλωροφύλλης και
γι’ αυτό η έλλειψή του έχει ως κλασικό σύμπτωμα
τη χλώρωση (κιτρίνισμα) των φύλλων. 
Στα καλλωπιστικά φυτά από την έλλειψη σιδήρου
προσβάλλονται περισσότερο η γαρδένια, το ρο-
δόδενδρο, η αζαλέα, η καμέλια και η ορτανσία.
Επίσης το κυκλάμινο, η μπιγκόνια, ποικιλίες χρυ-

σάνθεμου, τα γεράνια, οι γαριφαλιές, οι πετούνιες
κ.ά. Για την αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου
στα καλλωπιστικά φυτά που βρίσκονται στον κήπο,
σε παρτέρια, σε ζαρντινιέρες ή σε γλάστρες είναι
απαραίτητο να βελτιώνεται η στράγγιση εάν το
έδαφος νεροκρατεί, να προστίθεται στο έδαφος
καλά χωνεμένη κοπριά ή ένα οργανικό λίπασμα,
να ακολουθείται λίπανση με νιτρική αμμωνία και
ουρία, καθώς και να αποφεύγονται οι υπερβολές
στη χρήση φωσφορούχων και καλιούχων λιπα-
σμάτων. Τέλος, εφαρμόζονται λιπάσματα σιδήρου
στο έδαφος ή στα φύλλα, που διακρίνονται σε ορ-
γανικά και ανόργανα.

ΛΕΜΟΝΙΑ

Συνιστάται όταν ολοκληρωθεί η συγ-
κομιδή των λεμονιών, που βρίσκεται

σε εξέλιξη σε αρκετές περιοχές της
χώρας, να γίνει κλάδεμα για την ενίσχυση
της ανθοφορίας και της καρποφορίας
των δέντρων, καθώς και για τη διατήρηση
του κυπελλοειδούς τους σχήματος. Το
κλάδεμα που εφαρμόζεται στις λεμονιές
αφορά την αφαίρεση των πράσινων και
κατακόρυφων βλαστών, των λεγόμενων
λαίμαργων, που όχι μόνο δεν αυξάνουν
την παραγωγικότητα των δέντρων, αλλά
απορροφούν το νερό και πολύτιμα θρε-
πτικά στοιχεία του εδάφους.
Επισημαίνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε
να αφαιρούνται τα κλαδιά που κατευ-
θύνονται προς το εσωτερικό της κόμης
των δέντρων και εμποδίζουν τον αερισμό
και το φωτισμό τους, καθώς και τα κλαδιά
που εκπτύσσονται πολλά μαζί, αφήνοντας
ένα μόνο ανά θέση. 
Προτείνεται, τέλος, για την αποφυγή
μολύνσεων, τα κλαδιά που έχουν μεγάλη
διάμετρο να καλύπτονται με ειδική πάστα
μετά το κλάδεμα και να ακολουθεί πάν-
τοτε ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα. 

ΕΛΙΑ

Ενδείκνυται αυτή την περίοδο να αν-
τιμετωπιστούν τα ξυλοφάγα έντομα

(σκολύτες) της ελιάς, που προκαλούν
μεγάλες ζημιές στα δέντρα, επειδή
προσβάλλουν τα μικρά, τα νεαρά, αλλά
και τα ξερά κλαδιά τους. Συνιστάται η
καταπολέμηση των εντόμων να γίνεται
προληπτικά, με διάφορα καλλιεργητικά
μέτρα. Ως τρόποι αντιμετώπισής τους
προτείνονται το κατάλληλο κλάδεμα,
η αναγκαία ανόργανη λίπανση, καθώς
επίσης και τα απαραίτητα ποτίσματα.
Προς την ίδια κατεύθυνση, πρέπει να
εξαλειφθούν το αργότερο μέχρι τις αρ-
χές Μαρτίου οι παράγοντες που μει-
ώνουν την ευρωστία των δέντρων,
αφαιρώντας και καίγοντας όλα τα ξερά
και ημίξερα κλαδιά που αποτελούν συ-
νήθως τις κύριες εστίες μόλυνσης. 
Η καπνιά και οι λειχήνες ενδημούν σε
ελαιώνες με υγρασία, καθώς και σε
δέντρα με πυκνή βλάστηση. Βασικός
τρόπος αντιμετώπισής τους είναι το
κλάδεμα, που εξασφαλίζει επαρκή αε-
ρισμό και φωτισμό στη φυτεία, μει-
ώνοντας σε μεγάλο βαθμό το λεκάνιο,
που αποτελεί το κύριο αίτιο προσβολής
των δέντρων από την καπνιά. 
Προσοχή πρέπει να δίνεται στην κα-
ταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης
γύρω από τα δέντρα, που πρέπει να
αποφεύγεται πριν από τα τέλη Μαρτίου
σε περιοχές όπου ευδοκιμεί το έντομο
καλόκορης, επειδή η όψιμη αντιμετώ-
πιση των ζιζανίων συμβάλλει στη μεί-
ωση των ζημιών από το έντομο κατά
το στάδιο της ανθοφορίας. Επίσης, οι
ελαιοπαραγωγοί χρειάζεται να μην κα-
ταστρέφουν την οξαλίδα (ξινήθρα),
που όχι μόνο δεν είναι επιζήμιο ζιζάνιο
αλλά συγκρατεί τα νερά της βροχής,
προστατεύει τα επικλινή εδάφη από
τη διάβρωση και ανταγωνίζεται με επι-
τυχία τα άλλα ζιζάνια. 
Στα χημικά μέσα αντιμετώπισης της
καπνιάς, τα συνηθέστερα χρησιμοποι-
ούμενα είναι τα κατάλληλα χαλκούχα
σκευάσματα.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου, και για μία ακόμη φορά ελαιοπαραγωγοί,
αμπελουργοί, αλλά και όσοι ασχολούνται με τα καλλωπιστικά φυτά θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν τις ασθένειες της εποχής. Για την ελιά απαιτείται προσοχή για 
την αντιμετώπιση των ξυλοφάγων εντόμων, της καπνιάς και των λειχήνων. 
Οι αμπελουργοί θα πρέπει να ασχοληθούν με το κλάδεμα, ενώ τα καλλωπιστικά 
φυτά χρειάζονται σίδηρο! 

Γράφουν οι γεωπόνοι ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ ΤΡΑΥΛΟΣ
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Τ
ην ώρα που βρίσκονται σε

εξέλιξη οι κινητοποιήσεις
των αγροτών ο κ. Πετράκος
επιμένει, από την πλευρά

του, πως «το μεγαλύτερο πρόβλημα
για τους παραγωγούς είναι η έλλειψη
πόρων για να καλλιεργήσουν και
να εκτρέψουν τα ζώα τους. «Θα πρέ-
πει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να
μειωθεί το κόστος σε πετρέλαιο και
ρεύμα και να ενισχυθούν οι αγρότες,
ώστε να μπορούν να προμηθευτούν
τα απαραίτητα εφόδια. Επίσης, θα
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η φο-
ρολογία των αγροτών πρέπει να
γίνει με εισοδηματικά κριτήρια. Δη-
λαδή να φορολογούνται όσοι έχουν
εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ». 
Από την πλευρά του, ο κ. Αποστόλου
υποστήριξε ότι οι αγρότες τα τε-
λευταία χρόνια έχουν καταγράψει
απώλειες στο εισόδημά τους, που
φτάνουν το 25%. 
Και οι δύο βουλευτές χαρακτήρισαν
έγκλημα την πώληση της ΑΤΕ, αφού
πλέον δεν υπάρχει τραπεζικός φο-
ρέας που να μπορεί να στηρίξει τους
παραγωγούς, οι οποίοι, με τη σειρά
τους, αδυνατούν να προμηθευτούν
εφόδια, αφού οι γεωπόνοι δεν μπο-
ρούν να τους εξυπηρετήσουν λόγω
έλλειψης ρευστότητας. 
«Εμείς υποστηρίζουμε ότι η Αγροτική
Τράπεζα θα πρέπει να επιστρέψει
στο Δημόσιο, παρά τις όποιες εν-
στάσεις προβληθούν από την Ευ-
ρώπη» λέει ο κ. Αποστόλου.
Το θέμα της ρευστότητας των πα-
ραγωγών είναι ένα από τα βασικά
αιτήματα όλων των φορέων, όχι
μόνο λόγω της πώλησης της ΑΤΕ,
αλλά και γιατί είναι ακόμη σε ισχύ
ο νόμος  που είχε ψηφιστεί όταν ο

κ. Βενιζέλος ήταν υπουργός Οικο-
νομικών. «Τότε είχε ψηφιστεί, εκτός
των άλλων, να παρακρατείται συμ-
ψηφιστικά ο ΦΠΑ όχι μόνο για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές των αγροτών,
αλλά και για τις μη ληξιπρόθεσμες,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
μια ασφυκτική κατάσταση».
Εκτός των οικονομικών προβλημά-
των, για τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με
τον κ. Πετράκο, θα πρέπει να αλλάξει
και το μοντέλο λειτουργίας και των
συνεταιρισμών. «Οι συνεταιρισμοί
θα πρέπει πλέον να αλλάξουν και
να λειτουργούν ως οικονομικές ορ-
γανώσεις των αγροτών, όπου το
κάθε μέλος, ανάλογα με τα περιου-
σιακά του στοιχεία, θα καταθέτει
την εισφορά του. Θα πρέπει ο κάθε
παραγωγός να γνωρίζει ότι θα πρέπει
να διαθέτει τα προϊόντα του μέσα
από το συνεταιρισμό, ώστε να επι-
τυγχάνει καλύτερες τιμές».
Για τον κ. Πετράκο, πέραν των συ-
νεταιρισμών, θα πρέπει, για να φτά-
νουν στον καταναλωτή φτηνά προ-
ϊόντα, να προχωρήσουμε στη θε-
σμοθέτηση των ηλεκτρονικών δη-
μοπρατηρίων. «Δυστυχώς, μέχρι τώ-
ρα αφήνουν ανεξέλεγκτους τους
μεγαλέμπορους και τις αλυσίδες
σουπερ μάρκετ όχι μόνο να εκβιά-
ζουν τους αγρότες με τιμές κάτω
από το κόστος, αλλά και να καθυ-
στερούν για μήνες τις πληρωμές
των αγροτικών προϊόντων, την ίδια
ώρα που κερδοσκοπούν σε βάρος
και των καταναλωτών με υπέρογκες
τιμές στα τρόφιμα».

Οι νέοι αγρότες
«Η επιστροφή στην ύπαιθρο και
στον αγροτικό τομέα είναι ένα με-

γάλο παραμύθι. Δεν είναι δυνατόν
να λέμε στους νέους να επιστρέψουν
στα επαγγέλματα της γης χωρίς να
τους στηρίξουμε επιστημονικά,
χωρίς να παρακολουθήσουν κάποια
σεμινάρια και χωρίς να τους χρη-
ματοδοτήσουμε» λέει ο κ. Πετράκος.
Σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική

στροφή στην ύπαιθρο θα πρέπει
να παίξει, κατά τον κ. Πετράκο, η
νέα ΚΑΠ: «Απαιτούνται ριζοσπαστι-
κές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις
στην κατεύθυνση της ΚΑΠ. 
Χρειάζεται στροφή από τις φιλε-
λεύθερες  πολιτικές στις πολιτικές
της κοινωνικής δικαιοσύνης και ανά-
πτυξης. Κρίσιμη προϋπόθεση γι’ αυ-
τές τις αλλαγές είναι η ανάπτυξη
ενός ριζοσπαστικού κινήματος μι-
κρομεσαίων αγροτών σε τοπικό,
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο. 
Το κίνημα αυτό μπορεί να επιβάλει: 
8την ανακατανομή πόρων από τις

μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρή-
σεις προς τους μικρομεσαίους
αγρότες

8την αναδιάρθρωση της κοινοτι-
κής παραγωγής από τα πλεονα-
σματικά προϊόντα του Βορρά
στα ελλειμματικά προϊόντα του
Νότου και 

8τη μετάβαση από τα μεταλλαγ-
μένα και επικίνδυνα για την
υγεία προϊόντα στα ποιοτικά και
ασφαλή βιολογικά ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης προϊόντα. 

Κτηνοτροφία
Κοινή είναι πλέον η διαπίστωση ότι
το σύνολο των κλάδων της κτηνο-
τροφίας βρίσκεται σε βαθιά κρίση.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ,  όπως τονίσει ο κ.
Πετράκος, η κτηνοτροφία είναι εθνικό
θέμα. «Η ανάπτυξη της κτηνοτρο-

φίας, με προτεραιότητα την αιγο-
προβατοτροφία, είναι ζήτημα με
εθνικές διαστάσεις, γιατί συνδέεται
με:
n Την αναβάθμιση και τη διατήρηση

του πληθυσμού στις ορεινές, ημιο-
ρεινές και νησιωτικές περιοχές.

n Το σταμάτημα της συναλλαγμα-
τικής αιμορραγίας και τη βελτίωση
του εμπορικού ισοζυγίου.

n Την αύξηση της παραγωγής ψυ-
χανθών και διαφόρων σανοδο-
τικών φυτών που πρέπει να επι-
δοτηθούν για να στηρίξουν την
κτηνοτροφία.

n Την απασχόληση και την παρα-
μονή στο χωριό νέων αγροτών,
οι οποίοι μπορούν να αξιοποι-
ήσουν μειονεκτικές περιοχές

n Την προστασία του περιβάλλον-
τος.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν στην
υλοποίηση αυτής της πρότασης η
οριοθέτηση των βοσκοτόπων και
η διάθεσή τους, κατόπιν μελέτης
στους κτηνοτρόφους».
Επίσης, σύμφωνα με τις θέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από την άμεση στή-
ριξη της κτηνοτροφίας, χρειάζονται
πρωτοβουλίες και συντονισμός της
δράσης των κτηνοτρόφων, των γε-
ωργών, των τυροκόμων, του δικτύου
προώθησης, διανομών και εμπορίας
κτηνοτροφικών προσόντων, των
φορέων ελέγχου, του κέντρου γε-
νετικής βελτίωσης ζώων, των γεω-
τεχνικών, των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Στο τρίπτυχο κόστος παραγωγής – χρηματοδότηση 
των αγροτών – διακίνηση προϊόντων εστιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ 
για τη λύση του αγροτικού ζητήματος. Σύμφωνα με όσα
υποστήριξαν στην «Παραγωγή», οι βουλευτές Θανάσης
Πετράκος (Μεσσηνία) και Βαγγέλης Αποστόλου (Εύβοια), 
οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, πλέον 
η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο της χώρας έχει φτάσει 
«στο απροχώρητο, με τους παραγωγούς να βιώνουν 
με τραγικό τρόπο τις συνέπειες της κρίσης».

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΘΑΝΑΣηΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛηΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΣΤηΝ «ΠΑΡΑΓΩΓη» ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Άμεσα μέτρα για το μέλλον των παραγωγών

Οι δύο βουλευτές

χαρακτηρίζουν έγκλημα

την πώληση της ΑΤΕ, 

αφού πλέον 

δεν υπάρχει τραπεζικός

φορέας που να 

μπορεί να στηρίξει 

τους παραγωγούς, 

οι οποίοι, με τη σειρά

τους, αδυνατούν να

προμηθευτούν εφόδια,

αφού οι γεωπόνοι 

δεν μπορούν να τους

εξυπηρετήσουν λόγω

έλλειψης ρευστότητας

O βουλευτής Μεσσηνίας, Βαγγέλης ΑποστόλουO βουλευτής Εύβοιας,  Θανάσης Πετράκος
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Τ
ουλάχιστον τρεις μεγάλες

αλυσίδες λιανικού εμπορίου
από το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και

το Λίβανο ετοιμάζονται να κλείσουν
συμφωνίες απευθείας με Έλληνες
παραγωγούς, ενώ είναι γνωστή η
συμφωνία που έκλεισε πρόσφατα η
θυγατρική του ομίλου Marfin Inve-
stment Group, Vivartia με το βιομη-
χανικό βραχίονα των ΗΑΕ, την εταιρεία
Exeed Industries, με στόχο την πώληση
ελληνικών ειδών διατροφής. «Τώρα
ήρθαμε για μια πρώτη γεύση, μια
καλή γνωριμία με τους Κρητικούς
και τα προϊόντα τους, και στην επόμενη
φάση θα κλείσουμε συμφωνίες» είπαν
χαρακτηριστικά δύο Άραβες επιχει-
ρηματίες που βρέθηκαν πρόσφατα
στην Κρήτη, δίνοντας το στίγμα των
προθέσεών τους. Τα προϊόντα για τα
οποία πραγματοποιούνται οι πρώτες
επιχειρηματικές επαφές είναι ελαι-
όλαδο, βρώσιμες ελιές, παξιμάδια,
τυροκομικά προϊόντα, μαρμελάδες
και μέλι.
Ενδεικτική του άμεσου ενδιαφέροντος
των συγκεκριμένων χωρών για αγρο-
τικά προϊόντα είναι η συμφωνία ύψους
300 εκατ. ευρώ που συνήψε πρόσφατα
με τη Σερβία, η οποία, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνει επενδύσεις σε δίκτυα
για τη μεταφορά των προϊόντων, ακό-
μα και σε καλλιεργητικά δάνεια.

Ποιοι ενδιαφέρονται 
Οι πρώτες εταιρείες που βρίσκονται
κοντά σε συμφωνίες για την αγορά
ελληνικών αγροτικών προϊόντων και
οι οποίες συνολικά πραγματοποιούν
τζίρο που ξεπερνάει το 1 δισ. δολάρια
είναι οι εξής: 
-Η αλυσίδα The Sultan-center, η οποία

κατέχει το 15% της μερίδας της αγοράς
λιανικού εμπορίου στο Κουβέιτ, με
7.000 υπαλλήλους και παρουσία σε
Ομάν, Μπαχρέιν, Ιορδανία και Λίβανο
μέσω 85 υποκαταστημάτων και τζίρο
πάνω από 1 δισ. δολάρια ετησίως. 
-Η λιβανέζικη εταιρεία Widriss, η
οποία δραστηριοποιείται από το 1930
στον τομέα των υπεραγορών, έχοντας
παράλληλα εμπορική παρουσία στην
Ελλάδα τα τελευταία 60 χρόνια. 
-Η εταιρεία Golden Harvest, από τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που κα-
τέχει ένα από τα σημαντικότερα κέν-
τρα διανομών στη χώρα, με αποθήκες
συνολικού εμβαδού 18.000 τ.μ. 

Θέλουν και αμνοερίφια
Το ενδιαφέρον από τις αραβικές
χώρες για την εξαγωγή σε σταθερή
βάση χιλιάδων αμνοεριφίων εκφρά-
στηκε πρόσφατα σε σύσκεψη με τις
διοικήσεις των κτηνοτροφικών συλ-
λόγων και το συνεταιρισμό της ομάδας
παραγωγών κτηνοτρόφων Κρήτης
με την επωνυμία «Κρητικά Μιτάτα».
Μάλιστα, σε τηλεφωνική επαφή που
είχε, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων
Μανόλης Τιτομιχελάκη δέχτηκε το
ζωηρό ενδιαφέρον του εκπροσώπου
της μεγάλης αραβικής εταιρείας Wi-
driss, που δραστηριοποιείται στον
τομέα των υπεραγορών, κ. Wafic
Idriss, για την αγορά μεγάλου αριθμού
ζωντανών αμνοεριφίων. Σύντομα,
μάλιστα, όπως είπε, ο κ. Idriss πρόκειται
να επισκεφθεί και πάλι την Κρήτη,
προκειμένου να γίνει επίσημα η πρώτη
επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. 

Στη Μεσσηνία
Το έντονο ενδιαφέρον της βασιλικής
οικογένειας του ́ Άμπου Ντάμπι των

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για
το μεσσηνιακό ελαιόλαδο εκφράστηκε
σε πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσω-
πείας του εμιράτου στη Μεσσηνία.
Η αντιπροσωπεία, στην οποία συμ-
μετείχαν μέλη της βασιλικής οικογέ-
νειας του εμιράτου, επισκέφτηκε την
Ένωση Μεσσηνίας και το δήμαρχο
Μεσσήνης Στάθη Αναστασόπουλο. 
Κατά την επίσκεψη στην Ένωση Μεσ-
σηνίας έγινε ξενάγηση στις εγκατα-
στάσεις και ενημέρωση από τους
υπεύθυνους του Τμήματος Εμπορίας
για τα αγροτικά προϊόντα (ελιά, πάστα
ελιάς, σταφίδα). Στη συνέχεια οι επι-
σκέπτες περιηγήθηκαν στο ελαιοτρι-
βείο των αδελφών Μ. & Θ. Κοντό-
πουλου Ο.Ε. στην Ανδρούσα, καθώς
και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρ-
χαίας Μεσσήνης.

Η MIG
Η πρώτη σημαντική συμφωνία με τις
αραβικές χώρες στον τομέα των τρο-

φίμων κλείστηκε πριν από μερικές
εβδομάδες. Πρόκειται για αυτή ανά-
μεσα στον επενδυτικό ομίλο MIG
(Marfin Investment Group) του Ανδρέα
Βγενόπουλου και του βιομηχανικού
βραχίονα των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων. 
Η  Vivartia, θυγατρική της MIG, προ-
χώρησε στην υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας με την εταιρεία Exeed
Industries, το βιομηχανικό βραχίονα
της εθνικής εταιρείας συμμετοχών
(National Holding) των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων. 
Το μνημόνιο προβλέπει την αποκλει-
στική συνεργασία των δύο εταιρειών
στον επιχειρηματικό τομέα των τρο-
φίμων και της γεωργίας στα ΗΑΕ,
στην περιοχή του Κόλπου, της Μέσης

Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. 
Με την εν λόγω συμφωνία, η ελληνική
εταιρεία αποκτά άμεση πρόσβαση
σε αγορά 4,7 εκατομμυρίων κατα-
ναλωτών, ενώ το σύνολο της αγοράς
που καλύπτεται από το μνημόνιο συ-
νεργασίας αφορά πάνω από 330 εκα-
τομμύρια καταναλωτές.
Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα, η
συμφωνία περιλαμβάνει τη σύσταση
κοινής εταιρείας, με ιδιοκτησία κατά
49% Vivartia και κατά 51% Exeed In-
dustries, με αντικείμενο τη δημιουργία
εργοστασίου επεξεργασίας και πα-
ραγωγής γαλακτοκομικών, χυμών
και τσαγιού, στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. 
Επιπρόσθετα, πέραν των νέων προ-
ϊόντων που θα σχεδιαστούν ειδικά
για την κάλυψη των αναγκών των
καταναλωτών στην περιοχή, θα προ-
χωρήσει άμεσα στην εισαγωγή προ-
ϊόντων της γαλακτοβιομηχανίας Vi-
vartia, προκειμένου να διατεθούν
στην αγορά της Μέσης Ανατολής.
Η εταιρεία Exeed Industries είναι θυ-
γατρική κατά 100% της National Hol-
ding των ΗΑΕ και έχει ζωτική συμβολή
στην οικονομική ανάπτυξη του Άμπου
Ντάμπι, της χώρας ολόκληρης και
της ευρύτερης περιοχής. 
Δραστηριοποιείται και επεκτείνεται
στο γεωργικό τομέα, στα υλικά κα-
τασκευών, στην κλωστοϋφαντουργία
καθώς και σε διεθνείς επενδύσεις
στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου,
της Μέσης Ανατολής και Βόρειας
Αφρικής.

Συμφωνία-«πιλότο» για τις ελληνικές προσπάθειες συ-
νεργασίας με τις χώρες του Κόλπου αποτελεί η διακρατική

συμφωνία που θα υπογράψει μέσα στο μήνα εταιρεία των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την κυβέρνηση της
Σερβίας.
Πρόκειται για συμφωνία ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ,
τα οποία θα επενδύσει η Al Dahra Agricultural Company
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη γεωργική παραγωγή
της Σερβίας. 
Μέσα στο Φεβρουάριο οι δύο χώρες θα υπογράψουν δια-
κρατική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει το πλαίσιο
ίδρυσης εταιρείας που θα ανήκει κατά 80% στην Al Dahra,
η οποία, με τη σειρά της, θα διαθέσει το ανωτέρω ποσό
στην παραγωγή, στην επεξεργασία και στις εξαγωγές

αγροτικών προϊόντων από τη Σερβία. Με βάση τη συμφωνία,
μάλιστα, η αραβική εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να
αναλάβει ορισμένες κρατικές αγροτικές εταιρείες της
χώρας, ώστε να επενδύσει στην ανάπτυξη δικτύων άρδευσης
και να τονώσει έτσι την παραγωγή των εταιρειών. 
Επίσης, το Ταμείο του Αμπού Ντάμπι για την Ανάπτυξη
(ADFD) εξετάζει την περαιτέρω χρηματοδότηση της
σερβικής γεωργίας, μέσω προσωπικών δανείων προς τους
αγρότες. 
Η Al Dahra εξετάζει και άλλες επενδύσεις στη βαλκανική
χώρα, όπως, για παράδειγμα, στο λιμάνι του Πάντσεβο,
σε πέντε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, καθώς και μία
επένδυση 40 εκατ. ευρώ στην Jugoslovensko Recno
Brodarstvo, εταιρείας μεταφορών μέσω ποταμών.

Οι Σέρβοι έκλεισαν ήδη συμφωνίες

Τα προϊόντα για τα οποία

πραγματοποιούνται 

οι πρώτες

επιχειρηματικές 

επαφές είναι 

ελαιόλαδο, βρώσιμες

ελιές, παξιμάδια,

τυροκομικά προϊόντα,

μαρμελάδες και μέλι

Να κατακτήσουν την αραβική αγορά η οποία «διψά» για

ποιοτικά είδη διατροφής επιχειρούν τα

ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Το τελευταίο

διάστημα έχουν πυκνώσει οι επαφές και οι

επισκέψεις μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ οι

πρώτες συμφωνίες με ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους

από τις πλούσιες αραβικές χώρες βρίσκονται στα... σκαριά.

Νέες αγορές-ανάσα 
για τους Έλληνες παραγωγούς 

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
filippidis@paragogi.net)



Η
αίτηση υποβλήθηκε την

περασμένη Παρασκευή
από την ΕΚΟ ΑΒΕΕ, η
οποία διεκδικεί την εξό-

φληση συσσωρευμένων οφειλών
που αφορούν τροφοδοσία της ΑΓΝΟ
με καύσιμα.
Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από
στελέχη της εταιρείας καυσίμων επι-
τακτική, λόγω της αίτησης της ΑΓΝΟ
για υπαγωγή της στο άρθρο 99, το
οποίο προστατεύει τη γαλακτοβιο-
μηχανία από τους πιστωτές της. Δεν
αποκλείεται ωστόσο να αποτελεί και
ένα μοχλό πίεσης προς τη διοίκηση
της ΑΓΝΟ προκειμένου να εξοφληθεί
το χρέος της προς την εταιρεία, πριν
από τη συζήτηση του αιτήματος. Το
εγχείρημα της εταιρείας καυσίμων
φούντωσε κατά τη διάρκεια της πε-
ρασμένης εβδομάδας, και ενόψει
του δικαστηρίου, σενάρια που ήθελαν
και άλλους πιστωτές της εταιρείας
να ακολουθούν την ίδια τακτική.
Ωστόσο έως και την Πέμπτη δεν
υπήρξαν ανάλογες κινήσεις. 
Ως εκ τούτου, το Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης θα εξετάσει αρχικά το αί-
τημα για βιωσιμότητα της ΑΓΝΟ υπό
την προστασία του πτωχευτικού δι-

καίου και, σε περίπτωση που δεν
απορριφθεί, θα εξεταστεί αμέσως
το αίτημα της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, εφόσον
δεν εξευρεθεί λύση μεταξύ των δύο
εταιρειών για την καταβολή των
οφειλών και δεν κατατεθεί εγγράφως
ο συμβιβασμός στο δικαστήριο.   
Στην περίπτωση που απορριφθεί το
σχέδιο βιωσιμότητας της ΑΓΝΟ και

γίνει δεκτή η αίτηση της ΕΚΟ ΑΒΕΕ,
οι εξελίξεις για τη γαλακτοβιομηχανία
θα είναι ραγδαίες. Το Δημόσιο θα
ορίσει εκπρόσωπο και θα αναλάβει
την εκκαθάριση της εταιρείας. Οι
συνήθεις διαδικασίες αφορούν κυ-
ρίως απολύσεις προσωπικού, ρευ-
στοποίηση της περιουσίας της εται-
ρείας ώστε να αποπληρωθούν οι
οφειλές της σε Δημόσιο και ασφα-
λιστικά ταμεία και, ακολούθως, υπο-
χρεώσεις σε τράπεζες και προμη-
θευτές, εφόσον υπάρξει υπόλοιπο. 

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα
Οι 400 περίπου εργαζόμενοι στη γα-
λακτοβιομηχανία, που περιμένουν
να πληρωθούν τους μήνες Νοέμβριο,
Δεκέμβριο και Ιανουάριο, έως την
περασμένη Πέμπτη δεν είχαν καθο-
ρίσει τη στάση τους ενόψει της εκ-

δίκασης της υπόθεσης, οι οποίοι, με
τα νέα δεδομένα, βρίσκονται εκτε-
θειμένοι προς πάσα κατεύθυνση
(πτώχευση και απολύσεις από τη μια
και υπαγωγή στο 99 και πιθανές απο-
λύσεις ή μειώσεις μισθών από την
άλλη). Το καλύτερο σενάριο ωστόσο
θα προκύψει από την έγκριση της
αίτησης της ΑΓΝΟ, δεδομένου ότι
στο σχέδιο βιωσιμότητας που έχει
καταθέσει μαζί με την αίτηση για
υπαγωγή στο άρθρο 99 ζητάει την
προστασία της από τους πιστωτές
της, με την εξαίρεση όμως των οφει-
λών της προς τους εργαζόμενους.
Από την άλλη, αν γίνει δεκτή η αίτηση
πτώχευσης από τη μεριά της εταιρείας
καυσίμων σε βάρος της ΑΓΝΟ, το δι-
καστήριο θα ορίσει σύνδικο, που θα
προχωρήσει σε απολύσεις και εκκα-
θάριση της γαλακτοβιομηχανίας.
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Κίνηση-ματ κατάφερε εταιρεία εμπορίας καυσίμων, 
η οποία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης εναντίον της ΑΓΝΟ,
φέρνοντας τη γαλακτοβιομηχανία ένα βήμα πιο κοντά 
στην πτώχευση, αλλά και εκατοντάδες εργαζόμενους και
γαλακτοπαραγωγούς σε απόγνωση.

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
(adamopoulou@oaragogi.net)

Οι συνεργαζόμενοι με την ΑΓΝΟ κτη-
νοτρόφοι έχουν ήδη μία εβδομάδα

που έχουν σταματήσει να προμηθεύουν
την εταιρεία με γάλα. Οι ίδιοι δηλώνουν
απογοητευμένοι από τη στάση της δι-
οίκησης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα
προσχηματική τη συμμετοχή του κ.
Νίκου Κολιού στις τελευταίες συναντήσεις
που είχαν στόχο να εξευρεθεί λύση για
την καταβολή των οφειλών. Σύμφωνα
με τους γαλακτοπαραγωγούς, ο κ.
Κολλιός επιδίωξε οριστική ρήξη στις
σχέσεις τους, αφού όχι μόνο αρνήθηκε
να καταβληθούν οι οφειλές από τα
μέσα Φεβρουαρίου και μετά (οι οφειλές
του 2012 έχουν παγώσει με την αίτηση
υπαγωγής στο άρθρο 99 τον περασμένο
Δεκέμβριο), αλλά φέρεται να είπε «μη
δίνετε γάλα, δεν με ενδιαφέρει». Οι
ίδιοι θεωρούν την «υπόθεση ΑΓΝΟ τε-
λειωμένη» με τη σημερινή της μορφή. 

Οι μεγάλοι χαμένοι
«Δυστυχώς, έχουν μπει τίτλοι τέλους
στην πρώτη βιομηχανία γάλακτος της
χώρας. Εμείς θα είμαστε οι μεγάλοι χα-
μένοι, γιατί, εάν η ΑΓΝΟ μπει στο άρθρο
99, θα χάσουμε το 85% αυτών που μας
χρωστούν και, εάν γίνει δεκτό το αίτημα
της εταιρείας καυσίμων, θα χάσουμε
τα πάντα» σημειώνουν χαρακτηριστικά
οι κτηνοτρόφοι. Εκτιμούν δε ότι, εάν
η εταιρεία συνεχίσει την παραγωγή
της προστατευμένη από το πτωχευτικό
δίκαιο, αυτό θα γίνει με υποκατάστατα
γάλακτος και με την ανοχή του κράτους
για ορισμένο διάστημα. Οι ίδιοι πάντως
δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν
ποτέ πάλι γάλα στην ΑΓΝΟ. Την τελευταία
εβδομάδα το γάλα διατίθεται σε μικρές
τυροκομικές μονάδες της περιοχής
στην τιμή των 33-35 λεπτών το λίτρο.
Παράλληλα γίνονται συζητήσεις για
την παράδοση του γάλακτος σε μεγάλη
γαλακτοβιομηχανία της περιοχής, η
οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για
την απορρόφηση του προϊόντος.  Άλ-
λωστε, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί,
πέραν της χαμηλής τιμής που πωλούν
στα μικρά τυροκομεία, η οποία δεν αν-
ταποκρίνεται στο κόστος των μονάδων,
δεν είναι διατεθειμένοι να εξακολουθούν
να βοηθούν την ΑΓΝΟ, καθώς έχει ήδη
καταγγελθεί μεταπώληση του προϊόντος
από τους τυροκόμους στην ΑΓΝΟ. 

Κτηνοτρόφοι: 
η ΑΓΝΟ… μας τελείωσε 

ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «ΚΑΙΕΙ» ΤΗΝ ΑΓΝΟ

Πανικό προκαλεί η πτώχευση 

Στα πρόθυρα της αίτησης για υπαγωγή στο άρθρο 99 του
πτωχευτικού δικαίου φέρεται να βρίσκεται μεγάλη γα-

λακτοβιομηχανία που εδρεύει στη Θεσσαλία. Η είδηση, η
οποία δεν επιβεβαιώθηκε, έσκασε σαν «βόμβα» μία ημέρα
πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης της ΑΓΝΟ, επιβεβαιώνοντας
τις ανησυχίες των παραγωγικών τάξεων για τσουνάμι εξελίξεων
και άμεσες αλλαγές στο χάρτη της αγοράς γάλακτος της
χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οικονομικά
στελέχη της εταιρείας εξετάζουν τη δυνατότητα υπαγωγής
της εταιρείας στο πτωχευτικό δίκαιο και, ανάλογα με τα απο-
τελέσματα, θα ενημερώσουν τη διοίκηση, οπότε και θα
αποφασίσει την κατάθεση της αίτησης το αμέσως προσεχές
διάστημα. Η εταιρεία, αν και κατέγραψε σημαντικές ζημιές,
σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011,
φαινόταν να είχε ξεπεράσει τα προβλήματα. Πρόσφατα

μάλιστα υπέγραψε συμφωνία για τη διανομή ομοειδών
προϊόντων στην αγορά, ενώ στις αρχές του 2012, και στην
προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών, προχώρησε σε
μειώσεις μισθών. Παράλληλα, εφάρμοσε τη 10ωρη ημερήσια
εργασία κατά τους μήνες που ο όγκος της παραγωγής αυξάνεται
και με αντίστοιχη μείωση ωρών εργασίας κατά τους μήνες
που ο όγκος της παραγωγής είναι μειωμένος, ξεσηκώνοντας
θύελλα αντιδράσεων από τους εργαζομένους. 
Η εν λόγω γαλακτοβιομηχανία ξεκίνησε και αυτή ως συνε-
ταιριστική, αλλά κατέληξε να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό
της η Αγροτική Τράπεζα το 2000, οπότε και πουλήθηκε στο
σημερινό σχήμα. Μετά από 13 σχεδόν χρόνια παρουσίας
στην αγορά γάλακτος, διατηρεί αρκετά μεγάλο μερίδιο
αγοράς, ενώ σημαντική είναι η επενδυτική της παρουσία και
σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Νέα «βόμβα» στη γαλακτοβιομηχανία 
Στα πρόθυρα του άρθρου 99 θεσσαλική εταιρεία 
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ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΤΑ tΙΣ ΑπΟκΑΛΥψΕΙΣ γΙΑ 74.300 κΙΛΑ ΑΛΟγΙΣΙΟ κΡΕΑΣ    ΣΤΗ χωΡΑ ΜΑΣ                    

Τ
ο σκάνδαλο με το

κρέας αλόγου έφτα-
σε ως την Ελλάδα,
καθώς, σύμφωνα με

στατιστικά στοιχεία της Eu-
rostat που δημοσίευσε η βρε-
τανική εφημερίδα Guardian,
στη χώρα μας βρέθηκαν μέσα
στο 2012 περί τα 74.300 κιλά
αλογίσιο κρέας.
Όπως αναφέρουν τα στοιχεία,
η Ελλάδα πραγματοποίησε
εισαγωγές προϊόντων με ύπο-
πτο κρέας από τη Βουλγαρία
(34.400 κιλά), από την Ιταλία
(100 κιλά), από τη Ρουμανία
(15.900 κιλά) και από την Ισπα-
νία (24.000 κιλά). Συνολικά,
περισσότεροι από 60.000 τό-
νοι με προϊόντα που περιείχαν
κρέας ιπποειδών διανεμήθη-
καν στο εμπόριο από και προς
τις χώρες της Ευρώπης μέσα
στο 2012.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται, τη
στιγμή που είναι άγνωστο το
αν το κρέας αυτό καταναλώ-
θηκε στην Ελλάδα ή απλώς
η χώρα μας ήταν ενδιάμεσος
σταθμός για τη μεταφορά
του. 
Αυτό ενδεχομένως να το γνω-
ρίζουν υπηρεσίες της εκά-
στοτε νομαρχίας, όταν όμως
συγκεντρωθούν στοιχεία.
Όπως επισημαίνουν πηγές
του ΕΦΕΤ, δεν τίθεται θέμα
δημόσιας υγείας, αλλά παρα-
πλάνησης του καταναλωτή,
καθώς το κρέας έφερε τη σή-
μανση βοδινού και όχι αλόγου.
Μέχρι τώρα έχουν αποσυρθεί
δύο προϊόντα από την ελλη-
νική αγορά για προληπτικούς
λόγους, από αλυσίδα σου-
περμάρκετ, και οι έλεγχοι είναι
σε πλήρη εξέλιξη.   
Στην υπόλοιπη Ευρώπη πολ-
λοί «βρήκαν» στα πιάτα τους
κρέας αλόγου αντί για βοδι-
νού, σε ζυμαρικά, πίτες, και
όχι μόνο, την ώρα που οι απο-
καλύψεις έρχονται με τη μορ-
φή χιονοστιβάδας. 

Το χρονικό
του σκανδάλου
Τον περασμένο μήνα η ιρ-
λανδική αρχή για την ασφά-
λεια των τροφίμων ανακοί-
νωσε ότι βρήκε κρέας αλόγου
σε μπιφτέκια που διατίθενται
σε σουπερμάρκετ και στη συ-
σκευασία τους αναγραφόταν
ότι ήταν προϊόντα από βόειο
κρέας, επισημαίνοντας ωστό-
σο ότι δεν υπάρχει απειλή για
τη δημόσια υγεία.
Στη δίνη του σκανδάλου βρέ-
θηκαν άμεσα μπλεγμένες πέν-
τε μεγάλες αλυσίδες σουπερ-
μάρκετ σε Βρετανία και Ιρ-
λανδία, οι Tesco, Iceland, Dun-
nes Stores, Lidl και Aldi, και
ακολούθησαν ακόμα πολλές.
Τα δείγματα που εξετάστηκαν
παράχθηκαν και συσκευά-
στηκαν σε τρία διαφορετικά
εργοστάσια, δύο στην Ιρλαν-
δία και ένα στη Βρετανία, και
έδειξαν ότι το 1/3 των προ-
ϊόντων είχε κρέας αλόγου. Οι
ιρλανδικές αρχές γνωστοποί-
ησαν ότι από τα 27 δείγματα
τα 10 είχαν και κρέας αλόγου,
ενώ τα 23 είχαν και χοιρινό.
Μάλιστα, σε ένα δείγμα της
Tesco το αλογίσιο κρέας έφτα-
σε το 29% της συνολικής μά-
ζας. 
Ο επικεφαλής του ιρλανδικού
φορέα καθηγητής Άλαν Ράιλι
επισήμανε ότι η παρουσία
χοιρινού σε αυτά τα προϊόντα
δικαιολογείται από το ότι στις
ίδιες μονάδες παράγονται
προϊόντα από διαφορετικά
ζώα, αλλά δεν υπάρχει σαφής
εξήγηση για την παρουσία
DNA αλόγου σε προϊόντα ερ-
γοστασίων που δεν χρησιμο-
ποιούν αυτό το κρέας στην
παραγωγή τους. Αλογίσιο κρέ-
ας βρέθηκε σε 29 προϊόντα
που θεωρητικά περιείχαν βο-
δινό, σε 2.501 δείγματα, σύμ-
φωνα με τις ανακοινώσεις της
βρετανικής Υπηρεσίας Δια-
τροφικής Ασφάλειας.  

Στην Αυστρία οι αρχές εντό-
πισαν ίχνη αλογίσιου κρέατος
σε τορτελίνια που υποτίθεται
ότι περιείχαν βοδινό. Στη Νορ-
βηγία η αλυσίδα σουπερμάρ-
κετ NorgesGruppen ανακοί-
νωσε ότι κρέας αλόγου ανι-
χνεύθηκε σε λαζάνια που πω-
λούνταν στα καταστήματά
της, τα οποία και αποσύρθη-
καν από τα ράφια. Στη Δανία
το αρμόδιο υπουργείο για τη
διατροφή διεξάγει έρευνα σε
ένα σφαγείο που μπορεί να
συμπεριέλαβε αλογίσιο κρέας
στο κρέας που παρουσιαζό-
ταν ως βοδινό και πωλούνταν
σε εταιρείες παρασκευής πί-
τσας.
Στην Ολλανδία έρευνα διε-
ξήχθη στο νότο της χώρας
σε εργοστάσιο που αναμεί-
γνυε κρέας αλόγου και βοδινό
προτού το μεταπωλήσει ως
«γνήσιο βοδινό». «Η εταιρεία
μετέτρεπε κουφάρια αλόγων
από την Ολλανδία και την Ιρ-

λανδία σε κομμάτια κρέατος
και τα ανακάτευσε με κομμά-
τια βοδινού κρέατος» ανα-
κοίνωσε η εισαγγελία. 
Άλλες χώρες που έχουν «πλη-
γεί» έως τώρα είναι η Ρουμα-
νία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Ελβετία και η Σουηδία και η
λίστα μεγαλώνει συνεχώς. Θα

πρέπει να σημειωθεί ότι στη
Γαλλία, σύμφωνα με την υπη-
ρεσία αντιμετώπισης του οι-
κονομικού εγκλήματος, το
σκάνδαλο αφορά 750 τόνους
κρέας, εκ των οποίων οι 550
χρησιμοποιήθηκαν για την
παρασκευή τουλάχιστον 4,5
εκατομμυρίων πακέτων νο-

θευμένου φαγητού σε 13 ευ-
ρωπαϊκές χώρες. 
Σύμφωνα πάντα με τη γαλλική
υπηρεσία, η εταιρεία Span-
ghero, προμηθευτής κρέατος
των κατεψυγμένων Findus,
παραλάμβανε επί έξι μήνες
σε δέματα των 25 κιλών 750
τόνους αλογίσιο κρέας με
«σφραγίδα τελωνείου», όπως
αποδείχτηκε σε τιμολόγια που
κατασχέθηκαν μεταξύ ενός
διανομέα στην Κύπρο και της
γαλλικής εταιρείας. 

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, μετά την εξάπλωση
του διατροφικού σκανδάλου με κρέας αλόγου και στην Ελλάδα.
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@xrimaonline.gr)

Συναγερμός και στην Ελλάδα για το ύπο      

Διατροφικά σκάνδαλα που συντάραξαντον κόσμο
Διοξίνες

Οι διοξίνες αποτελούν χημικό παραπροϊόν, το οποίο, ακόμα και σε
απειροελάχιστες ποσότητες, επηρεάζει το ανοσοποιητικό και νευρικό
σύστημα και προκαλεί καρκίνο. Μεγάλες ποσότητες διοξινών είχαν
εντοπιστεί το 1989 σε γάλα σε περιοχή της Ολλανδίας. Η μόλυνση
γινόταν από εργοστάσιο καύσης αποβλήτων στην ίδια περιοχή. Οι
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν το 1998 σε απαγόρευση
εισαγωγών ζωοτροφών από τη Βραζιλία, καθώς είχαν ανιχνευθεί
διοξίνες. Οι ζωοτροφές κατέληξαν σε 11 ευρωπαϊκές χώρες και η
υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αναλύσεις που είχαν γίνει σε
γάλα και βούτυρο στη Γερμανία. Το 1999 κοτόπουλα και αυγά στο
Βέλγιο μολύνθηκαν με διοξίνες μέσω των ζωοτροφών, στις οποίες
μετρήθηκε διοξίνη 1.562 φορές πάνω από το όριο της ΕΕ. Το
πρόβλημα των διοξινών έπληξε και την Ελλάδα μέσα από εισαγόμενα
προϊόντα. Το 2007 ο ΕΦΕΤ απέσυρε επικίνδυνες κονσέρβες.

Τρελές αγελάδες

Την αυγή του 2000 η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με τη νόσο των
«τρελών αγελάδων». Η νόσος εμφανίστηκε για πρώτη φορά το
1986 σε βοοειδή στην Αγγλία και εξελίχθηκε σε μια τεράστια
επιδημία σπογγόμορφης εγκεφαλοπάθειας, η οποία έπληξε εκ
των υστέρων και τον άνθρωπο μέσα από την κατανάλωση μολυσμένου

κρέατος. Η επιδημία πυροδοτήθηκε από τη χρήση κρεατάλευρων,
τα οποία δεν αποστειρώθηκαν επαρκώς, με αποτέλεσμα να
μολυνθούν. Το 1999, όταν και εμφανίστηκαν τα πρώτα θανατηφόρα
κρούσματα στην Αγγλία, επαληθεύτηκαν οι φόβοι για την ασθένεια.
Στην Ελλάδα το 2001 βρέθηκε μολυσμένο ζώο, το οποίο θανατώθηκε.   

Γάλα με μελαμίνη
Τον Απρίλιο του 2011 η κινεζική αστυνομία ανακοίνωσε ότι
κατάσχεσε περισσότερους από 26 τόνους γάλα σε σκόνη, οι οποίοι
ήταν μολυσμένοι με μελαμίνη. Το γάλα αυτό χρησιμοποιούσε
εταιρεία παρασκευής παγωτού στη νοτιοδυτική Κίνα. Τουλάχιστον
6 παιδιά πέθαναν και σχεδόν 300.000 αρρώστησαν. Η μελαμίνη
είναι βιομηχανική χημική ουσία η οποία προστίθεται στο γάλα
για να παραπλανήσει τους επιθεωρητές αναφορικά με την ποσότητα
πρωτεΐνης που περιέχεται σε αυτό.

Ορυκτέλαια στο ηλιέλαιο 
Το 2008 διακινήθηκε από την Ουκρανία σε διάφορες χώρες, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα, ακατέργαστο ηλιέλαιο, μολυσμένο με
ορυκτέλαιο. Το γνωστό και ως παραφινέλαιο είναι παραπροϊόν
στην παραγωγή βενζίνης από το πετρέλαιο και φαίνεται πως
επιμόλυνε το ηλιέλαιο, καθώς μεταφέρθηκε με δεξαμενή με την
οποία είχε προηγουμένως μεταφερθεί ορυκτέλαιο.

Περί τα 74.300 κιλά αλογίσιο κρέας

βρέθηκαν στην ελληνική αγορά το

2012, σύμφωνα με τον «Guardian»
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Πώς το χειρίζεται 
η Ευρώπη
Οι ευρωπαϊκές χώρες αποφά-
σισαν να πραγματοποιήσουν
χιλιάδες ελέγχους στα προ-
μαγειρεμένα φαγητά που πε-
ριέχουν βοδινό κρέας για να
εξακριβωθεί αν περιέχουν
κρέας αλόγου. Τα 27 κράτη-
μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να
πραγματοποιήσουν σχεδόν
2.250 ελέγχους, κυρίως στο
επίπεδο των διανομέων προ-
ϊόντων διατροφής, τα οποία

προορίζονται για τους κατα-
ναλωτές. Επιπλέον, η γαλλική
και η γερμανική κυβέρνηση
επιθυμούν να ενισχύσουν τη
σήμανση (τοποθέτηση ετικέ-
τας) σχετικά με την προέλευση
του κρέατος στα βιομηχανικής
παραγωγής εδέσματα σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα,
ελπίζουν να μεταφέρουν τη
συζήτηση αυτή στις Βρυξέλλες
από την επόμενη εβδομάδα
και την προσεχή σύνοδο των
υπουργών Γεωργίας της ΕΕ.

                                 

           πτο κρέας

Από την αρχή σκιαγραφείται το
επιχειρηματικό πλάνο του Πτη-
νοτροφικού Συνεταιρισμού Άρ-

τας, μετά την υπαγωγή του στο άρθρο
99. Στην προσπάθεια να επιβιώσει, ο
συνεταιρισμός υπέβαλε σχετική αίτηση
το Δεκέμβριο του 2011 και, έπειτα από
πολύμηνη αναμονή, το πολυμελές πρω-
τοδικείο Άρτας την έκανε δεκτή, προ-
κειμένου να μπει τάξη στην επιχείρηση
και όχι λουκέτο.   
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνε-
ταιρισμού Λεωνίδα Τσιαμπή, οι υπο-
χρεώσεις τους, μαζί με το δάνειο στην
Αγροτική Τράπεζα, ανέρχονται στα 24
εκατ. ευρώ. «Μέσα σε ενάμιση χρόνο,
από τότε που άρχισε η προσπάθεια,
πληρώσαμε επιταγές ύψους 14 εκατ.
ευρώ και έχουν μείνει ακόμα 4 εκατ.»
σημειώνει ο κ. Τσιαμπής στην «Παρα-
γωγή», αναλύοντας την κατάσταση. Οι
εργαζόμενοι μειώθηκαν στους 276 από
τους 360, έπειτα από πολλές αποχω-
ρήσεις. Υπήρξε άνοιγμα 9 μηνών και,
έπειτα από συμφωνία με τους υπαλ-
λήλους τον Ιανουάριο του 2012, τους
καταβάλλουν μισθό κανονικά συν ένα
επιπλέον ποσό, για να καλύψουν στα-
διακά τις οφειλές. Το δάνειό τους έμεινε
στο «κακό κομμάτι» της Αγροτικής Τρά-
πεζας. Προ ημερών, μάλιστα, είχαν συ-
νάντηση και με τον εκκαθαριστή για
να βρουν από κοινού λύση στο πρό-
βλημα. «Στα τέλη Μαρτίου περίπου θα
έχουν ξεκαθαρίσει όλα» εκτιμά ο κ.
Τσιαμπής, ενώ αισιοδοξεί και λέει πως,
εάν βοηθήσουν οι συγκυρίες και η κα-
τάσταση της χώρας, όλα θα πάνε καλά,
με το σχέδιο στη σωστή κατεύθυνση.

Το επιχειρηματικό πλάνο 
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης τίθεται σε
εφαρμογή και το τριετές επιχειρηματικό
πλάνο του συνεταιρισμού προβλέπει
«συμμάζεμα» στα κόστη κατά 30%,
ενώ η πορεία του θα παρακολουθείται
σε μηνιαία βάση. Με βάση αυτό θα
επανεξεταστούν όλες οι συνεργασίες,
τα υποκαταστήματα, τα σφαγεία, οι πε-
λάτες, θα εξορθολογιστούν τα δρομο-
λόγια και η παραγωγή. Να σημειωθεί
ότι από τον περασμένο Οκτώβριο η
παραγωγή αυξήθηκε, φτάνοντας στα
12 εκατ. κοτόπουλα ετησίως.
Σε περίπτωση που εξομαλυνθεί η κα-
τάσταση στον τομέα των ζωοτροφών
και αποκλιμακωθούν οι τιμές από το
β΄ εξάμηνο του 2013, τα πράγματα θα

είναι πιο εύκολα για την εξασφάλιση
φτηνότερων πρώτων υλών. Οι τιμές
στο κοτόπουλο έχουν πέσει κατά 20%,
αλλά, ούτως ή άλλως, είναι ένα προϊόν
που δεν έχει μειωθεί η ζήτησή του.

Σε εκκρεμότ ητα η συγχώνευση
με την «Πίνδο»
Από τότε που άρχισαν να φαίνονται τα
δύσκολα για το συνεταιρισμό, μπήκε
στον «πάγο» και η απόφαση για συγ-
χώνευση με τον Πτηνοτροφικό Συνε-
ταιρισμό Ιωαννίνων «Πίνδος». Στα μέσα
του 2011 οι επικεφαλής των δύο συ-
νεταιρισμών είχαν δώσει τα χέρια για
να φτιάξουν έναν πτηνοτροφικό κο-
λοσσό που θα καταλάμβανε το 45%
της εγχώριας αγοράς. «Αν όλα πάνε
καλά με την ‘‘Άρτα’’, τότε ενδεχομένως
να το ξανασυζητήσουμε το θέμα, αλλά
δεν αποτελεί προτεραιότητα» σημειώνει
στην «Παραγωγή» ο κ. Λάζαρος Τσα-
κανίκας, διευθυντής «Πίνδου». 

ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου αυτήν τη στιγμή έχουν οξύ πρόβλημα ρευστότητας.
Η μείωση του καταναλωτικού εισοδήματος του Έλληνα, που πλέον «κόβει» και

από τη διατροφή του, η συμπίεση του κέρδους, η αύξηση των τιμών των ζωοτροφών
και οι κλειστές πόρτες των τραπεζών συνθέτουν μια εικόνα απελπισίας. 
Όσο για την καταβολή της de minimis ενίσχυσης στους πτηνοτρόφους, αυτή αποτέλεσε
μικρή ανάσα για τους μικρούς παραγωγούς. Για τους πιο μεγάλους παίκτες ήταν
«ασπιρίνη». «Είναι πολύ μικρά τα ποσά των 2.500 με 5.000 ευρώ για μια μεγάλη
επιχείρηση. Φτάνουν για να ταΐσουμε μόλις για μία εβδομάδα τα πουλιά» σημειώνει
ο κ. Καρανίκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει η απαραίτητη στήριξη από το
κράτος, ενώ την ίδια στιγμή στη Βουλγαρία η κοινοτική επιδότηση φτάνει το 0,5
ευρώ για το κάθε πουλί, ένα ποσό σεβαστό. Από αυτήν την ενίσχυση ενδέχεται να
δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα για τους Έλληνες πτηνοτρόφους, με μεγάλες
εισαγωγές κοτόπουλου από τη Βουλγαρία στην ελληνική αγορά. 
Στο θέμα των ζωοτροφών, των οποίων οι τιμές έχουν εκτιναχθεί, αρχίζουν να βλέπουν
λίγο φως οι πτηνοτρόφοι. Εάν, όπως σημειώνουν, τον Ιούνιο με τη νέα παραγωγή
σταριού βρουν βοήθεια από τις τράπεζες και αγοράσουν ποσότητες, κάτι θα γίνει.
Ειδάλλως, θα μαζευτεί το σιτάρι από τους εμπόρους και το αυξημένο κόστος δεν θα
υποχωρήσει. 

Κρίσιμη περίοδος για την πτηνοτροφία

E.coli σε λαχανικά
Επικίνδυνες συνέπειες έχει η προσπάθεια συμπίεσης του κόστους
για φτηνότερα προϊόντα, που μολύνει το διεθνές μενού με
επικίνδυνες χημικές ουσίες. Το απέδειξε η «επιδημία» διαρροϊκής
ασθένειας από το βακτήριο E.coli στη Γερμανία το 2011. Δεκάδες
περιπτώσεις επιμόλυνσης τροφίμων έχουν καταγραφεί τις
τελευταίες δεκαετίες. 

Ο ιός Η5Ν1
Σχεδόν ένα έτος μετά την προσωρινή διακοπή των εργαστηριακών
ερευνών για τη διάδοση του θανατηφόρου ιού Η5Ν1 της γρίπης
των πτηνών, οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες από διάφορες χώρες
ανακοίνωσαν ότι θέτουν τέρμα στο εθελοντικό μορατόριουμ που
τέθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2012 και ξαναρχίζουν πλέον τις μελέτες
τους. Ο ιός Η5Ν1 έχει μέχρι σήμερα σκοτώσει περίπου τους
μισούς ανθρώπους που έχει μολύνει, αλλά δεν έχει ακόμα
προκαλέσει πανδημία, επειδή δεν εξαπλώνεται από άνθρωπο
σε άνθρωπο, αλλά τη μόλυνση ανθρώπων από τα πτηνά. Όμως
ο μεγάλος φόβος των επιστημόνων είναι ότι κάποια στιγμή μια
μετάλλαξη του ιού θα βρει τον τρόπο να μεταδίδεται εύκολα
μεταξύ των ανθρώπων, γι’ αυτό θέλουν να προετοιμαστούν
έγκαιρα, κάνοντας οι ίδιοι εργαστηριακά πειράματα και μεταλ-
λάσσοντας μόνοι τους τον ιό. 

Ακόμα μια υπαγωγή στο άρθρο 99, αυτήν του Αγροτικού
Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, αντιμετωπίζει 
ο ελληνικός κλάδος  της πτηνοτροφίας.

Στοιχεία της Eurostat που δημοσίευσε η εφημερίδα «Guardian» για
τη διακίνηση ύποπτου κρέατος στην Ελλάδα

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η «Αρτα» μπήκε στο άρθρο 99 και το παλεύει
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h ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ aπΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Να καλλιεργήσουμε τις δικές μας ζωοτροφές

Μ
ε τη βοήθεια των ερ-

γαλείων της γενετικής
βελτίωσης αλλά και
της εφαρμοσμένης

διατροφής, τα σημερινά παραγωγικά
ζώα φτάνουν γρηγορότερα σε βάρος
σφαγής, οι αποδόσεις σε γάλα, αυγά
και κρέας είναι υψηλότερες από αυ-
τές των προγόνων τους μερικές δε-
καετίες πριν και οι σύγχρονες μέθοδοι
παραγωγής μέσα από την εφαρμογή
αρχών και συστημάτων ανάλυσης
κινδύνου (HACCP) εγγυώνται την
ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα
των ζωικών προϊόντων που φτάνουν
στον καταναλωτή. 
Η τάση αυτή υιοθετήθηκε και στη
χώρα μας, κι έτσι σταδιακά περάσαμε
από τη χωρική και εκτατική στην
εντατική κτηνοτροφία, τουλάχιστον
όσον αφορά την πτηνοτροφία, τη
χοιροτροφία και τη βοοτροφία, με
–μόνο– τον κλάδο της αιγοπροβα-
τοτροφίας να διατηρεί σε μεγάλο
βαθμό εκτατικό χαρακτήρα. Επεν-
δύσεις που έγιναν στον τομέα οδή-
γησαν στη δημιουργία σύγχρονων
μονάδων εκτροφής υψιπαραγωγών
ζώων, τα οποία, για να εκδηλώσουν
όλο το παραγωγικό τους δυναμικό,
έπρεπε να διαβιούν κάτω από πλή-
ρως ελεγχόμενες συνθήκες και να
διατρέφονται με υψηλής θρεπτικής
αξίας ζωοτροφές. 
Οι πρακτικές αυτές είχαν ως απο-
τέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη
εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες
ύλες (κυρίως σόγια, ιχθυάλευρα, δη-
μητριακούς καρπούς), αφού η εγ-
χώρια παραγωγή ήταν ανύπαρκτη
(στις δύο πρώτες περιπτώσεις) ή
δεν επαρκούσε (τελευταία περίπτω-
ση). Ιδιαίτερα για τη σόγια και τους

δημητριακούς καρπούς, οι ανάγκες
είναι μεγάλες, αφού χρησιμοποι-
ούνται σε μεγάλο ποσοστό, σχεδόν
σε όλα τα σιτηρέσια των παραγω-
γικών ζώων. 

Νέο διατροφικό μοντέλο
Είναι γενικά αποδεκτό από τη μέχρι
τώρα ζωοτεχνική γνώση ότι το κό-
στος διατροφής συμμετέχει κατά
60%-70% στη διαμόρφωση του τε-
λικού κόστους παραγωγής των ζωι-
κών προϊόντων. Γίνεται αμέσως αν-
τιληπτό ότι η επάρκεια σε ζωοτροφές
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αν-
ταγωνιστικότητα των ζωικών προ-
ϊόντων, είτε πρόκειται για κρέας είτε
για γάλα και αυγά. Κι αν όλα αυτά
ισχύουν σε ένα υγιές οικονομικό πε-
ριβάλλον, είναι εύκολο να φαντα-
στούμε τι μπορεί να συμβεί σε πε-
ριπτώσεις κρίσης, όπως η συγκυρία
που βιώνουμε στη χώρα μας τα τε-
λευταία τρία χρόνια. 
Οι τιμές των ζωοτροφών δεν μπο-
ρούν ελεγχθούν από την εσωτερική
αγορά, αποτελούν χρηματιστηριακό
είδος και επηρεάζονται από πολλούς
παράγοντες, όπως καιρικές συνθήκες
(ξηρασία, πλημμύρες), διατροφικές
συνήθειες (στροφή καταναλωτών
σε χώρες της Ασίας σε προϊόντα με
βάση το σιτάρι και το καλαμπόκι,
επηρεάζοντας τη διαθεσιμότητά
τους ως ζωοτροφών) και άλλα.
Η αύξηση του κόστους σε άλλα αγα-
θά, όπως η ενέργεια, η έλλειψη ρευ-
στότητας για την προμήθεια ζωο-
τροφών και η γενικότερη δεινή οι-
κονομική θέση στην οποία έχει πε-
ριέλθει η πλειοψηφία των κτηνο-
τρόφων καθιστούν την εποχιακή
αύξηση των τιμών των εισαγόμενων

ζωοτροφών, όταν αυτή παρατηρεί-
ται, σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο
από 50%, εξαιρετικά δύσκολη στη
διαχείριση, με απρόβλεπτες συνέ-
πειες για το μέλλον της κτηνοτροφίας
στη χώρα μας. 
Η πολιτεία ευαισθητοποιείται απέ-
ναντι στο πρόβλημα και προσπαθεί
να βρει λύση, όταν αυτό παρουσιά-
ζεται, μέσα από αντισταθμιστικά
μέτρα. Η λύση αυτή, ωστόσο, δεν
μπορεί να είναι αποτελεσματική,
δεν έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα
και περιορίζεται σημαντικά από τις
εξαιρετικά μικρές δημοσιονομικές
δυνατότητες της χώρας. 
Στη συγκεκριμένη οικονομική συγ-
κυρία προβάλλει επιτακτικά και ως
μονόδρομος πλέον η ανάγκη αλ-
λαγής διατροφικού μοντέλου των
παραγωγικών ζώων, μέσα από την
καλλιέργεια εγχώριων πρώτων υλών
ζωοτροφών, με στόχο τη σταδιακή
απεξάρτησή μας από τις εισαγόμενες
και τη μερική υποκατάσταση των
τελευταίων στα σιτηρέσια των ζώων
από ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές,
μειώνοντας έτσι κατά πολύ το κόστος
και καθιστώντας τα ελληνικά ζωικά
προϊόντα ανταγωνιστικά έναντι των
ξένων. 
Το αν αυτή η επιλογή αποτελέσει

ευκαιρία για την επιβίωση της κτη-
νοτροφίας στη χώρα μας θα κριθεί
από τις συνθήκες και τους περιορι-
σμούς που θα τεθούν κατά την υλο-
ποίησή της.
Η αλλαγή του διατροφικού μοντέλου
δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει

απλά και γρήγορα, όπως ενδεχομέ-
νως θα επιθυμούσαμε. Είναι μια
διεργασία που απαιτεί καταρχάς
σχεδιασμό από την πολιτεία, αξιο-
ποίηση όλης της γνώσης που παρέχει
η επιστήμη και εφαρμογή της σε
πραγματικές, σημερινές συνθήκες.
Τέλος, κι αυτό ίσως είναι το δυσκο-
λότερο κομμάτι του όλου εγχειρή-
ματος, θα πρέπει να πειστούν οι εν-
διαφερόμενοι να αλλάξουν συνή-
θειες ετών στις καθημερινές πρα-
κτικές τους.

Κεντρικός σχεδιασμός
Η μερική ή ολική υποκατάσταση ει-
σαγόμενων ζωοτροφών με ιδιοπα-
ραγόμενες έχει μελετηθεί εκτενώς
από τα Γεωπονικά Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα της χώρας, αλλά και από
επιστημονικούς φορείς, και εξακο-
λουθεί να αποτελεί αντικείμενο έρευ-
νας και ανακοινώσεων σε επιστη-
μονικά συνέδρια, ενώ σχετικά άρθρα
δεν λείπουν από τα επιστημονικά
περιοδικά. 
Έτσι γνωρίζουμε ότι τα κτηνοτροφικά
κουκιά, το μπιζέλι, ο βίκος κ.ά. κτη-
νοτροφικά φυτά δίνουν ελπιδοφόρα
αποτελέσματα όταν χρησιμοποι-
ηθούν στα σιτηρέσια των ζώων υπο-
καθιστώντας τη σόγια και ξέρουμε

Η επιστημονική πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία 
20 χρόνια στην επιστήμη της ζωοτεχνίας έχει οδηγήσει
παγκοσμίως στην εφαρμογή ενός πλήρως εντατικοποιημένου
μοντέλου εκτροφής ζώων, με στόχο την παραγωγή μεγάλων
ποσοτήτων ζωικών προϊόντων (κάλυψη της επάρκειας 
στη διατροφή) και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Καθηγητής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(avgoulas@aua.gr)
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επίσης σε ποια μέρη της χώρας θα
ήταν προτιμότερο και πιο παραγω-
γικό να καλλιεργηθούν.
Όμως η γνώση αυτή από μόνη της
δεν επαρκεί. Απαιτείται σχεδιασμός
σε εθνικό επίπεδο και, σίγουρα, πα-
ροχή κινήτρων, ώστε τουλάχιστον
στην αρχή οι καλλιέργειες αυτές να
προτιμηθούν.
Ωστόσο, ακόμα κι αν ξέρουμε όλα
τα παραπάνω, μένει να υπολογιστεί
με πραγματικές συνθήκες το κόστος
καλλιέργειας και με ακρίβεια οι απο-
δόσεις, που, σε συνδυασμό με την
εξεύρεση των εκτάσεων, θα εξα-
σφάλιζαν την επάρκειά τους για τη
συστηματική κτηνοτροφία ή θα κα-
θόριζαν τουλάχιστον το βαθμό
επάρκειας ώστε να επιλεγούν από
τους κτηνοτρόφους για καλλιέργεια
και χρήση. 

Θεσμικό πλαίσιο
Όμως η αλλαγή του διατροφικού
μοντέλου δεν θα πρέπει να περιο-
ριστεί εκεί. Για να μειωθεί το κόστος
των ζωοτροφών στη χώρα μας, θα
πρέπει να αλλάξει και όλο το πλαίσιο
παραγωγής και εμπορίας τους, με
παραμονή στο χώρο μόνο των επι-
χειρήσεων εκείνων που μπορούν
να εγγυηθούν αξιόπιστο και ασφαλές
προϊόν και όχι πολλών μικρών πα-
ρασκευαστηρίων και εμπορικών
καταστημάτων που, παρά τους κρα-
τικούς ελέγχους, λειτουργούν με
στρεβλώσεις της αγοράς, παρέχον-
τας προϊόντα πολλές φορές χαμηλής
θρεπτικής αξίας. 
Τέλος, η αλλαγή του διατροφικού
μοντέλου θα πρέπει να συνοδευτεί
και από αλλαγή του θεσμικού πλαι-
σίου που διέπει την παραγωγή και
την εμπορία των ζωοτροφών, ώστε
οι έλεγχοι να είναι πιο αποτελεσμα-
τικοί και να διασφαλίζουν την υγιή
επιχειρηματικότητα στον τομέα.
Το στοίχημα είναι μεγάλο και οι ώρες
κρίσιμες για την κτηνοτροφία στη
χώρα μας. Η ώρα για δράση αλλά
και για ανάληψη ευθυνών απ’ όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς έχει
φτάσει. Η πολιτική βούληση που σε
διάφορα επίπεδα έχει εκφραστεί
για ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα
και στήριξη της κτηνοτροφίας μένει
να υλοποιηθεί. Ίσως η κρίση δράσει
καταλυτικά και μας οδηγήσει σε σω-
τήριες αλλαγές και επιλογές. Το σί-
γουρο είναι ότι, αν σήμερα υπάρχει
ακόμα πεδίο για διόρθωση των λα-
θών του παρελθόντος, αύριο αυτή
η δυνατότητα θα έχει σμικρυνθεί,
θα έχει εξανεμιστεί. Μαζί της και η
ελληνική κτηνοτροφία, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.

4.000 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ EΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Κερδίζει έδαφος η μηδική

T
α τελευταία χρόνια παρα-

τηρείται μια «στροφή» στη
βιολογική καλλιέργεια τρι-
φυλλιού, που καταγράφει

ακόμα καλύτερες οικονομικές επι-
δόσεις σε σχέση με το συμβατικό.
Μάλιστα, οι τιμές παραγωγού εμ-
φανίζουν αξιοσημείωτη σταθερό-
τητα, με τα καθαρά κέρδη στη βιο-
λογική καλλιέργεια μηδικής, η οποία
μάλιστα επιδοτείται, να υπολογί-
ζονται σε 430 ευρώ ανά στρέμμα.
Η στροφή των καλλιεργητών στο
βιολογικό τριφύλλι προκάλεσε έκ-
πληξη και στους επιτελείς του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν
στην πρόσφατη νέα προκήρυξη
για τα βιολογικά οι υποψήφιοι βιο-
καλλιεργητές τριφυλλιού εκτοξεύ-
τηκαν στη δεύτερη θέση πίσω από
τους ελαιοκαλλιεργητές. Περίπου
4.000 νέοι καλλιεργητές, στηριζό-
μενοι στην αυξημένη ζήτηση τρι-
φυλλιού από κτηνοτρόφους και
στην υψηλότερη τιμή της βιολογικής
μηδικής, έκαναν αίτηση προκειμένου
να ενταχθούν στο πρόγραμμα για
νέους βιοκαλλιεργητές.

Λιπαίνει
Η καλλιέργεια της μηδικής συμβάλλει
και στην εξυγίανση περιοχών οι
οποίες πλήττονται από νιτρορύ-
πανση, καθώς το τριφύλλι έχει τη

μοναδική ιδιότητα να... αυτολιπαί-
νεται. Γι’ αυτό η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου σκέφτεται να προωθή-
σει ακόμη περισσότερο την καλ-
λιέργεια ψυχανθών (στα οποία ανή-
κει και το τριφύλλι), ειδικά σε ευαί-
σθητες στη νιτρορύπανση περιοχές,
όπως είναι σήμερα ο Θεσσαλικός
Κάμπος, το Αργολικό Πεδίο, το Κω-
παϊδικό Πεδίο, ο κάμπος Θεσσαλο-
νίκης, Πέλλας, Ημαθίας κ.λπ.
Σημειώνεται ότι, ως ψυχανθές φυτό,
η μηδική έχει την ικανότητα να δε-
σμεύει άζωτο, επομένως η καλλιέρ-
γειά της δεν είναι απαιτητική σε
αζωτούχο λίπανση. Επιπλέον, λόγω
της αζωτοδεσμευτικής ικανότητάς
της, καθώς και του εκτεταμένου ρι-
ζικού της συστήματος, βοηθά στη
βελτίωση της δομής του εδάφους
και στον εμπλουτισμό του με θρε-
πτικά στοιχεία.
Το τριφύλλι αναπτύσσεται σε ποικιλία
εδαφών, αρκεί το έδαφος να στραγ-
γίζει καλά. Η μηδική μπορεί να ανα-
πτυχθεί ύστερα από σχεδόν οποι-
οδήποτε φυτό. Για άριστα αποτε-
λέσματα επιλέγονται τα πιο γόνιμα
χωράφια. Για τα μέτριας γονιμότητας
χωράφια υπάρχουν άλλες καλλιέρ-
γειες, πολύ πιο κατάλληλες. Το αρ-
δευόμενο στρέμμα βιολογικού τρι-
φυλλιού βγάζει συνήθως 1.000-
1.200 κιλά, αλλά και τα ξερικά πα-

ράγουν περίπου 800 κιλά. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η μέγιστη απόδοση
μπορεί να φτάσει τα 2.000 κιλά ανά
στρέμμα και η ελάχιστη τα 300.

Τιμές – κόστος
Η τιμή παραγωγού για τη βιολογική
μηδική έφτασε πέρυσι έως και τα
26 λεπτά το κιλό (μέσος όρος 20
λεπτά), αυξημένη κατά περίπου
20% σε σχέση με τη συμβατική,
που έφτασε έως και τα 23 λεπτά το
κιλό (μέσος όρος 17 λεπτά). Συνολικά
πέρυσι, λόγω της πολύ μεγάλης ζή-
τησης από την κτηνοτροφία, οι τιμές
ήταν αυξημένες έως και 20% σε
σχέση με το 2011.
Το μέσο κόστος παραγωγής της
βιολογικής μηδικής φτάνει τα 206,5
ευρώ ανά στρέμμα. Το 35% των δα-
πανών αυτών αφορά το σταθερό
κεφάλαιο και, κυρίως, το μηχανο-
λογικό εξοπλισμό (απόσβεση, τόκοι,
ασφάλιση και συντήρηση), αφού η
καλλιέργεια είναι πλήρως εκμηχα-
νισμένη. Το κόστος της εργασίας
είναι περίπου 35 ευρώ ανά στρέμμα,
τόσο στην περίπτωση της βιολογικής

καλλιέργειας όσο και στην περί-
πτωση της συμβατικής, και αφορά
κυρίως το κόστος της ξένης μηχα-
νικής εργασίας, και συγκεκριμένα
τις δαπάνες για την κοπή και το δέ-
σιμο της μηδικής.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των πα-
ραγωγικών δαπανών της βιολογικής
μηδικής δεν διαφοροποιείται ιδιαί-
τερα από τη συμβατική καλλιέργεια,
με εξαίρεση το κόστος λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων, που είναι μει-
ωμένο κατά 40%. Επισημαίνεται ότι
πάνω από το 40% του αναλώσιμου
κεφαλαίου αφορά το κόστος της
άρδευσης, τόσο στη βιολογική όσο
και στη συμβατική καλλιέργεια μη-
δικής. Τέλος, το ενοίκιο του εδάφους
δεν διαφέρει μεταξύ των δύο τρόπων
παραγωγής και φτάνει τα 51,08
ευρώ ανά στρέμμα.
Όσον αφορά το κόστος εγκατά-
στασης της μηδικής, ανέρχεται στα
101,84 ευρώ ανά στρέμμα στη συμ-
βατική και στα 61,79 ευρώ ανά
στρέμμα στη βιολογική καλλιέργεια.
Η διαφορά αυτή οφείλεται στο δια-
φορετικό κόστος των λιπασμάτων
και των φυτοφαρμάκων που χρη-
σιμοποιούνται στους δύο διαφο-
ρετικούς τρόπους παραγωγής. Οι
εργασίες εγκατάστασης δεν πα-
ρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση,
ενώ το κόστος του σπόρου στην
περίπτωση της μηδικής φτάνει τα
21,17 ευρώ ανά στρέμμα.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι το κόστος
παραγωγής ανά κιλό συμβατικής
και βιολογικής μηδικής είναι 15
λεπτά του ευρώ και 17 λεπτά του
ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι
η επιδότηση βιολογικής καλλιέργειας
φτάνει τα 60 ευρώ ανά στρέμμα
και συμμετέχει με ποσοστό 18%
περίπου στο σχηματισμό της ακα-
θάριστης προσόδου. Η μέγιστη τιμή
του καθαρού κέρδους είναι 437,01
ευρώ και 248,71 ευρώ για τη βιο-
λογική και τη συμβατική μηδική
αντίστοιχα.

Κερδίζει στρέμματα και κιλά το μέχρι πρότινος υποτιμημένο
τριφύλλι, ή αλλιώς μηδική, με όπλο τις περσινές καλές τιμές
και το μειωμένο κόστος παραγωγής. Ειδικά τον τελευταίο
χρόνο παρατηρείται αύξηση των αναγκών σε ζωοτροφές,
άρα και αύξηση της ζήτησης για τριφύλλι. Παράλληλα, ένας
εκ των βασικών λόγων που πολλοί παραγωγοί άρχισαν να
δίνουν... ψήφο εμπιστοσύνης στην καλλιέργειά του είναι ότι
προσφέρει εισόδημα για μία πενταετία με μόλις μία σπορά.
ΤΟΥ ΝΙκΟΥ ΦΙλΙππΙδη
(filippidis@paragogi.net)
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ΓΕΥΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗν ΒΙΟGRECO

Tα πρώτα βιολογικά ελληνικά κοτόπουλα
«ανοίγουν» τα φτερά τους

Σ
την επιστροφή στην παρά-

δοση πόνταραν οι τρεις φίλοι
από τη Λακωνία, ο Σταύρος
Αργυρόπουλος, ο Μπάμπης

Λύρας και ο Μελέτης Γιαννάκος. Θέ-
λησαν να βάλουν στο ελληνικό τραπέζι
το κοτόπουλο όπως ήταν παλιά και
δεν βγήκαν χαμένοι. Η ιδέα για το
πρώτο, νωπό, πιστοποιημένο, βιο-
λογικό κοτόπουλο «γεννήθηκε» το
2001. Μετά από πολλά «όχι, δεν γί-
νεται» που τους αποθάρρυναν, το
2002 ξεκίνησαν να πειραματίζονται
πάνω σε αυτό. Δέκα χρόνια μετά πα-
ράγουν 200.000 κοτόπουλα ετησίως,
καλύπτοντας το 70% της εγχώριας
παραγωγής, και αισθάνονται κάτι πα-
ραπάνω από δικαιωμένοι. 
Σε βιολογικά πιστοποιημένο αγρό-
κτημα εξέθρεψαν για 82 μέρες κο-
τόπουλα βιολογικά, πράγμα αδύνατο
για τα συμβατικά, που σφάζονται στις
32 περίπου μέρες. Τα κοτόπουλα ζού-
σαν έξω, σε 4 τ.μ. το καθένα, κάτι που
επίσης δεν μπορούν να κάνουν τα
συμβατικά. Έγιναν μετρήσεις, δοκι-
μάστηκαν ράτσες, σιτηρέσια, κι έτσι
το Μάιο του 2002 κυκλοφόρησαν τα
πρώτα πιστοποιημένα βιολογικά κο-
τόπουλα της Biogreco. «Τις πρώτες
μέρες είχαμε 135 παραγγελίες, ενώ
υπολογίζαμε σε 400. Σκεφτήκαμε
‘‘Πάμε φυλακή’’. Ευτυχώς, την επόμενη
εβδομάδα οι παραγγελίες ανέβηκαν

στις 600» σημειώνει στην «Παραγωγή»
ο κ. Σταύρος Αργυρόπουλος. Το κο-
τόπουλο είναι 100% βιολογικό, γιατί,
σύμφωνα με τον κ. Αργυρόπουλο, οι
ίδιοι γνωρίζουν τα πάντα για την πα-
ραγωγή του, από το κτήμα, τις ζωο-
τροφές, το σφαγείο, το εμπόριο.
«Έχουμε την απόλυτη ιχνηλασιμότητα,
γνωρίζουμε μέχρι και από πού αγο-
ράστηκε ο σπόρος που έσπειρε το
χωράφι για τη ζωοτροφή» τονίζει χα-
ρακτηριστικά ο κ. Αργυρόπουλος.
Το 2003 προστέθηκαν ακόμα δύο

παραγωγοί στην προσπάθεια της Bi-
ogreco. Ο καθένας έχει σε έκτασή
του στη Λακωνία το εκτροφείο του.
Τα πρώτα τρία χρόνια έβαζαν χρήματα
από την τσέπη τους μέχρι να γίνει
ευρέως γνωστό το προϊόν. Τους στοί-
χιζε 10 ευρώ και στα ράφια των σου-
περμάρκετ ήταν στα 8. Το κόστος με-
ταφορικών και των σφαγείων ήταν
μεγάλο. Το φορτηγό έφευγε μισοάδειο,
το θέμα είχε νόημα μετά τα 1.800 κο-
τόπουλα. Στη συνέχεια, μέχρι και το
2011, είχαν ανοδική πορεία, ενώ το
2012 σημειώθηκε μικρή κάμψη, μάλ-
λον λογική για τα δεδομένα της επο-
χής. Σήμερα παράγουν 3.800 με 4.000
κοτόπουλα την εβδομάδα, για να
τροφοδοτήσουν την εγχώρια αγορά,
ενώ την τελευταία τετραετία κάνουν
και εξαγωγές μικρών ποσοτήτων σε
Βουλγαρία και Κύπρο. 

Οι τιμές 
Συγκρίνοντας την τιμή ενός βιολογικού
κοτόπουλου με αυτή ενός συμβατικού,
η πρώτη είναι 2,2 φορές υψηλότερη.
Ωστόσο, «η τιμή στο πιάτο είναι η
ίδια» λέει ο κ. Αργυρόπουλος. Πώς
το τεκμηριώνει; Μετά το μαγείρεμα,
ένα κιλό βιολογικό κοτόπουλο αντι-
στοιχεί σε δύο κιλά συμβατικό, το
οποίο είναι μικρότερο. «Γι’ αυτό δεν
έχουμε πτώση στην παραγωγή, δεν
είναι μόνο καλύτερη η ποιότητα, αλλά
είναι μεγαλύτερη και η ποσότητα»
επισημαίνει. 

Ζωοτροφές
Επειδή τα κοτόπουλα πρέπει να τρέ-
φονται σωστά, χωρίς ίχνη χημικών
και λιπασμάτων στις τροφές τους, οι
ανάγκες της Βiogreco καλύπτονται

από το δικό τους εργοστάσιο ζωο-
τροφών. Μάλιστα, το 75% της παρα-
γωγής τους απορροφάται από τη
δική τους μονάδα, ενώ το 25% τίθεται
προς πώληση, καθώς παράγουν τρο-
φές για οποιοδήποτε παραγωγικό
ζώο, ακόμη και για σαλιγκάρια. Γίνονται
συνεχείς χημικές αναλύσεις για να
είναι σίγουρο ότι οι τροφές είναι βιο-
λογικές, ενώ τις πρώτες ύλες τους τις
εξασφαλίζουν μέσω της συμβολαι-
ακής γεωργίας. Συνεργάζονται με 20

παραγωγούς για να έχουν τον έλεγχο
του προϊόντος, ξέρουν πόσους τόνους
θα χρειαστούν και, αν δεν τους καλύψει
η εγχώρια παραγωγή, αναζητούν πο-
σότητες από το εξωτερικό. Για πα-
ράδειγμα, καλαμπόκι παίρνουν από
το Αγρίνιο και τη Βόρεια Ελλάδα, τρι-
φύλλι από την περιοχή της Λειβαδιάς,
κριθάρι από τη Θεσσαλία και τη Χαλ-
κιδική, ενώ κουκιά, που στην Ελλάδα
δεν υπάρχουν σε μεγάλη έκταση, ει-
σάγουν από την Ιταλία. 

Κατέκτησαν την ελληνική αγορά με το βιολογικό τους κοτόπουλο
στην Biogreco και πλέον δεν διστάζουν να «κυνηγήσουν» και
αγορές του εξωτερικού. 
ΤΗΣ AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)

«Χρυσοφόρος όρνιθα»

είναι η βιολογική κότα 

για τους τρεις

πρωτεργάτες της Biogreco

στη Λακωνία

O κ. Σταύρος
Αργυρόπουλος

Στα σκαριά έχουν τη νέα τους σειρά προμαγειρεμένων βιολογικών γευμάτων με
βάση το κοτόπουλο, την οποία παρουσίασαν και στην έκθεση Biofach στη

Νυρεμβέργη. Πρόκειται για ολοκληρωμένα γεύματα της μεσογειακής κουζίνας, με
απολύτως βιολογικά υλικά. Έφτιαξαν τις συνταγές, έψαξαν πιστοποιημένους βιολογικά
παραγωγούς, τα μάζεψαν και έφτιαξαν τα πρώτα γεύματα. 
Στην έκθεση, όπου  παρευρέθηκαν κάποιες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες τροφίμων
και σουπερμάρκετ, έγιναν οι πρώτες επαφές. Όπως σημειώνουν από την Βiogreco,
υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον για τη νέα σειρά, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά ακόμα
και από Ιαπωνία και Κορέα. Στη συνέχεια, θα υπάρξουν διαβουλεύσεις επί του προϊόντος,
ακόμα και για την ετικέτα, που θα κρατήσουν έως και έξι μήνες. Εάν όλα πάνε καλά
για την Βiogreco, τότε θα στείλουν κάποιες ποσότητες πιλοτικά σε μερικά καταστήματα
των ενδιαφερόμενων, για ένα διάστημα τριών μηνών περίπου. Εάν αυτό το διάστημα
πάει καλά, τότε θα συμφωνήσουν για καθολική τοποθέτηση του προϊόντος στα ράφια
τους. «Πρόκειται για μεγάλο βήμα, αλλάζει η κατεύθυνση στην αγορά» τονίζει ο κ.
Αργυρόπουλος, προσθέτοντας πως θέλει επιμονή. 

Νέο προϊόν για την παγκόσμια αγορά
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Ο
καθηγητής του ΤΕΙ Κα-

λαμάτας και της σχολής
Τεχνολογίας-Γεωπονίας
Τάσος Κώτσιρας σημει-

ώνει πως η υδροπονία έχει μέλλον
στην Ελλάδα, αφού είναι μια πρα-
κτική με μεγάλες αποδόσεις και πολ-
λά κέρδη για τους παραγωγούς. 
«Η ανάπτυξη των φυτών γίνεται
εκτός εδάφους. Τα πλεονεκτήματα
αυτής της καλλιεργητικής πρακτικής
είναι ότι δεν έχουμε παθογόνα του
εδάφους, όπως βλέπουμε στις συμ-
βατικές καλλιέργειες, ενώ μπορούμε
παράλληλα να ελέγχουμε τη θρέψη
των φυτών κατά ένα μεγάλο ποσο-
στό. Επίσης, η περιβαλλοντική επι-
βάρυνση είναι πολύ μικρότερη, κα-
θώς έχουμε λιγότερες εισροές γε-
ωργικών εφοδίων, όπως λιπάσματα,
φυτοπροστατευτικά υλικά, ακόμα
και αρίστευση της κατανάλωσης νε-
ρού, αφού γίνεται ελεγχόμενα». 
Η υδροπονία ξεκίνησε πριν από 30
χρόνια σε πειραματική μορφή, ενώ

σήμερα διαδίδεται ραγδαία και στην
Ελλάδα, με τις καλλιέργειες που κυ-
ριαρχούν να είναι η ντομάτα, η πι-
περιά, η μελιτζάνα, το αγγούρι, το
μαρούλι, το λάχανο, όπως επίσης
και διάφορα ανθοκομικά φυτά, όπως
το γαρίφαλο, το τριαντάφυλλο, η
ζέρμπερα, η τουλίπα κ.λπ. 
Ο κ. Κώτσιρας επίσης σημειώνει: «Η
υδροπονία μπορεί να δώσει τη διέ-
ξοδο στους αγρότες, καθώς, ενδει-
κτικά, σε ένα στρέμμα θερμοκηπια-
κής καλλιέργειας ντομάτας θα πά-
ρουμε περίπου 15-20 τόνους το
στρέμμα, ενώ με το σύστημα της
υδροπονίας θα λάβουμε το λιγότερο
55 τόνους το στρέμμα. Αυτός είναι
ο λόγος που στην υδροπονία στρέ-
φονται και μεγάλοι επιχειρηματίες
– επενδυτές που δεν είχαν σχέση
μέχρι χθες με τη γεωργία».
Κατά διαστήματα πραγματοποιούν-
ται ειδικά σεμινάρια πάνω στην πρα-
κτική της υδροπονίας, με σκοπό
πρώτα απ’ όλα την ανάδειξη της

πρακτικής και στη συνέχεια τη με-
ταφορά της γνώσης στην πράξη. 
Πολλοί είναι εκείνοι που στρέφονται
στην υδροπονία απεξαρτώμενοι
πλέον από τους παλιούς και παρα-
δοσιακούς τρόπους καλλιέργειας,
με τα αποτελέσματα να δείχνουν
πως ο δρόμος είναι ανοιχτός για αυ-
τήν τη νέα μορφή καλλιεργητικής
πρακτικής. 

Κοστολόγιο
Επί του πρακτέου, αν κάποιος θέλει
να ασχοληθεί με το κομμάτι της
υδροπονίας θα πρέπει πρώτα απ’
όλα να δει το κόστος. 
Σύμφωνα με τον κ. Κώτσιρα, η κα-
τασκευή μιας μονάδας υδροπονίας
στη χώρα μας σε σύγκριση με τις
άλλες μονάδες δεν είναι πιο ακριβή. 
«Το κόστος για τη δημιουργία μιας
ολοκληρωμένης μονάδας υδροπονίας
σε θερμοκήπιο δεν έχει καθόλου δια-
φορά με τη συμβατική καλλιέργεια.
Το μόνο που διαφέρει είναι το υπό-
στρωμα. Ενδεικτικά, μια κατασκευή
θερμοκηπίου με σύγχρονα υλικά δεν
ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, ενώ στη
συνέχεια τα συστήματα θέρμανσης
και δροσισμού, όπως και τα μηχανή-
ματα υδρολίπανσης, μπορεί κάποιος
να τα βρει στην αγορά σε πολύ καλές
τιμές. Έτσι θα έχει ένα ολοκληρωμένο
σύστημα υδροπονίας που μπορεί να
μπει αμέσως στην καλλιέργεια. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε πως, παρά την
κρίση, γίνονται επενδύσεις που φτά-
νουν ακόμα και τα 100 στρέμματα
ανά επιχείρηση». 

υδροπονια: ΕπΕνδυΣΕιΣ ΕωΣ Και 100 ΣΤρΕΜΜαΤα ανα ΕπιΧΕιρΗΣΗ ΚΕρδιΖουν ΕδαΦοΣ Και ΣΤΗν ΕΛΛαδα

Υδροπονία, ένας πρωτοπόρος τρόπος καλλιέργειας, που μέχρι
σήμερα δεν είναι τόσο διαδεδομένος, αλλά υπόσχεται πολλά
οφέλη στους αγρότες και στους παραγωγούς. Η καλλιεργητική
πρακτική της υδροπονίας κερδίζει συνεχώς έδαφος, αφού έχει
σημαντικά οφέλη τόσο για την παραγωγή και την ποσότητα όσο
και για το περιβάλλον.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ

Πρώτη κίνηση που πρέπει να
κάνει κάποιος για να ασχοληθεί

με την υδροπονία είναι να συνερ-
γαστεί με ένα γεωπόνο που έχει
γνώση και εξειδίκευση πάνω στην
υδροπονία ή ακόμα και να επι-
σκεφθεί ένα Γεωπονικό Ίδρυμα
για περαιτέρω ενημέρωση. Όλα
τα Τεχνολογικά και Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα είναι σε θέση να ενη-
μερώσουν όσους το επιθυμούν. 
Στη συνέχεια να δημιουργηθεί
ένα σχέδιο εγκατάστασης της θερ-
μοκηπιακής μονάδας: να επιλεχ-
θούν τα κατάλληλα υλικά και να
εξοπλιστεί με τα σωστά μηχανή-
ματα. Επιλέγουμε την καλλιέργεια
και ακολουθούμε μετά όλες εκείνες
τις ενέργειες για τη σωστή θρέψη
και ανάπτυξη των φυτών. 
Καλό θα ήταν επίσης να έχει προ-
ηγηθεί και μια έρευνα αγοράς για
τη διάθεση του προϊόντος, για να
μην περιμένουμε τους μεσάζοντες
να πάρουν το προϊόν σε χαμηλή
τιμή.
Η υδροπονία εγγυάται άριστα ποι-
οτικά προϊόντα, άμεσα διαθέσιμα
στην αγορά, με τη ζήτηση συνεχώς
να αυξάνεται, καθώς η τιμή που
φτάνει στον καταναλωτή λόγω
της μεγάλης παραγωγής θα είναι
πιο φτηνή.
Αυτό που λείπει ακόμα στην Ελλάδα
είναι η εξειδίκευση και τα απαι-
τούμενα κεφάλαια για να καλυφθεί
το αρχικό κόστος εγκατάστασης.
Αν παρακαμφθούν αυτά, η υδρο-
πονία υπόσχεται ένα πολύ καλό
εισόδημα, δίχως μεγάλο κόπο και
με πολύ λιγότερες καλλιεργητικές
εργασίες και εργατικά χέρια.

Τι χρειάζεται 
για την υδροπονία

«Τα πλεονεκτήματα της υδροπονίας είναι ότι δεν έχουμε

παθογόνα του εδάφους όπως βλέπουμε στις συμβατικές

καλλιέργειες, ενώ μπορούμε παράλληλα να ελέγχουμε 

τη θρέψη των φυτών κατά ένα μεγάλο ποσοστό» 

Η καλλιεργητική πρακτική 
με μέλλον και μεγάλα κέρδη
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Ανατρεπόμενες-θερμαινόμενες
ποτίστρες ζώων 

Όργανα ελέγχου εγκυμοσύνης
χοιρομητέρων

Η εταιρεία An-Tech «Θεοδωρόπουλος Θέμης»,
έπειτα από μακροχρόνιες μελέτες για τις ανάγ-
κες του Έλληνα κτηνοτρόφου, παρουσιάζει
τις ποτίστρες ζώων που είναι σταθερές, έχουν
γρήγορο σύστημα αδειάσματος και επιτρέπουν
να γίνεται αμέσως ο καθαρισμός και το βούρ-
τσισμα, έτσι ώστε τα ζώα να έχουν πάντα φρέ-
σκο νερό. Έδρα της εταιρείας, τα Φάρσαλα
(τηλ. 24910-22622). 

Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η διατροφή του
κατοικίδιού μας δεν είναι εύκολη και έχει
μεγάλη σημασία, γι’ αυτό και πρέπει να του
παρέχεται μια πλήρης και ισορροπημένη δια-
τροφή, με όλα τα θρεπτικά συστατικά που
θα του προσφέρουν αρκετή ενέργεια για να
μεγαλώσει και να αναπτύξει σωστά τον ορ-
γανισμό του και να σχηματίσει δυνατό σκελετό
και γερούς μυς. H Doca Hellas, με φροντίδα
και αγάπη, παράγει μια πλήρη, υγιή, φυσική
και ισορροπημένη διατροφή για το σκύλο
και τη γάτα, με γνώμονα την αγαπημένη
τροφή τους, το κρέας και το ψάρι σε μορφή
σαλαμιού.

Η Vetag Ltd, σε συνεργασία με οίκους του
εξωτερικού, εξασφάλισε για τις ανάγκες του
σύγχρονου Έλληνα κτηνοτρόφου και πτηνο-
τρόφου προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και
υψηλής τεχνολογίας, όπως όργανα για τον
έλεγχο εγκυμοσύνης χοιρομητέρων/μηρυ-
καστικών (χοιρομητέρες από τη 17η μέρα
κύησης, μηρυκαστικά από την 55η μέρα κύη-
σης), για τη μέτρηση ραχιαίου λίπους σε πα-
χυνόμενα χοιρινά 100 ημερών, για τη διάγνωση
μητριωδών σε χοιρομητέρες ξηράς περιόδου. 
(Μακεδονίας 4, Αφίδνες Αττικής, τηλ. 22950-
26285)

Έξυπνη διαχείριση 
Αρμεκτικά συστήματα με παγίδευση προτε-
ραιότητας, παλινδρομική κίνηση (μπρος-πίσω)
και γρήγορη έξοδο για μεγάλες μονάδες βο-
οειδών και αιγοπροβάτων. Με ή χωρίς αυτό-
ματη τροφοδοσία, που ελέγχει το άρμεγμα
με χειριστήριο από τον λάκκο. Η εταιρεία Σα-
κελλαριάδης αντιπροσωπεύει την εταιρεία
αρμεκτικών συστημάτων BouMatic-Gascoigne
Melotte στη νότια Ελλάδα. 

EGGTEC: Κοτέτσι στο μπαλκόνι… 
Μια νέα πρόταση για οικόσιτη πτηνοτροφία
παρουσιάζει η EGGTEC–Anelixis, η οποία
μπορεί να εξυπηρετήσει από 8 ως 120 κότες,
σε διαστάσεις κιονοστοιχία 105 x 115 x 60 εκ.

Φορητά αρμεκτικά συστήματα
Αυτό το ευέλικτο προϊόν από την εταιρεία
Τανούσης αποτελεί μια εξαιρετική βοήθεια
για κάθε κτηνοτρόφο. Η συσκευή λειτουργεί
σχεδόν αθόρυβα. Στον εξοπλισμό του συ-
στήματος μπορούν να συμπεριληφθούν
ένα ή δύο δοχεία συλλογής γάλακτος και
αρμεκτικές μονάδες για δύο ή τέσσερα
αιγοπρόβατα, προσφέροντας στον κτη-
νοτρόφο πολλές δυνατότητες. 
(1ο χλμ. Λαγυνά-Λαγκαδά, Λαγκαδάς, τηλ.
23940-72909)

Πτυσσόμενο σκέπαστρο, με δυνατότητα
ρύθμισης ανοίγματος όσο εσείς επιθυμείτε.
Με προφίλ αλουμινίου στις ενώσεις των
φύλλων και της οροφής, που ανοιγοκλεί-
νουν, και σταθερά ανοξείδωτα προφίλ
αλουμινίου στη βάση. Τα τοιχώματα ασφα-
λείας είναι πολυκαρβουνικά με κυψέλες,
θερμομονωτικά 4 χιλ., ανθεκτικά στις και-
ρικές συνθήκες. Απλούστατο στήσιμο,
πτυσσόμενα στοιχεία, λεπτομερείς οδηγίες
συναρμολόγησης. Κομπλέ με άγκιστρα
εδάφους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Επιφάνεια για φύτευση: 0,5 τ.μ.
Διαστάσεις: 96 x 53 x 28 x 37,5 εκ.
Βάρος: καθαρό/μεικτό:
3,9/4,3 κ.

Πτυσσόμενο θερμοκήπιο

SIMES 120 συνδετικό
ελεύθερης σιαγόνας 

Κλειστικό χειρός ειδικών κυκλικών συνδετήρων.
Εξαιρετικών επιδόσεων εργαλείο, άνετο και
ταχύ, για τη στερέωση ελατηρίων στα στρώ-
ματα, με το στρογγυλεμένο συρμάτινο συν-
δετήρα. 
Με ειδικό περιστροφικό μηχανισμό λειτουργίας
του γεμιστήρα, για να ελευθερώνει το ρύγχος
και να διεισδύει σε δύσκολα σημεία. 
Έχει εφαρμογές στη στρωματοποιία, σε δι-
κτυωτές κατασκευές, κλουβιά, δίχτυα, σα-
κούλες, περιφράξεις, αντιανεμικά δίχτυα κ.λπ.

Ελληνική φυλή Φριζάρτα

ΟΑγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρι-
σμός Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε τον

Μάιο του 2004, με πρωτοβουλία νέων αν-
θρώπων, από την ευρύτερη περιοχή του
Αγρινίου, κτηνοτρόφων στο κύριο επάγ-
γελμα. Κοινή τους διαπίστωση υπήρξε ότι
η ελληνική φυλή προβάτου Φριζάρτα, η
οποία εντοπίζεται σε μεγάλη συχνότητα
στην περιοχή, παρουσιάζει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον ως προς τα παραγωγικά της χα-
ρακτηριστικά και θα μπορούσε να οδηγήσει,
με την εφαρμογή ενός κατάλληλου συστή-
ματος ελέγχου, σε πολύ αποδοτικά συστή-
ματα παραγωγής. 

Βασικός στόχος του συνεταιρισμού είναι η
αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων,
γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από τη
συνεχή εκπαίδευση των εκτροφέων και την
παροχή σ’ αυτούς τεχνικής στήριξης, προ-
κειμένου να βελτιώσουν την οργάνωση των
μονάδων τους και να προχωρήσουν σε τεχνικό
εκσυγχρονισμό, που θα τους επιτρέψει να
βελτιώσουν τους δείκτες αποτελεσματικό-
τητας, τόσο για το γάλα όσο και για το κρέας. 
Ο συνεταιρισμός, με μέλη αγρότες-κτηνο-
τρόφους που εκτρέφουν μόνο καθαρόαιμα
πρόβατα της φυλής Φριζάρτα, έχει έδρα
το Στράτου στην Αιτωλοακαρνανία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Τζακ, σαλαμάκι!
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ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΑΕΠ: Αδύναμος κρίκος ο αγροτικός τομέας

Οαγροτικός τομέας είναι ο αδύ-
ναμος κρίκος στη διαμόρφωση
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ-

ϊόντος σε χαμηλότερα επίπεδα το 2012
(-6,45%), σύμφωνα με τους αναλυτές
της Alpha Bank. 
Στον τομέα των αγροτικών προϊόντων
παρατηρείται σημαντική αύξηση των
εξαγωγών κατά 14,7% στο 11μηνο του
2012, μετά την αύξησή τους κατά 1,1%
το 2011. Όμως οι εισαγωγές αγροτικών
προϊόντων παραμένουν σε υψηλά επί-
πεδα, εμφανίζοντας μείωση συνολικά
κατά 4,1% στο 11μηνο του 2012, μετά
την αύξησή τους κατά 2,1% το 2011,
παρά τη δραστική μείωση της εγχώριας
ζήτησης στην Ελλάδα κατά 8,7% σε στα-
θερές τιμές το 2011 και κατά 9,6% το
2012. 
Ειδικότερα, από τα στοιχεία του 2011
και του 2012 προκύπτουν τα εξής: 
α) Η επίπτωση της ύφεσης και της υπο-
κατάστασης εισαγωγών είναι εμφανής
κυρίως το 2012, και αυτό μόνο σε ορι-

σμένους κλάδους, όπως στις εισαγωγές
φρούτων και λαχανικών, που ανήλθαν
στα 575,4 εκατ. στο 11μηνο του 2012.
β) Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται
ότι οι εισαγωγές κρεάτων και παρασκευα-
σμάτων διαμορφώθηκαν στα  1.029,1
εκατ. (18,0% του συνόλου των εισαγωγών
αγροτικών προϊόντων) στο 11μηνο του
2012, σημειώνοντας αύξηση 2,1%, παρά
τη λιτότητα.
Συμπερασματικά, η προοπτική υποκα-
τάστασης ενός σημαντικού μέρους των
σχετικά υψηλών εισαγωγών αγροτικών
προϊόντων με εγχώρια ανταγωνιστική
παραγωγή δεν φαίνεται τελικά να επι-
βεβαιώνεται από τα στοιχεία των εισα-
γωγών αγροτικών προϊόντων το 2012
και το 2011. Ως αποτέλεσμα, η Ακαθά-
ριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) του
πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μει-
ώθηκε εκ νέου στο 3,2% της συνολικής
προστιθέμενης αξίας της οικονομίας στο
9μηνο του 2012, από 3,3% συνολικά το
2011, 4,9% το 2005 και 6,6% το 2000.

Έτσι, η συρρίκνωση του ελλείμματος
στις εμπορευματικές συναλλαγές των
αγροτικών προϊόντων είναι ακόμη σχετικά
περιορισμένη, παρά τη σημαντική αύξηση
των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.
Το έλλειμμα αυτό μειώθηκε στο 1,03 δισ.
στο 11μηνο του 12, από 1,87 δισ. ευρώ
στο 11μηνο του 11. 
Ωστόσο, στους επόμενους μήνες, με την
αποκατάσταση ικανοποιητικών συνθη-
κών ρευστότητας στην εγχώρια οικονο-
μία, εκτιμάται ότι η τάση υποκατάστασης
εισαγωγών θα ενταθεί σε όλους τους
κλάδους, και ιδιαίτερα στα αγροτικά
προϊόντα, ενώ η αυξητική τάση των εξα-
γωγών του πρωτογενούς τομέα θα λάβει
ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. 
Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση της Ακα-
θάριστης Προστιθέμενης Αξίας του γε-
ωργικού τομέα το 2013 και πλεονασματικό
ισοζύγιο στις εξωτερικές συναλλαγές
της γεωργίας ήδη από το τρέχον έτος,
με σημαντική διόγκωσή του στα επόμενα
έτη, εκτιμά η Alpha.

ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑΣ

Καμπάνια για την προβολή της ελληνικής τσιπούρας 

Α
γνωστα παραμένουν για

μεγάλο μέρος του ελληνι-
κού κοινού τα προϊόντα
της ελληνικής ιχθυοτρο-

φίας. Αν και η παρουσία τους στις
λίστες των ελληνικών εξαγωγικών
προϊόντων διατροφής φιγουράρει
στις κορυφαίες θέσεις, οι Έλληνες κα-
ταναλωτές δεν τα έχουν ακόμη εντάξει
επαρκώς στις διατροφικές τους συ-
νήθειες. Το γεγονός επιβεβαιώνεται
από δημοσκόπηση που διενεργήθηκε
από τον Οργανισμό Προώθησης Εξα-
γωγών (ΟΠΕ) για το ελληνικό ψάρι ιχ-
θυοκαλλιέργειας, η οποία διενεργή-
θηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας
που γίνεται για περαιτέρω ενίσχυση
της «ταυτότητας» των ελληνικών προ-
ϊόντων ιχθυοτροφίας. Σύμφωνα με
την έρευνα, το 36,7% των Ελλήνων
δεν καταναλώνει ελληνικό ψάρι ιχ-
θυοκαλλιέργειας, ενώ για τέσσερις
στους δέκα Έλληνες το προϊόν πα-
ραμένει εντελώς άγνωστο. Την ίδια
ώρα, βέβαια, το προϊόν παραμένει
δημοφιλές στους ξένους καταναλωτές,
γεγονός που αποδεικνύεται από τα
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία των
εξαγωγών (εξάγονται περίπου 2.000
τόνοι τη βδομάδα).

Όπως επισημάνθηκε σε εκδήλωση
του ελληνικού ΟΠΕ και του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ελ-
ληνικές θαλασσοκαλλιέργειες απο-
τελούν έναν από τους πλέον εξω-
στρεφείς κλάδους της ελληνικής οι-
κονομίας, ο οποίος εξάγει το 85%
της ετήσιας παραγωγής του, με βα-
σικούς «πρεσβευτές» την τσιπούρα
και το λαβράκι. Παρ’ όλα αυτά, τα

περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής
του είναι πολύ μεγάλα, τόσο στη διε-
θνή αγορά όσο και στην εσωτερική,
όπου φαίνεται ότι τα προϊόντα των
επιχειρήσεων δεν έχουν καταφέρει
ακόμα να εδραιωθούν στη συνείδηση
του καταναλωτή. 
Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει
το πρόγραμμα προώθησης και προ-
βολής των προϊόντων της ελληνικής

ιχθυοκαλλιέργειας που «τρέχει» ο
ΟΠΕ, ύψους 3,65 εκατ. ευρώ, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-
2013.
Περιγράφοντας τις βασικές κατευ-
θύνσεις και τους στόχους του προ-
γράμματος, ο επικεφαλής του ΟΠΕ
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης σημείωσε
ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές

για τον κλάδο, ο οποίος απασχολεί
περίπου 10.000 εργαζόμενους και
βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε αξία
εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.
Σύμφωνα δε με τον πρόεδρο του
Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλ-
λιεργητών Δ. Βαλαχή, το 2012 η εγ-
χώρια παραγωγή έφτασε τους
121.000 τόνους, αφήνοντας πολύ
πίσω στη δεύτερη θέση την Τουρκία,
με 90.000 τόνους, και την Ισπανία
στην τρίτη θέση, με 39.000 τόνους
ετησίως (25% εκ των οποίων, ωστόσο,
παράγεται από ελληνικές επιχειρήσεις
που έχουν αποκτήσει εκεί θυγατρι-
κές). Ο τζίρος των επιχειρήσεων κυ-
μαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα
800 εκατ. ευρώ. 
Σε εβδομαδιαία βάση εξάγονται πε-
ρίπου 2.000 τόνοι ψαριών ιχθυο-
καλλιέργειας, με βασικούς προορι-
σμούς την Ιταλία, όπου τα ελληνικά
προϊόντα καλύπτουν το 44% της
αγοράς, την Ισπανία με 30%, τη
Γαλλία με 58%, τις ΗΠΑ με 88%, ενώ
τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρηθεί
–και στεφθεί με επιτυχία– άνοιγμα
στην αγορά της Ρωσίας, όπου το
2012 οι εξαγωγές ξεπέρασαν τους
5.000 τόνους και το μερίδιο αγοράς
των ελληνικών εταιρειών το 63%. 

Τα περιθώρια περαιτέρω

ανάπτυξης του κλάδου

είναι πολύ μεγάλα, τόσο

στη διεθνή αγορά όσο 

και στην εσωτερική, όπου

φαίνεται ότι τα προϊόντα

των επιχειρήσεων 

δεν έχουν καταφέρει

ακόμα να εδραιωθούν

στη συνείδηση 

του καταναλωτή 

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
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Μ
ε την παγκόσμια τάση της

φιλοπεριβαλλοντικής γε-
ωργίας να ισχυροποιείται
και τις πολιτικές οικονο-

μικής ενίσχυσης τέτοιων καλλιεργειών
να διευρύνονται διαρκώς, οι αγρότες

στρέφονται ολοένα και πε-
ρισσότερο προς αυτήν την
κατεύθυνση. Η ολοκληρω-
μένη διαχείριση είναι συμ-
βατική γεωργία, επιτηρού-
μενη και καθοδηγούμενη,
που στοχεύει στην παρα-
γωγή υψηλής ποιότητας
γεωργικών προϊόντων μέ-
σω της ορθολογικής χρή-
σης των πόρων και των
εισροών (νερό, λιπάσμα-
τα, ψεκάσματα). Αποτε-
λεί δηλαδή μια μέθοδο
καλλιέργειας της ελιάς
ναι μεν φιλική προς το
περιβάλλον, χωρίς
όμως να είναι βιολο-
γική. 
«Εμείς ως ομάδα θέ-
τουμε τους κανονι-
σμούς» εξηγεί ο κ.
Νίκος Μαραγκουδά-
κης, γεωπόνος και
τεχνικός προϊστά-

μενος της ομάδας: «Βασι-
κά, παρεμβαίνουμε αφε-
νός στο πότε πρέπει να
γίνουν οι ψεκασμοί, ορί-
ζοντας συγκεκριμένες ημε-
ρομηνίες, και αφετέρου
στο ποια φάρμακα είναι
τα κατάλληλα για να ψε-
καστούν οι ελιές. Τις προ-
ϋποθέσεις αυτές τις θέτει
η ομάδα, η οποία και έχει
την ευθύνη των αποφάσεών
της. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε
με πολλούς επιστημονικούς
και άλλους φορείς και ινστι-
τούτα στην Κρήτη, στην Ελ-

λάδα αλλά και στην Ευρώπη». 
Μετά από οκτώ χρόνια λειτουργίας και
πολλές διαφοροποιήσεις στη νομική
της υπόσταση, η ομάδα αριθμεί περίπου
2.000 μέλη, τα οποία εκτιμάται ότι καλ-
λιεργούν περίπου 40.000 στρέμματα. 

Ο ρόλος της ομάδας
Ο ρόλος της ομάδας ωστόσο, που δι-
οικείται από ένα επταμελές συμβούλιο
παραγωγών, δεν περιορίζεται σε οδηγίες
και κανονισμούς για την καλλιέργεια
και την ορθολογική χρήση των πόρων.
«Κάνουμε διαρκείς επιμορφώσεις πάνω
στις εξελίξεις στον τομέα της καλλιέρ-
γειας της ελιάς, στα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά αλλά και σε ζητήματα πολιτικής,
όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
(ΚΑΠ) και οι επιδοτήσεις. Προσπαθούμε
να ‘‘αγκαλιάσουμε’’ την καλλιέργεια της
ελιάς» τονίζει ο κ. Μαραγκουδάκης,
εξηγώντας ότι, εάν δεν υπήρχε αυτή η
ευρύτητα στις παρεμβάσεις της ομάδας,
δεν θα είχε επιτευχθεί η κινητοποίηση
των παραγωγών σε αυτή την έκταση. 
«Δυστυχώς, βέβαια, αυτά γίνονται με
πρωτοβουλίες της ομάδας. Η ελληνική
νομοθεσία απαιτεί μόνο τα βασικά και
σ’ αυτά μένει» διαπιστώνει και εξηγεί
ότι, λόγω κάποιων νομικών κωλυμάτων,
η ομάδα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
επίσημα «Ομάδα Παραγωγών» για να
μπορεί να απολαμβάνει τα δικαιώματα
αυτών των συλλογικοτήτων. 

Πιστοποίηση
Γενικά, οι παραγωγοί που συμμετέχουν
στην ομάδα ακολουθούν τα πρότυπα
Agro 2.1 και Agro 2.2. Η καλλιέργεια
γίνεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει
η ομάδα, με βάση τα διεθνή πρότυπα,
ενώ στη συνέχεια την πιστοποίηση
αναλαμβάνει ένας ανεξάρτητος πιστο-
ποιητικός οργανισμός, που ελέγχει δειγ-
ματοληπτικά τις καλλιέργειες των πα-
ραγωγών-μελών της ομάδας, για να
διαπιστώσει εάν τηρούνται οι προβλε-

πόμενες διαδικασίες κατά την παραγωγή
(φυτοπροστασία, λίπανση, άρδευση,
μηχανολογικός εξοπλισμός, πολλαπλα-
σιαστικό υλικό, περιβάλλον κ.ά.). 

Η νέα ΚΑΠ φέρνει αλλαγές
Οι παραγωγοί που εντάσσονται στα
προγράμματα ολοκληρωμένης καλ-
λιέργειας λαμβάνουν μια επιπλέον επι-
δότηση ανά στρέμμα, το λεγόμενο
«ποιοτικό παρακράτημα». «Αυτό απο-
τελεί πάντα ένα άμεσο οικονομικό κί-
νητρο» διαπιστώνει ο κ. Μαραγκου-
δάκης, συμπληρώνοντας ότι η νέα ΚΑΠ
προβλέπει ότι το 25%-30% της επιδό-
τησης θα πηγαίνει σε καλλιέργειες ολο-
κληρωμένης διαχείρισης. «Ο δρόμος
της φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της
γεωργίας –τόσο ως κοινοτική επιταγή
όσο και ως καταναλωτική ανάγκη–
είναι μονόδρομος. Αυτό πρέπει να συ-
νειδητοποιήσουν οι παραγωγοί για να
μη βρεθούν προ εκπλήξεως στο μέλλον»
τονίζει. 

Οφέλη από την ολοκληρωμένη
διαχείριση
Εκτός από το οικονομικό όφελος, που
αποτελεί ένα προφανές κίνητρο για
τους παραγωγούς, η ολοκληρωμένη
διαχείριση έχει άμεσο τεχνικό όφελος,
αφού η συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες
συνεπάγεται τεχνική και επιστη-
μονική υποστήριξη του αγρότη
για τα φάρμακα και τις λι-
πάνσεις «μακριά από τα εμ-
πορικά συμφέροντα και χω-
ρίς ίχνος οικονομικής σκοπι-
μότητας», όπως εξηγεί ο κ. Μα-
ραγκουδάκης. Εκτός αυτών, η ορθο-
λογικότερη χρήση των εισροών που
δέχεται η καλλιέργεια οδηγεί στη μείωσή
τους και, κατά συνέπεια, στη
μεγιστοποίηση του οφέλους
από τη χρήση τους. Έτσι, ωφε-
λείται και το περιβάλλον, αλλά και
η υγεία των καταναλωτών. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ 

«Ανάσα» για το περιβάλλον και την τσέπη 
Στα Χανιά η Ομάδα Παραγωγών για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση της Καλλιέργειας της Ελιάς αριθμεί σήμερα 
περίπου 2.000 μέλη. Την ώρα που διεκδικεί τη δυνατότητα
παρέμβασης που αναλογεί στη δυναμική της, ασφυκτιά κάτω
από ένα περίπλοκο και δυσλειτουργικό νομικό πλαίσιο, 
που δεν της επιτρέπει να «απογειώσει» το προϊόν της.

THΣ ΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ

«Ηστροφή προς τις φιλο-
περιβαλλοντικές καλλιέρ-

γειες, όπως εκφράζεται και από
τη νέα ΚΑΠ, αποτελεί μονόδρομο
για το μέλλον» εξηγεί ο κ. Μα-
ραγκουδάκης. Πέρα απ’ αυτό
όμως, το ζητούμενο, όπως ση-
μειώνει, είναι τα προϊόντα που
προκύπτουν από αυτές να ταυ-
τοποιηθούν και να πιστοποιηθούν,
ώστε η ποιοτική τους υπεροχή
να μετατραπεί σε εμπορική υπε-
ραξία, όπως υποστηρίζει. «Για
να μπορέσει το ελαιόλαδο να
βρει την αξία του, πρέπει να το
διαχειρίζεται και να το εμπο-
ρεύεται ο ίδιος ο παραγωγός»
διαπιστώνει, προβάλλοντας πα-
ράλληλα την ανάγκη ανάδειξης
διαφορετικών μορφών «συνε-
ταιρίζεσθαι», που να μη θυμίζουν
σε τίποτα το παλιό συνεταιριστικό
κίνημα, αλλά και τη διαμόρφωση
εκείνου του νομικού πλαισίου
που θα τους επιτρέπει να δια-
κινούν πιο οργανωμένα τα προ-
ϊόντα τους. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο,
σε αυτή τη χώρα «η οποιαδήποτε
προσπάθεια για δημιουργία συλ-
λογικότητας είναι απίστευτα δύ-
σκολη» εφόσον δεν υπάρχει
συλλογική συνείδηση: «Ο κόσμος
έχει χάσει την εμπιστοσύνη του
στο συνεταιριστικό κίνημα από
τη μια και από την άλλη το
κράτος, με την ασυνέπεια λόγων
και πράξεων, καταφέρνει να
επιδεινώνει διαρκώς την κατά-
σταση, απογοητεύοντας και
εκνευρίζοντας τον παραγωγό».

Το μέλλον





μεταξύ των γραμμών και 30 με 80
εκ. μεταξύ των φυτών πάνω στη
γραμμή φύτευσης. Απαραίτητη
είναι η υποστήλωση των φυτών
και ο πιο απλός τρόπος είναι η το-
ποθέτηση ενός κάθετου φράχτη. 

Το κόστος
Η συγκομιδή έχει ένα βαθμό δυ-
σκολίας. Γίνεται με το χέρι και είναι
σταδιακή. Όλοι οι καρποί δεν ωρι-
μάζουν τις ίδιες μέρες, γι’ αυτό και
μαζεύεται λίγο λίγο. Σε συνδυασμό
με τα εργατικά και την υποστή-
λωση, το κόστος αυξάνεται σε σχέ-
ση με άλλες καλλιέργειες, αν και
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απο-
σβέσεις, με την υψηλή τιμή καρπού.
Τα φυτά αγοράζονται έτοιμα από
χώρες της ΕΕ, ενώ εισάγονται και
από εταιρείες στην Ελλάδα. Κο-
στίζουν 5 με 6 ευρώ το ένα. Όλοι
αυτοί οι παράγοντες τείνουν στο
να καταστήσουν ιδανικότερη την
καλλιέργεια από ομάδα παραγω-
γών ή συνεταιρισμό. 
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ.
Γάτσιος, υπάρχει εξαγωγικό εν-
διαφέρον γι’ αυτό το φρούτο. Φυ-
σικά, πρώτα πρέπει να εξεταστεί
το θέμα της διάθεσης, πριν προ-
χωρήσει κάποιος στην καλλιέργεια.
«Μπορούμε να πετύχουμε καλές
τιμές με το σμέουρο, εάν είμαστε
πιο πρώιμοι από τις υπόλοιπες
χώρες» τονίζει ο κ. Γάτσιος, προ-
σθέτοντας πως σε οποιαδήποτε
καλλιέργεια, ακόμα και δέκα μέρες
μπροστά να είσαι από τους αν-

ταγωνιστές σου, οι τιμές που
απολαμβάνεις είναι

καλύτερες. 

T
ο σμέουρο είναι ιδιαίτερα

αγαπητό και καλλιεργεί-
ται στις χώρες της Ανα-
τολικής Ευρώπης, αλλά

και στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη
Βρετανία και σε άλλες χώρες της
Νότιας Αμερικής. Η παγκόσμια
παραγωγή σμέουρου ανέρχεται
στους 414.000 τόνους ετησίως.
Τα σκήπτρα κρατά η Ευρώπη, με
325.000 τόνους. Η Ρωσία είναι η
μεγαλύτερη παραγωγός, με
100.000 τόνους, ενώ ακολουθούν
η πρώην Γιουγκοσλαβία, η Πο-
λωνία και η Γερμανία. Καταναλώ-
νεται ως νωπός καρπός, ενώ χρη-
σιμοποιείται κατά κόρον στη βιο-
μηχανία για 

παρασκευή μαρμελάδων, λικέρ,
χυμών και όχι μόνο. 
Στη Γαλλία το 80%-90% της πα-
ραγωγής πηγαίνει στη μεταποί-
ηση, το 7%-8% καταναλώνεται
νωπό και ένα 4% με 5% καταλήγει
σε εστιατόρια κ.α. Επίσης, τα φύλ-
λα του σμέουρου αποξηραίνονται
και χρησιμοποιούνται ως αφέψη-
μα. 
Οι ευρωπαϊκές χώρες το κατανα-
λώνουν και εκτός εποχής, γι’ αυτό
και περιοχές εύκρατες με ήπιο
χειμώνα, όπως η Ελλάδα, είναι
καλοί υποψήφιοι για την καλλιέρ-
γεια σμέουρου, με στόχο την εξα-
γωγή στις χώρες αυτές. 

Η καλλιέργεια και 
οι αποδόσεις 
Όπως εξηγεί στην «Παραγωγή»
ο γεωπόνος κ. Κάσσανδρος Γά-
τσιος, υπάρχουν δύο ποικιλίες
σμέουρων, τα μονόφορα και τα
δίφορα. Στα μονόφορα η ζωή του
παραγωγικού μέρους του φυτού
είναι διετής. Οι καρποί ωριμάζουν
από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγου-
στο, οι βλαστοί αποξηραίνονται
και στη συνέχεια αναπτύσσουν
νέα βλαστάρια. Τα δίφορα σμέ-
ουρα είναι και αυτά διετή, αλλά
έχουν καρπούς από τον πρώτο
χρόνο ανάπτυξης. Η ρίζα του σμέ-
ουρου ζει περί τα δέκα χρόνια,
είναι πολυετής καλλιέργεια. Οι
αποδόσεις του μπορεί να φτάσουν
τα 800 με 1.000 κιλά ανά στρέμμα.

Στη Γαλλία λοιπόν, με τις τιμές να
κυμαίνονται από τα 5,5 μέχρι τα
8 ευρώ το κιλό, και μια μέση πα-
ραγωγή των 800 κιλών, το κέρδος
μπορεί να φτάσει και τα 2.000 με
2.500 ευρώ ανά στρέμμα. 
Φυτεύεται κυρίως το χειμώνα είτε
στο χωράφι είτε σε γλαστράκια,
ενώ μπορεί να είναι ακόμη και
καλλιέργεια θερμοκηπίου. Θέλει
γλυκό κλίμα και όχι παγετούς για
να ευδοκιμήσει, ελαφρά εδάφη,
με καλή στράγγιση και ελαφρώς
όξινα. Το ph θα πρέπει να είναι
περίπου στο 6,5. Θα πρέπει σί-
γουρα να γίνει ανάλυση εδάφους
και να ρυθμιστεί η οξύτητα, εάν
χρειάζεται. Εάν στο χωράφι τα
εδάφη κρατούν υγρασία, τότε η
καλλιέργεια μπορεί να γίνει πάνω
σε «σαμάρια». 
Όσο για τη λίπανση, είναι προτι-
μότερη η οργανική, με κοπριά ή
κομπόστ – θα πρέπει όμως να
έχει προηγηθεί το όργωμα του
εδάφους. Θέλει αρκετό νερό, δεν
πρέπει να μένει χωρίς υγρασία,
αλλά ούτε και να λιμνάζει γύρω
του το υγρό στοιχείο. Επιπλέον,
δεν πρέπει να υπάρχουν ζιζάνια,
τα οποία στην ουσία ανταγωνί-
ζονται το σμέουρο στο νερό. Είναι
απαραίτητο το καθάρισμα, με
κλάδεμα κοντά στο έδαφος. 
Οι εχθροί του σμέουρου είναι διά-
φορα βακτήρια, αλλά και ο «καρ-
κίνος του λαιμού», ο οποίος εν-
δέχεται να προϋπάρχει στο έδαφος
από την προηγούμενη καλλιέργεια,
κάτι που θα πρέπει να προσεχθεί.
Σε 1 στρέμμα μπορούν να μπουν
500 με 1.000 φυτά. Οι απο-

στάσεις φύτευσης είναι
στα 2,5 με 3 μέτρα 
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o ηπιοσ χειμωνασ στην ελλαδα ειναι ιδανικη συνθηκη για οσουσ ενδιαφερονται να ασχοληθουν με την καλλιεργεια του φραμπουαζ

Φ
Tρούτο του δά-

σους είναι και το
μύρτιλο, ή αλλιώς
μπλούμπερι. Πρό-

κειται για εναλλακτική καλ-
λιέργεια που προσαρμόζεται
καλά στα ελληνικά εδάφη και
μπορεί να έχει ικανοποιητικές
αποδόσεις. Οι οικονομικές
αποδοχές που μπορεί να έχει
ο καλλιεργητής μύρτιλου φτά-
νουν ακόμα και τα 2.500 ευρώ
ανά στρέμμα, ενώ η τιμή πώ-
λησης ορίζεται συντηρητικά
στα 3 με 5 ευρώ ανά κιλό. Η
μέση απόδοση των φυτών
φτάνει τα 1.000 κιλά ανά στρέμ-
μα, ενώ σε ένα στρέμμα μπαί-
νουν διακόσια φυτά. Το αρχικό
κόστος ανά στρέμμα είναι στα
1.000 ευρώ, ενώ η απόσβεση
δεν αργεί να έρθει. 
Ως καλλιέργεια, το μύρτιλο
δείχνει την πορεία του από
τον πρώτο χρόνο. Φυτεύεται
μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρ-
τίου, ενώ οι καρποί μαζεύονται
μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου.
Δίνει παραγωγή από τον πρώτο
χρόνο, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη
είναι από τον τέταρτο χρόνο
και έπειτα. 
Ιδανικό έδαφος για την καλ-
λιέργεια μύρτιλου είναι το ελα-
φρό αμμώδες ή χαλικώδες, με
χαμηλό ph, καλή αποστράγ-
γιση και υψηλή περιεκτικότητα
σε οργανική ουσία. Βελτιώσεις
εδάφους μπορούν να γίνουν,
αν και κάποιες περιοχές δεν
είναι κατάλληλες. 
Επίσης, τα φυτά θέλουν στά-
γδην πότισμα, πολύ νερό, αλλά
σε μικρές ποσότητες. Το ριζικό
του σύστημα είναι επιφανειακό,
φτάνει τα 30 εκατοστά. 

Το μύρτιλο παρουσιάζει με-
γάλη ανθεκτικότητα στο ψύ-
χος, καθώς μπορεί να επιζήσει
ακόμα και στους -28 βαθμούς
Κελσίου. Στη Βόρεια Ελλάδα
μπορούν να καλλιεργηθούν
ποικιλίες που απαιτούν μεγα-
λύτερα ποσά χειμερινού ψύ-
χους για να αρθεί ο λήθαργος
των οφθαλμών τους, ενώ στη
Νότια Ελλάδα ποικιλίες που
απαιτούν λιγότερα ποσά χει-
μερινού ψύχους. Οι θάμνοι
των μύρτιλων μπορούν να
φτάσουν ακόμα και τα δύο
μέτρα και χρειάζεται προσοχή,
ενώ θα πρέπει να υπάρχουν
οι σωστές αποστάσεις μεταξύ
των φυτών. Αυτές ποικίλλουν

μεταξύ 2-2,5 μέτρων. Όσο για
το κόστος συγκομιδής, αυτό
διαφέρει κατά περίπτωση. Κά-
ποιες ποικιλίες μαζεύονται με
μηχανήματα, άλλες με δόνηση
των θάμνων κι άλλες, πάλι,
ωριμάζουν γρήγορα, μέσα σε
δύο μήνες, και θέλουν μάζεμα
με το χέρι. Οι τελευταίες είναι
και οι πιο ακριβές, γι’ αυτό και
ενδείκνυται η διάθεσή τους
σε σουπερμάρκετ. 
Το εξαγωγικό ενδιαφέρον για
το φυτό είναι μεγάλο, ενώ την
ίδια στιγμή προκύπτει σημαν-
τικό ενδιαφέρον για μεταποι-
ητήρια. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς,
έχει καλές προοπτικές και, ιδα-
νικά, η καλλιέργεια θα έπρεπε
να γίνεται από ομάδα παρα-
γωγών. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι,
σύμφωνα με στοιχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τρο-
φίμων και Γεωργίας, το μύρ-
τιλο καλλιεργείται σε 16 χώ-
ρες. Πρώτες είναι οι ΗΠΑ, με
το 52% της παραγωγής, ακο-
λουθεί ο Καναδάς, με το 32%,
και έπονται Πολωνία και Ου-
κρανία.

Εναλλακτική

καλλιέργεια με

υψηλές αποδόσεις

και εξαγωγικό

ενδιαφέρον 

το μπλούμπερι 

Φρούτο του δάσους είναι το σμέουρο
ή φραμπουάζ, αλλά ως καλλιέργεια
μπορεί να αποφέρει 
ικανοποιητικά έσοδα. 
Την αδυναμία των Βορειοευρωπαίων,
και όχι μόνο, για το σμέουρο 
οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν
κάλλιστα να την αξιοποιήσουν, καθώς 
οι αποδόσεις του συγκεκριμένου
φρούτου του δάσους είναι υψηλές. 

ΤΗΣ AΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖH
(arampatzi@paragogi.net)

Μύρτιλο: Ένα ακόμα χρυσοφόρο
φρούτο του δάσους

Μεγάλη ζήτηση 

στο εξωτερικό έχει 

το σμέουρο, 

που ακόμα δεν έχει

κατακτήσει τα ελληνικά

χωράφια. 

Εάν μάλιστα το προϊόν 

είναι πρώιμο, έστω και

μερικές μέρες, μπορεί

να πετύχει καλύτερες

τιμές από τους

ανταγωνιστές 

Διατροφική αξία
Οι καρποί που είναι καλής ποιότητας έχουν καλό
χρωματισμό, είναι αρωματικοί και σφιχτοί. Τα
σμέουρα διατηρούνται από μία έως δύο μέρες σε
ψυγείο. Ένα κεσεδάκι των 125 γραμμαρίων από
κόκκινα σμέουρα καλύπτει το 50% της ημερήσιας
δόσης σε βιταμίνη C που χρειάζεται ο ανθρώπινος
οργανισμός, το 10% του αναγκαίου σιδήρου και
ταυτόχρονα παρέχει σημαντικές ποσότητες σε βι-
ταμίνες, πηκτίνες και ανόργανα άλατα. 
Ο καρπός είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες, ανθοκυανίνες
και κηκιδικό οξύ (ισχυρά αντιοξειδωτικά), καρο-
τενοειδή, φυτοοιστρογόνα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. 
Φτωχός ωστόσο είναι σε θερμίδες, υδατάνθρακες
και λίπος. Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, κερδίζει
μια θέση ανάμεσα στους πλέον ισχυρούς αντικαρ-
κινικούς εκπροσώπους του φυτικού βασιλείου.

Ο μύθος
Η επιστημονική ονομασία του σμέουρου είναι η
rubus idaeus. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, το φρούτο
είχε λευκό χρώμα. Η νύμφη Ίδη, που ήταν κόρη
του βασιλιά της Κρήτης και τροφός του θεού Δία,
θέλησε μια μέρα να μαζέψει σμέουρα και να τα
δώσει στον πεινασμένο Δία. Τότε πλήγωσε το στήθος
της με ένα αγκάθι του φυτού, με αποτέλεσμα ο
καρπός του να αλλάξει χρώμα και να γίνει κόκκινος.
Ο Πλίνιος στη φυσική του ιστορία αναφέρει ότι ο
θάμνος αυτός φύεται μόνο στο Όρος Ίδη της Κρήτης,
γι’ αυτό και το ονόμασε rubus idaeus. 

Σμέουρο: Ενας μικρός καρπός με διεθνή ζήτηση
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ΠΑΣΟΚ: ΣΥΝΘΗΜΑ
«ΣΥΝΕΔΡΙΟ», 
ΠΑΡΑΣΥΝΘΗΜΑ
«ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ»
Επιστροφές στελεχών
και εσωκομματικές 
εντάσεις στο δρόμο
προς το συνέδριο της
ερχόμενης Πέμπτης
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ΣΕ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙ
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Γιατί κινδυνεύει να μείνει
πίσω η πώληση 
ΟΠΑΠ και ΔΕΠΑ
Έσοδα 2,5 δισ. μέσα 
στο 2013 ο στόχος 
του προγράμματος
Η επιτυχία του θα κρίνει αν
θα ληφθούν νέα μέτρα
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ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
Ο ΣΑΜΑΡΑΣ
Το στοίχημα της 
επίσκεψης Ολάντ, 
η αξιολόγηση 
των υπουργών, 
ο ανασχηματισμός 
και οι περιοδείες 
σε όλη την Ελλάδα

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ
ΦΤΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
Πτώση τιμών έως
50% σε διαμερίσματα
και τουλάχιστον 45% 
σε καταστήματα w w w . x r i m a o n l i n e . g r ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ

«ΚΟΥΡΕΜΑ» 30 ΔΙΣ. 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΑΝΕΙΟ!
Έρχεται και νέα διαγραφή 
χρέους ύψους 50 δισ. 
το 2014

nΟ Γάλλος πρόεδρος αποτίμησε τις ευκαιρίες και
έριξε δίχτυα στην κούρσα των διεκδικήσεων για
τις αποκρατικοποιήσεις
nΕντονη η εντύπωση στο Μαξίμου ότι ο κ. Ολάντ

ενδιαφέρεται να συμβάλει στην αξιοποίηση 
της λίστας ιδιωτικοποιήσεων

ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΡΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ Ο ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΟΛΑΝΤ
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ΤΑ ΦΙΛΕΤΑ
ΠΟΥ ΨΩΝΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ



A
κόμη και σήμερα ακούμε φωνές για
μονομερή διαγραφή του χρέους για
να απαλλαγούμε από τα δεσμά των
Μνημονίων, κατηγορώντας παράλληλα

τους δανειστές μας ως κερδοσκόπους, αν και
μας δανείζουν με επιτόκια χαμηλότερα απ’ ό,τι
δανείζονται οι ίδιοι! Με τα 110 δισ. του πρώτου
Μνημονίου το ελληνικό Δημόσιο κάλυψε τα ελ-
λείμματα από το 2009 έως το 2012. 
Με τα 130 δισ. του δεύτερου Μνημονίου, πλη-
ρώσαμε, και θα πληρώσουμε, την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών μας με 45 δισ. περίπου,
την επαναγορά ομολόγων μας με 11 δισ. (του
δεύτερου κουρέματος επαναγοράς στο 35% μόνο
της αξίας τους), τα συσσωρευμένα χρέη του Δη-
μοσίου στην εσωτερική αγορά ύψους πλέον των
11 δισ. Θα καλύψουμε τα ελλείμματα των προ-
ϋπολογισμών των δύο επόμενων ετών (2013
και 2014) και θα εξοφλήσουμε τα έντοκα γραμμάτια
του Δημοσίου και κάποιες άλλες υποχρεώσεις.
Με τα 120 δισ. που δανειστήκαμε τα τελευταία
τρία χρόνια οι τράπεζές μας από την ΕΚΤ και τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης κατόρθωσαν να
ανταποκριθούν στις αναλήψεις καταθέσεων των
Ελλήνων καταθετών των τεσσάρων τελευταίων
ετών, που, λόγω φόβου ότι θα χάσουν τα χρήματά
τους, σήκωσαν από τις τράπεζές μας 90 δισ. Οι
δανειστές μας μας χάρισαν χρέος μεγαλύτερο
των 130 δισ. (PSI) και μας δάνεισαν, εμάς, μια
χρεοκοπημένη χώρα, περισσότερα από 360 δισ.,
δηλαδή περίπου δύο φορές το σημερινό ΑΕΠ
μας. Ποσά πρωτοφανή στη διεθνή οικονομία,
και μάλιστα με χαμηλότερα επιτόκια απ’ ό,τι
αυτές οι χώρες δανείζονται.
Αν μονομερώς διαγράφαμε το χρέος μας, όπως
κάποιοι πρότειναν, πώς θα καλύπταμε τα παραπάνω
ελλείμματα; Ποιος θα μας δάνειζε για να πλη-
ρώνονται μισθοί, συντάξεις, περίθαλψη κ.λπ.;

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

H
συγκεκριμένη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο

την Τρίτη υποτίθεται ότι απεικονίζει ένα σημαντικό
συμβολισμό: το κατάντημα της ελληνικής κοινωνίας –στο
πρόσωπο ενός αστέγου– από τα Μνημόνια, την ώρα που

ο Έλληνας πρωθυπουργός κάνει «business» με το Γάλλο πρόεδρο. Πέρα
από το ότι θα πρέπει να είναι κανείς αφελής για να δεχτεί ότι, παρά τα
δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη Ολάντ στην Αθήνα, ένας
άστεγος… ξέμεινε απέναντι από το Μαξίμου, στην Ηρώδου Αττικού,
το συγκεκριμένο μοντάζ περιέχει και ένα «συμβολισμό» για τους
εμπνευστές του: δείχνει ότι πρόκειται για ανθρώπους που, προκειμένου
να πετύχουν τους επικοινωνιακούς στόχους τους, δεν σέβονται ούτε τη
δοκιμασία που υφίστανται εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας από
την κρίση, ούτε βέβαια αναλογίζονται τη ζημιά που υφίσταται η Ελλάδα
όταν τέτοιες εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου.

Να διαγράψουμε 
μονομερώς το χρέος;

«Ο κ. Σαμαράς έβαλε θέμα
πολλαπλασιαστή; Έβαλε θέμα αν υπάρχει

ένα γαλλικό σχέδιο απέναντι στο
γερμανικό του άτεγκτου κ. Σόιμπλε;

Εγώ δεν θεωρώ σκληρό τον κ.
Σόιμπλε, ούτε άτεγκτο, ούτε όλες
αυτές τις εξυπνάδες που ταΐζουν το

ρατσισμό και το φανατισμό στην
πατρίδα μας. Εγώ λέω ότι ο κ.

Σόιμπλε βρίσκει και
κάνει»

ΡΕΝΑ
ΔΟΥΡΟΥ

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 35 | Τ.Κ. 117 43 ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ.: 210 7256 050, 210 9249 571 -2 | FAX: 210 9249 573 | email: info@xrimaonline.gr
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Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

Η ελληνική κυβέρνηση είχε
αποδώσει τεράστια σημασία
στην επίσκεψη του Γάλλου
προέδρου στην Αθήνα την
περασμένη Τρίτη, και ο Φραν-
σουά Ολάντ έκανε ό,τι μπο-
ρούσε για να ανταποκριθεί.
Στήριξε όχι μόνο την κυβέρ-
νηση και την οικονομική πο-

λιτική της, αλλά και την εθνική
θέση για την ανακήρυξη της
ΑΟΖ και την εκμετάλλευση
των ενεργειακών κοιτασμάτων
της χώρας. Φρόντισε, μάλιστα,
να ρίξει και την… μπηχτή
του για όσους απέδιδαν άλλες
σκοπιμότητες στο ταξίδι του,
δηλώνοντας ότι «δεν ήρθα
εδώ για να πουλήσω όπλα,
το άκουσα κι αυτό». Αλλά
και η ελληνική κυβέρνηση
υποδέχτηκε θερμά το Γάλλο
πρόεδρο ως φίλο της χώρας,
κάτι που σχολιάστηκε ιδιαίτερα
από τα διεθνή Μέσα. Προ-
φανώς οι δύο πλευρές συ-
ζήτησαν για όλα. Γιατί οι φίλοι
στα δύσκολα φαίνονται!
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«Κάθε ρανίδα αίματος είναι
ένα στίγμα για εμάς. Ο λαός
μου έδωσε την εξουσία και
σήμερα του την επιστρέφω.
Ας αφήσουμε τους πολίτες
να αποφασίσουν πώς θα κυ-
βερνηθεί αυτή η χώρα εφε-
ξής». Με τα λόγια αυτά ο
Βούλγαρος πρωθυπουργός

υπέβαλε την παραίτηση της
κυβέρνησής του, στον απόηχο
των αιματηρών διαδηλώσεων
που μαίνονται εδώ και σχεδόν
10 μέρες στη Βουλγαρία,
κατά των υπέρογκων αυξή-
σεων στις τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος, αλλά και γενικότερα
του τρόπου διακυβέρνησης
της χώρας τα τελευταία του-
λάχιστον 20 χρόνια. Έπειτα
από σχεδόν 4 χρόνια στην
εξουσία και 4 προτάσεις μομ-
φής που αντιμετώπισε, ο
Μπορίσοφ κλείνει έναν κύκλο
στην εξουσία. Για τους Βούλ-
γαρους, ωστόσο, κανείς δεν
μπορεί να εγγυηθεί ποια θα
είναι η συνέχεια…

Μ
Π

ΟΪ
ΚΟ

 Μ
Π

ΟΡ
ΙΣ

ΟΦ

Όταν φτάνεις ψηλά, το μόνο
που έχεις να φοβηθείς εί-
ναι… η πτώση. Για τον Όσκαρ
Πιστόριους η άνοδος μόνο
εύκολη δεν ήταν, αν σκεφτεί
κανείς ότι σε ηλικία μόλις 11
ετών ακρωτηριάστηκε και
στα δύο πόδια, λόγω προ-
βλήματος εκ γενετής. Αυτό

δεν τον εμπόδισε να γίνει «ο
γρηγορότερος άνθρωπος
χωρίς πόδια» και να διακριθεί
σε Παραολυμπιακούς και
Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ηλι-
κία 27 ετών, ο Νοτιοαφρικανός
δρομέας έμοιαζε να έχει κερ-
δίσει τη μάχη της ζωής. Και
τότε ήρθε η πτώση. Ατύχημα;
Κακή στιγμή; Έγκλημα πάθους;
Ο θάνατος της 30χρονης συν-
τρόφου του Ρίβα Στέενκαμπ
από το δικό του όπλο, η κα-
τηγορία για φόνο εκ προμε-
λέτης και οι αποκαλύψεις για
χρήση αναβολικών και αλκοόλ
σοκάρουν. Ο «Blade Runner»
μοιάζει να ακρωτηριάστηκε
οριστικά μόλις τώρα…  
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Κ
αι οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι

εκφράζουν ικανοποίηση για τα
αποτελέσματα της επίσκεψης, κα-
θώς εκτιμούν ότι μέσα από αυτή
ανοίχτηκαν σημαντικές ευκαιρίες

για την ελληνική οικονομία, ενισχύθηκε η
εικόνα της χώρας στο εξωτερικό αλλά και η
εικόνα της κυβέρνησης στο εσωτερικό. 
Στις οκτώ ώρες που διήρκεσε η επίσκεψη του
κ. Ολάντ στην Αθήνα, επαναβεβαιώθηκε με πα-
νηγυρικό τρόπο το «Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία».
Τουλάχιστον το κλίμα που επικράτησε στις
επαφές των δύο πλευρών υπέρ αυτού συνηγορεί,
αν και όλοι γνωρίζουν ότι στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων, μακριά από τις κάμερες, και ιδιαίτερα
στο τετ-α-τετ Ολάντ-Σαμαρά, τέθηκαν όλα τα
θέματα, ακόμα και αυτά που αποτελούν «αγ-
κάθια» για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, η θερμή στήριξη του Γάλλου προέδρου
–κεντρικού παίκτη στην ΕΕ– στην ελληνική
κυβέρνηση και η εμβάθυνση της οικο-
νομικής συνεργασίας των δύο χωρών
αποτελούν ηχηρά μηνύματα για τη
θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό
χάρτη και αθροίζονται θετικά στις
προσπάθειες του πρωθυπουργού να
αλλάξει τη διεθνή εικόνα της χώρας.
Επιπλέον, αρκετές πλευρές εκτι-
μούν ότι η επίσκεψη Ολάντ
έφερε πιο κοντά και τους
κυβερνητικούς εταί-
ρους, σε μια κρίσιμη
χρονική συγκυρία,
που καλούνται να
πάρουν αποφάσεις
για τις επόμενες κι-
νήσεις τους. Η πα-
ρουσία των κ. Βε-
νιζέλου και Κου-
βέλη στο γεύμα
που δόθηκε προς
τιμήν του Γάλλου
προέδρου στο Μα-
ξίμου είχε ξεχωρι-
στή σημειολογία, ενώ
έδωσε και τροφή για
συγκρίσεις με τα
όσα είχαν γίνει κατά
την αντίστοιχη επί-
σκεψη της Άνγκε-
λα Μέρκελ στη
χώρα μας. 

Στροφή στην καθημερινότητα
Με τις αποκρατικοποιήσεις να παραμένουν στην
κορυφή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων,
στο Μαξίμου αναμένουν την έμπρακτη επιβε-
βαίωση των «δώρων» –με τη μορφή έντονου
επενδυτικού ενδιαφέροντος– που έφερε μαζί
του ο Γάλλος πρόεδρος. Μέχρι αυτό να γίνει,
όμως, η κυβέρνηση ρίχνει μεγάλο βάρος στα
θέματα της καθημερινότητας και της ενίσχυσης
των αδυνάτων, που καθορίζουν το κλίμα στην
κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση, στην τε-
λευταία συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών
που στηρίζουν την κυβέρνηση αποφασίστηκε
η λήψη μέτρων κατά της ανεργίας, η στήριξη
των οικογενειών που πλήττονται περισσότερο
από την κρίση και η ενίσχυση της ρευστότητας
στην αγορά. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να
δρομολογηθούν μέτρα ενίσχυσης για 700.000
ανέργους, που περιλαμβάνουν πρόνοια για την

ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη,
αλλά και ειδική μέριμνα για τις οικο-
γένειες χωρίς εργαζόμενο, καθώς
και προγραμματικές συμβάσεις με

τις τράπεζες, ώστε αυτές να αντα-
ποκριθούν στις ανάγκες χρηματο-
δότησης της οικονομίας.

Όλοι και όλα κρίνονται
Με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να απέχει

πλέον λίγα 24ωρα, τα ανοίγματα Βε-
νιζέλου στην Κεντροαριστερά να
προκαλούν τριγμούς στην κυβερ-
νητική συνοχή και την επικείμενη
άφιξη της Τρόικας στην Αθήνα να

ανοίγει ξανά τη συζήτηση για στόχους και νέα
μέτρα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυ-
ροδρόμι. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου πριν από μία εβδομάδα, ο πρωθυπουργός
κάλεσε τους υπουργούς να είναι σε εγρήγορση
και προανήγγειλε κύκλο επισκέψεών του σε
όλα τα υπουργεία. 
Την εβδομάδα που πέρασε, ο Αντώνης Σαμαράς
είχε επαφές με τους περισσότερους υπουργούς,
επισκέφθηκε υπουργεία και ενημερώθηκε για
την πορεία του κυβερνητικού έργου. Ο πρω-
θυπουργός από την πρώτη στιγμή κρατά «βαθ-
μολόγιο» των υπουργών του, ωστόσο τώρα
είναι η πρώτη φορά που δεν το κρύβει από
τους ίδιους. Το μήνυμα του Μαξίμου προς τα
μέλη της κυβέρνησης είναι ότι όλοι κρίνονται
και αξιολογούνται καθημερινά. Αυτό, βέβαια,
μόνο άσχετο δεν είναι με τη συζήτηση περί επι-
κείμενου ανασχηματισμού. Όλα δείχνουν ότι
μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ
–και εφόσον δεν έχει προκύψει κάτι… απρό-
οπτο– θα ανοίξει ο δρόμος για αλλαγές στο
κυβερνητικό σχήμα, προκειμένου να αλλάξει
το πολιτικό κλίμα και να κάνει η κυβέρνηση
μια επανεκκίνηση με νέους στόχους και προ-
τεραιότητες. Κύκλοι του Μαξίμου διαμηνύουν
ότι συζητήσεις περί «αμετακίνητων» υπουργών
είναι άστοχες και σημειώνουν με νόημα ότι
όλοι και όλα κρίνονται… 

Περιοδείες και… βλέπουμε 
Την ίδια ώρα το Μαξίμου μελετά όλα τα σενάρια
και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις
εξελίξεις, σε ένα σκηνικό που μοιάζει να μην
έχει προηγούμενο στα σύγχρονα πολιτικά πράγ-
ματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ισο-
παλία μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, όμως ο Αντώνης
Σαμαράς και οι συνεργάτες του γνωρίζουν ότι
αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ, αφού
ο χρόνος συνήθως μετράει σε βάρος της εκάστοτε
κυβέρνησης, ιδιαίτερα όταν καλείται να λάβει
επώδυνες αποφάσεις. Για να αντιμετωπιστεί,
λοιπόν, αυτή τη «νομοτελειακή» φθορά το Μα-
ξίμου αναζητά κινήσεις και πρωτοβουλίες που
θα βγάλουν μπροστά την κυβέρνηση και τον
πρωθυπουργό. Πρώτη από αυτές θεωρείται η
δέσμη μέτρων κατά της ανεργίας και υπέρ των
αδυνάτων, δεύτερη ο ανασχηματισμός και τρίτη
η… έξοδος του Αντώνη Σαμαρά στην κοινωνία.
Με τις δημοσκοπήσεις να αναδεικνύουν τον
πρωθυπουργό σε ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης,
πολλοί είναι εκείνοι που εισηγούνται φανατικά

να αρχίσει ο κ. Σαμαράς περιοδείες σε όλη την
Ελλάδα, με αφορμή και το επικείμενο συνέδριο
της ΝΔ το καλοκαίρι. Μέσα από την επαφή με
τους πολίτες, εκτιμάται ότι ο πρωθυπουργός
μπορεί να πείσει για την αναγκαιότητα των
μέτρων, κυρίως όμως για τις προοπτικές που
θα ανοιχτούν από την επιτυχία του προγράμματος.
Δεν είναι λίγοι, ωστόσο, και εκείνοι που πίσω
από τις σχετικές εισηγήσεις βλέπουν τη Συγγρού
να προετοιμάζεται ακόμα και για το ενδεχόμενο
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, είτε εξαιτίας
κάποιου «ατυχήματος» είτε επιλέγοντας τον
εκλογικό αιφνιδιασμό. 
Σε κάθε περίπτωση, πολλά θα κριθούν από την
έκβαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και των
ανοιγμάτων Βενιζέλου στην Κεντροαριστερά,
γεγονότα που θα καθορίσουν σε σημαντικό
βαθμό και την πορεία της κυβέρνησης. Πέμπτη
(28 Φεβρουαρίου) κοντή γιορτή… 
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Ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση
αξιολογεί το Μαξίμου την επίσκεψη στην Αθήνα του Γάλλου
προέδρου Φρανσουά Ολάντ την περασμένη Τρίτη, σε μια κρίσιμη
συγκυρία για τη χώρα, κατά την οποία ο πρωθυπουργός
σχεδιάζει πρωτοβουλίες για να αλλάξει το κλίμα.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ Α∆ΥΝΑΤΩΝ, Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Ηαπεργία στα Μέσα Ενημέρωσης την
περασμένη Τρίτη, ημέρα επίσκεψης

του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ
στην Αθήνα, έδωσε μία ακόμα αφορμή για
σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αν-
τιπολίτευσης, με τον κυβερνητικό εκπρό-
σωπο να καταγγέλλει ότι η απόφαση για
απεργία ελήφθη με κομματικά κίνητρα
προκειμένου να αποσιωπηθούν τα θετικά
αποτελέσματα της επίσκεψης, δείχνοντας
ως υπεύθυνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε πό-
λεμος ανακοινώσεων, με εκατέρωθεν κα-
τηγορίες. 
Τελικά, πάντως, η δημόσια τηλεόραση κά-
λυψε την επίσκεψη, αν και χωρίς μετάδοση
από δημοσιογράφους, ενώ το αυξημένο
ενδιαφέρον για την παρουσία του Γάλλου
προέδρου στην Αθήνα οδήγησε πολλά ηλε-
κτρονικά μέσα να «σπάσουν» την απεργία
και να παρέχουν συνεχή ενημέρωση για
την εξέλιξη της επίσκεψης. Εκτεταμένη
ήταν η κάλυψη της επίσκεψης και από τα
διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ιδιαίτερα τα
γαλλικά, που στάθηκαν στη θερμή υποδοχή
που επιφύλαξε η ελληνική ηγεσία στον κ.
Ολάντ, κάνοντας συγκρίσεις και με την
πρόσφατη επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ
στην Ελλάδα. 

4

Το μήνυμα του

Μαξίμου προς τα

μέλη της κυβέρνησης

είναι ότι όλοι

κρίνονται και

αξιολογούνται

καθημερινά 

«Έπαιξε» η επίσκεψη

Βγαίνει μπροστά ο Σαμαράς
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Λ
ίγα μόνο 24ωρα πριν από
το κρίσιμο για το μέλλον
του κόμματος Συντακτικό
Συνέδριο της 28ης Φεβρουα-

ρίου, η ατμόσφαιρα στη βάση και στις
οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ μυρίζει μπα-
ρούτι, με αποκορύφωμα το «θερμό
επεισόδιο» που σημειώθηκε στη διάρ-
κεια σύσκεψης στην Ιπποκράτους, την
Τετάρτη, ανάμεσα στους γραμματείς
της Νομαρχιακής Α’ Πειραιά Γιάννη
Αξαρλή και της Β1 Αθήνας Χρήστο
Σωτηρόπουλο και το μέλος της Επι-
τροπής Καταστατικού (ΕΚΑΠ) Γρηγόρη
Φελώνη, με αφορμή διαδικαστικά ζη-
τήματα προετοιμασίας του συνεδρίου.
Παρά τις εκ των υστέρων διαψεύσεις
εκ μέρους των πρωταγωνιστών και
στελεχών του κόμματος, οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι μόνο η παρέμβαση των
ψυχραιμότερων απέτρεψε τη συμπλοκή,
ενώ εκσφενδονίστηκαν και διάφορα
αντικείμενα! Οι αντιδρώντες καταγ-
γέλλουν αδιαφανείς διαδικασίες εκ
μέρους της ηγεσίας, με στόχο να ελέγξει

το συνέδριο. Χαρακτηριστικό είναι ότι,
εκτός από τον… συνήθη ύποπτο Γιώργο
Παναγιωτακόπουλο, ανάμεσα στους
καταγγέλλοντες είναι και στελέχη του
κλίματος Παπανδρέου, όπως ο Γιώργος
Πεταλωτής, αλλά και ο Μιχάλης Καρ-
χιμάκης, ο οποίος εμφανίζει μεγάλη
κινητικότητα ενόψει του συνεδρίου,
δίνοντας τροφή σε διάφορα σενάρια,
που φτάνουν ακόμα και έως τη δημι-
ουργία πολιτικής κίνησης.  

Πίσω στο μαντρί
Το ηλεκτρισμένο κλίμα απειλεί να
σκιάσει την επιστροφή –και επισή-
μως– στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
του ΠΑΣΟΚ των βουλευτών Κώστα
Σκανδαλίδη, Γιάννη Κουτσούκου, Άν-
τζελας Γκερέκου και Μιχάλη Κασσή.
Το γεγονός προβληματίζει την ηγεσία
του κόμματος, που ήθελε με την ανα-
κοίνωση αυτών των επιστροφών να
στείλει μήνυμα επανασυσπείρωσης.
Γι’ αυτό και η Ιπποκράτους επιχειρεί
να υποβαθμίσει το προχθεσινό επεισόδιο

αλλά και τις καταγγελίες στελεχών,
ρίχνοντας το βάρος στα ανοίγματα
στο χώρο της Κεντροαριστεράς. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ
απηύθυνε νέα πρόσκληση για συνάν-
τηση την επόμενη Τρίτη στις κινήσεις
που συμμετέχουν στο συντονιστικό
όργανο για την Κεντροαριστερά (Κοι-
νωνικός Σύνδεσμος, Πρωτοβουλία Β,
Πολιτεία 2012, Π80, Μπροστά, Νέοι
Μεταρρυθμιστές), ενώ ο Ευάγγελος
Βενιζέλος επιμένει στο άνοιγμα προς
τη ΔΗΜ.ΑΡ., παρά την αρχικά αρνητική
απάντηση του Φώτη Κουβέλη στην
πρόσκληση που του απηύθυνε ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, πρό-
σκληση δεν εστάλη στη ΡΙΚΣΣΥ του
Ανδρέα Λοβέρδου, καθώς η Ιπποκρά-
τους δεν την αντιμετωπίζει ως κίνηση,
αλλά ως κόμμα. Στην επιστολή-πρό-
σκληση αναφέρεται ότι «η ανασυγ-
κρότηση του χώρου της Κεντροαρι-
στεράς αποτελεί στρατηγικό στόχο
του Κινήματος» και τονίζεται ότι «το
ΠΑΣΟΚ επιμένει στην άποψή του ότι
ο διάλογος πρέπει να γίνει χωρίς προ-
απαιτούμενα και  ηγεμονισμούς, με
ειλικρίνεια, όπως απαιτούν οι καιροί
και οι συνθήκες στη χώρα μας».

Ανασύσταση ή ξεκαθάρισμα;
Πάντως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, παρά
τα ανοίγματα και τα μηνύματα αισιο-

δοξίας, γνωρίζει ότι το επικείμενο
συνέδριο είναι «υψηλού ρίσκου»,
καθώς το κλίμα που διαμορφώνεται
εσωκομματικά θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε εντάσεις που θα φέρουν τα
αντίθετα αποτελέσματα από αυτά στα
οποία στοχεύει. 
Η Ιπποκράτους κάνει λόγο για «Συ-
νέδριο Ανασύστασης», αλλά θα μπο-
ρούσε να εξελιχθεί και σε συνέδριο
ξεκαθαρίσματος, αν η ηγεσία προ-
κληθεί από συγκεκριμένες πλευρές.
Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η στάση που
θα τηρήσουν ο πρώην πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου και τα στελέχη
που βρίσκονται κοντά του, αν και
ουδείς έως αυτή την ώρα φαίνεται
να έχει πρόθεση να αμφισβητήσει τον
Ευάγγελο Βενιζέλο. Από την άλλη

πλευρά, «αγκάθι» αποτελεί για πολλά
στελέχη του ΠΑΣΟΚ η επιλογή στήριξης
της κυβέρνησης Σαμαρά, θέμα που
αναμένεται να τεθεί εμφατικά στο συ-
νέδριο και να πυροδοτήσει εντάσεις.
Για να μετριάσει αυτές τις αντιδράσεις,
ο κ. Βενιζέλος έχει κάνει το τελευταίο
διάστημα την εμφανή στροφή προς
τα αριστερά, με τα ανοίγματα σε
ΔΗΜ.ΑΡ. και Κινήσεις της Κεντροα-
ριστεράς, αν και ξεκαθαρίζει ότι η
στήριξη της κυβέρνησης αποτελεί
στρατηγική προσωπική του επιλογή
που δεν αλλάζει. Επενδύει ιδιαίτερα
δε στα όσα θα ακολουθήσουν το συ-
νέδριο, καθώς όλα δείχνουν ότι θα
υπάρξει ανασχηματισμός της κυβέρ-
νησης, προκειμένου να αλλάξουν το
κλίμα και οι ισορροπίες. 

Σύνθημα «συνέδριο»,
παρασύνθημα «ψυχραιμία»

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ Ο∆ΕΥΕΙ Η ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

«Επιστροφές καταστροφές» είναι ο τίτλος γνωστής
επιτυχίας του Πασχάλη Τερζή, που φαίνεται να
ταιριάζει γάντι στις προσυνεδριακές διαδικασίες 
του ΠΑΣΟΚ. 

Αλλαγή της πολιτικής ατζέντας αλλά και
ενίσχυση του θεσμικού του προφίλ επιχειρεί
ο Αλέξης Τσίπρας, με στόχο να ακυρώσει

την προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανίσει
τον ΣΥΡΙΖΑ ως κινούμενο στα όρια του θεσμικού
του ρόλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης εγκαινίασε την
Πέμπτη διάλογο για τις μεταρρυθμίσεις στο
κράτος, το πολιτικό σύστημα και το Σύνταγμα,
συστήνοντας και Επιτροπή Εργασίας, αποτελούμενη
από επιφανείς προσωπικότητες του δημόσιου
βίου, που θα μελετήσει και θα εισηγηθεί τις
σχετικές αλλαγές. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία

του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ, που στόχο έχει την παρουσίαση ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου θεσμικών παρεμβάσεων,
οι οποίες θα… προλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες
από την πλευρά της τρικομματικής κυβέρνησης.
Μεταξύ των προτάσεων που θα συζητηθούν είναι
η καθιέρωση της απλής αναλογικής ως πάγιο
εκλογικό σύστημα, η αλλαγή του νόμου περί
ευθύνης υπουργών, η σαφής διάκριση κράτους-
Εκκλησίας, η αλλαγή του κανονισμού της Βουλής
και η ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο. 

Επιτροπή «σοφών»
Η Επιτροπή Εργασίας, που συνεδρίασε για πρώτη
φορά δημόσια την Πέμπτη, αποτελείται από προ-
σωπικότητες εγνωσμένου κύρους, που ξεφεύγουν
από τα στενά κομματικά πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ. Μά-
λιστα, στην επιτροπή θα μπορούν να καταθέσουν
τις προτάσεις τους επιστήμονες, εμπειρογνώμονες,
ομάδες επιστημόνων, ακόμη και πολιτών που

θα θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.
Ενδεικτικά, ορισμένοι θεματικοί κύκλοι εργασίας
είναι το Σύνταγμα και η συνταγματική πολιτική,
το πολιτικό σύστημα και η λειτουργία του, κεντρικό
κράτος ή αποκεντρωμένο με ισχυρή εκλεγμένη
αυτοδιοίκηση, οι εργασιακές σχέσεις και τα δι-
καιώματα του κόσμου της εργασίας, το πλαίσιο
των δικαιωμάτων και η διασφάλισή τους στη
σημερινή περίοδο κρίσης της Δημοκρατίας, το
ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας και των διεθνών
σχέσεων της χώρας. Μεταξύ των προσωπικοτήτων
που συμμετέχουν στην Επιτροπή είναι οι Νίκος
Κωνσταντόπουλος, Χριστόφορος Βερναρδάκης,
Γιώργος Κασιμάτης, Αντώνης Μπρεδήμας, Ηλίας
Νικολακόπουλος, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Κώ-
στας Χρυσόγονος.

Φουλ επίθεση
Πέρα από την παραπάνω πρωτοβουλία, στον
ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν στην τακτική της σύγκρουσης

με την κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα. Με αιχμή
την οικονομία και στον απόηχο της επίσκεψης
του Φρανσουά Ολάντ στην Αθήνα, η Κουμουν-
δούρου κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον
της συγκυβέρνησης, καταγγέλλοντας τη συμφωνία
που δρομολογείται για ενοικίαση γαλλικών φρε-
γατών από το ελληνικό κράτος με υψηλό τίμημα,
που φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ μηνιαίως. 
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για
πρόταση που «αυξάνει και δεν μειώνει τις δαπάνες
για εξοπλισμούς», την ίδια ώρα που η κυβέρνηση
«στο Μεσοπρόθεσμο του Νοεμβρίου 2012 είχε
εξαγγείλει την εξοικονόμηση 292 εκατ. ευρώ
από την ακύρωση νέων συμβάσεων εξοπλιστικών
προμηθειών» και που « δικαιολογεί τις μειώσεις
των μισθών όσων υπηρετούν στις Ένοπλες
Δυνάμεις με τις ανάγκες δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης». 
Και το πρέσινγκ εφ’ όλης της ύλης αναμένεται
να συνεχιστεί… 

Το θεσμικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ



Ι
κανοποίηση επικρατεί στην κυ-
βέρνηση (και στους τρεις εταί-
ρους) για τα αποτελέσματα της

επίσκεψης του Γάλλου προέδρου
Φρανσουά Ολάντ στην Αθήνα. Ικα-
νοποίηση εκφράζει και ο γαλλικός
Τύπος για την υποδοχή που επιφύ-
λαξε η ελληνική ηγεσία στο Γάλλο
πρόεδρο, εκτιμώντας μάλιστα ότι
τον υποδέχθηκαν θερμότερα απ’ ό,τι
την Άνγκελα Μέρκελ πριν από λίγους
μήνες! Σε κάθε περίπτωση και ανε-
ξάρτητα από τα πολιτικά και τα οι-

κονομικά οφέλη της επίσκεψης, φαί-
νεται ότι στην ελληνική κυβέρνηση
αισθάνθηκαν πράγματι ότι υποδέ-
χονταν ένα φίλο, με αποτέλεσμα σε
αρκετές περιπτώσεις το πρωτόκολλο
να μπει στην άκρη, κάτι που ίσχυσε
και αντίστροφα, από την πλευρά της
γαλλικής αντιπροσωπείας. Έτσι, σε
αρκετές περιπτώσεις ο Αντώνης Σα-
μαράς έσπευσε προσωπικά να κα-
τευθύνει τον υψηλό προσκεκλημένο
για τη θέση στην οποία έπρεπε να
σταθεί, ο Γάλλος υπουργός Οικο-

νομικών αγνοώντας το πρωτόκολλο
έσπευσε να καθίσει πρώτος στη θέση
του στο Προεδρικό Μέγαρο, η υπουρ-
γός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη
κάθισε στην κεφαλή του τραπεζιού
κατά τη συνάντηση των δύο αντι-
προσωπειών (που κανονικά κάθονται
απέναντι η μία στην άλλη), ενώ παρά
τις προβλέψεις του πρωτοκόλλου ο
πρωθυπουργός συνόδευσε ο ίδιος
το Γάλλο πρόεδρο στο αεροδρόμιο
για την αναχώρησή του. Μεταξύ φί-
λων συμβαίνουν αυτά…

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
«Δυστυχώς έχω χάσει την περιφερειακή
μου όραση στα δεξιά» ενημέρωσε ο πρω-
θυπουργός το Γάλλο πρόεδρο όταν τον
ρώτησε για την υγεία του ματιού του. Και
πρόσθεσε με χιούμορ: «Μου είπαν ότι ιδε-
ολογικά έπρεπε να είναι στα αριστερά».

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Στο προσωπικό φαξ του Σίλβιο Μπερλουσκόνι
έστειλε ο βουλευτής της ΝΔ επιστολή με
τις ευχές του για νίκη του Καβαλιέρε στις
εκλογές στην Ιταλία, «για το καλό όλης της
Ευρώπης»! Γι’ αυτό ο Σίβλιο φαίνεται να
πήρε τα πάνω του... 

Με δική του στέγη επισήμως!
Το λέμε εδώ και
καιρό για το come-
back του Αλέκου
Αλαβάνου στα πο-
λιτικά πράγματα
και τώρα επιβεβαι-

ωνόμαστε με τον πλέον επίσημο
τρόπο: ο πρώην πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ, και ειδικότερα το Μέτωπο
Αλληλεγγύης και Ανατροπής του
οποίου ηγείται, ανοίγει γραφεία
στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρ-
χεια (Σολωμού 13, β’ όροφος).
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Κυριακή
24/2 το μεσημέρι, όπως αναφέρει
η σχετική πρόσκληση, αν και ο
κ. Αλαβάνος έχει ήδη αρχίσει τις

επαφές με φορείς και συνδι-
καλιστικές οργανώσεις, στο
πλαίσιο της «εκστρατείας» ενη-
μέρωσης που έχει ξεκινήσει για
την ανάγκη επιστροφής της χώ-
ρας σε εθνικό νόμισμα. Τ’ ακούς,
Αλέξη; 

«Καπέλο» ή ανάγκη; 
Ως μήνυμα του Μαξίμου στον
Κωστή Χατζηδάκη, για την απο-
τελεσματικότητα με την οποία
έχει κινηθεί στην απορρόφηση
των κοινοτικών κονδυλίων, ερ-
μήνευσαν πολλές πλευρές την
τοποθέτηση του Κυριάκου Βιρ-
βιδάκη ως υφυπουργού αρμό-
διου για το ΕΣΠΑ. Δεν ήταν λίγοι,

μάλιστα, εκείνοι που μίλησαν
για «καπέλωμα» του υπουργού
Ανάπτυξης, ειδικά την ώρα που
ο πρωθυπουργός ανάγει σε μεί-
ζονα προτεραιότητα για την κυ-
βέρνηση την άμεση ενεργοποί-
ηση του ΕΣΠΑ. Η εξέλιξη αυτή,
ωστόσο, έχει και άλλη ανάγνω-
ση: συνεργάτες του κ. Χατζη-
δάκη, αλλά και ο ίδιος ο υπουρ-
γός, εδώ και καιρό επισήμαιναν
ότι οι αρμοδιότητες του υπερ-
υπουργείου Ανάπτυξης είναι
«αχανείς». Ίσως, λοιπόν, ένας
ακόμα παίκτης στην ομάδα, ει-
δικά για ένα τόσο επείγον ζήτημα
όπως το ΕΣΠΑ, να ήταν απα-
ραίτητος. Θα δείξει… 

1
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Από τους λίγους υπουργούς που δεν μίλησαν γαλλικά με τον κ. Ολάντ ήταν ο
τσάρος της Οικονομίας. Αλλά ο Γάλλος πρόεδρος τον συγχώρεσε, γιατί κάνει,
λέει, καλή δουλειά! 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
«Δεν θα γίνει τίποτα όσο έχουμε αυτό τον παρασιτικό δημόσιο τομέα, με τόσους μόνιμους
δημοσίους υπαλλήλους» τιτίβισε ο πρώην αντιπρόεδρος. Και ποιος είπαμε ότι τους διόρισε; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
Διαψεύδει (ξανά) ότι ετοιμάζει κόμμα ο Πανίκας. Όπως είπε, «σήμερα ανήκω στη ΝΔ». Για
αύριο, βέβαια, δεν μας είπε τίποτα… 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
«Μακάρι να βοηθήσει την Ελλάδα, τη Γαλλία πάντως δεν μπορεί να τη βοηθήσει» ήταν το
σχόλιο του καθηγητή Οικονομίας για τον Φρανσουά Ολάντ. Μάλιστα… 
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Ηείδηση δεν έλαβε τις προηγού-
μενες μέρες την έκταση που

της αρμόζει, ελέω και απεργιών
στα ΜΜΕ, επίσκεψης Ολάντ στην
Αθήνα και «καυτής» πολιτικής
ατζέντας. Από την άλλη, βέβαια,
αυτό ακριβώς το γεγονός επιβε-
βαιώνει μια λυπηρή διαπίστωση:
τα πάντα στην Ελλάδα περιστρέ-
φονται γύρω από το μικρόκοσμό
μας, με αποτέλεσμα να αγνοούμε
σημαντικές εξελίξεις που συμβαίνουν
γύρω μας, ακόμα και στην πόρτα
μας.
Ο λόγος για την είδηση ότι η Τουρκία
σχεδιάζει τη ναυπήγηση ενός πλωτού
νοσοκομείου, το οποίο θα παρέχει
υπηρεσίες υγείας στα νησιά του
Αιγαίου. Τη σχετική αποκάλυψη
έκανε ο πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης,
και όσοι γνωρίζουν την κατάσταση
των υπηρεσιών υγείας στα νησιά
μας μπορούν εύκολα να αντιληφθούν
τη σημασία αυτής της εξέλιξης.
Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, το
τουρκικό πλοίο-νοσοκομείο θα πα-
ρέχει υπηρεσίες υγείας όχι μόνο
στα τουρκικά νησιά του Αιγαίου
(Τένεδος, Ίμβρος) «αλλά και στους
χιλιάδες κατοίκους των ελληνικών
νησιών του Αιγαίου». 
Αναρωτιέμαι: τι θα αποτρέψει τους
κατοίκους στους Αρκιούς, στο Αγα-
θονήσι, στο Καστελόριζο, στη
Νίσυρο, στην Κάσο, στην Τήλο και
στη Χάλκη, όπου η μέριμνα της πο-
λιτείας για την υγεία τους είναι
πραγματικά ανύπαρκτη, να απο-
ταθούν στους Τούρκους γιατρούς
αν βρεθούν στην ανάγκη; Προφανώς
τίποτα! Μετά όμως τι θα γίνει; 

Εδώ και μήνες, η Άγκυρα παίζει
χοντρό παιχνίδι με την ελληνική
κρίση. Οι δηλώσεις Ερντογάν και
Νταβούτογλου περί… προθυμίας
να βοηθήσουν την Αθήνα στα δύ-
σκολα ξεχειλίζουν από ειρωνεία
και υπονοούμενα. Η δήλωση Ερν-
τογάν, στο περιθώριο της πρόσφατης
συνάντησής του με τον Αντώνη Σα-
μαρά στο Κατάρ, ότι η Τουρκία είναι
διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει
την ανέγερση τεμένους στην Αθήνα,
αν η ελληνική κυβέρνηση δυσκο-
λεύεται να αντεπεξέλθει στα έξοδα,
κάνει μπαμ. Οι Τούρκοι μας βρίσκουν
μπόσικους και μας χτυπάνε. Όμως
επιπλέον οι Τούρκοι ξέρουν καλά
το παιχνίδι της διεθνούς διπλωματίας.
Το τελευταίο διάστημα έχει ξανα-
φουντώσει στην ΕΕ η συζήτηση για
«ξεπάγωμα» των ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων με την Άγκυρα.
Με Ελλάδα και Κύπρο γονατισμένες
από την κρίση, ο Ερντογάν ξέρει
ότι μπορεί να διαπραγματευτεί αλ-
λιώς, κουβαλώντας και το πλεονέ-
κτημα μιας από τις πιο δυναμικά
αναπτυσσόμενες οικονομίες του
πλανήτη. Ανάμεσα σε αυτούς που
αντιδρούν είναι η Γαλλία του Φραν-
σουά Ολάντ, γι’ αυτό και μόνο τυχαία
δεν πρέπει να θεωρείται η στήριξη
που εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος
στην ελληνική θέση για ανακήρυξη
της ΑΟΖ στο Αιγαίο. Αυτά όλα πρέπει
να τα έχει στο μυαλό του ο Αντώνης
Σαμαράς, όταν σε λίγες μέρες θα
βρεθεί στην Τουρκία. Γιατί οι οι-
κονομικές κρίσεις έρχονται και φεύ-
γουν, νομοτελειακά, όμως τα ισχυρά
κράτη δεν χτίζονται μόνο πάνω σε
υγιείς οικονομίες.

Το βαπόρι 
απ’ την Τουρκία

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΡΟΥ 
(yiannis.liaros@xrimaonline.gr)
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Πολεμικό είναι το κλίμα μεταξύ των μελών της
Προανακριτικής, όχι τόσο για την ουσία της

έρευνας που διεξάγει η Επιτροπή –τις ευθύνες του
Γιώργου Παπακωνσταντίνου στην υπόθεση της

λίστας Λαγκάρντ– όσο κυρίως για λόγους
πολιτικής αντιπαράθεσης και εντυπώσεων.
Στις –σχεδόν ανεκδοτολογικού χαρα-
κτήρα– διαρροές για τη συμπεριφορά
της κας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά
την εξέταση των μαρτύρων, ήρθαν να
προστεθούν οι καταγγελίες του βουλευτή
των ΑΝ.ΕΛ. Βασίλη Καπερνάρου για συγ-
γενικά πρόσωπα των μελών της Επιτροπής

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Άδωνι Γεωργιάδη,
που περιλαμβάνονται στην επίμαχη λίστα.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης, που είναι και αντιπρόεδρος
της Επιτροπής, δεν αρνήθηκε ότι στη λίστα υπάρχουν
συγγενείς τους, ωστόσο σε ανακοίνωσή του
επισημαίνει ότι «η Βουλή διερευνά τις ποινικές
ευθύνες πολιτικών προσώπων και μόνο σε σχέση
με την αλλοίωση και απόκρυψη της λίστας» και
ότι «ο φορολογικός έλεγχος προσώπων που εμ-
περιέχονται στη λίστα ανήκει αποκλειστικά στο
ΣΔΟΕ και όχι στη Βουλή». Σε ό,τι αφορά τον κ. Γε-
ωργιάδη, πάντως, φαίνεται ότι ως συγγενικό του
πρόσωπο ο κ. Καπερνάρος εννοεί τον πρώην σύζυγο
της κας Ευγενίας Μανωλίδου. Προχωρημένο! Αυτό,
πάντως, που προκαλεί αίσθηση είναι ότι ήδη τα
στοιχεία της έρευνας έχουν γίνει… φέιγ βολάν
στα δημοσιογραφικά γραφεία. Άξιοι!

Την έκφραση «το στικάκι μί-
λησε» την έχουμε ακούσει ουκ ολίγες

φορές από τότε που άρχισε η διερεύνηση της
υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ από την Προανακριτική.

Ωστόσο η αποκάλυψη ότι τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμ-
βρίου 2010, λίγο μετά την παραλαβή της λίστας από τον

Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ο τότε υπουργός Οικονομικών –ή
κάποιος άλλος;– πληκτρολόγησε τις λέξεις «Παπακωνσταντίνου»,

«Παπανδρέου» και «Κοζάνη» στο επίμαχο αρχείο, αναζητώντας λο-
γαριασμούς που σχετίζονταν με τα συγκεκριμένα πρόσωπα
ή με την άλλοτε εκλογική περιφέρεια του πρώην
υπουργού, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του
ότι δεν μπήκε καν στη διαδικασία να δια-
τρέξει τη λίστα. Στο ίδιο συμπέρασμα,

βέβαια, φαίνεται να οδηγούν και
οι έως τώρα καταθέσεις των

μαρτύρων στην Προανακρι-
τική, ωστόσο αυτή τη φο-

ρά το στικάκι μίλησε
για τα καλά!

ΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ
Έχει πει πολλά μέσω twitter, αλλά το
τελευταίο τιτίβισμα-απάντηση σε σχόλιο
ανώνυμου ξέφυγε από τα όρια του αποδεκτού
και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και
στη ΝΔ. Ο ίδιος, πάντως, λέει ότι έτσι θα
απαντάει σε ανώνυμα σχόλια. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Του το φύλαγε του Φώτη Κουβέλη για τη
χυλόπιτα στην πρόσκληση διαλόγου για
την Κεντροαριστερά, και ενώπιον του Φ.
Ολάντ «θυμήθηκε» ότι ο κ. Κουβέλης συμ-
μετείχε στην κυβέρνηση που παρέπεμψε
τον Ανδρέα στο Ειδικό Δικαστήριο! 

Σφοδρή σύγκρουση 
σε πολλαπλά μέτωπα

Σκληραίνει η σύγ-
κρουση πολιτι-
κών και μιντια-
κών συγκροτη-
μάτων, με αγωγές
και εκατέρωθεν

βαριές κατηγορίες.Ο επικεφαλής
της Χρυσής Αυγής Νίκος Μι-
χαλολιάκος κατέθεσε την προ-
ηγούμενη εβδομάδα αγωγή
εναντίον της εφημερίδας
«Έθνος», με αφορμή δημοσί-
ευμα που τον εμφάνιζε ως ιδιο-
κτήτη «ροζ» ξενοδοχείου, στο
οποίο απασχολούνται και αλ-
λοδαποί. Η Χρυσή Αυγή σε ανα-

κοίνωσή της τονίζει ότι «το
καθεστώς έχει λυσσάξει με τη
ραγδαία άνοδο της Χρυσής Αυ-
γής και μεταχειρίζεται τα πιο
καταφανή ψέματα για να μας
δυσφημίσει». Η εξέλιξη αυτή
ήρθε λίγα 24ωρα μετά την
αγωγή που κατέθεσε ο εκδότης
της εφημερίδας «Παραπολι-
τικά» Γιάννης Κουρτάκης εναν-
τίον της εφημερίδας «Αυγή»,
για δημοσίευμα που άφηνε αιχ-
μές σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση της εφημερίδας του, χρε-
ώνοντάς τη σε σχέδιο δημι-
ουργίας μιντιακού μπλοκ που
θα στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά.
Και πού ’σαι ακόμα! 

Όσα είπε το στικάκι

)(QUIZ: Ποιος πρώην ένοικος του Μαξίμου

κατέθετε αυτοπροσώπως τη δήλωση πόθεν

έσχες ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός;

επ
ί

τό
π

ο
υ
...

Ηπαταγώδης αποτυχία των
δημοσκοπικών προβλέψε-
ων κατά τον πρώτο γύρο

των κυπριακών προεδρικών εκλο-
γών, που έρχεται ως συνέχεια
ανάλογων αστοχιών και στις δικές
μας βουλευτικές εκλογές που
προηγήθηκαν, επιβάλλει σε όλους,
πολίτες πολιτικούς και εταιρείες,
να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί
με τα ευρήματα εν μέσω κρίσης.
Γιατί μπορεί οι μετρήσεις της
κοινής γνώμης να αποτελούν,
όπως συνηθίζουν να λένε οι εν-
διαφερόμενοι, σημαντικό εργαλείο
για να χαράξουν στρατηγική και
τακτική, αυτό όμως ισχύει σε συν-
θήκες οικονομικής ηρεμίας και
πολιτικής ρουτίνας. 
Σε κοινωνίες σε αναβρασμό λόγω
κυρίως οικονομικής κρίσης, που
έχει ως άμεση συνέπεια κοινωνικές
και πολιτικές ανατροπές, καμία
έρευνα δεν μπορεί να αποτυπώσει
τα υπόγεια ρεύματα, που κινούνται
υπό το κράτος είτε οργής είτε πα-
νικού μέσα στην κοινωνία. Για το
λόγο αυτό οι ερμηνείες που γί-
νονται, με δηλώσεις όπως ότι «εί-
μαστε η επόμενη κυβέρνηση», ή
ότι «η δημοφιλία του πρωθυ-
πουργού» τον κάνει κυρίαρχο του
πολιτικού παιχνιδιού, οπότε μπορεί
ανά πάσα στιγμή να αιφνιδιάσει
με εκλογές και να απαλλαγεί από
την εξάρτηση των άλλων κομ-
μάτων της συγκυβέρνησης, αν
δεν είναι επικίνδυνες για την
πορεία της χώρας, πάντως είναι
σημαντικά παρακινδυνευμένες.
Γιατί, φυσικά, καθόλου τυχαία
δεν είναι η «φιλολογία» που ανα-

πτύσσεται το τελευταίο διάστημα,
ακόμα και από σοβαρές εφημερίδες
και έγκυρους αναλυτές, περί επι-
κείμενου «εκλογικού αιφνιδια-
σμού». 
Σίγουρα από κάποιο κυβερνητικό
κέντρο διακινήθηκε η θεωρία
αυτή, ενθαρρυμένο από τις πρό-
σφατες δημοσκοπήσεις που έδει-
χναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπιασε οροφή
στα ποσοστά του και ο Αντώνης
Σαμαράς προηγείται με διαφορά
στην καταλληλότητα για πρωθυ-
πουργός. 
Αν δεν είναι μια διαρροή που
έγινε ως αντιπερισπασμός στη
στρατηγική της Κουμουνδούρου
να ζητήσει πρόωρες εκλογές και
να προβλέψει πτώση της κυβέρ-
νησης την προσεχή άνοιξη, όταν
βέβαια έβλεπε ότι οι μετρήσεις
ήταν ευνοϊκές γι’ αυτήν, τότε φαί-
νεται πως κάποια κυβερνητικά
στελέχη εισηγούνται στο Μαξίμου
σχεδιασμούς στηριγμένους πάνω
σε διαθέσεις της κοινής γνώμης
που μοιάζουν με κινούμενη άμμο.
Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας τη
ρευστότητα, ανέκοψε πρύμναν,
και έριξε τους τόνους, η κυβερ-
νητική πλειοψηφία πρέπει να
αποδείξει πως μπροστά από κάθε
ευκαιριακό κομματικό συμφέρον,
σε συνθήκες μάλιστα οικονομικού
πολέμου, βάζει τα μακροχρόνια
συμφέροντα της χώρας. Και κυρίως
να πείσει τους δυναστευόμενους
πολίτες ότι οι κυβερνήσεις που
ασκούσαν διακυβέρνηση βάσει
των δημοσκοπήσεων ανήκουν
οριστικά στο καταστροφικό πα-
ρελθόν.

Δημοσκοπική 
ρευστότητα και «εκλογικός
αιφνιδιασμός»

TOY KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(info@xrimaonline.gr)

Εδώ τα καλά στοιχεία!
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Οπρόεδρος του Ταμείου
Ιδιωτικοποιήσεων δη-
λώνει ότι μέχρι το Πάσχα

θα έχουν ολοκληρωθεί οι δια-
γωνισμοί για τον ΟΠΑΠ και τη
ΔΕΠΑ, τα δύο «βαριά χαρτιά»
του προγράμματος, αλλά  τίποτα
δεν είναι σίγουρο.
Δύο ρωσικές εταιρείες, η Gaz-
prom και η Sintez, έχουν προ-
κύψει ως φαβορί για την εξα-
γορά του ομίλου της ΔΕΠΑ.
Η ανάδυση των ρωσικών εται-
ρειών ως φαβορί για την αγορά
της ΔΕΠΑ προκάλεσε προει-
δοποιήσεις από την ΕΕ και τις
ΗΠΑ για το άνοιγμα της ελλη-
νικής αγοράς σε ρωσικά συμ-
φέροντα. Μάλιστα, μέσω της
εκπροσώπου Τύπου του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, Βικτόρια Νούλαντ
οι ΗΠΑ διαμήνυσαν με εύσχημο
τρόπο στην ελληνική κυβέρ-
νηση να ξανασκεφτεί τις απο-
φάσεις που φαίνεται να έχει
λάβει σχετικά με την επέκταση
των Ρώσων στον ελληνικό
ενεργειακό τομέα.
Αλλά και η Γερμανίδα καγκε-
λάριος Άνγκελα Μέρκελ, κατά
την επίσκεψή της στην Αθήνα,
φαίνεται να διαμήνυσε στον
Α. Σαμαρά την επιθυμία της να
μη βάλει τους Ρώσους στο
ενεργειακό παιχνίδι. «Τίθεται
το ερώτημα: ‘‘Τι θα γίνει αν οι
Ρώσοι μάς υποβάλουν προ-
σφορά που δεν μπορούμε να
αρνηθούμε;’’» δήλωσε στην
εφημερίδα υψηλόβαθμος Έλ-
ληνας αξιωματούχος, προσθέ-
τοντας: «Είμαστε υπό πίεση
από την Τρόικα να αντλήσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερα
έσοδα από τις αποκρατικοποι-
ήσεις».To Ταμείο Αξιοποίησης

της Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η κυ-
βέρνηση θα ξεπεράσει την
προειδοποίηση του υπουργείου
Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι η
Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει
διαφορετικές πηγές τροφο-
δοσίας με φυσικό αέριο, ώστε
«να μην είναι όμηρος»; 
Στον ΟΠΑΠ, ενώ Κόκκαλης
και Μελισσανίδης «κονταρο-
χτυπιούνται», σύμφωνα με τις
πληροφορίες της αγοράς, αν
ανατρέξει κάποιος στην προ-
κήρυξη του ΤΑΙΠΕΔ για την
πρόσληψη ανεξάρτητου εκτι-
μητή που θα αποτιμήσει τον
ΟΠΑΠ, προκύπτει ότι ο εκτι-
μητής όχι μόνο έχει τρεις μήνες
για να κάνει την αποτίμηση,
αλλά μπορεί να παρατείνει και
τις προθεσμίες. Οι πιο δύσπιστοι
στην αγορά βλέπουν ότι ένα
τέτοιο ενδεχόμενο ευνοεί την
Intralot, καθώς η σύμβαση,
που διαρκώς ανανεώνεται, με
βάση την οποία λειτουργεί το
υφιστάμενο σύστημα του ΟΠΑΠ
λήγει τον Ιούλιο. Άρα παράταση
της προθεσμίας στην πώληση
του ΟΠΑΠ θα οδηγήσει εκ των
πραγμάτων σε νέα σύμβαση
με την Intralot, την οποία θα
«κληρονομήσει» ο νέος ιδιο-
κτήτης του οργανισμού. 

Θα «βρέξει» 
νέα μέτρα αν…
Η επιτυχία του προγράμματος
των αποκρατικοποιήσεων απο-
τελεί τον πιο βασικό ίσως κα-
ταλύτη για να κινηθεί το Χ.Α.
σε υψηλότερα επίπεδα, αλλά
κυρίως θα κρίνει σε κρίσιμο
βαθμό και την πορεία της ελ-

ληνικής οικονομίας, καθώς,
αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι
των αποκρατικοποιήσεων, θα…
βρέξει νέα μέτρα! 
Στο νέο Mνημόνιο ορίζεται ότι
κάθε απόκλιση από το στόχο
για τα έσοδα αποκρατικοποι-
ήσεων θα «σέρνει» την κυ-
βέρνηση σε διορθωτικά μέτρα.
Σύμφωνα με την τελευταία έκ-
θεση της Κομισιόν, από τις
αποκρατικοποιήσεις προβλέ-
πεται ότι θα εισπραχθούν 100
εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013,
1 δισ. το β΄ τρίμηνο και από
700 εκατ. τα δύο επόμενα. 
Το Μνημόνιο ορίζει ότι σε κάθε
διαπιστωμένη απόκλιση από
τους στόχους για τα έσοδα από
τις ιδιωτικοποιήσεις, που θα
ελέγχονται κάθε τρίμηνο εξο-
νυχιστικά από την Τρόικα, η
κυβέρνηση θα είναι υποχρε-
ωμένη να αναπροσαρμόζει το
στόχο για το πρωτογενές πλε-
όνασμα κατά 50% του ποσού
της απόκλισης, ορίζοντας και
πρόσθετα μέτρα για την επί-
τευξή του. 
Σε κάθε περίπτωση, με τον
τρόπο αυτό προβλέπεται ότι
μπορεί να επιβάλλονται πρό-
σθετα μέτρα ως και για 1 δισ.
ευρώ πρόσθετης εξοικονόμη-
σης σε ετήσια βάση! 
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Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

9/33www.xrimaonline.gr ΤΟ ΘΕΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ∆ΕΠΑ

Σε ναρκοπέδιο συμφερόντων
οι αποκρατικοποιήσεις
Το φιλόδοξο πρόγραμμα των
αποκρατικοποιήσεων, που προβλέπει
έσοδα 2,5 δισ. ευρώ το 2013, κινδυνεύει
να πέσει σε… νάρκες εσωτερικών (ΟΠΑΠ)
και εξωτερικών (ΔΕΠΑ- ΔΕΣΦΑ)
συμφερόντων.

Η επιτυχία του

προγράμματος των

αποκρατικοποιήσεων

αποτελεί τον 

πιο βασικό καταλύτη

για να κινηθεί το Χ.Α

σε υψηλότερα

επίπεδα, αλλά κυρίως

θα κρίνει και το αν 

θα ληφθούν ή όχι 

νέα μέτρα

Ο
Γάλλος πρόεδρος
έκανε λόγο για απο-
φασιστικά βήματα
στον τομέα των

επενδύσεων στην Ελλάδα, σε
ό,τι δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί
στοχεύουν και οι Ευρωπαίοι
εταίροι περιμένουν να δουν. Ο
κ. Ολάντ ήρθε, αξιολόγησε και
απήλθε. Τη μέρα της επίσκεψής
του στην Αθήνα –και αφού έπε-
σαν οι υπογραφές με την Όλγα
Κεφαλογιάννη για συνεργασία
στον τομέα του Τουρισμού– ο
Γάλλος πρόεδρος αποτίμησε τα
ελληνικά «φιλέτα» και έριξε
στην κούρσα των διεκδικήσεων
τα «δίχτυα» και των Γάλλων.
Αυτό που συγκράτησε το Μέγαρο
Μαξίμου από την κατ’ ιδίαν συ-
νάντηση που είχε ο Αντώνης
Σαμαράς με τον κ. Ολάντ είναι
το θερμό κλίμα που επικράτησε
στη μεταξύ τους συζήτηση. Ο
Γάλλος πρόεδρος έδωσε την
εντύπωση ενός πολιτικού ηγέτη
που ενδιαφέρεται να συμβάλει
στην αξιοποίηση της «λίστας»
των ιδιωτικοποιήσεων, για την
οποία, αφού ενημερώθηκε, εκ-
δήλωσε το έντονο ενδιαφέρον
των γαλλικών επιχειρήσεων
για συμμετοχή σε επενδύσεις
που αφορούν πρωτίστως την

ενέργεια και κυρίως το φυσικό
αέριο. Παράλληλα, ο κ. Ολάντ
ξεχώρισε και τους τομείς των
υδάτων, των μεταφορών, καθώς
και τον αμυντικό τομέα, κάνοντας
λόγο για συνεργασία με την ελ-
ληνική πλευρά.
Επικαλούμενος τις 120 γαλλικές
επιχειρήσεις που είναι ήδη στη
χώρα μας από πάρα πολύ παλιά
και που έμειναν παρά τις δυ-
σκολίες, ο Γάλλος πρόεδρος
απηύθυνε πρόσκληση όχι μόνο
σε μεγάλες γαλλικές επιχειρή-
σεις, αλλά και σε μικρομεσαίες,
να δραστηριοποιηθούν στην

Ελλάδα. «Επενδύστε στην Ελ-
λάδα, αυτήν τη στιγμή υπάρχουν
πλέον οι συνθήκες» δήλωσε
ο κ. Ολάντ, στέλνοντας μήνυμα
αλληλεγγύης στη χώρα μας.
Υποστήριξε δε πως υπάρχουν
οι προϋποθέσεις για επενδύσεις
στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η
χώρα κινήθηκε και κινείται ακό-
μα προς την κατεύθυνση της
ανόρθωσης και των μεταρρυθ-
μίσεων, επισημαίνοντας παράλ-
ληλα τις θυσίες και την προ-
σπάθεια των Ελλήνων τα τε-
λευταία, δύσκολα χρόνια. Το
επόμενο βήμα που γίνεται είναι
η θεσμοθέτηση αποτελεσματικού
κράτος με τη στήριξη της Γαλλίας
–όπως σημείωσε– σε θέματα
φορολογίας, κτηματολογίου,
δημόσιας διοίκησης, για να χτυ-
πηθεί η γραφειοκρατία.
Ο πρόεδρος Ολάντ έδωσε τη
διαβεβαίωση πως η Γαλλία δεν
ζητάει κανένα προνόμιο. Ανα-
κοίνωσε δε πως οι Γάλλοι είναι
έτοιμοι για διεύρυνση της πα-
ρουσίας στην Ελλάδα και μέσα
από συμπράξεις μεταξύ γαλλι-
κών και ελληνικών επιχειρή-
σεων, έτσι ώστε να μπορεί να
υπάρχει ανταλλαγή της τεχνο-
γνωσίας και να διευκολυνθεί
η πρόσβαση στην αγορά.

Σε μια περίοδο που η εγχώρια
αγορά δέχεται ακόμα τα
«πυρά» των αποχωρήσεων
κορυφαίων γαλλικών ομίλων
από τις ελληνικές
επιχειρήσεις, ο Γάλλος
πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ
έκλεισε το μάτι στην ελληνική
κυβέρνηση και δήλωσε
στήριξη στον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά.

Ο Φρανσουά Ολάντ
αποτίμησε τα
ελληνικά «φιλέτα»
και έριξε στην
κούρσα των
διεκδικήσεων 
τα «δίχτυα» 
των Γάλλων

Ο Γάλλος πρόεδρος
έδωσε στην
ελληνική ηγεσία
την εντύπωση 
ενός πολιτικού
ηγέτη που
ενδιαφέρεται να
συμβάλει στην
αξιοποίηση της
«λίστας» των
ιδιωτικοποιήσεων

Ποια «φιλέτα» θέλουν να ψωνίσουν οι Γάλλοι

ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΡΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ Ο ΟΛΑΝΤ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΝΕΡΟ: Το δυνατό χαρτί στις ιδιωτικοποιήσεις
των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ θα παίξουν οι γαλλικοί
όμιλοι Veolia και Suez, που ελέγχουν, ούτως ή
άλλως, το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας
αγοράς. Εντός των προσεχών εβδομάδων, με την
υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών για
το 51% της ΕΥΑΘ, θα υπάρξει μια πρώτη γεύση
από τον πραγματικό αντίκτυπο των δηλώσεων
Ολάντ περί κινητοποίησης γαλλικών επιχειρήσεων

για συμμετοχή στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Η πώληση πλειοψηφικού πακέτου της ΕΥΑΘ ανα-
μένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου
εξαμήνου του έτους, ενώ μέχρι τότε θα έχει
ξεκινήσει και ο διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος
προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του
2013. Στο παιχνίδι για την εταιρεία ύδρευσης της
Θεσσαλονίκης βρίσκεται ήδη ο γαλλικός όμιλος
Suez, που κατέχει το 5% της ΕΥΑΘ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες και ΑΟΖ
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενδιαφέ-
ροντος των Γάλλων. Συγκεκριμένα, η γαλ-
λική πλευρά μετέφερε στην ελληνική το
έντονο ενδιαφέρον του ομίλου Total για
τις έρευνες υδρογονανθράκων που πρό-
κειται να διεξαχθούν σε Ιόνιο και Νότια
Κρήτη. Την ίδια ώρα, Σαμαράς και Ολάντ
έκαναν ανοιχτή συζήτηση με ιδιαίτερη
αναφορά στο θέμα της ΑΟΖ. Σύμφωνα με
τον κ. Ολάντ, «είναι ευκαιρία για την
Ελλάδα και την Ευρώπη η ύπαρξη υδρο-
γονανθράκων. Εδώ θα επικρατήσει το
Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.
Αν μπορεί η Γαλλία να συνεκμεταλλευτεί
με την Ελλάδα αυτά τα κοιτάσματα, θα το
κάνει. Και εφόσον συμμετάσχουν γαλλικές
εταιρείες στα σχήματα εκμετάλλευσης,
είναι κατανοητό να ισχύσει, όπως ισχύει
παντού, το Δίκαιο των Θαλασσών».

ΔΕΗ: Εδώ τα «δίχτυα» του θα ρίξει ο γαλλογερμανικός άξονας.
Γάλλοι και Γερμανοί φαίνεται ότι θα μοιραστούν το «φιλέτο»
της ΔΕΗ. Το σχέδιο που συντάσσει η κυβέρνηση για τη ΔΕΗ
προβλέπει τη διχοτόμηση της εταιρείας. Το 1/3 (η μικρή ΔΕΗ)
θα πωληθεί σε ιδιώτες, ενώ στο 66% της επιχείρησης θα μπει
στρατηγικός επενδυτής. Η γαλλική EDF αναμένεταινα διεκδικήσει
ρόλο στρατηγικού επενδυτή στην επιχείρηση, με τους Γερμανούς
της RWE να κινούνται μελλοντικά προς την απόκτηση της
«μικρής ΔΕΗ», λόγω της εμπειρίας τους στη λιγνιτική παραγωγή. 
Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, έντονη είναι η παρουσία
στην Ελλάδα της EdF Energies Nouvelles. H εταιρεία αυτή
σήμερα ελέγχει αιολικά πάρκα με ισχύ περίπου 300 μεγαβάτ,
κατέχοντας την πρώτη θέση από άποψη ισχύος (17%). Επίσης,
έχει υπογράψει συμφωνίες με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την
από κοινού ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε διάφορες περιοχές
της Ελλάδας. Περιορισμένη παρουσία στα ενεργειακά έχει και
ο γαλλικός επιχειρηματικός κολοσσός Gaz de France-Suez,
που από κοινού με τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ελέγχει ανεξάρτητη μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στη Βοιωτία,
ισχύος 430 μεγαβάτ.

ΟΔΙΕ: Η ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών
Ελλάδος και της διεξαγωγής του ιπποδρομιακού στοιχήματος
αποτελεί έναν ακόμη τομέα που ενδιαφέρει επιχειρήσεις γαλλικών
συμφερόντων, με την PMU, που διαχειρίζεται το γαλλικό ιππόδρομο,
να θεωρείται φαβορί στην κούρσα της ιδιωτικοποίησης, που θα
σημάνει και το τέλος εποχής του ΟΔΙΕ (οδηγείται σε εκκαθάριση). 
Ο εν λόγω γαλλικός όμιλος είναι από τους μεγαλύτερους στον
κόσμο, με τζίρο της τάξης των 9,5 δισ. ευρώ μόνο στη Γαλλία, και
έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στο ΤΑΙΠΕΔ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Έως το τέλος Μαρτίου θα προχωρήσει η
προκήρυξη από το ΤΑΙΠΕΔ των διαγωνισμών για την απο-
κρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, τα οποία
θα ενοποιηθούν σε δύο σχήματα. Ενδιαφέρον έχουν δείξει
μεγάλες εταιρείες του κλάδου διαχείρισης αεροδρομίων,
μεταξύ αυτών ο γαλλικός όμιλος Vinci. Μέσα στο πρώτο
4μηνο του έτους θα τρέξει, σύμφωνα με τις κυβερνητικές
δεσμεύσεις, και ο διαγωνισμός για τον νέο αερολιμένα του
Ηρακλείου, στο Καστέλι, που ενδιαφέρει τους Γάλλους.
Ο γαλλικός όμιλος Vinci, επικεφαλής της κοινοπραξίας
Γέφυρα, που διαχειρίζεται τη ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, ηγείται
της κοινοπραξίας Ολυμπία Οδός που έχει αναλάβει το τμήμα
Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, ενώ συμμετέχει και στην
κοινοπραξία κατασκευής και διαχείρισης του τμήματος Μα-
λιακός-Κλειδί. Έως το τέλος Μαρτίου θα έχει γίνει η μεταφορά
στο ΤΑΙΠΕΔ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Μονάδας Συντήρησης
Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ (ROSCO) και θα ξεκινήσουν οι δια-
δικασίες ιδιωτικοποίησης. Η προκήρυξη των διαγωνισμών
αναμένεται το α’ εξάμηνο του έτους. Η περίπτωση της ROSCO
ενδιαφέρει τις γαλλικές εταιρείες Alstom και Bombardier.

Πού θα επενδύσουν

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)



ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΝΕΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 50 ∆ΙΣ.!

Α
πό το βήμα της Βουλής, ο
υπουργός Οικονομικών Γιάν-
νης Στουρνάρας αποκάλυψε
στην ουσία νέο «haircut»

στο ελληνικό χρέος σε περίπτωση που
επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα.
Μάλιστα, σύστησε να διαβάσουμε κα-
λύτερα τις αποφάσεις του Eurogroup
του Δεκεμβρίου, όπου, σημειωτέον,
δεν αναφέρεται η λέξη «haircut»,
παρά μόνο ότι μπορεί να δοθεί επιπλέον
βοήθεια σε περίπτωση που υπάρξει
πλεόνασμα σε πρωτογενές επίπεδο. 
Πολλοί τοποθετούν τις τελικές απο-
φάσεις μετά τις γερμανικές εκλογές,
αν και κάποιοι επενδυτικοί οίκοι, όπως
η Nomura, εκτιμά ότι η συζήτηση για
το «κούρεμα» των ελληνικών ομο-
λόγων που κατέχει ο επίσημος τομέας
θα αρχίσει τον ερχόμενο Μάιο. Οι
πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για

«κούρεμα» 30% στο πρώτο δάνειο,
που θα μειώσει το χρέος κατά 30 δισ.
ευρώ.
H Ελλάδα χρωστάει πάνω από 190
δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη της Ευρω-
ζώνης και στο ΔΝΤ. Το ποσό αυτό, μά-
λιστα, μετά και τη δανειακή δόση του
Μαρτίου, θα έχει ξεπεράσει τα 200
δισ. ευρώ και θα αντιστοιχεί στο περίπου
70% του ελληνικού χρέους. Περίπου
45 δισ. ευρώ ελληνικού δημόσιου
χρέους, που αντιστοιχούν στο περίπου
14% του συνολικού χρέους μας, κατέχει
η ΕΚΤ. Αν σε αυτά προσθέσουμε και 5
δισ. που χρωστάει η χώρα στην Τράπεζα
της Ελλάδος, παρατηρούμε ότι το 75%
σχεδόν του δημόσιου χρέους της χώρας
μας έχει  «κρατικοποιηθεί» σε ευρω-
παϊκό επίπεδο! Οι ξένοι ιδιώτες επεν-
δυτές δεν κατέχουν πλέον παρά ελ-
ληνικά ομόλογα αξίας 35 δισ. ευρώ.

Τα 50 δισ. ευρώ
Μέσα στο 2014 αναμένεται να υπάρξει
και νέα διαγραφή χρέους μέσω της
δρομολόγησης της απευθείας κεφα-
λαιακής ενίσχυσης και των ελληνικών
τραπεζών από τον EFSF, που θα μπο-
ρούσε να απαλλάξει την Ελλάδα από
χρέος ύψους 50 δισ. ευρώ. Βέβαια,
επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη,
η γερμανική πλευρά δεν έχει επισήμως
άρει τις ενστάσεις της σε ένα θέμα κα-
τεξοχήν ελληνικού ενδιαφέροντος.
Εξακολουθεί δηλαδή δημόσια να επι-
μένει ότι οι απευθείας ενισχύσεις στις
τράπεζες μπορούν να δοθούν μόνο
για τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα
προκύψουν στο μέλλον και όχι για
όσες ήδη έχουν παρουσιαστεί και κα-
λυφθεί, όπως είναι οι κεφαλαιακές
ανάγκες 50 δισ. ευρώ των ελληνικών
τραπεζών, τις οποίες έχει ήδη «φορ-

τωθεί» το ελληνικό Δημόσιο στο χρέος
του. Όμως τονίζεται ότι αυτή η άρνηση
έχει «κοντά ποδάρια» και είναι σαφώς
προσανατολισμένη στο εσωτερικό πο-
λιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Όταν η
Άνγκελα Μέρκελ τελειώσει με τις εκλο-
γικές της εκκρεμότητας, εκτιμάται ότι

θα «ανάψει πράσινο» για να καλυφθούν
ακόμη και τα παλιά χρέη που δημι-
ουργήθηκαν από τις τράπεζες απευθείας
από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.
Άλλωστε, θα ήταν παράλογο να υπάρχει
διαφορετική μεταχείριση της ίδιας κα-
τηγορίας χρεών μόνο και μόνο ανάλογα
με το χρόνο που αυτά δημιουργήθηκαν.
Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση της
Ελλάδας, γεννάται βάσιμη προσδοκία
ότι μέσα στο 2014, και εφόσον μέχρι
τότε εφαρμόζουμε πιστά το Μνημόνιο,
το χρέος των 50 δισ. ευρώ για τις τρά-
πεζες θα «σβήσει» από τα χαρτιά του
ελληνικού Δημοσίου, θα περάσει απευ-
θείας στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς
και η Ελλάδα θα εξασφαλίσει μια πρό-
σθετη μείωση χρέους κατά 25 μονάδες
του ΑΕΠ, που θα διασφαλίζει οριστικά
ότι ως το 2020 το χρέος θα πέσει χα-
μηλότερα και από το 120% του ΑΕΠ.
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Σε νέα διαγραφή χρέους τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ από το πρώτο δάνειο και στο
βάθος άλλων 50 δισ. ευρώ προσβλέπει πλέον η Αθήνα. Ο υπουργός Οικονομικών
Γ. Στουρνάρας, μιλώντας στη Βουλή, αποκάλυψε ότι έρχεται νέο «κούρεμα» 
του ελληνικού χρέους που διακρατούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η ΕΚΤ,
αποδεχόμενος εμμέσως πλην σαφώς ότι δεν είναι βιώσιμο, όπως υποστηρίζει 
το ΔΝΤ και οι μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι.

Σχεδόν το 75% 
του δημόσιου χρέους
της χώρας μας έχει
«κρατικοποιηθεί» σε
ευρωπαϊκό επίπεδο 

Ηλεκτρονική λίστα... εξερχομένων από το Δημόσιο 

O
ι απολύσεις στο δημόσιο τομέα που
προβλέπει το Μνημόνιο απειλεί να
διαταράξει τις σχέσεις της Ελλάδας
με την Τρόικα, καθώς η κυβέρνηση

δεν φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε
απολύσεις, όπως φάνηκε με σαφήνεια από τις
δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλου,
όταν μετά τη σύσκεψη των κυβερνητικών εταίρων
έκανε λόγο για «μυθοπλασίες» περί απολύσεων. 
Προβλήματα υπάρχουν πάντως και σε επιμέρους
παραμέτρους του κεφαλαίου «αναδιάρθρωση
του δημόσιου τομέα». Τα νέα οργανογράμματα
των υπουργείων από τα οποία θα προκύψουν οι
πλεονάζοντες υπάλληλοι, άρα και ο δυνητικός
αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν
να αποχωρήσουν, δεν είναι ακόμα έτοιμα στην
πλήρη τους μορφή και ο χρόνος μετρά αντί-
στροφα.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
η χώρα μας, εντός του 2013 θα πρέπει να απο-
μακρυνθούν, οδηγούμενοι σε διαθεσιμότητα,
25.000 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι πρώτοι

6.250 μέχρι το τέλος Μαρτίου. Για τη δόση του
Μαρτίου θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει προχωρήσει
στη μείωση των υπαλλήλων του Δημοσίου, και
απαιτούνται επιπλέον η κατάρτιση και η κάλυψη
των τριμηνιαίων στόχων για τις αποχωρήσεις
υπαλλήλων από το Δημόσιο, η καταμέτρηση του
πλεονάζοντος προσωπικού και η νέα μείωση
στις τιμές των φαρμάκων.

Τα προβλήματα αρχίζουν από τη Δευτέρα, καθώς
φτάνουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια της
Τρόικας για να προετοιμάσουν την επίσκεψη των
επικεφαλής στις αρχές Μαρτίου, και ήδη ο
υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας έχει
σημάνει συναγερμό.
Η Τρόικα θα επιμείνει στις απολύσεις στο δημόσιο
τομέα, και μάλιστα φέρεται να αξιώνει πλήρη

λίστα με τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των
υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, ώστε
να μπορεί να επιβεβαιώνει άμεσα ότι πράγματι
απομακρύνονται από το Δημόσιο. 
Μάλιστα, όπως έχει υιοθετηθεί με πράξη νομο-
θετικού περιεχομένου: «Το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
αποστέλλει οριστικοποιημένη κατάσταση στην
Ενιαία Αρχή Πληρωμής σε έντυπη μορφή συνο-
δευόμενη από ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα
με τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων
τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία (...). Η εν λόγω
κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα
εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, οργανικό
φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος
τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας (...)».
Με τον τρόπο αυτό, όσο κι αν αυτό είναι εξόχως
ταπεινωτικό για μια εθνική κυβέρνηση της Ευ-
ρώπης, οι διεθνείς πιστωτές μας θα τσεκάρουν
αν όντως τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι
που η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να απομακρύνει
από το Δημόσιο.

«Κούρεμα» 30 δισ. στο πρώτο           δάνειο

Η Τρόικα ζητά λίστα με

διευθύνσεις και

ονόματα υπαλλήλων

που μπαίνουν σε

διαθεσιμότητα



Μ
εγάλη πτώση (50%-
60%) παρατηρείται στα
ενοίκια των μεγάλων
διαμερισμάτων και στις

μεζονέτες, που παραμένουν στα αζή-
τητα, αφού το κόστος διαμονής και
συντήρησης έχει πλέον διπλασιαστεί,
ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του
νέου φορολογικού νόμου και την
εκτίναξη του φόρου στο πετρέλαιο
θέρμανσης. Αντίστοιχα ποσοστά μεί-
ωσης, πάντως, αναμένεται να κατα-
γραφούν φέτος και σε μεσαίες επι-
φάνειες, όσο αυξάνονται τα ξενοίκιαστα
διαμερίσματα.

Οι τιμές των ενοικίων 
ανά περιοχή
Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληρο-
φορίες κτηματομεσιτικών γραφείων: 

8Tα ενοίκια για διαμέρισμα 95 με
110 τ.μ. πενταετίας ή νεότερο δια-

μορφώνονται ανά περιοχή ως εξής:
στην Αγία Παρασκευή από 560 ως
660 ευρώ, στο Γαλάτσι από 400 ως
500 ευρώ, στους Θρακομακεδόνες
από 500 ως 600 ευρώ, στην Καισα-
ριανή από 500 ως 650 ευρώ, στα
Ιλίσια από 600 ως 800 ευρώ, στην
Ηλιούπολη από 600 με 800 ευρώ,
στου Ζωγράφου από 600 ως 700,
στο Βύρωνα από 500 ως 700 ευρώ,
στον Αγ. Δημήτριο από 550 ως 650
ευρώ, στο Παλαιό Φάληρο από 600
ως 800 ευρώ, στη Νέα Σμύρνη από
500 ως 650 ευρώ, στην Καλλιθέα
από 450 ως 550 ευρώ, στο Καλαμάκι
από 550 ως 700 ευρώ, στο Ελληνικό
από 600 ως 800 ευρώ, στη Γλυφάδα
από 650 ως 900 ευρώ.
8Τα ενοίκια για διαμέρισμα 95 με
110 τ.μ. πενταετίας ή νεότερο δια-
μορφώνονται στα Βριλήσσια από 550
ως 650 ευρώ, στην Καλογρέζα από
370 ως 490 ευρώ, στην Κηφισιά από

550 ως 650 ευρώ, στη Λαμπρινή από
400 ως 500 ευρώ, στη Λυκόβρυση
από 450 ως 550 ευρώ, στο Μαρούσι
από 570 ως 670 ευρώ, στα Μελίσσια
από 550 ως 650 ευρώ, στη Μετα-
μόρφωση από 400 ως 500 ευρώ,
στη Νέα Ερυθραία από 600 ως 700
ευρώ, στο Νέο Ηράκλειο από 450
ως 550 ευρώ, στη Νέα Ιωνία από
400 ως 500 ευρώ, στη Νέα Πεντέλη
από 560 ως 660 ευρώ και στην
Παλαιά Πεντέλη από 600 ως 700
ευρώ.
8Τα ενοίκια για διαμέρισμα 95 με
110 τ.μ. πενταετίας ή νεότερο δια-
μορφώνονται στου Παπάγου από 700
ως 850 ευρώ, στον Περισσό από 450
ως 520 ευρώ, στα Πευκάκια από 440
ως 540 ευρώ, στην Πεύκη από 500
ως 600 ευρώ, στη Ροδόπολη από
580 ως 680 ευρώ, στη Φιλοθέη από
650 ως 850 ευρώ, στο Χαλάνδρι από
500 ως 600 ευρώ, στο Χολαργό από

600 ως 700, στο Νέο Ψυχικό από
550 ως 700 ευρώ και στο Παλαιό
Ψυχικό από 650 ως 950 ευρώ.
8Τα ενοίκια για διαμέρισμα 95 με
110 τ.μ πενταετίας ή νεότερο δια-
μορφώνονται στην Αγία Βαρβάρα
από 250 ως 350 ευρώ, στους Αγίους
Αναργύρους από 220 ως 380 ευρώ,
στο Αιγάλεω από 400 ως 500 ευρώ,
στο Ζεφύρι από 200 ως 300 ευρώ,
στο Ίλιον από 260 ως 340, στο Κα-
ματερό από 220 ως 350, στην Κη-
πούπολη από 300 ως 400 ευρώ, στο
Μενίδι από 250 ως 350 ευρώ, στο
Μπουρνάζι από 400 ως 500 ευρώ,
στη Νέα Φιλαδέλφεια από 300 ως
400 ευρώ, στη Νέα Χαλκηδόνα από
300 ως 400 ευρώ, στο Περιστέρι
από 300 ως 500 ευρώ, στην Πετρού-
πολη από 400 ως 600 ευρώ και στο
Χαϊδάρι από 430 ως 700 ευρώ.
8Τα ενοίκια για διαμέρισμα 95 με
110 τ.μ πενταετίας ή νεότερο δια-

μορφώνονται στις Αχαρνές από 250
ως 350 ευρώ, στα Λιόσια από 250
ως 330 ευρώ, στην Ακαδημία Πλά-
τωνος από 380 ως 600 ευρώ, στους
Αμπελόκηπους από 500 ως 600
ευρώ, στου Γκύζη από 480 ως 580
ευρώ, στον Κεραμεικό από 500 ως
600 ευρώ και στην Κυψέλη από 400
ως 500 ευρώ.
8Τα ενοίκια για διαμέρισμα 95 με
110 τ.μ. πενταετίας ή νεότερο δια-
μορφώνονται στο Κολωνάκι από 800
ως 1.200 ευρώ, στο Χίλτον από 700
ως 1.000 ευρώ, στον Λυκαβηττό από
650 ως 1.100 ευρώ, στο Μετς από
560 ως 950 ευρώ, στο Νέο Κόσμο
από 500 ως 650 ευρώ, στην πλατεία
Μαβίλη από 650 ως 800 ευρώ, στον
Άλιμο από 570 ως 770 ευρώ, στην
Αργυρούπολη από 600 ως 800 ευρώ,
στη Βάρκιζα από 700 ως 950 ευρώ
και στη Βούλα από 750 ως 950 ευρώ. 
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Η οικονομική κρίση, η εκτόξευση
της ανεργίας, η επιστροφή πολλών
μεταναστών στις χώρες προέλευσή
τους έχουν προκαλέσει μείωση 
της ζήτησης, με αποτέλεσμα 
την πτώση των τιμών στα ενοίκια
διαμερισμάτων μέχρι και 50% και
των καταστημάτων έως 45%.
Στην Αθήνα καταγράφεται πτώση
τιμών έως 50%. 

Μειωμένες κατά μέσο όρο κατά
13,2% ήταν οι τιμές των δια-

μερισμάτων (σε ονομαστικούς
όρους) το δ́  τρίμηνο του 2012,
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2011, έναντι ρυθμών
μείωσης 10,2%, 10,8% και 12,6%
το ά , β́  και γ́  τρίμηνο αντίστοιχα,
με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία.
Για το σύνολο του 2012 οι τιμές
των διαμερισμάτων υποχώρησαν
κατά 11,7% σε σχέση με το 2011,
έναντι 5,5% το 2011.
Για το σύνολο του 2012, η μείωση
των τιμών σε σχέση με το 2011
ήταν 11,8% για τα «νέα» διαμε-
ρίσματα, έναντι 5,0% το 2011,
ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα
«παλιά» διαμερίσματα ήταν 11,6%
το 2012, έναντι 5,8% το 2011.
Από την ανάλυση των στοιχείων
για τα «νέα» διαμερίσματα κατά
γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι
οι τιμές τους για το σύνολο του
2012 ήταν μειωμένες σε σύγκριση
με το 2011 κατά 12,7% στην
Αθήνα, 11,2% στη Θεσσαλονίκη,
11,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις
και 11,1% στις λοιπές περιοχές
της χώρας, ενώ οι ρυθμοί μείωσης
των τιμών των «παλιών» διαμε-
ρισμάτων ήταν 11,3%, 14,8%,
10,6% και 11,6%, αντίστοιχα.

4
Πτώση 11,7% 
στις τιμές 
των διαμερισμάτων 
το 2012

Σε ποιες περιοχές υπάρχουν φτηνά ενοίκια

Ηπτώση της ελληνικής αγοράς κα-
τοικιών δεν έχει τελειώσει, δηλώνει

η Fitch. Με τις τιμές να σημειώνουν
πτώση της τάξης του 21% από τα
υψηλά επίπεδα του τρίτου τριμήνου
του 2008, ο οίκος
αξιολόγησης εκτιμά
ότι η καθοδική πορεία
θα ολοκληρωθεί

όταν τα ακίνητα

χάσουν το 33% της αξίας τους από τα
προηγούμενα υψηλά.
Από τα προηγούμενα υψηλά τους, οι
τιμές έχουν μειωθεί κατά 24,7% στην
Αθήνα, κατά 29,6% στη Θεσσαλονίκη
και κατά 22% στις άλλες περιοχές.
Μετά από αυτά όμως, η Fitch εκτιμά

ότι η πτώση θα έχει και συνέχεια,
καθώς υπολογίζει ότι οι τιμές

θα πιάσουν «πάτο» όταν θα
έχουν μειωθεί κατά 35%
στην Αθήνα, 40% στη Θεσ-
σαλονίκη και 30% στις άλ-
λες πόλεις.

Fitch: Όταν θα έχουν μειωθεί
κατά 35% στην Αθήνα
και 40% στη
Θεσσαλονίκη

4 Πότε θα πιάσουν «πάτο» οι τιμές των ακινήτων



Ε
ίναι εμφανή τα σημά-
δια κόπωσης στην
αγορά, ελλείψει νέων
θετικών ειδήσεων που

θα μπορέσουν να απεγκλωβί-
σουν το Γενικό Δείκτη από την
περιοχή λίγο πάνω από τα επί-
πεδα των 1.000 μονάδων. Η
διαδρομή του Γ.Δ. από τις 1.000
έως 1.050 μονάδες αποκαλύπτει
ότι δεν έχει τις δυνάμεις να κι-
νηθεί σε υψηλότερα επίπεδα
τιμών και νομοτελειακά θα έρθει
η στιγμή που ο βασικός χρη-
ματιστηριακός δείκτης θα υπο-
χωρήσει κάτω από το ψυχολο-
γικό όριο των 1.000 μονάδων.
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, με την
αγορά να δείχνει διατεθειμένη
να διατηρήσει τα τρέχοντα επί-
πεδα, 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.
Τα ετήσια αποτελέσματα των

εισηγμένων θα έρθουν στην
πρώτη γραμμή του ενδιαφέ-
ροντος των επενδυτών το επό-
μενο διάστημα. 
Η πορεία των μεγεθών των εται-
ρειών τη χρονιά που πέρασε θα
αποτελέσει τον «οδηγό» για τη
φετινή χρονιά. Το ενδεχόμενο
τα αποτελέσματα της πλειονό-
τητας των εισηγμένων να εμ-
φανίσουν αντοχές στην κρίση
θα στείλει ενθαρρυντικό μήνυμα
στην αγορά. Οι επενδυτές ωστό-
σο έχουν εστιάσει την προσοχή
τους στην πορεία των αποκρα-
τικοποιήσεων, που θα κρίνει
την πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας.

Οι τράπεζες
Το άλλο στοιχείο της αγοράς
είναι η καθοδική πορεία των
μετοχών των τραπεζών και η
τάση φυγής των επενδυτών. Ο
Γενικός Δείκτης παραμένει στα-
θερά πάνω από τις 1.000 μο-
νάδες, και αυτό είναι ενθαρ-
ρυντικό.
Ωστόσο εμφανίζεται... αδύναμος
να ξεπεράσει τις 1.050 μονάδες.
Η συσσώρευση των τελευταίων
εβδομάδων μεταξύ 1.000-1.050
μονάδων καλά κρατεί, σε ανα-
μονή των ειδήσεων εκείνων
που θα δώσουν κατεύθυνση

στην αγορά. Μέχρι σήμερα η
αγορά στηρίζεται κυρίως σε
προσδοκίες που έχουν ως επί-

κεντρο τις αποκρατικοποιήσεις,
οι οποίες όμως πρέπει κάποια
στιγμή να πάρουν «σάρκα και
οστά».
Η αγορά προετοιμάζεται για τις
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
των τραπεζών. Πρώτη στη λίστα
εμφανίζεται η Alpha Bank. Όμως
από το παζλ των αυξήσεων λεί-
πει το πιο βασικό, που είναι οι
όροι ανακεφαλαιοποίησης. Η
αβεβαιότητα που δημιουργεί ο
τραπεζικός κλάδος λειτουργεί
ως «φρένο» για όλη την αγορά,
καθώς οι επενδυτές που στα
χαρτοφυλάκιά τους εμφανίζουν
τράπεζες θα πρέπει πολύ σύν-
τομα να αναζητήσουν ρευστό-
τητα για τη συμμετοχή τους σε
ΑΜΚ. Στις περιπτώσεις εκείνες
όμως που δεν υπάρχουν δια-
θέσιμα χρήματα μπορεί να ανα-
ζητηθούν μέσα από την πώληση
μετοχών που καταγράφουν κέρ-
δη.
Ο κύκλος ανακοίνωσης απο-
τελεσμάτων που ξεκίνησε  ανα-
μένεται να τονώσει επιλεκτικά
το επενδυτικό ενδιαφέρον σε
μετοχές-σηματωρούς της αγο-
ράς, η πορεία όμως των οποίων
σίγουρα θα επηρεάσει το σύνολό
της. Το ανοδικό σενάριο σε
σχέση με τα αποτελέσματα συγ-
κεντρώνει περισσότερες πιθα-
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8 COCA-COLA 3E: Στα 20 ευρώ διατηρεί
την τιμή-στόχο η Deutsche Bank και θέτει
σύσταση «hold». Νέα, υψηλότερη τιμή-
στόχο για τη μετοχή 3E, στα 20 από 18,5
ευρώ, δίνει η Citi, ενώ διατηρεί ουδέτερη
σύσταση. Όπως αναφέρει ο οίκος, τα απο-
τελέσματα δ΄ τριμήνου φανερώνουν τη ση-
μαντική απόκλιση στην απόδοση, με τα
κέρδη στις «καθιερωμένες» αγορές να υπο-
χωρούν κατά 36%, τη στιγμή που ενισχύονται
κατά 35% στις αναδυόμενες.
8ΔΕΗ: 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 απο-
δίδεται στη μείωση του ρίσκου της χώρας
κατά 600 μονάδες περίπου (στο 10,3% από
16,2% πριν). 
8ΜΕΤΚΑ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για
τη μετοχή, στα 15 ευρώ περίπου, 40% υψη-
λότερα από την προηγούμενη τιμή-στόχο,
τα 10,5 ευρώ, και σύσταση «outperform»
(απόδοση καλύτερη από αυτή της αγοράς)
δίνει η Εθνική Χρηματιστηριακή. Η χρημα-

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αυ-
ξήσεων κεφαλαίου στα τέλη Απριλίου δεν μπορεί
να υλοποιηθεί. 
Οι τράπεζες και όλοι οι εμπλεκόμενοι κατανοούν
ότι μια παράταση θα βοηθήσει τη διαδικασία
ανεύρεσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Δεν είναι
τυχαίο ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος κατανοεί
απόλυτα αυτήν τη λεπτομέρεια και έχει συμφω-
νήσει σε παράταση. Επίσης, όλοι οι ξένοι επεν-
δυτικοί οίκοι αναφέρουν ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου
των τραπεζών δεν πρέπει μεν να χρονοτριβήσουν,
αλλά ούτε και να συμπέσουν όλες μαζί. Μια πα-
ράταση 4-5 μηνών είναι εφικτή.

ΟΤΕ
Στα 479,8 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν τα καθαρά
κέρδη το 2012 εκτιμά η IBG και διατηρεί την τι-
μή-στόχο των 9,2 ευρώ και τη σύσταση «buy».
Τα συγκρινόμενα καθαρά κέρδη προβλέπεται
να διαμορφωθούν στα 364,5 εκατ., σημειώνοντας
άνοδο 16,5% σε σχέση με το 2011. Η IBG εκτιμά
πως τα έσοδα θα ανέλθουν στα 4,67 δισ. το
2012. Την ενοποίηση του ομολόγου των 187,7
εκατ. με το υφιστάμενο ομόλογο των 600 εκατ.
ευρώ, με τρέχον κουπόνι στο 7,25%, ανακοίνωσε
ο ΟΤΕ. Συνεπώς, το συνολικό ποσό του ομολόγου
λήξεως Φεβρουαρίου 2015 ανέρχεται πλέον σε
787,7 εκατ. ευρώ

ΠΛΑΙΣΙΟ
Η εδραίωση της εμπιστοσύνης του ελληνικού
κοινού θεμελιώνει την ηγετική θέση και στον
τομέα της πληροφορικής, και ακόμη περισσότερο
στον τομέα των ειδών γραφείου, ενώ η απομυ-
θοποίηση του διεθνούς ανταγωνισμού ενισχύει
ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του ελλη-
νικού κοινού προς την Πλαίσιο Computers. Η
κερδοφορία μετά φόρων του ομίλου διαμορ-
φώθηκε στα 10.254.000 ευρώ, αυξημένη κατά
59,7%. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στις
286.876.000 ευρώ, μειωμένες μόλις κατά 8,1%,
παρά το ευρύτερο περιβάλλον οικονομικής ύφε-
σης. Η αυξημένη κερδοφορία είναι αποτέλεσμα
της σημαντικής μείωσης των εξόδων, τα οποία
διαμορφώθηκαν στα 51.600.000, μειωμένα κατά
16,03%. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι
ότι τα έξοδα μειώνονται με υγιή τρόπο, χωρίς
να είναι εις βάρος της παραγωγικότητας και
της αποτελεσματικότητας.

COCA-COLA 3E
Η εισαγωγή της μετοχής της Coca-Cola 3E στην
αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου εκτιμάται
ότι θα γίνει στις αρχές του δεύτερου τριμήνου
του 2013, καθώς υπάρχει σημαντική πρόοδος
αναφορικά με την τακτοποίηση διαδικαστικών
θεμάτων. Η περίοδος αποδοχής για τη δημόσια
πρόταση που έχει εξαγγείλει η Coca-Cola Hellenic,
με στόχο την έξοδό της από το ταμπλό του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών, προβλέπεται να ξεκινήσει
μετά τη δημοσίευση των ελεγμένων οικονομικών
καταστάσεων του 2012, η οποία υπολογίζεται
να γίνει τον ερχόμενο Μάρτιο.
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Σοφο...
κλέουσα

ΠΩΛΗΣΗ

323,19

267,99
ΑΓΟΡΑ

Η διαδρομή του Γ.Δ.
από τις 1.000 
έως 1.050 μονάδες
αποκαλύπτει 
ότι δεν έχει 
τις δυνάμεις 
να κινηθεί 
σε υψηλότερα 
και νομοτελειακά
θα έρθει η στιγμή
θα υποχωρήσει
κάτω από 
τις 1.000 μονάδες

Δεν έχει δυνάμεις για τις 1.050 μ.
ΜΠΟΡΕΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΖΙΡΟΥΣ
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νότητες, καθώς οι εταιρείες που
επιλέγουν να δημοσιοποιήσουν
πρώτες αποτελέσματα συνήθως
επιφυλάσσουν θετικές εκπλή-
ξεις, σε αντίθεση με όσες στοι-
βάζονται στο τέλος της προθε-
σμίας.
Βέβαια, με τέτοια ύφεση στην
ελληνική οικονομία δεν μπο-
ρούμε να είμαστε και πολύ αι-
σιόδοξοι, όμως τα πρώτα δείγ-
ματα ανακοπής των αρνητικών

αποτελεσμάτων θα αρχίσουν
να διαφαίνονται σε μερίδα εται-
ρειών που έχουν φροντίσει με
διάφορες κινήσεις να αντιστα-
θούν στην κρίση.
Σε κάθε περίπτωση, εταιρείες
που έχουν αποκτήσει εκ νέου
πρόσβαση σε φτηνά κεφάλαια
για τη χρηματοδότησή τους και
παράλληλα έχουν αυξήσει τα
μερίδιά τους σε επίπεδο κύκλου
εργασιών στο εξωτερικό ανα-

μένεται να εμφανίσουν ικανο-
ποιητικούς ισολογισμούς και
να προσελκύσουν μετά από
πολύ καιρό επενδυτικά κεφάλαια
με μεσο-μακροπρόθεσμη στρα-
τηγική.

Η τεχνική εικόνα
της αγοράς
Ο Γ.Δ. του Χ.Α. παραμένει σε
ανοδική τροχιά, αλλά ο ανοδικός
βηματισμός είναι πλέον πιο

βραδύς και η πολυήμερη πα-
λινδρόμηση σε περιορισμένο
εύρος τιμών πιστοποιεί ότι τα
επενδυτικά χαρτοφυλάκια απο-
φεύγουν «επιθετικές» κινήσεις
και κινούνται πολύ πιο «στο-
χευμένα» απ’ ό,τι στο πρόσφατο
παρελθόν, σύμφωνα με την τε-
χνική ανάλυση της Emporiki
Bank. 
Το ανοδικό κανάλι των τελευ-
ταίων 30 συνεδριάσεων παρα-
μένει σε ισχύ, με κομβικά σημεία
για το προσεχές πενθήμερο την
περιοχή αντίστασης των 1.065-
1.070 μονάδων και την περιοχή
στήριξης των 1.005-1.000 μο-
νάδων. Ενδεχόμενη υπέρβαση
των 1.070 μονάδων θα δώσει
πιθανό επόμενο ανοδικό στόχο
τις 1.130 μονάδων. 
Αντίθετα, ενδεχόμενη καθοδική
διάσπαση των 1.000 μονάδων
θα ακυρώσει το προαναφερό-
μενο ανοδικό κανάλι και θα
δώσει πιθανό καθοδικό στόχο
τις 950 μονάδες. 
Για να είναι αξιόπιστες οι δια-
σπάσεις, πρέπει να συνοδεύονται
από αξιόλογους όγκους συ-
ναλλαγών.
Οι κύριες αντιστάσεις συναν-

τώνται διαδοχικά στις 1.053,
1.070 και 1.175 μονάδες και
οι στηρίξεις στις 1.005, 1.000,
970 και 941 μονάδες. 

τιστηριακή θεωρεί ελκυστικό το σημείο ει-
σόδου για τη μετοχή, ενώ εκτιμά ότι το μέσο
μέρισμα στην περίοδο 2012-2014 θα δια-
μορφωθεί στο 0,6 ευρώ ανά μετοχή. Πα-
ράλληλα, εκτιμά ότι διαπραγματεύεται με
discount 28% σε σχέση με τον ιστορικό
μέσο όρο, ενώ θεωρεί ότι το τρέχον ανε-
κτέλεστο εργασιών διασφαλίζει ορατότητα
κερδών και για το 2013. 
8EUROMEDICA: Διέψευσε κατηγορηματικά
δημοσιεύματα με τα οποία φέρεται ως οφει-
λέτης του Δημοσίου για ποσό 369.000 ευρώ

και ότι για το ποσό αυτό υφίσταται κατάσχεση
επί οικοπέδου ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται
στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, αξίας 4.800.000
ευρώ.
8ΜΙΝΕΡΒΑ: Την έκδοση Κοινοπρακτικού
Ομολογιακού Δανείου ενέκρινε, μεταξύ
άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των
μετόχων της Minerva, με μετόχους που εκ-

προσωπούσαν 5.301.914 μετοχές και ισάριθμα
δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000
(ΚΟ) ή 85,514% του συνόλου του καταβε-
βλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
8KΑΝΑΚΗΣ: Την επιστροφή κεφαλαίου
ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε,
μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση
της εταιρείας Στέλιος Κανάκης.

Σε αύξηση της τιμής-στόχου στα 7,53 ευρώ,
από 7,3 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η

Goldman Sachs, η οποία διατηρεί σύσταση «neutral»
για τη μετοχή. Όπως σημειώνει, ο οίκος προχωρά
σε επικαιροποίηση των εκτιμήσεων, προκειμένου
να αντανακλούν: 1) τις προσδοκίες για το λανσάρισμα
των 35.000 VLTs που αναμένεται να τεθούν σε
λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2014, αντί του
τρίτου τριμήνου του 2013, που ήταν η προηγούμενη
εκτίμηση και 2) το επιτυχημένο χτύπημα στο δια-
γωνισμό των λαχείων έναντι τιμήματος 190 εκατ.
Για τα λαχεία, η Goldman Sachs πιστεύει ότι θα
παραγάγουν τα πρώτα έσοδα το 2014, και αυτά
θα φτάσουν το 1 δισ. ως το 2016.

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΠΑΠ:  Έσοδα 1 δισ. από τα λαχεία
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η 15η τράπεζα στην ΕΕ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σημαντικό
βήμα για τη δημιουργία του 15ου σε μέγεθος τρα-
πεζικού ομίλου στην Ευρωζώνη, καθώς η ανταπόκριση
των μετόχων της Eurobank στη δημόσια πρόταση
της Εθνικής ανήλθε τελικά στο 85%. Από τη συγ-
χώνευση των δύο τραπεζών θα δημιουργηθεί μια
υπερτράπεζα, με συνολικό ενεργητικό 174,2 δισ.,
σχεδόν όσο το ΑΕΠ της χώρας. Η συγχώνευση θα
επιτρέψει την επίτευξη συνεργειών της τάξης των
570 εκατ. έως 630 εκατ. ετησίως, από το τέλος του
2015. Η Eurobank θα λειτουργεί για λίγους μήνες
ως θυγατρική του ομίλου της Εθνικής, μέχρις ότου
ολοκληρωθεί και η νομική συγχώνευση των δύο
τραπεζών. Στο μεσοδιάστημα, η μετοχή της Eurobank
θα είναι διαπραγματεύσιμη στο ταμπλό. Με την ολο-
κλήρωση της νομικής συγχώνευσης θα ακυρωθεί,
και οι μέτοχοι που δεν αντάλλαξαν τις μετοχές τους
θα πάρουν τότε μετοχές της νέας τράπεζας. Οι
μέτοχοι της Eurobank έλαβαν 58 μετοχές της
«νέας» Εθνικής για κάθε 100 μετοχές που κατείχαν.
Στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, η Εθνική προ-
χώρησε στην έκδοση 320 εκατ. νέων μετοχών, οι
οποίες δόθηκαν στους μετόχους της Eurobank. Ση-
μειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
στο Χ.Α. θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου,
ενώ σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο 15% των μετόχων
της Eurobank που δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόταση,
οι μετοχές τους θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται
στο Χ.Α., έως ότου οι συνελεύσεις των μετόχων της
Εθνικής και της Eurobank αποφασίσουν τη συγχώ-
νευση των δύο τραπεζών. Μετά τη λήψη των σχετικών
αποφάσεων, οι μέτοχοι μειοψηφίας θα υποχρεωθούν
να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της
Εθνικής.

Attica Bank: Δύσκολο εγχείρημα 
η συγκέντρωση των 400 εκατ.

Δύσκολο το εγχείρημα να καταφέρει να συγκεντρώσει
τα 400 εκατ. που είναι ο κεφαλαιακός στόχος της.
Τα 199,4 εκατ. θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου
με έκδοση 19 νέων προς 1 παλιά μετοχή, με τιμή
0,35 ευρώ και 200 εκατ. ομολογιακό μετατρέψιμο
σε μετοχές σε βάθος 5ετίας ή και νωρίτερα. Το
ΤΣΜΕΔΕ, το Ταμείο των Μηχανικών, με ποσοστό
42,5% θα ασκήσει τα δικαιώματά του, αλλά έχει
αποφασίσει να καλύψει τουλάχιστον το 51% της
αύξησης και το 51% του ομολογιακού, δηλαδή συ-
νολικά 200 από τα 400 εκατ. Το ζητούμενο είναι
πώς θα καλυφθούν τα υπόλοιπα 200 εκατ. Η διοίκηση
της Attica bank έχει επαφές με ξένους, από τράπεζες
έως funds στο εξωτερικό, και με ταμεία στο εσωτερικό,
ώστε να διερευνήσει προθέσεις και ενδιαφέρον για
την ΑΜΚ και το ομολογιακό.

Jumbo: Ανθεκτική στην κρίση
Ανθεκτικότητα στον κύκλο εργασιών της, παρά την
οικονομική κρίση που πλήττει την εγχώρια αγορά,
έδειξαν τα αποτελέσματα του ά  εξαμήνου, σχολιάζει
η Euroxx Sec και διατηρεί αμετάβλητη την τιμή-
στόχο των 4,80 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία ανα-
κοίνωσε πτώση 2,3% των καθαρών κερδών ά  εξα-
μήνου έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2012, με την
αδυναμία στην Ελλάδα να αντισταθμίζεται μερικώς
από τις ισχυρές πωλήσεις στα Βαλκάνια. 
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71.417.100 176,40 1,04 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 2,470 -3,89% 88.250 2,630 2,470 1,050 2,630
11.178.000 12,18 0,71 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 1,090 -0,91% 8.053 1,100 1,070 0,600 1,120
13.000.000 5,58 0,12 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,429 2,39% 380 0,429 0,390 0,159 0,520
17.200.576 10,34 0,45 - 30/06/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΟ 0,601 3,62% 27.869 0,601 0,578 0,202 0,889
22.016.250 14,07 0,14 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,639 -5,05% 13.549 0,665 0,639 0,185 0,698

268.700 5,50 1,50 - 03/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 20,480 -0,10% 362 21,800 20,480 12,000 24,000
185.373.016 30,96 0,31 - 28/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΚ  (ΚΟ) * ΑΝΕΚ 0,167 -10,22% 409.976 0,185 0,167 0,073 0,233

312.163 0,56 3,36 - 28/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) * ΑΝΕΠ 1,780 0,00% 14 1,780 1,780 1,620 2,210
2.969.713 2,26 1,43 - 28/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) * ΑΝΕΠΟ 0,760 -1,30% 75 0,770 0,760 0,306 0,770

20.121.710 6,62 0,17 - 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,329 0,61% 29.976 0,330 0,315 0,133 0,410
18.810.000 6,92 0,23 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,368 7,92% 2.484 0,368 0,340 0,186 0,576
23.986.500 19,64 0,29 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,819 20,80% 35.888 0,819 0,678 0,300 0,819

199.474.091 955,48 0,87 - 03/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) * ΒΙΟΧΚ 4,790 -11,62% 422.665 5,640 4,790 1,590 5,640
4.968.600 3,48 0,21 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,700 -6,67% 1.210 0,750 0,700 0,388 1,100
6.325.000 6,33 0,31 - 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 1,000 6,38% 8.677 1,000 0,940 0,763 1,170

77.376.446 6,04 0,39 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,078 -2,50% 149.700 0,086 0,078 0,054 0,143
14.076.360 8,16 0,51 9,64 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,580 -3,33% 4.150 0,600 0,560 0,327 0,626
85.882.688 192,38 0,41 - 0,00 01/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,240 -3,86% 791.510 2,380 2,240 0,487 2,770
24.060.000 9,38 0,42 9,22 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,390 -4,88% 21.870 0,410 0,384 0,300 0,520
15.000.000 79,95 3,44 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 5,330 0,00% 0 5,330 5,330 4,390 5,590

232.000.000 1.733,04 0,27 - 0,79 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 7,470 -3,49% 3.977.052 8,120 7,470 1,180 8,120
15.878.748 10,15 0,57 - 10/07/06 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΔΟΜΙΚ 0,639 -6,03% 4.744 0,690 0,639 0,390 0,799
34.720.000 13,09 0,39 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,377 -3,58% 82.580 0,394 0,377 0,130 0,400
13.673.200 5,61 0,44 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,410 -5,53% 8.707 0,434 0,305 0,277 0,499

956.090.482 975,21 - 21/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) * ΕΤΕ 1,020 3,03% 19.263.525 1,040 0,995 0,915 2,960
27.848.000 11,36 0,49 10,46 0,03 0,01 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,408 -4,00% 43.699 0,408 0,399 0,202 0,575
11.250.000 6,18 0,30 - 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,549 1,48% 30.129 0,568 0,549 0,289 0,660
36.748.909 53,65 0,53 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 1,460 -2,01% 154.821 1,540 1,460 0,522 1,710
18.648.000 13,59 0,18 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,729 -9,22% 14.035 0,793 0,729 0,359 0,945

124.100.815 258,13 0,48 14,85 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 2,080 0,48% 245.812 2,260 2,080 0,680 2,360
13.230.000 7,87 0,49 13,67 27/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) * ΕΛΒΕ 0,595 0,85% 16.110 0,614 0,581 0,430 0,800
31.937.030 20,92 0,38 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,655 0,61% 48.160 0,700 0,638 0,160 0,723
23.828.130 41,46 0,86 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,740 3,57% 795 1,740 1,680 0,493 1,800

177.001.313 350,46 0,33 4,69 0,03 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,980 -7,04% 1.285.854 2,160 1,980 0,620 2,300
19.864.886 328,96 0,40 2,72 1,98 0,67 02/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 16,560 -4,83% 22.345 17,420 16,560 8,260 18,820
29.546.360 53,48 0,43 15,51 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,810 -9,05% 64.752 2,020 1,810 0,812 2,230

305.635.185 2.628,46 1,10 23,03 0,45 0,45 17/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 8,600 -4,23% 601.750 9,070 8,600 4,050 9,070
65.368.563 323,57 2,17 15,37 0,15 0,11 26/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 4,950 -9,17% 1.122.459 5,400 4,950 1,936 5,500
26.730.187 27,80 0,77 9,29 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,040 -6,31% 576.561 1,150 1,040 0,488 1,200
15.146.404 23,48 0,39 19,39 0,09 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,550 -8,28% 3.429 1,630 1,550 1,300 1,950
52.067.296 23,43 0,71 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,450 -5,06% 239.984 0,484 0,450 0,310 0,595
30.009.210 16,87 0,44 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,562 -8,62% 98.936 0,638 0,562 0,158 0,799
36.300.000 227,24 1,82 11,03 0,11 0,19 17/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 6,260 1,13% 161.915 6,260 6,040 2,650 6,750

106.500.000 632,61 0,74 24,28 0,04 0,17 04/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 5,940 -1,16% 180.831 6,120 5,900 2,300 6,400
27.503.677 36,85 0,93 16,42 0,04 0,05 13/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,340 -10,07% 132.920 1,490 1,340 0,400 1,490
53.155.053 72,29 0,56 - 0,06 0,06 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) * ΙΑΣΩ 1,360 1,49% 216.516 1,430 1,360 0,500 1,470
86.735.980 70,95 0,52 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,818 -3,20% 151.041 0,871 0,818 0,175 0,960
28.580.100 36,30 1,41 24,09 0,05 0,02 20/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,270 -2,31% 60.865 1,300 1,250 0,660 1,410

9.000.000 5,31 0,60 48,11 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,590 0,00% 0 0,590 0,590 0,184 0,680
8.298.467 9,13 0,60 8,54 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 1,100 -2,65% 3.583 1,370 1,080 0,238 1,370

11.233.200 4,61 0,22 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,410 -13,68% 10.742 0,487 0,410 0,318 0,590
158.961.721 362,43 1,21 20,48 0,00 0,00 18/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 2,280 3,64% 3.857.051 2,340 2,250 0,600 2,340

66.948.210 885,06 1,23 9,75 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΕ (ΚΟ) * ΦΦΓΚΡΠ 13,220 -3,50% 167.149 13,670 13,220 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 0,00% 0 1,260 1,260 0,496 1,890

14.679.792 59,16 0,74 10,55 0,07 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 4,030 1,26% 5.183 4,030 4,000 1,750 4,030
3.300.689 8,75 0,74 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) * ΚΕΚΡ 2,650 -8,62% 4.961 2,890 2,650 1,860 4,580

40.219.218 34,75 0,52 - 08/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,864 3,60% 3.888.738 0,900 0,833 0,230 0,917
11.510.102 4,59 0,35 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,399 -4,32% 43.797 0,399 0,389 0,311 0,679
21.224.340 5,73 0,24 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,270 -6,90% 19.277 0,282 0,270 0,210 0,435
13.450.000 57,03 2,06 - 12/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 4,240 -4,29% 10.626 4,440 4,240 2,890 4,560

7.125.216 2,64 0,19 - 01/07/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) * ΚΡΕΚΑ 0,371 -9,51% 6.230 0,400 0,370 0,200 0,551
29.480.000 16,63 0,31 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) * ΚΡΕΤΑ 0,564 -6,62% 45.555 0,620 0,564 0,200 0,727
33.065.136 55,22 2,02 26,42 17/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,670 -7,22% 62.271 1,820 1,670 0,509 2,000
15.804.800 5,80 0,22 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,367 -4,68% 14.976 0,369 0,367 0,189 0,488

1.795.140.547 454,17 0,08 0,62 0,04 27/01/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,253 10,00% 27.404.338 0,270 0,242 0,161 0,663
22.945.139 20,86 0,70 4,34 10/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 0,909 -2,26% 28.083 0,939 0,909 0,424 0,980

7.595.160 9,04 0,54 25,27 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) * ΚΥΡΙΟ 1,190 19,00% 7.355 1,240 1,010 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 0,530 0,869
8.321.682 3,01 0,32 - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,362 -11,71% 1.358 0,377 0,303 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 0,00% 0 0,359 0,359 0,160 0,360

15.222.276 44,14 0,51 11,02 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,900 7,01% 93.208 2,920 2,730 1,170 2,920
9.819.370 3,79 0,36 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,386 -2,53% 378 0,396 0,386 0,150 0,510

51.950.600 613,02 1,90 5,33 0,48 0,75 10/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 11,800 -4,07% 301.795 12,500 11,800 5,550 12,500
11.700.000 5,03 0,38 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,430 0,94% 2.841 0,430 0,400 0,250 0,640
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110.782.980 935,01 1,74 6,65 0,25 0,40 05/11/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 8,440 -8,76% 573.733 9,340 8,440 3,743 9,340
32.188.050 7,66 0,16 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,238 -13,45% 9.845 0,280 0,238 0,174 0,320

4.588.137 10,51 0,15 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 2,290 -3,78% 26.351 2,450 2,290 0,620 2,590
15.842.391 10,74 0,31 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,678 13,00% 5.242 0,680 0,671 0,270 0,700

116.915.862 586,92 0,78 12,58 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 5,020 -8,39% 1.183.876 5,500 5,020 1,340 5,600
6.340.000 2,98 0,15 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,470 -6,00% 1.510 0,500 0,452 0,370 1,130

23.935.280 8,38 0,45 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,350 9,38% 2 0,350 0,320 0,200 0,360
63.683.276 38,85 0,25 4,07 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,610 -7,01% 230.176 0,667 0,610 0,241 0,825

3.873.120 9,49 0,45 - 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 2,450 2,51% 100 2,450 2,390 0,724 2,550
34.986.430 5,42 0,25 - 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,155 -15,30% 28.500 0,165 0,155 0,139 0,195

2.566.836 0,72 0,44 - 0,07 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,280 -11,11% 1.000 0,280 0,280 0,170 0,376
10.080.000 222,77 1,72 18,41 0,21 0,40 18/07/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 22,100 4,89% 13.465 22,520 21,010 9,620 24,190
25.000.000 463,00 2,99 71,60 0,02 0,01 10/08/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 18,520 -2,37% 33.049 19,580 18,520 7,580 20,100

319.000.000 2.264,90 2,55 4,21 1,54 0,72 08/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 7,100 -3,79% 6.975.148 7,690 7,100 3,500 7,690
490.150.389 2.857,58 2,07 23,87 0,12 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 5,830 -7,31% 7.360.865 6,420 5,830 1,130 6,640

4.971.466 1,37 0,20 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,275 -28,76% 2.117 0,379 0,275 0,193 0,469
50.797.369 28,34 1,45 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,558 -6,84% 5.606 0,575 0,486 0,217 0,649
20.210.127 10,67 0,27 - 20/03/00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) * ΠΑΡΝ 0,528 7,10% 174.292 0,528 0,498 0,193 0,665

1.143.326.564 313,27 0,15 - 10/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 0,274 0,37% 18.861.965 0,287 0,274 0,190 0,652
7.070.400 9,97 0,25 - 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 1,410 0,71% 14.143 1,410 1,320 1,100 1,770

22.080.000 108,63 1,91 16,91 0,05 0,08 22/05/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 4,920 6,96% 58.656 4,920 4,600 1,550 4,920
45.949.500 60,65 0,61 14,43 0,04 02/05/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,320 -6,38% 254.391 1,430 1,320 0,435 1,500
27.379.200 144,84 1,20 12,78 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ) * ΠΛΑΚΡ 5,290 2,12% 57.219 5,330 5,260 3,341 5,500
24.319.250 2,63 0,17 - 04/07/07 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) * ΠΡΔ 0,108 -13,60% 13.783 0,120 0,108 0,063 0,220
22.280.000 15,37 0,66 7,38 0,03 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,690 -1,00% 20.257 0,699 0,680 0,308 0,810
34.770.982 151,60 1,33 17,25 14/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 4,360 3,81% 57.893 4,360 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 0,00% 0 0,710 0,710 0,710 1,160
36.235.184 15,26 0,32 - 30/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) * ΣΕΛΟ 0,421 -1,41% 30.132 0,445 0,421 0,200 0,649
96.243.908 182,86 0,41 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,900 -6,40% 746.479 2,090 1,900 0,402 2,330
28.438.268 9,53 0,29 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) * ΣΠΥΡ 0,335 1,82% 820 0,336 0,329 0,225 0,543

124.170.201 260,76 1,72 46,34 - 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 2,100 -9,87% 564.491 2,380 2,100 0,456 2,520
109.319.070 353,10 1,05 25,13 0,04 0,06 05/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 3,230 -10,03% 372.406 3,560 3,230 0,829 3,650

33.125.000 66,25 0,21 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 2,000 -3,38% 27.010 2,120 2,000 0,888 2,580
1.270.000 2,91 1,51 - 06/02/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) * ΤΖΚΑ 2,290 -8,03% 1.453 2,490 2,290 1,910 3,330

77.063.568 1.117,42 0,79 - 0,18 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 14,500 -1,96% 225.711 14,800 14,500 10,350 15,860
7.568.960 49,20 0,35 48,10 0,18 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 6,500 0,00% 6.031 6,500 6,480 4,070 7,080

305.732.436 174,57 0,52 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,571 -8,93% 1.107.211 0,667 0,571 0,128 0,751
10.203.575 1,47 0,07 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,144 -24,21% 1.041 0,208 0,144 0,077 0,400

8.340.750 4,90 0,18 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,587 -16,14% 6.057 0,650 0,587 0,444 0,853
101.279.627 106,34 0,78 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 1,050 -7,08% 435.298 1,180 1,050 0,294 1,330

4.034.950 1,47 0,26 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,365 6,41% 14.175 0,390 0,350 0,340 0,715
21.876.700 9,41 0,52 13,96 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,430 2,63% 52.233 0,430 0,416 0,210 0,475

534.269.648 587,70 0,41 - 06/11/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 1,100 -6,78% 13.864.072 1,200 1,100 0,690 2,340
244.885.573 61,47 0,24 - 07/09/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,251 -10,68% 903.251 0,288 0,251 0,191 0,730

45.457.464 16,00 0,47 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,352 3,53% 161.410 0,368 0,318 0,037 0,384
36.360.000 60,36 0,43 4,52 0,15 30/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 1,660 1,22% 170.291 1,730 1,660 0,810 1,870
15.816.009 8,07 0,47 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,510 -7,10% 4.962 0,549 0,510 0,305 0,610

101.123.806 33,67 0,80 - 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,333 -7,24% 188.449 0,363 0,333 0,090 0,405
366.553.507 7.221,10 2,55 27,24 01/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ COCA - COLA HELLENIC (ΚΟ) * ΕΕΕΚ 19,700 -0,51% 873.198 20,100 19,330 11,030 20,250

9.907.500 3,57 0,89 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,360 -10,00% 500 0,400 0,360 0,120 0,400
26.664.840 14,61 0,48 - 0,02 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,548 -8,67% 36.656 0,626 0,548 0,232 0,678

4.065.482.410 174,82 0,12 0,02 04/02/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ CYPRUS POPULAR BANK (KO) * ΛΑΙΚΗ 0,043 4,88% 20.086.433 0,045 0,043 0,030 0,419
31.370.399 5,18 0,41 - 11/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ DIONIC (ΚΟ) * ΔΙΟΝ 0,165 0,61% 731.411 0,171 0,165 0,071 0,255

552.948.427 259,89 - 31/05/11 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,470 0,00% 10.004.257 0,492 0,452 0,390 1,350
61.000.000 350,75 0,52 61,25 0,54 0,41 23/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 5,750 -5,58% 174.520 5,900 5,730 2,430 6,330
44.448.600 68,01 1,44 22,40 - 29/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EURODRIP (ΚO) ΕΔΡΙΠ 1,530 3,38% 7.682.660 1,530 1,470 0,650 1,530
52.800.154 36,96 1,19 8,86 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 0,700 -2,51% 27.222 0,735 0,700 0,375 0,920
50.992.322 117,28 0,62 50,78 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 2,300 -7,63% 1.037.510 2,560 2,300 0,642 2,700
50.517.252 269,76 1,97 12,02 0,08 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 5,340 -10,25% 259.525 6,040 5,340 2,990 6,070
20.578.374 31,69 0,41 - 0,03 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,540 0,65% 61.115 1,540 1,470 0,600 1,690

133.025.996 79,82 0,23 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,600 -1,80% 1.714.419 0,651 0,600 0,108 0,728
23.154.250 22,30 0,25 15,78 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,963 -4,65% 121.186 1,040 0,963 0,332 1,180
77.654.850 116,48 0,38 - 0,04 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,500 -5,66% 56.370 1,600 1,500 0,560 1,800

129.962.537 942,23 1,90 10,53 07/09/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 7,250 -3,59% 916.553 7,700 7,250 2,381 7,700
23.648.700 37,13 0,46 - 0,05 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 1,570 1,95% 28.654 1,590 1,540 0,540 1,850
44.267.700 239,49 0,70 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 5,410 -14,13% 71.886 6,070 5,410 1,590 6,300

4.740.000 2,48 0,36 60,79 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,524 -9,66% 58 0,580 0,524 0,221 1,230
770.328.883 354,35 0,25 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) * ΜΙΓ 0,460 -3,97% 10.168.338 0,508 0,460 0,182 0,541

4.178.856 3,35 1,21 - 0,22 21/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΜΕΝΤΙ 0,802 8,67% 1.153 0,891 0,802 0,527 2,700
468.700 2,12 0,12 - 1,06 0,75 21/03/12 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,520 -7,38% 191 4,900 4,520 3,960 6,580

10.500.000 13,65 0,47 15,78 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,300 -4,41% 14.727 1,400 1,300 0,856 1,580
12.340.000 17,77 0,36 - 0,15 0,25 27/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,440 -0,69% 1.925 1,500 1,400 0,921 1,700

6.200.000 3,91 0,24 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) * ΜΙΝ 0,630 6,78% 4.561 0,630 0,550 0,238 1,190
12.417.000 34,64 2,00 25,70 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 2,790 -1,76% 100.704 2,920 2,770 1,950 2,960

6.132.500 15,70 0,58 - 0,10 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,560 -5,88% 6.887 2,800 2,560 1,200 3,100
3.953.090 3,44 1,45 - 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,870 8,75% 82.303 0,870 0,805 0,180 1,050

14.967.940 4,34 0,09 - 21/05/08 ΜΕΡΙΣΜΑ PASAL (ΚΟ) * ΠΑΣΑΛ 0,290 -9,38% 11.165 0,319 0,275 0,171 0,366
11.812.193 10,86 0,78 62,61 - 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,919 2,00% 340.964 0,978 0,901 0,379 0,978

6.836.280 2,67 0,38 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) * ΚΟΥΑΛ 0,390 29,14% 807 0,390 0,390 0,300 0,562
48.069.201 58,16 0,43 52,16 21/06/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) * ΚΟΥΕΣ 1,210 -4,72% 45.282 1,280 1,210 0,443 1,360
57.434.884 40,84 0,34 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,711 -2,34% 28.552 0,729 0,700 0,349 0,919
51.197.862 287,73 1,21 14,68 25/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ S & B ΟΡΥΚΤΑ  (ΚΟ) * ΑΡΒΑ 5,620 -0,18% 36.217 5,630 5,600 4,394 6,020

6.456.530 11,43 0,76 50,12 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,770 -0,56% 5.493 1,780 1,720 1,030 1,910
54.888.240 41,61 0,44 - 0,10 0,10 20/04/12 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 0,758 -4,53% 51.168 0,779 0,748 0,392 0,794

9.177.094 1,93 1,22 - 03/08/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,210 -2,33% 14.979 0,240 0,210 0,120 0,780
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Y
πενθυμίζεται ότι η

παραπάνω ρύθμι-
ση αποτελεί αίτημα
της Κεντρικής Συ-

νεταιριστικής Ένωσης Αμπε-
λοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟ-
ΣΟΕ) προς το υπουργείο Οι-
κονομικών και θεωρείται «βα-
ρύνουσας σημασίας» για το
μέλλον των επιχειρήσεων του
κλάδου. Όπως επισημαίνει
στην «Παραγωγή» ο γενικός
διευθυντής της ΚΕΟΣΟΕ Πα-
ρασκευάς Κορδοπάτης, η ει-
σήγηση προς τον υφυπουργό
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκού-
ρα «διαφαίνεται ότι θα έχει θε-
τικό χαρακτήρα», επισημαί-
νοντας πως, αν και οι συνεται-
ριστικές εταιρείες βρίσκονται
προς το παρόν σε στάση ανα-
μονής, καθώς ακόμη δεν έχει
ληφθεί καμία σχετική απόφα-
ση, ωστόσο η ρύθμιση βαίνει
προς σωστό δρόμο και μέσα
στις επόμενες δέκα μέρες το
αίτημα της Ένωσης θα λάβει
το «πράσινο φως» από το
υπουργείο. Ο κ. Κορδοπάτης
έκανε λόγο για επιτακτική ανάγ-
κη της μετατροπής του άτοκου
δανείου σε μακροπρόθεσμο,
δεδομένου του προβλήματος
ρευστότητας που αντιμετω-
πίζουν αυτή τη στιγμή εκα-
τοντάδες οινοποιητικοί συνε-
ταιρισμοί, οι οποίοι βρίσκονται
στο μεταίχμιο της επιβίωσης. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, «κρατι-
ούνται με τα δόντια για να
ισορροπήσουν εν μέσω συνε-
χούς επιδεινούμενης κρίσης
και ανικανότητας αποπληρω-

μής από τους προμηθευτές».
Ο κ. Κορδοπάτης χαρακτήρισε
«ανάσα» την πιθανή έγκριση
του αιτήματος της ΚΕΟΣΟΕ για
τις επιχειρήσεις του κλάδου
υπό αυτές τις δύσκολες οικο-
νομικές συνθήκες. Όπως δή-
λωσε, δάνεια ύψους 1.200.000
ευρώ θα είναι ευκολότερο να
εξυπηρετηθούν από τις διοι-
κήσεις των συνεταιριστικών
εταιρειών σε βάθος χρόνου. 
Η ΚΕΟΣΟΕ θεωρεί ζωτικής ση-
μασίας να δοθεί παράταση
στην καταβολή της πρώτης
δόσης των άτοκων δανείων
που ελήφθησαν πριν από πε-
ρίπου μία διετία, καθώς η αδυ-
ναμία πρόσβασης των οινο-
ποιητικών επιχειρήσεων στον
τραπεζικό δανεισμό όχι μόνο
απειλεί τη λειτουργία τους,
αλλά έχει ως αποτέλεσμα να
παραμένουν ακόμη απλήρωτοι
και οι 180.000 Έλληνες αμπε-
λουργοί. 
«Η κατάσταση θα χειροτερέψει,
αν δεν μετατραπεί το άτοκο
δάνειο σε μακροπρόθεσμο»
τόνισε ο γενικός διευθυντής
της ΚΕΟΣΟΕ, κρούοντας το
καμπανάκι κινδύνου. Σημει-
ώνεται ότι το συνολικό ύψος
των άτοκων δανείων που έχουν
ληφθεί ανέρχεται σε 33 εκατ.
ευρώ.

Στα… τάρταρα η
κατανάλωση
Η μειωμένη κατανάλωση απο-
τελεί ακόμα ένα εμπόδιο που
καλούνται να προσπεράσουν
οι οινοποιητικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Κορδοπάτης, επικαλού-
μενος τη διαρκή πτώση της
αγοραστικής δύναμης των Ελ-
λήνων καταναλωτών λόγω
ύφεσης, δήλωσε πως η κατα-
νάλωση του κρασιού έχει υπο-
στεί σημαντική πτώση, της τά-
ξεως του 15% με 20%. 
Σύμφωνα με το γενικό διευ-
θυντή της ΚΕΟΣΟΕ, η εξέλιξη
ήταν αναμενόμενη, αν ληφθεί
υπόψη η στροφή των ελληνι-
κών νοικοκυριών στην αγορά
των πρώτων ειδών ανάγκης,
όπως τα τρόφιμα, και στην
αποστροφή τους από εκείνα
που πλέον μπαίνουν μοιραία
στη δεύτερη γραμμή, όπως
συμβαίνει με το κρασί. Ο ίδιος
δε επισήμανε το ισχυρό πλήγμα
που δέχεται το εμφιαλωμένο
κρασί, σχολιάζοντας πως οι
Έλληνες καταναλωτές εκδη-
λώνουν ενδιαφέρον τώρα για
άλλες συσκευασίες, που συμ-
φέρουν πρωτίστως την τσέπη

τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΚΕΟΣΟΕ, το χύμα κρασί,
το οποίο αποτελεί το 60% της
κατανάλωσης, εμφανίζεται να
κερδίζει συνεχώς έδαφος έναν-
τι των εμφιαλωμένων, λόγω
της χαμηλότερης τιμής του.
Προς τούτο έχει συμβάλει και
η διακίνησή του σε συσκευασία
pet και σε «ασκούς». 
Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις
των οινοποιητικών επιχειρή-
σεων κατέγραψαν μείωση 7,7%
σε όγκο και 7,3% σε αξία στα
σουπερμάρκετ και 20% σε ση-
μεία εστίασης. Την ίδια ώρα
παράγοντες από τον οινοποι-
ητικό κλάδο τονίζουν την ανάγ-
κη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς,
υπουργεία και ανεξάρτητες
αρχές να αναλάβουν πρωτο-
βουλίες προς την κατεύθυνση
συγκράτησης των τιμών. Η
τιμή του λίτρου κυμαίνεται στα
70 λεπτά, όπου το αγοράζουν
και οι επαγγελματίες μαζικής
εστίασης, ο αμπελουργός που-
λά το σταφύλι 30 λεπτά το κιλό
και, συνεπώς, ο καταναλωτής
το πληρώνει 8, 10 και 14 ευρώ. 

Τρύγος
Όπως δήλωσε ο γενικός διευ-
θυντή της ΚΕΟΣΟΕ, είναι ακόμα
πολύ πρώιμο να γίνουν εκτι-
μήσεις για το φετινό τρύγο. Οι
βροχοπτώσεις είναι βέβαια
ένα σημάδι για καλή συγκο-
μιδή, ωστόσο, εκτός των κλι-
ματολογικών συνθηκών, υπάρ-
χουν και άλλοι παράμετροι
που επηρεάζουν. 
Όσον αφορά το 2012, η συγ-
κομιδή για τον ελληνικό αμ-
πελώνα εξελίχθηκε σε γενικές
γραμμές καλά. Από άποψη όγ-
κου παραγωγής, οι περιοχές
που είχαν πληγεί από τον πε-
ρονόσπορο την περασμένη
χρονιά παρουσίασαν μια «ελα-
φριά κόπωση» ως προς τον
όγκο, ο οποίος μειώθηκε πε-
ραιτέρω εξαιτίας του παρατε-
ταμένου καύσωνα που επι-
κράτησε τον Αύγουστο, αλλά
και το Σεπτέμβριο, μειώνοντας
την παραγωγή οίνου στα
3.250.000 HL.

Οι τιμές
Οι προβλέψεις για τις τιμές
υπακούουν στο πλαίσιο που
δημιουργεί η οικονομική κρίση,
σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, με
τον κ. Κορδοπάτη να σημειώνει
πως το ερώτημα δεν είναι οι
τιμές, αλλά ποιος θα μπορεί
να πληρώσει τους αμπελουρ-

γούς, σε συνθήκες «μαύρης
τρύπας» που έχει πέσει ο τομέας
και η ίδια η Ελλάδα.
Το μεγάλο θέμα για τους οι-
νοποιητικούς συνεταιρισμούς
είναι ο τρόπος χρηματοδότη-
σης της παραγωγής. 
Μερικοί συνεταιρισμοί χωρίς
διαθέσιμα, χωρίς δυνατότητα
ρευστοποίησης απαιτήσεων
και χωρίς πρόσβαση στον τρα-
πεζικό δανεισμό, ανεξάρτητα
εάν έχουν ληξιπρόθεσμες ή
όχι υποχρεώσεις, βλέπουν τους
εμπόρους σταφυλιών να κλεί-
νουν συμφωνίες με τους αμ-
πελουργούς σε ανεκτές τιμές,
χωρίς να μπορούν να παρέμ-
βουν ακόμη και στα μέλη τους. 
Οι παράμετροι που καθορίζουν
τις τιμές, σύμφωνα με την ΚΕΟ-
ΣΟΕ, είναι οι εξής:
nΗ ολοένα αυξανόμενη εξάντ-

ληση ρευστότητας των επι-
χειρήσεων.

nΗ αδυναμία χρήσης παρα-
δοσιακών πόρων χρηματο-
δότησης (δανεισμός, σπά-
σιμο επιταγών), που καθο-
ρίζεται από την προβλημα-
τική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο ελληνικός τρα-
πεζικός τομέας.

nΟ περιορισμός των συναλ-
λαγών στον τομέα, οι οποίες
πλέον πραγματοποιούνται
σε τμήμα της αγοράς (διε-
πιχειρησιακές συναλλαγές)
μόνο τοις μετρητοίς και με
τα σουπερμάρκετ να πλη-
ρώνουν ακόμα και μετά από
ένα χρόνο. 

nΗ πτώση του κύκλου εργα-
σιών των σουπερμάρκετ από
3%-15% το 2011 και από
5%-20% το 2012.

nΟ μικρός όγκος αποθεμάτων
γενικά, αλλά ιδίως σε λευκό
κρασί, το οποίο ψάχνουν
στην αγορά με το… ντου-
φέκι. 

nΟι αυξανόμενες εξαγωγές
χαμηλής κατηγορίας τιμής
κρασιών και η «εγκατάλειψη»
της εσωτερικής αναξιόπιστης
αγοράς. 

nΗ δυσχέρεια στις συναλλαγές
με τις χώρες της ΕΕ, που αν-
τιμετωπίζουν την Ελλάδα
και τους επιχειρηματίες της
ως υπό πτώχευση. 

nΗ υποχώρηση πωλήσεων
εμφιαλωμένων κρασιών και
η ραγδαία άνοδος φτηνών
κρασιών σε bag in box, γε-
γονός που θα ασκήσει έν-
τονες πιέσεις στον υγιή αν-
ταγωνισμό. 

Η ΚΕΟΣΟΕ θεωρεί 

ζωτικής σημασίας 

να δοθεί παράταση

στην καταβολή 

της πρώτης δόσης

των άτοκων δανείων

που ελήφθησαν

πριν από περίπου 

μία διετία

Εντός δεκαημέρου
αναμένεται να λήξει η
αγωνία 
100 οινοποιητικών
επιχειρήσεων -με το
μεγαλύτερο ποσοστό εξ
αυτών να αφορά
συνεταιριστικές
επιχειρήσεις- όσον
αφορά τη ρύθμιση του
άτοκου δανείου
περιόδου 2009-10 
και τη μετατροπή του σε
έντοκο μακροπρόθεσμο 
δάνειο χωρίς την
εγγύηση του ελληνικού
Δημοσίου. 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

EΛΠΙΖΟΥΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ 

Ρύθμιση για 100 επιχειρήσεις
χωρίς εγγύηση του Δημοσίου 



Π
αράγοντες από την ελλη-

νική επιχειρηματική κοι-
νότητα, σχολιάζοντας την
πρωτοβουλία του κ. Δα-

σκαλόπουλου, επισημαίνουν πως
πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θετικό
μήνυμα για την ελληνική αγορά εν
μέσω επιδεινούμενης κρίσης. Όπως
τονίζουν, το νέο εγχείρημα του προ-
έδρου του ΣΕΒ αποδεικνύει ότι ανα-
κτάται η εμπιστοσύνη των Ελλήνων
επιχειρηματιών προς τη χώρα μας,
οι οποίοι, όπως και ο κ. Δασκαλό-
πουλος, ύστερα από την αποστασιο-
ποίησή τους από την εγχώρια αγορά
επί συναπτά έτη, επιστρέφουν για να
επενδύσουν σε αυτή.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του
fund Damma Holdings, συμφερόντων
του κ. Δασκαλόπουλου, στο μετοχικό
κεφάλαιο και στο διοικητικό συμ-
βούλιο της ταχύτατα αναπτυσσόμενης

εzα Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία
αποτελεί το δεύτερο επενδυτικό
άνοιγμα της εταιρείας με έδρα στο
Λουξεμβούργο, μετά την είσοδό της
στο χώρο των καλλυντικών και πιο
συγκεκριμένα στο μετοχικό κεφάλαιο
της Κορρές Φυσικά Προϊόντα Α.Ε.
τον Ιούνιο του 2011.
Κύκλοι από την εγχώρια αγορά υπο-
γραμμίζουν πως πρόκειται για μια
σημαντική επένδυση και υψηλού ρί-
σκου επιχειρηματική κίνηση, ύστερα
από την πώληση της Vivartia στην
MIG το 2007. Συγκεκριμένα, ο κ. Δα-
σκαλόπουλος απέκτησε το 33,9%
της εzα μέσα από την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
κατά 2,5 εκατ. ευρώ με παραίτηση
του δικαιώματος συμμετοχής των
παλαιών μετόχων και απευθείας κά-
λυψη του ποσού της αύξησης από
την Damma Holdings, όπως αποφα-

σίστηκε κατά την έκτακτη γενική συ-
νέλευση της εzα στις 20 Φεβρουαρίου.
Η υλοποίηση αυτού του στόχου έχει
βασικό άξονα και αποδίδει την αντί-
στοιχη προτεραιότητα στην στήριξη
της αμιγούς ελληνικής παραγωγής
και καινοτομίας και επιδιώκει να αξιο-
ποιήσει τα συγκριτικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα που προσφέρει η ελ-
ληνική γεωργία και βιομηχανία, καθώς
και τα σύγχρονα δίκτυα διανομής
στην εσωτερική και στην εξωτερική
αγορά.
Μετά την αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου και σε συνδυασμό με την
απευθείας αγορά υφιστάμενων με-
τοχών που κατείχαν μέλη της οικο-
γένειας Συριανού από την Damma
Holdings, η νέα σύνθεση της εzα δια-
μορφώθηκε ως εξής: 66,1% Α. Συ-
ριανός και 33,9% Damma Holdings.

Η Damma Holdings θα συμμετάσχει
με δύο μέλη στο νέο 7μελές διοικητικό
συμβούλιο της εταιρείας και θα έχει
βαρύνουσα συμμετοχή σε όλες τις
σημαντικές αποφάσεις της εzα. Σύμ-
βουλος της Damma Holdings, και με
ουσιαστική συνεισφορά στην ολο-
κλήρωση της συναλλαγής, είναι η
Core Capital Partners A.E.
Όπως τονίζουν παράγοντες από το
περιβάλλον της εzα, οι οποίοι επιβε-
βαίωσαν την πληροφορία που διέρρεε
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από
τις αρχές της περασμένης εβδομάδας,
η επιλογή της Damma Holdings ως
στρατηγικού επενδυτή έγινε συνει-
δητά, καθώς εξυπηρετεί τα αναπτυ-
ξιακά της επιχείρησης. Όπως εξηγούν,
η εzα επέλεξε συνεργασία με τον κ.
Δασκαλόπουλο, απορρίπτοντας προ-
τάσεις από ξένα funds, δεδομένου
του οράματος του προέδρου του
ΣΕΒ, το οποίο βασίζεται στη δημι-
ουργία μιας εταιρείας που θα συγ-
κεντρώσει ελληνικά brands από τον
ευρύτερο κλάδο του ζύθου, των ανα-
ψυκτικών και του εμφιαλωμένου νε-
ρού και θα αποκτήσει διακριτή πα-
ρουσία εντός και εκτός συνόρων.

Μπαίνει στην κινεζική αγορά 
η μπίρα Fix
Έχοντας ήδη παρουσία  σε 15 αγορές
του εξωτερικού από τις αρχές του
2012, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επε-

κτείνει την εξαγωγική της δραστη-
ριότητα και στην αγορά της Κίνας.
Στελέχη της Διεύθυνσης Εξαγωγών
της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας υποδέ-
χτηκαν τους επικεφαλής της ομάδας
πωλήσεων του συνεργάτη-εισαγωγέα
της από την Κίνα. Συγκεκριμένα, η
κινεζική αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε
στο ζυθοποιείο της εταιρείας, ενη-
μερώθηκε αναλυτικά για τα προϊόντα
και πραγματοποίησε γευστικές δο-
κιμές.
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θεωρώντας
ιδιαίτερα σημαντική την κινεζική αγο-
ρά, ανέλυσε και υποστήριξε πλήρως
το πλάνο διείσδυσής της σε αυτήν,
όπως της παρουσιάστηκε, δίνοντας
αρχικά έμφαση στο κομμάτι της νο-
τιοδυτικής Κίνας, με κέντρο τη Σαγκάη,
προς το λιμάνι της οποίας «ταξι-
δεύουν» ήδη τα πρώτα κοντέινερ με
τα προϊόντα της εταιρείας.
Παράλληλα, ως στόχος για την επό-
μενη τριετία, συμφωνήθηκε η στα-
διακή επέκταση της διανομή των Fix
Hellas και Fix Dark, στο σύνολο της
αχανούς κινεζικής αγοράς.

Επιστρέφει στην εγχώρια αγορά ο γνωστός επιχειρηματίας 
και προέδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Δημήτρης Δασκαλόπουλος αποκτώντας ποσοστό 33,9% στην
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, που για πολλούς ερμηνεύεται ως
προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας.

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)
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Η πρωτοβουλία 

του κ. Δασκαλόπουλου

εκπέμπει θετικά 

μηνύματα στην 

ελληνική αγορά εν μέσω

επιδεινούμενης κρίσης

Κίνηση-μήνυμα Δασκαλόπουλου 
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕβ

Η εzα Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία δημιουρ-
γήθηκε το 1989 ως ομώνυμη θυγατρική γερ-

μανικού ομίλου, του οποίου η μπίρα κυ-
κλοφόρησε στην Ελλάδα το 1980 υπό

καθεστώς παραχώρησης σήματος. Tο
1988 η γερμανική μητρική

εταιρεία ανέλαβε η ίδια
την ανάπτυξη του σή-

ματός της στην Ελλάδα
και ένα χρόνο αργό-
τερα απέκτησε το ερ-
γοστάσιο στην Ατα-
λάντη. Ακολούθησε
η ανασυγκρότηση
της εταιρείας και
η μετονομασία της
σε Ελληνική Ζυ-
θοποιία Αταλάντης
Α.Ε. (ΕΖΑ). Το 1998
πραγματοποιήθη-
κε η υπό μορφή
management

buy-out εξαγορά των μετοχών που ανήκαν στη γερ-
μανική εταιρεία (διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε
το 2003), με αποτέλεσμα την πλήρη ελληνοποίηση
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της. Η συμφωνία
πώλησης περιέλαβε και τη σύναψη σύμβασης πα-
ραχώρησης σήματος για παραγωγή και διάθεση της
μπίρας αυτής μέχρι το 2009. Στο ίδιο διάστημα, η
τεχνογνωσία παραγωγής γερμανικής μπίρας εμ-
πλουτίστηκε και με την τεχνογνωσία παραγωγής
βελγικής μπίρας και για πάνω από μία δεκαετία η
εzα παρήγε διεθνώς αναγνωρισμένο βέλγικο σήμα
μπίρας εξαιρετικής ποιότητας. 
Ταυτόχρονα, η εzα εισήγαγε και λανσάρισε στην
ελληνική αγορά ξένα σήματα, δημιουργώντας νέα
τμήματα της αγοράς μπίρας – όπως, για παράδειγμα,
τις μπύρες Weiss. Το 2011, η αναδιάρθρωση της
εzα περιέλαβε και την αλλαγή της εταιρικής της
ονομασίας σε εzα Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία,
όπως και του σήματός της.
Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο ζύθου με
υψηλό παραγωγικό δυναμικό και απασχολεί περισ-
σότερους από 100 εργαζόμενους στην ομώνυμη

πόλη της Φθιώτιδας. Πρωτοπόρος στη βαρελίσια
μπίρα, η εzα έγινε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στη συγ-
κεκριμένη συσκευασία, επενδύοντας στον ειδικό
εξοπλισμό, που παραχωρεί στα καταστήματα λιανικής
με χρησιδάνειο. Συνεργάζεται με περισσότερα από
2.500 τελικά σημεία (ξενοδοχεία-εστιατόρια-καφέ),
διαθέτοντας μπίρα στη συσκευασία του βαρελιού.
Παράγει δύο προϊόντα (σε συσκευασίες μπουκαλιού,
κουτιού και βαρελιού) μέσω της διαδικασίας «Μακράς
ωρίμανσης» που διαρκεί τουλάχιστον 21 μέρες. Το
πρώτο από αυτά είναι η ελληνική μπίρα Pils Hellas,
την οποία η εzα λανσάρισε το 1996, δημιουργώντας
την υποκατηγορία των «εθνικών μπιρών». To δεύτερο
είναι η Berlin Premium Lager, που κυκλοφόρησε
τον Απρίλιο 2010, αφού προηγουμένως είχε ολο-
κληρωθεί μια μακρά περίοδος προετοιμασίας και
δοκιμών από την ομάδα του Γερμανού ζυθοποιού
Dr. Bilge, στην Αταλάντη. Εκτός από τα ιδιόκτητα
σήματά της, η εταιρεία προχώρησε και στην ανάπτυξη
διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων, ανάμεσα στα
οποία περιλαμβάνονται οι Bavaria, Krombacher, Ar-
cobrau, Augustijn και Gulden Draak.

Η Ζυθοποιία Αταλάντης



Ε
δώ και περίπου ενάμιση

χρόνο έχει σταματήσει η
δραστηριότητα του συνε-
ταιρισμού, ο οποίος απα-

σχολούσε 35 άτομα στην παραγωγή
σιγαρίλος, μια και η μόνη επιλογή
του για να επιβιώσει ήταν να βγει
εκτός συνόρων. Όπως τόνισε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Γιάννης Τσούτσος μι-
λώντας στο ΑΜΠΕ, «διαπιστώσαμε
ότι μετά την αύξηση του ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης ή θα προχωρού-
σαμε σε εξαγωγές ή θα κλείναμε.
Επειδή όμως δεν είχαμε άδεια εξα-
γωγών, περιμένουμε να ολοκληρωθεί
η σχετική διαδικασία από το υπουρ-
γείο Οικονομικών, μετά την τροπο-
λογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή».
Σύμφωνα πάντα με τον κ. Τσούτσο,
η επαναλειτουργία «σκοντάφτει» και
στην εγγύηση των 300.000 ευρώ
υπέρ του Δημοσίου που απαιτείται
να κατατεθεί. «Η επιχείρησή μας δεν
ήταν ούτε ζημιογόνα αλλά ούτε και
κερδοφόρα, γιατί βάζαμε πολύ προ-
σωπική εργασία», δηλώνει ο ίδιος.
Ο αγροτικός συνεταιρισμός παρήγε
από το 2004, όταν ξεκίνησε τη λει-
τουργία του, 25.000 χειροποίητα
πούρα ετησίως και 200.000 πουρίτος
και σιγαρίλος το χρόνο, με την ονο-
μασία «Domenico». 
Στον αντίποδα, στην Κρύα Βρύση
Πέλλας η οικογένεια Κωνσταντινίδη
δημιούργησε την πρώτη οικογενει-
ακή εταιρεία πούρων. Εκεί, τα δύο
αδέρφια, Άρης και Κώστας Κωνσταν-
τινίδης, ξεκίνησαν το εγχείρημα, μια
και η ενασχόληση της οικογένειάς
τους με τα καπνά και το μεράκι τους
για κάτι νέο τους ώθησαν να ιδρύσουν
την εταιρεία Vamma del Sol. Η Vam-
ma del Sol (Απόσταγμα του Ήλιου)
αποτελεί τον καρπό των κόπων δύο

αδερφών, που έπειτα από προσπά-
θεια χρόνων κατάφεραν να παρα-
γάγουν πούρα υψηλής ποιότητας
και γευστικών χαρακτηριστικών,
φτιαγμένα με αγνό τρόπο και χωρίς
πρόσθετα χημικά. 
Το ήπιο μεσογειακό κλίμα της Ελλά-
δας, και πιο συγκεκριμένα της πε-
ριοχής της Κρύας Βρύσης, αποτελεί
για την οικοτεχνία το μεγαλύτερο
αρωγό στην παραγωγή χειροποίητων
πούρων. 
Το ιδανικό μικροκλίμα της περιοχής
(αυξημένη ηλιοφάνεια και υγρασία)
αποτελούν εγγύηση για ένα εξαιρε-
τικό προϊόν, με υψηλών προδιαγρα-
φών χαρακτηριστικά. «Μετά από
δύο γενιές παράδοσης στην παρα-
γωγή φύλλων καπνού, αποφασίσαμε
να προχωρήσουμε ακόμη περισσό-
τερο στην επεξεργασία τους, με σκο-
πό να δημιουργήσουμε ένα νέο τε-

λικό προϊόν» δηλώνει ο κ. Άρης Κων-
σταντινίδης και προσθέτει ότι «η οι-
κοτεχνία, έχοντας τεχνογνωσία και
αγάπη για την καλλιέργεια του κα-
πνού, δημιουργεί μέσα από φυσικές
διαδικασίες ωρίμανσης των φύλλων
πούρα της κατηγορίας Premium, με
στόχο την παρουσίαση μιας νέας
γευστικής πρότασης για τους πιστούς
φίλους του προϊόντος. 
Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί
μόλις το 1,5% της παγκόσμιας πα-
ραγωγής πούρων». 
Η ιδέα της δημιουργίας της Vamma
del Sol γεννήθηκε πριν από περίπου
πέντε χρόνια. 
Σήμερα είναι μια πλήρως αυτόνομη,
κάθετη μονάδα παραγωγής (βιολο-
γική καλλιέργεια, επεξεργασία, τυ-
ποποίηση, διανομή). «Βασική δια-
φορά του προϊόντος μας σε σχέση
με είδη πούρων με προέλευση τον

Άγιο Δομίνικο, τη Νικαράγουα ή την
Κούβα είναι ότι παράγεται εξολο-
κλήρου στην ίδια ακριβώς περιοχή.
Από το σπόρο στη γη μέχρι την
τελική του μορφή, το προϊόν βρί-
σκεται υπό την πλήρη ευθύνη, επο-
πτεία και μεταποίησή του από εμάς»
υπογραμμίζει ο κ. Άρης Κωνσταντι-
νίδης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Vamma
del Sol είναι τα πρώτα χειροποίητα
premium πούρα σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο.

Η ιστορία του πούρου 
Η λέξη πούρο προέρχεται από την
ισπανική puro που σημαίνει καθαρός,
γνήσιος και χρησιμοποιήθηκε ακρι-
βώς για να δηλώσει τη διαφορά σε
σχέση με το τσιγάρο. 
Η αγγλική λέξη για τα πούρα, cigar,
προέρχεται από το sikar, που χρη-

σιμοποιούσαν οι Μάγια για το κά-
πνισμα και η οποία έγινε cigarro στα
ισπανικά. 
Τα πούρα, στο σχήμα σχεδόν που
τα ξέρουμε σήμερα, κατασκευάστη-
καν αρχικά στην Ισπανία, στις αρχές
του 18ου αιώνα, χρησιμοποιώντας
κουβανέζικα καπνά. Ο καπνός πι-
θανότατα καλλιεργήθηκε για πρώτη
φορά από τους Αμερικανούς ιθαγε-
νείς της χερσονήσου Γιουκατάν, στο
σημερινό Μεξικό, και αργότερα στη
Νότια και Βόρεια Αμερική. Δεν γνω-
ρίζουμε τη χρονολογία για το πότε
πρωτοκαλλιεργήθηκε ο καπνός ή
πότε ξεκίνησε το κάπνισμα, αλλά
σχεδόν βέβαιο είναι ότι οι Ευρωπαίοι
δεν γνώριζαν τον καπνό μέχρι το
επικό ταξίδι του Κολόμβου. Το 1492
δύο από τους ναύτες του ανέφεραν
ότι οι ιθαγενείς της Κούβας είχαν
ένα πρωτόγονο είδος πούρου, με
στριμμένο και ξεραμένο καπνό, τυ-
λιγμένο μέσα σε φύλλα φοίνικα ή
άλλων φυτών. Από εκεί πήραν τη
συνήθεια οι Ισπανοί και άλλοι Ευ-
ρωπαίοι ναύτες, οι λεγόμενοι κον-
κισταδόρ, και το κάπνισμα διαδόθηκε
στην Ισπανία και στην Πορτογαλία
και αργότερα στη Γαλλία, πιθανότατα
χάρη στον Ζαν Νικό, Γάλλο πρέσβη
στην Πορτογαλία, ο οποίος έδωσε
το όνομά του στη νικοτίνη. 
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Η είδηση πριν από οκτώ χρόνια ότι στην Ελασσόνα ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός «Η Ποταμιά» προχώρησε στην παραγωγή
πούρων με κουβανέζικη τεχνική αλλά με ελληνικά καπνά έγινε
θέμα συζήτησης όχι μόνο στα ΜΜΕ, αλλά και στους φίλους 
των πούρων, που θα μπορούσαν να απολαύσουν ένα καλό
χαρμάνι σε καλή τιμή.

TOY ΚΩΣΤΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
(adamopoulos@paragogi.net) 

Η ιδέα

της δημιουργίας

της Vamma

del Sol γεννήθηκε

πριν από περίπου

πέντε χρόνια.

Σήμερα είναι

μια πλήρως

αυτόνομη, 

κάθετη μονάδα

παραγωγής 

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 
καπνού «καίει» το ελληνικό πούρο 

Κατηγορίες πούρων 
Vamma Del Sol

Cοrona:Πούρο με σύσταση τεσσάρων
ποικιλιών καπνού. Το πούρο απευθύνεται
σε όσους προτιμούν πολύ μεστές γεύσεις
και δυνατή επίγευση. Διατίθεται στη
διάσταση 15,6 x 1,8 εκ. σε συσκευασίες
πέντε τεμαχίων στην τιμή των 30 ευ-
ρώ.
Petit Corona: Πούρο με σύσταση
τριών ποικιλιών καπνού. Απευθύνεται
σε όσους προτιμούν μεστή γεύση και
ελαφριά επίγευση. Διατίθεται στη διά-
σταση 15,6 x 1,2 εκ. σε συσκευασία
πέντε τεμαχίων στην τιμή των 25 ευρώ. 
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Ημερίδα για το δίκοκκο σιτάρι
δοργανώνει η οργάνωση Κί-
νηση Πολιτών Πιερίας στο
Συνεδριακό Κέντρο της Κα-
τερίνης την Κυριακή 24 Φε-
βρουαρίου 2013 στις 11.30
π.μ. Ομιλητές θα είναι ο
πρώην υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και βουλευ-
τής του ΛΑ.Ο.Σ. Αστέριος Ρον-
τούλης και ο εκδότης της
εφημερίδας «Αγροτική Έκ-
φραση» γεωπόνος Χρήστος
Αθανασιάδης. Την ημερίδα
μπορούν να παρακολουθή-
σουν αγρότες αλλά και οποι-
οσδήποτε πολίτης επιθυμεί. 
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να επικοινωνή-
σετε στο κινητό τηλέφωνο
6986/764431.

Το έλλειμμα σε όλους τους τομείς, με
τις εισαγωγές να ανέρχονται στα πε-

ρίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ για τα
κτηνοτροφικά προϊόντα, περιγράφει
την ελληνική κτηνοτροφία σήμερα. Το
έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο το
2010 ήταν 1,898 δισ. ευρώ, από τα οποία
το έλλειμμα σε ζώντα ζώα, κρέατα και γαλα-
κτοκομικά προϊόντα ήταν 1,563 δισ. ευρώ. 
Όπως ανακοινώθηκε από τον καθηγητή Αγροτικής Οικονομίας
της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ Γεώργιο Κιτσοπανίδη στο
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής,
η αυτάρκεια της χώρας μας σε κρέας μειώθηκε δραματικά
τα τελευταία χρόνια.
Συγκεκριμένα, το 1980 η αυτάρκεια στα κοτόπουλα ήταν
100% και σήμερα έχει μειωθεί στο 74%, το μοσχαρίσιο κρέας

από 54% μειώθηκε στο 34% και το χοιρινό από 95% σε 37%. 
Οι ερευνητές στο συνέδριο κατέληξαν ωστόσο πως είναι
προτιμότερη η επιδότηση της καλλιέργειας ψυχανθών για
παραγωγή χονδροειδών και συμπυκνωμένων ζωοτροφών,
κάτι που μελλοντικά θα επιφέρει οφέλη τόσο στον αγρότη
όσο και στην εθνική οικονομία και τον κλάδο της κτηνο-
τροφίας.

Με καταληκτική ημερομηνία τις
28 Φεβρουαρίου 2013, σύμφωνα

με Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς,
καλούνται οι φασολοπαραγωγοί για
την καταγραφή των αδιάθετων φα-
σολιών. Συγκεκριμένα, μέχρι την Πέμ-
πτη οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δη-
λώσουν τα στοιχεία τους ως εξής: 
Α) Ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο

παραγωγού
Β) Δημοτικό διαμέρισμα – κοινότητα

κατοικίας

Γ) Αδιάθετες ποσότητες φασολιών
ανά είδος (πλακέ – γίγαντες – ελέ-
φαντες)

Δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας.
Οι δηλώσεις μπορούν να γίνουν και
τηλεφωνικά στη Διεύθυνση Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Καστοριάς. 
(τηλ. 2467-450252 Αφροδίτη 
Νασιοπόλου και Αλεξάνδρα Κοσμί-
δου και 2467-350254 Ζαφειρία 
Δημητρακοπούλου και Σοφία Μα-
κρίδου). 

Πρόγραμμα για στήριξη 
των μελισσοκόμων Νοτίου Αιγαίου 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της
Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού του έτους 2013 καλούνται
οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι να υποβάλουν αιτήσεις
για την ένταξή τους. Το πρόγραμμα αφορά δύο δράσεις: 
1)Δράση αντικατάστασης κυψελών. Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής
εκμετάλλευσης, εφόσον είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βι-
βλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο) και δηλώνουν τα μελισσοσμήνη
τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. 
2)Δράση οικονομικής στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο μέτρο έχουν οι επαγγελματίες
αγρότες και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον είναι κάτοχοι με-
λισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα
παραγωγικών μελισσοσμηνών, έχουν μελισσοκομικό
βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) και δηλώνουν τα μελισσοσμήνη
τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Κέντρο
Μελισσοκομίας του νομού τους απευθείας ή μέσω των Με-
λισσοκομικών Συνεταιρισμών της περιοχής τους ή μέσω
των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας. 
(Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στη Ρόδο, τηλ. 22413/64915,
στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο,
τηλ. 22810/98828 και στα τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου). 

Πληρώθηκαν οι πτηνοτρόφοι 
τις ενισχύσεις «de minimis»
Ολοκληρώθηκε η πληρωμή 1.112 πτηνοτρόφων, στους
οποίους καταβλήθηκαν 5.339.500 ευρώ, μετά τους ελέγχους
που πραγματοποίησε Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ), στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος
σημασίας «de minimis», όπως ανακοίνωσε τo υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η πληρωμή των βο-
οτρόφων και των αιγοπροβατοτρόφων των πεδινών περιοχών
έχει ολοκληρωθεί, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί
στους κτηνοτρόφους ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ. 

Ημέρα Καριέρας στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), καθώς
και το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΓΠΑ), προσκαλούν επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον ευρύτερο γεωπονικό χώρο να συμμετάσχουν
στην Ημέρα Καριέρας 2013, που θα πραγματοποιηθεί στο
ΓΠΑ τη Δευτέρα 1 Απριλίου. Σκοπός της εκδήλωσης είναι
οι επιχειρήσεις να γνωρίσουν τους τελειόφοιτους και από-
φοιτους των τμημάτων και των μεταπτυχιακών σπουδών
του ΓΠΑ, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ατομικών
συνεντεύξεων. 
Μια επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στην εκδήλωση
ακόμα και εάν δεν έχει την πρόθεση να προχωρήσει άμεσα
σε κάποια πρόσληψη. 
(Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι
την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, συμπληρώνοντας την αίτηση
που υπάρχει στο www.career.aua.gr ή να επικοινωνήσουν
για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-5294883, στο
fax 210-5294884 ή στο e-mail: career@aua.gr) 

Σε 18 λεπτά περίπου ανά λίτρο
θα ανέρχεται η επιδότηση του

γάλακτος που καταναλώνεται από
μαθητές στα σχολεία όλης της χώρας,
σύμφωνα με το μέτρο που προχωρά
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Το 100% του επιδο-
τούμενου ποσού θα είναι κοινοτική
ενίσχυση και έχει στόχο την καθιέ-
ρωση και την υποστήριξη της υγι-
εινής διατροφής των παιδιών, σύμ-
φωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός
Αθανάσιος Τσαυτάρης. 
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για
συμμετοχή στο μέτρο έχουν φορείς
όπως μια σχολική μονάδα ή μια σχο-
λική επιτροπή, οι προμηθευτές των
προϊόντων (στους οποίους περιλαμ-
βάνεται και το κυλικείο) ή και μια
οργάνωση που θα συσταθεί ειδικά
γι’ αυτό το σκοπό (π.χ., από ένα Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων) και θα λει-
τουργεί για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων ή εκπαι-
δευτικών αρχών. Η επιδότηση μπορεί επίσης να συνδυαστεί με πιθανούς
πόρους φορέων (όπως, π.χ., δήμοι, ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις κ.λπ.)
προκειμένου το γάλα να διατίθεται σε ακόμη χαμηλότερη τιμή, έως και
δωρεάν στους μαθητές. 

Συνεχίζεται η καταγραφή των αδιάθετων φασολιών

Ημερίδα 
για το δίκοκκο 

σιτάρι 

Με επιδότηση το γάλα στα σχολεία 

Εισάγουμε 3 δισ. ευρώ 
κτηνοτροφικά προϊόντα



Μ
ια σωστή διατροφή

στην πράξη θα πρέ-
πει να περιέχει τρό-
φιμα απ’ όλες τις ομά-

δες τροφίμων, προσπαθώντας να
καλύψει τις ανάγκες του οργανι-
σμού σε όλα τα θρεπτικά συστα-
τικά, μακροδιατροφικά (υδατάν-
θρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια) και
μικροδιατροφικά (βιταμίνες, μέ-
ταλλα και ιχνοστοιχεία). Ο πλέον
επιστημονικά αποδεκτός τρόπος
απώλειας βάρους, που συνδυά-
ζεται και με μακροχρόνια διατή-
ρηση των χαμένων κιλών, είναι
αυτός που βασίζεται σε ένα ισορ-
ροπημένο διαιτολόγιο, που πε-
ριέχει ποικιλία τροφών και πα-
ράλληλα συνδυάζεται με αύξηση
της σωματικής δραστηριότητας.
Ωστόσο, ο ρυθμός απώλειας σω-
ματικού βάρους δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το 1 κιλό/εβδομάδα. 
Μην έχετε ψευδαισθήσεις και μην
παρασύρεστε: Δεν υπάρχουν εύ-
κολοι και γρήγοροι τρόποι. Όσο
παράξενο κι αν φαίνεται, είναι
δύσκολο το να χάσουμε λίγα κιλά,
ενώ ακόμη πιο δύσκολο είναι να
διατηρήσουμε την απώλειά τους.
Πρέπει συνεπώς να ακολουθή-

σουμε ένα εξατομικευμένο πρό-
γραμμα διατροφής, όπου λαμβά-
νεται υπόψη ο συνδυασμός μιας
διατροφής μειωμένης σε θερμίδες
(για να δημιουργηθεί θερμιδικό
έλλειμμα), ενεργητικής και παθη-
τικής γυμναστικής (για να προ-
στατευτεί ο μυικός ιστός και να
χαθεί περισσότερο λίπος) και αι-
σθητικής περιποίησης (για να δια-
τηρηθεί η υγεία και η ελαστικότητα
του δέρματος). Μια σοφή παροιμία
λέει: Να τρως το πρωινό σου σαν
βασιλιάς, το γεύμα σου σαν πρίγ-
κιπας και το δείπνο σαν ζητιά-
νος… Ποικιλία στα τρόφιμα, άφθο-
νη κατανάλωση φρούτων και λα-
χανικών, προσοχή στα τσιμπολο-
γήματα και σίγουρα κατανάλωση
άφθονου νερού! 

Στην εφαρμογή της δίαιτας
τα πράγματα αλλάζουν! 
Ξεχάστε τις σούπερ δίαιτες ή το
γρήγορο/μαγικό τρόπο αδυνατί-
σματος.
Αρχίστε από σήμερα, ΕΝ ΜΕΣΩ…
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, μια νέα ζωή και οι-
κειοποιηθείτε τις συνήθειες και
τον τρόπο ζωής ενός καλλίγραμ-
μου ελκυστικού ανθρώπου, που

πάντα θέλατε να είστε και ο οποίος
κρύβεται μέσα σας και περιμένει
να τον απελευθερώσετε. Θα εκ-
πλαγείτε όταν δείτε πόσο εύκολα
και χωρίς να το καταλάβετε θα
φτάσετε στο ιδανικό σας βάρος. 
Ο τρόπος διατροφής μας συνδέ-
εται άμεσα με την ψυχολογία και
τα συναισθήματά μας. Ο πιο επι-
βαρυντικός παράγοντας στην επί-
τευξη και στη διατήρηση ενός
ιδανικού βάρους είναι το «άτακτο»
τσιμπολόγημα μεταξύ των γευ-
μάτων. Και αυτό γιατί από τη μια
αποτελείται από κάποια σνακ
πλούσια σε λίπος, ζάχαρη ή αλάτι,
και από την άλλη αποσυντονίζει
το «μεταβολικό ρολόι» και την
ισορροπία μεταξύ σακχάρου και
ινσουλίνης, επιτείνοντας τη βου-
λιμική διάθεση του ατόμου. Έχει
υπολογιστεί πως μέχρι και το 30%
των ημερήσιων προσλαμβανο-
μένων θερμίδων μπορεί να προ-
έρχεται από τα ενδιάμεσα γεύματα. 

Γιατί όταν στεναχωριέμαι
ορμάω στο ψυγείο; 
Όλα αυτά είναι προφάσεις ή δι-
καιολογίες για να ικανοποιήσουμε
τις επιθυμίες μας. Είναι προσπά-
θειες να ξεπεράσουμε τα προ-
βλήματα μέσω του φαγητού.
Το ανεξέλεγκτο τσιμπολόγημα
που μας ωθεί στο να «τρώμε»
τα προβλήματά μας ή τα συ-
ναισθήματά μας μας οδηγεί
στο συναισθηματικό θρέψιμο,
χωρίς να έχουμε τη δύναμη της
λογικής στο να ελέγχουμε το
πόσο, πού, γιατί και πώς τρώμε.
Καλό θα ήταν τη στιγμή που

θα νιώσετε πιεσμένοι ψυχολογικά
ή θα έχετε κάποιο εκνευρισμό να
καταφύγετε σε άλλες δραστηριό-
τητες και να προσπαθήσετε να
ακολουθήσετε έναν υγιεινό τρόπο
διατροφής. Προσπαθήστε να δυ-
ναμώσετε τα δικά σας θέλω και
μην πιστεύετε πως οι ομορφιές
ή γλυκές αναζητήσεις της στιγμής
βρίσκονται μόνο μέσα στο ψυγείο!
Ας μάθουμε λοιπόν να εξωτερι-
κεύουμε τα συναισθήματά μας,
να σκεπτόμαστε πάντοτε θετικά
και να έχουμε υγιή σχέση με το
φαγητό. Μην ξεχνάτε πως ό,τι
δεν «λεκτικοποιείται… σωματο-
ποιείται». Αν, πάλι, η ακατάπαυστη
όρεξη σχετίζεται με κακό πρό-
γραμμα διατροφής, είναι αναμε-
νόμενη και θα πρέπει να προσέ-
ξετε περισσότερο την οργάνωση
των γευμάτων σας. Προσπαθήστε
να τρώτε 3 κυρίως γεύματα την
ημέρα και 2 ενδιάμεσα σνακ, που
βασική επιλογή θα αποτελούν τα
εποχιακά φρούτα. Μην αφήνετε
το στομάχι σας άδειο για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριών
ωρών.

Η απώλεια βάρους για πολλούς ανθρώπους είναι ένα από τα δύσκολα
προς αντιμετώπιση προβλήματα. Οι συμβουλές είναι απλές, ωστόσο
η δίαιτα δεν αποδεικνύεται τόσο εύκολη υπόθεση. 

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

www.enmesodiatrofis.gr / e-mail: tomkrab@tomkrab.gr
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Ενισχύστε με βότανα
το ανοσοποιητικό σας σύστημα

Τα φυσικά προϊόντα ενισχύουν το ανο-
σοποιητικό σύστημα και μας θωρα-

κίζουν απέναντι σε ιώσεις και κρυολο-
γήματα, ενώ μπορούν να απαλύνουν
κάθε πόνο! Οι ιδιότητες των 11 ευεργε-
τικών για την υγεία μας βοτάνων είναι: 
Δεντρολίβανο: Η χρήση του στη μα-
γειρική μπορεί να είναι πιο διαδεδομένη,
αλλά το δεντρολίβανο είναι επίσης γνωστό
για την τόνωση που προσφέρει στον ορ-
γανισμό, βοηθώντας τον να αντεπεξέλθει
στις ανάγκες της καθημερινότητας.
Εχινάκεια: Είναι αυτό που θα λέγαμε
το «όπλο» κατά του χειμώνα, καθώς δια-
θέτει σημαντικές αντιβακτηριακές αλλά
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενι-
σχύοντας την άμυνα του οργανισμού.
Θυμάρι: Το θυμάρι ενισχύει τον οργα-
νισμό ενάντια στις λοιμώξεις.
Τσουκνίδα: Εκτός από την αντιαλλεργική
της δράση, η τσουκνίδα ενισχύει τον ορ-
γανισμό με μέταλλα και ιχνοστοιχεία!
Κάνει καλό για την αναιμία αλλά και τους
ρευματισμούς, ενώ με επάλειψη κατα-
πολεμά ακόμη και εκζέματα, ακμή και
τριχόπτωση.
Καλεντούλα:Τα άνθη της καλεντούλας
θα σε βοηθήσουν να απαλύνεις τα πρώτα
σκασίματα του δέρματος του χειμώνα.
Εκτός αυτού, το φυτό είναι άκρως ανα-
κουφιστικό και σε περιπτώσεις εγκαυ-
μάτων.
Λεβάντα: Εκτός από τις αρωματικές της
ιδιότητες, η λεβάντα είναι γιατρικό για
πάσης φύσεως ενόχληση. Πονοκέφαλος,
στομαχόπονος, κολικοί εντέρου, ταχυ-
παλμίες, πρηξίματα, στραμπουλήγματα
και πόνος από μικρά αιματωματάκια (με-
λανιές) απαλύνονται με αφέψημα ή επά-
λειψη με την αρωματική λεβάντα.
Τίλιο: Είναι ένα από τα βότανα που
πρέπει να έχεις απαραίτητα στο σπίτι,
αφού αποτελεί «μαγικό φίλτρο» για ιώσεις
και κρυολογήματα. Εκτός από τις ηρε-
μιστικές του ιδιότητες, καθώς ρίχνει την
πίεση και ηρεμεί τα νεύρα, είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικό σε περιπτώσεις ημικρα-
νίας, καταρροής και άλλων συμπτωμάτων
γρίπης. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε πεπτικές ανωμαλίες, ελευθερώνοντας
τους σπασμούς και βελτιώνοντας την
πέψη.
Χαμομήλι: Το γνωστό μας λουλουδάκι
ενδείκνυται για μικροπροβλήματα με το
στομάχι, τα νεφρά και τα έντερα. Εκτός
από το πεπτικό όμως σύστημα, το χα-
μομήλι είναι κατάλληλο για δερματικούς
ερεθισμούς και αϋπνίες.
Μολόχα: Εκτός από καλλωπιστικό φυτό,
η μολόχα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανακούφιση σε προβλήματα του
αναπνευστικού, του πεπτικού, ακόμη και
του ουροποιητικού, καθώς έχει αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότητες. 

Τοπικό πάχος 

Δεν υπάρχουν ειδικές διατροφές που υπόσχονται
απώλεια τοπικούς λίπους. Ως γνωστόν, τα ποσοστά

λίπους στις γυναίκες είναι πιο αυξημένα, σε αντίθεση
με τους άντρες. Ο τρόπος αντιμετώπισης του τοπικού
πάχους στην κοιλιά και στους γλουτούς των γυναικών
είναι η συστηματική σωματική άσκηση. 
Όταν ακολουθούμε ένα ισορροπημένο τρόπο διατροφής,
η απώλεια λίπους γίνεται ομοιόμορφα απ’ όλο το
σώμα και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις αποθήκες
λίπους τους λιπώδους ιστού (λιποαποθήκες), περιφέρεια
ή κοιλιά, ανάλογα με το σωματότυπο. Για ακόμη
καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε ένα ισορροπημένο
πρόγραμμα διατροφής με αύξηση της φυσικής δρα-
στηριότητάς σας. Η αεροβική είναι ένα είδος άσκησης
με το οποίο οι γυναίκες που έχουν πρόβλημα με «ψω-

μάκια» ή την κοιλιά βλέπουν ορατά απο-
τελέσματα. Τα βαθιά καθίσματα, οι κοι-
λιακοί, το ποδήλατο, το περπάτημα,
το κολύμπι και η κωπηλατική
είναι ασκήσεις που βοηθούν
πολύ το σημείο της κοιλιάς και
των γλουτών. Μόνο ο συνδυασμός
της σωστής διατροφής και της
συστηματικής άσκησης είναι αυ-
τός που θα σας βοηθήσει να πε-
τύχετε το στόχο σας. Να θυμάστε
όμως πάντα ότι τίποτα δεν μπορεί
να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη.
Υπομονή, επιμονή και επιμέλεια είναι τα
απαραίτητα εφόδια στη προσπάθειά σας.

Η απώλεια βάρους θέλει προσοχή 



Υλικά
l 1 συσκευασία λαζάνια
l 600 γρ. σολομός παχιές φέτες 
l 250 γρ. τυρί μασκαρπόνε
l 3 κρόκοι αυγών
l 1 ολόκληρο αυγό
l 1 ζωμός λαχανικών
l 1 κρεμμύδι μεσαίου μεγέθους
l 2 κ.σ. άνηθος ψιλοκομμένο
l 1 λεμόνι (ξύσμα) 
l 1 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα 
l αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση
Σε κατσαρόλα με λίγο νερό ρί-
χνετε το σολομό για μερικά
λεπτά μέχρι να αχνίσει και να
αφαιρεθούν όλα του τα υγρά,
μέχρι να αλλάξει χρώμα (να

ασπρίσει)., Έπειτα τοποθετήστε
το σολομό σε ένα πιάτο. Σε
ένα τηγάνι τσιγαρίζετε το κρεμ-
μύδι με λίγο λάδι και το τοπο-
θετείτε στο πιάτο με το σολομό. 
Χτυπάτε το μασκαρπόνε με
τους κρόκους αυγών και το
ολόκληρο αυγό, πασπαλίζετε
με λίγο αλάτι, πιπέρι, το ξύσμα
λεμονιού και την τριμμένη παρ-
μεζάνα και ανακατεύετε. Η υφή
πρέπει να είναι ελαφρώς παχιά. 
Πριν ξεκινήσετε να τοποθετείτε
τα λαζάνια στο ταψί, ρίχνετε
στη βάση του ταψιού το ζωμό
λαχανικών. Έπειτα βάζετε δια-
δοχικές στρώσεις «λαζάνια-
σολομό-μείγμα μασκαρπόνε»
και συνεχίζετε μέχρι την κο-

ρυφή του ταψιού. Η τελευταία
στρώση θα πρέπει να είναι σο-
λομός ή μείγμα μασκαρπόνε.
Σε προθερμασμένο φούρνο
βάζετε το ταψί για 12 έως 15
λεπτά στους 200 βαθμούς.

tips
4 Όταν διαλέγετε σολομό θα
πρέπει το χρώμα του να είναι
ζωντανό ρoζ, οι γραμμές τις σάρ-
κας του να είναι ευδιάκριτες και
οι γραμμές του λίπους όχι ιδιαίτερα
μεγάλες. 
4 Αυτό που ξεχωρίζει τον κα-
πνιστό σολομό είναι το ελαφρύ
χρώμα καπνού και βουτύρου.
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Λαζάνια με 
καπνιστό σολομό

ΣΟΛΟΜΟΣ
Πολύτιμη τροφή 

με μεγάλη διατροφική αξία

O
σολομός, η γκουρμέ αυτή κα-

πνιστή λιχουδιά, είναι μια πο-
λύτιμη τροφή για τον ανθρώ-
πινο οργανισμό. Είναι μια από

τις καλύτερες πηγές Ω3 λιπαρών οξέων,
όπως και ο τόνος, η σαρδέλα και η πέ-
στροφα, που συντελούν στην ελάττωση
της κατάθλιψης, των προβλημάτων όρα-
σης, της ψωρίασης, της νόσου Αλτζχάιμερ,
των αρθριτικών και της οστεοπόρωσης.
Τα λιπαρά οξέα που περιέχει βοηθούν
στην καύση του λίπους, αλλά και στη δη-
μιουργία αναβολικού περιβάλλοντος, λει-
τουργώντας θετικά σε όσους κάνουν ανα-
ερόβια άσκηση. Επίσης τα λιπαρά οξέα
κάνουν τις κυτταρικές μεμβράνες πιο εύ-
καμπτες, με αποτέλεσμα οι υποδοχείς ιν-
σουλίνης να λειτουργούν θετικά προς
τον οργανισμό. Τα υψηλά επίπεδα ινσου-
λίνης προκαλούν φλεγμονή, η οποία με
τη σειρά της προκαλεί γήρανση. 
Ο σολομός είναι χαμηλός σε θερμίδες
και δεν περιέχει καθόλου υδατάνθρακες
και αλάτι, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προ-
σοχή στην κατανάλωση λόγω του υψηλού
ποσοστού χοληστερίνης που διαθέτει.
Είναι πλούσιος σε βιταμίνες της ομάδας
Β (κυρίως Β6 και Β12), που είναι σημαντικές
για ένα υγιές νευρικό σύστημα, βοηθούν
στη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων
και μπορεί να ελαφρύνουν τα συμπτώματα
άσθματος. 
Το περιοδικό «International Journal of
Cancer», σε δημοσίευσή του για τα οφέλη
του σολομού στην υγεία, αναφέρει την
προστατευτική αντικαρκινική δράση του,
κυρίως για καρκίνο του προστάτη, του
στήθους και του λεπτού εντέρου. Ο σο-

λομός είναι επίσης πλούσιος σε πολύ βα-
σικά μέταλλα, όπως σίδηρος, σελήνιο και
φώσφορο. Το σελήνιο σχετίζεται θετικά
με το κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη (τύπος
2), είναι γνωστό για την ισχυρή αντιοξει-
δωτική δράση του και βοηθά τη δράση
της βιταμίνης Ε, περιορίζοντας τη βλαβερή
οξείδωση των λιπών που οδηγεί στην
αρτηριοσκλήρυνση. 
Ο φώσφορος είναι συνδεδεμένος με το
ασβέστιο και εμπλέκεται σε όλες σχεδόν
τις αντιδράσεις, αφού αντιπροσωπεύει
το πιο ζωτικό ανόργανο στοιχείο για τη
ζωή του ατόμου. Βοηθά στη δημιουργία
και στη διατήρηση των οστών, στην ανά-
πτυξη των δοντιών, στο μητρικό θηλασμό
και στην ανάπτυξη του μυικού ιστού. Ο
φώσφορος είναι πολύ σημαντικός για
την ανθρώπινη υγεία και βρίσκεται σχεδόν
σε όλες τις τροφές. Ωστόσο, η έλλειψη
φωσφόρου προκαλεί συμπτώματα, όπως
απώλεια όρεξης, μυική αδυναμία, αίσθημα
γενικής κακουχίας και καταβολής. Οι ομά-
δες που πλήττονται συνήθως είναι οι χορ-
τοφάγοι, οι νεφροπαθείς και οι χρόνια
αλκοολικοί. 

Θερμιδική αξία 
Θερμίδες 197 (ανά 100 g) 

Πρωτεΐνη 19 g

Λίπος 14 g

Βιταμίνη Α 13 mg

Βιταμίνη C 3,5 mg

Ασβέστιο 15 mg

Σελήνιο 43 mg

Φώσφορος 218 mg

Ο σολομός θεωρείται βασιλιάς των ψαριών για το μέγεθος και τη γεύση του και
καταναλώνεται συστηματικά από τους σταρ του Χόλιγουντ, τόσο για την γκουρμέ
εκδοχή που μπορεί να δώσει σε ένα πιάτο όσο και για τη θρεπτική του αξία. Δεν είναι
λοιπόν καθόλου τυχαίο που ηθοποιοί όπως η Έβα Μέντες, η Κέιτ Χάντσον κ.ά.
εμπιστεύονται με κλειστά μάτια το δερματολόγο δρα Νίκολας Περικόνε, ο οποίος
συνιστά συχνή κατανάλωση ψητού σολομού, 1 έως 2 φορές την εβδομάδα, για
ουσιαστική βελτίωση του δέρματος. Mια εύκολη γκουρμέ συνταγή, με γεύση 
που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη.
ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ 
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων Mcs
(kogka@paragogi.net)



Σ
ήμερα η Πάργα απο-

τελεί το πιο πολυσύ-
χναστο τουριστικό
θέρετρο της περιο-

χής. Σε κοντινή απόσταση
υπάρχουν οι παραλίες Κρυο-
νέρι, Πίσω Κρυονέρι (εντός
του οικισμού της Πάργας), ο
Βάλτος και το Σαρακήνικο
στα δυτικά, ο Λίχνος και ο Αϊ-
Γιαννάκης στα ανατολικά. Απέ-
ναντι από την πόλη και σε πο-
λύ μικρή απόσταση θα δείτε
το γραφικό Νησί της Παναγιάς,
στο οποίο υπάρχουν διάφορα
μεσαιωνικά και ενετικά κτί-
σματα και μία εκκλησία. 
Περίπου δεκαπέντε χιλιόμε-
τρα από την Πάργα βρίσκεται
το σημαντικότερο αρχαίο μνη-
μείο της περιοχής. Πρόκειται
για το νεκρομαντείο της αρ-

χαιότητας, το Νεκρομαντείο
του Αχέροντα. 

Το Νεκρομαντείο
του Αχέροντα
Σε απόσταση 40 χλμ. από την
Πρέβεζα, στο δρόμο προς
την Ηγουμενίτσα, συναντάται
η διασταύρωση προς το Νε-
κρομαντείο του Αχέροντα, το
σπουδαιότερο και παλαιότερο
νεκρομαντείο της αρχαίας Ελ-
λάδας, το οποίο βρισκόταν
κοντά στην πόλη Εφύρα, αρ-
χαία μυκηναϊκή αποικία του
14ου αιώνα π.Χ. και την (απο-
ξηραμένη σήμερα) λίμνη Αχε-
ρουσία. Τα ευρήματα του χώ-
ρου φυλάσσονται στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Ιωαννίνων.
Στην αρχαιότητα πίστευαν
ότι οι λίμνες και τα ποτάμια -

ιδιαίτερα στα σημεία όπου
τα ποτάμια εξαφανίζονταν
στη γη για να επανεμφανι-
στούν λίγο πιο κάτω, όπως
συνέβαινε με τον Αχέροντα
στη Λίμνη Αχερουσία- ήταν
ο δρόμος που ακολουθούσαν
οι ψυχές των νεκρών προς
τον Κάτω Κόσμο. Επίσης πί-
στευαν ότι οι ψυχές είχαν υπε-
ράνθρωπες ιδιότητες και μπο-
ρούσαν να προβλέψουν το
μέλλον. Στο χώρο του νεκρο-
μαντείου χτίστηκε αργότερα,
το 18ο αιώνα, μονή αφιερω-
μένη στη Γέννηση του Προ-
δρόμου (αποτελούσε μετόχι
της Μονής του όρους Σινά).
Από το συγκρότημα σώζεται
σήμερα μόνο το καθολικό,
καθώς τα ερειπωμένα κελιά
ανασκάφηκαν, για να αποκα-

λυφθούν οι χώροι του νεκρο-
μαντείου.

Ξανά στην Πάργα
Οι πρώτοι κάτοικοι της Πάρ-
γας ήρθαν από την Κωνσταν-
τινούπολη το 12ο αιώνα. Το
1360, για να αποφύγουν τις
επιδρομές των Αλβανών, οι
κάτοικοί της κατέφυγαν στον
απρόσιτο βράχο, όπου σή-
μερα σώζεται το κάστρο που
έχτισαν οι Ενετοί. Το 1657 οι
Τούρκοι προσπάθησαν, χωρίς
επιτυχία, να καταλάβουν την
Πάργα. Το 1797 η πόλη πέ-
ρασε στα χέρια των Γάλλων
και το 1814 στων Άγγλων. Οι
Άγγλοι το 1817 την πούλησαν
στον Αλή Πασά. Το 1819 οι
κάτοικοί της αναγκάστηκαν
να την εγκαταλείψουν και να
εγκατασταθούν στην Κέρκυ-
ρα. Η ενσωμάτωση της Πάρ-
γας στο ελληνικό κράτος ακο-
λούθησε την απελευθέρωση
των Ιωαννίνων, το 1913. 

Μνημεία 
Το σημαντικότερο μνημείο
της πόλης είναι το Ενετικό Κά-
στρο, το οποίο δυστυχώς είναι
παρατημένο, με πολλά σκου-
πίδια και χωρίς ούτε μία επι-
γραφή με ιστορικά στοιχεία.

Ένα ακόμα ενδια-
φέρον μνημείο σε

κοντινή απόσταση από
την Πάργα είναι το κάστρο

του Αλή Πασά. Ακολουθήστε
το δρόμο προς Ανθούσα και
Σύβοτα και πάνω στο δρόμο
υπάρχει (ευτυχώς) πινακίδα
για το κάστρο, το οποίο είναι
σε αρκετά καλή κατάσταση
και η προνομιακή του θέση
προσφέρει καταπληκτική θέα. 

Παραλίες 
Οι πιο γνωστές παραλίες στην
περιοχή της Πάργας είναι ο
Βάλτος, που έχει την περισ-
σότερη κίνηση, ο Λύχνος, αλ-
λά και η κεντρική παραλία
της πόλης, που λέγεται Κρυο-
νέρι. Και οι τρεις είναι οργα-
νωμένες, με άμμο και βότσα-
λο, και μαζεύουν αρκετό κό-
σμο, ειδικά τις περιόδους του-
ριστικής αιχμής. Η μεγαλύτερη
από αυτές είναι ο Βάλτος. Στην
παραλία, που το μήκος της
φτάνει τα 3 χλμ., μπορείτε να
πάτε με αυτοκίνητο, με βάρκα

από το λιμάνι της Πάργας, αλ-
λά και με τα πόδια. Εξίσου
όμορφη είναι και η παραλία
Λύχνος, που απέχει 4 χλμ. από
την Πάργα. Επίσης, αν έχετε
αρκετές μέρες στη διάθεσή
σας, μπορείτε να πάτε στις
παραλίες Αϊ-Γιαννάκη και Σα-
ρακήνικο.

Με αφετηρία την Πάργα 
Η Πάργα τους καλοκαιρινούς
μήνες συνδέεται καθημερινά
μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης
με τους Παξούς και τους Αν-
τίπαξους. Επίσης, συνδέεται
με πλοιάρια με την Αμμουδιά,
την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. 
Η τοποθεσία της Πάργας προ-
σφέρεται για πολλές εκδρομές.
Η πιο κλασική εκδρομή είναι
να περάσετε με καραβάκι απέ-
ναντι, στους Παξούς και στους
Αντίπαξους. Επίσης, τα Σύβο-
τα, με τις μαγευτικές παραλίες,
είναι αρκετά κοντά στο δρόμο
προς Ηγουμενίτσα (η διαδρο-
μή μετά το χωριό Πέρδικα εί-
ναι φανταστική). 
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ΠAργΑ

8Από Αθήνα ο πιο σύντομος δρόμος είναι μέσω Ρίου-Αντίρρι-
ου. Στη συνέχεια ακολουθείτε τη διαδρομή Μεσολόγγι – Αγρί-
νιο – Αμφιλοχία – Βόνιτσα – Άκτιο – Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα
συνεχίζετε για Ηγουμενίτσα, όπου θα δείτε την πινακίδα για
Πάργα. 
8Από τη Θεσσαλονική μέσω Εγνατίας οδού φτάνετε μέχρι την
Ηγουμενίτσα και από εκεί ακολουθείτε το δρόμο Ηγουμενί-
τσας-Πρέβεζας. Στο μέσο περίπου της διαδρομής θα στρίψετε
ακολουθώντας την πινακίδα προς Πάργα. Η συνολική απόστα-
ση είναι πλέον 350 χλμ., περίπου 4 ώρες.

In
fo

 

Είναι κτισμένη 

στις παρυφές 

του ενετικού κάστρου 

και είναι εμφανώς

επηρεασμένη 

από την επτανησιακή

αρχιτεκτονική

Η Πάργα βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Πρέβεζας, έχοντας απέναντί
της τα γραφικά νησιά Παξούς και Αντίπαξους, σε απόσταση 70 περίπου χλμ. από την
πόλη της Πρέβεζας και 50 χλμ. περίπου από την Ηγουμενίτσα. Κτισμένη αμφιθεατρικά
επί του λόφου Πεζόβολο, σε υψόμετρο 139 μέτρων έως τα παράλια του Ιόνιου
Πελάγους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Ανακαλύπτοντας την άλλη Ήπειρο 
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8Πώς μπορώ να απαλλαγώ από τα
προβλήματα φραγής της στάγδην
άρδευσης από τα άλατα του ανθρα-
κικού ασβεστίου ως και τη συγκέν-
τρωσή τους γύρω από το φυτό και
στο ρίζωμά του; Πώς μπορώ να μει-
ώσω τη χρήση του νερού άρδευσης,
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων; 

Παναγιώτης  Ξανθόπουλος

Από την υπερβολική συγκέντρωση
αλάτων στο έδαφος μπορείτε να απαλ-
λαγείτε, κ. Ξανθόπουλε, μόνο εάν το
νερό που θα χρησιμοποιήσετε για
άρδευση είναι καλής ποιότητας, οπότε
και άλατα δεν θα σωρεύονται γύρω
από τα φυτά, αλλά και τα υπάρχοντα
άλατα με το βάρος του νερού θα κα-
θιζάνουν σιγά σιγά σε μεγάλα βάθη,
απ’ όπου το ριζικό σύστημα των φυτών
δεν θα μπορεί να τα αντλήσει. 
Στη σωρεία των ερωτημάτων που
υποβάλατε σε επόμενο στάδιο, κανείς
δεν μπορεί πρακτικά να σας απαντήσει
γιατί το περιεχόμενό τους έχει σχέση
με τα πέντε έτη σπουδών του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου και θα χρει-
αζόταν πολλές ώρες και εκατοντάδες
σελίδες.

8Γεια σας, είμαι νέος αγρότης, έχω
μια μικρή μονάδα με 40 γίδια. Θέλω
να μάθω πώς μπορώ να πάρω δικαιώ-
ματα και ποια διαδικασία πρέπει να
ακολουθήσω. 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Δημήτρης Οικονόμου

Αγαπητέ κύριε Οικονόμου, επικοι-
νωνήστε με την αντίστοιχη διεύθυνση
του ΟΠΕΚΕΠΕ (τηλ. 210-8257520 και
210-8802383) για να ενημερωθείτε
εάν δικαιούστε δικαιώματα για τη μο-
νάδα των κατσικιών που διατηρείτε. 

8Έχω μια έκταση στην Αρκαδία και
έχω βάσιμες ελπίδες ότι υπάρχει νερό,
καθώς πριν από πολλά χρόνια εκεί
υπήρχε ένα πηγάδι. Ποιες είναι οι
ενέργειες που πρέπει να κάνω για να
διαπιστώσω αν όντως υπάρχει νερό
και αν υπάρχουν κάποιοι που θα μπο-

ρούσα να αποταθώ προκειμένου να
με βοηθήσουν; 
Επίσης, ενημερώστε με για τις νόμιμες
διαδικασίες που θα πρέπει να κάνω
αν αποφασίσω να προχωρήσω… 

Γιάννης Μαζαράκος 

Κύριε Μαζαράκο, για να αξιοποι-
ήσετε το νερό που υπάρχει στην έκταση
που διαθέτετε πρέπει να απευθυνθείτε
στην Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων
στην Τρίπολη. Το πρόβλημά σας θα
λυθεί εκεί. 

8Θα ήθελα, αν αυτό είναι εφικτό, να
με βοηθήσετε σε ορισμένες απορίες
μου σχετικά με τη γεωργία. Έχουμε
με την οικογένειά μου ποτιστικά χω-
ράφια σ’ ένα χωριό του Νομού Σερ-
ρών, όπου εδώ και αρκετά χρόνια
σπέρνουμε κυρίως ρύζι, βαμβάκι και
καλαμπόκι. 
Επιθυμώ όμως να εκμεταλλευτώ προ-
σωπικά ένα μέρος των στρεμμάτων
αλλάζοντας τις παραπάνω «καθιε-
ρωμένες» σε εναλλακτικές καλλιέρ-
γειες, όπως αρωματικά φυτά, super
foods, μανιτάρια, σαλιγκάρια... ακόμη
και σε ενεργειακές καλλιέργειες, όπως
ελαιοκράμβη και ηλίανθος. Τόσο η
οικογένειά μου όσο κι εγώ προσωπικά
δεν έχουμε γνώσεις, αλλά και την εμ-
πειρία στις συγκεκριμένες καλλιέρ-
γειες, οπότε θα ήθελα να με κατατο-
πίσετε, αλλά και να μου υποδείξετε
τα βήματα που θα πρέπει να κάνω. 
Για παράδειγμα, θα ήταν συνετό να
προωθήσω δείγμα του χώματος σε
κάποια υπηρεσία (πανεπιστήμιο);
Κρίνετε απαραίτητο να παρακολου-
θήσω σχετικά σεμινάρια (έχετε κάποια
υπόψη σας;). 
Ή μήπως όλα αυτά δεν ευδοκιμούν
στη συγκεκριμένη περιοχή (ποτιστικά
χωράφια), παρά μόνο σε ορεινά, ξη-
ρικά; 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την
πολύτιμη βοήθειά σας.

Με εκτίμηση,
η «εν δυνάμει» αγρότισσα. 

Τα ποτιστικά σας χωράφια στο Νομό
Σερρών είναι κατάλληλα για αρωματικά

φυτά, μανιτάρια, σαλιγκάρια και ενερ-
γειακά φυτά. 
Για την απόκτηση των απαραίτητων
γνώσεων υπάρχουν σχετικά βιβλία,
μπορείτε όμως να παρακολουθήσετε
και τα σεμινάρια που θα διεξαγάγει
σύντομα το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (τηλ. 210-5294840 κ. Καΐρης
ή κα Παπαδάκη). Για ανάλυση δειγ-
μάτων χώματος του χωραφιού σας,
επικοινωνήστε μαζί μας.

8Γεια σας, ενδιαφέρομαι να ασχο-
ληθώ με την κτηνοτροφία, και πιο
συγκεκριμένα με πρόβατα. Επειδή
ξεκινώ από το μηδέν, θα ήθελα να
μου πείτε εάν γνωρίζετε αν «τρέχουν»
επιδοτήσεις.  Συγκεκριμένα, αν υπάρ-
χει επιδότηση για εγκαταστάσεις νέων
κτηνοτρόφων, για αγορά προβάτων,
για αγορά και εγκατάσταση αρμεκτι-
κού και πού θα μπορούσα να απευ-
θυνθώ; 

Eυχαριστώ.

Για τη δημιουργία νέας μονάδας
προβάτων, θα πρέπει να επικοινωνή-
σετε με τη Διεύθυνση Κτηνοτροφικών
Εγκαταστάσεων (τηλ. 210-5243513)
και με το Τμήμα Αιγοπροβατοτροφίας
(τηλ. 210-2125691 και 210-2125694)
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. 

8Θα ήθελα να μάθω εάν δικαιούμαι
επιδότηση. Είμαι 26 χρονών, γυναίκα,
από την Αθήνα με παιδί και έχω με-
ταφερθεί φορολογικά στο Σιδηρό-
καστρο Σερρών. Έχω ξεκινήσει σε
ένα χωράφι 4 στρεμμάτων τα αρώνια.  
Δικαιούμαι επιδότηση; 

Για την καλλιέργεια 4 στρεμμάτων
με αρώνια δεν δικαιούστε επιδότηση.
Πιθανό να αποκτήσετε δικαιώματα
στο μέλλον, όταν οι επιδοτήσεις θα
αρχίσουν να καταβάλλονται με βάση
την περιφερειοποίηση και όχι με βάση
τα ιστορικά δικαιώματα. Ούτως ή άλ-
λως, όμως, τόσο μικρή γεωργική εκ-
μετάλλευση δεν είναι βιώσιμη. Πρέπει
να τη μεγεθύνετε.

Ο καθηγητής στο Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών Χρήστος 
Αυγουλάς απαντά στις ερωτήσεις που στέλνετε στην
«Παραγωγή» για γεωργικά-κτηνοτροφικά θέματα. 

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναγνωστών



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. 

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 (περιοχή ΜΠΑΣΚΕΤ): Oικόπεδο 280 τ.μ.
με συντελεστή δόμησης 0.8. Τιμή 100.000 €.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

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

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

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

ΒΕΡΟΙΑ (ΕΡΓΟΧΩΡΙ): Oικόπεδο 305 τ.μ. με συν-
τελεστή δόμησης 0.8. Τιμή 65.000 €. ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, 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 (ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ): 10 στρέμματα οι-
κόπεδο με συντελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 100.000€.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, τηλ. 6983/791220. 

ΗΜΑΘΙΑ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ): 700 τ.μ. οικόπεδο με
συντελεστή δόμησης 0,8. Τιμή 40.000 ευρώ.
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. 6983/259820. 

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. 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 (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.
MEDITERANIAN COSMOS ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΡΜΗ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ): Ανεπανάληπτη
ευκαιρία, αγροτεμάχιο 7200 τ.μ., άρτιο, οικο-
δομήσιμο και για επαγγελματική χρήση. Τιμή
115.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 
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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 (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): Aγροτεμάχιο 4.000
τ.μ. εντός σχεδίου με απεριόριστη θέα στον
Κάβο Μαλιά. Άρτιο και οικοδομήσιμο εντός οι-
κισμού, με φως, νερό, τηλ. Τιμή 50.000 €. Τηλ.
6974/171306. 

ΛΑΚΩΝΙΑ (ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ, 2 ΧΛΜ. ΑΠΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ): 20 στρέμματα λιοστάσι με 350
μεγάλα δέντρα πλήρες καλλιεργήσιμο με νερό
και πηγάδι, ιδανικό για φωτοβολταϊκό πάρκο.
Τιμή: 2.000 € ανά στρέμμα. Τηλ.6944/395163. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ): Aγροτεμάχιο, άρτιο,
οικοδομήσιμο, υπέροχη θέα στη θάλασσα, κα-
τάλληλο για επαγγελματική στέγη. Τιμή: 65.000
€. Συζητήσιμη. Τηλ. 6944/790587.

ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Πωλούνται 12 στρέμματα με 200
ελαιόδεντρα. Τηλ.24240/22374.

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ: Ελαιώνας 22 στρέμματα περίπου
με 220 ελαιόδεντρα περίπου (ίσως και παραπάνω),
με οίκημα μέσα, νερό, θέα απέραντη, σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 210/8019512. 

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΜΕΤΑΞΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ):
Πωλείται αρδευόμενος ελαιώνας, άρτιος και οι-
κοδομήσιμος, κοντά στη θάλασσα, 4.300 τ.μ.
Τιμή 350.000 €. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
www.halkidiki-oikopeda.gr. Tηλ. 23710/41646,
Κιν.6944/682101.

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

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

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΟΡΜΥΛΙΑ): Πωλείται 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 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 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 (ΕΛΑΝΗ): Αγροτεμάχιο 23.000 τ.μ.
δίπλα στο δάσος, άρτιο, οικοδομήσιμο, κατάλληλο
και για τουριστική αξιοποίηση. Τιμή 500.000 €,
συζητήσιμη. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ): Προσφορά, αγροτεμάχιο
7.5 στρέμματα, μπροστά στη θάλασσα σε υπέροχο
σημείο, άρτιο, με οικοδομική άδεια. Τιμή
1.500.000€. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΣΑΝΗ): Προσφορά, αγροτεμάχιο 6
στρέμματα. Άρτιο, με άδεια οικοδομής σε υπέροχο
σημείο, με υπέροχη θέα, μπροστά στη θάλασσα.
Τιμή 800.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ): Προσφορά, αγροτεμάχιο
5.5 στρέμματα, μπροστά στη θάλασσα σε υπέροχο
σημείο, άρτιο, με οικοδομική αδεία. Τιμή 800.000€.
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ. 6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΜΑΡΜΑΡΑΣ, κοντά στο Porto Karras):
Αγροτεμάχιο 56.000 τ.μ., άρτιο, οικοδομήσιμο
μπροστά στη θάλασσα σε πολύ καλό σημείο με
υπέροχη θέα, ιδανικό και για επαγγελματική
αξιοποίηση. Τιμή 5.000.000 €. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηλ.
6974/729212. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (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,
καμπινάτο, τιμόνι, trailer, κέντα, σε άριστη κα-
τάσταση. 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 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.

ΑΡΚΑΔΙΑ: Πωλούνται 6 χοιρινά, 40 κιλών περίπου,
σπιτίσια με τροφές αγνές, όπως καλαμπόκι,
πατάτες, μήλα και διάφορα άλλα. Τηλ. 6931/109929. 

ΑΡΚΑΔΙΑ (ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ): Πωλείται αμπελώνας
7,5 στρέμματα μοσχοφίλερο, σύγχρονης εγκα-
τάστασης, γραμμικό με υποστύλωση, με αμπε-
λουργικό μητρώο. Τιμή 1.500 €/στρέμμα. Τηλ.
6944/057869, 

ATTIKH: Πωλείται ελαιόλαδο παρθένο, αρωματικό,
εσοδείας 2012, χύμα, 1.000 κιλά με τιμή διάθεσης
2,60 € το κιλό. Τηλ. 6987/097991.

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.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πωλούνται αιγοπρόβατα 200
κεφάλια. Τηλ. 6978/098324 (κ. Δημήτρης). 

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@
yahoo.gr). 

ΚΥΘΗΡΑ-ΠΛΑΤΙΑ ΑΜΜΟΣ: Πωλείται επιχείρηση,
ξενοδοχείο 9 δωματίων, με εστιατόριο, σε
οικόπεδο 9.000 τ.μ. με άδεια οικοδομής για 22
δωμάτια, 5 μέτρα από την παραλία της Άμμου.
Τηλ. 27360/33960, 6974/171306. Site: plati-
aammosbeachhotel.blogspot.gr.

ΛΑΓΟΥΔΙ ΑΦΡΑΤΙΟΥ: Ενοικιάζεται/πωλείται χοι-
ροστάσιο με άδεια λειτουργίας για 85 μάνες.
Δυναμικότης έως 130 μάνες. Κτίρια 2.000 τ.μ.
με αποθήκη 200 τ.μ. και ύψος 5,5 μ. Τηλ.

22210/22208 και 6974/273496. 

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

ΣΕΡΡΕΣ: Πωλούνται 5 τόνοι 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). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτοκαθαριστήριο PETKUS K541, μονό,
για καθαρισμό σίτου, ρεβιθιού, φακής και
φασολιού. Τηλ. 6932/603099. E-mail: ntasiopoulou
@hotmail.com.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ραντιστικό, υδραυλικό, 16 μ. ράμπα,
με τριπλό μπεκ και πάνω. Τηλ. 6985/825961

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έλληνας τεχνίτης αναλαμβάνει κεραμοσκεπές,
χαγιάτια κ.λπ. 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 -mai l :
pzevgiti@otenet.gr. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής,
καθώς και Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής για
πλήρη απασχόληση, με εμπειρία στην εμπορία
Γεωργικών Εφοδίων. Γνώσεις: Φυτοπροστασία
και λίπανση, Χρήση Η/Υ. Επιθυμητά προσόντα:
Οργανωτικές ικανότητες, δίπλωμα οδήγησης,
λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου. Περιοχή
απασχόλησης: Βορειοκεντρική Εύβοια. Αποστολή
Βιογραφικών στο katkourktsoglou@gmail.com
έως 28/02/2013.
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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. 
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ΠΡΟΩΡΟυσ ΘΑΝΑΤΟυσ ΚΑΙ ζημΙεσ σΤΙσ  ΚΑΛΛΙεΡΓεΙεσ ΠΡΟΚΑΛΟυΝ  ΤΑ βΙΟΚΑυσΙμΑ

Σ
ύμφωνα με τα συμπερά-

σματα νέας βρετανικής
έρευνας επιστημόνων
του Πανεπιστημίου του

Λάνκαστερ, με επικεφαλής τον
Νικ Χιούιτ, που δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό για την κλιματική αλ-
λαγή «Nature Climate Change»,
η ρυπογόνος αυτή ουσία, ανα-
μεμειγμένη με άλλες ανάλογες
ουσίες, μπορεί επιπλέον να προ-
καλέσει μείωση στις αποδόσεις
των γεωργικών καλλιεργειών! 
Η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει

ότι τυχόν μαζική παραγωγή βιο-
καυσίμων στο μέλλον, στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της ανόδου της
θερμοκρασίας από την καύση
των ορυκτών καυσίμων που αυ-
ξάνουν το διοξείδιο του άνθρακα,
στην πραγματικότητα θα μπο-
ρούσε να επιβαρύνει κι άλλο την
ατμόσφαιρα και την υγεία των
ανθρώπων. 
Η μελέτη εκτιμά ότι τα βιοκαύσιμα
θα μπορούσαν να προκαλέσουν
περίπου 1.400 πρόωρους θανά-
τους ετησίως στην Ευρώπη έως

το 2020, με κόστος 7,1 δισ. δο-
λαρίων για την κοινωνία. 
Οι λεύκες, οι ιτιές και οι ευκάλυπτοι
είναι ανάμεσα στα δέντρα που
χρησιμοποιούνται ως πηγή ξύλων
για βιοκαύσιμα. Όμως, σύμφωνα
με τη μελέτη, όλα αυτά τα είδη
δέντρων εκλύουν μεγάλες ποσό-
τητες ισοπρένιου καθώς μεγα-
λώνουν. Το ισοπρένιο σχηματίζει

τοξικό όζον, όταν αναμειγνύεται
με άλλες ρυπογόνες ουσίες, πα-
ρουσία του ηλιακού φωτός. Οι
ερευνητές εκτιμούν ότι, εξαιτίας
του τοξικού όζοντος, η ετήσια
αξία των ευρωπαϊκών καλλιερ-
γειών σιταριού και καλαμποκιού
θα μπορούσε να μειωθεί κατά 1,5
δισ. δολάρια, λόγω της μείωσης
των γεωργικών αποδόσεων.

Σήμα κινδύνου από το Λάνκαστερ
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Τα δέντρα και τα φυτά που καλλιεργούνται ειδικά για να
μετατραπούν σε βιοκαύσιμα και τα οποία προωθούνται ως 
μια πιο καθαρή εναλλακτική λύση για την κλιματική αλλαγή
σε σχέση με το πετρέλαιο και τον άνθρακα έχουν μια δική
τους, άγνωστη ως τώρα, σκοτεινή πλευρά, καθώς
απελευθερώνουν στον αέρα μια ρυπογόνο χημική ουσία!

Συντονισμένες δράσεις
για την καταπολέμηση

της λύσσας 

Σε συγκεκριμέ-
νες ενέργειες

θα πρέπει να προ-
βούν το επόμενο
χρονικό διάστημα
οι δήμοι του Νο-
μού Καρδίτσας,
όπως αποφασίστηκε μετά από ευρεία σύσκεψη
τοπικών φορέων για την εφαρμογή του εθνικού
προγράμματος επιτήρησης-πρόληψης και κα-
ταπολέμησης της λύσσας. Ειδικότερα, σε σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Καρδίτσας
για το συγκεκριμένο θέμα, αποφασίστηκε η
συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης
Αδέσποτων ανά δήμο, καθώς και η συγκρότηση
–ανά δήμο– συνεργείων που θα αναλάβουν το
έργο του εμβολιασμού των αδέσποτων σε πόλεις
και τοπικές κοινότητες. Επίσης, θα διαμορφωθεί
χώρος όπου θα απομονώνονται ζώα που κρίνονται
ύποπτα για λύσσα, αλλά και κάθε ζώο που τυχόν
δαγκώσει άνθρωπο για 15ήμερη παρακολούθηση,
ώστε να διαπιστωθεί αν θα εμφανίσει νόσο.
Επίσης, προβλέπεται η συγκρότηση και ενός
συνεργείου (για τους 6 δήμους του Νομού) που
θα αναλαμβάνει να συλλέγει με ειδικά διαμορ-
φωμένο όχημα και τον απαραίτητο εξοπλισμό
τα ύποπτα ζώα. Τέλος, θα γίνει συντονισμένη
εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τη
νόσο, ενώ θα ακολουθήσει την άνοιξη πρόγραμμα
εμβολιασμού των ζώων της άγριας πανίδας. 

Τα ηρεμιστικά 
«τσιτώνουν» τα ψάρια!

Οι άνθρωποι παίρνουν ηρεμιστικά χάπια για
το άγχος, αλλά από τα χάπια αυτά τα ψάρια
γίνονται πιο τολμηρά, επιθετικά, αντικοινωνικά
και αχόρταγα! Σε αυτό το απρόσμενο συμπέ-
ρασμα κατέληξε νέα σουηδική επιστημονική
έρευνα, η οποία μελέτησε για πρώτη φορά
τις επιπτώσεις στη συμπεριφορά των ψαριών
του γλυκού νερού εξαιτίας των υπολειμμάτων
των ηρεμιστικών που καταλήγουν με διάφορους
τρόπους στα ποτάμια, ακόμα και όταν τα από-
βλητα έχουν υποστεί προηγουμένως επεξερ-
γασία. Οι ερευνητές εστίασαν τα πειράματα
στην ποταμίσια πέρκα και στην επίδραση που
έχει πάνω της η ουσία «oxazepam», που ανήκει
στην πιο διαδεδομένη κατηγορία ηρεμιστικών
στον κόσμο. Η μελέτη έδειξε ότι τα ψάρια,
υπό την επίδραση της συγκεκριμένης ουσίας,
αποκτούν μια κάπως «νευρωτική» και αφύσικη
για τα δεδομένα τους συμπεριφορά, έχουν
λιγότερες φοβικές αναστολές, απομακρύνονται
από την προστασία του κοπαδιού τους και
τρώνε πιο γρήγορα από το φυσιολογικό. 
Οι Σουηδοί επισήμαναν ότι χρειάζονται και
άλλες έρευνες πάνω στο ζήτημα, ώστε να με-
λετηθεί πιο εξονυχιστικά η επίπτωση των ψυ-
χοφαρμάκων και άλλων φαρμάκων πάνω στα
υδάτινα οικοσυστήματα και στις αντίστοιχες
τροφικές αλυσίδες.

Ηανησυχία για την κλιματική αλλαγή ώθησε
δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από πολλές

περιοχές των ΗΠΑ να μεταβούν την περασμένη
Κυριακή, υπό χαμηλές θερμοκρασίες, στην

Ουάσινγκτον, για να μεταφέρουν το μήνυμά
τους στο Λευκό Οίκο. 
«Εδώ και 25 χρόνια η κυβέρνησή μας έχει
αγνοήσει ουσιαστικά την κρίση για το κλίμα.

Τώρα οι πολίτες απαιτούν τη λήψη μέτρων»
δήλωσε ο Μπιλ ΜακΚίμπεν, ένας από τους
διοργανωτές της πορείας, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στο National Mall. Οι διαδηλωτές
κρατούσαν πλακάτ κάνοντας λογοπαίγνιο
«Lifeline, no Pipeline» (γραμμές ζωής, όχι
αγωγούς), καθώς και μικρογραφίες ανεμο-
γεννητριών, που αντιπροσωπεύουν τις εναλ-
λακτικές πηγές ενέργειας. 
«Θα έλεγα ότι είναι γενναίο να στέκεσαι
όρθιος απέναντι στα πετρελαϊκά συμφέροντα
που δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον» ανέ-
φερε μια διαδηλώτρια στο CNN. Οι διοργα-
νωτές υπολογίζουν το πλήθος των συγκεν-
τρωμένων σε 40.000 και θεωρούν ότι η συγ-
κέντρωσή τους ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση
για την κλιματική αλλαγή που έγινε ποτέ στις
Ηνωμένες Πολιτείες. 
Στην κορυφή της λίστας των ανησυχιών για
το κλίμα είναι το πολυσυζητημένο σχέδιο
του μήκους 2.700 χιλιομέτρων αγωγού Key-
stone XL, που θα μεταφέρει πετρέλαιο για
διύλιση από τον Καναδά, κατά μήκος των
κεντρικών αμερικανικών πολιτειών, προς τον
Κόλπο του Μεξικού. Κι ενώ ο Αμερικανός
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έχει καθυστερήσει
το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα, με την αιτιολογία
ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, ήδη το
νότιο σκέλος του αγωγού έχει εγκριθεί από
το μηχανικό του αμερικανικού στρατού, όπως
ανέφερε η εφημερίδα «USA Today».

Κραυγή αγωνίας για την κλιματική αλλαγή 



Οεπιταχυντής προγραμματίζε-
ται να βγει από τη μακρόχρονη

«χειμερία νάρκη» του τον Νοέμβριο
του 2014, και το Φεβρουάριο ή το
Μάρτιο του 2015 θα είναι πλέον
έτοιμος να επαναλάβει τα πειρά-
ματα σε πλήρη πλέον ενεργειακή
ισχύ. 
Το «σβήσιμο» του επιταχυντή ολο-
κληρώθηκε το περασμένο Σάβ-
βατο, όταν οι 1.734 μαγνήτες του,
που καθοδηγούν τις ακτίνες των

σωματιδίων στο εσωτερικό του
τεράστιου υπόγειου τούνελ, σε
θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο
μηδέν, θερμάνθηκαν σταδιακά
ξανά σε θερμοκρασία δωματίου. 
Η δίχρονη διακοπή του επιταχυντή
θα αφιερωθεί σε επισκευές και
αναβαθμίσεις του πολύπλοκου
εξοπλισμού του, ιδίως όσον αφορά
τις συνδέσεις μεταξύ των μαγνητών,
ώστε να αντέξουν τα υπέρογκα
ηλεκτρικά φορτία που θα τους

διαπεράσουν μελλοντικά. Στόχος
είναι να εκμηδενιστεί η πιθανότητα
ενός νέου τεχνικού προβλήματος,
όπως αυτό που τον έθεσε «νοκ-
άουτ» το 2008. Παράλληλα, μεταξύ
άλλων, θα γίνουν τεχνικές εργασίες
αναβάθμισης στους τέσσερις πει-
ραματικούς ανιχνευτές του επιτα-
χυντή. Το 2012 το γιγάντιο μηχά-
νημα έκανε συγκρούσεις υποατο-
μικών σωματιδίων με ενέργεια 8
TeV (τρισεκατομμυρίων ηλεκτρο-
νιοβόλτ), έναντι 7 TeV το 2011,
ενώ από το 2015 η ενέργεια των
συγκρούσεων θα ανέβει στα 13
TeV. Θα πρόκειται για τις μακράν
πιο ισχυρές συγκρούσεις σωμα-
τιδίων που θα έχουν ποτέ επιχει-
ρηθεί από τους επιστήμονες.

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

Ζυγίζει 12 γραμμάρια, όσο
δηλαδή και ένα μικρό νό-

μισμα, και έχει πάχος μόλις
0,80 χιλιοστά. Ο λόγος για το
πιο λεπτό ρολόι χειρός που
έχει δημιουργηθεί ποτέ, το
CST-01. Σύμφωνα με την εξει-
δικευμένη στα gadgets δια-
δικτυακή πύλη, slashgear.com,
το νέο μοντέλο διαθέτει οθόνη τεχνολογίας e-ink, η οποία μπορεί να λυγίσει χωρίς
να σπάσει. Ο μικροσκοπικός μηχανισμός του είναι φτιαγμένος από τη Seiko. Φορτίζει
χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία «μικροενεργειακών κυττάρων» (micro energy
cells). Στην αγορά αναμένεται να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. 

«Κατεβάζει ρολά» 

ο επιταχυντής του CERN

Το πιο λεπτό ρολόι χειρός, πάχους μόλις 0,80 χιλιοστών

Οχι 1.000, ούτε 2.000, αλλά 6.000 δολάρια
κοστίζει το νέο «έξυπνο» κινητό τηλέ-

φωνο. Ο λόγος για το νέο μοντέλο Ti της
εταιρείας Vertu. Η συσκευή χρησιμοποιεί
λειτουργικό Android, διαθέτει επεξεργαστή
1,7 GHz, μνήμη 64 GB, κάμερα με ανάλυση
8 MP και οθόνη από ζαφείρι, η οποία,
σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της Vertu
Πέρι Όστινγκ, είναι τέσσερις φορές πιο αν-
θεκτική από τις κοινές οθόνες «έξυπνων»
κινητών τηλεφώνων. Το περίβλημα της συ-
σκευής είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο. 
Τα συνολικά 184 κομμάτια που αποτελούν
το νέο μοντέλο συναρμολογούνται από έναν

και μόνο Βρετανό τεχνίτη, ο οποίος υπογράφει
μάλιστα την κάρτα SIM μόνο όταν θέλει να
δηλώσει εμπράκτως ότι αισθάνεται απόλυτα
ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα! 
Το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει το
Ti είναι αισθητά ανώτερο από τα λοιπά
κινητά τηλέφωνα. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι παρέχεται δωρεάν τεχνική υπο-
στήριξη όλο το 24ωρο, είτε μέσω γραπτού
μηνύματος είτε μέσω φωνητικών εντολών,
είτε ακόμη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Ο προσωπικός «θυρωρός», όπως χαρακτη-
ριστικά ονομάζεται η συγκεκριμένη υπηρεσία
της Vertu, είναι πάντοτε στη διάθεση του
χρήστη, προκειμένου να ικανοποιήσει τις
επιθυμίες και να δώσει απαντήσεις σε εν-
δεχόμενες απορίες του. 
Ωστόσο, τόσο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
κοστίζει ακριβά. Για την... ακρίβεια, η
υπηρεσία είναι δωρεάν για τους πρώτους
12 μήνες με την αγορά της συσκευής. Ωστόσο,
οι πελάτες που επιθυμούν να συνεχίσουν
να χρησιμοποιούν τον προσωπικό «θυρωρό»
θα πρέπει να πληρώσουν ένα μάλλον αλμυρό
αντίτιμο. Συγκεκριμένα, η κλασική έκδοση
κοστίζει 2.900 δολάρια ετησίως, η «αφο-
σιωμένη» έκδοση 4.000, ενώ η «απεριόριστη»
παρέχεται μόνο κατόπιν διαπραγμάτευσης! 

« Έξυπνο» κινητό πολυτελείας με κόστος 
μόνο... 6.000 δολάρια

Κατασκευή κτιρίου στη Σελήνη 
από τρισδιάστατους εκτυπωτές

Ο μεγάλος επιταχυντής του CERN, κάτω από τα γαλλοελβετικά
σύνορα, «έσβησε» τις συγκρουόμενες ακτίνες σωματιδίων του.
Θα ακολουθήσει μια μακρά περίοδος διακοπής της λειτουργίας
του, που θα διαρκέσει δύο χρόνια. 

Hιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook
ανακοίνωσε ότι έγινε στόχος μιας σειράς επι-

θέσεων από ομάδα άγνωστων χάκερ. «Τον περασμένο
μήνα η ασφάλεια του Facebook ανακάλυψε ότι τα
συστήματά μας είχαν γίνει στόχος μιας "εκλεπτυ-
σμένης" επίθεσης» ανέφερε η εταιρεία σε ένα blog
post, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη
ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών βρέθηκαν
ή είναι σε κίνδυνο. 

Το δίκτυο, που, σύμφωνα με τις αναφορές του έχει
περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ενεργούς
χρήστες σε όλο τον κόσμο, πρόσθεσε: «Το Facebook
δεν ήταν το μόνο που δέχτηκε επίθεση. Είναι σαφές
ότι και άλλοι δέχτηκαν επιθέσεις». Η ανακοίνωση
του Facebook ακολουθεί τις πρόσφατες επιθέσεις
στον κυβερνοχώρο σε άλλους σημαντικές ιστοσελίδες. 
Το Twitter, το κοινωνικό microblogging δίκτυο, ανέ-
φερε πρόσφατα ότι περίπου 250.000 λογαριασμοί
χρηστών του ήταν δυνητικά σε κίνδυνο, καθώς οι
χάκερ είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες, μεταξύ
των οποίων τα ονόματα των χρηστών και οι διευ-
θύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αλλά και οι
ιστοσελίδες εφημερίδων όπως οι «New York Times»,
η «Washington Post» και η «Wall Street Journal»
έπεσαν επίσης θύματα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.
Οι επιθέσεις αποδόθηκαν από τους ειδησεογραφικούς
οργανισμούς σε Κινέζους χάκερ.

Θύμα επιθέσεων από χάκερ έπεσε και το Facebook 

τεχνολογία54 Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Σχέδια για τη δημιουργία κτιρίου στη Σε-
λήνη το οποίο θα μπορούσε να κατα-

σκευαστεί από τρισδιάστατους εκτυπωτές,
αξιοποιώντας υλικά που βρίσκονται στην
επιφάνεια του δορυφόρου της Γης, αποκά-
λυψαν αρχιτέκτονες της εταιρείας Φόστερς,
σύμφωνα με το BBC. Βάσει των
σχεδίων των αρχιτεκτόνων, αρχικά
μια φουσκωτή κατασκευή θα
εκτοξευτεί από τον πλανήτη μας
στη Σελήνη. Εκεί, το φουσκωτό
κέλυφος θα αποτελέσει τη βάση
πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί
το τελικό οικοδόμημα από τους
τρισδιάστατους εκτυπωτές. Ο χει-
ρισμός των εκτυπωτών στη Σελήνη

θα γίνεται από ρομπότ. Οι εκτυπωτές θα
χρησιμοποιούν υλικό από το έδαφος της
Σελήνης για να «χτίσουν» το οικοδόμημα. 
Οι αρχιτέκτονες προτείνουν ως ιδανικότερο
σημείο για την ανέγερση του κτιρίου το
νότιο πόλο της Σελήνης.
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ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Γ
ια έναν ασθενή με οξύ έμ-

φραγμα του μυοκαρδίου που
θα φτάσει στον ιδανικό χρόνο
στο νοσοκομείο, ο κίνδυνος

ενδονοσοκομειακής θνητότητας είναι
μόνο 4%-5% αν υποβληθεί σε αγγει-
οπλαστική, 6-8% αν χορηγηθεί θρομ-
βόλυση και 15%-30% αν δεν υποβληθεί
σε καμία από τις παραπάνω θεραπείες.
Ποιος όμως είναι ο ιδανικός χρόνος; 
«Ο ιδανικός χρόνος από την έναρξη
του πόνου μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ,
αφού πάρει υπογλώσσια μια ασπιρίνη,
πρέπει να είναι 3-5 λεπτά. Από την
ενημέρωση του ΕΚΑΒ μέχρι να φτάσει
στο νοσοκομείο ο ασθενής, ο χρόνος
πρέπει να είναι 30 λεπτά. Από την ώρα
που θα φτάσει ο ασθενής στο νοσο-
κομείο μέχρι να χορηγηθεί θρομβό-
λυση, ή καλύτερα να υποβληθεί σε
αγγειοπλαστική, ο χρόνος πρέπει να
είναι αντίστοιχα 30 λεπτά και 90-120
λεπτά» επισήμανε ο επίκουρος καθη-
γητής καρδιολογίας και συντονιστής
διευθυντής του Τζάνειου Νοσοκομείου
Στέφανος Φούσας, κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου, στο πλαίσιο Σε-
μιναρίου Ομάδων Εργασίας της Ελ-
ληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Δυ-
στυχώς, όμως, το 70% των ατόμων
που παθαίνουν έμφραγμα, αντί να κα-
λέσουν αμέσως το ΕΚΑΒ, το κάνουν
μετά από 1-3 ώρες. Το 30% από αυτούς

πεθαίνει την πρώτη ώρα μετά το έμ-
φραγμα, ενώ ένας στους πέντε δεν
προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο. 

Η κυριότερη αιτία θανάτου 
Στις μέρες μας η κυριότερη αιτία θα-
νάτου είναι το οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου και ακολουθούν τα τρο-
χαία και ο καρκίνος. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι παράγοντες κιν-
δύνου για στεφανιαία νόσο είναι πάρα
πολλοί (κάπνισμα, χοληστερίνη, αρ-
τηριακή υπέρταση, σακχαρώδης δια-
βήτης, παχυσαρκία, οικογενειακό
ιστορικό, άγχος, καθιστική ζωή).
Όπως ανέφερε ο κ. Φούσας, στην
Αμερική και στις σκανδιναβικές χώρες,
όπου έχουν μειώσει αυτούς τους πα-
ράγοντες κινδύνου, έχουν μειώσει
και την επίπτωση του οξέος εμφράγ-
ματος του μυοκαρδίου. Σε χώρες
όπου οι παράγοντες κινδύνου είναι
σε έξαρση, όπως στην Ελλάδα, το έμ-

φραγμα του μυοκαρδίου παρουσιά-
ζεται σε μεγάλο ποσοστό. «Η χώρα
μας, δυστυχώς, είναι πρώτη στο κά-
πνισμα, στην παχυσαρκία, στην κα-
θιστική ζωή και έχει αυξημένους πολ-
λούς παράγοντες κινδύνου για στε-
φανιαία νόσο. Για να αποφύγουμε το
οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, πρέ-
πει να μειώσουμε τους παράγοντες
κινδύνου» υπογράμμισε ο κ. Φούσας. 
«Στη χώρα μας, στην Αθήνα και σε
άλλες πόλεις, υπάρχει οργανωμένη
αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος
του μυοκαρδίου με αγγειοπλαστική. 
Στο Τζάνειο Νοσοκομείο καταγράψαμε
αυτούς τους χρόνους και ευρέθη ότι
ο πρώτος χρόνος, δηλαδή από την
έναρξη του πόνου μέχρι την κλήση
στο ΕΚΑΒ, είναι πολύ μεγάλος. Το
κοινό πρέπει να ενημερωθεί και να
ευαισθητοποιηθεί ότι ο χρόνος αυτός
πρέπει να είναι 3-5 λεπτά» πρόσθεσε
ο κ. Φούσας. 

Η… ταχύτητα σώζει ζωές! 
Ο χρόνος είναι σωτήριος 
σε περίπτωση εμφράγματος.
Όσο πιο σύντομα διακομιστεί
ο ασθενής στο νοσοκομείο
τόσο μικρότερος είναι 
ο κίνδυνος για τη ζωή του. 

Πολλά μήλα την ημέρα τις στεναχώριες κάνουν πέρα

Ηκατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών
σε καθημερινή βάση μπορεί να κάνει τους ανθρώπους

πιο ήρεμους, ευτυχισμένους και ενεργητικούς, σύμφωνα
με μια νέα νεοζηλανδική επιστημονική έρευνα. Οι ερευνητές
του Τμήματος Ανθρώπινης Διατροφής του πανεπιστημίου
του Οτάγκο, με επικεφαλής τη δρα Τάμλιν Κόνερ, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό για θέματα
ψυχολογίας της υγείας «British Journal of Health Psychology»,
μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στα καθημερινά συναισθήματα
και στην κατανάλωση τροφών.
Για αυτό το σκοπό, ζήτησαν από 281 νέους εθελοντές με
μέση ηλικία 20 ετών να συμπληρώνουν επί τρεις εβδομάδες
καθημερινά ένα ημερολόγιο σχετικά με το τι έτρωγαν και,
παράλληλα, να καταγράφουν τη συναισθηματική κατάστασή

τους με μια βάση κλίμακα αξιολόγησης από τα πιο αρνητικά
έως τα πιο θετικά συναισθήματα. Οι εθελοντές έτρωγαν
διάφορα φαγητά, είτε υγιεινά είτε ανθυγιεινά, ενώ δεν
είχαν κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.
Η μελέτη έδειξε μια στενή σχέση ανάμεσα στην ποσότητα
των φρούτων και λαχανικών που τρώει κανείς και στη
θετική διάθεσή του. «Τις μέρες που οι άνθρωποι έτρωγαν
πιο πολλά φρούτα και λαχανικά ανέφεραν ότι ένιωθαν πιο
ήρεμοι, χαρούμενοι και ενεργητικοί» δήλωσε η Κόνερ.
Η περαιτέρω ανάλυση έδειξε μάλιστα ότι και την επόμενη
μέρα ήταν καλύτερη η διάθεση όσων είχαν φάει αρκετά
φρούτα και λαχανικά κατά την προηγούμενη μέρα, πράγμα
που, σύμφωνα με τους ερευνητές, δείχνει ότι αυτές οι
υγιεινές τροφές επηρεάζουν θετικά την ψυχική διάθεση. 

Κάντε βελονισμό για τον πόνο

Οβελονισμός είναι αποτελεσματικός στην
αντιμετώπιση του πόνου, και μάλιστα

μπορεί να είναι διπλάσια αποτελεσματικός
από την καλύτερη αναλγητική φαρμακευτική
θεραπεία, σε περιπτώσεις οσφυαλγίας και
πόνου από μυοσκελετικές παθήσεις. Δεν
είναι όμως εξίσου αποτελεσματικός στην
αντιμετώπιση άλλων παθήσεων, όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία ή τα
καρδιαγγειακά νοσήματα, όπου τα οφέλη είναι από ελάχιστα έως μηδενικά.
Αυτά θα πρέπει να έχει υπόψη του κάθε ασθενής πριν επιλέξει να κάνει
βελονισμό. Στην περίπτωση που θα θελήσει να κάνει, πρέπει να αποταθεί σε
ειδικό γιατρό ή, σε κάποιες περιπτώσεις, σε εκπαιδευμένο φυσιοθεραπευτή.
Τα παραπάνω επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ειδική γιατρός Ιωάννα Αρσενοπούλου.
Όπως είπε, «υπάρχουν παθήσεις όπου ο βελονισμός μπορεί να είναι ακόμη
και μέθοδος εκλογής, όπως, για παράδειγμα, ο χρόνιος πόνος, η οσφυαλγία
ή άλλων ειδών πόνοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο βελονισμός μπορεί να είναι
καλύτερη μέθοδος ακόμη και από την καλύτερη φαρμακευτική θεραπεία.
Αλλά και σε κάποιες μυοσκελετικές παθήσεις που είναι δεδομένο ότι δεν
μπορείς να τις θεραπεύσεις ιδιαίτερα αλλά μόνο να καταπολεμήσεις τα
συμπτώματα, τα οποία είναι η αιτία για να μειώνεται πραγματικά η ποιότητα
ζωής, ο βελονισμός, όπως έδειξε μια πρόσφατη γερμανική μελέτη, είναι η
καλύτερη θεραπεία και έχει διπλάσιο όφελος απ’ ό,τι η καλύτερη φαρμακευτική
θεραπεία». Η ίδια, πάντως, τονίζει ότι κάθε ασθενής που θα θελήσει να κάνει
βελονισμό θα πρέπει να αποταθεί σε κάποιον ειδικό γιατρό και όχι στον
οποιονδήποτε παρουσιάζεται ως βελονιστής αλλά είναι άσχετος με το ιατρικό
επάγγελμα.

Τα φάρμακα για το Πάρκινσον
ενισχύουν τα ταλέντα!

Οι ειδικοί στη νόσο Πάρκινσον σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν
παρατηρήσει ένα απρόσμενο παρεπόμενο της θεραπευτικής αγωγής: τα

φάρμακα που παίρνουν οι ασθενείς προκειμένου να αυξήσουν το επίπεδο
της ντοπαμίνης στον εγκέφαλό τους και έτσι να μειωθούν τα συμπτώματα
του τρέμουλου και της μυικής ακαμψίας σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύουν
τα δημιουργικά ταλέντα τους για ζωγραφική, γλυπτική, λογοτεχνική συγγραφή
κ.ά. Τη σχετική δημοσίευση έκαναν Ισραηλινοί ερευνητές, που πρώτοι εντόπισαν
διεθνώς την ασυνήθιστη αυτή εξέλιξη. Όπως πιστεύουν, ο κοινός παρονομαστής
σε όλα αυτά τα περιστατικά είναι η επίπτωση της αυξημένης ντοπαμίνης που
χορηγείται με τα φάρμακα. Η ντοπαμίνη εμπλέκεται σε διάφορα νευρολογικά
συστήματα, μεταξύ αυτών και στο νευρωνικό «σύστημα ανταμοιβής» του
εγκεφάλου, δηλαδή στην ικανοποίηση ή ευτυχία που νιώθει κανείς μετά από
μια πράξη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτό το
σύστημα που ευνοείται από την αύξηση της ντοπαμίνης, λόγω της αντιπαρκινσονικής
φαρμακευτικής αγωγής, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η δημιουργικότητα
ορισμένων ασθενών.



Αποκλειστικά στα κατα-
στήματα Vodafone, όλοι

μπορούν να επωφεληθούν
από μία μοναδική προσφορά
και να αποκτήσουν το αγα-
πημένο τους smartphone
και σύστημα πλοήγησης, σε
τιμή έκπληξη! Το Samsung
Galaxy mini 2, μία από τις
πιο δημοφιλείς συσκευές και
το εκπληκτικό σύστημα
πλοήγησης MLS Destinator,
συνολικής αξίας 189 €, δια-
τίθενται 100 € φθηνότερα,
στη μοναδική τιμή των 89
€. 
Το Samsung Galaxy mini 2
με μοντέρνο design διαθέτει
λειτουργικό Android 2.3
Gingerbread, επεξεργαστή
800 MHz, οθόνη 3,2’’ και εσωτερική
μνήμη 4 GB και παρέχει στο χρήστη
τη δυνατότητα εύκολης και γρή-
γορης πλοήγησης στο διαδίκτυο,
στα social networks αλλά και πρό-
σβαση σε χιλιάδες εφαρμογές.
Σε συνδυασμό με το κορυφαίο σύ-
στημα πλοήγησης για οδηγούς και
πεζούς MLS Destinator και τη μο-
ναδική τιμή προσφοράς 89 €, η Vo-

dafone δίνει σε όλους την δυνα-
τότητα να προσφέρουν ένα μονα-
δικό δώρο στον εαυτό τους ή στους
φίλους τους, σε μια τιμή που πραγ-
ματικά σκeasy! 
Όσοι θέλουν να επωφεληθούν από
αυτή τη μοναδική προσφορά μπο-
ρούν να επισκεφτούν από σήμερα
ένα κατάστημα Vodafone ή το vo-
dafone.gr.

SUNLIGHT ΑΒΕΕ: Νέα διάκριση στα
«Sales Excellence Awards 2013»

Το βραβείο «Αύξησης Εξαγωγών» στην
ενότητα «Απόδοση Πωλήσεων και

Πωλητών» απέσπασε η SUNLIGHT, συμ-
φερόντων του επιχειρηματία Πάνου Γερ-
μανού, στα βραβεία «Sales Excellence
Awards 2013», επιβεβαιώνοντας για ακόμα
μια φορά το υψηλό επίπεδο ποιότητας
και καινοτομίας των προϊόντων και των
υπηρεσιών που προσφέρει. 
Η εταιρεία, με έδρα την Ελλάδα και επί-
κεντρο το βιομηχανικό συγκρότημά της
στο Νέο Όλβιο Ξάνθης, έχει στρέψει επι-
τυχώς το βλέμμα της στο εξωτερικό και
δραστηριοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες
στη διεθνή αγορά αποθήκευσης και διά-
θεσης ενέργειας, εξάγοντας το 98% των
παραγόμενων προϊόντων της και αξιοποιώντας τη δυναμική της σε ένα
παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Το βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής των Sales
Excellence Awards 2013, τα οποία διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο
Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) και την Boussias Communications, με στόχο να
παρουσιαστούν και να βραβευθούν οι καλύτερες πρακτικές πωλήσεων
σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.
Η SUNLIGHT διαθέτει αυτόνομη επιχειρηματική παρουσία σε 9 χώρες,
διατηρεί ενεργό πελατολόγιο σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ κα-
τατάσσεται μεταξύ των 5 κορυφαίων παραγωγών βιομηχανικών μπαταριών
στην Ευρώπη και μεταξύ των 3 κορυφαίων παραγωγών μπαταριών προ-
ηγμένης τεχνολογίας στον κόσμο.

Ηνέα διάκριση για την Praktiker
Hellas στην κατηγορία «Εκπαί-

δευση και ανάπτυξη πωλητών» ήρθε
από τον καθιερωμένο και ανανεωμένο
θεσμό του λιανεμπορίου, Sales Ex-
cellence Awards 2013, που διοργα-
νώθηκε και φέτος από το Ινστιτούτο
Πωλήσεων Ελλάδος & την Boussias
Communications, αναδεικνύοντας
την προσπάθεια της εταιρείας για
διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της. Η άρτια εξυπηρέτηση
«κάθε πελάτη ξεχωριστά» αποτελεί
κομβικό σημείο της εταιρικής φιλο-
σοφίας της Praktiker, που διατηρεί

συνεχώς τον Έλληνα καταναλωτή και
τις επιθυμίες του στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντός της.  
Υποστηρίζοντας έμπρακτα τη φιλο-
σοφία με επίκεντρο την προσφορά
value for money προϊόντων και υπη-
ρεσιών, η Praktiker Hellas το 2012 εν-
τατικοποίησε την εκπαίδευση που
παρείχε στους εργαζομένους της σε

σχέση με το 2011, επενδύοντας συ-
στηματικά στους δικούς της ανθρώ-
πους για να προσφέρουν άρτια εξυ-
πηρέτηση πελατών και τη μέγιστη
ικανοποίηση των προσδοκιών τους.
Η Praktiker Hellas ξεχώρισε, στο πλαί-
σιο του θεσμού, στην ενότητα αξιο-
λόγησης και επιβράβευσης των βέλ-

τιστων πρακτικών που αξιοποιούνται
από τις επιχειρήσεις για την καλύ-
τερη οργάνωση των τμημάτων
πωλήσεων, αποδεικνύοντας την

αφοσίωση και την επένδυσή της στη
συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
των πωλητών της.

Νέα διάκριση για την Praktiker Hellas 
στα «Sales Excellence Awards 2013»

Μοναδική προσφορά που αξeasy,
στα καταστήματα Vodafone!

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η
συμμετοχή της εzα πρότυπος ελληνική

ζυθοποιία Αταλάντης στην 8η Διεθνή Έκθεση
για τα Ξενοδοχεία & τη Μαζική Εστίαση,
HO.RE.CA. 2013, από τις 8 έως τις 11 Φε-
βρουαρίου. Το περίπτερο της εταιρείας επι-
σκέφτηκαν περισσότερα από 10.000 άτομα,
για να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες
της εταιρείας, αλλά και για να απολαύσουν
μια γευστική γνωριμία με τα προϊόντα Pils
Hellas, BLUE Island και BERLIN. 
Με τη συμμετοχή της στην έκθεση και την αυξημένη
επισκεψιμότητα στο περίπτερό της από επαγγελματίες
του χώρου, η εzα πρότυπος ελληνική ζυθοποιία Ατα-
λάντης επιβεβαίωσε την αναπτυξιακή της πορεία
και τη διείσδυσή της σε νέες αγορές εντός και εκτός
Ελλάδος, με σύμμαχό της τα ποιοτικά προϊόντα σε

ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Η επιτυχία της συμ-
μετοχής γιορτάστηκε με ένα μεγάλο Beer Party, με
τη συμμετοχή της διοίκησης, των στελεχών και των
φίλων της εταιρείας, μουσικές επιλογές από τον ΕΝ
ΛΕΥΚΩ 87,7 και την Κλαούντια Μάτολα και φυσι-
κά… άφθονη μπίρα. 

Με έμπνευση την ανάγκη των τηλεθεατών για
ποιοτική ψυχαγωγία στο σπίτι, ο OTE TV προσφέρει

ολοκληρωμένη τηλεοπτική εμπειρία, με πλούσιο πε-
ριεχόμενο και επιλογές σε ελκυστικές τιμές, σε περισ-
σότερους από 130.000 συνδρομητές. 
«Μόνο μέσα στο 2012 προστέθηκαν στον ΟΤΕ TV πε-
ρισσότερα από 20 νέα κανάλια, σε όλες τις κατηγορίες
περιεχομένου, το αθλητικό πρόγραμμα ενισχύθηκε
με επιπλέον κανάλια, νέα σημαντικά πρωταθλήματα
σε αποκλειστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη δημο-
σιογραφική ομάδα, ενώ αναπτύχθηκαν νέες υπηρεσίες
για την ποιοτική ψυχαγωγία των τηλεθεατών. Έχουμε
κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 130.000
συνδρομητών και συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε.
Με έμφαση στο πλούσιο περιεχόμενο σε όλες τις κα-
τηγορίες και τις ανταγωνιστικές τιμές μας, δίνουμε
άλλη διάσταση στην ψυχαγωγία των συνδρομητών
μας στο σπίτι», δήλωσε σχετικά ο Εμπορικός Διευθυντής
του OTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης. 
Ο ΟΤΕ TV προσφέρει το μεγαλύτερο πακέτο καναλιών,
με περισσότερα από 70 ψηφιακά κανάλια, από τα
οποία τα 17 σε υψηλή ευκρίνεια, 9 αθλητικά, 6 κινη-
ματογραφικά, 32 θεματικά κανάλια με σειρές, ντοκι-

μαντέρ, παιδικά προγράμματα, μουσική, εκπομπές
lifestyle και ενημέρωση απ’ όλο τον κόσμο, μαζί με
όλα τα μεγάλα ελληνικά κανάλια, καθώς και επιλεγμένα
κανάλια από την ελληνική περιφέρεια, με μόλις 19,90
ευρώ/μήνα (full pack).  Οι συνδρομητές του OTE TV
μπορούν να ζήσουν τις συναρπαστικότερες αθλητικές
διοργανώσεις, με πάνω από 400 live αγώνες κάθε μήνα,
να απολαύσουν μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες,
με περισσότερες από 1.000 ταινίες το χρόνο, καθώς
επίσης πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια.
Επίσης, μέσα από διαδραστικές υπηρεσίες (ΟΤΕ Cinema
On Demand, OTE Replay TV), έχουν τη δυνατότητα να
προσαρμόσουν το τηλεοπτικό πρόγραμμα στις δικές
τους ανάγκες και καθημερινές συνήθειες. 
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άλλη διάσταση με τον ΟΤΕ TV
Η διασκέδαση στο σπίτι αποκτά 
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Ένας παραδοσιακός χαλβάς 
με... υπογραφή! 

Κέρδισε τις εντυπώσεις η HotelBrain

Α
πό τα πιο δημοφιλή περίπτερα της έκθεσης Horeca ήταν αυτό
της εταιρείας «Kasidis Meatland» που προσέλκυσε πολλά γνωστά
ονόματα της showbiz. Στο τμήμα των εστιατορίων, η εταιρεία

"Kasidis Meatland" εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με το όμορφο
περίπτερο στην είσοδο της έκθεσης, αλλά και τις προτάσεις της σε
προϊόντα και υπηρεσίες γύρω από το χώρο της εστίασης και της διατροφής
για το 2013. Ο επιχειρηματίας Σάκης Κασίδης με τους στενούς συνεργάτες
του, Αχιλλέα Δόκο και Γιώργο Καραφίλη, αλλά και με ολόκληρη την
ομάδα τους υποδέχτηκαν στο προσεγμένο περίπτερό τους επιχειρηματίες,
επαγγελματίες, αλλά και πολύ κόσμο. 
Ο κ. Σάκης Κασίδης ξενάγησε στο περίπτερο της εταιρείας του προσωπικότητες
από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό και δημοσιογραφικό χώρο, οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να γευτούν το ποιοτικό κρέας που ειδικεύεται η
εταιρεία "Kasidis Meatland", σε γκουρμέ γεύσεις που είχαν ετοιμαστεί
για το event. 

Π
ολλοί γνωστοί Αθηναίοι είχαν την ευ-
καιρία να απολαύσουν τον καλύτερο
καφέ της πόλης, στο περίπτερο του

espresso Dimello, που στήθηκε στο πλαίσιο
της 8ης έκθεσης HORECΑ για τα ξενοδοχεία
και τη μαζική εστίαση. Η σύγχρονη αντίληψη
σχεδιασμού και εγκατάστασης του Dimello
δημιούργησε μια δυναμική κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα κατά την υποδοχή συνεργατών
και πελατών, σ' ένα περιβάλλον οργανωμένο,
καλαίσθητο και οικείο. Ο χώρος ήταν διάχυτος
από τα αρώματα του φρεσκο-αλεσμένου e-
spresso Dimello, αφού για το χαρμάνι του
επιλέγονται άριστες ποικιλίες Arabica &
Robusta από Βραζιλία, Γουατεμάλα, Ινδία
και Αιθιοπία. 
Τα απίθανα αρώματα του καφέ είχαν άλλωστε
την ευκαιρία να απολαύσουν χιλιάδες επι-
σκέπτες της έκθεσης που «πλημμύρισαν»
το περίπτερο της espresso Dimello.

Λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας «Ο Έρωτας της Βασίλισσας»

Μια εκδήλωση με... άρωμα καφέ

Δυναμική παρουσία της «Kasidis Meatland»

Η Δέσποινα Βλεπάκη, ο Γιάννης Δένδης, η διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Νιόβη Καλλέργη και η Αγγελίνα Mαταλιωτάκη 

Η πρέσβης 
της Δανίας Mette
Knvosen, 
ο αντιπρόεδρος
Δ.Σ. του ΕΟΤ
Χριστόφορος
Καπαρουνάκης, 
η υπουργός
Τουρισμού Όλγα
Κεφαλογιάννη, 
η Τζωρτζίνα
Πιπέρα και 
ο πρόεδρος 
της Hollywood
Entertainment
Κωνσταντίνος
Πιπέρας 

Ο διευθύνων
σύμβουλος των

‘‘Small Luxury
Hotels of the

World Paul Kerr’’
και ο πρόεδρος

και διευθύνων
σύμβουλος της

HotelBrain Πάνος
Παλαιολόγος 
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Ε
ντυπωσιακή πρεμιέρα της υπο-
ψήφιας για το Όσκαρ 2013 Κα-
λύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

"Ο Έρωτας της Βασίλισσας" στο Μέγαρο
Μουσικής, από την Hollywood En-
tertainment και την Πρεσβεία της
Δανίας στην Ελλάδα. Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους η υπουρ-
γός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη,
ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (EOT) Χριστό-
φορος Καπαρουνάκης, ο γενικός δι-
ευθυντής του OTE TV Γιώργος Γαμ-
πρίτσος, η γενική διευθύντρια προ-
γράμματος του MTV Greece Άλκηστις
Μαραγκουδάκη και πολλοί άλλοι
εκλεκτοί καλεσμένοι από τον επιχει-
ρηματικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό
κόσμο. Έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε
η ζωντανή σύνδεση που ακολούθησε,
με τον ελληνικής καταγωγής σκη-
νοθέτη Νικολάι Αρσέλ, από το Λος
Άντζελες όπου βρίσκεται για την τελετή
απονομής των Όσκαρ. 

Ο Γιώργος
Σατσίδης, η γενική

διευθύντρια
προγράμματος 

του MTV Greece
Άλκηστις

Μαραγκουδάκη και
ο Κωνσταντίνος

Ανανιάδης

Ο Γιώργος Καραφίλης, η Κατερίνα Καινούργιου και 
ο Σάκης Κασίδης

Ο διατροφολόγος Γιάννης Χρύσου, η γενική διευθύντρια της
H+K Strategies Φωτεινή Μπαμπανάρα και ο σεφ Νίκος
Κατσάνης 

Σ
ε ένα κοκτέιλ πάρτι με γεύση και άρωμα Καθαράς Δευ-
τέρας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι της επιχειρηματικής
οικογένειας Χαϊτογλου μυήθηκαν στην ανεπανάληπτη

γεύση του μακεδονικού χαλβά και δοκίμασαν πιάτα ενός
απολαυστικού μενού με ιδιαίτερους συνδυασμούς γεύσεων
που είχε την υπογραφή του σεφ Νίκου Κατσάνη. Σε μια
βραδιά, που έφερε την Καθαρά Δευτέρα πιο νωρίς, άπαντες
απόλαυσαν μοναδικές γεύσεις στο bar restaurant Shamone.
Με ιστορία που μετρά σχεδόν έναν αιώνα, ο μακεδονικός
χαλβάς αποτελεί μέρος της παράδοσης, που θέλει όλη την
οικογένεια μαζί την Καθαρά Δευτέρα, γύρω από το γεμάτο
με νηστίσιμα εδέσματα τραπέζι. Φτιαγμένος χειροποίητα με
τον παραδοσιακό τρόπο, διατηρώντας στο ακέραιο την
αυθεντική του γεύση, ο μακεδονικός χαλβάς παρασκευάζεται
από τη βιομηχανία τροφίμων Αφοί Χαϊτογλου χρησιμοποιώντας
ταχίνι από διαλεχτό σησάμι, που εξακολουθεί να αλέθεται
σε πέτρινους μύλους, χωρίς τη χρήση χημικών ή άλλων ου-
σιών.

Η
3η ετήσια συνάντηση της δυναμικά ανερχόμενης
HotelBrain, του Έλληνα επιχειρηματία Πάνου Παλαι-
ολόγου, πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό χώρο

της 8ης Horeca. Με περισσότερους από 300 προσκεκλημένους
από το χώρο της ελληνικής τουριστικής & ξενοδοχειακής
βιομηχανίας, και επίτιμους καλεσμένους το διευθύνοντα
σύμβουλο των ‘‘Small Luxury Hotels of the World Paul Kerr’’
και το γενικό διευθυντή του ΣΕΤΕ Γιώργο Δρακόπουλο, καθώς
και εκπροσώπους των εγχώριων και διεθνών Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, η φετινή ετήσια συνάντηση της HotelBrain
έδωσε το στίγμα της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 



Α
πό τα πλέον διάσημα συγκροτήματα
περιστρεφόμενων Δερβίσηδων και μια
από τις πολύ γνωστές μουσικές ομάδες,

το Galata Mevlevi Ensemble (Γαλατά Μεβλεβί
Ανσάμπλ), έρχεται στην Ελλάδα από την Κων-
σταντινούπολη για να παρουσιάσει την τέχνη
του διαλογισμού και της προσευχής των Δερ-
βίσηδων, που μετράει αιώνες ιστορίας. Τους
συνοδεύουν επτά μουσικοί με παραδοσιακά
μουσικά όργανα όπως νέι, μπεντίρ, κανονάκι,
κεμεντζέ και μοναδικοί τραγουδιστές. 
Το Galata Mevlevi Ensemble υποστηρίζεται
από την UnEsco και έχει λάβει μέρος σε διά-
σημα ethnic φεστιβάλ σε πάνω από 30 χώρες,
αλλά και σε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες
και ντοκιμαντέρ (πρόσφατη συμμετοχή τους
ήταν στο γαλλικό φιλμ «Ο κύριος Ιμπραήμ και
τα λουλούδια του κορανίου», με πρωταγωνιστές
τον Ομάρ Σαρίφ και την Ιζαμπέλ Αντζανί). 
Οι Δερβίσηδες, μέσα από μια χορική ιεροτε-
λεστία αιώνων, επιδιώκουν να εξαγνίσουν την
ανθρώπινη ψυχή. Κοινός στόχος όλων των
διαφορετικών σούφικων ταγμάτων των Δερ-
βίσηδων και υπέρτατη επιθυμία είναι η ένωσή
τους με τον Αγαπημένο (Θεό) και το «Σεμά»,
ο εκστατικός, περιστροφικός τους χορός, απο-
τελεί το βασικό όχημα για την πραγμάτωση
του στόχου τους.
Το «Σεμά» βρήκε τον πραγματικό του ρόλο,
αυτόν δηλαδή της απόλυτης μέθεξης και της
ένωσης του Δερβίση με τον Θεό, με την ίδρυση
του τάγματος των Μεβλεβί από τον μεγάλο
Πέρση σούφι, μυστικό και ποιητή Μεβλανά
Τζελαλαντίν Ρουμί (1207 μ.Χ.). Το «Σεμά» ασκεί
ακαταμάχητη γοητεία σε όποιον βιώσει τη
μυσταγωγική του εμπειρία, ανεξάρτητα από
κοσμοθεωρίες και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Αφαιρώντας τους μαύρους μανδύες τους, μέ-
νουν με λευκά ενδύματα, για να ξαναγεννηθούν,
ξεκινώντας την περιστροφή. Με τα χέρια ανοι-
χτά σαν φτερούγες, την παλάμη του δεξιού
χεριού στραμμένη προς τον ουρανό, για να
«λάβουν τη δόξα του Θεού», και του αριστερού
προς τη γη, για να μεταφέρουν τη θεϊκή δόξα
προς τον κόσμο της ύλης, με το κεφάλι ελαφρά
γερμένο προς τον δεξιό ώμο, οι Δερβίσηδες
περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους
υπό τους ήχους παραδοσιακών θρησκευτικών
μουσικών, ενώ ταυτόχρονα κινούνται κυκλικά
σε όλη τη σκηνή.

info
Titanium Yiayiannos Gallery, Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα Εγκαίνια: Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 
Διάρκεια: Έως και το Σάββατο 23 Μαρτίου Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 18.00 - 22.00,
Σάββατο-Κυριακή 11.00-15:00 Πληροφορίες: 210-7297644 – 210-7251063
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Oκαυστικός και αθυρόστομος στίχος του
τον έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή, αλλά

και συχνά... αντίδικο σε δικαστικές αναμε-
τρήσεις. Όπως και να ’χει, λίγοι είναι αυτοί
που αντιστέκονται στο πηγαίο χιούμορ και
στην ευφυή σάτιρα του «αυτοδίδακτου»
καλλιτέχνη Τζίμη Πανούση, ο οποίος ξεκίνησε
εμφανίσεις την Παρασκευή 22/2 και θα εμ-
φανίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο,
στις 22.30 μ.μ., στο «Τρόικα Club». 
Ανήσυχο πνεύμα, ο «Τζιμάκος» είχε δείξει
από μικρός την καλλιτεχνική του φύση, καθώς σε νεαρή ηλικία είχε συμμετάσχει σε περιοδεύοντα
θίασο, ενώ ήδη στο γυμνάσιο είχε τη δική του μπάντα «Χαρούμενη Κουδουνίστρα». Λίγο αργότερα
δημιούργησε τις «Μουσικές Ταξιαρχίες», ενώ, πέρα από τη μουσική, o Τζίμης Πανούσης έχει
ασχοληθεί κατά καιρούς με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και λίγο με τον κινηματογράφο. 
Έχει κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους από το 1980 έως σήμερα, ενώ έχουν εκδοθεί 6 βιβλία του,
κυρίως βασισμένα στις ραδιοφωνικές του εκπομπές.

«Ο δολοφόνος 50-50» 

Kυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Λιβάνη το αστυνομικό μυθιστόρημα του Στιβ Μόσμπι με τίτλο «Ο
δολοφόνος 50/50». 

Τη στιγμή που τα θύματά του έρχονται αντιμέτωπα με το δολοφόνο 50/50, αγνοούν ότι εκείνος ξέρει
τα πάντα για τη ζωή τους, ακόμα και τις πιο μύχιες σκέψεις τους. Μετά από μήνες παρακολούθησης,
ο διάβολος υποβάλλει τα ζευγάρια που αποτελούν τους στόχους του σε ολονύχτια βασανιστήρια
σωματικά και ψυχολογικά, δοκιμάζοντας και καταστρέφοντας την αγάπη τους. Και μέσα σε αυτή
την κόλαση αφήνει την επιλογή στα χέρια τους: έχουν οχτώ ώρες να διαλέξουν ποιος από τους δύο

θα είναι αυτός που θα πεθάνει το χάραμα...
Ο Μαρκ Νέλσον είναι το νεότερο μέλος της ομάδας του επιθεωρητή Τζον
Μέρσερ, ενός ανθρώπου θρύλου στην εξιχνίαση σκοτεινών υποθέσεων. Την
πρώτη του μέρα στην υπηρεσία, θα έρθει αντιμέτωπος με ένα φρικιαστικό
έγκλημα, που τους οδηγεί στα ίχνη του παρανοϊκού δολοφόνου. Ξετυλίγοντας
το κουβάρι ανακαλύπτουν ότι αυτήν τη φορά ο στόχος δεν είναι άλλος από
τον ίδιο τον επιθεωρητή. Και αυτή τη φορά ο Μαρκ θα είναι εκείνος που θα
πρέπει να ανακαλύψει τις απαντήσεις.

ΒΙ
ΒΛ

ΙΟ
ΕΚ

ΘΕ
ΣΗ HTitanium Yiayiannos Gallery εγκαινιάζει την

έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Μίχα, με τίτλο
«Ατομικός Πορτολάνος». Η έκθεση θα εγκαινιαστεί
την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στις 20.00 και θα
διαρκέσει έως και το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013. 
Ο Γιάννης Μίχας χαρτογραφεί το αποτέλεσμα των
νέων εικαστικών του αναζητήσεων με πυξίδα την
παραδοσιακή σχέση του Έλληνα με τη θάλασσα. Επι-
βλητικοί όγκοι πλοίων, βάρκες που συνδιαλέγονται
με αιγαιοπελαγίτικα τοπία και παραδοσιακούς κυ-
κλαδίτικους οικισμούς, το μεγαλύτερο τμήμα της θε-
ματικής του που αποτελεί το προσωπικό στίγμα της
πορείας του στο χάρτη της τέχνης.
Με τη δουλειά του, ο καλλιτέχνης επιχειρεί έναν
εικαστικό διάλογο μεταξύ φωτός, διάθλασης και αν-
τανακλάσεων. Στα έργα του υπάρχει ονειρική διάθλαση
- κυβισμός με ελευθερία σχήματος και χρώματος. Τα
σχήματα (κύβοι, τρίγωνα, καμπύλες, ρόμβοι) αλληλοεπικαλυπτόμενα, διάφανα, δημιουργούν την
αίσθηση του ονείρου. 
Όντας ναυπηγός στο επάγγελμα, το οποίο άσκησε επί σειρά ετών, ο Γιάννης Μίχας είναι δεμένος
αναπόσπαστα με τον κόσμο της θάλασσας και των πλοίων, τη φυσική και μεταφυσική τους αύρα.
Γι’ αυτό και τα περισσότερα έργα του πηγάζουν από τη συγκεκριμένη βιωματική του σχέση.

Ο Τζιμάκος επιστρέφει δριμύτερος

LI
VE

Γιάννης Μίχας, Ατομικός Πορτολάνος

Θέατρο Badminton,  Ολυμπιακά
Ακίνητα, Άλσος στρατού, Γουδί
Ημερομηνία: Παρασκευή 8 και Σάββατο
9 Μαρτίου 2013 στις 21.00
Πληροφορίες: 210-8840600in

fo

ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΟΡΟ

Είκοσι μέλη του αρχαιότερου δερβίσικου τάγματος, των Μεβλεβί, θα βρίσκονται στην
Αθήνα, προσφέροντας δύο νύχτες μυσταγωγίας με τον εκστατικό περιστροφικό χορό
τους, υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής των σούφι. 

ΔερβίσηδεςΟι περιστρεφόμενοι

Μεβλεβί στο Badminton 



Mini Diesel: Μειωμένες τιμές 

Ηκρίση κάνει… καλό σε όλους όσοι εν-
διαφέρονται να αποκτήσουν είτε και-

νούριο είτε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οι
τιμές έχουν πέσει αισθητά και τα χρήματα
που πρέπει να πληρώσει ο υποψήφιος πε-
λάτης δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που
θα έδινε πριν από μερικά χρόνια. 
Από την πλευρά της, η Mini προσφέρει την
έκδοση diesel σε τιμή 19.490 ευρώ, ποσό
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το όφελος
της απόσυρσης. Πρόκειται για την έκδοση
με τον κινητήρα των 1.4 λίτρων με απόδοση

90 ίππους και μέση πραγματική κατανάλωση
κοντά στα 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ο
μελλοντικός ιδιοκτήτης του Mini one diesel
δεν θα καταβάλλει χρήματα για τέλη κυ-
κλοφορίας, αφού η συγκεκριμένη έκδοση
εκπέμπει κάτω από 100 γρ. CO2 στο χιλιό-
μετρο. 
Η προαναφερθείσα τιμή, όπως και όλες
όσες αφορούν ακόμα και τα καινούρια αυ-
τοκίνητα, είναι προτεινόμενη, οπότε καλό
θα είναι να κάνετε και μερικά… παζάρια. 

Η
Honda Motor Co, στην

προσπάθειά της να συ-
νεχίσει τη δυναμική πα-
ρουσία της στο χώρο

του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πα-
ρουσίασε το πρόγραμμα των αγω-
νιστικών της δραστηριοτήτων για
το 2013. Από την εποχή της ίδρυσης
της Honda, οι αγώνες αποτελούν
αναπόσπαστο συστατικό του DNA
της εταιρείας, η οποία συμμετέχει
ενεργά ή παρέχει υποστήριξη σε
περισσότερες από 100 κατηγορίες
του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε
ολόκληρο τον κόσμο. Για το 2013 η
Honda θα συνεχίσει να ενισχύει τη
συμμετοχή της στους αγώνες του
μηχανοκίνητου αθλητισμού σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, προκειμένου να

εξασφαλίσει περαιτέρω ανάπτυξη,
αλλά και να ανταποκριθεί στις προσ-
δοκίες ακόμη περισσοτέρων πελα-
τών σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Πρωταθλήματα αυτοκινήτου
Η Honda συμμετείχε στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρι-
σμού (WTCC) του 2012, πραγματο-
ποιώντας πρώτη εμφάνιση στην Ια-
πωνία τον Οκτώβριο του 2012. Αυτή
τη χρονιά η εταιρεία θα συμμετάσχει
σε όλους τους αγώνες του πρωτα-
θλήματος WTCC με την εργοστα-
σιακή ομάδα Honda Racing Team
JAS με δύο αυτοκίνητα, τα οποία
στηρίζονται στο 5-θυρο Civic που
διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά.
Οδηγοί της ομάδας θα είναι ο

Gabriele Tarquini, καθώς επίσης και
ο Tiago Monteiro, ο οποίος κατέκτησε
την τρίτη θέση του βάθρου των
νικητών στον τελευταίο αγώνα
της περσινής χρονιάς στο Μα-
κάου. 
Στο πρωτάθλημα SUPER GT
η Honda θα συμμετάσχει
στην κατηγορία GT500 με
το HSV-010 GT, με στόχο να
κατακτήσει τους τίτλους του
πρωταθλήματος οδηγών και
ομάδος, χρησιμοποιώντας 5
οδηγούς και 5 αυτοκίνητα. 
Στην κατηγορία GT300, η Honda θα
υποστηρίξει δύο ομάδες ιδιωτών,
παρέχοντας το CR-Z, εφοδιασμένο
με αγωνιστικό υβριδικό σύστημα.
Ξεκινώντας από το 2014, η Honda 

σχεδιάζει να συμ-
μετάσχει στην κατηγορία GT500 με
αγωνιστικά αυτοκίνητα SUPER GT, τα
οποία θα βασίζονται στο NSX Con-
cept.
Στην ιαπωνική SUPER FORMULA Se-
ries (νέο όνομα για τo πρώην ιαπω-
νικό πρωτάθλημα Formula Nippon),
η Honda θα υποστηρίξει, με κινη-
τήρες 3.4L V8 HR12E, οκτώ αυτοκί-
νητα τεσσάρων ομάδων, με στόχο
την κατάκτηση του πρωταθλήματος
οδηγών και ομάδας.
Στο πρωτάθλημα αυτοκινήτων In-
dyCar Series στη Βόρεια Αμερική, η
Honda θα προμηθεύσει τον 2.2L V6
turbo κινητήρα HI13RT σε επτά ομά-
δες και έντεκα αυτοκίνητα, καθώς
επιδιώκει να κερδίσει τον τίτλο του
πρωταθλήματος κατασκευαστών. Ο
Ιάπωνας οδηγός Takuma Sato θα
αγωνιστεί σε όλους τους αγώνες του
πρωταθλήματος IndyCar Series για
4η συνεχή χρονιά, με την ομάδα της
AJ Foyt Racing, καθώς επίσης σε επι-
λεγμένους αγώνες του ιαπωνικού
πρωταθλήματος SUPER FORMULA 

Series επιλεκτικά αυτή
τη σεζόν, όπως τον πρώτο αγώνα
της σεζόν. 

Πρωταθλήματα μοτοσικλέτας
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μο-
τοσικλέτας στην κατηγορία Moto
GP η εργοστασιακή ομάδα της Honda
θα συμμετάσχει με δύο αναβάτες,
τον περσινό οδηγό της ομάδας Dani
Pedrosa, καθώς και τον Marc Márquez,
πρωταθλητή της κατηγορίας Moto2
για το 2012. Και οι δύο αναβάτες θα
χρησιμοποιήσουν την RC213V, η
οποία έχει βελτιωμένη απόδοση, με
στόχο την κατάκτηση και των 3 πρω-
ταθλημάτων (πρωτάθλημα αναβατών
– πρωτάθλημα ομάδος και πρωτά-
θλημα κατασκευαστή). Παράλληλα,
η Honda θα παρέχει μοτοσικλέτες
και σε «δορυφορικές» ομάδες, υπο-
στηρίζοντας συνολικά τρεις ομάδες
και τέσσερις αναβάτες. 
Στην κατηγορία Moto2, η Honda
είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής
κινητήρων σε όλες τις ομάδες που
συμμετέχουν στο θεσμό, παρέχοντας
έναν κινητήρα ο οποίος βασίζεται
σε αυτόν του CBR 600RR. 
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EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(adamopoulos@paragogi.net)

Δυναμική η παρουσία της Honda
στο μηχανοκίνητο αθλητισμό το 2013
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FORD KUGA

www.paragogi.net

Βρείτε τις τυχερές

σφραγίδες και

Με δύο μικρότερους σε χωρητικότητα και
αποδοτικούς κινητήρες, πιο ποιοτική και
ευρύχωρη καμπίνα και με κίνηση στους δύο ή
στους τέσσερις τροχούς, θα είναι διαθέσιμο
στη χώρα μας τις επόμενες μέρες το νέο Ford
Kuga. 

Το δεύτερης γενιάς SUV σε σχέση με το απερ-
χόμενο, προσφέρει μεγαλύτερους χώρους
στο εσωτερικό, είναι πιο ποιοτικό κατασκευα-
στικά και έχει ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό,
καλύπτοντας κάθε γούστο και απαίτηση. Τις
χαμηλότερες εκπομπές ρύπων έχει η έκδοση
2.0 TDCi FWD με 139 γρ./χλμ. 
Στους κινητήρες, ο 1.6 EcoBoost, ο οποίος
έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, προσφέρεται
σε δύο εκδοχές με 150 και 182 ίππων, με την
πρώτη να συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο
και την ισχυρότερη μόνο αυτόματο έξι σχέσεων.
Σε diesel ο 2.0 TDCi είναι και αυτός διαθέσιμος
σε δύο εκδόσεις, με 140 και 163 ίππους. Όλες
οι εκδόσεις είναι τετρακίνητες με εξαίρεση
την αρχική βενζίνης, με τη diesel των 140
ίππων να διατίθεται τόσο με FWD όσο και με
AWD μετάδοση.

Με μικρούς 
αποδοτικούς 
κινητήρες

MERCEDES

Aρκετά υψηλές εκπτώσεις για τα ελαφρά επαγγελματικά
οχήματά της, ανακοίνωσε η Fiat. Η μείωση σε ορισμένα

μοντέλα φθάνει έως και τα 2.500 ευρώ, χωρίς να συμπερι-
λαμβάνεται το όφελος της απόσυρσης. 
Οι εκπτώσεις για κάθε μοντέλο διαμορφώνονται βάσει των
προγραμμάτων χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα από
τη Fiat Professional και θα επιλέξει ο πελάτης. Με προκαταβολή
10% - 30% και εξόφληση σε 36-72 δόσεις με ετήσιο επιτόκιο
7,85%, το όφελος για το Grande Punto Van φθάνει τα 2.200
ευρώ, για το Strada τα 1.900 ευρώ, το Fiorino τα 2.000 ευρώ,
το νέο Doblo τα 2.500, το Scudo τα 1.500-2.000 και το Ducato
τα 2.200 ευρώ. 
Με προκαταβολή 10% και εξόφληση σε έως και 60 δόσεις με
ετήσιο επιτόκιο 4,9% ή με εξόφληση τοις μετρητοίς ο πελάτης
κερδίζει 1.300 ευρώ για το Grande Punto Van, 1.000 για το
Strada, 1.100 ευρώ για το Fiorino, 1.400 για το Doblo, 600-
1.100 για το Scudo και 1.300 ευρώ για το Ducato. 

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

5Φρέζες

Το Σάββατο 2 Μαρτίου μόνο στην 

Στο Μόναχο η Mercedes παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες το νέο της
χωματουργικό φορτηγό με την ονομασία Αrocs, το οποίο αποτελεί μέρος

της… επιθετικής πολιτικής που έχουν ξεκινήσει οι Γερμανοί. Η εκστρατεία
ξεκίνησε το 2011 με το λανσάρισμα του νέου Actros διεθνών μεταφορών,
ακολούθησαν το Antos για βαριές διανομές και το Arocs, το οποίο θεωρείται
η νέα δύναμη στις κατασκευές.
Σημαντικό στοιχείο του Arocs είναι η κατανάλωση καυσίμου που έχει μειωθεί
αισθητά, η δύναμη, η αποδοτικότητα και η στιβαρότητα. Όπως και να ’χει,
πρόκειται για ένα κορυφαίο εργαλείο για τον επαγγελματία, που όμως στην
Ελλάδα θα έχει περιορισμένη απήχηση λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Επιθετική πολιτική με το Αrocs

MOKA OPEL 

Iδιαίτερα υψηλή είναι η ζήτηση του μι-
κρού crossover/SUV της Opel, με τις

παραγγελίες στην Ευρώπη να έχουν ήδη
ξεπεράσει τις 80.000. Γερμανία, Ρωσία,
Βρετανία, Ιταλία και Γαλλία κατέχουν τα
πρωτεία, καλύπτοντας τα 2/3 της αγο-
ράς.
Η πιο δημοφιλής έκδοση του Mokka
είναι, μέχρι στιγμής, η «Cosmo» με το

πλήρες πακέτο εξοπλισμού και τον κι-
νητήρα 1.4 Turbo ecoFLEX των 140 ίππων.
Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι
οι περισσότεροι πελάτες το παραγγέλνουν
και με σύστημα τετρακίνησης. 
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι παραγγελίες
κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα για
τα δεδομένα της αγοράς, έχοντας ξεπεράσει
τις 200. 

Έχει ζήτηση… 

FIAT

Πιο προσιτά 
τα επαγγελματικά

Χορτοκοπτικά
30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
H ταινία
«Άσπονδοι φίλοι» 
με τον Κέβιν Σπέισι&
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Το μενού του Σαββατοκύριακου  Το μενού του Σαββατοκύριακου  
Νέοι ορίζοντες

Μετά την Τρίπολη, ακόμη πιο καλός στην Ξάνθη ήταν ο Ολυμπιακός και μάλιστα σε παιχνίδια εκτός έδρας, κόντρα
σε ομάδες που μαζί με την ΑΕΚ είναι οι πιο φορμαρισμένες. Με την πρόσληψη του Μίτσελ, γρήγορα πιστεύω θα
ξεχάσουν τον Ερνέστο Βαλβέρδε οι οπαδοί του Ολυμπιακού, αρκεί να έχουν υπομονή και να αφήσουν τις τρελές
απαιτήσεις από το νεοφερμένο προπονητή, που περιμένουν μέσα σε λίγες μέρες ν’ αλλάξει τα πάντα. Εξάλλου, ας
μην ξεχνάμε ότι χρειάστηκαν μήνες για να φτιάξει την ομάδα ο Ερνέστο Βαλβέρδε και να την κάνει ανταγωνιστική
σε Ευρώπη και Ελλάδα. Απ’ ό,τι όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού και νέους παίκτες θα βγάλει και
επιθετικό ποδόσφαιρο θα παίζει η ομάδα του Πειραιά και σίγουρα θα την ανεβάσει ένα επίπεδο πιο πάνω,
βελτιώνοντας την εικόνα της όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι ο
Μίτσελ, ήρθε για να μείνει και να χτίσει μια ομάδα με όραμα και υψηλούς στόχους, που θα πρωταγωνιστήσει στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που έχει ανάγκη, αφού στην Ελλάδα το έχει ήδη πετύχει ο Ολυμπιακός. 

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

σταράτες 
κουβέντες

Ντέρμπι μεταγραφών… 
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα μονομαχήσουν το
καλοκαίρι για πέντε παίκτες, που παίζουν στο
ελληνικό πρωτάθλημα. Αν και μέχρι τότε έχουν
πολύ δρόμο, από τώρα έχουν αρχίσει οι επαφές
για την απόκτησή τους. 

Ορθή σκέψη 
Σε πολλούς φίλους της ΑΕΚ δεν άρεσε η ιδέα
του Λίνεν, που δήλωσε τον Μητρόπουλο, να
εκτίσει την τιμωρία της μιας αγωνιστικής στο
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τον κατηγόρησαν
ότι «ρίχνει λευκή πετσέτα». Όμως κατά την
άποψή μου είναι ορθή η απόφαση του προ-
πονητή της ΑΕΚ, διότι προτιμά να διασφαλίσει
την παραμονή της Ένωσης και να έχει τον
παίκτη στα επόμενα παιχνίδια και όχι σ’ αυτό
με την ομάδα του Πειραιά. 

Άλλαξε γνώμη 
Τελικά οι παίκτες του Άρη ήταν εκείνοι, που
μετέπεισαν τον προπονητή τους να μην πα-
ραιτηθεί μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό,
τονίζοντάς του ότι τώρα τον χρειάζονται ακόμη
περισσότερο. Έτσι, ο Μιχαλίτσος αποφάσισε
να πει άλλα πράγματα στη συνέντευξη Τύπου
και όχι το «παραιτούμαι», που ήταν έτοιμος να
δηλώσει, κάτι που αρκετοί από τη διοίκηση
του Άρη θα ήθελαν ν’ ακούσουν. 

Γουστάρουν Ράγιος (!) 
Το όνομα του 27χρονου Ρούμπεν Ράγιος άρχισε
ν’ ακούγεται ολοένα και περισσότερο στην
Τούμπα. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα η διοίκηση
του Δικεφάλου μπορεί να κάνει κάποια κίνηση
για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή του
Αστέρα Τρίπολης. 

Από τώρα…
Προς την Τούμπα οδεύει ο Πέτρος Μάνταλος
της Ξάνθης. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί απο-
φασιστικά για να τελειώσει τη μεταγραφή αυτή
από τώρα και να μην περιμένει το καλοκαίρι
να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Άλλωστε
δεν είναι λίγοι στην Τούμπα, που πιστεύουν
ότι ο συγκεκριμένος παίκτης μελλοντικά μπορεί
να γίνει το κορυφαίο 10άρι. 

Κλεισμένος 
Το κενό που έχει ο Ολυμπιακός στη δεξιά του
πλευρά είναι δεδομένο. Μετά την παραχώρηση
του Βασίλη Τοροσίδη και την άρνηση του
Γιάννη Μανιάτη να παίζει ως δεξί μπακ, αλλά
και το γεγονός ότι ο Μίτσελ δεν υπολογίζει κα-
θόλου τον Ντρίσα Ντιακιτέ γι’ αυτή τη θέση,
έχουν φέρει σε μια αρκετά περίπλοκη θέση
τους ερυθρόλευκους, που έχουν ξεκινήσει ήδη
τις ενέργειες για να καλύψουν το συντομότερο
δυνατό το κενό με την απόκτηση του Γιάννη
Σκόνδρα του Ατρομήτου. Κι αν οι πληροφορίες,
που έμαθα είναι σωστές, ο συγκεκριμένος παί-
κτης είναι ήδη κλεισμένος, για να ενταχθεί το
καλοκαίρι στους ερυθρόλευκους. 

Ά ΕΘΝΙΚΗ
Οι αγώνες που θα διεξαχθούν το
Σάββατο 23-2-2013: 
ΞΑΝΘΗ – ΒΕΡΟΙΑ (Ώρα έναρ-
ξης 17:15): Στο κύπελλο η Βέροια
είχε κερδίσει την Ξάνθη στην
έδρα της. Τώρα στο πρωτάθλη-
μα τα πράγματα θα είναι πολύ
πιο δύσκολα και δεν νομίζω να
επαναλάβει νίκη ξανά στη Ξάν-
θη. Αν καταφέρει να πάρει το
βαθμό της ισοπαλίας θα είναι
πολύ σημαντικό. Μετά την απο-
γοητευτική εμφάνιση κόντρα
στον Ολυμπιακό, η Ξάνθη θα
προσπαθήσει να πάρει τους
τρεις βαθμούς, που θα την ανε-
βάσουν κι άλλο στη βαθμολο-

γία. Προτεινόμενο σημείο στο
ΠΡΟΠΟ 1 Χ. 
ΠΑΟΚ – ΚΕΡΚΥΡΑ (Ώρα έναρξης
17:15): Δύσκολο να πάρει κάτι
θετικό στο παιχνίδι αυτό η ομάδα
της Κέρκυρας. Προτεινόμενο
σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΦΗ (Ώρα
έναρξης 19:30): Αν δεν κερδίσει
το παιχνίδι αυτό ο Παναθηναϊ-
κός, καλό θα είναι να πάνε όλοι
στα σπίτια τους. Προτεινόμενο
σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
Οι αγώνες που θα διεξαχθούν
την Κυριακή 24-2-2013: 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΛΕΒΑ-
ΔΕΙΑΚΟΣ (Ώρα έναρξης 15:00):
Δυνατό παιχνίδι θα γίνει στην

Τρίπολη από δύο καλές ομάδες.
Αν και πιστεύω ότι ο Αστέρας
θα πάρει τη νίκη, που θα τον
διατηρήσει στη 2η θέση της
βαθμολογίας. Όχι ότι ο Λεβα-
δειακός δεν μπορεί να πάρει
κάτι θετικό απ’ αυτό το ματς,
αλλά αν η ομάδα της Τρίπολης
πιάσει την καλή της απόδοση,
τότε δεν θα έχει καμιά τύχη η
ομάδα της Λειβαδιάς. Προτει-
νόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
(Ώρα έναρξης 15:00): Ένα πραγ-
ματικό ντέρμπι. Μια αναμέτρη-
ση, που θα τα έχει όλα και θα
κριθεί στις λεπτομέρειες. Προ-
βάδισμα όμως έχει η ισοπαλία

ως πιθανότερο αποτέλεσμα.
Προτεινόμενο σημείο στο ΠΡΟ-
ΠΟ 1 Χ. 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
(Ώρα έναρξης 17:15): Με την
πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η
ομάδα της Ν. Σμύρνης, που θέ-
λει όσο τίποτε άλλο τη νίκη για
να πάρει κάποιες ανάσες για
τη δύσκολη συνέχεια, που την
περιμένει. Ο Πανθρακικός από
την πλευρά του θα παίξει για
τη νίκη και χωρίς άγχος, που
αν το καταφέρει θα τον φέρει
πιο κοντά, όχι μόνο στη σωτηρία
του, αλλά και ίσως κάτι παρα-
πάνω. Εξάλλου τα όνειρα και η
ελπίδα είναι για όλους και ειδικά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 
Α’ ΕΘΝΙΚΗ Β’ ΕΘΝΙΚΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (ΒΟΡ. ΟΜΙΛΟΣ) Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (ΝΟΤ. ΟΜΙΛΟΣ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ                    57 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ                              41 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 27 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 25
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 41 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝ.                   39 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25 ΑΣΤ .ΜΑΓΟΥΛΑΣ 24
ΠΑΟΚ 40 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡ.                   38 Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ 24 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 24
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 31 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ                     37 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡ. 22 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 23
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 31 ΛΑΡΙΣΑ                                      36 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 20 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 20
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 29 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛ.              35 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 20 ΠΑΝΗΛΕΙΚΟΣ 17
ΞΑΝΘΗ 28 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ                           35 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 18 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 16
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 26 ΚΑΛΛΟΝΗ                                 34 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 16 Α.Ο. ΧΑΝΙΑ 15
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ.                      32 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔ. 14 ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15
ΑΕΚ 26 ΚΑΒΑΛΑ                                     32 ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛ. 13 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 13
ΟΦΗ 26 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ                      31 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 7 ΡΟΥΒΑΣ 11
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ                        31 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡ.         –

(ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 24 ΠΙΕΡΙΚΟΣ                                  28 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ – 

(ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ))ΑΡΗΣ 22 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡ.                    28
ΒΕΡΟΙΑ 20 ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                  25
ΚΕΡΚΥΡΑ 17 ΚΑΛΛΙΘΕΑ                                 24

ΦΩΚΙΚΟΣ                                  21
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ                             19
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ                      17
ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ                12 
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ                  11



63αθλητισμόςΣάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

στο ποδόσφαιρο, που όλα μπο-
ρούν να συμβούν. Προτεινόμενο
σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1 Χ 2. 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΑΕΚ (Ώρα έναρ-
ξης 17:15): Μετά τη μεγάλη νίκη
του κόντρα στον ΟΦΗ, τους τρεις
βαθμούς της νίκης, θα κυνηγήσει
η ομάδα των Χανίων απέναντι
στη φορμαρισμένη ΑΕΚ, που θα
τη φέρει πιο κοντά στο στόχο,
που δεν είναι άλλος από τη σω-
τηρία του. Δύσκολο ματς και για
τους δύο, αν και νομίζω ότι ο
Πλατανιάς μπορεί να τα κατα-
φέρει και να κερδίσει. Προτει-
νόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1 Χ. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ (Ώρα
έναρξης 19:30): Για να πάρει
κάτι θετικό η ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης απ’ αυτό το ματς, θα
πρέπει να τα έχει όλα υπέρ της.
Τύχη, αποτελεσματικότητα και
να πετύχει έναν Ολυμπιακός
κουρασμένο από το παιχνίδι
του την Πέμπτη με την ισπανική
Λεβάντε για το Europa League.
Αν και πιστεύω ότι νικητής στο
παιχνίδι αυτό θα είναι ο Ολυμ-
πιακός. Προτεινόμενο σημείο
στο ΠΡΟΠΟ 1. 

Β́ ΕΘΝΙΚΗ
ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ Η ΚΟΡΥΦΗ

Οι αγώνες που θα διεξαχθούν
την Κυριακή, 24-2-2013 είναι:
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΠΑΝΑΙ-
ΤΩΛΙΚΟΣ (Ώρα έναρξης 15:00)
Για να είναι στις ομάδες, που θ’
ανέβουν κατηγορία, τέτοια παι-
χνίδια πρέπει να τα κερδίζει η
ομάδα του Αγρινίου. 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ώρα έναρξης
15:00): Στο μονοπάτι της ανόδου

βαδίζει και πάλι η ομάδα της
Θεσσαλονίκης. Μπορεί το συγ-
κεκριμένο παιχνίδι να μην είναι
εύκολο, αλλά με σοβαρότητα
μπορεί να το κερδίσει. Από την
πλευρά της η ομάδα της Φυλής
θα κοιτάξει να πάρει το τρίποντο,
που θα την απομακρύνει από
τις τελευταίες θέσεις της βαθ-
μολογίας. Δύσκολο, αλλά όχι
ακατόρθωτο. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ (Ώρα έναρξης
15:00): Τη νίκη θα πρέπει να πά-
ρει η ομάδα της Καλλιθέας, αν
θέλει να μην έχει μπλεξίματα
στην πορεία και να μην υποτι-
μήσει μια ομάδα, που μπορεί
να κάνει ζημιά. 
ΛΑΡΙΣΑ  –  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝ-
ΝΙΤΣΩΝ (Ώρα έναρξης 15:00):
Παιχνίδι στα μέτρα της είναι το
παιχνίδι αυτό για την ομάδα της
Θεσσαλίας, που δύσκολα ή εύ-
κολα φαίνεται ότι θα πάρει τους
τρεις βαθμούς της νίκης. Προ-
τεινόμενο σημείο στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ (Ώρα
έναρξης 15:00): Παρ’ ότι είναι
σκληρό καρύδι η ομάδα της
Κατερίνης, δεν βλέπω να έχει
τύχη για κάτι θετικό στο συγ-
κεκριμένο παιχνίδι. Μονόδρο-
μος η νίκη για την ομάδα του
Βόλου. Προτεινόμενο σημείο
στο ΠΡΟΠΟ 1. 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΚΑΛΛΟΝΗ
(Ώρα έναρξης 15:00): Αν και τα
προβλήματα παραμένουν στην
Παναχαϊκή, τα πράγματα θα γί-
νουν ακόμη δυσκολότερα σε
περίπτωση που δεν κερδίσει.
Όχι ότι θα είναι εύκολο το έργο
της απέναντι στην ομάδα της

Καλλονής, αλλά σ’ αυτό τον
αγώνα θα μετρήσει και η ψυχή
των ποδοσφαιριστών της ομά-
δας της Πάτρας. Παιχνίδι ανοιχτό
σε όλα τα αποτελέσματα, γι’
αυτό προτεινόμενο σημείο στο
ΠΡΟΠΟ 1 2. 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  –  ΔΟΞΑ ΔΡΑ-
ΜΑΣ (Ώρα έναρξης 15:00): Τώρα
που έφτασε στις πρώτες θέσεις,
δύσκολα να τις αφήσει η ομάδα
των Σερρών. Θα κυνηγήσει τη
νίκη απέναντι σ’ ένα δύσκολο
αντίπαλο, όπως η Δόξα Δράμας,
αλλά η έδρα παίζει σημαντικό
ρόλο σ’ αυτά τα παιχνίδια. 
ΦΩΚΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΟΛΟΥ (Ώρα έναρξης 18:00 –
ΟΤΕ TV): Δύσκολα ή εύκολα δεν
έχει σημασία. Οι τρεις βαθμοί
φαίνεται ότι θα πάνε στην ομάδα
του Ολυμπιακού Βόλου. Θεωρώ
ότι δεν έχει τύχη για κάτι θετικό
η ομάδα του Φωκικού. 
Τη Δευτέρα 25-2-2013 θα διε-
ξαχθούν οι αγώνες: 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑ-
ΧΝΩΝ (Ώρα έναρξης 15:00): Το
παιχνίδι των δύο πρώτων της
κατηγορίας. Ματς αμφίρροπο,
που όμως δύσκολα πιστεύω θα
χάσει η ομάδα της Κρήτης απέ-
ναντι στην ομάδα της Εύβοιας.
Η ισοπαλία έχει προβάδισμα
ως πρώτο σημείο κι αν στο παι-
χνίδι υπάρξει νικητής θεωρώ
ότι ο Εργοτέλης είναι πιο κοντά. 
ΚΑΒΑΛΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩ-
ΡΟΥ (Ώρα έναρξης 19:00 –OTE
TV): Έχει «πάρει μπρος» για τα
καλά η ομάδα της Καβάλας,
που θέλει να συνεχίσει την καλή
της πορεία, που θα φέρει πιο
κοντά στο στόχο για άνοδο
στην Α΄ κατηγορία. Γι’
αυτό στο παιχνίδι αυ-
τό η νίκη είναι επι-
βεβλημένη, απέ-
ναντι σ’ έναν αν-
τίπαλο αδύνα-
μο μακριά από
την έδρα του. 
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΣΜΥΡΝΗΣ:
Έχει ρεπό. 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΑ-
ΝΑΧΑΪΚΗ: Και να μην
ξεχνάμε ότι στις 27-2-
2013 θα διεξαχθεί ο αγώνας
στο Καυτατζόγλειο στις 15:00.

Γ́ ΕΘΝΙΚΗ 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν
την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
2013, με ώρα έναρξης 15:00 είναι
τα εξής: 
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ – ΑΙΓΙΝΙΑ-
ΚΟΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
– ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ –
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ –
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
– ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ: 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.

Ανέβηκε επίπεδο 
Μπορεί τους τρεις βαθμούς της νίκης κόντρα
στον Πανθρακικό να μη πήρε η ομάδα των
Ιωαννίνων, ωστόσο οι εμφανίσεις της δείχνουν
ότι έχει αλλάξει επίπεδο κι ακόμη και σε κακή
μέρα και χωρίς τον ηγέτη της, φεύγει από τα
παιχνίδια με βαθμολογικό κέρδος. Εξάλλου
δεν είναι τυχαίο, ότι η ομάδα των Ιωαννίνων
βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού
πίνακα, με πολλές πιθανότητες να μπει στα
πλέι οφ, αλλά και στην προημιτελική φάση
του κυπέλλου Ελλάδας. 

Πικρό φινάλε…
Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η Βέροια,
που στο τέλος των αγώνων της έχει χάσει
πολύτιμους βαθμούς για τη δύσκολη συνέχεια
του πρωταθλήματος, είτε από γκολ που δέ-
χτηκε είτε από ευκαιρίες που έχασε. 

Όλοι φταίνε 
Η νίκη έχει πολλούς πατέρες, αλλά η ήττα
είναι ορφανή. Έτσι, ο Δημήτρης Ελευθερό-
πουλος ανέλαβε την ευθύνη για την κακή
πορεία του Πανιωνίου το τελευταίο τρίμηνο,
υποβάλλοντας την παραίτησή του. Για την
«κατρακύλα» όμως του Πανιώνιου δεν ευ-
θύνεται μόνο ο Ελευθερόπουλος, αλλά μερίδιο
της ευθύνης έχουν τόσο η διοίκηση όσο και
οι παίκτες. Κι αυτό για να λέμε τα πράγματα
με τ’ όνομά τους. 

Άλλοι δυο μνηστήρες 
Μετά τον Ηρακλή Ψαχνών, που παίζει γερά
πια για την άνοδο, άλλη μια ομάδα στέλνει
μήνυμα πως παραμένει ζωντανή στο «παιχνίδι»
της ανόδου και αυτή είναι η ομάδα της Καλ-
λονής, που με τις χειμερινές προσθήκες παι-
κτών πήρε μπρος για την άνοδο. 
Αυτή είναι η θέση του
Η παρουσία του Μπάμπη Λυκογιάννη στην
11άδα του Ολυμπιακού και η απόδοση του
19χρονου μπακ, ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα
θέματα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού
στην Ξάνθη. Αυτό το λέω διότι θεωρώ πως
αυτή είναι η κατάλληλη θέση για το μικρό
του Ολυμπιακού. Ένα μπράβο στον παίκτη
που εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του
έδωσε ο προπονητής του. 

   & τηςΔευτέρας   & τηςΔευτέρας
Ό,τι σπέρνεις, 

θερίζεις

ΕΝ ΘΕΡΜΩ 
Από την επιτροπή κυπέλλου της Ελληνικής

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας το πλήρες πρό-
γραμμα των αγώνων της προημιτελικής φάσης

του κυπέλλου Ελλάδας είναι: Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου,
Πλατανιάς Χανίων – Αστέρας Τρίπολης (ώρα έναρξης
16:00), Βέροια – Πανθρακικός (ώρα έναρξης 18:00),
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός (ώρα έναρξης 20:00).
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

(ώρα έναρξης 20:00). Όλα τα παιχνίδια του
κυπέλλου θα μεταδοθούν από το συνδρο-

μητικό κανάλι ΟΤΕ TV. 
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